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  ]ג"שער דפוס ראשו� משנת שמ[

  רבנו בא לעורר בפסוק זה לומר סדר עבודת הקרבנות ג� של מועדי�*) 

(*

זוטא, עבודה בתחילת רבינו כתב
ביהמ"ק בונה בזה שהלומד
עליו�. לק-ל לכה� ונחשב



הבאכלא לעולם חלק להם יש זה,בישראל לעומת זה את גם
עליוג ויגיד חבירו, וחלק חלקו נוטל זכה תפתה. מאתמול ערוך

לזולתו.דריעו במוכן נוגע אדם אין כי
נשברומיה בלב עולם, של באורו יעסוק עולם של אורו שכבה

ועליו עולם. לאור לו יהיה ה' כי יחשה לא תמיד יציץוונדכה
יכונן עד ירושליםזנזרו, את ישים ועד בעזרו, מעלה של מקדשו

בארץ. תהלה יה, כס על הבנויה,

(*mirp `xew

lk`hgi xy`n dfd onfa epew oevx dyer oi`yk mc`d `hgi xzei ik mixne` epinkg

mxebe zelba akrzny dpikyl mxeb eiykr ik `ed mrhde miiw ycwnd ziay onfa

dlrn l"fg exn`y enke daexn exky epew oevx dyriy in lk oke 'zi eny leligd

:zene`d oian ipale il ip`ct eli`k eilr ip`

z`midl`d idl` `ed eipec` l` dvxzi dna iayga izcxge ial l` oezpe izi`x df

ik ori dxiarc ixeqxq ixz eipire eal ixg` xz xy` dfld yi`d mipec`d ipec`e

zilc `zipbxn iz`vne izytg k"r epcra xtkiy oaxw `le gafn epl oi` epizepera

inih dldcear xcqel xn`i yecw idl`d laewnd mnexnd sel`d xagy

xxd"nkep`tn dixfr mgpndz` ok lr miaxd z` dkfi dkf ik epcra obi ezekf

dlrn mdxa`l da"wd 'n`y enk jiny` exteki ea ik dlecb dpeeka ed`xwz `xewd

:mdizeper lk mdl lgene iptl meaixwd el`k mdilr ip`

àלכל מ"מ מקדש, עבודת בספרו לוזאנו די מהר"מ הקדימו שכבר שא� לומר כא� בא רבנו
בזה. חלק יש ישראל

áחלקו נוטל זכה ובגיהנו�, עד� בג� חלק לו יש מישראל א' שכל טו.) (חגיגה חז"ל שדרשו
בגיהנו�. חברו וחלק חלקו נוטל זכה לא בג"ע, חברו וחלק

â.הגיהנו� על הפסוק לשו�
ãנוגע אד� אי� דברי� ששאר ריעו עליו ויגיד חבירו, חלק ליטול יכולי� וגיהנו� בג"ע דרק

ז"ל. לוזאנו די למהר"� שמוכ� ממה בספרו רבנו נטל לא וממילא לזולתו, במוכ�
äב"ב עיי� ביהמ"ק בבני� עול� של באורו יעסוק וכו', בחטאיו עול� של אורו שכבה מי

עבודה בהלכות העוסקי� ת"ח (קי.) מנחות בסו� כדאמרינ� עבודה, בהלכות העסק ע"י ד.
עליו. ומקריבי� בנוי ביהמ"ק כאילו הכתוב עליה� מעלה

å.ש� ובגיליו� בתוס' צוציתא, נת� נו: שבת עיי�
æוכשיבנה מטה של ביהמ"ק כנגד שמכוו� מעלה של ביהמ"ק בוני� עבודה הל' לימוד ע"י כי

של�. והכסא של� ה' יהיה

(*.„"Ù˙ ˙�˘· ÒÂÙ„‰ ˙È·Ï ‡È·Ó‰ È¯·„







משה חיים שמרלר
 רב דחברת מחזיקי הדת

ו"ציריך יצ  

  

  

    ד"בס

  

ח העוסקים בתורת עבודת הקדשים ובידם תכריך נכבד אור יקרות "באו לפני הני כהני ת

" סדר עבודה"א אשר סידר וער כשולחן ערוך "ל זיע"ע מפאנו ז"ממאור הגולה הרמ

  . א תמידין ומוספים לומר ולשנות בכל יום ובמועדי השנה"ק שיבנה בב"לעבודת ביהמ

  

לדלות פנינים מצוף לשון חכמים של רבנו " דת ישראלעבו"והם הוסיפו ביאור בשם 

והציעו . ל אשר ידוע בלשונו הצח והקצר לכלול דברים הרבה במעט דיבורים"ע ז"הרמ

ל "וציינו המקורות בגלותם הבארות שמהם דלה רבנו ההלכות הנ, הדברים בשפה ברורה

  .למען השקות העדרים באר מים חיים

  

עורר את לימוד סדר הקדשים בזמן הזה וחיבר כמה ל "ח זצ"והנה ידוע אשר מרן הח

והם צועדים בעקבותיו בעסקם בתורת הקדשים , ספרים ויסד כוללים למטרה נעלה זו

  .וכבר כתבו חידושים וביאורים במקצוע קדוש זה, הלכה למעשה

  

ובודאי זכותו , ל" זע"ועתה הוסיפו על טהרת הקודש בביאורם על ספרו הקדוש של הרמ

להתברך במילוי משאלות לבם לטובה ולברכה ובני חיי   והמסייעיםיעמוד לכל הלומדים

וכהנים , שבות עמו' ותחזנה עינינו במהרה בשוב ה. ומזונא רויחא וסיעתא דשמיא

  .א"תפארתנו בבו  קדשנובעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם בבנין בית

  

  ח בין גאולה לגאולה שבניסן עתידין להגאל"תשס' בז אדר "ובאתי על החתום כ

ך
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epnn dipyd siqen gqt ly ipy meia .a
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zixgy mixetkd meil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י"ג. י"ב י"א פרק

meid zceare sqenl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י"ז. י"ו ט"ו י"ד פרק

dgpnl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י"ח. פרק
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Ï˘ „ÈÓ˙ ˙Ó„˜‰ .ÔÈ„ÈÓ˙‰ „‚�Î ÌÂ�˜˙ ˙Â·‡ ˙ÂÏÙ˙ .‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘·
.‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙Ï ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ ¯ÂÁÈ‡Â ,¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙Ï ¯Á˘
.ÏÎÈ‰‰ È¯Ú˘ ˙ÏÈÚ� Ì„Â˜ ¯ÈË˜‰Ï ÌÁÎ ÈÙÎ ÌÈÓÈ„˜ÓÂ ÌÈÊÈ¯Ê ÌÈ�‰Î‰
.‰Á�Ó· ‚‰�Ó‰Â ,ÛÒÂÓ· ÔÎÂ ,¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙Ï ˙Â�·¯˜· ˜ÒÚ‰ ÌÈ„˜‰Ï
.„ÈÓ˙‰ ÌÚ ˙¯ÂË˜‰ ÌÂËÙ ¯ÈÎÊ‰Ï .¯·„ ÏÎÏ Ì„Â˜ ‰Á�Ó· „Â„Ï ‰Ï‰˙
‰ÓÏ .‰·‰‡· ·È¯˜�Â ‰˘Ú� ‰Ê‰ ...ÌÂÈ ÛÒÂÓ ˙‡Â - ÛÒÂÓ· Â�˙˘˜· 'ÈÙ
ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙Â�·¯˜Â ,ÁÒÙ Ï˘ '·· ¯ÓÂÚ‰ Ô·¯˜Ï ¯ÎÊ ˙ÂÏÙ˙· ÔÈ‡
˙Á�Ó˘ ÌÚË .„·Ï· ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ „‚�Î ‰Â·‚ Í¯Âˆ ˙ÂÏÙ˙ .˙¯ˆÚ·
ÌÚ ÌÈ‡·‰ ˙Â�·¯˜ ¯„Ò ÌÚË .ÂÈÎÒ� ‡ÏÂ Â˙ÏÒ ‰ÏÙÎ� ¯ÓÂÚ‰ ˙ÏÂÚ
ÔÈ�Ú .„Á‡ ¯Ù ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘Â Î"‰ÂÈÂ ‰"¯·˘ ÌÚË‰ .˙¯ˆÚ· ÌÁÏ‰ È˙˘

.·"˜ÚÈ 'ÓÈ‚· ‚Á‰ ˙ÂÏÂÚ

ïéìéôúä úðååëãî÷

ò"îøä úåáåùúî úåôñåä

íéìë â"ö ïéðòá (â"ôì) 'ë ïîéñäî÷

.ë"äåéá â"äë éãâá ïéðòá (á"é à"éôì) á"÷ ïîéñæî÷
ÔÈ· Ï·Ë ‡Ï˘ Ô‰Î .Ú"‰È· ·"ÈÂ ¯˜·· ‰�Ó Á"È Ï˘ ‰È‰ Â„·Ï ˙�˙Î‰

.‰„Â·ÚÏ ‰„Â·Ú ÔÈ·Â „‚·Ï „‚·

ìëéää ìù éòéáøä ãáåøä (ã"éôì) àé ïîéñæî÷
,'‡ Ì‰È�˘ ‡ÓÂÈ „"Ù· Ô�˙„ ‰¯ÊÚ·˘ '„ „·Â¯Â ÏÎÈ‰·˘ ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯

.'‚ „·Â¯Â ‰Ó‡ ‰Ó‡ ˙Â„Ó„ 'È�˙Ó ¯Â‡È·

ïéîé úééðô ïéðòá (å"èôì) 'â ïîéñèî÷
.ÔÈ˘Ù˘Ù È�˘ .ÌÂ¯„Ï ÔÂÙˆ ÔÈ· ‰ËÓ ,Á·ÊÓ‰ „ÂÒÈ ÔÈ�Ú· ˘Â¯„

äîîåø 'ä ïéîéâð÷

ìéç äùò 'ä ïéîéæð÷

úåðåæîì äìôúáñ÷
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xac gzt

gayaycgl epwlga dltpy d`ltpd zekfd lr zecedl eppd z"idl d`cede

lk ly oitqene oicinzl dcear xcq l"f r"nxd ly yecwd xtqd eif xcd

zeax minrt qtcpy xg` ,dpy miz`nn dlrnl xinh didy dpyd zeni

.dninz dlerk minexn ifpbl dlry xg` s`e eiiga

epaxdkf 'wd i"x`de i"ad oxn ly drc xeca didy l"f ep`tn r"nxd

ita oxcazn `nei lk dizzrny dlbpa ,xzqpa ode dlbpa od eixtq enqxtzpy

miwqet x`ye `"rxe `"nde j"yd(r"nxd z"ey e` dixfr mgpn zeaeyz mya)oke ,

`hef iqtl` extqa(miaezka oiicr mdy cere)`ivede eipir dz`x xwi lk od xzqpae

w"nxd ixtq xe`lick l"f w"nxd zpnl`l adf mipenkxc sl` mxear lwy mby recike)

(xaca xeqxq did sqei ziad oxne enewna eil` m`iadl,micinlzl mixeriy mda rawe

.ceqd zxeza ekxc ecnll l"f wexq i"x ecinlz z` 'wd i"x`d eil` gly k"g`e

migny mixzqpde mipetvd lk mdae ,mixitqk mzxfb miax mixtq mda xaige

.mixidfn riwxd xdefke ,mixecq mdipte` lr mixacd lke .mixexae mixi`n

xtqminrt dnk edeqitcde exfg miqitcnde b"ny zpya dpey`xl qtcp df

epax dibdy mipewize zedbd i"r ycgn qtcp o"y zpyae`e"py zpya k"g`e ,a

àהמעולה החבור ביתי מאהל הופיע רבות פעמי� כי העמי� לכל "גלוי המדפיס: וז"ל
ע� היה כי היטיבותי עתה אכ� לא�ל. תהילה ישראל כל בקרב שני� שבע ויבנהו הזה
מיד יצאו שונות משגיונות והגיהו שחזר מחברו בעיני ח� למצא יבח� אבי לבבי
לעצמו מקו� מאז הניח השמטות מקצת השלימו וג� הראשונות בהדפסות האומני�
שהתנאי עדי� ה� ה� אליו. בא דבר פרסומו ע� לה� יהיה כי חכמי� בשמוש גדרו לגדור
המובחר. מ� למצוה לדעת� דעתו שהסכימה במה דאבות תנא שהתנה לחכ� השביעי
בפלס ששקל אחרי שמועתו על וסמ� בו טעמו שעמד במה למקומו כשיגיעו ויודוהו
ישנות ע� חדשות בהערות זה על מיוחד לקונטרס חזו� ועוד במאזני�. וסברתו דבריה�

ויניציאה". פה הש"�, מנח� חדש בירושל�. ותהלתו הישועה לה' עיני�. מאירות
á.שלו� ל� ויש"� בשנת ויניציה פה חמשית נדפסו בזה"ל בסופו וכתוב
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zexrd mya xtqd seqa zexrd ode xeaigd seba od mixac cer sqezp mye

.r"nxd

aeyeezxihtl jenq miizray wwefn qtcpbxrya my azke ,h"ry zpya

l"f r"nxdl d`xep dlitz my sqezpe .`xidpe `xixa `xza `xecdn xtqd

z"ct zpya k"g` qtcp epnne] ,miweqt a"r ixg`miptl qtcpy xrya my aezke)

(h"ry zpya daehpnasqezp df qetca .cl"f `zekf m"xdnn xdefd lr mipipt

mbe*czpy cr minrt dnk cer qtcpe [mitqende mei lkay zepaxwd iweqt

.f"lwz

qetcaoey`x(b"ny)ze`xdl epax azky zexwi zexrd xtqd seqa qtcp

.df extqay mixwid miyecigd xewn

mpn`jkl ,eplv` mezge mezq oiicr ,epax ly drc xecl oaene heyty dn

ep`xwe .dceard xcqa l"f epax azky mixacd xewn `evnle x`al eplnr

"dceard" z` ayde dvx zkxaa epzlitz t"r "l`xyi zcear" mya xe`iad

`diy `erx `die .jnr "l`xyi zcear" cinz oevxl idze 'eke jzia xiacl

.lk oec` iptl oevxl epxn`

xg`zpyae ,l"f o"anxd dliby dn t"r miweqt a"r epax azk dcear xcq

.zelitz cer df xg` qtcp c"tz

.xtqd dyrn dfe

`ax dcear xcq

xcqndpyd icrene zezaye eneia mei xac w"ndiaa eyrpy zeceard lk

dkfpye ,obedke ie`xk epizty mixt dnlype miiwl ick ,xeaivd zepaxw lkl

xfge jxra b"ny zpya dpey`x mrt eqitcd epax xen`k .aexwa mzeyrl

k"g`e ,o"yd zpya qtcpy zekld ihxt cer ea llke cer ea wcwce edibde

â.בקונו בהתדבקותו לבה"ע, הש"ף בשנת השמימה בסערה עלה רבנו
ã.(זה בספר כ"כ ענין לו אין (וגם דוקא חן ליודעי דהוא כיון כאן הדפסנוהו לא
*ã.בסידורים כבר שישנו מכיון העתקנום, לא



¯„Ò‰„Â·Ú ¯·„ Á˙Ù

dlry iptl dpy] ,h"ry zpya qtcp k"g`e .miiepiy cera e"py zpya qtcp

ifpbl ezelr xg`l] k"g`e ,zetqede miiepiy mb yi eae [dninyd dxrqa epax

`xecdn t"re] .gqt oaxw xcq eteqa sqep ef `xecdnae ,z"ct zpya [minexn

minrt dnk cer k"g` qtcp efdi`vga mepny 'eke zetqed yiy mewnae .[

ltpy mewnae ,mipey`xd miqetcay miizernyn miiepiy dhnl ep`ade .dpial

epax icin e`vi i`ceay ,miie`xd mdy encewde p"yd qetc lr epknq ,zerh

.l"f

zexwi zexrd

azkymdl dyre ,e`vi oi`n mixwid eiyecig xewn zelbl extq seqa epax

oey`x qetca qtcp] dxrd ea yiy mewn lk mipta milebr mipniq mipeiv

(b"ny)zexecdnd lka ex`yp milebirde [epiciay miqetc x`ya ehnype

zkxa iabl 'd wxta mipeiv ipy mdilr sqezp cere] .epicia yiy eiiga eqtcpy

w iab 'i wxtae ,mya mipdkdlerd mcl z`hgd mc micwnyk bgd zepax

(zncew dler htynk xn`py bgd zepaxway 'xn`c migaf 'nbn ayiil `ac d`xp)lage

.[aeh lka jxean `di icil ep`ivni edyin m`e .oica`c lr

ep`eoeilbd lr mipta mze` miqitcn(mytgle sctcl oiirndl ze`ldl `l ick)

`hef iqtl`a ep`vny dnn mdilr eptqed cere .zenewn i`xne mipeiv mr

.xzei aigxd mye `nlra dfinxa o`k azky mixac yiy .`nei zkqnl

`hef dcear

mylka exne`dy dgizta my azke .dxvwa `ax dcearay zeceard azk

.meil zeler ynge miying miz`n sl` aixwd eli`k aygp mei

äדי למהר"ם מקדש עבודת בשילוב מהספר חלק רק פעמים כמה נדפס כן כמו
של השלם ספרו את ראה [ולא ז"ל, היעב"ץ בפני היתה זו ומהדורה ז"ל, לונזאנו

רבנו].
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miweqt a"r

o"anxdlzpyna el` miweqt `iad d"lyd xecqa .l"f epax mxcqy l"f

mi`veid zeny a"rn '` my weqt lka fnexn ji` my oiive ,onewn edfi`

hie `aie rqie ze`xwn ylyn(glya 'yxta)`zi`ck xyie jetd xyi xcq itl

m` dide lr y"yxd xecqa yxetn qtcpe] ede ip` d"c .dn dkeq i"yxa

epiaxy itl mpn` ,[reny('` dxecdna qtcpy miweqt a"rl ezncwda)fnexny azk

c"qa mze` ep`vne eprbi [xn`ie 't lr qtcpd] xyeia zeny a"rd mb my

.my lk epeive

r"nxd zexrd

seqacere ,zepaxw xnel izne ,mei ly xiy oipra zexrd epax azk xtqd

.zepaxwa mipipr(e"py 'cdna eqtcp).cere r"nxd zeaeyzn cer mdilr eptqede .

l`xyi zcear

eplczydmipey`xe 'nbn mixacd xewn t"r dxvwa epax ixac zepetv x`al

,'qeze i"yx e` m"anxdk `ly hwp epaxy mewnae] lkl eixac epaeiy ick

epiivl eplczyd mipey`xa dycg dhiy ep`vny mewna oke ,mpiivl eplczyd

.xac lkl xvw xe`ia eptqed `hef dcearae .[oexkfl

zexrd ipeiv

etqepmewna minrtle zexwi zexrda epax ixacl mipeive zenewn i`xn

.miyecwd eixacl xe`ia eptqed jxevd

z"iydedkfpe .epici lr dlwz e"g rx`i `ly eny ceak xac lr epixfri

.`"aa w"ndiaa maixwdl



‰·¯ ‰„Â·Ú ¯„Ò
יום שבכל שחר של תמיד סדר

‡ ˜¯Ù

äLìLaא˙BÓB˜ÓבÌÈ�‰k ‰¯NÚ ‰¯NÚג˙È·a ÌÈ¯ÓBL ÄÀÉÈ¿¬»»¬»»…¬ƒ¿ƒ¿≈
.Lc˜n‰(‡)ÌÈ„ÏÈ‰דeÎpÁ˙� ‡ÏÂ ‰„B·Ú ˙�BÚÏ eÚÈb‰L «ƒ¿»«¿»ƒ∆ƒƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¿

‰úåø÷é úåøòäŠ

לעבודה התעודה בזאת ולהורות להבין יקרות הערות
יחנו ה' פי על הטבעו אדניה מה על
יסעו ה' פי ועל ראשונים של בסדרן

(‡).‰„Â·Ú ˙�ÂÚÏ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰˙¯ÈÓ˘
˙ÂˆÓ ,˙ÂÓÂ˜Ó ‰˘Ï˘· ÌÈ�‰ÎÏ ˘„˜Ó‰
‡·ÂÈÁ È�· Â‡Ï ÌÈ�Ë˜Â ‡È‰ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˘Ú

Ì"·Ó¯Â .Â‰�È�(„"‰ Á"Ù)Ï‰˜Â ,‰„Ú Ì‰˘ ¯Ó‡
ÈÓÏ ÔÈ„· Â�Áˆ� ‰Ê Ì‡Â ,Ï‰˜ È¯˜‡ ‡Ï ÌÈ�Ë˜

ÔÈ·Â¯‰ ‰�˘Ó‰ ÔÂ˘Ï· ˘¯ÈÙ˘[`],‚"ÈÓ ÔÈ˙ÂÁÙ

‰ìàøùé úãåáòŠ

à.ומדות תמיד ריש מתני'
áאותו שומרי� עדה ועשרי� וארבעה שכתב הבחירה) בית מהלכות (פ"ח הרמב"� ע"פ

בעשרי� והלוי� מקומות, בשלשה הכהני� מקו�. ועשרי� בארבעה תמיד, לילה בכל
(אלא עשרה. רבינו כתב לכ� מעשרה, פחותה עדה שאי� ידוע והדבר ע"כ. מקו�, ואחד
דיתיב הוא בצוותא ואחרינא הוה, חד דפרבר היא� דאמרינ� (כז.) תמיד מגמ' דצ"ע
שומרי�, עוד ש� שאי� בחו� שהוא יחיד דהוא משו� דמשמע אבראי. דקאי משו� קמיה,
לצוותא). עוד צרי� למה עשרה, מקו� בכל יש א� אבל לצוותא, עמו שיהא אחד עוד צרי�

â
ש שאי� ואע"פ עשה. מצות המקדש שמירת ה"א) פ"ח (ביהב"ח 
הרמב" כתב
שיש פלטרי� דומה אינו לו. כבוד אלא שמירתו שאי� .
מלסטי ולא מאויב פחד

וג כתב תמיד) (ריש הרא"ש ובפי' שומרי�. עליו שאי� לפלטרי� שומרי� עליו

בלילה. ולא 
ביו לא ממנו 
דעת יסיחו שלא המקדש כבוד
ãהמוקד בית הניצו�), ובבית אבטינס (בבית 
ש 
שומרי 
והרובי 
ש במתני'

פרחי וכו', 
ש 
ישני אב בית זקני אב� של רובדי� מוק� גדול ובית כיפה
פרחי להו קרי הכא ,
רובי להו קרי 
הת אמאי בגמ' ושואל באר�, כסותו איש כהונה

úåøòä éðåéö
[‡].˘„˜Ó ˙¯ÈÓ˘ 'Ï‰ ‰„Â˙ ÈÓÁÏÂ .‰ÏÚÓÂ ˘„ÂÁ Ô·Ó ‰"„ ¯·„Ó· 'Ù È"˘¯ Ú"ÚÂ .Á"Ù˘ ‰ÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó ÔÈÈÚ
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,d·הÒ�ÈË·‡ ˙È·aו˙BiÏÚ Ô‰L ,ıBˆÈp‰ ˙È··eזÔ‰Â ,ÏBÁÏ ˙BÁe˙t »¿≈«¿ƒ»¿≈«ƒ∆≈¬ƒ¿«¿≈
,eLc˜˙� ‡Ï Ô‰È˙Bb‚Âח.Ô‰· ‡ˆBik ˙BlÁÓeט·‡ ˙È· È�˜ÊÂיÈÁ¯Ùe ¿«≈∆…ƒ¿«¿¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿≈≈»ƒ¿≈

‰pe‰Îיא,„˜Bn‰ ˙È·aיבÈab ÏÚ ÌÈ�LÈ ÌÈ�˜Ê ,ÏBÁaL BÈˆÁaיג,ÔÈ„·B¯ ¿»¿≈«≈¿∆¿∆«¿≈ƒ¿≈ƒ««≈»ƒ
‰úåø÷é úåøòäŠ

‰¯ÂÈ ÔÚ¯Ê˘ ,˙˘˜ ‰·Â¯ ÔÂ˘ÏÓ ˘¯ÂÙÈ Ô„È„ÏÂ
,‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯˘ÎÂ ÌÈ˘�‡ ÏÏÎÏ ÂÚÈ‚‰Â ıÁÎ
Í�Á˙‰Ï Ô˙Â‡ ÌÈÁÈ�Ó ÌÈ�‰Î‰ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡
‰„Ú Ì˙ÂÈ‰ Í¯ÂˆÂ .ÌÈ¯˘Ú È�· ÂÈ‰È˘ „Ú

,‡È‰ ‡¯·Ò ˙ÂÓÂ˜Ó „"Î‰Ó ÌÂ˜Ó ÏÎ·
ÈÏÎÈ‰Î Ô�ÈÚ· „Â·Î Í¯„ ˘„˜Ó‰ ˙¯ÈÓ˘˘
ÍÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Â ˘‡¯ ˘È ÌÏÎÏÂ ,ÌÈÎÏÓ‰

.˙Â¯˘Ú È¯˘Ó ˙ÂÁÙ
‰ìàøùé úãåáòŠ

להו דמטו הכא רובים, להו קרי עבודה למעבד מטו דלא התם ומשני כהונה,
מטו דלא והרא"ש והמפרש והראב"ד רגמ"ה ופי' פרחי. להו קרי עבודה למעבד
רבינו ודעת שערות, ב' הביאו שלא או שנה מי"ג פחותים היינו עבודה למעבד
באר בספר וכ"כ בתמיד, תוס' מפסקי כן שמשמע שם וכתב ה"ה שם כהמל"מ
הכהנים [שאין לעבודה, נתחנכו לא דעדיין אלא גדלו, כשכבר הוא דרובין שבע,
למיעבד מטו לא להו קרי ולכך עשרים], בני שיהיו עד לעבוד אותם מניחים
משא"כ הלילה. כל נעורים להיות שיכולים שם, שומרים הם היו ולכך עבודה,
שצריכים לפי הלילה, כל נעורים להיות יכולים אינם עבודה למעבד דמטו אלו

למחר. לעבודה להתחזק
äבקיאין שהיו משפחה לאותה ראש היה (ואבטינס הקטורת שם מפטמים שהיו לשכה

הקטורת). בפיטום
å.בה מנצצין חמה וניצוצי אכסדרה, כמו אחת מרוח פתוחה שהיתה ע"ש
æואין העדות, אהל לפני אתך ובניך אתה כדכתיב בפנים לשמור צריכים שהכהנים לפי

ופתוחות בקודש בניות שהיו רבינו סובר לכך בלבד, דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה
הפתח) אחר דאזלינן לחול ופתוחות בקודש הבנויות [ומחילות] דעליות (וקיי"ל לחול

תמיד. ריש ראב"ד ועיין חול. דתוכן משום שם, לישב ויוכלו בפנים שישמרו כדי
çבנויות ואם חול. תוכן לחול, ופתוחות בקודש בנויות שאם בהן, כיוצא מחילות דין

קודש. תוכן לקודש ופתוחות בחול
èשם שהיתה תנן מ"ט) (פ"א ובמדות שם. כדתנן העזרה, מפתחות היו ידם שתחת

בה, הקבוע בשלשלת המפתחות ותולים אותה ומגביהים ברצפה שיש של טבלא
ה"ד. סוף ביהב"ח פ"ח מלמ"ל ועיין עליה. וישן כסותו ונתן

é.לעבודה באו כבר והם לפרוח.] זקנם שער שמתחיל בחורים היינו [ופרחי שם. שמרו הם
àéהכהנים בהם להתחמם גדולות מדורות תמיד שם מסיקין שהיו לפי כן נקרא

גדול בית והוא בקודש וחציו בחול חציו בנוי והיה הרצפה. על יחפים המהלכים
בחול. ושתים בקודש שתים לשכות ארבע ובו

áé.(קודש שחציו לפי העדות אוהל לפני (ונחשב שם. ולשכב לישב שיוכלו
âéבחומה בולטין שהיו גזית מאבני (גדולות) מדרגות כמין איצטבאות היינו רובדין

ישנים. הזקנים היו ועליהן מזו, למעלה זו



‚ ¯„Ò‰„Â·Ú ‡ ˜¯Ù

ÔÈqk˙Óeיד ,‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ¯‡M‰Âטו.ÔÓˆÚ ˙eÒÎaטז‰¯NÚ ‰¯NÚÂיזÌÈiÂÏ ¿«¿»«»ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿»«¬»»¬»»¿ƒƒ
ÌÈ¯ÓBLיח,ÌB˜Ó „Á‡Â ÌÈ¯NÚaיט‰Úa¯‡ ,˙Èa‰ ¯‰ È¯ÚL ÏÚ ‰MÓÁ ¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆»»¬ƒ»««¬≈««»ƒ«¿»»

ÏÚכ ‰MÓÁ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt ÏÚכאÏÚ ‰Úa¯‡ ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚMÓ ‰MÓÁ «ƒ»ƒ¬ƒ»«¬ƒ»ƒ«¬≈»¬»»«¿»»«
‰È˙Bptכב,ıeÁaÓכגÔa¯w‰ ˙kLÏ·eכד,˙Î¯t‰ ˙kLÏ·eכהÈ¯BÁ‡ÏÂ ƒ∆»ƒ«¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿««»…∆¿«¬≈

.˙¯tk‰ ˙È·כו˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Âכז.e�LÈÈ ‡lL È„k Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰ ≈««…∆¿ƒ«««ƒ»»¿«≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿

‰ìàøùé úãåáòŠ

ãéהל כל 
נעורי היו לא עבודה לעשות שהגיעו שכיו� כהונה, צריכי
הפרחי שהרי ילה,
משמר היה א' וכל משמרות לג' 
מתחלקי היו אלא למחר. לעבודה כח להחלי�
תוס'. פסקי 
בש ה"ו ביהב"ח מהל' פ"ח מל"מ ועיי� הלילה. בשאר ויש� א', משמר
עבודה. לעבוד שהגיעו 
החשובי 
ש שמרו �לכ קודש חציו דהיה 
משו [ואפשר
הדש�]. לתרומת 
עצמ ולהכי� לטבול השחר עלות לפני 
ש להיות שיוכלו ועוד

åèדלא 
משו עבודה, בשעת שלא בה� ליהנות שניתנו ואע"פ כהונה. בבגדי לא אבל
בקרוב 
כשעסוקי דוקא היינו נד.), בקידושי� (כדאמרינ� השרת למלאכי תורה נתנה

.
אות ללבוש 
לה אי� 
בסת אבל בעבודה,
æè.'ב אות כנ"ל
æé�את הקרב �אבי שבט לוי מטה �אחי את 
וג יח) (במדבר קרח בפר' כדכתיב

ומשמרת �משמרת ושמרו העדות. אהל לפני �את �ובני ואתה �וישרתו �עלי וילוו
וגו'. האהל עבודת לכל מועד אהל משמרת את ושמרו �עלי ונלוו וגו'. האהל כל

מבחו�. 
והלוי 
מבפני 
שומרי 
שהכהני בספרי וילפינ�
çé.מדות ריש מתני'
èé.'א שער על עדה כל הבית, הר שערי חמשה על 
שומרי משמרות חמש
ë.
מבפני הבית הר פינות בארבע 
שומרי משמרות ארבע

àëצריכי לא מינייהו תרי אביי אמר כז.) 
(ש בגמ' אמרינ� 
שערי ז' שהיו אע"פ
דהיינו 
שערי דבשני מבהב"ח) ה"ח (פ"ח 
הרמב" וכ"כ המפרש ופי' שימור,

ששערי כתבו והרא"ש ורגמ"ה .
הכהני שמרו כבר הניצו� ושער המוקד שער

ומכא�. שמכא� 
החיצוניי ע"י 
נשמרי 
ודרו שבצפו� 
האמצעיי
áëשיוכלו כדי 
מבפני ולא מבחו�, העזרה זויות על 
שומרי א
שהיו 
ש לישב

בעזרה. ישיבה שאי� לישב א"א 
בפני אבל ,
עייפי יהיו
âëבלשכת 
שה תמיד מקרבנות [לבד 
להקריב �שצרי הציבור קרבנות היו 
ש

בה לבקר מיוחדת היתה לשכה א"נ .
הטלאי לשכת היא כתב והרא"ש .[
הטלאי
ממומי�. הקרבנות

ãë.הפרוכות 
אורגי היו 
ש
äë�ולכ (נה.) 
בזבחי כמבואר לקדה"ק הפתוח חלו� היה 
הקדשי קדשי בית שאחורי

.
ש לשמור �צרי
åë.הבית בהר [
[השומרי כל על ממונה שהיה
æë[מפניו] עומד שאינו משמר וכל לפניו. דולקות ואבוקות משמר כל על מסבב שהיה



„¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

ÊÚÏ¯‰כח Ò�Î� Ì„‡ ÔÈ‡(·)ÔkL ÏÎÂכט„Ú ¯B‰Ë elÙ‡ ‰„B·ÚÏל.ÏBaËiL ≈»»ƒ¿»»¬»»¿»∆≈»¬»¬ƒ»«∆ƒ¿
ÌÈ„¯BÈלא eÈ‰ ·‡ ˙Èa È�‰k ¯ÁM‰ ˙BÏÚ È�ÙÏלב‰aÒÓa ƒ¿≈¬«««…¬≈≈»»¿ƒ«¿ƒ»

„˜Bn‰ ˙È·aLלג,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa „Ú ÔÈ˜ÏBc ˙B¯�Â ,‰¯Èa‰ ˙Áz ∆¿≈«≈«««ƒ»¿≈¿ƒ«≈«¿ƒ»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(·)'ÈÙ‡ ‰„Â·ÚÏÂ ‰¯ÊÚÏ Ò�Î� Ì„‡ ÔÈ‡]
.'ÂÎÂ ÏÂ·ËÈ˘ „Ú ¯Â‰Ë‡ÎÈ‡ .'Ó‚

,Â"‡Â ‡Ï· ‰„Â·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ Â�˙Ó„ ‡˙ÂÂ·¯Ó
È�˙˜ ‡„Á ¯·Ò„ Ô‡Ó Â‰ÈÈ�ÈÓÂ[*`]‡˜Â„„ ,

‡Ï˘ Ï·‡ ,‰¯ÊÚÏ Ò�Î� Â�È‡˘ ‡Â‰ ‰„Â·ÚÏ

Ô‡Ó Â‰ÈÈ�ÈÓÂ .¯˙ÂÓ „Â·ÚÏ[a]È�˙˜ È˙¯˙ ¯·Ò„
È�˙Ó„ ‡ÎÈ‡Â .‰„Â·ÚÏ ˘"ÎÂ ‰¯ÊÚÏ[b]‰„Â·ÚÏÂ

˘„˜ ÌÂ˜ÓÏ ÏÂÁ ÌÂ˜ÓÓ ‰¯ÊÚÏ ˘Â¯ÈÙÂ ,Â"‡Â·
ÏÂÁ È„‚·Ó ‰„Â·ÚÏÂ ,˙¯Î ÂÈÏÚ ˘Â�Ú ‡ÓË‰˘

'ÈÙ‡ ˘„˜ È„‚·Ï[c]ÌÈÏÎ ˘È¯·Â ,‰¯ÊÚ· ÔÏ

‰ìàøùé úãåáòŠ

היה ורשות במקלו, חובטו יש�. שהוא ניכר ,�עלי 
שלו הבית הר איש לו ואומר
מ"ב. פ"א במדות כדתנ� כסותו את לשרו� לו

çë
ומפרשי שיטבול. עד טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס 
אד אי� (ל.) יומא מתני'

והטע .
ש בירושלמי הוא וכ� לעזרה. שנכנס רק לעבודה, דוקא דלאו ותוס' רש"י
ישנה טומאה שיזכור כדי זו, היא טבילה �דסר בגמ' בברייתא יהודה רבי מפרש
שמש הערב �צרי ואז נטמא, 
א ויזכר לבו על ית� �כ שע"י והיינו ויפרוש. שבידו

שמשו. שיעריב עד לעזרה מלבוא ויפרוש וכו',
èëלעבודה לעזרה נכנס 
אד אי� המשנה כלשו� מקדש) מביאת ה"ד (בפ"ה כתב 
הרמב"

אלא לעבודה, דבר סו� לא ה"ג) 
(ש מהירושלמי הביא 
ש קורקוס ומהר"י וכו',
לא.) (יומא 
ש בבלי ועיי� המשנה, לשו� תפס 
שהרמב" וכתב לעבודה. שלא אפילו
דכיו� או הנכנס, על דוקא גזרו 
א וישחוט. ארוכה סכי� שיעשה מהו להו אבעיא
ועיי� בתיקו. וסליק הקרב�), (אחר לאמשוכי אתי דילמא חיישינ� עבודה דעובד
תני דהא ממש, לעבודה לאו ומיהו דוקא, דלעבודה שפירש ר"י 
בש 
ש בריטב"א
או לשחיטה כגו� קאמר. עבודה �לצור אלא ישראל. אפילו ומשמע נכנס, 
אד אי�

דומיא עליו להזות או יקרות].לסמיכה, בהערות [ועיי� וכו' דמצורע
ì.טמא הוא 
א רק שמש, הערב וא"צ

àìשלא עד וטובל 
משכי המזבח, את 
לתרו רוצה שהוא מי (כו.) דתמיד פ"א מתני'
כדלקמ�. השחר, לעלות �סמו בא והממונה וכו'. הממונה יבוא

áì.
ש רא"ש הקרקע. תחת עשיות מחילות
âìובירה הבית בהר מקו� או בירה, קרוי כולו המקדש כל א� ב.) (יומא ור"ל ר"י בזה נחלקו

ללכת שיוכל מה� לא' קרי אירע שא� משו� הבירה תחת במחילות היה הטבילה ובית שמו.
הבית. הר לויהשהוא ממחנה ג� משתלח בע"ק שהרי העזרה שערי שיפתחו קוד� ש� לטבול

úåøòä éðåéö
[*‡].Ì˘ ‡"·ËÈ¯· ÔÈÈÚ[·].˘"ÈÚ ÈÓÏ˘Â¯ÈÓ ÔÎ ÌÈ‡È·ÓÂ Ì˘ 'ÒÂ˙Â È"˘¯[‚]ÂÏÈÙ‡ ˘¯ÙÓ˘ ˘"ÈÚ „"È¯ 'ÒÂ˙

ÍÈ¯ˆ ‰˘„Á ‰„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ ‡È‰˘ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙· ÏÈÁ˙Ó˘Î ,ÌÈ¯„ÙÂ ÌÈ¯·‡ ˙¯Ë˜‰· ‰¯ÊÚ· ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ˜ÂÒÚ ‰È‰

.„"Ù „ÈÓ˙ „"·‡¯ ÔÈÈÚÂ .‰ÏÈ·Ë[„].‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ‰¯ÊÚ· ‰È‰˘ Ï"¯



‰ ¯„Ò‰„Â·Ú ‡ ˜¯Ù

ÌLלד ‰˙È‰ ‰¯e„Óeלה.Ì„‡ ÌL LÈ ,ÏeÚ� B‡ˆÓ ,„B·k ÏL ‡qk‰ ˙È·e ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿»»≈»»»
„BÚÂ .Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ ,Áe˙tלוLc˜na ‰È‰ ÏÏk‰ ‰Êלז˙‡ CÒÈn‰ Ïk »«≈»»»¿∆«¿»»»«ƒ¿»…«≈≈∆

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ÂÈÏ‚¯לח.ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚËלטe„¯È «¿»»¿ƒ»¿»««ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
,e‚tzÒ�Â eÏÚ eÏ·ËÂמÌ‰L ‰pe‰Î È„‚a eL·ÏÂ(‚)מא˙�˙Îe ÌÈÒ�ÎÓ ¿»¿»¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿≈¿»∆≈ƒ¿¿«ƒ¿…∆

ÏB„b Ô‰k Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ ,Ë�·‡Â ˙Ù�ˆÓמב„BÙ‡Â ÔLÁÏÈÚÓe.ıÈˆÂ ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ¬≈∆…≈»…∆¿≈¿ƒ»ƒ
‰úåø÷é úåøòäŠ

ÔÈ· Ò�ÎÈÏ ¯˙ÂÓ Ì˙‰„ ˜"˙Ï ,È‡�˙ Â‚ÈÏÙ‡
'¯Â ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıÂÁ¯ ‡Ï˘ Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰
ÔÈ· ‡˙ÙÒÂ˙· Ì˙‰ 'Ó‡„ ‡Â‰Â ,¯ÒÂ‡ ÈÒÂÈ
,‰„Â·ÚÏ ‡Ï˘Â ‰„Â·ÚÏ ÔÈÒ�Î� Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰
ÔÈ�ÚÏ ‰"Ù‡Â ,‰„Â·ÚÏ ‡Ï‡ ÔÈÒ�Î� ÔÈ‡ ÏÎÈ‰ÏÂ
Û¯Ë ˜¯Ù· ÔÓ˜Ï„Î ÌÈÂ˘ ‰ÊÂ ‰Ê ¯·Ò˜ ˘Â„˜

ÈÙÏ˜·(Ì˘ ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡·)‰¯ÊÚ„ ‡Â‰ ‡¯·ÒÂ .

[d]‡È‰Â ,‰„Â·ÚÏ ‡Ï˘ 'ÈÙ‡ ‰ÏÈ·Ë ‡ÈÚ· ÈÓ�
‰�˘È ‰‡ÓÂË ¯ÂÎÊÈ˘ È„Î ‰ÏÈ·Ë Í¯Ò ‰ÓˆÚ

‰¯ÊÚ· ÔÏ Ï·‡ ,˘Â¯ÙÈÂ ÂÈÏÚ˘[e],ÍÈ¯ˆ ‡Ï Â˙
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˘Â„˜· ÂÈ„ ‰„Â·ÚÏ Ò�Î� ‡Â‰˘ÎÂ

.[‚"Ù ‡ÓÂÈ ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡

(‚).Ë�·‡Â ˙Ù�ˆÓ ˙�˙ÎÂ ÌÈÒ�ÎÓ‡Ï
‡ÓÂÈ„ ‡�˙Î ,‰˘È·Ï ¯„ÒÏ ‡Î‰ ‡�˙ÈÁ�

‰ìàøùé úãåáòŠ

ãì.
ש בתמיד רא"ש הטבילה. אחר 
ולהתחמ להסתפג
äìבידוע פתוח ,
אד 
ש שיש יודע נעול מצאו כבודו, היה זה במתני' 
ש מפרש

כ�). להזכיר �הוצר ופתוח בשדות היה 
שלה שביה"כ (ולפי .
אד 
ש שאי�
ביה"כ]. כשאר 
חיצוני משכ� 
ש היה שלא לפי כבוד של שקרוי [ועוי"ל

åì�דטעו 
מי דמטיל דומיא העובד, בכה� דוקא דזה ונראה (כח.) פ"ג ביומא משנה
בכה�. דוקא דזה קידוש

æìואפילו וכו', טבילה טעו� רגליו, את שאול �ויס כדכתיב 
בגדולי עצמו שבדק
(ואפשר .
ש יומא מאירי בשרו. על צואה נשארה שמא וכו' 
ביו 
פעמי כמה

לטבול). מיד שיוכל כדי הטבילה בית ליד הכסא בית היה �כ 
דמשו
çì.עיי"ש בידו. 
ומשפשפ רגליו על הניתזי� ניצוצות 
משו (כט:) 
ש בגמ' מפרש
èì.וכנ"ל לעבודה להכנס שיוכלו כדי
î.(:כד) ביומא ששת כרב קדש בבגדי היה והפיס הדש�. תרומת על להפיס שיוכלו כדי

àî,לכל 
קוד 
מכנסיי הלבישה, וסדר עא:) ביומא (ותנ� תצוה בפרשת כדכתיב
מכנסי 
ולובשי 
חלוק מתחת חול מכנסי 
פושטי היו חול בגדי 
לבושי 
[שבעוד
כנגד האבנט את חוגר ואח"כ הכתונת, לובש ואח"כ .[
ערומי יהיו שלא כדי קדש
המצנפת. ואח"כ וקושר. שגומר עד �כר ע"ג �כר ומקיפו (
(המרפקי ידיו אצילי

בו. 
והעובדי המקדש מכלי פ"י 
רמב" עיי�
áîבחשב וחוגר והחוש� האפוד המעיל ועל המעיל. לובש באבנט שחוגר אחר כה"ג

מ� למעלה הצי� וקושר במצנפת צונ� ואח"כ החוש�. מתחת המעיל על האפוד
.
ש 
רמב" וכו' המצנפת

úåøòä éðåéö
[‰].‰¯ÊÚÏ Ò�Î�‰ ‡ÓË ˙¯Î ·ÈÈÁ„ ÔÂÈÎ[Â].¯Â‰Ë ‡Â‰˘ Ú„ÂÈÂ ‰¯ÊÚÏ Â˙ÒÈ�Î È�ÙÏ Ï·Ë ¯·Î„ ÔÂÈÎ
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‰peÓÓ‰מג ‡a ¯ÁM‰ ˙BÏÚÏ CeÓÒמד,BÏ eÁ˙t Ì‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ˜Ù„Â »«¬«««»«¿∆¿»«¬≈∆¿≈»¿
¯Ó‡מהeÒÈÙ‰Â e‡a Ì‰Ïמו,ÁaÊn‰ ˙‡ Ì¯Bz ÈÓמזÈÓ ‰ÎÊ eÒÈÙ‰ »«»∆…¿»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ»»ƒ

.‰ÎfLמח˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËמט�,LtLt‰נ„˜Bn‰ ˙ÈaÓ eÒ�Î� ∆»»»«∆««¿≈«»«∆«ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ≈«≈
ÔÈÎÏB‰ el‡ ,˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁ�Â ,‰¯ÊÚÏנא,Á¯Ên‰ C¯c ‰¯„ÒÎ‡a »¬»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ»«¿«¿»∆∆«ƒ¿»

,·¯Ún‰ C¯c el‡Âנב˙‡ ÌÈÏk‰ epL ‡nL ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ˜„Ba eÈ‰ ¿≈∆∆««¬»»¿ƒ¿¿ƒ∆»ƒ«≈ƒ∆
ÔÈz·Á ÈNBÚ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì„È˜Ùzנג,Á¯Ên‰ ¯ÚL Ïˆ‡ «¿ƒ»«∆≈«ƒƒƒ¿≈¬ƒƒ≈∆«««ƒ¿»

,ÌBÏL e¯Ó‡ el‡Â el‡ eÚÈb‰נדÔÈz·Á ÈNBÚ e„ÈÓÚ‰Â .ÌBÏL Ïk‰ ƒƒ≈»≈»¿»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ
‰úåø÷é úåøòäŠ

]f[‰ÈÁ¯Â‡ ·‚‡ ‡˙ÏÈÓÂ ,‰¯ˆ˜ ÔÂ˘Ï È�˙„
]g[Â˙„Â·Ú ÔÈ‡ Â¯È·ÁÏ „‚· ÌÈ„˜‰ Ì‡˘ Ï"Ó˜

‰˘È·Ï ¯„ÒÂ .ÍÎ· ˙Ó‚Ù�]h[‡¯„ÒÓ Ú"ÂÎÏ
˘·ÏÈ ˘„˜ „· ˙�˙Î ·È˙Î„ ‰Ï Ô�ÈÙÏÈ ‡ÓÂÈ„
¯Á‡Â ,Â¯˘· ÏÚ ¯·Î ÂÈ‰È „· ÈÒ�ÎÓ˘ ‰Ú˘·

.ÛÂ�ˆÈ „· ˙Ù�ˆÓ·Â ¯Â‚ÁÈ „· Ë�·‡· ÍÎ
ÏÚ ˙ÁÎÂÓ Ô˙¯Âˆ ‚"‰Î„ Ô˘ÁÂ „ÂÙ‡ ÏÈÚÓ

Ë�·‡Ï ‰ÎÂÓÒ ‡È‰˘ Ô˙˘È·Ï]i[,‰Ê‰ ¯„ÒÎÂ
ÛÂÒ· ÈÓ� ıÈˆ ,ÛÂÒ· ˙Ù�ˆÓ ‡¯˜ ÈÏ‚„ÓÂ

.˙Ù�ˆÓ‰ ÏÚ ‰È‰Â ·È˙Î„
‰ìàøùé úãåáòŠ

âîשהוא 
פעמי שוות, 
העתי כל לא בא הממונה שעה באיזה וכי 
ש בתמיד מתני'
לאחריו. או מלפניו לו, �סמו או הגבר מקרות בא

ãî.
מבפני 
פותחי היו המוקד ובית העזרה, מפתחות 
שביד לפי
äî.שטבל הדש�.åîלמי תרומת
æî.ה"ג 
ומוספי מתמידי� פ"ה 
וברמב" ב' פרק ביומא מבואר הפיס וסדר
çî.כח 
ש מתני'
èîהעזרה השערי פותח היה ולא לעזרה. המוקד בית שבי� בשער שהיה קט� פתח

להל�. ועיי� ורא"ש. מפרש. השחר. עמוד שיעלה עד
ð.
ובשלמות 
בטהרת נשמרו 
א השרת כלי את לבדוק 
נכנסי שטבלו אלו

àð�תחתיה לעמוד 
עמודי גבי על אכסדראות עשוי רוחותיה מד' העזרה סביב כל
.
ש מפרש .
כלי ולהצניע

áð.
בטהרת ונשארו .
הכלי נפגמו לא 
א אור, של אבוקות לאור
âðואחת מימינו אחת לו היו לשכות ושתי ניקנור שער שבמזרח מ"ד פ"א במדות כדתנ�

חביתי�. עושי לשכת ואחת המלביש, פנחס לשכת אחת משמאלו,
ãð.
בשלו 
מקומ על 
הכלי שכל

úåøòä éðåéö
[Ê].Ô˙˘È·Ï ¯„Ò ˘¯ÙÓ ‡ÏÂ 'ÂÎÂ '„· ËÂÈ„‰‰Â ÌÈÏÎ 'Á· ˘Ó˘Ó ‚"‰Î Ô�˙„ (:‡"Ú) ‡ÓÂÈ·[Á]‡Ï„ ‰Ê· ‡�˙ Ï"Ó˜

.‰˘È·Ï ¯„Ò È�˙[Ë]˙‡ ˘È·Ï‰ Ì‡ ÌÈ‡ÂÏÈÓ„ ÍÂ�ÈÁ ˙Ú˘· Ì˘È·Ï‰ „ˆÈÎ È‚ÈÏÙ„ :‰ ‡ÓÂÈ· È"¯Ï ÔÈ· Á"¯ È�·Ï ÔÈ·

Ê"ÙÏÂ ,ÂÈ�· ÌÚ „ÁÈ· Â˘È·Ï‰ Ë�·‡‰Â Ë�·‡‰Ó ıÂÁ ÂÈ„‚· ¯‡˘ Ô¯‰‡ ˙‡ ˘È·Ï‰ Â‡ ,ÂÈ�· Î"Á‡Â ¯„ÒÎ ÂÈ„‚· ÏÎ Ô¯‰‡

.[Âˆ ˙˘¯Ù· ¯Ó‡�˘ ‰È˘Ú‰ ¯„Ò Â‰ÊÂ] ,‡ÓÂÈ„ ‡¯„ÒÓ Ô�ÈÙÏÈ È‡„Â ˙Â¯Â„Ï„ ¯Ó‡ ÍÎÏÂ ,Ô‡Î ¯Ó‡�‰ ¯„ÒÎ ‰È‰ ‡Ï

.˙Â¯Â„Ï ‰˘È·Ï ¯„ÒÏ Ó"Ù�„ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ‰Â‰ ‰Â‰„ È‡Ó Ô˘È·Ï‰ „ˆÈÎ '˜ÓÂ Ô˘È·Ï‰ „ˆÈÎ Ï‡Â˘ Ì˘ 'Ó‚·„ ÔÎ ÁÎÂÓÂ

[È].ÏÈÚÓ‰ ÏÚ Ô˘Á‰Â „ÂÙ‡‰Â ,Ë�·‡‰ ÏÚ ÏÈÚÓ‰˘ ÈÙÏ
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ÏBÁaנה ÔÈa ,Ô˙BNÚÏנו˙Á�Ó ‡È‰Â ,˙aMa ÔÈaנזÌÚ ‰·È¯w‰ ÏB„b Ô‰k «¬»≈«≈««»¿ƒƒ¿«…≈»«¿≈»ƒ
,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ÈÓz‰נח.·¯Úa d˙ÈˆÁÓe ¯˜aa d˙ÈˆÁÓנט,¯·b‰ ‡¯˜ «¿ƒƒ¿»«¬ƒ»«…∆«¬ƒ»»»∆»»«∆∆

eˆa˜˙�ÂסÌ‰Ï e¯ÒÓ ,ÔÈÏk¯Ó‡ ‰Ú·Lסא˙BÁzÙÓ ·‡ ˙È· È�˜Ê ¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈≈»«¿¿
eÁ˙Ùe ,‰¯ÊÚ‰סב,‰È¯ÚL ‰Ú·Lסג,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜zסדÊB¯k‰ ‡¯˜ »¬»»»¿ƒ¿»¿»∆»»¿¿≈ƒ¿»¿»»«»

:„ÓÚnÏ Ï‡¯NÈÂ ÔÎecÏ ÌiÂÏe ‰„B·ÚÏ ÌÈ�‰Î e„ÓÚƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ«»¿ƒ¿»≈««¬»
‰ìàøùé úãåáòŠ

äð
חמי 
מי 
להח 
אות 
דמעמידי כח:) 
(ש בגמ' ומפרש החביתי�. לעשות

שצריכי כיו� [אלא התמיד, אברי אחר קרבי� היו 
עצמ החביתי� אבל 
לצורכ
כמבואר וטיגו� ואפיה יחמי�) שלא כדי הרבה להרתיח �(וצרי ברותחי� חליטה

מעכשיו]. בזה מתעסקי� כבר היו לקמ�
åðכה"ג חביתי צו.) (מנחות 
הת תנ� (נ:) במנחות כדאמרינ� שבת דוחה שעשיית�

תופיני, הונא רב אמר ה"מ מנא השבת. את ודוחות 
בפני ואפיית� ועריכת� לישת�
תעשה תנא ישמעאל רבי דבי וכו', לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה. תאפינה
קרא אמר אמר אביי תעשה). בשמ� מחבת על תעשה, (וברש"י וכו' בשבת ואפילו

תמידי�. כמנחת היא הרי תמיד. מנחה סלת
æð.תמיד מנחה וגו' אהר� קרב� זה צו בפרשת כדכתיב
çðשל תמיד אחר בבקר מחצה ומקריב והלבונה [והשמ�] סולת העשרו� 
שחוצי

התמיד. אחר ,
הערבי בי� ומחצה שחר,
èð(כרוז גביני (כמו ממונה שהיה גברא, קרא היינו הגבר דקריאת סובר רב (כ:) ביומא

וכו'. לעבודתכ� כהני� עמדו ואומר ובמאירימכריז תרנגולא. קרא מפרש שילא ורב
וקריאת כל) ד"ה וש� אמר, (בד"ה השחר עמוד לזמ� הוא הכרוז שקריאת ש�
ש� בתמיד המפרש פירש וכ� יב.) תענית (ועיי� לזה הרבה מוקד� שיעור הוא תרנגול
ה"א פ"ה שקלי� ירושלמי [ועיי� וכו'. חצות לאחר הלילה בשליש התרנגול, קריאת

וכו']. כרוז גביני
ñהעזרה מפתחות שבעה עושי�, ה� מה אמרכלי� שבעה הט"ו פ"ב שקלי� תוספתא ע"פ

אמרכלי� כול�, נתכנסו כול�, שיתכנסו עד יכול אינו לפתוח מה� אחד רצה ביד�,
בחסדי וכ"כ העזרה, שערי היינו כא� דקאמר העזרה דמפתחות רבינו וסובר וכו' פותחי�
בריש דתנ� הא לפי"ז שקשה ולפי ש�]. מפרשי� בשאר [ועיי� ש�, התוספתא על דוד
לכ� עי"ש, דמדות פ"ק בסו� וכ� אב, בית זקני בידי היה העזרה שמפתחות תמיד
לה� נותני� היו ובערב לאמרכלי�, המפתחות אב בית זקני לה� שמסרו רבינו כתב

אות�. וישמרו שינעלו
àñ.ומדות תמיד בריש כדתנ� העזרה, מפתחות על בלילה 
שומרי שהיו
áñ.'וכו במזרח וא' 
בדרו וג' בצפו� ג' בעזרה היו 
שערי ז' מ"ד פ"א מדות כדתנ�
âñ'וכו 
שערי לפתיחת שלש תקיעות כ"א 
ש היו 
יו בכל נג: בסוכה כדתנ�

לפתיחת שלש וכו' 
ש היו החג �בתו 
וש העזרה) שערי .
שערי פתיחת (וברש"י
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ãöékאÔÈz·Á‰ ‰NÚÓבÈc˜Óe ˙ÏÒ ÔB¯OÚ ‡È·ÓÈÏÎa BL ÅÇ«¬≈«¬ƒƒ≈ƒƒ»…∆«¿ƒƒ¿ƒ
e‰ˆBÁÂ ,˙¯Lג‡È·Óe ,ÔB¯OÚ ÈˆÁaד,ÔÓL ÔÈ‚BÏ ‰LÏL »≈¿≈«¬ƒƒ»≈ƒ¿…»ƒ∆∆

Ô˜lÁÓeהÔB¯OÚ ÈˆÁ ÏkÓ ‰NBÚÂ ,˙BiÚÈ·¯ ‰¯NÚ ÌÈzLÏו,˙BlÁ LL ¿«¿»ƒ¿≈∆¿≈¿ƒƒ¿∆ƒ»¬ƒƒ»≈«

‰ìàøùé úãåáòŠ

היורד העליו� בשער 
כהני שני ועמדו תנ� (נא:) 
וש העליו�. לשער שלש 
שערי
הראשונות דתקיעות ומשמע ותקעו. והריעו תקעו הגבר קרא ,
נשי לעזרת ישראל מעזרת
(
מי לשאוב ללכת תקעו כבר הגבר (דבקרות הגבר קרות 
קוד היו 
שערי לפתיחת

כ�). השנה ימות בכל דה"ה רבינו ולמד
ãñובפיה"מ כרוז, גביני וכו' במקדש שהיו הממוני� ה� אלו מ"א פ"ה 
בשקלי


[וברמב" וכו'. לעבודה 
כהני עמדו הקרבנות בשעת מכריז גביני והיה (
(להרמב"
היה הקרב� עת ובהגיע .
הזמני על ממונה היה דהוא כתב המקדש מכלי פ"ז
יבוא קולו שישמע וכיו� וכו'. 
כהני עמדו ברשותו, מאנשיו אחד או הוא מכריז

למלאכתו. אחד כל
àמנחה סלת האפה עשירית וגו' אהר� קרב� זה ו') (ויקרא צו בפרשת האמור

תביאנה מרבכת תעשה בשמ� מחבת על בערב. ומחציתה בבקר מחציתה תמיד
יעשה מבניו תחתיו המשיח והכה� לה'. ניחוח ריח תקריב 
פתי מנחת תופיני

מכיני התמיד, אחר אותה שמקריבי� ואע"פ תקטר. כליל לה' 
עול חק אותה

מעכשיו. אותה
áמביתו 
של להביאה �צרי חצאי�, שמקריבה ואע"פ האפה, עשירית כדכתיב

לחצאי�, קדושה שאינה (ח.) במנחות ר"י כדאמר חוצהו, ואח"כ בכ"ש, ומקדשו
חוצהו. ואח"כ מנחה הבא מחציתה, מנחה קרא דאמר 
והטע

âמה עשרו� חצי פז.) (מנחות מדות שתי פרק בריש כדתנ� עשרו�, חצי של במדה
.
הערבי בי� ומחצה בבקר מחצה כה"ג חביתי מודד היה שבו משמש, היה

ãלהוסי� בשמ� תעשה, בשמ� מחבת) (על בה שנאמר מזה לה, ילפינ� (נא.) במנחות
סלת שנאמר מזה 
לומדי ויש סלת. לעשרו� לוגי� ג' שנות� כבש, כנסכי שמ� לה
ההי� ברביעית בלולה התמיד מנחת מה התמיד, כמנחת היא הרי תמיד, מנחה

כ�. חביתי� מנחת א� לוגי�, ג' שזה שמ�,
äמודד היה שבה (פח:) במנחות כדאמרינ� במקדש, שהיה רביעית של במדה

חלה. לכל שמ� רביעית כה"ג לחביתי
å
הפני 
מלח חו� [חלות], עשר עשר באות המנחות כל (עו.) במנחות כדתנ�

כתיב בהדיא 
הפני 
לח בגמ' ואמרינ� עשרה. 
שתי באות 
שה כה"ג וחביתי
חק בלחה"פ דכתיב (וברש"י 
הפני 
מלח חוקה חוקה גמר כה"ג חביתי ביה,
חלות. ו' חצי מכל עושה �ולכ תקטר), כליל לה' 
עול חק בחביתי� וכתיב ,
עול
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Ô˜lÁÓe]ז,˙Á‡ ˙Á‡ ,[„Èaח˙Á‡ ˙ÈÚÈ·¯ Á˜Ï „ˆÈk ÔÓLa ÔÏÏB·e ¿«¿»¿«««««¿»«∆∆≈«»«¿ƒƒ««
ÏÒ˙ט ÂÈÏÚ Ô˙B�Â ,ÈÏka ÔÓL ‰pnÓ Ô˙�Âי‰ÈÏÚ Ô˙B�Â ¯ÊBÁÂ ,˙Á‡ ‰lÁÏ ¿»«ƒ∆»∆∆«¿ƒ¿≈»»…∆¿«»««¿≈¿≈»∆»
ÊBÁÂ¯יא ,ÏÏB·e ÔÓLיבCk ¯Á‡ ,dÎB˙Ï ÔÓL ˜ˆBÈÂיג,ÔÈÁ˙B¯a dËÏBÁ ∆∆≈¿≈¿≈∆∆¿»««»¿»¿¿ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

æ'בפ כדאמרינ� במשקל, ולא באומד 
חלקי לשש העשרו� חצי בידו שמחלק היינו
במה כה"ג חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה בעי פז:) (מנחות מדות שתי
כיו� משקולת], [דהיינו וכו' בכלי דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות מחלק�

ארעא. אורח לאו במשקל) 
לחמכ (והשיבו כתיב דבקללה
ç�חביתי במנחת [בפירוש] בתורה נאמר שלא (ואע"פ ה"ב ממעה"ק פי"ג 
רמב"

בלולות חלות מורבכת וסלת בפירוש נאמר שבו שבתודה ממורבכת נלמד בלילה,

ג שבחביתי� לפי בלולה, בה שנאמר מחבת ממנחת דנלמד כתב [והרדב"ז בשמ�

מחבת]. על נאמר
è�שמ ומת� ובלילה, יציקה, שמ�, מתנות ג' היה 
ג חביתי� שבמנחת רבינו דעת

טעונות בכלי הנעשות המנחות שכל (עד:) במנחות דתנ� והא לעשיית�. 
קוד בכלי
דאינו רבינו סבר מאפה, מנחת למעוטי בגמ' ואמרינ� וכו'. שמ� מתנות שלשה
שנות� כיו� מתנות ד' בה יהא (ולפי"ז במחבת. 
ג דנעשה כיו� חביתי�, ממעט

במחבת). אותה שמטג� בשעה שמ� עוד אח"כ
שבוללה רק וכתב החביתי� מעשה סדר כל שכתב ממעה"ק פי"ג 
מהרמב" 
אמנ
שג' ודעתו מתנות. ג' בה היו שלא דס"ל משמע השמ�. בשאר אותה וקולה בשמ�,
רק היה תנור ובמאפה .
ש כמבואר ומרחשת ומחבת סולת במנחת רק הוא מתנות

ברקיקי�. ומשיחה בחלות, בלילה
לא אבל מיציקה, רק ממעט תנור דבמאפה מה), ד"ה (עה. במנחות תוס' ודעת
מדילי� להוכיח (ואי� חביתי�. במנחת יסברו מה וצ"ע לעשיית�. 
קוד בכלי שמ� ממת�
ומחבת סולת [דמנחת פרשתא בהאי נאמר שלא וסוטה עומר למנחת א� מתנות ג'
משא"כ במעשיה�, סולת למנחת 
דומי דמ"מ שמ�], מתנות 
בה הנאמר ומרחשת
וצ"ע). ,
מה למידי� דאי� אפשר מנחות לשאר במעשיה כלל דומה דאינה חביתי�

é.�עשרו מחצי שישית
àé.�השמ רביעית רוב
áéאחררבינו ולא עכשיו, נותנה אמאי דצ"ע אלא בחביתי�, שמ� מתנות ג' דיש לשיטתו

לעני� ה"ח 
וש ומרחשת, מחבת גבי ה"ו) 
(ש 
הרמב" שכתב (כמו ופתיתה אפייה
אל (
ש (במנחות ורבנ� רבי פליגי לא דע"כ עי"ש). מאפה אבלמנחת בבלילה, א


קוד בכלי שמ� נות� עושה כיצד (עה.) 
ש וכדתניא אפיה, לאחר לכו"ע ביציקה
וכו'. עליה ונות� ופותחה, ואופה ולשה ובוללה עליה שמ� ונות� ונותנה, לעשיית�

âé
מי עליה �ששופ והיינו צרכה. כל ברותחי� חלוטה ופרש"י מורבכת, כדכתיב
שלא חולטה [שהרתיחה יחמי� שלא כדי היטב מרותחי� שיהיו �וצרי רותחי�,

הדש�. תרומת לפני 
השכ בבוקר 
המי 
מחמ �ולכ יחמי�],



È¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

‡d˙Bיד ‰ÏB˜Â ,¯ep˙a ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Âטו˙ÈÚÈ·¯ ¯‡La ˙·Án‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿∆»«««¬«ƒ¿»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰a¯‰ dÏM·Ó B�È‡Â ,dlL ÔÓM‰טז.‡� ÔÈ·e ÈeÙ‡ ÔÈa ,È�ÈÙez «∆∆∆»¿≈¿«¿»«¿≈∆»ƒ≈≈»≈»

éî,ÁaÊn‰ ˙‡ ÌB¯˙Ï ‰ÎfLיזÔÈaL ¯Bik‰ ÔÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ Ä∆»»ƒ¿∆«ƒ¿≈«ƒ≈»»¿«¿»ƒ«ƒ∆≈
,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰יחÛÒk‰ ˙zÁÓ ÏËיט�ÔÈa È·¯Ún‰ ÚBˆ˜n‰ ÔÓ »»¿«ƒ¿≈«»««¿««∆∆ƒ«ƒ¿«««¬»ƒ≈

,ÁaÊnÏ L·kכ‰pÙe ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚכאCÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ∆∆«ƒ¿≈«»»¿…«ƒ¿≈«ƒ»∆«∆»ƒ≈»
,˙BÏBÚ‰ È¯·‡Ó ˙BiÓÈ�t‰ ˙BÏke‡Ó‰ ÔÓ ‰˙ÁÂ ,CÏÈ‡ÂכבÚÈb‰ ,„¯ÈÂ ¿≈»¿»»ƒ«¿»«¿ƒƒ≈∆¿≈»¿»«ƒƒ«

‰Ùˆ¯ÏכגCÏ‰ ÔBÙvÏ ÂÈ�t CÙ‰כד¯·ˆ ,˙Bn‡ ¯NÚk L·k‰ Á¯ÊÓÏ »ƒ¿»»«»»«»»«¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«»«

‰ìàøùé úãåáòŠ

ãé.תופיני דכתיב
åè.תעשה בשמ� מחבת על דכתיב
æèמבושל שאינו לנא שלמה, אפיה בי� דהיינו נא, ובי� אפוי בי� תופיני, שנאמר

עיי"ש. נ: במנחות לגמרי.
æéהלילה כל ועבד מאתמול קידש כבר 
א (ואפילו המזבח את 
לתרו �שהול מפני

לחזור �צרי השחר עמוד שיעלה עד המערכות ובסידור זו בעבודה �שימשי כיו�
דשחרית וגישה המזבח, אל 
בגשת או דכתיב 
משו יט: 
בזבחי כרבי ולקדש
�ורגלי �ידי שתקדש עד בכלי תגע שלא הזהר לו 
אומרי והיו היא). אחרינא גישה

הכיור. מ�
çé.כח תמיד מתני'
èé.כבש של במערבו למזבח הכבש בי� במקצוע נתונה המחתה והרי לו אמרו 
ש

מערב. בצד למזבח הכבש שבי� בזוית והיינו
ë.�כדלקמ גדולה מערכה 
שש המזבח למזרח לימינו ופונה הכבש, במזרח שעלה

àëהעולות מאברי לחתות שיוכל כדי נתעכלו] שלא 
האברי [וכ� 
הגחלי את שפינה

בש והסמ"ג כ:) (יומא הריטב"א וכדעת דתרומתרבינושנתאכלו, דס"ל ז"ל כה� 
חיי

תאכל אשר הדש� את 
והרי כדכתיב העולה ומאברי שנתאכל ממה להיות �צרי הדש�
את תאכל אשר ת"ל ,
עצי יכול הדש�, את 
והרי בתו"כ ותניא העולה, את האש
המאוכלות מ� חותה כיצד הא האש, תאכל אשר ת"ל עולה, אברי יכול העולה,

.
ש ראב"ד וע"ע שנתאכלו, עולה מאברי דהיינו הלל רבינו וכפירוש הפנימיות,
áë�עולי למזבח העולי� כל (סג.) ק"ק פרק 
בזבחי כדתנ� המזבח את שהקי� אחר

וכו'. שמאל �דר ויורדי� ומקיפי� ימי�, �דר
âëללכת לצפו� פניו �הפ לרצפה כשהגיע �ולכ הוא. מזבח של בדרומו שהכבש

כבש. של למזרחו
ãëהגיע (כח:) בתמיד כדתנ� כבש, של במזרחו סד.) 
זבחי בש"מ (הביאו הרז"ה כתב

עו�], מליקת [של ונוצה מוראה 
שנותני 
מקו וכו' 
הגחלי את צבר וכו' לרצפה
דמו, ונמצה והקטיר ומלק דכתיב הרז"ה] [וכתב והמנורה, הפנימי מזבח ודישו�



‡È ¯„Ò‰„Â·Ú · ˜¯Ù

eÈ‰ ÌLÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL L·k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡∆«∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ«∆∆¿…»¿»ƒ¿»»
ÌÈÚÏ·כה�.ÔÓB˜Óaכו.Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È eLc˜ ¯‰Ó eˆ¯ ,„¯iL ÂÈÁ‡ e‰e‡¯ ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»«»«≈ƒ¿¿≈∆¿«¿≈∆

eÏËכז�˙BÙ¯‚n‰כחÌÈ¯„t‰Â ÌÈ¯·‡‰ ÏÎÂ ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï eÏÚÂ ˙B¯Bpv‰Â »¿««¿≈¿«ƒ¿»¿…«ƒ¿≈«¿»»≈»ƒ¿«¿»ƒ
‰ÏÈl‰,כט Ïk eÏk‡˙� ‡lLלelÁ‰ ,ÁaÊn‰ ÈcˆÏ Ô˙B‡ ÔÈ˜�BÒלאÔÈÏÚÓ ∆…ƒ¿«¿»««¿»¿ƒ»¿ƒ≈«ƒ¿≈«≈≈«¬ƒ

Áetz‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡aלבÌÈ¯Á‡Â ,ÚˆÓ‡a ¯e·v‰לג¯cÒÏ ÔÈ¯Êb ÔÈÏÚÓ ¿≈∆««≈««««»»∆¿««¬≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÁaÊn‰ ˙‡ Ì¯zL ÈÓ .˙BÎ¯Ún‰לד‰ÏB„b ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓלה,‰Á¯ÊÓ ««¬»ƒ∆»«∆«ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ¿»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

הקבוע 
מקו הדש�. 
מקו אל קדמה המזבח אצל אותה �והשלי מוראתו את והסיר
אל קדמה עו�] [גבי ומדכתיב המזבח. אצל ושמו כדכתיב הדש� תרומת והיינו לדש�,
וא"ת וכו', לירידתו �סמו מיד להל� האמור הדש� אותו 
שמקו ש"מ הדש�, 
מקו
וכו', אמות עשר כבש של במזרחו �מהל למה מיד, בירידתו משמע אצל, דושמו כיו�
ושמו, שנאמר 
משו עוד נראה ולענ"ד עכ"ל. מליקה), 
משו שמביא מה (עי"ש
תשלוט שלא 
במקו לתתו �וצרי לד.] תמורה בסו� [כדתניא יפזר שלא ושמו ודרשינ�
�לכ הרוח 
ש שולט �נמו שהכבש הכבש ובתחילת שיבלע) 
(קוד ויפזרנו הרוח בו
סג.) 
בזבחי (כדאיתא אמות ג' הכבש עלה כבר שאז אמות עשר להרחיק �הוצר
מהכבש, 
טפחי ג' ירחיק 
א [אפילו הרוח בו תשלוט לא זה שבגובה 
חכמי ושיערו

מהדש�]. הכבש ישחיר שלא כדי מהכבש, זה שיעור דהרחיקו והא
äë�נבלעי המנורה, ודישו� הפנימי, מזבח ודישו� ונוצה, מוראה אביי אמר כא. ביומא

ובתוס' עי"ש וכו' החיצו� מזבח דישו� דה"ה פורת הרב פירש 
ש ובתוס' במקומ�,
דישו�. ד"ה סד. 
זבחי

åë.(:כח) דתמיד פ"ב ריש מתני'
æë.לתפוח האפר את לצבור
çë.רא"ש .
האברי בה� להסיר] [או �להפ מזלגות
èë.המזבח על 
נקטרי להיות עדיי� 
וצריכי לדש�, 
קרובי נעשו שלא
ì.החדשה המערכה שיערכו אחר 
להקטיר כדי המזבח לצדי 
מסלקי

àìכתפוח צבור שהיה אפר ערימת גבי על וכו' שנתאכלו 
והאברי האפר שמעלי�
המזבח. באמצע

áìפסכתר הנקרא בכלי מהדש� 
ממלאי היו הרבה) דש� עליו שהיה (כגו� העת וכשהגיע
.
לירושלי חו� דהיינו למחנה חו� האפר 
מוציאי ואח"כ המזבח מעל הדש� 
ומורידי

âìאת 
בה לסדר כדי המזבח, גבי על [
מתולעי 
[הנקיי 
עצי גזרי 
מעלי 
הכהני
וכו'. שחר של תמיד �לצור המערכות

ãìכדתניא ,
עצי גזרי ושני המערכה לסידור זוכה הוא הדש� בתרומת בפיס שזכה שזה
(כב.). ביומא.

äì
והאימורי העולות אברי עליה 
מקטירי שהיו המערכה היינו גדולה, שמערכה
הרוח שתהא מזרח, לצד חלו� כמי� לה עושה שהיה מזרחה וחזיתה במזרח, היתה

האש]. [ותבעיר בה מנשבת



·È¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

.‰Á¯ÊÓ d˙ÈÊÁÂלו,‰Èi�L ‰Î¯ÚÓ dcˆ·eלז[ÔBÙˆ ÈtÏk] ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»«¬»»¿ƒ»«¿««¿«≈»
,˙¯Ë˜Ï ÌÈÏÁb ‰pÓÈ‰ ÏBhÏ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜Ï CeÓÒלח‰Î¯ÚÓe »¿∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ≈∆»∆»ƒƒ¿…∆«¬»»

‰e¯ÈÊÁלט(‡) .L‡‰ Ìei˜Ï ˙ÈLÈÏLמ,‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯·‡‰מאe˙Èv‰ ¿ƒƒ¿ƒ»≈∆¡ƒ»≈»ƒ¿«¬»»¿»≈ƒ
,¯e‡‰מב:˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÒÈÙ‰Ï e‡·e e„¯ÈÂ ,ÌÈˆÚ È¯Êb È�L ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ »¿»«»∆»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).˘‡‰ ÌÂÈ˜Ï ˙È˘ÈÏ˘ ‰Î¯ÚÓÂÈ·¯Î
¯Ó‡„ ÈÒÂÈ(.‰"Ó ‡ÓÂÈ)˘Ï˘ ÌÂÈ ÏÎ·

¯„Ò· ÈÈ·‡„ ‚"Ú‡Â ,Ú·¯‡ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ
È·¯Î„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï ,È�˙˜ È˙¯˙ ‰Î¯ÚÓ‰

.‰ÂˆÓÏ ÂÊÂ ·ÎÚÏ ÔÏÎ˘ ‡Ï‡ ,Ï"Ò ‰„Â‰È
ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÈÏÂ„‚Â]`[„ÈÓ˙„ ‡Ó˙Ò„ Â¯Ó‡

(.ËÎ)È·¯ ˘‡· ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ È˙˘ Â˙Èˆ‰ È�˙˜„
.Ô¯Ó‡„ÎÂ ‡Â‰ ÈÒÂÈ

‰ìàøùé úãåáòŠ

åìהפנימי למזבח 
גחלי ממנה ליטול כדי במערב, שני בצד מסדר שניה שמערכה
שנאמר מערב, מצד לקחת �שצרי יוה"כ של 
מגחלי וילפינ� הקטורת, עליה להקטיר

שש במערב הוא ה' ולפני ה', מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה מלא ולקח

מהני).ההיכל. מערב דכל הפתח כנגד ממש להיות דא"צ מרבינ� מו. (וביומא
æì�כדתנ אמות, ארבע צפו� כלפי דרומית מערבית קר� מ� �משו המזבח במערב שהיה

היינו אמות ארבע שמרחיקו שמה 
ש בגמ' ומפרש נח., 
בזבחי ומביאו כט. 
ש בתמיד
לפרש [ויש עי"ש. 
הכהני רגלי 
מקו ואמה קרנות 
מקו ואמה סובב ואמה יסוד אמה
להיכל, 
בדרו שהיה הכבש �דר מיד 
מש �שיל כדי 
בדרו דוקא 
עושי שהיו שמה

בפסחי כדתניא לוחשות, שיהיו �שצרי אש, גחלי שנאמר עוממות, 
הגחלי יהיו ולא

הרמב" כ� מש"כ ניחא ובזה 
לשי שיכול 
לדרו �שסמו הראשו� 
המקו וזה עה.

.[
בדרו רובה דהמזבח הט"ו) מביהב"ח (בפ"ה דסובר א� מתו"מ) ה"ח (בפ"ב
çì
לקיו ואחת וכו' מערכות שלוש היו 
יו בכל (מה.) פ"ד ביומא שאמר יוסי כרבי

יקרות. בהערות ועיי� בו. תוקד המזבח על והאש שנאמר האש
èìאותה עושה האש 
קיו של שלישית מערכה מתומ"ס) ה"ט (פ"ב 
הרמב" כתב

אש אי� 
שא וריטב"א פרש"י האש 
ולקיו וכו'. המזבח מ� שירצה 
מקו בכל
מזה. עליו מוסיפי� מתגבר, גדולה מערכה של

î
לאברי מני� (מה.) ביומא כדתניא המזבח. בצידי 
אות ששמו נתאכלו שלא 
האברי
שסודר� מחזיק� אי� 
וא המזבח, גבי על שסודרי� מבערב נתעכלו שלא 
ופדרי
אשר ו) (ויקרא ת"ל וסודר�, גדולה מערכה שיעשה עד סובב ע"ג או הכבש על
כתיב דהא לתחילתה עני� אינו 
א [וברש"י המזבח על העולה את האש תאכל

סופה]. לעני� תנהו מוקדה על העולה
àî.במערכות
áîשנאמר 
עצי גזרי שני עוד גדולה המערכה על �ער המערכות על האש שהצית אחר

הכה� העולה) עליה �וער ליה �דסמי גדולה המערכה (על עליה ובער ו) (ויקרא

úåøòä éðåéö
[‡]ÔÈÈÓ„„ È˙¯˙ Í�‰ ‡Ï‡ ·È˘Á ‡˜ ‡ÏÂ ,˘‡‰ ÌÂÈ˜Ï ‡„Á È‡Â‰ È˙Î‡„ Ï"ÈÂ Ï"ÊÂ (ÈÒÂÈ È·¯ ‰"„ .‰Ó) Ì˘ 'ÒÂ˙

.·"Ù Ì˘ „ÈÓ˙· „"·‡¯ ÔÈÈÚÂ .Ï"ÎÚ .Â‰Ï ˜ÈÙÓ ‡¯˜ ‡„ÁÓÂ ,„ÁÈ· Ô˙Â‡ ÔÈ˙ÈˆÓÂ È„„‰‡



‚È ¯„Ò‰„Â·Ú ‚ ˜¯Ù

‚ ˜¯Ù

øîàÌ‰ÏאeÒÈÙ‰Â e‡a ‰�eÓÓ‰בÈÓ(‡),ËÁBLג,˜¯BÊ ÈÓדÔM„Ó ÈÓ ÈÇ»∆«¿∆…¿»ƒƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈
,ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓהÈÓ ,‰¯B�n‰ ÔM„Ó ÈÓו.L·kÏ ÌÈ¯·‡ ‰ÏÚÓ ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿«≈«¿»ƒ«¬∆≈»ƒ«∆∆

,eÒÈÙ‰ז.‰ÎfL ÈÓ ‰ÎÊחÚÈb‰ Ì‡ e‡¯e e‡ˆ Ì‰Ï ¯Ó‡ט,‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ≈ƒ»»ƒ∆»»»«»∆¿¿ƒƒƒ«¿««¿ƒ»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).˜¯ÂÊ ÈÓ ËÁÂ˘ ÈÓ˙ÂˆÓ ÍÏÈ‡Â ‰Ï·˜Ó
ÍÎÈÙÏ ,¯Ê· ‰¯˘Î ‰ËÈÁ˘Â ,‰�Â‰Î

[`],˜¯ÂÊÂ Ï·˜Ó ‰È‰ ÒÈÙ· ‰ÎÂÊ‰˘ „"ÓÏ ‡ÎÈ‡
.ËÁÂ˘ ÂÏ È�˘

‰ìàøùé úãåáòŠ

שניה מערכה אמרינ� (לג.) וביומא .[
עצי שני יעלה א' [כה� בבקר בבקר 
עצי

עצי הכה� עליה ובער דכתיב ל� מנא 
עצי גזרי שני לסידור קודמת קטרת של

על ולא עליה בבקר, לחברתה.בבקר דאיתא מכלל חברתה,
à�הסג שהוא מ"א), פ"ה 
(שקלי הפייסות על הממונה והוא (ל.) פ"ג בתמיד משנה

שכתב וכמו רש"י, ש
.רבינולדברי יקרות ובהערות י"א פרק לקמ�
á.התמיד את
â.(:כה) ביומא כדאמרינ� ,
הד את מקבל 
ג היה והוא
ã.דאתמול וקטורת 
מגחלי שנשאר מהאפר אותו 
מדשני היו הקטורת הקטרת 
שקוד
ä.
חדשי ופתילה שמ� ומכניס שנשאר, והשמ� והפתילה האפר שמסיר
å
כהני וששה לכבש. [
שחיטת 
ממקו וניתוח הפשט [אחר התמיד אברי מעלה מי

חלק (היינו בעוק� והשלישי ,
ידי בשתי השני ימי�, וברגל בראש א' בזה, זכו
והריאה]. הלב 
ע הצואר [היינו ובגרה בחזה והרביעי שמאל, וברגל בו) שהאליה

ונתנ 
במי 
שהדיח 
בקרבי והשישי הצלעות], [דהיינו הדפנות בשתי והחמישי
של ביי� התשיעי כה"ג, בחביתי השמיני ,
נסכי של סולת במנחת השביעי ,�בבז
בפרק לקמ� מבואר וניתוח� הפשט� וסדר כה.]. ויומא פ"ד בתמיד [כדתנ� 
נסכי

דתמיד. פ"ד ובמתני' (
הערבי בי� של תמיד (גבי ו'.
æ,הפנימי מזבח מדש� והשלישי זורק, היה לו והשני שוחט, היה בפיס שיצא שזה

בתמיד, המשניות ובפי' ה"ו, ומוספי� מתמידי� פ"ד 
הרמב" וכ"כ .
כול וכ�
זורק הראשו� שהזוכה פירש 
ש וביומא המאירי). אמר (ד"ה כה. יומא ובמאירי

יקרות. הערות ועיי� בזר]. כשרה דשחיטה [כיו� שוחט לו �והסמו 
הד את
ç.(.כח) הממונה 
לה אמר פרק ויומא ,
ש תמיד מתני'
èא כלומר התמיד, (ויקראשחיטת כדכתיב בלילה פסולה שהשחיטה המזרח, האיר 


למע� כמו צוהר לשו� ברקאי, לגג. שעלה זה הרואה, .
ש יומא רש"י 
זבחכ 
ביו יט)
.
יו והוי השחר עמוד עלה שכבר ודאי ידעו זה וע"י .
ש רש"י וכו'. ברק לה היות

úåøòä éðåéö
[‡].ËÁÂ˘ ‰È‰ ÔÂ˘‡¯‰„ ·˙Î Ó"Â˙Ó „"Ù·Â „ÈÓ˙· Ï·‡ ,‡ÓÂÈ„ ·"Ù· ˙ÂÈ�˘Ó‰ 'ÈÙ· Ì"·Ó¯



„È¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

¯ÓB‡ ‰‡B¯‰ ÚÈb‰ Ì‡(·),È‡˜¯aיÏÎ È�t ¯È‡‰ Ï‡BL ‰peÓÓ‰Â ƒƒƒ«»∆≈«¿»¿«¿∆≈≈ƒ¿≈»
,ÔB¯·Á „Ú Á¯Ên‰יא.ÔÈ‰ ¯ÓB‡ ‡e‰Âיב‰ÏË e‡È·‰ e‡ˆ Ì‰Ï ¯Ó‡ «ƒ¿»«∆¿¿≈≈»«»∆¿»ƒ»∆

.e‰e‡È·‰Â ,ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLlÓיגÌÈ¯we·Ó ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ƒƒ¿««¿»ƒ∆¡ƒ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ¿»ƒ
.ÌBi‰ B˙B‡Ï ÌÈÎÈ¯v‰ ÔÈ„ÈÓz È�MÓ ıeÁ ,‰ËÈÁL Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«

ÏÈÏ‰יד ÏÎa ‰�ÓL Ì‰L ,ÌÈ�L ÌÈ¯w·Óe ,ÌÈ�L ÔÈÏËB� ÌBÈ ÏÎ·e¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈¿…»¿»«¿»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(·).È‡˜¯· ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰È‡˜¯· ‡�ÏÈÈÎ ‡Î‰
ÌÈ˘¯ÙÓ‰Â ,‡˙ÁÓ ‡„Á· Á¯ÊÓ ¯È‡‰Â
.È‚ÈÏÙ„ ÏÏÎÓ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙ÓÎ ‰ÎÏ‰ Â¯Ó‡
‡ÏÂ ‡�˙ Â‡Ï Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó„ ¯ÓÂ‡ È�‡Â
‡Ï ‰¯‰Ë ‡ÏÂ ‰‡ÓÂË ‡Ï Ô‡Î ÔÈ‡˘ ,‚ÈÏÙ
‰ÂˆÓ˘ ‡�˙ Ì˙Ò ‰„ÂÓÂ .¯˙È‰ ‡ÏÂ ¯ÂÒ‡
¯‡˘˘ ‡Ï‡ ,˙Â·‡ ˙ÂÎÊ ¯ÈÎÊ‰Ï ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ

„˜„ ‡Ï ÌÈ�ÂÓÓ‰Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙ÓÂ ,ÍÎ· Â˜

‰È‰˘ ÔÂÈÎ ,ÌÏÎ·˘ ¯˘Î‰ ÈÏÂ‡Â ‰�ÂÓÓ ‰È‰˘
˙È‡¯ ÌÂÏÎ ¯ÓÂ‡ ,È‡˜¯· ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰ ÚÓÂ˘
.Ô‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰Â ,ÔÂ¯·Á „Ú Á¯ÊÓ‰ ¯È‡‰˘

ÔÈ·ÓÏ ÌÈÁÂÎ� ÌÈ˜Â„˜„ Â�Ï ˘ÈÂ[a]ÔÂ˘Ï·
ÌÈÏÁ Ô‡Ó Ú„Â‰ÏÂ ÚÈ„Â‰Ï ‰˘Â¯ÈÙÂ ‰�˘Ó‰
.ÍÈ¯‡‰Ï ÌÂ˜Ó Ô‡Î ÔÈ‡Â ,¯˘ÙÓ Ô‡ÓÂ

ÈÒÙÏ‡·Â]‡ÓÂÈ„ ‚"Ù ˘È¯ ‡ËÂÊ[b]¯Ó‡ Ô‡Ó
‡Â‰ ‡¯‚È‡‡ È‡˜„ Í‰ ‡ÓÈÏÈ‡ ,Ô‰

‰ìàøùé úãåáòŠ

éפ"ה) 
בשקלי כדתנ� הפייסות על ממונה היה [שהוא אומר שמואל ב� מתיא 
ש
שבחברו�. עד המזרח כל פני האיר ק.] מנחות רש"י מ"א)

àéלהזכיר כדי כ� שאמר מירושלמי מביא (ק.) במנחות ורש"י ה�. אומר לגג שעלה זה
בחברו�. 
הישני אבות זכות

áéמערבית צפונית במקצוע נתונה 
הטלאי שלשכת מפרש 
וש (ל.) 
ש תמיד מתני'
יז.]. יומא [וע"ע המוקד בית של

âé
ש ובגמ' 
הטלאי בלשכת המבוקרי� 
טלאי מששה פוחתי� אי� יג. ערכי� מתני'
דתניא וכו' שחיטה 
קוד 
ימי ארבעה המבוקרי� 
טלאי מששה פוחתי� אי� (ה"ק
תשמרו ת"ל שחיטה, 
קוד 
ימי ארבעה ביקור שטעו� לתמיד מני� אומר בג בג ב�

יו עשר ארבעה עד למשמרת 
לכ והיה אומר הוא (בפסח) ולהל� לי, להקריב

שחיטה. 
קוד 
ימי ארבעה ביקור טעו� כא� א� וכו' להל� מה וגו', לחדש
ãéואח"כ ששה. ישאר 
השני כשיטלו ואח"כ שמונה, נות� היה דבתחילה ברש"י עי"ש

עיי"ש. .
שני עוד 
מבקרי היו הלילה 
קוד

úåøòä éðåéö
[·],Á¯ÊÓ‰ ÏÎ È�Ù ¯È‡‰ ¯ÓÂ‡ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó Ô�˙ ‡ÏÂ ,'ÂÎÂ Á¯ÊÓ‰ ÏÎ È�Ù ¯È‡‰ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó Ô�˙„Ó„

.ÔÓ˜Ï„ÎÂ .¯ÓÂ‡ ‰È‰ ÂÓˆÚ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó„ ÚÓ˘Ó[‚],‰ËÈÁ˘‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰ Ì‡ Â‡¯Â Â‡ˆ ‰�ÂÓÓ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,'È�˙Ó ÏÚ

Ô‡Ó 'Ó‚· '˜ÓÂ ,Ô‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â ,ÔÂ¯·Á·˘ „Ú Á¯ÊÓ‰ ÏÎ È�Ù ¯È‡‰ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó ,È‡˜¯· ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰ ÚÈ‚‰ Ì‡

Í‰ ‡"·‡ [È"˘¯ .·È˘Ó ‡Â‰ Ï‡Â˘ ‡Â‰ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÂÏÁ‰ ¯˙ÂÙ] ¯˘ÙÓ ‡Â‰Â ÌÈÏÁ ‡Â‰ ‡¯‚È‡‡ È‡˜„ Í‰ ‡ÓÈÏÈ‡ ,Ô‰ ¯Ó‡

.˘"ÈÚ .'ÂÎÂ ‡Ú¯‡‡ È‡˜„ Í‰ ‡"·‡Â ‡¯‚È‡‡ È‡˜„



ÂË ¯„Ò‰„Â·Ú ‚ ˜¯Ù

,‰ÏÈÏÂטו.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓeטזÌÈÚLz ÌMÓ e‡ÈˆB‰ ,ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ eÒ�Î� »«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿¿¿ƒ¿««≈ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
(‚),·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎ ‰LÏLeיזÌÏe‡‰ ÔÈaL ÛÒk ÏL ÔÁÏL ÏÚ Ìe�˙�e ¿…»¿≈∆∆¿≈»»¿»«À¿»∆∆∆∆≈»»

.L·k‰ „ˆa ÁaÊnÏÂיח,·‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ e˜L‰יטÈt ÏÚ Û‡Â ¿«ƒ¿≈«¿««∆∆ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿∆»»¿««ƒ
.˙B˜e·‡‰ ¯B‡Ï B˙B‡ ÔÈ¯w·Óe ÔÈ¯ÊBÁ ,‰lÁza ¯we·Ó ‡e‰Lכ‰ÎfL ÈÓ ∆¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒ∆»»

,ÌÈÁaËn‰ ˙È·Ï BÎLBÓ „ÈÓzaכאÏB‰ ÌÈ¯·‡a eÎfL ÈÓe.ÂÈ¯Á‡ ÌÈÎכבÈÓ «»ƒ¿¿≈«ƒ¿¿«ƒƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ
,ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ ‰¯B�n‰ ÔeMÈ„·e ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓ ÔeMÈ„a eÎfL(„)‰Úa¯‡ÂÌÈÏk ∆»¿ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ¿«¿»»≈ƒ

‰úåø÷é úåøòäŠ

‡�Ó ‡Ú¯‡‡ È‡˜„ Í‰ È‡Â ,¯˘ÙÓ ‡Â‰Â ÌÈÏÁ
‰�ÂÓÓ‰Â ,È‡˜¯· ¯Ó‡ ‡¯‚È‡‡ È‡˜„ ‡ÓÏ‡ ,Ú„È
ÏÎ È�Ù ¯È‡‰˘ ˙¯Ó‡˜„ ‡‰ ÈÚ· ‡Ú¯‡‡ È‡˜„

Ô‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â ,ÔÂ¯·Á „Ú ‡Ó˘ Á¯ÊÓ‰[c].[

(‚).ÛÒÎ ÈÏÎ ‰˘Ï˘Â ÌÈÚ˘˙‚"ˆ „‚�Î
.ÈÎ‡ÏÓÂ ‰È¯ÎÊ È‚Á ˙‡Â·�·˘ ˙Â¯ÎÊ‡
.·‰Ê‰Â ÛÒÎ‰ ˙„Ó ÂÏ ¯˘‡ „ÈÁÈ ÔÂ„‡ „Â·ÎÏÂ
.[¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·˘ Ú"Ó¯‰ ˙Â·Â˘˙· ÔÈÈÚÂ]

(„).Ì„È· ÌÈÏÎ ‰Ú·¯‡ÂÍÙ ÈËÂÚÓÏ ‡�ÈÈ�Ó
ÔÓ˘‰ ÒÈ�ÎÓ ‰È‰˘ „"ÓÎ ‡Ï„Â .ÔÓ˘‰

˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ È¯‰˘ ,ÊÂÎ·[d],Ô˜È¯Â ‡ÏÓ
˙Î˘ÏÓ Â‡ÈˆÂÓ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÂÓ˙‡Ó˘ ‡¯·˙ÒÓÂ
Ì˙ÂÁÂ ,ÌÂÈ ˙„ÓÏ ÔÓ˘ Â· „„ÂÓÂ ÌÈÏÎ‰

ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Ó·· ÁÎÂÓ„Î ‚"‰Î Ï˘ ÂÓ˙ÂÁ·˙·˘)

(:‡Î‰¯Â�Ó‰ È�ÙÏ˘ Ô·‡‰ È¯ÂÁ‡ ÏÎÈ‰· ÂÁÈ�ÓÂ ,
,„ÈÓ˙ ¯� ˙ÂÏÚ‰Ï ‰Î¯· ÂÈÏÚ ‰¯˘˙˘ È„Î

‰ìàøùé úãåáòŠ

åèשיהיו כדי שירצו, 
מבוקרי 
טלאי כמה להוסי� 
שיכולי והיינו ,
ש מתני'
.
ומוספי 
תמידי כשיצטרכו להקריב 
מזומני

æè.ל תמיד מתני'
æéאחד הכבש, במערב וב' וכו' במקדש היו שולחנות י"ג (יז:) ה"ג פ"ג 
שקלי מתני'

שרת. כלי כס� של ועל ,
האברי את נותני� שיש של על כס�, של ואחד שיש של
çé
במקו עניות דאי� 
משו גוזמא דאינו דאמר כט.) 
(ש וכשמואל .
ש תמיד מתני'

עורו. את להפשיט נוח שיהא כדי אותו 
משקי שהיו 
והטע עשירות.
èé.
ש מתני'
ë.(הזורק הוא זורק, שהראשו� (ולמ"ד השוחט. והוא (ל:) 
ש מתני'

àë.�וכדלקמ .
ש פ"ד ריש כדתנ� שחיטה בשעת בקרב� אוחזי� 
וה ,
ש
áë.התמיד 
לד 
קוד וכו' הפנימי מזבח שדישו� לפי (פ"ג), 
ש מתני'

úåøòä éðåéö
[„]Í˘Ó‰ ‰Ê ‡Ï‡ ,˜ÏÂÁ Â�È‡ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó˘ ‡Â‰ ˘Â¯ÈÙ‰ Â�È·¯ÏÂ ,(:ÁÎ) 'Ó‚· ˙¯Á‡ ‡Ò¯È‚ Â�·¯Ï ‰È‰„ ‰‡¯�

.Ô‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â ,ÔÂ¯·Á·˘ „Ú Á¯ÊÓ‰ È�Ù ¯È‡‰ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÂÓ˘ Ô· ‡È˙Ó [Ê‡Â] È‡˜¯· ¯ÓÂ‡ ‰‡Â¯‰ ÚÈ‚‰ Ì‡ ˜"˙ È¯·„

[‰].ÔÓ˘ ‡ÏÓ˘Î Â· Ô˙È ÍÈ‡Â ‰¯Â�Ó‰ ÔÂ˘È„ Ô˙Â� Â· È¯‰˘



ÊË¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

Ì„Èaכג,È�h‰כד,Êek‰ÂכהBÏ ‡a .˙BÁzÙÓ È�LeכוÈ�BÙv‰ LtLÙÏ ¿»»«∆ƒ¿«¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ
.BÁ˙Ùeכז,‡z‰Ï Ò�Î� .ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba Ò�Î� ‡Ï ÌB¯caLכח‡z‰Óe ¿»∆«»…ƒ¿«»»≈»ƒ¿«¿«»≈«»

ÏB„b‰ ¯ÚM‰ „Ú ÏÎÈ‰a Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰Ïכט.BÁ˙BÙeלÔÈÚÓBL eÈ‰ BÁÈ¯ÈÓ «≈»¿«≈«≈»«««««»¿ƒƒ»¿ƒ
.ÁzÙpL ÏB„b‰ ¯ÚL ÏB˜לאÈ�ËÂ Ò�Î� ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓ ÔeMÈ„a ‰ÎfL ÈÓ «««»∆ƒ¿»ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ

,B„È·לב,ÏÎÈ‰‰ ÈˆÁa ,˙Èa‰ LÈÏL „Ú CÏ‰לג.ÚˆÓ‡a ÂÈ�ÙÏ ÁaÊn‰Â ¿»»««¿ƒ««ƒ«¬ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«¿»»»∆¿«
‰úåø÷é úåøòäŠ

‡ÏÂÂ„È· Â‡ ÊÂÎ· Ô‡È·Ó ˙ÂÏÈ˙Ù‰Â .‰·ÎÈ
.‰¯Â�Ó‰ ˙‡ Ô˘„Ó ‡Â‰˘ „Ú Ô·‡‰ ÏÚ ÔÁÈ�ÓÂ

˙Â�ÎÂÓ ÂÈ‰ ÏÂÓ˙‡Ó ÈÓ� È‡[*d]ÏÚ ˙ÂÁ�ÂÓÂ
.ÍÙ‰ ÈÙ

‰ìàøùé úãåáòŠ

âëלכלי שדומה והיינו וחצי, 
קביי מחזיק זהב של לתרקב דומה הטני במתני' מפרש
מחזיק וזה וקב, תרי תרקב נקרא �שלכ קבי�, ג' מחזיק שתרקב אלא תרקב הנקרא

הפנימי]. מזבח דישו� מכניס היה [ובו וחצי 
קביי רק
ãë.(
ש (מתני' זהב. של גדול לקיתו� דומה וכוז
äëבחור ידו להכניס �צרי שהיה א' מפתחות שני והיה ההיכל. שער לפתוח כדי

מיד. פותח היה והשני ופותח, שחיו עד שבכותל
åë,
בדרו ואחד בצפו� אחד הגדול שער ליד 
קטני 
פתחי 
שה 
פשפשי שני שהיה

ונכנס השחי בית עד 
בפני ידו שתחב ע"י הפשפש, פתח ופותח בצפו� נכנס והיה
מיד פותח אלא ידו, לתחוב א"צ 
וש להיכל התא שבי� פתח עוד היה 
(וש לתא

.(
פתחי כשאר
æëסגור הזה השער ה' אלי ויאמר שנאמר יחזקאל ע"י מפורש הוא עליו 
ש מתני'

בו. בא ישראל אלוקי ה' כי בו יבוא אל ואיש יפתח לא יהיה
çë.להיכל התא שמ� הפתח השני במפתח פותח שהיה
èë.
שמבפני והפותחות הנגר שהעביר ע"י
ì.
ש מתני'

àìכתב �ולכ התמיד. שוחט השוחט היה ההיכל שער בפתיחת דמיד משמע במתני'
התמיד שחיטת בשעת היה הפנימי מזבח דדישו� ה"א�ב) תו"מ (פ"ו 
הרמב"

ו מזבחרבינועי"ש, ודישו� שחיטתו, 
ג היינו התמיד 
דד לג. יומא כרש"י כתב
אבל זריקתו. היינו התמיד 
דד סובר 
והרמב" עיי"ש. 
קודמי והמנורה הפנימי

.
קוד היה השחיטה
áìארכו שהבית הבית, בשליש הוא קדה"ק 
וע ההיכל, באמצע היה הקטרת שמזבח

נמצא 
ארבעי וההיכל ,
עשרי קדה"ק .[
עשרי [ורחבו אמה 
ששי [
(מבפני
ההיכל. חצי הוא הבית דשליש

âìהיה והארו� העדות. ארו� לפני לקטרת הזהב מזבח את ושמת ח) (שמות כדכתיב
שתי הכותל מ� �משו בצפו� שלח� לג:) (יומא ותניא צט. בב"ב כדמפורש באמצע

úåøòä éðåéö
[*‰].˙ÂÏÈ˙Ù‰



ÊÈ ¯„Ò‰„Â·Ú ‚ ˜¯Ù

epnÓ ÌÈ�ÙÏÂלד,ÌB¯ca ‰¯B�Óe ÔBÙva ÔÁÏLלהÈzL Ï˙Bk‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ ¿ƒ¿ƒƒ∆À¿»«»¿»«»¿ƒƒ«∆¿≈
ÁaÊnÏ ÚÈb‰ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡לו,ÂÈ�ÙlL È�ha Ô˙B�Â ÔLc‰ ÔÓ ÔÙBÁ «∆¡»ƒƒ««ƒ¿≈«≈ƒ«∆∆¿≈«∆ƒ∆¿»»

BÎB˙Ïלז B„Èa „aÎÓ ‰�B¯Á‡·eלח‰ÎfL ÈÓ .‡ˆÈÂ BÁÈp‰ÂלטÔeMÈ„a »«¬»¿«≈¿»¿¿ƒƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ
(‰)‡a ,B„Èa ÊeÎÂ Ò�Î� ‰¯B�n‰מdaL ,‰¯B�n‰ È�ÙlL Ô·‡‰ ÏÚ „ÓÚÂ «¿»ƒ¿«¿¿»»¿»««»∆∆∆ƒ¿≈«¿»∆»
BÏÚÓ˙.מא LÏLמבÔM„Óe ,ÔÁÈpÓ ,ÔÈ˜ÏBc ÌÈiÁ¯Ên‰ ˙B¯� È�L ‡ˆÓ Ì‡ »…«¬ƒ»»¿≈≈«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¿«≈

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‰).‰¯Â�Ó‰ ÔÂ˘È„· ‰ÎÊ˘ ÈÓÂ�ÎÓÒ ‡Ï
Â�Ó‰ ÔÂ˘„·'¯‰ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ ‰¯

‰ÙÈÂ .„ÈÓ˙ 'ÒÓ· ‰È„·ÂÚ '¯‰ ‡È·‰˘ ÍÂ¯·
ÌÈ˘Â¯ÈÙ·˘ ¯ÂÂÁÓ‰ ‡Â‰˘ ¯Ó‡[e].

‰ìàøùé úãåáòŠ

ממוצע מזבח ומחצה, אמות שתי הכותל מ� משוכה 
בדרו ומנורה ומחצה. אמות
אבל והמנורה, מהשלח� חו� כלפי (היינו קימעא, חו� כלפי �ומשו באמצע ועומד
באמצע, ועומד למנורה, שלח� בי� היינו ממוצע, מזבח כדאמר ההיכל, באמצע היה
מכוו� המזבח [שיעמיד להדייהו ונוקמיה ומק' ולמערב). למזרח ההיכל אמצע היינו
בעינ� השלח� נכח המנורה ואת דכתיב כיו� ומשני לחו�], מושכו ולמה 
ביניה

.[
ביניה מפסיק דבר יהא ולא זה את זה [שיראו אהדדי דחזו
ãìעל השלח� נכח המנורה ואת לפרכת, מחו� השלח� את ושמת כו) (שמות כדכתיב

צפו�. צלע על תת� והשלח� תימנה המשכ� צלע
äì.לג אות וכנ"ל 
ש יומא
åì.בידיו חופ�
æì.�לחפו שא"א דש� מעט שנשאר
çì.הקטרת הקטרת שעת עד המזבח] [לפני 
ש שמניחו
èì.(התמיד 
לד 
קוד המנורה דדישו� שאול (וכאבא 
ש מתני'
îהנרות את ומטיב עומד הכה� שעליה מעלות ג' ובה המנורה לפני היתה ואב� 
ש

מעלות. לה עשה הנרות, את �בהעלות מדכתיב (�בהעלות פרשת (ריש בספרי ודרשו
àî,(.כט) במנחות כדאיתא 
טפחי י"ח המנורה דגובה דכיו� אפשר מעלות ג' 
וטע

מעלה 
וסת ,
להגביה �צרי כשאינו בידיו 
אד וכח אמות, ג' הוא בינוני 
אד וגובה
כנגד 
מגיעי שידיו נמצא שעולה מעלות ג' וע"י במדות) (כדאיתא אמה חצי הוא
ומחצה. כאמה שהוא גופו, חצי עד 
מגיעי שאז ,
להגביה �שיצטר בלי המנורה נרות

áî�כדאמרינ נרות לשתי נרות חמש בי� הנרות בהטבת מפסיק שהיה לפי ,
ש מתני'
(דלמ"ד למערב, ממזרח מונחת דהמנורה צח:) (צו. דמנחות כתנא וס"ל לג: ביומא
מדליקי� במה פ' בשבת וכרש"י מערבי), קרוי האמצעי מונחת היתה 
ודרו צפו�
מערב (שהוא מערבי נר קרוי ממזרח שני נר מונחי� ומערב מזרח דלמ"ד (כב:)

úåøòä éðåéö
[Â].˙Â�·¯˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒ·˘ ‰¯Â�Ó‰ ˙·Ë‰ Ò¯Ë�Â˜Â ,Ó"Â˙Ó ‚"Ù ‰È¯Ó‰ ¯‰ „ÂÚ ÔÈÈÚÂ



ÁÈ¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

lÈÁza‰.מג‡˙ ¯‡M‰מדÔ˙B�Â ,‚BÙÒa ÔÁp˜Ó ‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈkמהÈˆÁ ∆«¿»«¿ƒ»≈«∆¿«¿»ƒ¿¿≈¬ƒ
,‰L„Á ‰ÏÈ˙Ùe ¯� ÏÎÏ ÔÓL ‚BÏמוÔ‡ˆÓ Ì‡Â .Ô˜ÈÏ„Ó B�È‡Âמז,e·kL ∆∆¿»≈¿ƒ»¬»»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»∆»

Ô‰Èa‚Óe,מח ,ÌÁt‰ ˙‡ ¯ÈÒÓמטB‡ ,ÔÈ˜ÏBc‰ ÔÓ Ô˜ÈÏ„Óe ÔÎLBÓנÁaÊnÓ ≈ƒ∆«∆»«¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ«¿ƒƒƒ¿«
‰ÏBÚ‰נאÔM„Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Èi�L ‰Î¯ÚnÓנב˙‡ ÁÈpÓe ,¯‡M‰ ˙‡ »»ƒ«¬»»¿ƒ»¿««»¿«≈∆«¿»«ƒ«∆

ÏÚ Êek‰נגÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‡Ï .‡ˆÈÂ ‰Èi�L ‰ÏÚÓנד‡l‡ ,Ì‰È�tנהÔÈ„cˆÓ «««¬»¿ƒ»¿»»…»«¬ƒƒ¿≈∆∆»¿«¿ƒ
.Ì„ÓÚnÓ Ï‡¯NÈÂ ,Ì�ÎecÓ ÌÈiÂÏe ,Ì˙„B·ÚÓ ÌÈ�‰k ,ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ…¬ƒ≈¬»»¿ƒƒƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ«¬»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

היה ובו מדליק היה שממנו חז"ל ודרשו תמיד, נר להעלות נאמר ועליו למזרחי)

המזרחיי ב' דהיינו אלו את מניח היה נרות חמש בבקר כשמיטיב �ולכ .
מסיי
למערבי. נחשב לא דבלעדיו ,
דולקי שלפניו והמזרחי המערבי שיהא כדי 
דולקי

מתמו"מ]. ופ"ג הי"ב, מביהב"ח פ"ג 
רמב" [וע"ע
âî.
מערביי ה' היינו
ãî.�ומדליק שמ� בה� ונות� בספוג ומקנח� וכו' עושה כיצד פח: במנחות ברייתא
äîנר רבי אמר ר"ח אמר שכבתה, נר גבי 
ש וכדאמרינ� שמ�, נשאר 
א ואפילו

ונות� (
שמסיר (היינו מטיבה עושה כיצד הפתילה, נידשנה השמ� נידש� שכבתה
ומדליקה. ראשונה כמדה שמ� בה

åî,
מדליק היה ובערב הנרות מטיב היה שבבקר 
שסוברי 
והראשוני רש"י כדעת
הנרות והדלקת 
ש וכתב בבקר 
ג 
מדליק דהיה הי"ב מתו"מ בפ"ג 
הרמב" ודעת

.
הטבת היא
æî.כבו 
המזרחיי שב' להיטיב) (כשבא שמצא היינו
çî.לדלוק שיוכלו כדי שמתקנ�
èî
משו וכו', 
קיס ע"י להדליק אסור אבל דולק, לנר שיגיע עד הפתילה �שמוש

(כב:). בשבת כדאמרינ� מצוה ביזוי
ð,תמיד בה הנאמר אש תכבה, לא המזבח על תוקד תמיד אש שנאמר (מה:) ביומא

עיי"ש. המזבח על תוקד תמיד נר להעלות
àð.'בגמ ועי"ש שניה. ממערכה לקטרת 
שמביאי 
מגחלי דילי� נראה
áð.וכנ"ל 
המערביי חמש את
âðהטבת בשעת עליו לעמוד �שצרי בשביל העליונה מעלה על מניחו דלא דהא נראה

נרות. ב'
ãð.
כשיוצאי
äð�בגבעו אשר לבמה שלמה ויבא א) ב' (ד"ה מדכתיב שנלמד עיי"ש נג. ביומא


לירושלי מגבעו� יציאתו מקיש אלא ,
ירושלי אצל גבעו� עני� מה וכי ,
ירושלי
וכו' יציאתו א� ביאתו, �כדר במה כלפי פניו לגבעו� ביאתו מה לגבעו�, לביאתו

נפטרי כשה� במעמד� וישראל בדוכנ� 
ולוי בעבודת� 
כהני וכ� במה. כלפי פניו

ועיי והולכי�. פניה� מצדדי� אלא והולכי�, פניה� מחזירי� היו פ"זלא 
רמב" �



‰úåø÷é úåøòäŠ

‰ìàøùé úãåáòŠ

úåøòä éðåéö
[Ê].‰�Â˘‡¯ ‡ÏÂ ‰È�˘‰ ˙Ú·Ë ÏÚÁ]ÏÚ Â‰ÊÂ) Á·ÊÓ‰ ÔÂÙˆ ‡Â‰ ÔÂÙˆ„ (Â"Ë‰ Á"·‰È·Ó ‰"Ù) Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Î

Í˘Ó�Â ,‰¯ÊÚ‰ ÔÂÙˆ ÏÎ Â‰Ê„ (‰È„È ÏÈÈÚÈÏ ‰"„ .‚Ï ÌÈÁ·Ê) È"˘¯ ˙Ú„Â .'ÁÂ Ê"‰ ‚"Ù ‡ÓÂÈ ÈÓÏ˘Â¯ÈÎÂ (‰�ÂÙˆ Á·ÊÓ‰ Í¯È

.˙ÂÙÈÏÁ‰ ˙È· „Ú Á·ÊÓ‰ ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓÓ Ì‚ (‰¯ÊÚ‰ ÔÂÙˆ Â�ÈÈ‰ ‰�ÂÙˆÂ) ‰¯ÊÚ‰ ÈˆÁ „Ú Á·ÊÓ‰ ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ·[Ë]Â�ÈÈ‰

.‰¯ÊÚ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ Ï˙ÂÎ „Ú ÌÏÂ‡ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ Ï˙ÂÎ

דאמרינן וכמו העבודה כשהשלימו דדוקא משמע דשם (אלא ה"ד הבחירה מבית
בהשתחוויה וכמו והכוז). הטני להוציא להיכנס עוד צריכים הרי וכאן נפטרין, כשהן
היתה לא ההשתחוויה מ"א) פ"ז (תמיד הגר"א בחידושי [כמ"ש כשסיימו שהשתחוו
לא ראשון בפעם והמנורה מזבח בדישון לכך מרבו, שנפטר כמו היציאה על אלא

כשנפטר]. ב' בפעם אם כי השתחוויה היה
åð(:ל) דתמיד פ"ד מתני'
æð'בפי הרמב"ם וכפירוש אותו. מעקידין אלא הטלה את כופתין היו לא שם מתני'

היינו מעקידים, אלא בחבל כופתים היו שלא ה"י מתו"מ ובפ"א שם המשניות
והרא"ש והמפרש שם. הרמב"ם על רדב"ז ועיין בידיהם. ורגליו ידיו שאוחזים
בפנ"ע, [ימין ורגל יד אלא יחד, רגלים ד' קושר היה שלא פירשו שם והראב"ד
בגמ' (לא:) שם ועיין אברהם בן יצחק כעקידת ראב"ד]. בפנ"ע. שמאל ורגל ויד

הטעם.
çð.לו ביומא כדאמרינן המזבח. כנגד גללים יטיל שלא גזירה והטעם שם מתני'
èð.למערב פניו שיהא ראשו את שעוקם אמרינן (לו.) ביומא
ñ.ההיכל כנגד והיינו למערב, ופניו במזרח עומד והשוחט שם בתמיד מתני'

àñששומע עד שוחט השוחט היה לא (בפ"ג) כדתנן ההיכל דלתות שנפתחו אחר היינו
מר]. ד"ה צה. מנחות ותוס' נה:, זבחים [ועיין שנפתח. הגדול שער קול

áñטבעת על מערבית צפונית קרן על נשחט היה שחר של תמיד (פ"ד) שם בתמיד משנה
מהמזבח, שניה או העזרה, צפון מצד שניה אם הראשונים נחלקו והנה וכו' שניה
המטבחים). בית צפון ולא העזרה צפון היינו מערבית, צפונית קרן שאמר (ומה

והרא מהמזבח.המפרש שניה דטבעת סוברים (סב:) ביומא ותוס' ורש"י בתמיד "ש
סובר [וכן המטבחיים בית מצפון שניה דטבעת סובר הי"א) תו"מ (פ"א והרמב"ם
דורשים ליום, שנים מדכתיב סב: ביומא ילפינן והטעם שם]. עיין בתמיד הראב"ד

éîנו,‰Ïha ÌÈÊÁB‡ ÌÈ¯·‡a eÎfLנז,„·Ïa Ì‰È„Èa e‰e„˜ÚÂנחBL‡¯ Ä∆»»≈»ƒ¬ƒ«»∆«¬»ƒ≈∆ƒ¿«…
ÌB¯cÏנט,·¯ÚnÏ ÂÈ ÙeסBËÁBLÂ ,Á¯Êna „ÓBÚ ËÁBM‰ÂסאÁ˙t È ÙÏ «»»»««¬»¿«≈≈«ƒ¿»¿¬ƒ¿≈∆«

Ô¯˜ Ïˆ‡ ,ÁaÊn‰ ÔBÙˆa „ÚBÓ Ï‰‡סב˙ÚaË ÏÚ ˙È·¯ÚÓ ˙È BÙˆ(Â).‰Èi L …∆≈ƒ¿«ƒ¿≈«≈∆∆∆¿ƒ«¬»ƒ««««¿ƒ»

(Â).‰È�˘ ˙Ú·Ë ÏÚ„‚�Î ,ÌÂÈÏ ÌÈ�˘ ·È˙Î
ÔÈ¯·ÚÓ „ˆÈÎ ˜¯Ù·Â .ÌÂÈÏ(.Â� ÔÈ·Â¯ÈÚ)‡È�˙

˙È�ÂÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Ó ‰ÓÁ ‰‡ˆÈ ‡Ï ÌÏÂÚÓ
ÍÎÈÙÏ .'ÂÎÂ ˙È�ÂÙˆ ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜· ‰Ú˜˘ ‡ÏÂ

˙‚ÏÙÂÓ ‰˙È‰ „ÈÓ˙‰ ˙ËÈÁ˘[f].˙Â�¯˜‰ ÔÓ

‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ· ¯Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓ Î"Ú(:·Ò Û„ ÏÚ).
È�ÙÏ ‰�ÂÙˆ ·È˙Î„ ,·ÎÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ ‰Ê ÏÎÂ
Ï˙ÂÎÓ Â�ÈÈ‰Â ,‰ËÈÁ˘Ï ¯˘ÎÂ‰ ÔÂÙˆ ‰ÈÏÂÎ ,'‰

Ï˙ÂÎ „Ú ‰¯ÊÚ Ï˘ È�ÂÙˆ[g]È�Ù ÏÚÂ ,Á·ÊÓ‰
Ï˙ÂÎÓ ÂÏÂÎ[h].‰Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ Ï˙ÂÎ „Ú ÌÏÂ‡‰

ËÈ ¯„Ò‰„Â·Ú ‚ ˜¯Ù



Î¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

BÓc ˙‡ Ïa˜Ó‰ Ïa˜סג˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Ï BÏ ‡·e ,ÔBÙva ˙¯L ÈÏÎa ƒ≈«¿«≈∆»ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆∆ƒ¿»ƒ
˙È�BÙˆסד˜¯Êna Ô˙B�Â ,ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏLסהÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰�BÙˆ ‰Á¯ÊÓ ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»»»»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

„BÚÂ ,‰hÓÏeסו.‰ÓB¯„ ‰·¯ÚÓ Ô˙B�Â ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜Ï BÏ ‡a ¿«»¿»¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈«¬»»»»
CÙBLסז ‰È‰ Ìc‰ È¯ÈLסח.ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚסט,„ÈÓz‰ ˙‡ eËÈLÙ‰ ¿»≈«»»»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ∆«»ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

המזרח וכותלי המזרח, מ� זורחת החמה ובבקר מאיר, [השמש] 
שהיו ,
היו כנגד
על מאפיל שהמזבח לפי שניה (וטבעת המזרח מ� להרחיק �צרי �לכ מאפילי�,

לא:). (תמיד 
גרשו רבינו וע"ע המזבח). מ� קצת 
מרחיק �לכ הראשונה
âñ.�בצפו בכ"ש דמ� וקיבול מקומ� באיזהו כדתנ�
ãñ
משו דרומית, במזרחית ולא צפונית מזרחית בקר� שמתחיל 
הטע לומר בא

יסוד לה היה לא דרומית מזרחית וקר� היסוד, כנגד להיות 
צריכי דהמתנות
(נג:). 
בזבחי כדאמרינ�

äñ,המזבח וצפו� מזרח לצד 
הד שיגיע ומתכוי� זוית, לקר� 
הד וזורק במזרק שמחזיק
וכו' שינה 
וא למטה נעשית בהמה עולת 
קיני בריש כדתנ� המזבח, מחצי למטה
עולה 
דד אלמא ד) (ויקרא העולה מזבח יסוד אל דכתיב 
ש הרא"ש ובפי' פסול.
הכה� בחטאת] [שנאמר (י:) 
דזבחי בפ"ק נמי ואמרינ� יסוד, שיש 
במקו למטה
נא. 
זבחי ועיי� למעלה, אחר של דמה ואי� למעלה, דמה אותה אותה, המחטא

åñ�ומתכוי 
הד 
ש וזורק דרומית מערבית לקר� שמגיע עד ימי� �דר ללכת �שממשי
שנאמר 
והטע ארבע, שה� מתנות שתי וזהו המזבח, 
ודרו מערב לצד שיגיע
(נג:) 
בזבחי ותניא סביב, המזבח על דמו את 
הכהני אהר� בני וזרקו בעולה
הא וזרקו, ת"ל כחוט, יקיפנו יכול סביב אי סביב, ת"ל אחת, זריקה יזרקנו יכול
ואי� וזרקו, ת"ל ופרש"י וכו', ארבע שה� מתנות שתי טעו� דמה גמא) (כמי� כיצד
שתי טעו� ודמה ובנגיעה. באצבע אלא להקי�, א"א וכחוט מרחוק, אלא זריקה
ובשתי .(� פשוטה ככ� עשויה יונית אות (שהוא גמא כמי� ארבע. שה� מתנות

ובזריקה. המזבח רוחות לארבע סביב דאיכא שבאלכסו�, קרנות
æñ(.נא) 
בזבחי וילפינ� (ל:) 
ש תמיד ואתמתני' ד) (ויקרא נשיא] [בשעיר מדכתיב

עולה, של למזבח יסוד ת� ללמד מיותר, והעולה העולה, מזבח יסוד אל �ישפו דמו
המזבח שיהא עולה, של מזבחה להלכות יסוד 
שירי שפיכת תורת ת� ופרש"י
בכלי נשאר 
א היסוד, אל 
שיריי שפיכת עליו הניתני� 
דמי ובכל בעולה טעו�
נג:). 
ש תוס' (וע"ע ליסוד ישפכנו קרנות לשתי זריקות שתי ממנו כשזורק 
כלו

çñמזבח יסוד אל ה"ב) פ"ט ויקרא (תו"כ ת"ר החיצונה, חטאת לגבי נג. 
בזבחי 
ש
(וילמד מערבי, יסוד אלא אינו או דרומי, יסוד אומר אתה דרומי, יסוד זה העולה,
מה ההיכל, מ� מיציאתו הכבש מ� ירידתו ילמד אמרת וכו' המפורש) מ� 
סתו
דרומי]. יסוד זה [ואיזה לו, �הסמו מ� כא� א� לו, �בסמו נות� ההיכל מ� יציאתו
ההיכל מ� מיציאתו בידו 
הד ושיירי בחיצונות הכבש. מ� ירידתו ילמד ופרש"י
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א� לו, �סמו שהוא מערבי ביסוד ההיכל מ� יציאתו מה בידו, 
הפנימיי 
ושיירי
וכתב .[
בדרו שהכבש [לפי לו, �סמו שהוא דרומי ליסוד נשפכי� הכבש מ� ירידתו
בכל ה"נ דרומית, יסוד על �לשפו לו �צרי דבחטאת דכיו� 
ש בתמיד המפרש
יסוד על נשפכי� שיריה� זריקה, בשביל הכבש על עולי� שאי� אע"פ ,
הדמי
ראב"ד [וע"ע כבש. ע"ג שעולי� באות� כמו"כ ימי� בהקפת דמ� מת� שהרי דרומית,

.[
ש
èñ.לנתחיה אתה ונתח העולה את והפשיט א') (ויקרא כדכתיב
ò.פ"ד בתמיד המבואר

àò.
ש בתמיד ומבואר ,
במי ירח� 
והכרעי והקרב (
ש (ויקרא כדכתיב
áòהיו שולחנות עשרה שלש (לא:) 
ש בתמיד והביאו מ"ד פ"ז 
בשקלי כדתנ�


אמנ .
האברי את נותני� שיש של על וכו' כבש של במערבו 
שני וכו' במקדש
ומוספי� תמידי� אבל יחיד קרב� של ,
האברי את נותני� כתב 
ש בתמיד הרא"ש
ומניחי� לכבש, אות� ומוליכי� המנתח מיד אות� מקבלי� 
באברי 
הזוכי 
הכהני
לבדו, עולה מקריב אחד שכה� 
פעמי יחיד בקרב� אבל ולמטה. כבש מחצי אות�
מצאתי שוב זה. אחר זה [שמעלה] (שמעלי�) עד השולח� על 
האברי את ומניח
הפיס מתני' בד"ה דכתב השולח� על היו נמי דהתמידי� דמשמע כו. יומא בריטב"א
שהיו הרי ע"כ. לכבש. השולחנות מ� וכו', ולמזבח השלחנות מ� לעלות הזוכה וכו'

השולח�. על מונחי�
âò.
ביד 
והאברי בשורה 
עומדי כול� נמצאו (לא.) 
ש במתני'
ãò
משהי [שהיו 
ומלחו במערבו ולמטה כבש מחצי 
ונתנו הלכו (לא:) 
ש מתני'

במערב]. שהשכינה לפי במערב 
ונותני לרצו�, 
קרבנ שיהא שיתפללו עד 
ש 
אות
äò.מלח תקריב �קרבנ כל על ב) (ויקרא כדכתיב
åòריח קרבנ� שיהא הקטרה. 
קוד רצה ולהתפלל שמע, את לקרוא 
ש וברא"ש .
ש

ד' 
במקו נשמעת 
אד של שתפלתו הגזית, בלשכת והתפללו 
ש רא"ש ניחוח.
פ"ה. ריש רא"ש תורה. של אמות
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à�סג הוא ועוד) טו: ויומא (יא: בברכות פרש"י [והממונה (לב:) פ"ה 
ש משנה
וכ"כ .
ש
].רבינוהכהני יקרות ובהערות פי"א לקמ�

áיוצר (אבל רבה, אהבה שמואל אמר וכו' אחת ברכה מאי (יא:) בברכות מפרש
זמנה). הגיע לא דעדיי� 
משו אמרו לא אור

âוכבר וראשיתו, הדת עיקר 
שה לפי 
יו בכל הדברות עשרת קראו שאמרו ומה
בקריאת הדברות עשרת (לקבוע כ� לומר (לקרות) בקשו בגבולי� יב.) (בברכות אמרו
ברכות בתחלת ונתבאר המיני�. תרעומת מפני 
בטלו שכבר אלא רש"י) שמע.
מה מפני אלא ,
ויו 
יו בכל הדברות עשרת שקורי� היה בדי� ואמרו בירושלמי
מסיני. למשה ניתנו 
לבד אלו 
אומרי יהיו שלא המיני� מפני 
אות קורי� אי�

.
ש תמיד בפיה"מ 
רמב"
ã.העבודה 
משו ברכות י"ח להתפלל פנאי 
לה היה לא כי
äישראל �עמ עבודת אלקינו ה' רצה אחריה, מברכי� היו שעשו, העבודה בשביל

א"נ ברצו�. ישראל עמו עבודת המקבל �ברו ברצו�, תקבל 
ותפלת ישראל ואשי
(י ברכות רש"י נעבוד. ביראה �לבד �משו
שאות שהוא משמע [ומהרא"ש א:)

ע"ו]. אות פ"ג וכנ"ל פ"ד. בתמיד שכתב כמו להקטיר 
שהולכי הקטרה
å:יא בברכות תוס' כ"כ .(
שלו 
(ושי וכו' ברכנו אבותינו ואלקי אלקינו 
אומרי

.
שלו 
שי כתבו בתמיד 
ש הראב"ד וכ� 
ש ובפיה"מ מתו"מ בפ"ו 
והרמב"
.
ש ברכות רש"י וע"ע ההקטרה. אחר 
מברכי היו עצמה 
כהני ברכת אבל

æהיוצא משמר (נו:) סוכה במסכת כדאמרינ� השבת, 
ביו מתחלפות שהמשמרות
רש"י ובזיכי�. 
הערבי בי� של תמיד עושה הנכנס ומשמר שחר, של תמיד עושה

.
ש ברכות
çמי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר חלבו א"ר אחת, ברכה מאי (יב.) בברכות

ורעות. 
ושלו ואחוה אהבה 
ביניכ ישכי� הוא הזה בבית שמו את ששכ�
è.הממונה
é'ובגמ .
ש רש"י מימיו. לקטרת זכה שלא מי היינו 
וחדשי כו. ויומא 
ש תמיד

וכו' שמעשרת מפני חנינא א"ר מ"ט בה, 
אד שנה לא 
מעול תנא 
ש יומא
חילו. ה' �בר בתריה וכתיב �באפ קטורה ישימו דכתיב 
משו
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àéאת א� ימינו שעל לזה אומר בקטורת שזכה מי ה"ג. פ"ב יומא בירושלמי ברייתא
חילו ה' �בר אמר רב ,
פע בכל 
מתברכי היו 
כהני שני אומר נמצאתה למחתה
וכו']. במחתה שזכה מי דתנ� מ"ה פ"ה בתמיד משמע [וכ� תרצה. ידיו ופועל
וכו', עליה רבנ� פליגי לא דע"כ וכו' ת"ש ד"ה 
ש תוס' ועיי� כה: ביומא וכר"י

וכו'. פיס מכח זוכה לימינו דהעומד אלא ומפיסי�, חוזרי� דאי� מודו ומיהו
áéשכבר מי 
ג היינו וכו' 
ישני 
ע 
חדשי 
לה אמר שהממונה 
ש ויומא תמיד

בזה. 
פע זכה
âéוסוכה כו: יומא ברש"י הוא וכ� הכל. את מעלה היה אחד כה� כתב בתמיד הרא"ש

ואח"כ ד"ה כה. יומא במאירי וכ"ה ניתני�) (ד"ה מרמב"
נה: משמע וכ� עיי"ש.
להעלות רביעי פייס דעבדי ולרבנ� כו.) (יומא הריטב"א וכתב ה"ה. פ"ו תו"מ ה'
את מעלה היה אחד כה� כי השמועה בכל ז"ל פרש"י למזבח. הכבש מ� 
איברי
לכבש. השולחנות מ� להעלותו אלא אינו לטלה ששה דתניא הא ולדבריו הכל.
כדכתיב למזבח, להעלותו היינו קרא, דאמר לטלה דששה חדא בתוס'... והקשו

ומהת המזבח. על אשר כו' 
העצי על כו' 
הנתחי את 
הכהני אהר� בני וערכו

הכהני 
שני אהר� בני ,
שני וערכו (כז.) 
ש [כדאמרינ� לטלה ששה בגמ' דרשינ�

ע ברוב 
משו בעלמא, מדרבנ� אלא העלאות שתי לנו אי� ומדאורייתא ,[
שני
דלא, ד"ה כו: 
ש 
ישני ובתוס' עיי"ש, וכו' (כו.) 
הת וכדאיתא ,�מל הדרת

כהני
,רבינוו כמה בו זכו שבתחלה שכמו לומר דבא משמע הראשו�, כסדר שכתב
מלשונו משמע [וכ� כ�, למזבח מהכבש 
ג ובגרה בחזה והשני וברגל בראש א'

שזכו]. מי שכתב 
הערבי בי� של תמיד גבי פ"ו לקמ�
ãéוביומא וכו'. 
בגדיה את אות� מפשיטי� היו 
לחזני 
מסרו מ"ג. פ"ה תמיד מתני'


מהזוכי הפשיטו הפייס אחר 
[והחזני מפיסי� חול בבגדי אי ור"ש ר"נ נחלקו כד:
חביבות שמרוב כדי הפיסו, קדש בבגדי או קדש], בגדי 
אות והלבישו חול בגדי
ששת כרב פסק א�ב) הל' תו"מ (בפ"ד 
והרמב" חול. בבגדי הזוכה יעבוד לא

נקט וכ� קדש, בגדי 
הכהני משאר הפשיטו הפייס ואחר קדש, בבגדי .רבינודמפיסי�

åè
רמב" ועיי� 
הכלי תשמישי 
עליה וכתוב 
ש היו וחלונות 
ש במתני' כדאיתא
ה"ה. המקדש מכלי פ"ח

æèשזכה מי וכו', הכ� את נוטל היה בקטרת שזכה מי 
קוד איתא 
ש דבמשנה צ"ע
ולמזבח 
האול בי� הגיע וכו' וחתה המזבח לראש ועלה הכס� מחתת נטל במחתה
מזבח בדישו� שזכו מי 
האול במעלות 
עולי החלו וכו', המגרפה את א' נטל
ובמחתה בקטרת שזכו מי שעלו שבשעה [והיינו וכו', 
לפניה מקדימי� והמנורה הפנימי
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È¯‡Ó ‡Â‰„ ÈÙË ÛÈ„Ú „ÈÓ˙„ ‡Ó˙Ò
‡ÓÂÈ·Â .ÏÂ‡˘ ‡·‡Î È‡˜Â ,‰¯˙‡· ‡˙˙ÚÓ˘„
‡˘È¯· ‰¯Â�Ó‰ ˙‡ Ô˘„Ó ÈÓ ÒÈÙ È·‚ Ô�˙ ÈÓ�

„ÂÚÂ .˙¯Ë˜Ï ÌÈ˘„Á ¯„‰Â[a]˜"˙Î ˘È˜Ï ˘È¯
È�˜˙ ‰È˙ÂÂÎ ÈÓ� ÈÈ·‡Â .ÏÂ‡˘ ‡·‡Î Ô�ÁÂÈ È·¯Â

‰ìàøùé úãåáòŠ

מזבח בדישו� שזכה מי והמנורה, הפנימי מזבח בדישו� שזכו מי 
לפניה הקדימו אז
וכו' נרות שתי ומצא נכנס המנורה בדישו� שזכה מי וכו', הטני את ונטל נכנס הפנימי

ד וצ"ל וכו']. במחתה שזכה מי וכו', הכוז את מעיקרא.רבינונטל היינו דמקדימי� סובר
עד כו) (שבעמוד וכו' בקטרת שזכה מי כא� לומר �צרי היה מתני' פשטיות [ולפי
ובקטרת) במחתה שזכה (מי 
עולי החלו ואז כח) (שבעמוד לעזרה וכו' המעמד וראש
,
לפניה 
מקדימי היו והמנורה הפנימי מזבח בדישו� שזכו מי 
האול במעלות
(שבעמוד במקומ� 
ונבלעי עד כא� שכתב הפנימי, מזבח שדיש� מי נכנס �ולהמשי
,
הרמב" וכ"כ כח). (בעמוד וכו' 
הגחלי את צבר במחתה שזכה מי נכנס �ולהמשי כו)
לקטרת, 
קוד נרות שתי שהטבת שאומר שאול כאבא דתמיד שמתני' לפי אלא
מתני', כסדר שכתב אחר ה"ז) תו"מ (בפ"ג �לכ ,
קוד דקטרת כרבנ� פסק 
והרמב"
מדש� כתב ולא וכו'. הטני ונוטל הפנימי המזבח את שדש� זה 
לפניה 
ומקדי כתב

עי"ש]. ה"ד פ"ו 
ש כדכתב הקטרת הקטרת אחר עושה היה שהוא לפי המנורה
æé.הפנימי מזבח דישו� אחר שהניח
çé.
הקדשי קודש היינו
èé.בב"א שיבנה שלישי בבית וכ� הארו�, 
ש היה ראשו� בבית

úåøòä éðåéö
[‡].˙¯Ë˜Ï Ì„Â˜ Ú"ÂÎÏ ˙Â¯� '‰ ˙·Ë‰ Ï·‡[*‡].ÂË-„È 'Ó‚‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˘"ÈÚÂ .„È Û„·[·](:‚Ï) ‡ÓÂÈ ÔÈÈÚ

˙·Ë‰Ï „ÈÓ˙‰ Ì„ ÌÈ„˜�˘ ÈÈ·‡Ï ‡ÙÙ ·¯ Ì˘ '˜ÓÂ ,[‡¯˜Ó ¯„Ò‰ ÏÎ ÁÈÎÂÓ„] ‡Î¯ÚÓ‰ ¯„Ò ¯„ÒÓ ÈÈ·‡„ ‡˙ÚÓ˘·

ÏÎ ˘È‚¯‰Ï È„Î ÔÈ·ÈËÓÂ ÔÈ¯ÊÂÁÂ ÔÈ·ÈËÓ ‰ÓÏ ¯Ó‡„ Ï"¯Ï ‡ÁÈ�‰ ,Â‰Ï ˙˜ÒÙÓ È‡Ó· È˜ÂÒÙ‡ Î"‡ ,ÈÈ·‡ È�˘ÓÂ ,˙Â¯� '‰

ÌÂ˘ ÔÈ‡ [˘"ÈÚ È"˘¯ÙÏ ‰�‰Â .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÌÈ¯˜· È�˘Ï Â‰˜ÏÁ ¯˜·· ¯˜·· ¯Ó‡„ È"¯Ï ‡Ï‡ .¯ÈÙ˘ ‰ÏÂÎ ‰¯ÊÚ‰

Ì„· ˜ÈÒÙÓ˘ Á¯Î‰ ÔÈ‡ ,ÌÈÈ˙�· ˙¯Á‡ ‰„Â·Ú· ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ¯·ÂÒ˘ ‰Ó· È¯‰˘ ,ÏÂ‡˘ ‡·‡Î ¯Â·ÒÈ È"¯˘ Á¯Î‰

ÏÂ‡˘ ‡·‡ÏÂ ,ÌÈÈ˙�· ‰„Â·Ú· ˜ÈÒÙ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ È"¯„ ‡·ÈÏ‡ ˙Á¯ÎÓ ˜¯ 'Ó‚‰Â .˙¯Ë˜· ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÂÎÈ È¯‰˘ ,„ÈÓ˙‰

,'Ó‚‰ È¯·„· ˘„Á ˘Â¯ÈÙ „ÓÏ Â�È·¯„ „"Ò· ‰‡¯�Â .„ÈÓ˙‰ Ì„· ‡Ï Ì‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰Ó· ÔÈ‡ ˙Â¯�‰ È¯Á‡ ‡Â‰ ˙¯ÂË˜˘

,˙Â¯�‰ ˙‡ Â·ÈË‰· ¯˜·· ¯˜·· ·È˙Î„ ,ÏÂ‡˘ ‡·‡„ ‡ÓÚË È‡Ó Ô�È¯Ó‡ (:„È) ÏÈÚÏ ‰�‰„ ,Ô�·¯Î È"¯„ Á¯ÎÂÓ ‰Ê·Â

Î"‡ ,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ˘È‚¯‰Ï È„Î ˜¯ ‡Â‰ ˙Â¯�· ÔÈ˜ÈÒÙÓ˘ ‰Ó ÏÎ„ Ï"¯Ï ‡ÓÏ˘·„ ¯ÓÂÏ ˘È ‰�‰Â .'ÂÎÂ ,‰�¯ÈË˜È ¯„‰Â

¯˘Ù‡Â ,¯ÈË˜Ó ˙Â¯�‰ ˙‡ ·ÈË‰Ï ÏÈÁ˙Ó˘ ¯Á‡˘] .˙Â¯� '‰ ˙·Ë‰· ,‰�¯ÈË˜È ¯„‰Â ˙Â¯�‰ ˙‡ Â·ÈË‰· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡

Ô�ÁÂÈ È·¯Ï Ï·‡ .'ÂÎÂ ‰·Ë‰ Ô„ÈÚ· ‰"„ (.ÂË) Ì˘ 'ÒÂ˙ 'Â˜ÎÂ .[˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó ‡‰˙ ‰·Ë‰ Ô„ÈÚ· Ô�·¯ È¯Ó‡„ ‰Ó Â‰Ê„

˙Â·Ë‰‰ È�˘„ ‡ˆÓ� .‰�¯ÈË˜È ¯„‰Â ,˙Â¯�‰ ˙‡ Â·ÈË‰· ¯˜·· ¯˜·· ¯Ó‡� ‰Ê·Â ,ÌÈ¯˜· È�˘Ï Â‰˜ÏÁ ¯˜·· ¯˜·· ¯Ó‡„



‰Î ¯„Ò‰„Â·Ú „ ˜¯Ù

˙B¯כ�,ÈÁ¯Ên‰ ˙‡ ÔM„Ó ÔÈ˜ÏBc Ô‡ˆÓ ,ÌÈiÁ¯Ên‰כא˙‡ ÁÈpÓe ≈«ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»ƒ«ƒ«∆
B‡ˆÓ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰¯B�n‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó epnnL ,˜ÏBc È·¯Ún‰««¬»ƒ≈∆ƒ∆«¿ƒ∆«¿»≈»«¿»ƒ¿»
B˜ÈÏ„Óe B�M„Ó ,‰lÁza ‰·kL ÔÈa ,ÂÈLÎÚ ‰·kL ÔÈa ,‰·kL∆»»≈∆»»«¿»≈∆»»«¿ƒ»¿«¿«¿ƒ

‰úåø÷é úåøòäŠ

ÂÈ˙Â·¯ ˙·È˘È· ÌÎÒÂ‰ ÍÎ˘ ‡¯Ó‚„ ‰Ó˘Ó
˜ÏÂÁ ÔÈ‡Ó[b].

[‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡·Â]
.'È�˙Ó]˙‡ ˜¯ÂÊ ‡Â‰ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ÏÎ

·ÈËÓÂ ˙¯Ë˜‰ ˙‡ ¯ÈË˜ÓÂ Ì„‰
˙·Ë‰· 'È�˙Ó ¯˙Ù˙ .'Ó‚ .'ÂÎÂ ˙Â¯�‰ ˙‡

‰·Ë‰ ‡ÎÈ‡„ ˙Â¯� È�˘[c]˙¯Ë˜Â ,‰˜Ï„‰Â
,‰˜Ï„‰ Â‰· ‡ÎÈÏ ˙Â¯� ‰˘ÓÁ Ï·‡ ,ÌÈ„˜
ÈÓ È�˘‰ ÒÈÈÙ· Ô�˙„ .˙¯Ë˜Ï Ì„Â˜ Ô�Â˘„Â
.˙¯Ë˜Ï 'È˘„Á È˘ÈÏ˘‰ ÒÈÈÙ‰Â ,‰¯Â�Ó‰ Ô˘„Ó

‡˘ ‡·‡ ,·ÈËÓ Î"Á‡Â ¯ÈË˜Ó ‰"�˙¯ÓÂ‡ ÏÂ
'È�˙Ó Ì˙Ò„ ‡ÓÈ˙ ‡ÏÂ .¯ÈË˜Ó Î"Á‡Â ·ÈËÓ

‰¯Â�Ó‰ Ô˘„Ó ÈÓ ‰È„È„Ï„ ,ÏÂ‡˘ ‡·‡Î ‡Ï„
Ô�˙ ÈÎ‰Â ,˙¯Ë˜Ï ÌÈ˘„Á ¯„‰Â ÚÓ˘Ó ‰ÏÎ
‡˙ÚÓ˘ ‰ÈÏ ‡ÈÂ‰„ „ÈÓ˙ ˙ÎÒÓ· 'ÈÙ· ‡Ó˙Ò
,‡˙˜ÈÒÙ ‡˙ÎÏ‰ È·‚ Ì˙‰ ‰Ï Ô�È�˙Â ‰˙ÎÂ„·
‡¯Â„Ò· ·ÈËÓÂ ¯ÈË˜Ó ˜¯ÂÊ È�˙˜„ ‡Î‰Â
‡˘È¯· ÏÎÈ‰Ï ÏÈÈÚ ÈÎ„ ÌÂ˘ÓÂ ,È¯ÈÈÓ ‡Ï
,‡�˙ È‡‰ ‰ÈÓ„˜‡ ,˙¯Ë˜‰ Á·ÊÓ· Ú‚Ù
‡·‡Î ‡Ë‰¯ ‡Î‰„ ÔÈÈ‚ÂÒÂ ,·È˘Á˜ ÈÏÈÓ ÈÏÈÓÂ
'Ó˘Ó ‰Î¯ÚÓ ¯„Ò ¯„ÒÓ ‰Â‰ ÈÈ·‡„ ,ÏÂ‡˘
‡Ó˜ ‡�˙Î ˘È˜Ï ˘È¯ „ÂÚÂ ,‰È·ÈÏ‡ 'Ó‚„
‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡ .ÏÂ‡˘ ‡·‡Î Ô�ÁÂÈ '¯Â ,'˙ÈÈ¯·„

.[‡ÓÂÈ„ ˜"Ù

‰ìàøùé úãåáòŠ

ë.כדלעיל 
המערביי חמש היטיב שתחלה
àëלאורה וכי כד), (ויקרא �יערו העדות לפרכת מחו� (מתו"כ) כב: בשבת כדאיתא

עדות מאי בישראל, שורה שהשכינה 
עול לבאי היא עדות אלא וכו', �צרי הוא
ובה מדליק היה וממנה חברותיה כמדת שמ� בה שנות� מערבי נר זו רב אמר
סדר מונחי� ומערב מזרח (צח:) במנחות למ"ד מערבי נר 
ש ופרש"י .
מסיי היה

מונחי 
ודרו צפו� ולמ"ד במזרח. שהוא החיצו� שבצד שני נר מערבי קרי ,
הקני
האמצעית כלפי הנרות שאר וכל מערב כנגד פיו שהיה 
ש על מערבי, קרי אמצעי
פונות היו צפו� של הנרות, שבעת יאירו אמצעי דהיינו המנורה, פני מול אל דכתיב
ופתילה]. שמ� לתוכ� שנותני� כוסות 
ה [נרות, לצפו�, פונות 
ושבדרו ,
לדרו
כל שדלק הנרות הטבת ,
מסיי היה ובה .
הערבי בי� הנרות מדליק היה וממנה
מונחי�, ומערב מזרח וס"ל שנויה, בתו"כ זו ומשנה הערב. עד מטיבו ואינו ,
היו

úåøòä éðåéö
.[˘"ÈÚ Ì˘ 'ÒÂ˙· '‡ 'È˙ÎÂ] ˙¯Ë˜Ï ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ¯˜·‰ È�˘·˘‰Ê·Â'˜Ó˘] ‡ÙÙ ·¯Ï È�˘Ó ÈÈ·‡˘ ,Ì˘ 'Ó‚‰ È¯·„ Â�·¯ „ÓÏ

È„Î ÔÈ·ÈËÓÂ ÔÈ¯ÊÂÁÂ ÔÈ·ÈËÓ ‰ÓÏ ¯Ó‡„ Ï"¯Ï ‡ÁÈ�‰ ,Â‰Ï ˙˜ÒÙÓ È‡Ó· È˜ÂÒÙ‡ Î"‡ [˙Â¯� '‰ ˙·Ë‰Ï „ÈÓ˙‰ Ì„ ÌÈ„˜È˘

Ô�ÁÂÈ È·¯Ï ‡Ï‡ .˙Â¯� '‰ ˙·Ë‰· ‰�¯ÈË˜È ¯„‰Â ˙Â¯�‰ ˙‡ Â·ÈË‰· ÌÈÈ˜�Â ,Ô�·¯Î ˙¯Ë˜· ˜ÈÒÙÈ˘ Ï"Ù‡ ,‰¯ÊÚ‰ ˘È‚¯‰Ï

‡¯˜· È·È˙Î [˙Â¯� '· ˙·Ë‰ ÔÈ·Â ˙Â¯� '‰ ˙·Ë‰ ÔÈ· Â�ÈÈ‰„] ÌÈ¯˜·‰ È�˘„ ‡ˆÓ� ,ÌÈ¯˜· È�˘Ï Â‰˜ÏÁ ¯˜·· ¯˜·· ¯Ó‡„

¯„‰Â ,˙Â¯�‰ ˙‡ Â·ÈË‰· ¯˜·· ¯˜·· ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó ˙¯Ë˜· ˜ÈÒÙ‰Ï ‡"‡ È¯‰˘ ,Â‰Ï ˙˜ÒÙÓ È‡Ó· È˜ÂÒÙ‡ ,‰�¯ÈË˜È È�ÙÏ

.‰È·ÈÏ‡ È‡˜ È"¯„ ÌÂ˘Ó ÏÂ‡˘ ‡·‡Î ÈÈ·‡ Ë˜� ÍÎÏÂ .‰�¯ÈË˜È[‚]„ÂÚ ÔÈÈÚÂ ‡¯Ó‚„ ‰Ó˘Ó ‰"„ (.‚Ï) Ì˘ È"˘¯ ÔÈÈÚ

.Ì˘ „ÈÓ˙· ˙"·ÊÂ ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï[„].·¯Ú· ˜¯ Ô˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡˘ 'ÒÂ˙Â È"˘¯Î Â�È·¯ ¯·ÂÒ ˙Â¯� '‰ Î"‡˘Ó .Â·Î Ì‡ Ô˜ÈÏ„Ó˘



ÂÎ¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

‰ÏÂÚ‰),כא*( Á·ÊÓÓLÈÂ]כבÈ·¯ÚÓ ¯�aL ÌÈÂLÂ .Ì‰È�L ˜ÈÏ„nL ÌÈ¯ÓB‡ ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ¿≈∆¿»ƒ∆¿≈≈¬»ƒ
,[˙È·¯Ú ÌÈÏLÓe ˙È¯ÁL ÏÈÁ˙Óכג.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â Êek‰ ÏË�Âכד‰ÊÂ ‰Ê «¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»««¿ƒ¿«¬»¿»»∆»∆
,‰Ó„˜ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ‰¯ÚÓ ‰È‰כה˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓ .ÔÓB˜Óa ÔÈÚÏ·�Â »»¿»∆≈∆«ƒ¿≈«≈¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿…∆

˙‡ ÏËכו�Ûk‰כזÏ˜LÓ ˙¯Ë˜ Le„‚Â ‡ÏÓ BÎB˙a CÊa‰Âכח,‰�Ó ÈˆÁ »«∆««¿«»»¿»≈¿»¿…∆ƒ¿«¬ƒ»∆

‰ìàøùé úãåáòŠ

שממנו תמיד, מערבי נר שתהא כז) (שמות תמיד נר להעלות מיניה לעיל תניא והכי
להתחיל אחד נר הוקבע ש"מ נרות להעלות כתיב ומדלא 
מסיי יהא ובו מתחיל יהא
נרות ומצא נכנס לג.) (תמיד תנ� והכי מזרח, של השני מערבי נר וזהו ,
יו בכל בו
המנורה את מדליק שממנו דולק המערבי את ומניח המזרחי מדש� דולקות, 
מזרחי
ונראה העולה. ממזבח מדליקו הצדיק, שמעו� משמת כגו� שכבה, מצאו ,
הערביי בי�
בהיכל עייל וכי המצות על מעבירי� דאי� 
משו שני בנר קביעותא רבנ� דאמור בעיני
שיהא �צרי ה', לפני אותו �יערו דכתיב לאתחולי, מצי לא וביה ברישא, פגע בקמא
דכתיב (צח:) במנחות אמרינ� והכי ה', לפני ביה קרינ� לא לא דאי לו, חוצה אחד
לפי ההטבה 
מסיי היה ובה כו'. ה' לפני לאו דכולהו מכלל ה', לפני מערבי בנר
בכלי מניחה או בידו הישנה ואוחז .
הערבי בי� מטיב וזו שחרית מטיב היה שהשאר
(לג:) ביומא דאמרינ� והא השאר, את ממנה ומדליק ומדליקה, ופתילה שמ� שנות� עד
לה וילי� שחרית מטיב הוה כולהו משמע נרות, שתי להטבת 
קוד נרות ה' הטבת
וכל אניסא, קרא �סמ דלא שכבה מוצאו והיה 
מתקיי הנס היה בשלא היינו מקראי.
ועיי� מנחות. תוס' ועיי� עדותה. והיינו 
היו כל דולק היה חביבי� ישראל שהיו זמ�

דתמיד. פ"ג סו� מברטנורה ר"ע
*àë.נ אות פ"ג כדלעיל ה"ג תו"מ פ"ג 
רמב"
áëהשני נחשב דולק שהמזרחי שע"י שט) (ס' הרשב"א ותשובות כב:) (שבת רמב"�

מערבי.
âë.שניה ממעלה
ãëשל במזרחו �שופ היה שבכוז, המנורה ודישו� שבטני, הפנימי מזבח דש� היינו

כד. אות פ"ב וכנ"ל החיצו� מזבח של הדש� תרומת 
ש שנות� 
במקו כבש
äë.כה אות פ"ב וכנ"ל (כא.), ביומא כדאיתא
åë'מתני קבי�, שלשה מחזקת זהב של גדול תרקב] הנקרא [כלי לתרקב דומה והכ�

מ"ד. פ"ה תמיד 
ש
æë
[שא הכ�. �בתו נתנוהו קטורת וגדוש מלא שהיה ולפי .
ש רא"ש קט�. כ� הוא

יפול הליכתו �דר ממנו �רא"ש].ישפ הגדול. כ� �לתו
çë�בי ופרס בשחרית פרס 
יו לכל מנה הקטרת, 
דפיטו בברייתא כדתניא

.
הערבי
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,BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂכט.‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙ÏËBËÓ ÔÈÓÎeל‰zÁn· ‰ÎfL ÈÓ ¿ƒ»»¿ƒ¿∆∆»»»»ƒ¿«¿»ƒ∆»»««¿»
ÈÏÁbÓ ‰˙ÁÂ ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚÂ ÛÒk‰ ˙zÁÓ ÏËלא�,‰Èi�L ‰Î¯ÚÓ »««¿««∆∆¿»»¿…«ƒ¿≈«¿»»ƒ«¬≈«¬»»¿ƒ»

Ô¯ÚÂ „¯Èלב,B„Èa dÏË�e ,·‰Ê ÏL ‰zÁÓ CB˙ÏלגÏË� .Ì‰Ï eÎÏ‰Âלד„Á‡ »«¿≈»¿«¿»∆»»¿»»¿»¿»¿»∆»«∆»
ÁaÊnÏÂ,לה‡˙(·) ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜¯Êe ‰Ù¯‚n‰לו˙‡ ÔÈÚÓBL eÈ‰ BÁÈ¯ÈÓ ∆««¿≈»¿»»≈»»¿«ƒ¿≈«ƒƒ»¿ƒ∆

,dÏB˜לזÌÈ�‰k e‡·e eˆ¯ .‰È�tÓ ÌÏLe¯Èa B¯È·Á ÏB˜ ÚÓBL Ì„‡ ‰È‰ ‡ÏÂ »¿…»»»»≈«¬≈ƒ»«ƒƒ»∆»»»…¬ƒ
„ÈÓÚÓ ‰È‰ „ÓÚn‰ L‡¯Â ,¯ÈMa ¯a„Ï ÌÈiÂÏe ,˙BÂÁzL‰ÏלחÈ¯qeÁÓ ¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿…««¬»»»«¬ƒ¿¿≈

‰úåø÷é úåøòäŠ

(·).‰Ù¯‚Ó‰ ˙‡ ÏË�Â¯Ó‡� ÌÈ¯·„ ‰Ú·¯‡
.˙¯Ë˜·[d],‰¯Ë˜‰Â ,˘‡ ,‰Ù¯‚Ó ,ÒÈÙ

,‰˜„ ‰ÓÓ„ ÏÂ˜Â ,˘‡ ,˘Ú¯ ,ÁÂ¯ „‚�Î Ô‰Â

ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ·Â ,Ï"Ê Â‰ÈÏ‡ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
˙‡ ÌÈ�ÈÎÓ‰ È�‰Î Ï˘ ‡‰Â·Ó‡ ˘È ,ÒÈÙ Ì˘

.‚"ÎÏ Ì˙˙Ï ÂÈÏÎÂ ˙¯Ë˜‰

‰ìàøùé úãåáòŠ

èëויהיה הקטרת ריח יצא שלא מלמעלה, לכיסוי עליה נתו� עור של כר כמי� מטוטלת
ה"ד. פ"ג תו"מ 
רמב" ועיי� ,
ש ראב"ד ועיי� ,
ש רא"ש וכו'. וחזק נוד� ריחו

ì
בגחלי שחותה שע"י 
משו זהב בשל ולא כס� בשל שחתה 
וטע מ"ה. פ"ה תמיד
(מד:). ביומא כדאמרינ� ישראל של ממונ� על חסה והתורה הזהב, נשחק

àì.וכנ"ל עי"ש (מה:) ביומא כדילפינ� במערב שהיה
áì�קבי שלשת המחזקת זהב לשל ומערה קבי� ארבעה המחזקת במחתה חותה והיה

לאמת ומכבד� .
גחלי כקב הרצפה על ממנה מתפזר והיה מלאה], שתהא [כדי
רגלי יכוו שלא [כדי פסכתר הנקרא גדול כלי 
עליה כופה ובשבת שבעזרה, 
המי

מג:]. [ויומא 
ש בתמיד כדתנ� [
בגחלי 
הכהני
âìוזה הקטרת, 
ע �והבז הכ� 
ע בקטרת שזכה זה להיכל, להיכנס 
האול כלפי

.
הגחלי 
ע במחתה שזכה
ãì.מ"ו פ"ה בתמיד כדתנ� ולמזבח, 
האול בי� כשהגיעו
äì'י מוציא אחד שכל 
נקבי עשרה בה שהיו עי"ש) יא. (י: בערכי� דאמרינ� אותה

.
ש ראב"ד ועיי� (ל:) תמיד רגמ"ה זמר, מיני
åì.פ"ג (ל:) בתמיד כדאמרינ�
æìקולה את ששומע כה� משמשת, היתה 
דברי ושלשה 
ש ותנ� מ"ו, פ"ה תמיד

אתיודע שומע שהוא לוי וב� ובא, ר� והוא להשתחוות 
נכנסי 
הכהני שאחיו
היה המעמד וראש ובא, ר� והוא בשיר לדבר 
נכנסי 
הלוי שאחיו יודע קולה

המזרח. בשער 
הטמאי את מעמיד
çìלהכנס 
יכולי שאי� כפרת� הביאו לא ועדיי� שמש� והעריב שטבלו ומצורע זב כגו�

שתוכו המזרח בשער 
העמיד �ולכ ,
קרבנ את 
עבור שיקריבו אחר עד לעזרה

úåøòä éðåéö
[‰]Ì„‡ ÏÎÂ ÌÂ˘Ó ,‰˜„ ‰ÓÓ„ ÏÂ˜ „‚�Î ‰¯Ë˜‰Â ,˘‡ „‚�Î ˘‡ ,˘Ú¯ „‚�Î ‰ÙÈ¯‚Ó ,(:„Î ‡ÓÂÈ ÔÈÈÚ) ÁÂ¯ „‚�Î ÒÈÙ

.‰˙ÁÓ‰Â ÛÎ‰Â ˙¯Ë˜‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓÂ ÌÈ�ÈÎÓ˘ ‰Ó ÁÂ¯ „‚�Î ˘È ÒÈÈÙ ÌÂ˜Ó· Ù"Î‰ÂÈ·Â ,„ÚÂÓ Ï‰Â‡· ‰È‰È ‡Ï



ÁÎ¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

Á¯Ên‰ ¯ÚLa ‰¯tÎלט.‰¯ÊÚÏ ıeÁaÓ ‡e‰L Bl ‰ÓÈ�tמÈÓ Ò�Î� «»»¿«««ƒ¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¬»»ƒ¿«ƒ
,‰zÁna ‰ÎfLמאÈÏeLa Ô„c¯Â ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·ˆ ∆»»««¿»»«∆«∆»ƒ«ƒ¿««»»¿ƒ¿»¿≈

.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â ,‰zÁn‰מב˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓמגÛk‰ Ô˙�Â ,CÊa‰ ÏË� ««¿»¿ƒ¿«¬»¿»»ƒ∆»»«¿…∆»««»»¿»«««
,Ì‰È�L eÒ�Î�Â ,B·‰B‡ÏמדB·‰B‡ ,BÎB˙Ï epÓÈ‰ ¯ft˙� Ì‡מהB�˙B� ¿¬¿ƒ¿¿¿≈∆ƒƒ¿«≈≈∆¿¬¿

.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â ,CÊaaM ‰Ó ÌÚ ÂÈ�ÙÁ· BÏמו,¯Ë˜‰ ‰�eÓÓ‰ BÏ ¯Ó‡ ¿»¿»ƒ«∆«»»¿ƒ¿«¬»¿»»»««¿∆«¿≈
‰ìàøùé úãåáòŠ

יחשדו ולא התמיד], אחר [עד 
כפרת הקריבו לא שעדיי� הכל וידעו נתקדש, לא
נקט �ולכ (פב.), 
בפסחי כדאיתא ,
למעמד 
כמתעצלי 
כפרה,רבינואות מחוסרי

שבי� המזרח בשער לעמוד 
יכולי 
ואינ ,
נשי לעזרת להכנס 
אסורי 
טמאי דשאר
שיעריב עד להיכנס יכול אינו טבל אפי' שטמא כיו� ועוד ישראל. לעזרת 
נשי עזרת
שיביא אחר מיד לעבוד שיכול 
כפורי מחוסר אבל בביתו. ונשאר בא, אינו שמשו,
אחר מיד לעבוד שיוכל כדי בא התמיד, אחר עד אותו 
מקריבי שאי� אלא כפרתו,

שאינ מה על 
אות יחשדו שלא המזרח בשער 
אות 
ומעמידי כפרתו, הקרבת
או הבית הר של מזרחי דשער פירשו 
ש ותוס' [ורש"י ,
במעמד עכשיו 
עובדי

ו איירי]. קרי בטומאת ואפי' ,
נשי ה"ה)רבינועזרת תו"מ [(פ"ו 
כהרמב" סובר
היינו מזרחי שער 
וסת כפרת�], הביאו לא שעדיי� הכל שידעו החשד דמפני שכתב

.
קרבנ את שיקריבו עד 
עומדי 
כיפורי מחוסרי היו ותחתיו ניקנור, שער
èìשיוכלו כדי נתקדש דלא 
משו לעזרה חו� שהוא ותחתיו, השער 
בפני היינו

וכדאיתא ,
ש בתמיד הראב"ד וכ"כ תחתיו, לעמוד כפרה מחוסרי 
מצורעי
ניקנור, שער נתקדשה לא מה מפני יצחק רב בר שמואל רב אמר (פה:) 
בפסחי
[ובדפוס זה), ד"ה ז: יבמות (ובתוס' עיי"ש וכו' 
ש עומדי� שמצורעי� מפני

לעזרה)]. מבחו� (והיינו מבחו� מזרח בשער איתא ראשו�
î.מ"ב פ"ו 
ש

àîע"ג אות� משוה היה כלומר המחתה, בשולי ורדד� המזבח. ע"ג יחד צובר� פירוש
.
ש ראב"ד וכו'. בשוה ולכא� לכא� מפזר� שהיה וכו' המזבח

áî.מ"ג 
ש
âî�הוצר לכ� 
קוד (אבל �מהבז �ישפ לא כבר 
האול מעלות עלה שכבר [שאחר

בעצמו שיביא כדי �הבז את ונטל ממנו)]. �ישפ שלא �מהבז למטה הכ� שיהא
למזבח. הקטרת את

ãî.הכ� �לתו �הבז מ� תחילה נתפזר 
א
äîהמקטיר חפני �לתו שבתוכו מה את ונות� �הבז את לוקח 
וג שנתפזר מה את שנות�

נות� 
ג �שבבז שמה והרא"ש ה"ז) מתו"מ (בפ"ג 
הרמב" דעת וכ� ויצא. והשתחוה
�שבבז מה אבל בחפניו, צובר שנתפזר מה דרק סובר בתמיד והראב"ד בחפניו.

.
הגחלי על �מהבז נות� המקטיר
åîכה"ג היה 
וא הקטר, לו אומר שהממונה עד מקטיר הממונה היה לא 
ש במתני'

הקטר. כה"ג אישי לו אומר הממונה



ËÎ ¯„Ò‰„Â·Ú „ ˜¯Ù

ÓBÚ„מז ‰È‰ .¯ÈË˜‰Â ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Û‡ ÌÈ�‰k‰ eL¯tמחÁ¯ÊÓa ≈¿«…¬ƒ«ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ»»≈¿ƒ¿«
,ÁaÊn‰מט,B·¯ÚÓÏ ÂÈ„È ÒÈ�ÎÓe(‚)˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯fÙÓeנÌB¯cÏ ÔBÙvÓ «ƒ¿≈««¿ƒ»»¿«¬»¿«≈∆«¿…∆ƒ»«»

:‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â ,ÁaÊn‰ Ïk È�t ÏÚ«¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬»¿»»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‚).˙¯Ë˜‰ ˙‡ ¯ÊÙÓÂ‰ÓÈ�Ù ¯·Âˆ Â¯Ó‡ ‡Ï
.ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ„ ÌÈ�Ù Ï˘· ‡Ï‡ ,ÂÏ ‰ˆÂÁ ‡Â‰˘

‡È�˙ ÈÓ� Ì˙‰Â(˘"ÈÚ :·� ‡ÓÂÈ)Â˙Â‡ ÔÈ„ÓÏÓÂ
ÂÊ ‰¯‰Ê‡Â .‰ÂÎ˙ ‡Ó˘ ÍÈ�ÙÏÓ ÏÈÁ˙˙ ‡Ï˘ ¯‰Ê‰

Ô�˙„Î „ÈÓ˙ ˙¯Ë˜· „„¯ÓÏÂ ‰"È· ¯·ÂˆÏ ‰ÎÈ¯ˆ
ÔÈ˙ÏÈÎÓ·(.‚Ï „ÈÓ˙)ÈÓ� Ô�˙Â ,(Ì˘)„„¯Ó ÏÈÁ˙‰

,‰¯·Âˆ ‰È‰ „ÈÓ˙ ˙¯Ë˜ Ì‚˘ „"ÓÎ ‡Ï„Â ,‡ˆÂÈÂ
ıÂÁÓ ÌÈ�Ù ÛÈÏÈ„ ¯·ÒÂ[e].

‰ìàøùé úãåáòŠ

æî.הקטרה בשעת ולמזבח 
האול מבי� ופורשי� תנ� ספ"ק 
ובכלי וכו', 
הע פרשו 
ש
(בפרשת צאתו עד בקדש לכפר בבואו מועד באהל יהיה לא 
אד וכל שנאמר 
משו
אפי' יכול מועד, באהל יהיה לא 
אד וכל .
ש ובתו"כ (מג:) ביומא ותניא אחרי)
מני� 
עולמי ובית שילה שבמדבר, מועד באהל אלא לי אי� מועד, באהל ת"ל בעזרה,
או (בקדה"ק 
דמי מת� בשעת קטרת), (של הקטרה בשעת אלא לי אי� בקדש, ת"ל
צאתו. עד ת"ל מני� ביציאתו בכניסתו אלא לי אי� לכפר, בבואו ת"ל מני�, בהיכל)
ויצא כדכתיב יציאה �בדר מכפר כשהוא פי' מני�, ביציאה כתב 
ש זוטא [ובאלפסי
משמע ע"כ. צאתו, עד ת"ל בכתוב, מאוחר שהוא אע"פ ה', לפני אשר המזבח אל
שביציאתו עבודה שיעשה עד אלא ההיכל, מ� שיצא עד הכונה אי� צאתו דעד דס"ל
עבודה בשעת רק להכנס איסור דאי� משמע וא"כ המזבח), אל ויצא בסו� (הנאמר
בקטרת שזכה מי דתנ� מ"ג פ"ו דתמיד ממתני' משמע וכ� ויציאה. כניסה בשעת ולא
המקטיר היה לא וכו' בחפניו לו נותנו וכו' לאוהבו ונותנו וכו' �הבז את נוטל היה
לפני רק דפרשו ומשמע והקטיר. 
הע פרשו וכו' הקטר לו אומר שהממונה עד מקטיר

ול לפרושההקטרה �שצרי הנ"ל דיומא ברייתא פי' 
ש והמאירי להיכל. משנכנס א
פורשי� 
דכלי פ"א ממתני' [וכ� הנ"ל, ממשנה וצ"ע יציאתו. שעת עד ביאתו משעת
(פ"ג 
והרמב" הקטרה]. בשעת דוקא דמשמע הקטרה. בשעת ולמזבח 
האול מבי�
ההיכל מ� 
הע כל פורשי� 
יו בכל בהיכל הקטרת שמקטירי� בעת כתב ה"ג) תמו"מ

בפני הנעשות חטאת 
בד שיכנס בשעה וכ� הקטרת. שהקטיר זה שיצא עד וכו'

יו שבכל מדבריו ומשמע וכו'. שנאמר שיצא עד ולמזבח 
האול מבי� הכל פורשי�
וצ"ע]. יציאה. שעת עד כניסה משעת וביוה"כ יציאה, שעת עד הקטרה משעת פורשי�
כשעובד רק וגזרו דרבנ� מעלה הוא ולמזבח 
האול בי� דפרישת (מד) 
ש ואמרינ�

ולמזבח. 
האול מבי� לפרוש א"צ 
ולפני לפני כשנכנס ביוה"כ אבל בהיכל,
çî.קדה"ק כנגד למערב ופניו
èî
ש וברא"ש תכוה. שלא �מלפני תתחיל שלא זהיר הוי אותו ומלמדי� 
ש במתני'

úåøòä éðåéö
[Â].„Â„Ï ÌÈ�˘Â˘ Ì˘· Ì˘ ÌÈËÂ˜ÈÏ·Â .Ì˘ ˘"˘¯Â Ë"ÂÈÂ˙ ÔÈÈÚÂ .‚"Ó Â"Ù „ÈÓ˙ ·"Ú¯



Ï¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

‰ ˜¯Ù

ñðëðא,˙BÂÁzL‰Ï ÏB„b Ô‰kב„Á‡Â ,B�ÈÓÈÓ „Á‡ ,Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL ÄÀÈ…≈»¿ƒ¿«¬¿…»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»
.„BÙ‡‰ È�·‡a ÂÈ¯Á‡Ó „Á‡Â ,BÏ‡ÓOÓג,‰ÂÁzL‰L ÔÂÈÎÂדÚÓL ƒ¿…¿∆»≈¬…»¿«¿≈»≈¿≈»∆ƒ¿«¬»»«

,‡ˆBÈ ‡e‰Lk ÏÈÚn‰ ÈÏeL ÏÚL ·‰Ê È�BÓÚt ÏB˜ Ô‚q‰ה˙‡ BÏ dÈa‚‰ «¿»«¬≈»»∆«≈«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«∆
eÒ�Î� .‡ˆÈÂ ,ÌÏe‡‰ ¯ÚL ÏÚL ˙Î¯t‰ו.e‡ˆÈÂ eÂÁzL‰ ÌÈ�‰k‰ ÂÈÁ‡ «»…∆∆«««»»¿»»ƒ¿¿∆»«…¬ƒƒ¿«¬¿»¿

e‡aז‰ÏÚ‰ ,ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ e„ÓÚÂחL·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·‡‰ ,‰ÎfL ÈÓ »¿»¿««¬»»∆¡»ƒ∆»»»≈»ƒƒ«∆∆
,ÁaÊnÏטÈab ÏÚ BÎÈÏLÓe ,ÁaÊÓ ÏL BL‡¯a ‰Lp‰ „Èb ¯ÈÒÓeי.ÔLc‰ «ƒ¿≈«≈ƒƒ«»∆¿…∆ƒ¿≈««¿ƒ««≈«∆∆

‰ìàøùé úãåáòŠ

הקטרת יתפזרו שלא ללמדו, צריכי� היו מימיו הקטיר שלא לפי אותו ומלמדי�

הגחלי על חפניו וכשיושיט (עשנו) תמרתו יעלה כי שלפניו 
הגחלי מעל
והיינו אליו, ידו �ומוש ממנו, ברחוק מתחיל אלא יכוה, לא חוצה, לפזר
כלפי 
פני לצד ומפזר מרדד התחיל כלומר ויוצא, מרדד מתחיל דקאמר

ידיו. מוציא ויוצא, המערב,
ðלשיטת ימי�, �דר הוא �חיל.רבינוכ עושה ה' וימי� רוממה, ה' ימי� בקוטר'
àאחר להשתחות, נכנס 
ש וברא"ש וכו'. להשתחות נכנס שכה"ג בזמ� פ"ז תמיד

היא עבודה דהשתחוואה רקנית ביאה זה ואי� להשתחוות, להיכל נכנס הקטרה
ע"כ.

á.�המל להיכל בכניסתו עבדיו בו שסומכי� כשר כה"ג, של לכבודו
â.שהשתחוה אחר
ã�לכ הפרכת, כשמגביה 
לפני אחריו להחזיר �יצטר שלא כדי מבחו� עומד והסג�

יוצא. שהכה"ג לידע 
הפעמוני קול לשמוע �צרי
ä.וההיכל 
האול בשער 
וג לצניעות 
השערי לכל פרוכת שהיה נד. ביומא כדאמרינ�
å.וכנ"ל בעזרה שבאו 
הכהני שאר
æ
לדרו תחילה] שהשתחוו אלו [היינו 
הראשוני ועמדו .
הע את 
ש שיברכו בשביל

.
הכהני 
אחיה
ç.הרביעי בפייס שזכו מי
èשחולצו ומאחר וכו' לתפוח, חולצו עולה של הנשה גיד הונא רב אמר צ: בחולי�


ש וברש"י וכו'. דר"ה כותיה תניא ,�לפחת נא הקריבהו 
משו מעלהו, למה
הוא שגנאי המזבח, בראש חולצו ואח"כ שלמה שהיא כמות �היר 
ע מעלהו,

.�לפחת נא הקריבהו 
משו למזבח, מופרעת �יר להביא
éממעה"ק ה"ד בפ"ו 
הרמב" מלשו� [והוא הדש�, 
שש המזבח שבאמצע תפוח היינו

המזבח]. שבאמצע הדש� ע"ג ומשליכו וכו' ומסיר



‡Ï ¯„Ò‰„Â·Ú ‰ ˜¯Ù

ÒÈÙa.יא¯ˆ‰ „·BÚ B�È‡Â ,·È¯˜Ó ·È¯˜‰Ï ,¯ÈË˜Ó ,¯ÈË˜‰Ï ÏB„b Ô‰k »»…≈»¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿≈≈¿«ƒ
‰L·kיב ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ ,B�ÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka ‰ÏÚיגB�ÈÓÈa Ô‚q‰ ÊÁ‡ »»«∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»««¿»ƒƒ

,ÌÈ¯·‡‰ BÏ eËÈLB‰ ,e‰ÏÚ‰ÂידËÈLB‰ „ˆÈk .Ô˜¯Êe Ô‰ÈÏÚ CÓÒÂ ¿∆¡»ƒ»≈»ƒ¿»«¬≈∆¿»»≈«ƒ
BÏטוÌÈ¯Á‡‰ eËÈLB‰ .„ÓÚÂ ,ÔBL‡¯‰טז,ÔBL‡¯Ïיז„Á‡ ÔÈËÓL�Â »ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»

Ì‡ .„Á‡יחCÓBÒ ‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ckיט¯ˆ‰ ¯Á‡ .ÔÈ˜¯BÊ ÌÈ¯Á‡Â ∆»ƒ»»…≈»≈«¬≈ƒ¿ƒ««»
‰‡L,כ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯cÒÓכאÌÈÎ¯·Óe ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ elÁ‰ ¿«¿ƒ»«»≈≈≈≈∆««¬»»¿»¿ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

àéונוטל בראש חלק מקריב שכה"ג מקריב, להקריב רצה 
א (יד.) פ"ק ביומא כדתנ�
יז: 
וש שיבחר. חלק כל ולהקריב להקטיר הוא ראש 
ש וברש"י בראש. חלק
כיצד מקריב, אני זו מנחה מקריב אני זו עולה אומר בראש, חלק מקריב כיצד ת"ר

וכו'. אוכל אני זה 
אש אוכל אני זו חטאת אומר בראש חלק נוטל
áé.'וכו בכבש עולה היה להקטיר רוצה שכה"ג בזמ� (מ"ג) 
ש תמיד
âé.
ש הגר"א ביאור ועיי� רא"ש. כבש. חצי בעליית נתייגע שכבר
ãéבציבור סמיכה דאי� היא, גמורה סמיכה לאו סמיכה �דה (סב:) במנחות מפרש

שעבודת להראות אלא זו סמיכה ואי� בשחוטי�, סמיכה דאי� ועוד סמיכות, ב' אלא
רא"ש. מערכה. על וזורק� 
האברי על �סומ �לכ חשובה כה"ג

åè.במקומו המושיט ועמד וזרק�, עליה� בידיו הכה"ג �וסמ והרגל הראש שהעלה זה
æèכבוד �דר וזהו וזרק�. עליה� �וסמ לכה"ג, הושיטו והראשו� שהעלה, מה אחד כל

רא"ש. אחד. מיד 
האברי כל שיקבל כה"ג
æé.
שלה את כה"ג כשהקטיר ,
הולכי 
המושיטי שאר
çé.יקטירו 
שהזוכי שרוצה
èéוהכה"ג שזכה, מה לכה"ג מושיט כ"א אלא לראשו�, 
מושיטי אי� שאז ומשמע

מקטיר. והזוכה ,�סומ
ë�אות �ועור חוזר שזרק�, ואחר וז"ל עולה), כל (לגבי ה"ד ממעה"ק פ"ו 
רמב"

הי"ב). פ"ד 
ש ותו"כ א' (ויקרא 
אות הכה� �וער שנאמר האש, על
àëשכה"ג בזמ� ג') (במשנה ואח"כ ,
כהני ברכת ב') (במשנה 
קוד תנ� 
ש הנה

(עי"ש) 
ש המשניות על הגר"א ונקט הראב"ד פירש �ולכ וכו', להקטיר רוצה
כתב ה"ה) מתו"מ (בפ"ו 
הרמב" 
אמנ .
האברי הקטרת לפני היה 
כהני דברכת
את שמעלי� ואחר למזבח, הכבש מ� 
האברי את 
באברי שזכה זה מעלה ואח"כ
מעלי� ואח"כ וכו', 
כהני ברכת ומברכי� 
האול מעלות שעל אלו מתחילי� 
האברי
,
אברי הקטרת אחר היה 
כהני שברכת (יא:) בברכות תוס' וכ"כ וכו'. הנסכי� סלת
והעולה החטאת מעשות וירד 
הע אל ידו את אהר� וישא דנאמר 
משו 
וטעמ
וכו' החטאת מעשות שירד שלאחר כ"ט) אות (שמיני בתו"כ ואמרינ� ,
והשלמי
מסורס, מקרא זה 
ויברכ 
הע אל ידיו את אהר� וישא התו"כ [ז"ל כפיו נשא אז

מעשות וירד לומר ראוי היה ידיוכ� את אהר� וישא 
והשלמי והעולה החטאת



·Ï¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

(‡)˙‡ ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ�‰k ˙k¯aכבÌM‰כג,B·˙ÎkכדÌ‰È„ÈÂכה˙B‡eN� ƒ¿«…¬ƒ¿¿ƒ∆«≈ƒ¿»ƒ≈∆¿
ÂÈ„È ‰Èa‚Ó B�È‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈL‡¯ Èab ÏÚכו.ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ««≈»≈∆¿…≈»≈«¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ

Èabכז ÏÚ ÁÏÓ Ô˙�כחÔB¯OÚ(·)˙ÈÚÈ·¯a dËtLÓk ‰ÏeÏ· ‰Á�Ó ˙ÏÒ »«∆«««≈ƒ»…∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ
‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).ÌÈ�‰Î ˙Î¯· ÌÈÎ¯·ÓÂÌÈ�‰Î ˙¯Â˙·
(Ë"Î ˙Â‡ È	ÈÓ˘),ÂÈ„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡˘ÈÂ ‡È�˙

,Ò¯ÂÒÓ ‡¯˜Ó ‰Ê[`].ÂÈÙÎ ˙‡ ‡˘� Â˙„È¯È·˘

(·)Ô˙�.˙ÏÒ ÔÂ¯˘Ú ‚"Ú ÁÏÓÌÈÎÒ� ˙Á�Ó

‰ìàøùé úãåáòŠ

ומהמשנה יקרות, בהערות וכדכתב העם], את וברך כפיו את נשא שבירידתו ויברכם
וזה להקריב, רוצה שכה"ג בזמן נקט ורק הקטרה, סדר נקט דלא כיון ראיה אין

וכך. כך ע"י מקטיר להקטיר רוצה הכה"ג שאם הראשונות, אל נחזור כמו
áë.הבהיר בספר ועיין (עא.). יוחסין י' פ' קידושין ועיין הוא ברוך הוי"ה שם היינו
âëסו"פ תוס' ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונין העם היו השם הזכרת ובשעת

מ:). (סוטה וכל ד"ה נאמרין אלו
ãëכהנים ברכת (כיצד וז"ל ה"ט תפילה מהלכות פי"ד רמב"ם ועיין שם, בתמיד

ומגביהין שחר, של תמיד עבודת שישלימו אחר לדוכן עולין הכהנים במקדש,
מגביה שאינו מכה"ג חוץ פשוטות, ואצבעותיהם ראשיהם גבי על למעלה ידיהם
עד בגבולין, שעושין כדרך במלה מלה אותם מקרא ואחד הציץ, מן למעלה ידיו
במקדש אותה עושין אלא פסוק, כל אחר עונין העם ואין הפסוקים, שלשת שישלימו
ועד העולם מן ישראל אלקי ה' ברוך עונין העם כל וכשישלימו, אחת, ברכה
(מ:) שם מפרש אחת ברכה שאומרים ומה לח.) (שם נאמרין אלו פ' ועיין העולם,

רש"י]. להפסיק. במה כאן [ואין במקדש אמן עונין שאין לפי
äëושכינה המפורש בשם שמברכין מפני ידיהם, על ששורה השכינה כבוד משום

רש"י. אצבעותיהם. מקשרי למעלה
åë.הציץ על שחקוק ה' שם כבוד משום
æëתניא כא: ובמנחות וגו', תמלח במלח מנחתך קרבן וכל שנאמר בהעלותו. שזכה זה

ובראשו הכבש, וע"ג המלח, בלשכת נתונה, המלח מקומות בשלשה אומר אתה נמצאת
מולחין ששם הכבש גבי על קדשים, עורות מולחין ששם המלח בלשכת מזבח, של
וכו'. נסכים ומנחת וכו' והלבונה הקומץ מולחין ששם מזבח של בראשו האברים, את

כתב מזבח,רבינו[ולכך של בראשו שהיה לפי הקטרתו קודם עכשיו המנחה מליחת
והראב"ד לכבש, שהעלום אלו מלחום הכבש, על אותן שמולחין האברים משא"כ

במנחה]. שייך לא וזה ע"כ, הדם, שיצא כדי במלחן האברים שוהין שהיו כתב
çë.התמיד בפר' כדכתיב התמיד, מנחת שזה

úåøòä éðåéö
[‡]Ï"ÊÂ Â�·¯ È¯·„Î ·˙Î ·"ˆ˜ Ú"Ó· ‚"ÓÒ‰Â .·"Ó Ê"Ù „ÈÓ˙ ‡"¯‚‰ 'ÈÁ· Ú"ÚÂ ‰¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï Á·ÊÓ‰Ó Â˙„¯È· Ï"¯

‡Ï ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓÂÚ‰ ÂÏ‡˘ (‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ·˘) ˙ÂÎÏ‰‰Â ˙Â‡¯˜Ó‰ ÍÂ˙Ó Â�„ÓÏ ,¯„Ò‰ ‰Ó˙Ò ‰�˘Ó‰˘ Ù"Ú‡

ÔÈ‡˘Â� ÂÈ‰ ÌÈ¯·‡ ˙‡ÏÚ‰ ¯Á‡Â Á·ÊÓÏ ˘·Î‰ ÔÓ ÌÈ¯·‡‰ ˙‡ ÌÈ¯·‡· ‰ÎÊ˘ ÈÓ ‰ÏÚ‰˘ „Ú Ô‰ÈÙÎ ˙‡ ÔÈ‡˘Â� ÂÈ‰

.ÌÎ¯·ÈÂ ÌÚ‰ Ï‡ ÂÈ„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡˘ÈÂ 'Â‚Â ‰ÏÂÚ‰Â ˙‡ËÁ‰ ˙Â˘ÚÓ „¯ÈÂ ¯Ó‡�˘ Ô‰ÈÙÎ ˙‡



‚Ï ¯„Ò‰„Â·Ú ‰ ˜¯Ù

.B¯ÈË˜‰Â ,ÔÓL ÔÈ‰‰כט,˙BlÁ LL ÏËל�,ÔÈzÈ·Á‰ ÔÓ ÔB¯OÚ ÈˆÁ Ô‰L «ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ»«≈«∆≈¬ƒƒ»ƒ«¬ƒƒ
ÌÈzLÏ,לא ˙Á‡ Ô˙˙BÙeלבÔ·È¯˜Óe ,ÁÏÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙B�ÂלגıÓB˜ ÈˆÁ ÌÚ ¿»««ƒ¿«ƒ¿≈¬≈∆∆««¿ƒ»ƒ¬ƒ∆

.‰�B·Ïלד‡È·‰ Cq�Ï ‰ÎfL ÈÓלהL·k· ‰ÏÚ ,ÔÈÈ ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯לו‰�Ùe ¿»ƒ∆»»¿«≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«ƒ»»«∆∆»»
.BÏ‡ÓNÏלז‰ÏÚÓÏ ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜a eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ È�Le ƒ¿…¿≈¿»ƒ∆∆∆»¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿«¿»

,‚Áa ÌÈn‰ Ceq�Ï È·¯ÚÓe ,ÔÈÈ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ,ÁaÊn‰ ÈˆÁÓלחÔÈ·we�Óe ≈¬ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ∆«ƒ«¬»ƒ¿ƒ««ƒ∆»¿»ƒ
,ÔÈzÈMÏ ÌMÓe „BÒÈÏ ÌÈ„¯BÈÂ ,ÌÈwc ÔÈÓËBÁ ÔÈÓkלט‰aeÚÓ „Á‡ ¿ƒ»ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿∆

‰úåø÷é úåøòäŠ

‰‡· ‰�È‡˘ ,‰˘‚‰ ‰�ÂÚË ‰�È‡[a]ÏÏ‚·
ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ÌÈ�‰ÎÏ ‰�ÓÓ ÔÈ‡˘ „ÂÚÂ .‰ÓˆÚ

˙Á�Ó[b]‡ÏÂ ‰˘‚‰ ‰�ÂÚË ÔÈ˙È·ÁÌÁÏ‰ È˙˘
.Ì‰· ˜ÏÁ ÌÈ˘È‡Ï ÔÈ‡˘ ,ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏÂ

‰ìàøùé úãåáòŠ

èë.כה"ג של חביתי� מנחת של
ì.'ב בפרק כנ"ל

àìאחד כופל ישראל מנחת כיצד הא וכו' ת"ר עה: ובמנחות [
לשתי אחד כל [היינו
וכו', 
לשני אחד מקפלה היה משיח וכה� 
כהני מנחת ומבדיל, לארבעה 
ושני 
לשני
.
פתי אותה פתות ולא ,
פתי מנחת אלא בה כתיב ולא הואיל מכפלה, (כת"י) ופרש"י

áì.כז באות כנ"ל
âìקומ� וחצי שחרית קומ� חצי אחד קומ� לה מפריש דאמרי נב. במנחות כרבנ�

.
הערבי בי�
ãì.�היי בהעלאת שזכה זה היינו
äì.'לה שכר �נס �הס בקדש האחד לכבש ההי� רביעית ונסכו התמיד) (בפר' כדכתיב
åì�לקר מיד פונה אלא למזבח. העולי� כל כשאר ומקי� ימי� �דר פונה היה ולא

כדתנ� העקב. על וחוזר 
ש �ומנס שעולה] למי בשמאל [שהוא דרומית מערבית
המזבח, את [כשיקי� יתעשנו שמא 
נסכי ר"י אמר (סד.) 
ש 
והטע סג, 
בזבחי

.[
ש רש"י פסול. מעוש� יי� (פו:) במנחות וקיי"ל המערכה, בעש�
æìשל מזרחו 
מי של מערבו וכו' 
ש היו כס� של 
ספלי שני מח. בסוכה כדתנ�

לצד אחד לזה זה סמוכי� זה, לפני זה הקר� אצל 
נתוני 
הספלי 
ש [וברש"י יי�
ורמב למזרח]. דהיינו הימנו 
לפני ואחד עי"ש.מערב, ה"ז תו"מ פ"י 
"

çì
הספלי בפי מערה והכה� בחוטמו, אחד ונקב בספל אחד 
חוט ופרש"י .
ש מתני'
וכו'. החוטמי� �דר ויורדי� מקלחי� 
והנסכי

èì.
מי של אותו דק ואחד יי�, של אותו מעובה 
מהנקבי אחד וברש"י .
ש

úåøòä éðåéö
[·]‰·¯Ó È�‡˘ ÏÂÎÈ ‡È�˙ :Ò Ì˘Â ‰ÙÂ�˙ ‡ÏÂ ‰˘‚‰ ‡Ï ˙Â�ÂÚË ÔÈ‡ ÌÈÎÒ� ˙Á�ÓÂ (ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ) Ô�˙ .‡Ò ˙ÂÁ�Ó·

È�‡ ‰·¯Ó ,ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ˙ÂÁ�Ó ¯‡˘ ˙Â·¯Ï ˙È‡¯ ‰ÓÂ ,‰Ï‡Ó Ï"˙ ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ Û‡

,ÌÈ˘È‡Ï ‰ÏÂÎ ÌÈÎÒ� ˙Á�Ó ‡Ï‰Â ,ÌÈ˘È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ‡˘ Ù"‰ÁÏÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ È�‡ ‡ÈˆÂÓÂ ÌÈ˘È‡Ï Ô‰Ó ˘È˘ ˙ÂÁ�Ó ¯‡˘

¯‡˘ È�‡ ‰·¯Ó ,ÌÈÎÒ� ˙Á�Ó ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ˙ÂÁ�Ó ¯‡˘ ˙Â·¯Ï ˙È‡¯ ‰ÓÂ ,'ÂÎÂ ‰·È¯˜‰Â Ï"˙ ‰˘‚‰ ‰�ÂÚË ‡‰È ÏÂÎÈ

.‰ÓˆÚ ÏÏ‚· ‰‡· ‰�È‡˘ ÌÈÎÒ� ˙Á�Ó È�‡ ‡ÈˆÂÓÂ ÔÓˆÚ ÏÏ‚· ˙Â‡·˘ ˙ÂÁ�Ó[‚]˙Â�ÂÚË ˘È .Ò ˙ÂÁ�Ó 'È�˙Ó·



„Ï¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

,˜c „Á‡Âמ.˙Á‡ ˙·a Ì‰È�L eÏÎiL È„kמאB„È·e Ô¯w‰ ÏÚ Ô‰k „ÓÚ ¿∆»»¿≈∆ƒ¿¿≈∆¿«∆»»«…≈««∆∆¿»
B�ÈÓÈÏ ‰�Ùe L·k· ‰ÏÚ Cq�Ï ‰ˆ¯ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â ,ÌÈ¯ceÒמבÛÈw‰Â »ƒ¿ƒ…≈»»»¿«≈»»«∆∆»»ƒƒ¿ƒƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

îשיהא �צרי �לפיכ קט� בנקב [ויוצאי� קליש מיא [עב] �סמי חמרא בגמרא מפרש
רש"י]. דק. הנקב

àî�הסג ,�לנס יי� לו נתנו וכו' להקטיר רוצה שכה"ג בזמ� תנ� מ"ג 
ש תמיד במתני'
הסג�, עומד אז �מנס כשכה"ג דדוקא ומשמע וכו', בידו 
והסודרי הקר� על עומד
על לעלות אסור זר אבל כה� [ודוקא אחר, כה� עומד �מנס הדיוט כה� 
א אבל

מנסכי שהיו 
פע דכל משמע מתו"מ, ה"ו פ"ו 
הרמב" מסתימת 
אמנ המזבח].
בתמיד והראב"ד א']. הערה סו� פי"א יקרות בהערות [ועיי� .
ש עומד הסג� היה
או לסודרי�, מני� היה אחר כה� 
א �מנס היה הדיוט כשכה� ידענא ולא כתב 
ש

.�ומנס מני� עצמו הוא
áî.סד 
בזבחי והנה וכו'. �לנס יי� לו נתנו וכו' המזבח את להקי� לו בא 
ש במתני'

מ� חו� שמאל, �דר ויורדי� ומקיפי� ימי� �דר עולי� למזבח העולי� דכל מתני' על
עולי� שהיו במזרח] רבה כשהיא ועוה"ע 
והמי היי� �ניסו [דהיינו אלו, לג' העולה
יתעשנו שמא 
נסכי 
הטע ר"י אמר העקב. על וחוזרי� מערבית] דרומית לקר� [מיד
דרומית מקר� מתחיל הוא מאי� המזבח את להקי� לו בא ורמינהו בגמ' ומק' וכו',
ואי� ברגל, הקפה וברש"י ברגל. הקפה יוחנ� א"ר ,�לנס יי� לו ונותני� וכו' מזרחית
ומקיפי�, לימי� פוני� 
דברי לשאר העולי� שכל מפני בעלמא, ולמצוה בידו, היי�
אבל ,�לנס יי� לו ונותני� 
ש שמנסכי� 
למקו ובא מקי� �ולפיכ עולה להקטיר וזה
ופנה בידו והיי� עולה אחרת לעבודה זכה לא בפיס 
בנסכי שהזוכה 
כהני שאר

ולפי כא�] הרא"ש [וכ"כ כדמתני' העקב על וחוזר עולהלשמאל כשכה"ג דדוקא "ז
בזה משנה אינו �לנס רק עולה 
א אבל מקי�, היה דתמיד], מתני' [וכסדר להקטיר
מהיכ� המזבח] את להקי� לו [בא וז"ל 
ש הגר"א בחי' מצאתי שוב .
כהני משאר
עולי� 
כהני 
יו בכל (מג:) [דתנ� דיומא פ"ד דמתני' כסתמא כו' מתחיל הוא
באמצע ויורד באמצע עולה כה"ג [ביוה"כ] 
והיו במערבו ויורדי� כבש של במזרחו
בשאר כה"ג לת"ק אבל באמצע. ויורד באמצע עולה כה"ג 
לעול אומר יהודה ר'
מקי� 
לנסכי להקי� שבא אחר אבל כה"ג ודוקא המזבח]. את מקי� כ� השנה ימות
לא כה"ג אבל [
הנסכי יתעש� שלא כדי 
[והטע ע"ש 
בזבחי כדאמרינ� לשמאל
ע"כ. וכו' יי� לו נתנו כא� כדאמרינ� נותני� 
שאחרי [
הנסכי [שיתעשנו חושש היה
לו 
דמוסרי דכיו� אלא שעשה, ההקטרה 
משו לא הוא מקי� שכה"ג מה ולפי"ז
פ"ז 
מהרמב" משמע וכ� להקי�. �שצרי שעולה 
פע מכל שנא לא א"כ 
הנסכי

ברגל. הקפה ד"ה (סד:) 
זבחי ש"מ וע"ע הי"ב. ממעה"ק

úåøòä éðåéö
ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‰˘‚‰ Ô‰· ÔÈ‡ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á�ÓÂ ÌÈ�‰Î ˙Á�Ó ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ 'ÂÎÂ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á�ÓÂ ÌÈ�‰Î ˙Á�Ó 'ÂÎÂ ‰˘‚‰

Ï"˙ ‰˘‚‰ ˙Â�ÂÚË Â‰È ÏÂÎÈ ÔÓˆÚ ÏÏ‚· ˙Â‡· ˙Â‡· ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á�ÓÂ ÌÈ�‰Î ˙Á�Ó ‡Ï‰Â .‡Ò Ì˘Â .'ÂÎÂ ‰ˆÈÓ˜ Ô‰·

Ù"‰ÁÏÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ È�‡ ‡ÈˆÂÓÂ ,'ÂÎÂ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á�ÓÂ ÌÈ�‰Î ˙Á�Ó ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ˙ÂÁ�Ó ¯‡˘ ˙Â·¯Ï ˙È‡¯ ‰ÓÂ .'ÂÎÂ ‰˘È‚‰Â

‰‡¯�Â .ÌÈ�‰ÎÏ Ô‰Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ˘Ó Ô‰Î ˙Á�ÓÂ ÌÈ�‰Î ˙Á�ÓÂ ,‰ÓˆÚ ÏÏ‚· ‰‡· ‰�È‡˘ ÌÈÎÒ� ˙Á�ÓÂ ,ÌÈ˘È‡Ï Ì‰Ó ÔÈ‡˘

.'‚ ˙Â‡ .Ò Ì˘ Ó"˘· ÔÈÈÚÂ ˜"˙Î ˜ÒÙ Â"‰ ˜"‰ÚÓÓ ·"ÈÙ Ì"·Ó¯‰Â ,˘"¯Î ˜ÒÙ Â�·¯„



‰Ï ¯„Ò‰„Â·Ú ‰ ˜¯Ù

,ÁaÊn‰ ÓBÚ„מג‡˙ Ô‚q‰ ,Cq�Ï BÏ e�˙מד�.B„Èa ÌÈ¯ceq‰Â Ô¯w‰ ÏÚ ∆«ƒ¿≈«»¿¿«≈«¿»≈««∆∆¿«»ƒ¿»
e„ÓÚמה,Ì„Èa ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÌÈ�‰Î È�LמוeÚ˜z »¿¿≈…¬ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»»¿

e„ÓÚÂ e‡a ,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰ÂמזB�ÈÓÈÓ „Á‡ ÏˆÏv‰ ÏÚ ‰peÓÓ‰ Ïˆ‡ ¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆«¿∆««ƒ¿»∆»ƒƒ
‰ÁL ,BÏ‡ÓOÓ „Á‡Âמח.ÔÈi‰ Cq�Ïמט˙ÈÁBÏˆ e‡È·‰ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e ¿∆»ƒ¿…»»¿«≈««ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»≈ƒ¿ƒ
‰ ˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÓ ÏLÁBÏÈM‰ ÔÓ ÔBNNa ÔÈ·e‡L ÔÈ‰נÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ∆«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ

.d· ‰ÎÊ ÔÈi‰ Cq�ÓÏ ÒÈta ·¯w‰Â ,Ì‡··e Ì˙‡ˆa ÔÈÚ˜B˙ÂנאdÈa‚‰ ¿¿ƒ¿≈»¿…»¿«»…««ƒƒ¿«≈««ƒ»»»ƒ¿ƒ«
B„Èנב,ÌÈn‰ Cq�Ïנג,ÏˆÏva LÈwn‰ LÈw‰ ÌÈ¯ceqa ÛÈ�n‰ ÛÈ�‰ »¿«≈««ƒ≈ƒ«≈ƒ«»ƒƒƒ««ƒ«ƒ¿»

B¯BpÎÂ˙,נד ÌÈÏ·pa ÌÈ�b�Ó‰ e�b�Âנה.ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ�‰k „Á‡ ¿ƒ¿«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
‰ìàøùé úãåáòŠ

âîשזכה וכה� וכנ"ל. המערכה בעש� יתעשנו שלא כדי היי� 
ע מקי� אינו אבל
רא"ש. .�לנס יי� לו ונות� בכה"ג ופגע לשמאל ופנה היי�, את העלה �בניסו

ãî
ללוי לרמז 
בסודרי ויני� מהמזבח. אמה וגבוה .
ש רא"ש אמה. על אמה שהיא
היי�. על שירה לומר להתחיל

äî.כבש של במערבו היה 
החלבי ושולח� ,
ש
åî.'וגו 
עולותיכ על בחצוצרות 
ותקעת (�בהעלות (בפ' שנאמר
æîפ"ה 
בשקלי כדתנ� הצלצל על ממונה שהיה וכו' ארזא ב� אצל ועמדו באו 
ש

.
בפרקי לתקוע כדי 
ש ועמדו בשיר. 
הלוי 
פותחי היו וע"י ה"א,
çî.�הכה
èî.שחר של בתמיד 
מנסכי שהיו 
המי �לניסו
ðהיה 
לוגי שלשה מחזקת זהב של צלוחית כיצד 
המי �ניסו (מח.) בסוכה כדתנ�

ת 
המי לשער הגיעו השילוח, מ� מנאממלא 
ש ובגמ' וכו'. ותקעו והריעו קעו
קרא דאמר עינא רב אמר רש"י] �ניסו של 
המי בשאיבת ומריעי� [דתוקעי� ה"מ

(נא:). 
ש בפ"ה ועיי� וגו'. בששו� 
מי 
ושאבת
àð.'וכו �ידי הגבה אומר �ולמנס (נה:) 
ש
áð.
המי �מנס היה שחר של תמיד של היי� �ניסו 
וע ה"ו) תו"מ (פ"י 
הרמב" כתב

מח.) (סוכה וערבה לולב בפרק המשנה מ� הוא מוכרח 
ש משנה 
הלח וכתב
היה 
מי של דמדקאמר וכו' מנוקבי� וכו' 
ש היו כס� של 
ספלי דשני שקאמרה
עשו יחד שיכלו וכדי יחד, 
שניה �מנס דהיה משמע יותר, עב היה יי� ושל דק

.
הנקבי כ�
âðבחג 
המי �לנס ידו שהגביה בזמ� היה וזה [היי�, �לנס שחה 
ש תמיד מתני'

ודברו בצלצל, הצלצל] על [הממונה ארזא ב� והקיש 
בסודרי הסג� והני� וכנ"ל]
לשיר. להתחיל סימ� היה וזה בשיר, 
הלוי

ãðכנורות מתשעה כו' פוחתי� אי� וכו'. 
נבלי משני פוחתי� אי� (י.�יג.) ערכי� כדתנ�
ד [ומשמע השיר.רבינווכו' להתחיל עליו הקיש אלא ,
מנגני היו לא דבצלצל סובר

כדלקמ�]. בשנה 
פעמי י"ב 
וחלילי ,
ומועדי בר"ח היו וחצוצרות
äð
ואחרי בפה, [
הלוי עבודת [שהיא השירה שעיקר המקדש, מכלי ה"ג פ"ג 
רמב"
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.ÌÏBÚÏ „Úנט.ÌÏBÚÏ „Á‡ ÏˆÏv‰ס‡ÏÂ ,ÌÈÏ·� È�MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ «¿»«ƒ¿»∆»¿»≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ¿…

.‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓסא„Ú ÌÈÙÈÒBÓe ,˙B¯BpÎ ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ƒƒ«ƒ»≈¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«
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‰úåø÷é úåøòäŠ

(‚).Ë"ÂÈ·Â ÌÈ˘„Á È˘‡¯·Ì"·Ó¯˘„˜Ó‰ ÈÏÎ)

(‰"‰ ‚"ÙÌÈÙÒÂÓ· Ì‡ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ Ì˙Ò
,‡˜Â„[c],ÈÓ� ÔÈ„ÈÓ˙· Â‡[d].Ú¯Î‰ ¯·„· ÔÈ‡Â

˙Â¯ˆÂˆÁ Ô‡Î ˙Â�˘Ï Â�·ÈÈÂÁ Â�Î¯„ ÈÙÏÂ
‰ìàøùé úãåáòŠ

המשיאין מיוחסין ישראלים ומהן לוים מהן שיר בכלי ומנגנין שם עומדים היו
(י.). ערכין במתני' יוסי וכרבי מיוחס, אלא הדוכן על עולה שאין לכהונה,

åðמעלה אומר ראב"י וכו' כהנים לעזרת ישראל עזרת בין מ"ו פ"ב במדות כדתנן
וכו', אמה חצי חצי של מעלות שלש ובה עליה נתון והדוכן אמה גבוהה היתה
וגבוהה ישראל בעזרת עוד היתה, מעלה אומר ראב"י ותנן (טז.) ביומא וברש"י
וכו'. וחצי אמה וגבוה עליה בני לוים של ודוכן, העזרה כל ברוחב ואורכה אמה

æð.(.יא) ערכין ועיין דוקא. בלוים להיות צריך לכך בפה. שירה ועיקר יום, של שיר שרים
çð.'וכו הדוכן על עומדים לוים עשר משנים פוחתין אין (יג:) ערכין מתני'
èð.(.יג) שם (י.).ñמתני' שם (יג.).àñמתני' שם מתני'
áñחדשיכם ובראשי ובמועדיכם שמחתכם וביום י) (במדבר בהעלותך בפר' כדכתיב

אלקיכם לפני לזכרון לכם והיו שלמיכם זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרת ותקעתם
ד ומשמע וגו'. בחצצרות יתקעו הכהנים אהרן ובני כתיב מיניה ולעיל סובררבינווגו',

(ב' הימים בדברי הכתובים במשמעות יש [וכן שרים שהלוים בשעה תוקעים דהכהנים
בשיר הלוים שיתחילו קודם רק תקעו שאז יום לכל דומה ואינו עיי"ש] כט) ושם ה,
ה"ד-ה מכה"מ פ"ג מהרמב"ם משמע וכן וכדלקמן שם, בתמיד כדאיתא ובפרקים
יקרות]. בהערות [ועיין המריה, בהר וכעי"ז ודו"ק, ה"ו מתו"מ ופ"ו ה"ה, פ"ז ועי"ש

úåøòä éðåéö
[„]ÌÈÚ˜Â˙ ÌÈ�‰Î‰ ÂÈ‰ ÌÂÈ ÏÎ· ‡Ï‰Â ,ÛÒÂÓ· ˜¯ Â‡ ˙È¯Á˘· Ì‚ ˙Â¯ˆÂˆÁ· ÌÈÚ˜Â˙ ÌÈ�‰Î‰ È‡ ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ„Ó

ÌÈÓÈ·Â ÌÈ˘„Á È˘‡¯· ÌÈÚ˜Â˙ ÌÈ�‰Î‰˘ ‰Ó„ ÁÎÂÓ Ô‡Î ‰·¯ ‰„Â·Ú· Â�·¯ È¯·„Ó ÔÎÂ ,¯È˘‰ È˜¯Ù '‚· ˙Â¯ˆÂˆÁ·
Î"˘ÎÂ ,¯È˘Ï Ú˜Â˙‰ .ÁÎ ‰"¯· Ô�È¯Ó‡„ ÔÈÚÎÂ [ÌÈÏÈÏÁ·Â] ÌÈÏ·�·Â ˙Â¯Â�Î· ÌÈ�‚�Ó‰˘ ‰Ú˘· ¯È˘‰ ˙Ú˘· Â�ÈÈ‰ ÌÈ·ÂË

.Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú·[‰]‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ (ÔÈ„ÈÓ˙‰ „‚�Î Ô‰˘) ‰Á�ÓÂ ˙È¯Á˘· ‰ÏÙ˙· Ô�È¯Ó‡„Ó ‰È‡¯ ˙ˆ˜ ˘È 'Â‡ÎÏ
˙Â¯ˆÂˆÁ· Ì˙Ú˜˙Â ¯Ó‡�˘ ÌÂ˘Ó .['ÂÎÂ ‰·ÂËÏ Â· Â�¯ÎÊ 'ÂÎÂ ÔÂ¯ÎÊÂ Â�È˙Â·‡ ÔÂ¯ÎÊÂ Â��Â¯ÎÊ] ,ÔÂ¯ÎÊ ‰· ˘È˘ ÈÙÏ ,‰„Â·Ú·
ÔÈÙÒÂÓÏ ˙·˘ ÂË‡ .ˆ ÌÈÁ·Ê· Ô�È¯Ó‡„ ‰Ó ÂÓÎÂ ,ÌÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰ Ì‚ „ÈÓ˙·„ ÚÓ˘Ó ,ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÎÏ ‰È‰Â 'Â‚Â ÌÎÈ˙ÏÂÚ ÏÚ
ÌÎÈ„ÚÂÓ·Â ÌÎ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ·Â ¯Ó‡�˘ ,ÌÂÈ· ˜¯ ,Ô·¯˜ ‰ÊÈ‡· ‰˙Ï˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰„ „ÂÚÂ] ,'ÂÎÂ È�‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÈÓ˙Ï È�‰‡ ‰È„È„
ÔÈÎ¯Ú· Ô�ÈÁÎÂÓ„Ó „ÂÚÂ ,[ÛÒÂÓ· ‡˜Â„ ¯ÎÊ� ‡ÏÂ ,ÌÎÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÂÏÂÚ ÏÚ ˙Â¯ˆÂˆÁ· Ì˙Ú˜˙Â ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â
˘„˜ ‰ÏÂÚ ‰Ó ,ÌÎÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÂÚ ÏÚ Î"¯„ ‰È¯· È¯Ó ·¯ È�˙„Ó ‰¯È˘ ÔÂÚË ÔÈ‡ ¯Â·Èˆ ˙·„� ˙ÏÂÚ„ :‡È
‰È‡¯ ‰ÓÂ ˙Â¯ˆÂˆÁ ÔÈ�ÚÏ È¯ÈÈ‡ ‡¯˜ È¯‰ 'Â‡ÎÏÂ .ÔÓÊ ‰Ï ÚÂ·˜ ‰ÏÂÚ Û‡ ÔÓÊ Ì‰Ï ÚÂ·˜ ÌÈÓÏ˘ ‰ÓÂ 'ÂÎÂ ÌÈ˘„˜
ÔÂÚË ‰È‰ ¯Â·Èˆ ˙·„� Ì‡ Î"‡Â (Ë"ÂÈÂ Á"¯·) ÌÂÈ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÏÎÏ ˙Â¯ˆÂˆÁ ÔÂÚË„ 'Ó‚‰ ‰¯·Ò„ Î"Ú ‡Ï‡ ,‰¯È˘Ï
˙Ú·Â (ËÎ ·"‰„) ‡¯˜ Ì˘ ‡È·Ó„ ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .‰¯È˘ ÈÚ· ‡Ï„ ÁÎÂÓ ˙Â¯ˆÂˆÁ ÈÚ· ‡Ï„ÓÂ ,˙Â¯ˆÂˆÁ ÔÂÚË ‰È‰ ‰¯È˘
‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ Ì˘ Ô�È¯Ó‡Â („ÚÂÓ ‡Â‰˘ ÔÒÈ� Ê"Ë· Ì˘ È¯ÈÈ‡Â) 'Â‚Â ˙Â¯ˆÂˆÁ‰Â '‰ ¯È˘ ÏÁ‰ ‰ÏÂÚ‰ ÏÁ‰

ÂÏ¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú



ÊÏ ¯„Ò‰„Â·Ú ‰ ˜¯Ù

ÛÒeÓסג .‰‡Óe ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,ÌÈzMÓ ˙BÁt ‡ÏסדÌBÈ Ì‰ÈÏÚ …»ƒ¿«ƒ¿…≈«∆¿ƒ≈»»¬≈∆
,ÔÈÏÈÏÁa ÌÈ�b�Ó ÌL eÈ‰L ‚Á‰ ÈÓÈ ˙�ÓLe ˙¯ˆÚÂ ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆««¬∆∆¿…«¿≈∆»∆»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.È�LÂ ÔBL‡¯ ÌÈÁÒt ˙ËÈÁLÏ ÔÎÂסה‡ÏÂ ,ÔÈÏÈÏÁ È�MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ¿≈ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿≈ƒ≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ¿…
.¯NÚ ÌÈ�L ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓסוÔÏB˜ ‡‰iL È„k ,‰�˜ ÏL ‰È‰ Ô‰lL ·ea‡Â ƒƒ«¿≈»»¿«∆»∆»»∆»∆¿≈∆¿≈»

.·¯Úסז˜lÁÓ ‡e‰L È�tÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a CÈ¯‡Ó ‰È‰ ˜¯t Ïk ÛBÒ·e »≈¿»∆∆»»«¬ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«≈
.‰ÙÈסח.ÌÈ˜¯Ù ‰LÏLÏ ˜ÏÁ� ‰È‰ ¯ÈL ÏkסטeÚÈ¯‰Â eÚ˜z ˜¯tÏ eÚÈb‰ »∆»ƒ»»∆¡»ƒ¿…»¿»ƒƒƒ«∆∆»¿¿≈ƒ

‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜¯t Ïk ÏÚ ,ÌÚ‰ ‰ÂÁzL‰Â ,eÚ˜˙Âע:‰ÈÂÁzL‰ ¿»¿¿ƒ¿«¬»»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»ƒ¿«¬»»
‰úåø÷é úåøòäŠ

ÔÈÏÈÏÁÂ[e].„Á‡ ÌÂ˜Ó· ¯È˘‰ ¯„Ò ÏÎ ÏÚ „ÓÏÏ ,
,Â‰�È� ‡˜Â„ ÔÈÙÒÂÓ È‡Â .‡ÁÈ� ÏÏÎ· ÔÈ„ÈÓ˙ È‡Â

‡ÓÈ‡ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ÌÈ˘„Á È˘‡¯ ÈÙÒÂÓ·
.˙Â¯ˆÂˆÁ· ÌÈÚ˜Â˙ ÌÈ�‰Î‰

‰ìàøùé úãåáòŠ

âñ(ה (דה"ב שנאמר ק"כ עד וכו' כמה ועד וכו' ומוסיפי� (יג:) 
וש (יג.) 
ש במתני'
ומוספי�. ד"ה (יג.) 
ש תוס' ועיי� בחצוצרות. 
מחצצרי 
ועשרי למאה 
כהני 
ועמה

ãñבשנה 
יו עשר 
ובשני (י.) 
ש כדתנ� 
בחלילי 
ג 
מנגני היו הנ"ל 
הכלי שמלבד
ו וכו'. המזבח לפני מכה ההלל.החליל את בה� גומר ויחיד הואיל הני שנא מאי 
ש בגמ'

äñי"ב כנגד י"ב עושי� היו רוצי� היו 
א י"ב, על 
מוסיפי ולא וברש"י 
ש מתני'
המזבח. לפני מכה שהחליל 
ימי

åñ(:יג) 
ש בגמ' ועיי� וכו'. קנה של באבוב אלא נחשת, של באבוב מכה היה ולא 
ש
באבוב 
וסיי בחליל פתח הגמ' קו' דמפרש ונראה ה"ה. המקדש מכלי פ"ג 
ורמב"
.
ש קורקוס מהר"י קו' מיושב ובזה יחידי, באבוב אלא מחלק היה ולא דתנ� אסיפא

æñ,מחלק היה ולא 
ש וברש"י וכו'. יחידי באבוב אלא מחלק היה ולא 
ש מתני'

החלילי מ� האחד היה הנעימה 
לסיו מגיע כשהיה יחידי, באבוב אלא ,
מסיי
כאחד. 
שניה משיסיימו יותר יפה (חילוק) שזהו האחר, שתיקת לאחר �מארי
והיו זה, שיר היה הקרבה ובשעת לנעימה. נעימה בי� שמחלק 
סיו היינו חילוק

ימי ובשאר .
מחללי 
והחלילי 
ימי י"ב באות� ההלל את בפה 
משוררי 
הלוי
באחד (לא.) בר"ה המפורש שיר אותו היה והשיר וכינורות, (וצלצל) 
נבלי היו

.
כול וכ� ומהולל, ה' גדול ובשני המזמור, וכל ומלואה האר� לה' בשבת
çñשחר של לתמיד תשע וכו' במקדש תקיעות מכ"א פוחתי� אי� (נג:) בסוכה כדתנ�

לתמיד ט' 
ש וברש"י ט'. עוד מוסיפי� היו ובמוספי� .
הערבי בי� של לתמיד וט'
היו 
פרקי ושלשה בשיר, 
אומרי 
הלוי התמיד נסכי את מנסכי� כשהיו שחר של
במסכת כדתנ� ,
הע 
ומשתחוי בחצוצרות 
הכהני ותוקעי� בו מפסיקי� שהיו בשיר
כל ועל תקיעה פרק כל על ,
הע והשתחוו תקעו לפרק הגיעו מ"ג) (פ"ז תמיד
ולאחריה. לפניה ופשוטה באמצע תרועה היתה תקיעה כל ועל השתחויה, תקיעה

èñ.
ש תמיד אלקינוòמתני' בית לעבודת התמיד סדר זהו 
ש במתני' 
ומסיי
וכו'. במקדש 
אומרי 
הלוי שהיו השיר בב"א. שיבנה

úåøòä éðåéö
.Ì˘ È"˘¯ÈÙ„ÎÂ „ÈÓ˙ ˙ÏÂÚ Â�ÈÈ‰Â ,‰·ÂÁ ˙ÏÂÚ·[Â].ÌÂÈ ÏÎ· ‚‰Â� Â�È‡˘ Û‡



ÁÏ¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

הערבים בין של תמיד

Â ˜¯Ù

eàéáäא,B˙�L Ôa ÌÈÓz N·k ,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈaב,e‰e˜L‰ ÅÄ≈»«¿«ƒ∆¿»∆∆»ƒ∆¿»ƒ¿
,e‰e¯w·eג.e‰e„˜ÚÂדÔk Ìb ‰ÎÊ ,˙È¯ÁL ÒÈt· ‰ÎfL ÈÓ ƒ¿«¬»ƒ∆»»««ƒ«¬ƒ»»«≈

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·Ïה,eÒÈÙ‰Â e‡a Ò�Îp‰ ¯ÓLnÏ ‰peÓÓ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ˙aM·e ¿≈»«¿»ƒ««»»«»∆«¿∆«ƒ¿»«ƒ¿»…¿»ƒ
ËÁBL,ו ÈÓז,˜¯BÊ ÈÓח,ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓ ÔM„Ó ÈÓט,‰¯B�n‰ ÔM„Ó ÈÓ ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿«≈«¿»
L·kÏ.י ÌÈ¯·‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ ,ÌÈˆÚ È¯Êb È�L C¯BÚ ÈÓיא,L·kÏ ÌeÏÚ‰ ƒ≈¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ«¬∆≈»ƒ«∆∆∆¡«∆∆

‰ìàøùé úãåáòŠ

àנשחט תמיד (נח.) 
בפסחי ותנ� ,
הערבי בי� תעשה השני הכבש ואת כדכתיב
מחצי שכשר דאע"פ 
ש בגמ' ומפרש וכו', ומחצה בתשע וקרב ומחצה בשמונה
לצד לנטות השמש משמתחיל ,
ערבי שני בי� היינו 
הערבי [דבי� �ואיל 
היו
שמונה עד אחרוהו מ"מ בשקיעתה], שהוא השני ערב עד ,
היו חצי אחר מערב

שעות אחרומחצה להקריב� שא"א ונדבות 
נדרי בשביל [
היו מתחילת [זמניות
עליה חז"ל ודרשו ,
השלמי חלבי עליה והקטיר דכתיב ,
הערבי בי� של תמיד
וכתבו .
כול הקרבנות כל 
השל (
הערבי בי� של על ולא שחר, של תמיד (על

לחשכה. �סמו 
בצמצו כ"כ לעשות 
רוצי היו שלא לא, טפי אבל 
ש תוס'
áטלה והביאו צאו הממונה 
לה אמר ל.) פ"ג (תמיד שחר של בתמיד דתנ� כמו

וכו'. אותו מבקרי� וכו' זהב של בכוס השקוהו וכו'
â.וכנ"ל וכו' אותו מעקידי� אלא הטלה את כופתי� היו לא ל:) (פ"ד 
ש
ãשזכה כה� אלא ,
הערביי בי� של תמיד על מפייסי� אי� יוחנ� רבי אמר כו. יומא

ערבית. בו זוכה בשחרית בו
ä�עסקינ בשבת הכא וכו', ערבית לו מפייסי� �כ שחרית לו שמפייסי� 
כש והתניא

.
הערבי בי� עובד אינו שחרית שעבד משמר וברש"י מתחדשות. ומשמרות הואיל
å.
הערבי בי� של התמיד את שוחט
æ.המזבח מחצי למטה ארבע שה� מתנות שתי 
הד את וזורק מקבל
ç
וכרמב" שחר של מקטורת שנשאר מהאפר לדשנו �צרי הקטורת הקטרת 
שקוד

.
הערבי בי� מדש� היה דלא משמע אלא) ד"ה כו. (יומא ומתוס' מתו"מ. ה"ד פ"ג
è.כאחד 
כול הנרות את שמדליק היינו
éלתמיד מני� אומר רשב"י תניא 
ש ובגמ' כו: ביומא כדתנ� 
כהני שני ע"י ונעשה

האש, על 
עצי וערכו שנאמר ,
כהני בשני 
עצי גזרי שני שטעו� 
הערביי בי� של
.
הערבי בי� של לתמיד עני� תניהו וכו' שחר של לתמיד עני� אינו 
א

àé.�כדלקמ בו זכו 
כהני וששה



ËÏ ¯„Ò‰„Â·Ú Â ˜¯Ù

‰ËÁBMיב BËÁL .ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ eÒÈÙ‰Â e¯ÊÁ»¿¿≈ƒƒ«¬∆»ƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿»«≈
˜¯Ôיג Ïˆ‡ ,ÁaÊn‰ ÔBÙˆaידÏa˜Â ,‰i�L ˙ÚaË ÏÚ ˙È�BÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ ƒ¿«ƒ¿≈«≈∆∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««««¿ƒ»¿ƒ≈

BÓc ˙‡ Ïa˜Ó‰טו,ÔBÙva ˙¯L ÈÏÎaטזÔ‰L ˙B�zÓ ÈzL ˜¯Êna Ô˙�Â «¿«≈∆»ƒ¿ƒ»≈«»¿»««ƒ¿»¿≈«»∆≈
.ÈÓB¯c „BÒÈÏ ÌÈÎtL� ÌÈ¯ÈM‰Â ,‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ,Úa¯‡«¿«≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ

,e‰eÁz�Â e‰eËÈLÙ‰יז‰ÏB˙Â B·˜B� ‡Ï‡ ,Ï‚¯‰ ˙‡ ¯·BL ‰È‰ ‡Ï ƒ¿ƒ¿ƒ¿…»»≈∆»∆∆∆»¿¿∆
,BaיחC˙Á ,‰ÊÁ‰ „Ú ËÈLÙ‰יט˙‡ C˙Á .ÔBL‡¯Ï B�˙�e L‡¯‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«∆»∆»«∆»…¿»»ƒ»«∆

Ô�˙�eכ ÌÈÚ¯k‰כא.ÈMMÏכב,ËLÙ‰‰ ˙‡ ˜¯Óכג‡ÈˆB‰Â ·l‰ ˙‡ Ú¯˜ «¿»«ƒ¿»»«ƒƒ≈«∆«∆¿≈»«∆«≈¿ƒ
‰ìàøùé úãåáòŠ

áé
חוזרי ולמטה, הכבש מחצי 
אות 
ונותני לכבש 
אות 
שמעלי לאחר היינו
למזבח. 
אות מעלה מי 
ומפיסי

âé.'וגו צפונה המזבח �יר על אותו ושחט שנאמר
ãéטבעת על צפונית מזרחית קר� על נשחט 
הערבי בי� של פ"ד, בתמיד כדתנ�

ובי� ,
היו כנגד חז"ל ודרשו ,
ליו 
שני שנאמר 
משו ביומא, ומפרש שניה.
בתמיד לעיל ועיי� 
ש שחטו �לכ למזרח, כנגדה וזורחת במערב חמה 
הערבי

סב. אות בפ"ג שחר של
åè�בצפו בכ"ש דמ� וקיבול בצפו� שחיטת� 
קדשי קדשי מז.) 
(זבחי כדתנ�

.
ש בתוס' ועיי�
æè.שחר של בתמיד כנ"ל
æéשובר שהטבח הרגל, את בו שובר היה לא הרא"ש ופי' (לא.) דתמיד פ"ד מתני'

שעושה נקב �דר הארכובה, מ� ששובר הרגל ומעביר ברגל, נקב ועושה הרגל
�מתו נוקבו אלא ומפשיט, יחד] 
[המחוברי 
הרגלי בשני ותולה האחר, ברגל
והמפרש א'. ברגל ותלאו ,
לעצ 
הגידי בי� נקב ועשה השמאלי, ברגל ערקובו

.
הרגלי בשתי ותולה שנוקב כתב
çé
מהרגלי להפשיט שמתחיל והיינו לחזה, שמגיע עד ויורד מפשיט היה 
ש במתני'

את �שחת אחר עד מלהפשיט שמפסיק 
הטע הראב"ד וכתב לחזה. שמגיע עד
כשיחתכנה. ממנה לצאת ויוכל הלב, 
ד יצטנ� שלא כדי וכו' הראש

èé.(.כז) בחולי� כדאמרינ� הפשט בכלל שאינה
ë
והכרעי והקרב כדכתיב 
במי 
לרחצ �וצרי רא"ש. הארכובה. עד 
הרגלי ד'

.
ש בתמיד ראב"ד ועיי� א'). (ויקרא 
במי ירח�
àëבראש הראשו� לא:), (תמיד במתני' מפורש הולכה וסדר .
הקרבי את מעלה שהיה

החמישי ובגרה, בחזה הרביעי וברגל, בעוק� השלישי ,
ידי בשתי השני וברגל,

בקרביי השישי דפנות, וכו'.בשתי מלמעלה גביה� על 
וכרעי �בבז 
הנתוני

áë.'וכו והצואר החזה להפשיט שגמר
âëוהוא השחיטה, מבית 
הד את וממשכת השחיטה בשעת גונחת צמא כשהשה לפי

רא"ש. למזבח. ופסול בכלי, נתקבל ולא �שנשפ 
כד וה"ל בלב, הנמצא הקרוש 
הד



Ó¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

˙‡ C˙Á ,BÓcכד‰ÏÚ ,È�MÏ Ô�˙�e ÌÈ„i‰*כדdÎ˙Á ˙È�ÓÈ‰ Ï‚¯Ï »»«∆«»«ƒ¿»»«≈ƒ»»¿∆∆«¿»ƒ¬»»
d�˙�eכה dnÚ ÌÈˆ· ÈzLeכו,ÔBL‡¯ÏכזÔ˙�Â ,BÚ¯˜כחÏÚ ¯„t‰ ˙‡ ¿≈≈ƒƒ»¿»»»ƒ¿»¿»«∆«∆∆«

ÈMMÏ Ô�˙�e ÌÈ·¯w‰ ˙‡ ÏË� ,L‡¯‰כטLÈ¯Ù‰ ,ÔÁÈ„‰Ïל‰‡È¯‰ ˙‡ »…»«∆«¿»«ƒ¿»»«ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ∆»≈»
,„·k‰ ÔÓ „·k‰ Úaˆ‡Âלא,ÔÓB˜nÓ ÔÊÈÊÓ B�È‡Âלב‰ÊÁ‰ ˙‡ ·˜� ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆»∆

‰ÏÚ .ÈÚÈ·¯Ï B�˙�eלגÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ˙BÚÏˆ ÈzL ÁÈpÓe ˙È�ÓÈ‰ ÔÙBcÏ ¿»»¿ƒƒ»»«∆«¿»ƒ«ƒ«¿≈¿»¿«¿»¿«ƒ
,‰hÓÏלדÈLÈÓÁÏ d�˙�e ,‰¯„M‰ „Ú ¯‡M‰ ˙‡ C˙BÁÂלה‰ÈeÏz „·k‰Â ¿«»¿≈∆«¿»««ƒ¿»¿»»«¬ƒƒ¿«»≈¿»

˙‡ C˙Á .d·לוd�˙�e Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL ÌÚ ‰¯b‰לז,ÈÚÈ·¯Ï »»«∆«≈»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ»¿»»»¿ƒƒ
‰ìàøùé úãåáòŠ

ãëד"ה כה: ביומא הרא"ש בתוס' וכ"כ שלמה) במלאכת (כמובא רא"ש הכתפי�, ה�
[משו� לרגל הידי� דמקדי� מתני' על דמק' ש� ביומא מהגמ' וכדמוכח ידי�, ושתי
דהיר� אלמא וכת�, יר� טוב נתח כל מדכתיב האברי�], גודל עילוי הוא דכ�
נ'. אות לקמ� ועיי� הב"ח. בהגהות ש� עיי� היד, שהוא לכת� קוד� הרגל שהוא

*ãëוהשוק היר� כל כא� נקרא והרגל כתב כה.) (ביומא והריטב"א רא"ש. היר�. הוא
עיי"ש. בתמיד וכהראב"ד הידי� אצל שלפניו אות� רק כרעי� דמפרש ומשמע והרגל.

äë.רא"ש ביר�. דבוקי� הביצי� שתי שהניח
åë.בראש שזכה
æë.עליה� נתו� כול� את מכסה שהוא והפדר הקרביי�, כל ומוצא הבהמה בט� שקורע
çëלה ודרשינ� השחיטה, בית את בה ומכסה הראש, על ונותנה הפדר את שנוטל

(ש� כדתניא הפדר. ואת הראש את הנתחי� את א) (ויקרא מדכתיב (כה:) ביומא
של כבוד דר� וזהו ומעלהו, השחיטה אבית הפדר את נות� עושה היה כיצד כו.)

הראש. בד� מלוכל� השחיטה שבית לפי ש� וברש"י מעלה.
èë.במי� �ירח והכרעי� והקרב כדכתיב
ìהפריש ש� וברא"ש הכבד. מ� הכבד ואצבע הכבד מ� הריאה את הפריש ש� מתני'

ואצבע הגרה. ע� והריאה הימיני, הדופ� ע� קרב שהכבד לפי הכבד, מ� הריאה את
וכו'. והכליות �העוק ע� קריבה היתה הכבד אצבע כי הכבד, מ� הכבד

àì.והכבד הריאה את עכשיו הזיז שלא
áìשלא ולאפוקי שבו והעצ� הבשר [ע� החזה שומ� את שחות� ארובה, כמי� שעושה

הקרקע את הרואה הרואה] ד"ה מה. בחולי� רש"י וכש"כ הצלעות מראשי ישבר
הצל ראשי בי� נקב כמי� ונשאר הצלעות, הבהמהמראשי לאור� והשיעור רא"ש. עות.

ש�. בתמיד ראב"ד ועיי� מה. בחולי� כדאמרינ� הכרס, עד מהצואר הוא
âì.הצלעות היינו
ãì�לעוק דבוקי� למעלה צלעות ב' ומשאיר מהשדרה, ומפריד� יחד הצלעות שחות�

בצואר. דבוקי� ולמטה
äì.לה� מחובר הכבד שתשאר הצלעות שחות� בשעה ליזהר וצרי�
åì.ובשמאל בימי� שמשאיר רכות צלעות שתי ע� הצואר היינו
æì.בחזה ג� שזכה
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daלח ÁÈpÓe ,˙ÈÏ‡ÓN ÔÙB„Ï BÏ ‡a .da ÌÈeÏz ‰‡È¯‰Â ·l‰Â ‰�w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»¿∆¿»ƒ«ƒ«»
‡¯Úa,לט Ô‰L ˙BÚÏˆ ÈzLdÎ˙ÁמÏBÁh‰Â ,ÈLÈÓÁÏ d�˙�e ‰¯„M‰ ÌÚ ¿≈¿»∆≈«¿«¬»»ƒ«ƒ¿»¿»»«¬ƒƒ¿«¿
BÏמא ‡a .d· ÈeÏzמבB�˙�e BÎ˙Á ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL ÌÚ ı˜BÚÏ »»»»∆ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ»¬»¿»

‰ÈÏ‡Â ,ÈLÈÏMÏמגÏË� .BnÚ ˙BÈÏÎ ÈzLe „·k‰ Úaˆ‡ÂמדÏ‚¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ¿«¿»¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»«∆»∆∆
LÈL ÏL ÔÁÏL ÏÚ ¯·‡ ¯·‡ ÌÈÁÈpÓ eÈ‰ ÌlÎÂ ,ÈLÈÏMÏ d�˙�e ˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿»»«¿ƒƒ¿À»»«ƒƒ≈∆≈∆«À¿»∆«ƒ
ÌÈ¯·‡‰Â ‰¯eLa ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌLÂ ,L·k‰ „ˆa ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaL∆≈»»¿«ƒ¿≈«¿««∆∆¿»»¿ƒ¿»¿»≈»ƒ

.Ì„ÈaמהL‡¯a ÔBL‡¯‰מו,Ï‚¯·eמז,B�ÈÓÈa L‡¯‰מחBÚB¯Ê ÈtÏk BÓËBÁ ¿»»»ƒ»…»∆∆»…ƒƒ¿¿«≈¿
,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁM‰ ˙È·e ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ�¯˜ÂמטÏ‚¯‰Â ‰ÈÏÚ ¯„t‰Â ¿«¿»≈∆¿¿»≈«¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆

.BÏ‡ÓNa ÔÈÓÈ ÏLנ,ÌÈ„i‰ ÈzLa È�M‰נאÏ‡ÓN ÏLÂ ,B�ÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL ∆»ƒƒ¿…«≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆¿…
B�ÈÓÈa ı˜BÚ‰ ,Ï‚¯·e ı˜BÚa ÈLÈÏM‰ .BÏ‡ÓNaנבÏÚ ˙ÏcÏe„Ó ‰ÈÏ‡‰Â ƒ¿…«¿ƒƒ»∆»∆∆»∆ƒƒ¿»«¿»¿¿∆∆«
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çì.בה 
ותלויי מהצואר, 
נמשכי 
שה
èì.מלמטה 
ושני מלמעלה 
שני היינו
îהשדרה מניח �לכ בימי�, היה שהכבד ולפי השדרה, 
ע צלעות מהשני שחותכה

שמאל. דופ� 
ע
àî.בה מחובר
áî.הצלעות �כשחת צד בכל שהניח צלעות ושתי הבהמה, סו� היינו
âîכמו והוא ממנו, שיוצא התחתו� הקצה הוא הכבד ואצבע כנ"ל, הכבד מ� שהפריש

.
רמב" מהיד. היוצא בה�
ãî.
האברי כל את ממנה �שחת אחר תלויה, שנשארה
äîואת ראשו את ת"ל ,
האברי לכל שקודמי� ופדר לראש מני� כה:) (יומא דתניא

א'). (ויקרא �וער פדרו
åîרגל קרבא עצמות, ביה נפישי דרישא 
משו רישא, בהדי רגל סלקא מ"ט 
ש אמרינ�

[ו ר"לרבינובהדיה. רגליה, עקר ראשיה פשט מנא א"ר מירושלמי הביא חננאל
יחד]. 
מקריב �ולכ רגלה, את אח"כ מיד עוקרת ללכת כדי ראשה פושטת שכשהבהמה

æî.לכל 
וקוד חשוב שזה
çîפיסת גב על הראש גב אצבעותיו, בי� קרניו ואז זרועו נגד פונה הבהמה 
חוט

למעלה. פונה שחיטה ובית ידו
èî.כח באות וכנ"ל מפרש. מעלה. של כבוד וזהו השחיטה 
מקו לכסות
ðמהכל 
גדולי 
והידי ,
האברי גודל לפי �הול דיד� דתנא 
הטע מפרש 
ש ביומא

פ"ד. בתמיד והראב"ד כה., 
ש הריטב"א כדכתב 
הכתפי 
ע 
שה לפי
àð.�חשיבות �דר
áð.'וכו בעוק� דבוק הכבד אצבע 
וג האצבעות, בי� והולכת בעוק� דבוקה היא

.
ש ראב"ד וע"ע מפרש.
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‰ÊÁa ÈÚÈ·¯‰ .BÏ‡ÓNa Ï‡ÓN ÏL Ï‚¯‰Â .ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙ÚÏv‰«¿»…≈∆¿¿»¿»∆∆∆¿…ƒ¿…»¿ƒƒ∆»∆
‰ÊÁ‰ ,‰¯b·eנג,BÏ‡ÓNa ‰¯b‰Â ,B�ÈÓÈaנד.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ «≈»∆»∆ƒƒ¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

ÈÓÈ ÏL ,˙B�Ùc ÈzLa ÈLÈÓÁ‰.BÏ‡ÓNa Ï‡ÓN ÏLÂ ,B�ÈÓÈa ÔנהÔlÎe «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ¿∆¿…ƒ¿…À»
ÌÈ·¯wa ÈMM‰ ,ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙Èaנו.Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÚ¯Îe ,CÊaa ÌÈ�e˙� ≈»««ƒƒ«¿»«ƒ¿ƒ«»≈¿»«ƒ««≈∆

ÈÚÈ·M‰נזÈ�ÈÓM‰ ,˙Ïq·נחÈÚÈLz‰ ,ÔÈz·Á·נט‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÏÚ‰ .ÔÈia «¿ƒƒ«…∆«¿ƒƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ«»ƒ∆¡»»∆»«
L·kÏ Ba ‰ÎfMס,B·¯ÚÓa ‰hÓÏe BÈˆÁÓסא‰ÎfL ÈÓ .e„¯ÈÂ ,ÌeÁÏÓe ∆»»«∆∆≈∆¿¿«»¿«¬»¿»¿»¿ƒ∆»»

B·‰B‡Ï,סב Ì‰Ó „Á‡ Ô˙�Â ,ÔÏË� ÔÈ¯ÊbaסגeÏÚ‰ .L‡‰ ÏÚ Ì˙B‡ eÎ¯ÚÂ «ƒ¿ƒ¿»»¿»«∆»≈∆¿¬¿»¿»«»≈∆¡
ÈÓסדe‡a .ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·‡‰ eÎfLסה,˙¯BËwÏ eÒÈÙ‰Â ÌÈL„Á ƒ∆»»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«»¬»ƒ¿≈ƒ«¿∆

CÊa ÏË� ˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓ .‰zÁna ¯Á‡ Ô‰k ‰ÎÊÂ ,‰ÎfL ÈÓ ‰ÎÊ»»ƒ∆»»¿»»…≈«≈««¿»ƒ∆»»«¿…∆»«»≈
ÈÓ .B„Èa BÏË�e ,Ûk‰ CB˙a B�˙� ,˙¯Ë˜ ÏL ‰�Ó ÈˆÁa Le„‚Â ‡ÏÓ»≈¿»«¬ƒ»∆∆¿…∆¿»¿««¿»¿»ƒ
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âð.מפרש יותר. חשוב שהוא בימינו החזה
ãð.�ומכא שמכא� רכות צלעות ב'
äð�החת 
ומקו 
הע אל חו� כלפי היה העור הופשט 
שמש 
מקו ,
האברי שכל

מפרש. .�החת יראה שלא כדי למעבד שפיר והכי ,�המולי כלפי
åð,מפרש בכלי, ליתנ� �צרי יחד, מחוברי� שאי� ולפי ,�בז 
מתרג כ� קערה] ,�[בבז

רא"ש. המזבחה. והקטיר 
במי ירח� 
והכרעי והקרב דכתיב מלמעלה, ע"ג 
וכרעי
æð�בשמ בלולה למנחה סלת האפה ועשירית תמיד) (בפר' כדכתיב התמיד, מנחת של

רב תעשה.כתית וכנסכו הבקר כמנחת וגו' ההי� יעית
çð.לבונה קומ� חצי 
ע מהבקר, הנשארות חלות שש
èð.(כט (שמות האחד לכבש יי� ההי� רביעית �ונס כדכתיב
ñ.בשחרית כנ"ל

àñ.מלח תקריב �קרבנ כל על כדכתיב
áñבפיס שזכה וזה התמיד, בשביל המערכה על להעלות �שצרי 
עצי גזרי בשני


כהני שני ע"י להיות �צרי 
הערבי שבי� ולפי ,
הערבי בי� זוכה הוא שחרית
אב]. בית [שבאותו לקרובו או לאוהבו 
מה א' נות� �לכ וכנ"ל,

âñ.[:כו יומא [עיי� א') (ויקרא האש על 
עצי וערכו כדכתיב
ãñ,
לאברי קטרת 
מקדימי היו שבשחר ואע"פ רביעי. בפיס שחר של בתמיד שזכו מי

קריבה היתה שחר של קטרת (לא:) ביומא כדתנ� ,
האברי 
מקדימי 
הערבי בי�
עב. אות ולקמ� (לד.) ועי"ש 
לנסכי 
אברי בי� 
הערבי בי� של ,
לאברי 
ד בי�

äñ
אד שנה לא 
מעול תנא כו. ביומא וכדאמרינ� ,
מעול בקטרת זכו שלא 
חדשי
וכליל �באפ קטרה ישימו הברכה) וזאת (בפ' דכתיב וכו' שמעשרת מפני מ"ט בה
.
הערביי בי� של לקטרת 
ג פייס 
עושי �ולכ חילו. ה' �בר בתריה וכתיב �מזבח על
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‰zÁna ‰ÎfLסו.·‰Ê ÏLa ‰¯ÈÚÂ ÛÒk ÏLa ‰˙ÁסזÌÈiÂÏe ÌÈ�‰k eˆ¯ ∆»»««¿»»»¿∆∆∆¿≈»¿∆»»»…¬ƒ¿ƒƒ
.‰Ù¯‚n‰ ÏB˜Ïסח·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·ˆÂ Ò�Îסט�e‰e�McL ¿««¿≈»ƒ¿«¿»«∆«∆»ƒ«ƒ¿««»»∆ƒ¿

,¯·Îע¯e,Ô„„עאBnÚ B·‰B‡Â Ò�Î� ˙¯Ëw· ‰ÎfL ÈÓ .‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â ¿»¿»»¿ƒ¿«¬»¿»»ƒ∆»»«¿…∆ƒ¿«¿¬ƒ
‰ÂÁzL‰Â ,Ûk‰ CB˙Ï epÓÈ‰ ¯ft˙pM ‰Ó ÌÚ ,ÂÈ�ÙÁa CÊa‰ ˙‡ ‰¯ÚÓ¿»∆∆«»≈¿»¿»ƒ«∆ƒ¿«≈≈∆¿««¿ƒ¿«¬»
‰ÂÁzL‰Â ,¯ÈË˜‰Â ,ÌÈ�‰k‰ eL¯t ,¯h˜‰ ‰peÓÓ‰ BÏ ¯Ó‡ .‡ˆÈÂ¿»»»««¿∆«¿≈≈¿«…¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»
eÂÁzL‰ ÌÈ�‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒ�Î� .‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰ ÏB„b Ô‰k Ò�Î� .‡ˆÈÂ¿»»ƒ¿«…≈»ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿¿∆»«…¬ƒƒ¿«¬
ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ‰ÏeÏa ‰Á�Ó ˙ÏÒ ÔB¯OÚ Èab ÏÚ ÁÏÓ Ô˙� .e‡ˆÈÂ¿»¿»«∆«««≈ƒ»…∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ

,ÔÓLעב¯ÈË˜‰Â .B¯ÈË˜‰ÂעגCÒpÏ ÔÈÈ ‡È·‰ .ÔËtLÓk ÔÈz·Á‰ ¯˙BÓ ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿ƒ¿»»≈ƒ«ƒ«∆∆
¯ÈMa ÌÈiÂÏ‰ e¯a„Â ,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯עד,ÔËtLÓk ¿ƒƒ«ƒ»¿¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»»

,‰È˙B¯� ‰ÏÚ‰Â ‰¯B�n‰ ÔM„Ó Ò�Îעה�,e‰ÏÚ‰Â È·¯Ún‰ ˙‡ ÔMc ƒ¿«¿«≈«¿»¿∆¡»≈∆»ƒ≈∆««¬»ƒ¿∆¡»
:‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿»»
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åñ.בפ"ד בשחרית וכנ"ל שניה במערכה החיצו� ממזבח
æñוכנ"ל .
ולזמר 
לשיר 
ולוי להשתחוות, להיכל להיכנס 
כהני 
מוכני להיות

בשחרית.
çñ.
הגחלי 
ע במחתה שזכה זה
èñ
הערביי בי� עושי� �כ בבקר 
יו כל שעושי� וכסדר כתב מתו"מ הי"א פ"ו 
רמב"

עושי�, היו הפנימי מזבח דישו� אבל ע"כ, וכו', החיצו� ממזבח הדש� מהרמת חו�
בערב. מדש� היה דלא אלא) ד"ה כו. (יומא כתוס' ודלא .
ש ה"ד בפ"ג משמע וכ�

òכשהוא עליה� הקטרת �להשלי כדי המזבח על מפזר� היה המחתה, בשולי ורידד�
בשחרית. וכנ"ל רא"ש, וכו' מהר שור� שיהא כדי עב, ולא דק

àò.ויצא רשות ונוטל רבו, את שמשמש כעבד משתחוה עבודתו, שגמר לפי
áò,[
לנסכי 
אברי בי� קריבה היתה 
הערבי בי� של וקטרת דתנ� הא [על (לד.) ביומא

הבקר מנחת מה תעשה, וכנסכו הבקר כמנחת קרא דאמר יוחנ� א"ר מילי הני מנא
קודמת קטורת כא� א� ,[
הנסכי יי� 
ע 
נסכי מנחת [היינו 
לנסכי קודמת קטורת
מי ,
לאברי קודמת קטורת כא� א� 
לאברי קודמת קטורת להל� מה אי ,
לנסכי

הבקר. כאברי ולא הבקר כמנחת כתיב, הבקר כמנחת הבקר, כאברי כתיב
âò.לבונה קומ� חצי 
ע עשרו�, מחצי חלות שש
ãò.ז"ל הרמ"ע בהערות ועיי� בפ"ה בשחרית שנתבאר כסדר
äòמערבי בנר דולקת שהישנה דבעוד שפירש ממנה ד"ה (פו:) מנחות בתוס' כריב"א

פתילות ע"י השאר את ממנה מדליק היה מאתמול], דלוק המערבי נר שנשאר [היינו
נר עד הפתילה �מוש והיה ארוכות פתילות 
לה היה המנורה שנרות [ר"ל ארוכות
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שבת של מוסף

Ê ˜¯Ù

íBéáe˙ÏÒ ÌÈ�¯NÚ È�Le ÌÓÈÓz ‰�L È�a ÌÈL·Î È�L ˙aM‰ À««»¿≈¿»ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿≈∆¿…ƒ…∆
˙ÏÚ ÏÚ BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :BkÒ�Â ÔÓM· ‰ÏeÏa ‰Á�Óƒ¿»¿»«∆∆¿ƒ¿…«««¿«««…«

:dkÒ�Â „ÈÓz‰«»ƒ¿ƒ¿»

eàéáäאB˙Á�Óe ¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡בÈ�a ÌÈN·Î È�L ,BkÒ�Â ÅÄ««»ƒ∆««ƒ¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ¿≈
,ÌÈÓÈÓz ‰�Lג‰‡¯Óa ÌÈÂLÂדÓÏ ,‰ÓB˜·e.˙aL ÛÒe »»¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««»
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בה ונות� זו את מדש� ושוב כב:] בשבת כדאמרינ� ממנה ומדליקה חברתה
ההדלקה. 
מסיי היה ובה והיינו השאר, מ� ומדליקה ארוכה חדשה ופתילה שמ�
את תחילה ומטיב בידו] מערבי נר [אוחז היה 
ש ולרש"י .
ש שבת בתו' (וכ"ה
היינו 
מסיי היה ובה ארוכות). פתילות (ע"י השאר את מדליק וממנה המערבי,

בבוקר].ההטבה [שהתחיל
à�קודמי התמידי� חבירו, את 
קוד מחבירו התדיר כל (פט.) פ"י 
בזבחי כדתנ�

אלה. את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת מלבד שנאמר וכו', למוספי�
áהמערכה בסדר לג. וביומא ונסכה] התמיד עולת על בשבתו שבת עלת שנאמר [כמו

עולה מדכתיב נפק"ל לד. 
וש למוספי�. 
ונסכי 
לנסכי וחביתי� לחביתי� ומנחה
עי"ש. 
ונסכי זבח ומנחה

âובקומה במראה שוי� שניה� שיהיו מצות� יוה"כ שעירי שני מתני' על סב) (ביומא
שיהיו שני, ת"ל מה ,
שני שעירי מיעוט 
עיזי שעירי שני יקח ת"ר וכו' 
ובדמי

כבשי מיעוט 
כבשי שני יקח מצורע כבשי גבי הכי נמי תניא וכו'. 
שוי שניה�
עי"ש מצורע צפורי לעני� 
ש וכ� וכו' שוי� שניה� שיהיו שני ת"ל מה ,
שני
שוי�. שניה� שיהיו צריכי� ודאי שבת של מוספי� וכו'], נימא נמי תמידי� גבי [ומק'
וכתבו לעיכובא, 
שני כתוב 
ובספרי למצוה, גרס דרש"י מוספי� ד"ה בתוס' ועי"ש
לעכב הכתוב עליו שנה כמו דהוי בשבתו, שבת עולת בתריה דכתיב 
משו תוס'
[ובמאירי]. עי"ש שוי� שיהיו צריכי� לא ודאי שבת של מוספי� גרס 
ש ור"ח עי"ש.
שבת. של מוספי� ד"ה 
ש ביומא הזב"ת וכדכתב זה דבר 
הרמב" הביא לא �ולכ

ãאיתא מצורע ציפורי לגבי פי"ד 
ובנגעי יוה"כ, שעירי לגבי 
ש יומא במשנה הנה
שעירי גבי מדכתיב ילפי' 
ש [ובגמ' כאחד. ובלקיחת� 
ובדמי בקומה במראה

ד ונראה למראה] חד ד"ה 
ש 
ישני בתוס' ועיי� שני. שני שני סובררבינויוה"כ
שיהיו 
לומדי לשני, יקח �מדסמי והיינו שני, מחד נפיק כאחד ולקיחת� 
דבדמי
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שוי ע"כ ובקומה במראה 
שוי 
א (דהרי ,
בדמי דהיינו כאחד בלקיחת� 
שוי
וא' 
היו א' שלוקח כגו� בב"א, 
אות לוקח אינו 
א רק להיות ויכול ,
בדמי 
ג
שני יקח כתיב 
שעירי גבי והנה ,(
מוכרי מב' או ,
בנתיי השער והשתנה אתמול

בלקיחת�, 
שוי שיהיו ,
שתישעירי למטהר ולקח קיחה נאמר מצורע גבי וכ�
קיחה, נאמר לא בשבת אבל יד), (ויקרא 
כבשי שני יקח השמיני 
וביו ,
צפרי

כתב לא �ובדמי
.רבינולכ
äשחר של התמיד מעבודות בעבודה שזכה וכל ה"ט) מתמו"מ (פ"ד 
הרמב" וכתב

מוס�. כבשי בשני בה זוכה הוא
åבמנחות 
בחלבי שמצינו [וכמו שוה. 
שמתנת אע"פ 
דמ את לערב אי� שלכתחילה

פ. 
זבחי ועיי� פט:]
æ�וכ במזרח. ולמטה כבש מחצי ניתני� מוספי� של 
דשקלי אחרונה במשנה כדתנ�

היו 
שפעמי לפי סימ�, היה שזה 
ש רש"י ומפרש עי"ש. (נד:) בסוכה תוס' גורס

קוד למוספי� יקטירו שלא היכר �צרי והיה המוס�, עד תמיד אברי מתעכבי�

התמיד]. שנות� 
במקו 
נותנ אינו �[ולכ וכו'. התמיד לעולת
ç�בשמ בלולה מנחה סלת 
עשרוני ושני וגו' השבת 
וביו כדכתיב ,
נסכי למנחת


כבשי ולשני ד) טו (במדבר שלח בפר' כדכתיב ההי� רביעית הוא כבש ונסכי וגו'.
מלשו� קצת ומשמע ההי�. שמ�.רבינוחצי ההי� בחצי יחד 
העשרוני שני דבולל


כבשי נסכי ,
אלי בנסכי 
פרי נכסי דמערבי� מתני' על (פט:) דבמנחות וצ"ע
,
בחלבי 
חלבי יערב שלא והקטירו, ורמינהו בגמ' �פרי עי"ש. וכו' 
כבשי בנסכי
קרב� חלבי יערב שלא לבדו משמע והקטיר, כתיב מדלא והקטירו, (כת"י) וברש"י
אינה נמי דהוא שנקטר], 
נסכי מנחת [היינו 
לנסכי וה"ה אחר, קרב� חלבי 
ע זה
לכתחילה] מערבי� אי� [אבל קאמר, נתערבו 
א יוחנ� א"ר לבדו. [אלא] בהקטרה
יחד. 
עשרוני השני יכלול �אי וא"כ תמו"מ]. הל' סו� 
רמב" [ועיי� עי"ש וכו'

ד בשמ�,רבינוואפשר בלולה מנחה סלת 
עשרוני ושני בתורה דכתיב כיו� סובר
המוספי�, בשאר שנאמר כמו האחד, לכבש בשמ�) (בלול אחד ועשרו� כתיב ולא

יחד. לבלול אפשר ושפיר אחת, כמנחה 
נחשבי
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è�המוספי שאר 
מקדימי לכ� יא.�יב.) (ערכי� היי� על אלא שירה 
אומרי שאי� לפי
השיר. 
ע ביחד 
הנסכי כל שיהיו כדי שבת, של היי� לנכסי

éועל עצמו בפני שבת על 
שתוקעי 
כש יכול שמואל בר רבא תני (נה.) בסוכה
יחד], להיות [כשחלו ומוס� מוס� כל על 
תוקעי יהיו �כ עצמו, בפני חדש ראש
ובראשי 
ובמועדיכ 
שמחתכ 
וביו כתיב תקיעות [גבי 
חדשיכ ובראשי ת"ל
שתקיעותיה� תקיעות [לעני� לזה זה 
חדשי כל הוקשו וכו' וגו'] 
ותקעת 
חדשיכ

ידחה. ימוטו שבת חל 
וא וכו' תניא ועוד רש"י]. שוות.
àéיתקעו ת"ל שאי� (במדבר) בחצוצרות יתקעו 
הכהני אהר� ובני (נד.) 
ש דתניא

יתקעו, ת"ל ומה ,
שלמיכ זבחי ועל 
עולותיכ על בחצוצרות 
ותקעת נאמר שכבר
רבנ� בתקיעות, שמאריכי� לומר רבינא, (נה.) 
ש ומפרש תוקעי�. המוספי� לפי הכל
רש"י]. יחד. ותוקעי� חצוצרות [שמוסיפי� בתוקעי� שמרבה לומר אמרי וכו' דקסרי

áé.
הנסכי מנחת אחר מיד היי� מביא אחד מוס� אלא היה לא 
א
âé(�ל" הזי"ו (כסימ� מהאזינו אחד פרק 
אומרי היו שבת שבכל אמרינ� לא. בר"ה


והכהני ,
פרקי ג' שיר כל 
ועושי האזינו שירת כל את 
גומרי שבתות שבשש עד
בתמיד. כנ"ל 
בינתיי 
תוקעי

ãéאמר לד. וביומא וגו'. ה' לפני יערכנו השבת 
ביו השבת 
ביו כד) (ויקרא כדכתיב
הכא 
להקדי בבקר בבקר אמרת מי לאו לבזיכי�, קודמי� מוספי� כמ"ד מסתברא אביי
נאמר [ובמוס� יערכנו השבת 
ביו השבת 
ביו ,
ביו וברש"י לאחר. 
ביו 
ביו נמי
באור משמע 
ביו ולשו� לו]. מאוחרי� 
הפני 
לח של בזיכי� �ולכ השבת, 
וביו רק

בבקרו. ולא ,
היו 
עצ
úåøòä éðåéö

[‡]ÔÈÈˆ Ì˘ Ó"ÏÓ‰‰„Ú‰ Ô·¯˜· ˘"ÈÈÚÂ ,Ì„Â˜ ÔÈÈ Â‡ ÔÈÓ„Â˜ ÔÈÎÈÊ· Ì‡ ÈÚ·„ ˘"ÈÚ ·"‰ ÛÂÒ ·"Ù ÈÓÏ˘Â¯È‰ È¯·„Ï

.ÔÈÙÒÂÓ ‰"„ (.„Ï) ‡ÓÂÈ Á"¯ ÔÈÈÚÂ .‰˘Ó È�Ù·Â[·].'‡ ˙Â¯˜È ˙Â¯Ú‰ „"Ù ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ
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åèנכנס אלא השבת, את דוחה נטילת� ולא 
הקני סידור לא (צו.) במנחות כדתנ�

מלאכת 
והקני מלאכה, 
בה שאי� ואע"פ שולח�, של לארכו ונתנו ושומטו מע"ש
שלא כדי הוא 
לקני �שצרי מה דכל כיו� בשבת 
לעשות התירו לא להיתר,
[מע"ש פורתא ובהאי זה, על זה הזמ� כל 
כשמונחי 
ח שהוא 
הלח יתעפש
ותוס' רש"י [ועיי� קכד. בשבת כדאמרינ� מיעפש, לא למו"ש] ומשבת השבת 
ליו

צז.]. מנחות
æèשהיו זהב של 
עמודי 
וה .
ראשיסניפי נותני� היה 
ובה השולח�, צידי בשני

.
הקני
æéלאורכו ונותנ� .
ביניה שנכנס אויר ע"י יתעפש, שלא 
הלח את 
שמנקי 
הקני 
ה

[מתחתיו]. שולח� של
çé,בחו� ועריכת� לישת� 
הפני 
לח ואחת 
הלח שתי אחת (צה:) 
ש כדתנ�

העישרו� [דהיינו יבש דמדת 
ש ובגמ' השבת. את דוחות ואינ� 
בפני ואפיית�
,
בפני להיות �צרי �ולכ מקדש, תנור אבל נתקדשה], לא המנחות בו 
שמודדי

ש יבשלו אשר 
המקו זה אלי ויאמר מו) (יחזקאל קרא מייתי (צו.) 
וש
החצר אל הוציא לבלתי המנחה את יאפו אשר החטאת ואת 
האש את 
הכהני
דוחה ואי� מקדש, התנור ,
בפני אפיית� 
דא מקשינ� (צה:) 
ש והנה החיצונה.

הרמב" 
אמנ אלא. ד"ה 
ש תוס' ועיי� משני. ולא בלינה, נפסלו א"כ שבת
פסול דאי� דסובר 
משו 
והטע שבת. דוחי� ואי� 
בפני אפיית� תרוייהו פסק
דתנ� דהא (פז.) 
בזבחי וכדאיתא כ"ש שהוא השולח� על כשהוא בלחה"פ לינה
דאי� 
משו הוא ,
כלו �בכ אי� 
רבי 
ימי השולח� על ה� אפילו (ק.) במנחות
(צה:) הנ"ל הגמ' משני דלא והא כ"ש. שהוא השולח� על כשה� מועלת לינה
מקדשי� כ"ש שאי� 
משו רק הוא הנידו� דכל ק. דד� כסוגיא דסבר 
משו כ�,
הוא ,
כלו �בכ אי� 
רבי 
ימי השולח� על ה� אפי' דאמרינ� והא בזמנ�, שלא

בזמנ�. שלא כשנתנ�
èéעל 
מבפני 
באול וב' וכו' במקדש היו שולחנות י"ג ה"ג, פ"ו 
בשקלי כדתנ�

בכניסתו, 
הפני 
לח נותני� שיש של על זהב, של וא' שיש של א' הבית, פתח
ובתמיד (צט:), במנחות תנ� וכ� מורידי�. ולא בקודש שמעלי� ביציאתו, זהב של ועל
מרתיח. שהוא מפני וכו' דזהב, ניעבדו עשירות 
במקו עניות אי� מכדי מק' (לא:)
כס� של וי"א כתב ראשו� (ובדפוס להתעפש. וממהר 
הלח את שמרתיח ובמפרש,

כ�). 
גורסי דיש בגמ' ועי"ש היה.
ë.�וכדלקמ בצפו� 
עומדי 
דהמכניסי 
משו



ÁÓ¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

�eÒ�Îכא ÌBi‰ÂכבÏL ÌÈ�‰k ‰Úa¯‡כגÌ„Èa ÌÈ�L ,Ò�Îp‰ ¯ÓLÓכדÌÈ�L ¿«ƒ¿¿«¿»»…¬ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿«ƒ
ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯ÚÓכהÌÈ�B¯NÚ È�L ÏL ,˙Î¯Ún‰ ˙BlÁ LL ,‰ˆÓ «¬»∆∆∆«»≈«««¬∆∆∆¿≈∆¿ƒ

,˙ÏÒ ÌÈ�B¯NÚ ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,‰lÁ‰כו‰¯NÚ ˙Á‡a ‰te�Ó ««»∆≈«¿»»¿∆¿ƒ∆¿ƒ…∆¿∆¿««∆¿≈
CBzÓ ,‰Ùכז�.ÔÈ‡Ò ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡כח,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰lÁ Ïk C¯‡ »»ƒ«¿«¿∆¿ƒ¿ƒ…∆»«»¬»»¿»ƒ

È�L ÏL Ône¯ Ô‰Â .˙BÚaˆ‡ Ú·L ‰È˙B�¯˜Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁ¯Â¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿«¿∆»∆«∆¿»¿≈»∆¿≈
ÂLa‰כט ÔÈÙtÎ�Â ,ÚˆÓ‡a ÔÈ˜ÒÙeÓe ,‰ÈL‡¯ È�La ÔÈ„ce¯Ó ÔÈÊÈaÊÏ«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»¿»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿»∆

.‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ Ì‰ÈÏÚ Áe�Ï ,Ïetw‰ ˙ÚLa ÌÁl‰ CB˙aלÈ�Le ¿«∆∆ƒ¿««ƒ»«¬≈∆«»««≈«»¿≈
Ì„Èa ÌÈ�‰ÎלאÌ‰·e ,ÔÈÎÈÊ· È�Lלב‰Úa¯‡Â .‰kÊ ‰�B·Ï ÈˆÓe˜ È�L …¬ƒ¿»»¿≈»ƒƒ»∆¿≈¿≈¿»«»¿«¿»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

àë.השבת 
ביו היינו
áë
ביד 
ושני ,
סדרי שני 
ביד 
שני ,
נכנסי 
כהני וארבעה (צט:) במנחות כדתנ�

בזיכי�. שני
âëמשמרה ומוספי�, שחר של תמיד עושה היוצאת משמרה (נג:) סוכה בסו� כדתניא

ובזיכי�. 
הערבי בי� של תמיד עושה הנכנסת
ãëשני חלות עשרה 
שתי אותה ואפית סלת ולקחת אמור פרשת בסו� כדכתיב

השולח� על המערכת שש מערכות 
שתי 
אות ושמת האחת, החלה יהיה 
עשרוני
ה'. לפני הטהר

äë.'וגו חמ� תאפה לא וגו' תאכל מצות וגו' המנחה תורת וזאת ו) (ויקרא כדכתיב
åë�שכ 
חכמי ששיערו 
והטע ה"ו], מתמו"מ פ"ה 
[ורמב" (עו:) במנחות כדתנ�

בגמ'. עי"ש מובחר. הסלת יוצא
æë.ושליש 
עשרוני ג' הוא והסאה .
ש
çëמכל 
טפחי שתי כופ� היה שאח"כ עשיית�, בתחילת והיינו (צו.). במנחות משנה

צד.
èëונמצא באמצע, ומפסיק 
פני כלפי הבצק �ממשי היה ומכא� מכא� 
הלח שבשפת

זה 
הרואי 
פני כמי� 
ה שהקרנות ,
הפני 
לח קרוי �ולכ קרנות. כמי� 
יוצאי
זה. את

ì.בשוה 
שמעליה 
הלח שינוח כדי גובה, באותו
àì
שיניחו כדי לבזיכי� היו [
[רחבי 
ושולי כה) (בשמות ובזכוהי 
מתרג וכפותיו,

ועוד. ה"ו פי"ח אמור ותו"כ ה"ז, פי"א מנחות בתוספתא כדאיתא השולח�, על
áì,'וגו לאזכרה 
ללח והיתה זכה לבונה המערכת על ונתת כד) (ויקרא כדכתיב

אז להל� ונאמר אזכרה כא� נאמר אומר ר"ש לאזכרה, (ה"ז) 
ש כרה,ובתו"כ
(ויקרא המזבחה אזכרתה את הכה� והקטיר וגו' קומצו מלא 
מש וקמ� [כדכתיב
שהיא מלמד הקומ�, מלא כא� א� הקומ�, מלא להל� האמורה אזכרה מה ה)]

זה. לסדר הקומ� ומלא זה לסדר הקומ� מלא נתונה



ËÓ ¯„Ò‰„Â·Ú Ê ˜¯Ù

ÏL ÌÈ�‰Îלג,Ì‰È�ÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‡ˆBi‰ ¯ÓLÓלדÌÈzL ÏBhÈÏ ÌÈ�L …¬ƒ∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈÒÈ�În‰ ,ÔÁÏLÏ eÚÈb‰ .ÔÈÎÈÊa È�L ÏBhÈÏ ÌÈ�Le ,˙BÎ¯ÚÓלהÌÈ„ÓBÚ «¬»¿«ƒƒ¿≈»ƒƒƒƒ«À¿»««¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ‡ÈˆBn‰Â ,ÌB¯cÏ Ì‰È�Ùe ÔBÙvaלוÔk¯‡ ˙BlÁ‰Â ,Ì˙neÚÏלז·ÁB¯Ï «»¿≈∆«»¿«ƒƒ¿»»¿««»¿»¿«
‡l‡ ,ÔÁÏM‰לח,Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ûe˜Ê ÏeÙk ÌÈÈÁÙhLלטÔÈÎÈÊ· È�Le «À¿»∆»∆ƒ¿«ƒ»»ƒ»ƒ»¿≈»ƒƒ

.ÔÁÏM‰ ÚˆÓ‡a ÔÏˆ‡מCB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ ,el‡ eÁÈp‰Â el‡ eÎLÓ ∆¿»¿∆¿««À¿»»¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿∆∆¿
,BÊ ÏÚ BÊ ˙BlÁ‰ ˙‡ e¯cÒ .‰Ê ÏL BÁÙËמאLc˜Ó ÔÁÏM‰ ‡ˆÓ� ƒ¿∆∆ƒ¿∆«««ƒ¿»«À¿»¿«≈

‰ìàøùé úãåáòŠ

âìכיצד וכו'. עשר באחד בעשרה בתשעה קרב תמיד (כו:) ביומא מדתנ� מוכח כ�
שני 
ביד 
ושני בתשעה, עצמו הוא עשר, באחד 
הערבי בי� וכו', בתשעה עצמו
לבונה בזיכי שני 
ביד 
ושני בתשעה, עצמו הוא עשר, באחד בשבת ,
עצי גזירי
בי� של בתמיד [דאי שחר, של בתמיד מתני' איירי ע"כ והנה וכו'. לחה"פ של

ב הוא וכ� .
עצי גזרי של ב' נוס� דהרי י"ג, היה 
ד"הרבינוהערבי 
ש חננאל

שה שחר של בתמיד שהפיסו אלו 
זוכי היו בזיכי� דהקטרת נמצא ר"ח], תני
בזיכי שני 
ביד 
ושני וז"ל 
ש בריטב"א וכ"ה כו.) 
ש (כדאמרינ� היוצא ממשמר
שאחר אותו בה� שזוכה (
ש (תו"י בתוס' פירשו בה�. זוכה היה ומי וא"ת לבונה,
בתמיד, שזכו הי"ג אחר 
אחרוני שהיו אות� א"נ לכבש, 
אברי מוליכי של האחרו�
ד"ה 
ש בתו"י וע"ע סוכה. מס' וסו� 
ש מאירי וע"ע עכ"ל. נכו�. יותר נראה וזה

ובזיכי�. ד"ה נו: סוכה ורש"י ,
ושני
ãì:צט במנחות משנה
äì.
ש רש"י חמירא. צפו� דקדושת בצפו� יהו העבודה מסדרי� דאות� טפי שפיר דהכי
åì.�לצפו 
ופניה השולח� 
בדרו 
עומדי
æì.(.צו) 
ש כר"מ 
טפחי ו' שהיה
çì.
טפחי י' ארכ� שהיה וכנ"ל 
ש
èì'ו בת ובאמה רחבו, ואמה ארכו 
אמתי היה שהשולח� עי"ש. שאול וכאבא 
ש

המערכות שתי בי� 
טפחי ב' ריוח דהיה נמצא .
טפחי י"ב �האור הוי 
טפחי
.
ביניה אויר שיכנס

îוכשמו להניח, אלו 
מתחילי �למשו אלו 
כשמתחילי מניחי
מיד טפח 
ה 
שכי
יהא שלא כדי .
החדשי 
ערוכי כבר מיד 
הישני את 
כשנוטלי נמצא טפח, אלו

כה). (שמות תמיד לפני שנאמר 
לח ללא רגע השולח�
àî,שלו בגודש 
קמצי שיקדש מהו שלח� מר"ח רמב"ח מיניה בעי פז: במנחות

לא ליה חזי דלא מקדש ליה דחזי דלמא או מקדש, נמי 
קמצי 
לח מדמקדש
קופל 
טפחיי וכו' האומר לדברי יוחנ� רבי והאמר איני מקדש, אינו א"ל מקדש,
ליפסל, מקדש אבל ליקרב מקדש אינו א"ל למעלה, טפח י"ב מקדש שלח� נמצא
שיתקדש עד קרב ואינו הכ"ד) מפסוה"מ (בפי"א 
הרמב" וכתב ברש"י. עי"ש

לקומ�. הראוי בכ"ש



�¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

.‰ÏÚÓÏ ÌÈÁÙË ¯NÚ ÌÈ�Lמב˙Biw�n‰Â ˙BÂNw‰ ÔÈÎ¯BÚ ˙¯ÁÓÏe ¿≈»»¿»ƒ¿«¿»¿»√»¿ƒ«¿»¿«¿«ƒ
.Ô‰ÈzÁzמגÏÚ ,ÌÏe‡aL ·‰Ê ÏL ÔÁÏL ÏÚ ‡ˆBi‰ ÌÁl‰ eÁÈp‰ «¿≈∆ƒƒ«∆∆«≈«À¿»∆»»∆»»«

e�˙� .BÓB¯„Ï ˙Èa‰ Á˙tמד,‰�B·l‰ ÈÎÈÊa È�L ÏÚ ÁÏÓמהÈ�Le ∆«««ƒƒ¿»¿∆««¿≈»ƒ≈«¿»¿≈
Èab ÏÚ Ìe¯ÈË˜‰ ,ÌÈÎÒpa ‰ÎfL ÈÓÏ ÒÈta ÌÈ·¯w‰ ÌÈ�‰k…¬ƒ«¿…ƒ««ƒ¿ƒ∆»»«¿»ƒƒ¿ƒ««≈

˜Ë¯מו ÏL ‰i�L ‰Î¯ÚÓ.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ‰B¯ÓLn˙מז˙ È�L e˜ÏÁ «¬»»¿ƒ»∆¿…∆«ƒ¿≈««ƒ»¿¿≈«ƒ¿»
.Ì‰È�Èa ˙BlÁ‰ È¯Á‡Ï‰,מח‡˙ ÔÈa ‰È�ÙÏ ÔÈa Ï‚¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙aL ∆««≈≈∆«»«¿»»∆∆≈¿»∆»≈¿«¬∆»

ÔkL ÏÎÂמטÌÁÏ ˜elÁa ‰ÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk „È ,ÔÓˆÚ ÌÈÏ‚¯a ¿»∆≈»¿»ƒ«¿»«»«ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
„Á‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰ .ÌÈ�t‰נ¯NÚ ÌÈÏËB� Úe·˜ ÌpÓfL el‡ ,ÌÈ˙�Èa «»ƒƒ¿ƒ∆»≈¿«ƒ≈∆¿«»»«¿ƒ∆∆

el‡Â el‡ ,ÌÈzL ÔÈÏËB� ÌÈ·kÚ˙n‰Â ,˙BlÁנאÔ‰ÎÏ ÔÈˆÁ ÔÈ�˙B� «¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈¿≈¿ƒ∆¿»¿…≈

‰ìàøùé úãåáòŠ

áîהחלות בי� 
הקני את ומכניס נכנס בשבת ובאחד הי"א) מתו"מ (פ"ה 
רמב"
וכנ"ל.

âî.
ויחלקו הבזיכי� שיקטירו עד
ãî�בבזיכי הבאה ולבונה עצמה בפני הבאה הלבונה את לרבות מני� (כ.) במנחות

מלח. תקריב �קרבנ כל על ת"ל וכו'
äî.'תוס 
בש הריטב"א 
בש לג באות כנ"ל
åîחמש בעומד וכו' קטרת של שניה המערכה את סידר (כט.) פ"ב בתמיד כדתנ�

לבונה בזיכי שני 
נותני היו 
שש 
גחלי סאי� שמונה בעומד ובשבת ,
גחלי סאי�
סאי� שמונה בעומד שישאר 
עצי מרבה בשבת 
ש וברא"ש ,
הפני 
לח של
ריש (סו:) 
ובזבחי לבונה, בזיכי שני עליו להקטיר 
עצי שישארו כדי ,
גחלי

לה. ילפינ� 
קדשי קדשי
æî.'וכו שש נוטל והיוצא שש נוטל הנכנס השנה ימות ובשאר (נו.) בסוכה כדתנ�
çîבחילוק שוות המשמרות כל היו לאחריה בי� מלפניה בי� לשבת �הסמו יו"ט 
ש

�בתו השבת שאי� אע"פ לאחריה, או לפניה יו"ט שחל בגמ' ומפרש .
הפני 
לח
בשבת,ה וללכת לבוא 
יכולי 
אינ שהרי לאחר, או 
להקדי 
דצריכי כיו� רגל,

יחד. ויאכלו שיחלקו רבנ� תקנו
èî(
הרגלי (באימורי וכו' שוות המשמרות כל היו בשנה 
פרקי בשלשה (נה:) 
ש

יח). 
(דברי יאכלו כחלק חלק מדכתיב לה וילי� ,
הפני 
לח ובחילוק
ðבשבת בשני ראשו� יו"ט שחל כגו� ,
בינתיי להפסיק אחד 
יו חל ופרש"י (נו.) 
ש

האחרו� יו"ט שחל או מע"ש, ובאו קדמו 
וה בשבת, באחד לבוא יכולי� שהיו
ומשמר חלות, שתי אלא נוטלי� אי� שנתעכבו המשמרות כל וכו' בשבת בחמישי
כל �כדר היוצא למשמר הנכנס משמר בי� אותו וחולקי� עשר, נוטל קבוע שזמנו

הי"ג. מתו"מ פ"ד 
רמב" ועיי� השנה. שבתות
àðשזכה החלות חצי משמר מכל נוטל 
לעול כה"ג הי"ד) מתו"מ (בפ"ד 
הרמב" ז"ל



‡� ¯„Ò‰„Â·Ú Ê ˜¯Ù

Ì‰Â ,ÏB„bנב‰�e‰k È¯ÎÊÏ ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏ ÔÈÏÎ‡�Â ,ÌÈL„˜ L„˜ »¿≈…∆»»ƒ¿∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»
:˙BˆÁ „Ú ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ¿»«¿»«¬

‰ìàøùé úãåáòŠ

נוטל כה"ג ואי� לבניו, ומחצה לאהר� מחצה ולבניו, לאהר� והיתה שנאמר בה�,
עי"ש. (יז:) מיומא ומקורו כבודו. מפני חלה] חצי או פרוסה [היינו פרס

áðקדש כי קדוש 
במקו ואכלוהו ולבניו לאהר� והיתה אמור פר' בסו� כדכתיב
.
עול חק ה' מאשי לו הוא 
קדשי

ו



·�¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

המצות. וחג השנה. וראש חדש. ראש למוסף
הסוכות חג של ושמיני השבועות. חג ומוסף

Á ˜¯Ù

eàéáäאÔÈÙÒen‰ ˙‡(‡),ÌÈ�L ÈzL È�a „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈ�L ÌÈ¯t ÅÄ∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿≈»ƒ
¯ÈÚNe .˙BÏBÚ ÌlÎÂ ,ÌÈÓÈÓz ‰�L È�a ÌÈN·Î ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿À»¿ƒ

˙‡hÁÏ B˙�L Ôa ÌÈfÚב˙Ú·LÏe ,Ìlk ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ˙Á‡ ‰¯Bz ƒƒ∆¿»¿«»»««¿»≈√»ƒÀ»¿ƒ¿«
‡Ï‡ ,‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈÏe ,˙¯ˆÚÏÂ ÁÒt‰ ÈÓÈגÌBi‰ B˙B‡aL ¿≈«∆«¿»¬∆∆¿»«¬∆»∆»∆¿«

.„·Ïa „Á‡ ¯t ‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡Ïד‰�M‰ L‡¯Â L„Á L‡¯aL „BÚÂ …»»»∆»«∆»ƒ¿»¿∆¿……∆¿…«»»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).„Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈ�˘ ÌÈ¯ÙÔ˙ÂˆÓ ÌÈ¯Ù‰
˘Ï˘ È�· ÂÈ‰ Ì‡Â ,Ô‰Ï˘ ‰È�˘ ‰�˘·
,‰È�˘ ‰�˘· ‡˜Â„ ÌÈÏÈ‡‰ .ÌÈ¯˘Î ÌÈ�˘
‡¯˜� ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙Â .‰�ÓÓ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ¯Á‡Ï
¯˘Î Â�È‡Â ,‡Ó‚È„Î¯Ù Â‡ „˜Â� Â‡ Ò‚ÏÙ

˙ÏÂÚÏ Â‰Â·È¯˜‰ Ì‡Â .˘·ÎÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡Ï ‡Ï
¯ÈÚ˘‰Â ˘·Î‰ .ÏÈ‡ ÈÎÒ� ÂÓÚ ÔÈ‡È·Ó ‰·„�
ÌÂÈ· Ì‡È·‰ Ì‡Â ,ÌÈ˘Ï˘ ÌÂÈÓ Ô˙ÂˆÓ

‰"�˘Ó Û"ÒÎÓ .ÌÈ¯˘Î È�ÈÓ˘‰˜"‰ÚÓ ‡"Ù)

(Ì˘ Ê"·„¯ ÔÈÈÚÂ „"È‰.

‰ìàøùé úãåáòŠ

àתמיד 
ע 
הכבשי ושבעת העולה פר אומר ר"ע ע. ביומא כדתניא התמיד אחר מיד
דומה ואינו התמיד. לעולת אשר הבקר עולת מלבד שנאמר קרבי�, היו שחר של
וכו', ונדבות 
נדרי היה לא שבשבת 
משו שישית, בשעה 
מקריבי שהיו לשבת
וכדתנ� ושמחה וחגיגה ראיה קרבנות הרבה שיש במועדות ובפרט בר"ח, אבל
[וברש"י מישראל. מלאה העזרה שהיתה עד מגעת הגבר קריאת היתה ולא כ.) (יומא

המביאי מישראל מלאה עזרה שהיתה עד 
ברגלי מגעת הגבר קריאת היתה ולא 
ש
קודמי� הרי ציבור וקרבנות מיד], התמיד אחר להקריב� 
מזומני להיות 
קרבנותיה
התמיד אחר מיד המוספי� 
מקריבי היו .
דזבחי בתוספתא כדתניא יחיד לקרבנות
ודו"ק. 
ש המהרש"א וכפי' מוספי� ושל ד"ה כח. ברכות תוס' וכדכתבו בבקר,

מי התמיד 
מקריבי היו שודאי ביוה"כ שהקדימו[וכ"ש וכדחזינ� ע.) (כנ"ל בבקר ד
מוס� מקריבי� 
(וא 
השכ בבקר מיד לעבוד להתחיל שיוכל כדי הדש� תרומת

כ"כ)]. 
להשכי �צרי למה 
היו עבודת ואחריה שישית בשעה רק
á.ושעירלחטאת לעולה, ושבעהכבשי א' ואיל שני בפרי שוי ועצרת ופסח ר"ח שמוס�
âלשאר שוה וכו' 
כבשי ושבעה א' באיל אבל אחד, פר רק יש עצרת בשמיני היינו

ר"ח]. מוס� מלבד ט', פרק כדלקמ� ר"ה מוס� הוא [וכ� המועדות
ã.
המועדי לשאר ור"ה ר"ח בי� חילוק ועוד ר"ל



‚� ¯„Ò‰„Â·Ú Á ˜¯Ù

ÔÈÙÒenÏ.ה ‰ÎÊ ˙È¯ÁL ÒÈta ‰ÎfL ÈÓו‰peÓÓ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ÌÈÏ‚¯·e ƒ∆»»««ƒ«¬ƒ»»«»ƒ»¿»ƒ»«»∆«¿∆
,eÒÈÙ‰Â e‡a ,„B·ÚÏ ÌÈˆB¯‰ ˙B¯ÓLn‰ Ïk È�‰ÎÏזÈÓ ,ËÁBL ÈÓ ¿…¬≈»«ƒ¿»»ƒ«¬…¿»ƒƒ≈ƒ

eÒÈÙ‰Â e¯ÊÁ ,L·kÏ ÌeÏÚ‰ .L·kÏ ÔÈÙÒen‰ È¯·‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ ,˜¯BÊ≈ƒ«¬∆∆¿≈«»ƒ«∆∆∆¡«∆∆»¿¿≈ƒ
‰�M‰ L‡¯Â L„Á L‡¯aL „BÚÂ .ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ÈÓƒ«¬∆»ƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿∆¿……∆¿…«»»

ÌÈ�z� ÌÈ¯·‡‰ eÈ‰חÏÚ(·),ÁaÊn‰ ˙B�¯˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ·Bk¯k »»≈»ƒƒ»ƒ««¿«ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈«¿«ƒ¿≈«
.‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ ÌÈ�z� eÈ‰ ÌÈÏ‚¯‰Â ‰�M‰ ˙B˙aL ÏÎÂטel‡ ¿»«¿«»»¿»¿»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»≈

.Á¯ÊÓ ÈtÏk el‡Âי,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ e˜L‰יא,Ìe¯w·eיבÌËÁL ,Ìe„˜ÚÂ »≈¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆«»ƒƒ¿«¬»¿»»
.ÔBÙva ˙¯L ÈÏÎa ,„Á‡ „Á‡ ÌÓc ˙‡ Ïa˜Ó‰ Ïa˜Â ,ÔBÙva ËÁBM‰«≈«»¿ƒ≈«¿«≈∆»»∆»∆»ƒ¿ƒ»≈«»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(·).‰ÏÚÓÏÓ Á·ÊÓ‰ ·ÂÎ¯Î ÏÚ‡Ò¯È‚
‡˙ÈÈ¯·· ÌÈ˘¯ÙÓ ˙ˆ˜Ï ‰�Ó„Ê� ˙˘·Â˘Ó

ÏÈÏÁ‰ ˜¯Ù ˙Á‡(:„� ‰ÎÂÒ)‰˘·˙˘� ‰�ÓÓÂ ,

ÔÂÎ�‰Â .ÌÈÏ˜˘„ ‰�Â¯Á‡ ‰�˘Ó ÔÎ Ì‚ Ì‰Ï
ÌÈ·¯ ÂÓÈÎÒ‰Â ,Ô‡ÎÂ Ô‡Î Ì"·Ó¯‰ ‰�˘˘ ÂÓÎ

.[Ì˘ 'ÒÂ˙ Ì‚] ÂÓÚ ÌÈÏÂ„‚Â

‰ìàøùé úãåáòŠ

äלמוס� מני� ידעתי לא א� עי"ש, שבת מוס� לגבי ה"ט מתו"מ בפ"ד הרמב"� כ"כ
ור"ה. ר"ח

åבאימורי שוות המשמרות כל היו בשנה פרקי� בשלשה (נה:) בסוכה תנ� שהרי
מקריב הוא קבוע שזמנו משמר וכו' ברגלי�] האמורות בקרבנות [היינו הרגלי�
הרגלי�, באימורי שוות המשמרות שכל מני� ת"ר ש� ובגמ' עי"ש, וכו' תמידי�
שערי�, מאחד ת"ל השנה ימות בשאר א� יכול ושרת. נפשו אות בכל ובא ת"ל

אחד. בשער נכנסי� ישראל שכל בשעה אלא אמרתי לא
æ,בכל זכה באחד שזכה מי או ובהמה, בהמה כל על מפיסי� היו א� לעיי� יש

המשמרות, מכל בה� לזכות שיוכלו כדי בהמה, כל על פייס שהיה לומר ומסתבר
החג. בקרבנות כמו

çהוא שכ� דתניא ד"ה נד: סוכה תוס' וכתבו מ"ח), (פ"ח שקלי� בסו� כדתנ�
ושקלי� נה. (סוכה ש� ובגמ' מתו"מ. ה"ג פ"ו הרמב"� וכדכתב הנכונה, הגירסא
בר"ח]. הוא הרי [ור"ה בזמנו. ר"ח שהוקבע ולהודיע לפרסמו כדי ר"י אמר כב.)
בשעתו. ר"ה שהוקבע לפרסמו וצרי� בר"ח שהוא בר"ה דה"ה רבינו למד ומזה

èמוס ומשמעהיינו במערב. שהיה לתמיד ביניה� היכר שיהא והטע� ורגלי�, שבת פי
והמערכה ימי�, דר� שהוא משו� המזבח במזרח שית� ר"ח מוס� על ג� שכוונתו

ש�. היתה גדולה
é.להפשיט נוחי� שיהיו כדי

àé.מו� בה� שאי� בדקו
áé.תמיד גבי (ל:) בתמיד כדתנ�



„�¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

ÏËיג�˙‡hÁ‰ ÌcידBÏ ‡·e ,··BqÏ ‰�Ùe L·k· ‰ÏÚטו˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï »««««»»»«∆∆»»«≈»¿∆∆¿ƒ
,˙ÈÁ¯ÊÓטזBÚaˆ‡ Ï·BËÂיז,Ìca ˙È�ÓÈ‰יחÏceb·e Ô‡kÓ ‰n‡· dÎÓBÒÂ ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«¿»ƒ«»¿¿»»«»ƒ»«»

‡hÁÓe ,Ô‡kÓיט,Ô¯˜ ÏL d„eÁ ÏÚ „¯BÈÂכ˙ÙNa BÚaˆ‡ Áp˜Óe ƒ»¿«≈¿≈«»∆∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«
˜¯Ên‰כא.˙B�¯˜ Úa¯‡Ï ÔÎÂכב.ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ CÙBL ‰È‰ Ìc‰ È¯ÈÈL «ƒ¿»¿≈¿«¿«¿»¿»≈«»»»≈«¿¿ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

âé
ש (ועיי� וכו' עולה 
לד 
קוד חטאת 
ד פט.) 
(זבחי התדיר כל ריש כדתנ�
חג] של האחרו� יו"ט זה [ובכלל בחג כגו� כמשפט דכתיב היכא כל דלרבינא (צ:)
מתו"מ פ"ט 
הרמב" פסק וכ� בסו�, וחטאת בתורה, הנאמר סדר לפי 
מקריבי

ט'. אות פ"י לקמ� ועיי� ה"ז).
ãé�הכה ולקח ד') (ויקרא כדכתיב למעלה דנעשית 
משו (נג.) מקומ� באיזהו כדתנ�

המזבח. קרנות על ונת� באצבעו החטאת 
מד
åè.�ימי �בדר
æè.יד 
זבחי עיי� טבילה. ע"י והיינו באצבעו, החטאת 
מד הכה� ולקח כדכתיב

ואי. ד"ה ורש"י
æé.שבמזרק 
הד מ� שבימי� המיומנת הימנית באצבעו וטובל (נג.) 
בזבחי כדתניא

ולטבל, להושיט מוכנות [כלומר] אצבעות שאר ולא למלאכה הרגילה אצבע וברש"י
מוכנת כלומר אצבעות, שאר בלא למלאכה הרגילה [אצבע גודל. שאצל היינו
שביד מהגודל השניה אצבע והיינו ש"מ]. גיר' גודל, שאצל והיינו ולטבל להושיט

(כד:)]. 
בזבחי כדילפינ� ימי� היינו וכהונה אצבע שנאמר 
מקו [דכל ימי�,
çé�מוש ופרש"י מלמטה, קטנה ובאצבעו מלמעלה בגודלו [וחומר 
ש (נג.) 
בזבחי

ה"ז) מעה"ק (בפ"ה 
והרמב" למזבח. כולו שיפול למטה כלפי שבאצבע 
הד את
מכא�, ובגודל מכא� הגדולה באצבעו �וסומ ד'] אות 
ש בש"מ [כדהביא גרס

הא �שסומ הכוונה שסומ�ולפי"ז או ,
ש הרדב"ז כדכתב וישר חזק שיהא צבע
עי"ש. קורקוס מהר"י כדכתב יתפשט שלא 
הד

èéעל מצוה 
ש [ואמרינ� .
הד 
ש שירד קר� של חודה על האצבע ראש שמחזיק
כשר]. �איל ואמה �איל אמה נת� 
וא חודה,

ëלמתנה 
פסולי שבאצבע 
ושיריי מחדש, 
ד מתנת כל על לטבול �שצרי לפי

שיריי למעוטי מאי, למעוטי שבעני� ,
הד מ� (צג:) 
בזבחי כדאמר הבאה,
אצבעו אלא וכו' פסולי�, שבאצבע 
שיריי ר"א דאמר אלעזר לרבי מסייע שבאצבע.
מזרק בשפת כה. 
זבחי וברש"י עי"ש. וכו'. מזרק בשפת אביי אמר מקנח, במאי

ה"ח). ממעה"ק פ"ה 
ברמב" הוא (וכ� לתוכו. ולא
àë.�וקר קר� כל וכ� (נג.) 
ש
áëיסוד זה אומר אתה דרומי, יסוד זה מזבח, יסוד אל ת"ר 
ש ובגמ' 
ש מתני'

מ� ליציאתו הכבש, מ� ירידתו ילמד אמרת וכו' מערבי יסוד אלא אינו או דרומי,
וברש"י לו. �בסמו הכבש מ� ירידתו א� לו, �בסמו ההיכל מ� יציאתו מה ההיכל.
.[
בדרו שהכבש [לפי לו. �סמו שהוא דרומי ליסוד נשפכי� הכבש מ� ירידתו א�



‰� ¯„Ò‰„Â·Ú Á ˜¯Ù

Êna¯˜כג Ô˙�Â ,˙Á‡ ˙Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ìc ÏËכד�Úa¯‡ Ô‰L ˙B�zÓ ÈzL »««»««««¿»««ƒ¿»¿≈«»∆≈«¿«
hÓÏe‰,כה ÁaÊn‰ ÈˆÁÓכוeËÈLÙ‰ .ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL ÌÈÈ¯ÈM‰Â ≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»¿«ƒ«ƒ¿»«¿¿ƒƒ¿ƒ

ÌeÁz�Âכז‡˙ ,˙BÏBÚ‰כחÌÈÏÈ‡Ï ,Ì‰· ‰ÎfL ÈÓÏ Ìe¯ÒÓe ,ËtLnk ∆»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ∆»»»∆»≈ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

âëאז העולות שחט כבר אם דדוקא ו', ה"ה תו"מ מהל' פ"ט קורקוס מהר"י דעת
אם אבל חטאת, לאימורי קודמין עולה ואברי עולה, לדם חטאת דם רק קודם
החטאת, שוחט ואח"כ והקטרה, זריקה דהיינו חטאת, מעשה גומר שחט, לא עדיין
חטאת, לאמורי בהקטרתן קודמין. עולה אברי ד"ה במתנ' רש"י בדברי כן ולמד
חטאת, מעשה גומרים בלא"ה הא נזרקו אם דדוקא ולמד שניהם. דם נזרקו אם

התדיר. כל ריש התוי"ט, והביאו עי"ש,
ה"מ מנא (פט:) שם בגמ' דמייתי מהא שתמה (פט.) בזבחים שלמה בחשק ועיין
האחד ואת חטאת האחד את ועשה נאמר כבר והרי וכו' לחטאת, תקח שני ופר דת"ר
לכל קודמת חטאת שיהא שיכול לחטאת, תקח בקר בן שני ופר ת"ל מה עולה,
מעשה לכל קודמת עולה תהא יכול לחטאת, תקח בקר בן שני ופר ת"ל עולה, מעשה
עולה לדם קודמת חטאת דם כיצד הא וגו', חטאת האחד את ועשה ת"ל חטאת
דכשמביאים להדיא הרי ע"כ. וכו' חטאת לאימורי קודמין עולה אברי שמרצה, מפני
הדם זריקת אחר בחטאת מפסיקים הלויים) ועולת בחטאת (כמו יחד ועולה חטאת
מייתי הרי (והגמ' חטאת לאימורי עולה אברי ומקדימים העולה, ומקטירים וזורקים
חטאת של מתנות ד' כל ואמאי שם מק' והגמ' מתני'). טעם לפרושי ברייתא הך
שיפסיק לגמ' דהוק' הרי לא, והנך תיקדום דמכפרא קמייתא מתנה אימא קודמות
להפסיק יכול דלמסקנא כ"ש עולה. מעשה ויקדים דחטאת המתנות באמצע אפילו
מחלוקת בזה שיש לומר בא הקושיא חומר ומפני עולה. למעשה מתנות גמר אחר
דפליגי ור"ל אחרינא, לדרשא זה מקרא שדורשים בתו"כ תנאים ומביא הסוגיות
מחבריו ולא מחבירו כרבי והלכה עולה, מעשה לקדימת קרא האי שדורש רבי על
בגמ' דמביאה הברייתא כמו לא המשנה יפרש שרש"י כן לומר תמוה ולכאו' עי"ש.
ולכך ודו"ק]. קודמת בהמה חטאת בד"ה מתני' כן פירשו לא תוס' [וגם וכו' מנה"מ
העולה. מקדים ואח"כ לזריקתו רק קודמת דחטאת הסוגיא כפשטיות רבנו למד
נזרק לא אם לאפוקי שניהם. דם נזרק אם קודמין, עולה אברי במתני' שכתב ורש"י
ולא קודמין, מהן איזה חטאת ודם עולה אברי בגמ' בעיא יש דאז חטאת, דמי עדיין
עד בדמו שימרס עולה דמי עדין נזרק לא אם לאפוקי דבא לומר [ותימה איפשטא,
ונקט שם שמח האור הקשה וכן החטאת]. חלבי ויקטיר וימלח ויוציא ויקרע שיפשיט
עיי"ש. העולה ועושה דמיו מתן אחר בחטאת מפסיק יחד ועולה חטאת דבאים דהיכא

ãë.ס"ו ס"ה אות ג' בפרק תמיד גבי כנ"ל
äë.המזבח מחצי למטה היינו
åë.כב אות כנ"ל
æë.(.פט) בזבחים כדתנן חטאת, לאימורי קודמין עולה דאברי
çë.בפ"ו לעיל כמבואר



Â�¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

¯Na‰ ÌÈN·kÏÂכט„Á‡ ÌÈN·kÏ ,ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰ .‰MÓÁa ¿«¿»ƒ«»»«¬ƒ»«¿»«ƒ¿«…∆¿««ƒ«¿»ƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ÏÂ ,„Á‡ל,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚa ÌÈ·¯˜ ÌÈ¯t‰Â .ÌÈ�L ÌÈ�L ∆»¿»≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»»

Á‡a„,לא L‡¯‰לב,ÌÈ�La Ï‚¯‰Â ,ÌÈ�La ı˜BÚ‰ ,ÌÈ�La Ï‚¯‰Âלג‰ÊÁ‰ »…¿∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«ƒ∆»∆
,„Á‡aלדLÏLa ‰¯b‰Â,‰לה,ÌÈ�La ˙B�Ùc‰ ÈzLe ,ÌÈ�La ÌÈ„i‰ ÈzL ¿∆»¿«≈»ƒ¿…»¿≈«»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ

Ïkלו ‰ÏÚ‰Â ‰¯eLa e„ÓÚ .‰LÏL ‰LÏLa ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰«¿»«ƒ¿«…∆¿««ƒƒ¿…»¿…»»¿¿»¿∆¡»»
,Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ Ba ‰ÎfM ‰Ó „Á‡לזÏÚ B‡ ,L·kÏלח,ÁaÊn‰ ·Bk¯k ∆»«∆»»ƒ»««≈∆«∆∆««¿«ƒ¿≈«

˜¯Úלט .e„¯ÈÂ ÌeÁÏÓeמ,ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ˙‡hÁ‰ �˙�Ìמא‡˙ ¿»¿»¿»«∆««»¿ƒ∆»≈ƒ¿»»
ÌÏÚ‰Â ,ÒÈ‚ÓaמבÈÓ eÏÚ .„¯ÈÂ ,ÌÁÏÓe ˙BÏBÚ‰ È¯·‡ Ïˆ‡מג,eÎfL ¿≈ƒ¿∆¡»≈∆∆¿≈»¿»»¿»«»ƒ∆»

‰ìàøùé úãåáòŠ

èëהשלישי ,
הידי בשתי השני וברגל, בראש הראשו� כא�), כתב הראשונות (במהדורות
שמשנת (ובמהדורות הדפנות בשתי החמישי ובגרה, בחזה הרביעי וברגל, בעוק�
.(
הערבי בי� של תמיד לגבי בפ"ו בהרחבה פירט דכבר 
משו פירט, לא ,�ואיל שנ"ו

ì.
בנסכי ונתרבה איל שהוא להראות כדי .
ש
àì.ידיו בשתי ומחזיקו .
ש
áìוכ"כ .
כול וכ� בו, 
אוחזי 
כהני הארבינושני על דיומא פ"ב סו� זוטא באלפסי

בזר 
שוי תנא בגמ' ומפרש .
שוי ואלו אלו של ונתוח� הפשט� כה:) (ביומא דתנ�
וכתב לנתחי
.רבינווכו' נתחיה ולא לנתחיה אותה דכתיב פשיטא בנתוח, שוי� ואילו

דהא לפרש דליכא ור"ל עכ"ל. יחד. 
שני אותו שמקריבי� ,
בשני הרגל דתנ� והא
בשוה 
אות [שמנתחי� ופר כבש של היינו ,
שוי אלו אלו של וניתוח� הפשט� דתנ�
חז"ל ודרשו לנתחיה, אותה וניתח בעולה כתיב דהא פשיטא דזה ,
נתחי מני� לאותו

ממעה"ק. הי"ט בפ"ו 
הרמב" וכדכתב ,
לנתחי נתחיה ולא
âì.אוחזו אחד כה�
ãì.בו 
אוחזי 
כהני שלשה והלב, והריאה הקנה בו 
שתלויי הצואר
äì.יד לכל א' כה�
åì.
כהני שלשה ע"י 
מה א' כל
æì.ולמטה מחציו הכבש במזרח 
במועדי
çì.וכנ"ל בר"ח
èì.מלח תקריב �קרבנ כל על כדכתיב
îהוציא ואח"כ קרביו, את ומיחה בטנו, את קרע החטאת כל את שהפשיט לאחר

האימורי
.את
àî.שרת מכלי קערה
áî.המזבח כרכוב על או בכבש
âî.למזבח הכבש מ� 
האברי העלאת של בפיס שזכו



Ê� ¯„Ò‰„Â·Ú Á ˜¯Ù

eÏÚ‰ÂמדÈab ÏÚ ,˙‡hÁ‰ È¯eÓ‡ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙BÏBÚ‰ È¯·‡ ¿∆¡∆¿≈»¿ƒ»¿««»≈≈««»««≈
Èabמה ÏÚ ÁÏÓ e�˙� .‰Î¯Ún‰מוÌeÏÏ·e ,˙BÁ�n‰מזÌÈ�B¯NÚ ‰LÏL ««¬»»»¿∆«««≈«¿»¿»¿…»∆¿ƒ

,ÏÈ‡Ï ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa ÌÈ�B¯NÚ È�Le ,¯tÏ ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ˙ÏÒ…∆«¬ƒ«ƒ∆∆«»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ»«ƒ
,N·kÏ ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÔB¯OÚÂמח˙Á�Óe ,‰�M‰ L‡¯ ÛÒeÓ .Ìe¯ÈË˜‰Â ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ«…«»»ƒ¿«

,˙¯ˆÚa ÂÈ˙B�a¯˜Â ÌÁl‰ ÈzLe ,ÁÒt ÏL È�L ÌBÈa ,B˙ÏBÚÂ ¯ÓBÚ‰»∆¿»¿≈ƒ∆∆«¿≈«∆∆¿»¿¿»«¬∆∆
‰·e‡Èמט .ÔÈi‰ ÈkÒ�Ï Ô˙Á�Óe Ô˙B‡ ÔÈÓÈc˜Óנ,ÔÓM‰ ˙cÓk CÒpÏ ÔÈÈ «¿ƒƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««ƒ≈ƒ«ƒ«∆∆¿ƒ««∆∆

‰a¯‰ ÔÈÙÒeÓ ÌL eÈ‰ Ì‡נא,L„Á L‡¯ ÏLÏ ˙aL ÏL ,Ì„B˜ ¯È„z ƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ≈∆«»¿∆……∆
.˙B„ÚBn‰ ¯‡L ÏÎÏ ÔÎÂ ,‰�M‰ L‡¯ ÏLÏ L„Á L‡¯ ÏLÂנבeÚ˜z ¿∆……∆¿∆…«»»¿≈¿»¿»«¬»¿

ÌÈiÂÏ‰ e¯a„Â ,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Âנג¯ÈMaנדÔÈ�˙B� ˙aM·e ,ÌËtLÓkנה¯Á‡ ¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»»««»¿ƒ««
,ÈÈ È�ÙÏ ÌÈ�t ÌÁÏ Ckנו.ÔÈÎÈÊa‰ e¯ÈË˜‰ÂנזÏLÂ L„Á L‡¯ ˙‡hÁ »∆∆»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ«»ƒƒ««……∆¿∆

‰ìàøùé úãåáòŠ

ãî.מקרא 
ש בגמ' ונפק"ל חטאת לאימורי 
קוד עולה אברי (פט.) פ"י 
זבחי כדתנ�
äî.שבמזרח גדולה המערכה
åî.העולות לכל 
נסכי מנחת
æî.
הנסכי כל לגבי נאמר שלח ובפר' וגו', 
ונסכיה 
ומנחת 
ש כדכתיב
çîמשיח כה� ומנחת 
כהני מנחת עד: במנחות [וכדתנ� קמיצה, 
בה היה ולא ,
כול

ושיריה� נקמצות מנחות ואלו עב: ועי"ש .
לכהני בה� ואי� למזבח 
נסכי ומנחת
ודו"ק]. 
לכהני

èî�קרב שיש פסח של ב' 
וביו ר"ה מוס� יש ר"ח מוס� שמלבד השנה שבראש ר"ל
המוספי� לנסכי אות� מקדימי� ,
הלח 
ע 
הבאי קרבנות ובשבועות העומר, 
ע הבא
ושאר שבת לגבי בפ"ז וכנ"ל ,
כול על יהא היי� על 
שאומרי שהשירה כדי

ט'. באות עיי"ש 
מועדי
ð'בפר שנאמר וכמו לכבש, ההי� ורביעית לאיל ההי� ושלישית לפר ההי� חצי היינו

שלח.
àð.'וכו ר"ח לנכסי 
קוד שבת נכסי ר"ל
áð.'ז ו' בפ"ה כנ"ל
âð.שיר איזה הספר שבסו� הרמ"ע בהערת עיי�
ãð
חדשיכ ובראשי 
ובמועדיכ 
שמחתכ 
וביו כמ"ש בחצוצרות אז 
תוקעי 
והכהני

וכנ"ל. המזבח לפני מכה החליל בשנה 
פעמי ובי"ב בחצוצרות. 
ותקעת
äð.�לבזיכי 
ומוספי המערכה בסדר וכדאמרינ� ,[
ש יקרות [ובהערות בפ"ז כנ"ל
åðבכל ואכילתו הקבוע, במשמר הבזיכי� והקטרת וסידורו [
הפני 
לח [של וסילוקו

במשמר עבודתו 
הפני 
לח הי"א) פ"ד (סוכה בתוספתא תניא דהכי המשמרות,
חלק ליה מרבינ� דבגמרא 
משו טעמא והיינו המשמרות. בכל ואכילתו הקבוע,



Á�¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

,Ì‰a eÎÊ ·‡ ˙È· È�‰k ‰�M‰ L‡¯נח„‚�k Ôa¯˜ ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â …«»»…¬≈≈»»»∆¿≈¿ƒ¿»»¿»¿∆∆
ÌÈÏ‚¯ ÏLÂ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB� ÏBhÈÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,Ôa¯»̃¿»∆»»«≈»ƒ≈ƒ»∆»¿∆»¿∆¿»ƒ

‡Á˙נט ‰¯Bz .Ba ‰ÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk „Èס,BpÓÊa ¯ÓBÚ‰ ˙Á�Ó È¯ÈÈLÏ «»«ƒ¿»»»»««ƒ¿»≈ƒ¿«»∆ƒ¿«
ÌÈÓÏMÏÂסא ˙‡hÁÏÂ ,ÔpÓÊa ÌÁl‰ ÈzLÏÂסב‡l‡ .ÔÏÈ·La ÌÈ‡a‰ ¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«»¿««»¿«¿»ƒ«»ƒƒ¿ƒ»∆»
ÏÁ˜סג Ïk‰Ó ÏËB� ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ÏËB� ÏB„b Ô‰kL∆…≈»≈«»««ƒ«∆∆¿ƒ»»≈≈«…≈∆

.L‡¯aסדÌBÈÏ ‰pe‰Î È¯ÎÊÏ ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏ ÔÈÏÎ‡�Â:˙BˆÁ „Ú ‰ÏÈÏÂ »…¿∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿»«¿»«¬

‰ìàøùé úãåáòŠ

מפרשה לא שבת ומוס� לעבודה. ולא רחמנא, רביה לאכילה משמע יאכלו, כחלק
דבהדיא הקבוע], למשמר [שזה ציבור קרבנות דשאר בכלל והוי ושיירא, מידי מתניתי�
לחה"פ. ובחילוק ד"ה (נה:) סוכה תוס' הקבוע. למשמר שהוא (
(ש בתוספתא קתני

æðובסוכה בפ"ז כנ"ל 
המוספי 
מקריבי 
[שה היוצא משמר כהני בשבת חל 
וא
בשבת. ולצלות לבשל 
יכולי אי� שהרי בערב, 
אות 
אוכלי נו:]

çðאיש תהיה אהר� בני מלכל לה ילי� י') פרק צו (מתו"כ נג. ומנחות נג. בקידושי�
בשר חולקי� 
הכהני אי� ה"ד) (פי"א 
זבחי בתוספתא הוא וכ� ז) (ויקרא כאחיו
כנגד מנחות מנחות, כנגד עופות עופות, כנגד בשר עופות, כנגד ועופות בשר כנגד
איש תהיה אהר� בני לכל וחרבה בשמ� בלולה מנחה וכל ז) (ויקרא שנאמר מנחות

.
תמי שהוא אע"פ חולק הקט� אי� ,
מו שבעל אע"פ חולק האיש כאחיו.
èð
הרגלי באימורי שוות המשמרות כל היו בשנה 
פרקי בשלשה (נה:) סוכה מתני'

ושרת נפשו אות בכל ובא ת"ל וכו' שוות המשמרות שכל מני� ת"ר 
ש ובגמ' וכו'.
דכתיב באכילתו, זוכה בעבודתו דזוכה וכיו� עליו, מעכב המשמר שאי� אחיו, [ככל
.[
ש רש"י ,
לוי 
כהני נקראו מקומות ובכ"ד תהיה. לו אותה המקריב ז) (ויקרא

ñ.[
הלח שתי [כמו ברגל קבוע שהוא לפי
àñכשאירע ובעצרת וברש"י חמ�. �היל מצה �היל לו אומר ובעצרת 
ש במתני'

מצה. שהוא 
הפני 
לח וחילוק 
הלח דשתי חמ� חילוק בו ויש בשבת,
áñ.
הלח בשביל 
שבאי אמור בפר' 
האמורי 
לשלמי 
כבשי ושני ,
עזי שעיר היינו
âñונוטל וכו' אוכל אני זו חטאת אומר בראש חלק נוטל כיצד וכו' ת"ר יג: ביומא

חלות. משתי חלה
ãñ.
קדשי קדשי כדי� ציבור ושלמי וחטאת 
הלח ושתי העומר, מנחת שיירי

ו



Ë� ¯„Ò‰„Â·Ú Ë ˜¯Ù

Ë ˜¯Ù

הראשונה הבבא זאת אומרים ר"ה למוסף

eàéáäL„Á‰ ÛÒeÓ ¯Á‡ ‰�M‰ L‡¯aאÏÈ‡Â „Á‡ ¯t ,B˙Á�Óe ÅÄ¿…«»»««««…∆ƒ¿»«∆»¿«ƒ
,„Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈN·k ‰Ú·LÂ „Á‡∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»∆»

ÌÈÎq�Óe ,Ì˙Á�Ó ˙‡ e·È¯˜‰Â .ËtLnk Ìe‡NÚÂבÏÚ Ïk‰ ÏÚ «¬»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿«¿ƒ««…«
È„Èג:¯ÈL ¿≈ƒ

העומר] [קרבן השנית הבבא זאת אומרים פסח של שני יום למוסף

íBéaÁÒt ÏL È�Lד,B˙Á�Óe ÌBi‰ ÛÒeÓ ¯Á‡הÔB¯OÚ e‡È·‰ו˙ÏÒ À≈ƒ∆∆«««««ƒ¿»≈ƒƒ»…∆

‰ìàøùé úãåáòŠ

à.'וגו ומנחתה החדש עלת מלבד פנחס בפרשת כדכתיב
á.וחצוצרות שיר ע"י יחד 
המוספי כל על היינו
â.שיר איזה הספר שבסו� ז"ל הרמ"ע בהערות ועיי�
ãסמו� [היינו שחר של תמיד ע הכבשי ושבעת העולה פר אומר ר"ע (ע.) ביומא כדתני'

.היו עבודת ואח"כ התמיד לעולת אשר הבקר עולת מלבד שנאמר קרבי היו [לה
äוהני� הכה�, אל 
קצירכ ראשית עומר את 
והבאת כג) ויקרא אמור, (בפר' שנאמר

כבש העמר את 
הניפכ 
ביו 
ועשית וגו', השבת ממחרת וגו' ה' לפני העמר את
ותניא וגו'. בשמ� בלולה סלת 
עשרוני שני ומנחתו לה' לעלה שנתו ב� 
תמי
שירצה ואימתי ויספור יקצור יכול כג) (ויקרא תספרו 
הביאכ 
מיו (סו.) במנחות
ויביא ויספור יקצור יכול טז), 
(דברי לספור תחל בקמה חרמש מהחל ת"ל יביא,
תמימות שבתות שבע מוצא אתה אימתי תהיינה, תמימות שבתות שבע ת"ל ,
ביו

מיו ת"ל בלילה, ויספור ויביא יקצור יכול מבערב. מונה שאתה הביאכ
,בזמ� 

ה� כיצד (סה.) 
ש במתני' ועיי� .
ביו והבאה בלילה, וספירה קצירה כיצד הא

וכו'. עושי�

לכבשי 
קודמי 
הלח שתי עמו, הבא לכבש 
קוד עומר (יג.) בהוריות ואמרינ�
ומשמע ,
לח בגי� הבא לדבר 
קוד ,
ליו בגי� הבא דבר הכלל זה ,
עמה 
הבאי
שהעולות בעצרת לקמ� רבינו הסדיר �לכ לא, ועולה לחטאת אבל ,
לכבשי דדוקא

.
קודמי
åהעומר וכו', סאי� משלש עשרו� בא היה העומר סג:) 
ש וכ� (עו: מנחות כדתנ�

אותו ומניפי� מביאי� סאי�. מג' עשרו� כת"י וברש"י נפה. עשרה בשלש מנופה היה
בדקה ת"ר בגמ' (עו:) ועי"ש סלת. עשרו� על שמעמידי� עד ,
פעמי י"ג בנפה
מזו, למעלה וזו מזו למעלה זו במקדש היו נפות י"ג אומר רשב"א וכו' בגסה
ועיי� .
ש וש"מ ותוס' (כת"י) וברש"י סולת, קולטת תחתונה סובי�, קולטת עליונה



Ò¯„Ò‰„Â·Ú ‰·¯ ‰„Â·Ú

ÔÈ‡Ò,ז LÏL CBzÓ ÌÈ¯BÚNח,ÂÈ�ÙlL ‰ÏÈla e¯ˆ˜pLטÔÈa ÏBÁa ÔÈa ¿ƒƒ¿…¿ƒ∆ƒ¿¿««¿»∆¿»»≈«≈
‰„O‰ ÔÓ ,˙aMaי·B¯w‰יא,Ï‡¯NÈ ı¯‡aLיב,ÌÏLe¯È ÏL dÓB¯„Ï ««»ƒ«»∆«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿»»ƒ

Bte˜a˙,יג Ô˙B‡ ÔÈ�˙Bיד�ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈ¯¯B·e ÔÈ¯BÊÂ ÔÈË·BÁÂ ‰¯ÊÚÏ ÔÈ‡È·Óe ¿ƒ»¿¿ƒƒ«¬»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ¯BÚO‰ we�Ó·,טזÔÈ·‰·‰Óeטו‡˙ ·ea‡aיז,‰¯ÊÚa Ô˙B‡ ÔÈÁËBLÂ ∆«¿ƒ¿«¿¬ƒ¿«¿»¿¿ƒ»»¬»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

(ויקרא כתיב ובעומר וכו' סולת אלא קמח לבוא הוכשרו ולא ד"ה (ס:) מנחות רש"י
גרש אביב [לה' ,
ביכורי מנחת תקריב 
וא (
(ש דכתיב דהא ומשמנה. מגרשה ב)
והקטיר היא. מנחה לבונה עליה ושמת שמ� עליה ונתת .�בכורי מנחת את תקריב כרמל
כתיב, העומר במנחת לה']. אשה לבונתה כל על ומשמנה מגרשה אזכרתה את הכה�
כיצד (פה.) 
ש כדתנ� נקיה סלת להיות �וצרי כ']. אות לקמ� [עיי� סלת היינו וגרשה

וכו'. דק קמח אבק וברש"י פסול. אבק בה עלה לתוכה, ידו מכניס הגזבר בודק,
æהכתוב העומר במנחת ב), (ויקרא 
ביכורי מנחת תקריב 
וא (פד.) במנחות כדתניא

מ� אלא אינו או ,
השעורי מ� אומר אתה ,
השעורי מ� באה היא מהיכ� מדבר,
האמור אביב מה לדורות, אביב ונאמר 
במצרי אביב נאמר אומר ר"א 
החיטי

וכו'. 
שעורי לדורות האמור אביב א� ,
שעורי 
במצרי
ç.'ד באות כנ"ל
è.בא היה משלש חול ואחד שבת אחד 
אומרי 
וחכמי (סג:) 
ש מתני'
é�מביאי 
לירושלי הקרוב ביכר לא הקרוב, מ� להביא העומר מצות (סד:) 
ש מתני'

כדלקמ�). בא"י (והיינו .
מקו מכל אותו
àéעומר את 
והבאת קצירה את 
וקצרת וגו' האר� אל תבואו כי כג) (ויקרא שנאמר

החדש מ� ומחו"ל האר� מ� באי� והיחיד הציבור קרבנות כל וגו'. 
קצירכ ראשית
וש העומר מ� חו� היש�, האר�,ומ� ומ� החדש מ� אלא באי� שאינ� 
הלח תי

המובחר. מ� אלא באי� אינ� וכול�
áé'וכו המודרמות השדות מ� אלא העומר את מביאי� שאי� לפי (פה:) במנחות דתניא


בדרו עומדת החור� בימות שהחמה וברש"י שוקעת חמה ומה� זורחת חמה שבה�
עי"ש. וכו'

âé.בקופות ונתנוהו קצרוהו (סו.) 
ש מתני'
ãé.�יתמע שלא כדי אותו חובטי� ובקלחות 
בקני וחכ"א וכו' לעזרה הביאוהו 
ש

ובקלחי 
בקני רק 
חובטי �ור אביב שהוא ולפי הקליפות, להסיר כדי 
[חובטי
המו�. לפזר כדי מתו"מ) הי"ב (פ"ז 
רמב" ובוררי� זורי� ואח"כ כרוב]

åè'ובמתני כרמל, גרש באש קלוי ב) (ויקרא כדכתיב באש. קלוי מצות בו 
לקיי כדי
בכולו. שולט האור שיהא כדי מנוקב, היה ואבוב לאבוב, נתנוהו 
ש

æè.רש"י שמו. וזה נחשת של כלי
æéשהעזרה וע"י הקליפות שיירי [להפריח בו. מנשבת והרוח בעזרה שטחוהו 
ש

כדי ללתות, שיוכלו כדי האבוב, 
חו מ� אותו לקרר בו] שולט הרוח ההר בראש
שליט"א. אופמ� הגר"ע לחימו�. יבואו שלא
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çéוברש"י שאני. ציבור אותה, וצוברי� אותה לותתי� העומר מנחת דתניא (לו.) 
בפסחי
נקיה. סולת� שתהא כדי מורסנ�, להסיר במכתשת וכותש� מעט 
במי שור� לתיתה
בי"ד, פי על נעשי� שלה עסקי� וכל היא, ציבור קרב� העומר מנחת שאני, ציבור
יחמי�]. שלא בו [ויזהרו הוא ובזריזי� בבי"ד הכל ולתיתה, שלה והיבהוב קצירתה

èé
ש [ומפרש אות�, 
לותתי אי� מנחות של חיטי� שמואל אמר זירא רבי אמר 
ש
בעזרה 
דנעשי 
משו יחמיצו, שלא 
ומשמר בפושרי� 
אות ללוש שהתירו דאע"פ

התירו]. לא �לכ בעזרה. דוקא אינה לתיתה אבל ,
זריזי 
במקו
ë�שכ עבה, אלא דק טוחנות היו שלא גרוסות, של 
ש וברש"י (סו.) 
ש מנחות במתני'

הקליפה אלא מוציאה ואי� פולי�, בה� שטוחני� גריסי� לשו� היינו וגרוסות הסולת, �דר

ש ועל הסולת. 
ע בנפה הקליפה יעבור יפה יטחנו 
שא בעצמו, מהגרעיני� בנפה
סולת]. לעשות� גרוסות של 
בריחיי אות� שטוחני� [ע"ש כרמל. "גרש" נקראת �כ

àë.וכנ"ל עו: 
ש כדתנ�
áë.למנחה [וגו'] סולת ועשרו� כא) יד, (ויקרא שנאמר מעשרו�, פחותה מנחה אי�

עי"ש. וכו' לוג הטעו� מדבר יפחות שלא פט. מנחות גמ' ע"פ א) (ב, ויקרא רש"י
âëשמנו נת� לעשרו� לו בא (סז:) 
ש ובמתני' שמ�. עליה ונתת ג) (ויקרא כדכתיב

בכלי, תחילה שמ� שנות� המנחות כל �דר שכ� 
ש וברש"י ובלל. יצק ולבונתו
עי"ש. (עד:) מנחות אלו בפרק כדאמר ובולל, שמ� ויוצק וחוזר סולת נות� �כ ואחר

ãë.לוג שטעו� עשרו� על לימד יד), (ויקרא ולוג בלול עשרו� ת"ר (פט.) במנחות
äë(במנחה) מדכתיב (קו:) ובמנחות היא. מנחה לבונה עליה ושמת ב) (ויקרא כדכתיב

להרמה לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה מסלת בקומצו ממנו 
והרי
קומ�. נמי לבונה א� קומ� דמנחה הרמה מה דמנחה,

åë.(כג (ויקרא 
לרצונכ ה' לפני העומר את והני� שנאמר
æëיכול ה' לפני והאמרת מק' 
ש ובגמ' במזרח. היתה תנופה תנ� (סא.) במנחות

אמרי רש"י], במערב. דהיינו ה' לפני דמנחה, הגשה גבי רבה [בהקומ� במערב,
לה היה לא מזרחית דרומית וקר� יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי מנחה ה"מ

.[
ש ותוס' רש"י [וע"ע ביה קרינא ה' לפני הכא אבל יסוד.
çë.
ש משנה
èëותניא המזבח. פני אל ה' לפני אהר� בני אותה הקרב המנחה תורת וזאת כדכתיב

[שהוא המזבח פני אל ת"ל ההיכל], כנגד [שהוא במערב יכול ה' לפני סד:) 
(זבחי
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ת"ל ,
בדרו יכול המזבח פני אל אי למזבח], 
עולי שדרכו הכבש 
שש 
בדרו
[במסכת ודיו, קר� של חודה כנגד דרומית מערבית בקר� מגישה כיצד הא ה', לפני
למזבח גופה המנחה להגיע �צרי שאינו דקאמר, ודיו מאי מפרש (יד:) פ"ב סוטה

רש"י]. הכלי. אלא
ìלצד לבונתה את ומסלק 
ש ובגמ' (יד:), בסוטה המובא מנחות דסדר ברייתא

או צרור בידו ועלה קמ� ו.) (מנחות דתנ� מנחה, בהדי תקמו� דלא היכי כי אחד,
פסול. לבונה קורט או מלח גרגר

àìגבי (ב') [בויקרא ומשמנה. מגרשה ומשמנה, מסלתה דכתיב מנל� ובגמ' כנ"ל, 
ש
נאמר העומר ובמנחת ומשמנה, מסלתה קומצו מלא 
מש וקמ� נאמר מנחות שאר
ומשמנה, ומדכתב קומ� היינו ואזכרתה ומשמנה, מגרשה אזכרתה את הכה� והקטיר

שמנה]. שנתרבה 
ממקו שקומ� לומר
áìדקדישתיה אע"ג 
ד ,
אד דהוי מידי לי, למה בכ"ש, ומקדשו שרת לכלי ונותנו 
ש

בקומ� כלי דמת� [ונמצא שנא. לא ה"נ בכ"ש ליה מקדיש הדר בהמה בצואר סכי�
בבהמה]. בכ"ש 
הד קבלת כנגד הוא

âìממנו 
והרי ו') (ויקרא צו בפר' המנחה. על אשר הלבונה כל ואת דכתיב 
ש
המזבח והקטיר המנחה על אשר הלבונה כל ואת ומשמנה המנחה מסלת בקמצו

לה'. אזכרתה ניחח ריח
ãì.המזבח שבראש המלח מ�
äìמעלהו אימא אלא ליה, מקטיר בכלי בגמ') (ומק' בכ"ש, ומקטירו ומעלהו 
ש

כיצד כ"ש, טעו� קומ� 
אומרי 
וחכמי (כו.) במנחות וברייתא להקטירו. בכ"ש
פי"א 
וברמב" עיי"ש, בכ"ש, ומקטירו ומעלו בכ"ש, ומקדשו מכ"ש קומצו

קורקוס). ובמהר"י 
ש הכ"ד פ"ה (וע"ע ה"ו מפסוה"מ
åì�ב 
תמי כבש העומר את 
הניפכ 
ביו 
ועשית כג) (ויקרא אמור בפר' כדכתיב

לה'. לעולה שנתו
æìשחיטה בשעת שאחזוהו ועקדוהו ,
ממו ובקרוהו להפשיט, נוח שיהא השקוהו

בתמיד. וכנ"ל
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çì.�בשמ בלולה סלת 
עשרוני שני ומנחתו 
ש כדכתיב מנחתו, שנכפל
èì
כש יכול כפולה שמנחתו וכו' לימד ,
עשרוני שני ומנחתו ת"ר (פט:) במנחות

יהא לא יכול ההי�, רביעית יי� ונסכו (
(ש ת"ל כפול, יינו �כ כפולה שמנחתו
ת"ל מנחתו, 
ע שנבלל כפול שמנו יהא אבל מנחתו, 
ע נבלל שאינו כפול יינו
ונסכו, וקרינ� ונסכה כתיב אר"א תלמודא מאי רביעית, אלא יהו לא נסכיו כל ונסכו

רמב" (וע"ע רביעית. שמ� א� רביעית יי� מה דיי�, כנסכו דמנחה נסכה כיצד הא

מנחה). תעשה לאיל או עה"פ שלח פר' מספרי ומקורו ממעה"ק ה"ה פ"ב
î.שיר איזה ז"ל הרמ"ע בהערות ועיי� העולות, כל על

àî�ב ופר שנה בני 
תמימי 
כבשי שבעת 
הלח על 
והקרבת אמור בפר' שנאמר
ושני לחטאת אחד 
עזי שעיר 
ועשית וגו' לה' עולה יהיו 
שני 
ואלי אחד בקר

.
שלמי לזבח שנה בני 
כבשי
áîעבור 
ונסכי מנחה מביא [וכ� וגו' 
ונסכיה 
ומנחת לה' עולה יהיו (
(ש שנאמר

שלמי]. ד"ה 
ש ובתוס' צ: במנחות וכדאיתא כדלקמ� 
השלמי
âîחמ� תהינה סלת 
עשרוני שני 
שתי תנופה 
לח תביאו 
ממושבותיכ 
ש שנאמר

.(
עשרוני שני 
ושתיה עשרו�, הוא 
לח דכל (נמצא וגו'. תאפינה
ãî.(:עו) במנחות משנה
äîי"ב בנפה ומניפי� סאי�, ג' [שמביאי� סאי�. משלש 
עשרוני שתי 
הלח שתי 
ש

ובגמ' עשרו�. לכל ומחצה דסאה נמצא [
עשרוני לב' אותו שמעמידי� עד 
פעמי

הפני 
ולח סאי�, לג' עשרונות ב' 
הלח ושתי סאי�, מג' עשרו� בא [עומר מ"ט 
ש

ומשעורי אתי דמחדש כיו� בי"א], וזה בי"ב וזה נפה בי"ג זה וכ� לסאה, עשרו�
יותר בה יש חדשה (תבואה סאי�. משלש אלא אתי לא מובחר עשרו� [עומר], אתי
דמחדש אע"ג אתיי� דמחיטי� כיו� סאי�, מג' עשרונות שתי 
הלח שתי רש"י) סובי�.
ומיש� אתו דמחיטי� כיו� וכו' 
הפני 
לח סאי�. משלש אתו עשרונות שתי אתיי�,

מסאה. אתי מובחר עשרו� אתו
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,ÌÈÓÏLנבÔÙÈ�ÓeנגÏa˜Óe ÔËÁBL Ck ¯Á‡ .ÌÈiÁ Ì„BÚa ÁaÊn‰ Á¯ÊÓa ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿≈«¿»«ƒ««»¬»¿«≈

ÔÓcנד,Úa¯‡ Ô‰L ˙B�zÓ ÈzL Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ˜¯Êna Ô˙B�Â ,ÔBÙva »»«»¿≈«ƒ¿»ƒ»∆»≈∆¿≈«»∆≈«¿«

‰ìàøùé úãåáòŠ

åî.חדשה מנחה שנאמר
æî,האר� ומ� החדש מ� אלא באי� שאינ� 
הלח ושתי העומר (פג:) במנחות משנה

לאר�. חוצה מ� ולא (
ש (ויקרא תביאו, 
ממושבותיכ 
ש ובגמ'
çîבחו� ועריכת� לישת� 
הפני 
לח ואחת 
הלח שתי אחת (צה:) במנחות משנה

בגמ'. ועי"ש .
בפני ואפיית�
èî�מתו יפה המחומ� שאור, מביא 
ש וברש"י עי"ש, (נב:), במנחות יהודה כרבי

סולת. וממלא ומוסי� העשרו�, של] [המדה �לתו ונות� ביתו
ð,שלושה על יותר ולא 
משתי פחות לא נאכלות 
הלח שתי (ק:) במנחות משנה

נאכלות השבת אחר להיות יו"ט חל ,
לשני ביו"ט נאכלות יו"ט מערב נאפות כיצד
שאי� שבת, בערב 
שאפאו לג', משנאפו. ,
ימי משני פחות לא וברש"י לשלושה,

יו"ט. ולא שבת לא דוחה אפיית�
àð
קרני כעי� זוית לכל בצק מדביק שהיה וקרנותיה, 
ש וברש"י (צו.). 
ש משנה

אצבעות. ד' הקר� �ואור
áð'ה לפני תנופה 
הבכורי 
לח על 
אות הכה� והני� שנאמר 
הלח 
ע 
הכבשי

נוסחאות ושנויי 
ש ולח"מ תו"מ מהלכות הי"א פ"ח 
רמב" (וע"ע ,
כבשי שני על

כבשי שני גבי על 
הלח שתי נות� עושה הוא כיצד (סא.) במנחות ותנ� .(
ש

הור ואשר הונ� אשר שנאמר ומוריד, מעלה ומביא �מולי למטה, ידיו שתי ומניח
תנופה, 
אות והנפת כתיב מיניה ולעיל ,
הור ואשר הונ� אשר 
במילואי [שנאמר
ת"ר סב.) 
(ש ובגמ' רש"י] ומוריד. מעלה ומביא �שמולי לומר תנופות הני כל
שני על ת"ל ,
הלח ע"ג 
כבשי יניח יכול ,
הביכורי 
לח על 
אות הכה� והני�

מקו בכל מצינו מה וכו', 
הביכורי 
לח על ת"ל 
כבשי ע"ג 
לח יכול ,
כבשי
ומני�. זה בצד זה מניח אלא וכו' רבי אמר וכו'. למעלה 
לח כא� א� למעלה 
לח

âð.בעומר וכנ"ל במזרח, היתה תנופה 
ש משנה
ãð�דמ וקיבול בצפו� שחיטת� וכו' ציבור שלמי זבחי נד:) 
(זבחי מקומ� באיזהו

דבעי ל� מנא 
ש ובגמ' וכו'. ארבע שה� מתנות שתי טעו� ודמ� בצפו� שרת בכלי
,
קדשי קדשי עולה מה .
שלמיכ זבחי ועל 
עולתיכ על כהנא רב דתני וכו' צפו�
בצפו�. ציבור שלמי זבחי א� בצפו� עולה מה .
קדשי קדשי ציבור שלמי זבחי א�
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,Ô‰È¯BÓ‡ ‡ÈˆB‰Â ,ÔÚ¯˜e ,ÔËÈLÙ‰ .ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ ÔÈÎtL� ÌÈÈ¯ÈM‰Â¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ≈≈∆
ÒÈ‚Óa,נה Ô�˙�eנוÁ˜BÏÂ ,ÔÁÏBÓeנזÔÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ ¿»»¿≈ƒ¿»¿≈«»∆»ƒ»∆»≈∆«ƒ»

,‰hÓlÓ ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,ÌÁl‰ ÈzL „ˆaנחÁ¯ÊÓa „Á‡k Ïk‰ ÛÈ�Óe ¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»¿ƒ¿«
,„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ ,ÁaÊn‰נט·È¯˜‰Â ,ÔÈ¯BÓ‡‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰Â «ƒ¿≈«ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÎq�Óeס‡˙ ,Ì˙Á�ÓסאÈ„È ÏÚ Ïk‰ ÏÚסב:¯ÈL ∆ƒ¿»»¿«¿ƒ««…«¿≈ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

äð.שרת מכלי קערה
åð.מלח תקריב �קרבנ כל על שנאמר הכבש, ע"ג אח"כ מולח�
æð'ובגמ ושחוטי�. 
חיי תנופה 
טעוני ציבור שלמי זבחי 
ש (סא.) מנחות במתני'


אומרי 
וחכמי וכו', שחיטה לאחר תנופה טעוני� ציבור שלמי זבחי ת"ר (סב.) 
ש
יחיד שלמי זבחי מה ומינה, מינה דו� סברי רבנ� וכו'. הכבש] כל [ולא ושוק בחזה

הת מה ומיני' שחיטה, לאחר תנופה טעוני� ציבור שלמי זבחי א� תנופה, טעוני�
וכדאמרינ� יחיד בשלמי כמו 
אימורי [וה"ה ושוק. בחזה נמי הכא א� ושוק, בחזה

יחיד]. משלמי דילי� 
ש
çð.ושוק והחזה 
והאימורי 
הלח
èð.[�מקטיר [ואח"כ �מ�לח�. 
האימ�רי את ְְִֵֵֶָָונ�טל
ñ. מב) באות (וכנ"ל 
נסכי מנחת 
עבור מביא ,
הלח שתי לבד

àñ.
והשלמי העולות כל ,
הלח על 
הבאי וקרבנות 
המוספי כל על היינו
áñ.שיר איזה הספר בסו� הרמ"ע בהערות ועיי�

ו
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סוכות למוסף
È ˜¯Ù

י'). פרק (של א' הבבא אומרים סוכות) (של א' ביום
משמר וכל המתחלת השמינית הבבא ואחריה

íBéaÌe¯ÒÓe ,ÌÈ¯t ¯NÚ ‰LÏL e‡È·‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯א¯NÚ ‰LÏLÏ Àƒ∆»≈ƒ¿…»»»»ƒ¿»ƒ¿…»»»
,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â ,˙B¯ÓLÓ ÈzLÏ ,ÌÈ�L ÌÈÏÈ‡Â ,˙B¯ÓLÓƒ¿»¿≈ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ

B¯ÓLÓ˙,ב LLÏ ÌÈ�L ÌÈ�L ,Ì‰Ó ¯NÚ ÌÈ�Lג,˙B¯ÓLÓ ÈzLÏ ÌÈ�Le ¿≈»»≈∆¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»
e‡ˆÓ� .„Á‡ ¯ÓLÓÏ ,„Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ ÔleÎÂ .„Á‡ „Á‡∆»∆»¿»¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿

.ÔÈ„·BÚ Ôlek ˙B¯ÓLÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚד‡Ï ÌBi‰ ÌÈ¯t ·È¯˜‰L ÈÓe ∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ«…
,¯ÁÓÏ ·È¯˜Èה:‰ÏÈÏÁ ÌÈ¯ÊBÁ ‡l‡ «¿ƒ¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»

הח' הבבא ואחריה השנית הזא' הבבא אומרים ב' ליום
eøñîÌÈÏÈ‡Â ,˙B¯ÓLÓ ‰¯NÚ ÌÈzLÏ ,ÌÈ¯t ¯NÚ ÌÈ�L È�L ÌBÈa ÈÀ¿≈ƒ¿≈»»»ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿≈ƒ

,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â ,˙B¯ÓLÓ ÈzLÏ ,ÌÈ�LוÌ‰Ó ‰¯NÚ ¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ¬»»≈∆
.„Á‡ „Á‡ ,˙B¯ÓLÓ Úa¯‡Ï ‰Úa¯‡Â ,˙B¯ÓLÓ LÓÁÏ ,ÌÈ�L ÌÈ�L¿«ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»»¿«¿«ƒ¿»∆»∆»

:„Á‡ ¯ÓLÓÏ „Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ ÔleÎÂ¿»¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»
‰ìàøùé úãåáòŠ

àקרבנות שיש הסוכות ובחג הרגל, מחמת הבאים בקרבנות שוות המשמרות שכל לפי
משמרות. מהכ"ד משמר לכל קרבן שיגיע כדי המשמרות, לכל חלקום רבים מוסף
משמרות לשני אילים ושני הראשונים, משמרות לי"ג נתנו חשובים שהם ופרים

שם. וברש"י (נה:), בסוכה כדתנן וכו' שאחריהם
áכ"דמשמרות ויש לחטאת), ושעיר כבשים וי"ד האילים (הפרים קרבנות שהיהשלושים לפי

פרים, י"ג מקריבים, הראשונים עשר דשלשה שנים. להקריב יכולים משמרות דשש נמצא
נשאר משמרות. עשרה שש הרי שעיר, מקריב ואחד אילים, שני מקריבים משמרות ושתי

אחד. אחד כל מקריבים ושתים שנים, א' כל מקריבים שש משמרות, לח' כבשים י"ד
â.אחד כבש רק אחד כל משמרות לשני הנשארים, כבשים ושני
ãרק וכבשים כהנים, כ"ד בהם זוכים שהפרים ולפי שם. רש"י ועיין שם. מתני'

וכו'. כולם, שיקריבו עד פרים הראשונים הקריבו לא לכך תשעה ואילים ששה,
äהם מקריבים ואח"כ וכו' וכבשים אילים והם פרים. מקריבים אחריהם שהבאים

שם. רש"י וכדמפרט שוב
åכולם שיקריבו לאחר ונשאר קרבנות, כ"ט רק יש וא"כ פרים י"ב רק שיש לפי

שנים. שנים מקריבים חמשה לכך כבשים, ה' א', קרבן
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הח' הבבא ואחריה השלישי' הזאת הבבא אומרים ג' ליום

eøñîÌÈÏÈ‡Â .˙B¯ÓLÓ ‰¯NÚ ˙Á‡Ï ,ÌÈ¯t ¯NÚ „Á‡ ÈLÈÏL ÌBÈa ÈÀ¿¿ƒƒ««»»»ƒ¿««∆¿≈ƒ¿»¿≈ƒ
,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â .˙B¯ÓLÓ ÈzLÏ ,ÌÈ�Lז,Ì‰Ó ‰�ÓL ¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ¿…»≈∆

ÔlÎÂ ,„Á‡ „Á‡ ,˙B¯ÓLÓ LLÏ ‰MLÂ .˙B¯ÓLÓ Úa¯‡Ï ÌÈ�L ÌÈ�L¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿»∆»∆»¿À»
:„Á‡ ¯ÓLÓÏ „Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»

אומרים ד' הח'ליום הבבא ואחריה הרביעי' הזאת הבבא

eøñî,ÌÈ�L ÌÈÏÈ‡Â ,˙B¯ÓLÓ ¯NÚÏ ,ÌÈ¯t ‰¯NÚ ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÈÀ¿¿ƒƒ¬»»»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«ƒ
ÌÈ�L ,Ì‰Ó ‰ML ,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â ,˙B¯ÓLÓ ÈzLÏƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒƒ»≈∆¿«ƒ
ÔlÎÂ .„Á‡ „Á‡ ,˙B¯ÓLÓ ‰�ÓLÏ ,‰�ÓLe ,˙B¯ÓLÓ LÏLÏ ,ÌÈ�L¿«ƒ¿»…ƒ¿»¿…»ƒ¿…∆ƒ¿»∆»∆»¿À»

:„Á‡ ¯ÓLÓÏ „Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»

הח' הבבא ואחרי' החמישי' הזאת הבבא אומרים ה' ליום

eøñî,ÌÈ�L ÌÈÏÈ‡Â .˙B¯ÓLÓ ÚL˙Ï ,ÌÈ¯t ‰ÚLz ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÈÀ¿¬ƒƒƒ¿»»ƒ¿≈«ƒ¿»¿≈ƒ¿«ƒ
ÌÈ�L ,Ì‰Ó ‰Úa¯‡ ,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â .˙B¯ÓLÓ ÈzLÏƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ«¿»»≈∆¿«ƒ
ÔlÎe .„Á‡ „Á‡ ,˙B¯ÓLÓ ¯NÚÏ ,‰¯NÚÂ .˙B¯ÓLÓ ÈzLÏ ÌÈ�L¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»«¬»»¿∆∆ƒ¿»∆»∆»À»

:„Á‡ ¯ÓLÓÏ „Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»

'Á‰ ‡··‰ 'È¯Á‡Â ˙È˘˘‰ ˙‡Ê‰ ‡··‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ 'Â ÌÂÈÏ

eøñî,ÌÈ�L ÌÈÏÈ‡Â .˙B¯ÓLÓ ‰�ÓLÏ ,ÌÈ¯t ‰�ÓL ÈML ÌBÈa ÈÀ¿ƒƒ¿…»»ƒƒ¿…∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«ƒ
¯ÓLÓÏ ,Ì‰Ó ÌÈ�L ,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â ,˙B¯ÓLÓ ÈzLÏƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿»
.˙BÏBÚ ÔlÎÂ ,„Á‡ „Á‡ ,˙B¯ÓLÓ ‰¯NÚ ÌÈzLÏ ,¯NÚ ÌÈ�Le .„Á‡∆»¿≈»»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»∆»¿À»

:„Á‡ ¯ÓLÓÏ „Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»

‰ìàøùé úãåáòŠ

æ.'ד משמרות הכ"ד שיקריבו אחר ונשאר קרבנות, כ"ח וס"ה 
פרי י"א שיש
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הח' הבבא ואחריה שביעי' הזאת הבבא אומרים ז' ליום

eøñî,ÌÈ�L ÌÈÏÈ‡Â .˙B¯ÓLÓ Ú·LÏ ,ÌÈ¯t ‰Ú·L ÈÚÈ·L ÌBÈa ÈÀ¿¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿»¿≈ƒ¿«ƒ
‰¯NÚ Úa¯‡Ï ,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â .˙B¯ÓLÓ ÈzLÏƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ¿«¿«∆¿≈

:„Á‡ ¯ÓLÓÏ ,„Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe .˙BÏBÚ ÔlÎÂ ,˙B¯ÓLÓƒ¿»¿À»¿ƒ«»∆»¿ƒ¿»∆»

˙È�ÈÓ˘‰ ‡··‰ ˙‡Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌÂÈ ÏÎ·Â

ìëåeÈ‰ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓחÈÓ ,˜¯BÊ ÈÓ ,ËÁBL ÈÓ ,Ì‰È�Èa ÔÈÒÈÙÓ ÀÈƒ¿»ƒ¿»»¿ƒƒ≈≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ
Â .L·kÏ ÌÈ¯·‡ ‰ÏÚÓL·k‰ ÔÓ Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ ÔÈÒÈÙÓ „BÚ «¬∆≈»ƒ«∆∆¿¿ƒƒƒ«¬∆»ƒ«∆∆

ÈÏÎa ÔÓ„ eÏa˜Â ,ÔBÙva ÌeËÁL .Ìe„˜ÚÂ Ìe¯w·e Ìe˜L‰ ,ÁaÊÓÏ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¬»¿»«»¿ƒ¿»»ƒ¿≈
‰ÎfL ÈÓ .ÔBÙva ˙¯Lט,··BqÏ ‰�Ùe ,L·k· ‰ÏÚ ,˙‡hÁ‰ Ì„a »≈«»ƒ∆»»¿«««»»»«∆∆»»«≈

.ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ CÙBL ‰È‰ Ìc‰ È¯ÈÈL ,˙B�¯˜ Úa¯‡ ÏÚ ‡hÁÓe¿«≈««¿«¿»¿»≈«»»»≈«¿¿ƒ
eÏËי�Ô‰L ˙B�zÓ ÈzL Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ˜¯Êna e�˙�Â ,˙BÏBÚ‰ ÈÓ„ »¿¿≈»¿»¿«ƒ¿»ƒ»∆»≈∆¿≈«»∆≈

.ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ ÔÈÎtL� ÌÈÈ¯ÈM‰Â ,‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ,Úa¯‡«¿«≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
e„ÓÚ .ËtLnk ÌeÁz�Â ,˙BÏBÚ‰ ˙‡ eËÈLÙ‰יא˙B¯ÓLÓ] ‰¯eL· ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ¿»»¿¿»ƒ¿»

‰hÓÏe BÈˆÁÓ L·kÏ Ba ‰ÎfM ‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÏÚ‰Â ,[„·Ï ˙B¯ÓLÓƒ¿»¿»¿∆¡»»∆»«∆»»«∆∆≈∆¿¿«»

‰ìàøùé úãåáòŠ

ç.בו שזכו הקרב� יקריב מי
èת"ש (צ.) 
ש ובגמ' עולה. 
לד 
קוד חטאת 
ד תנ� פט.) 
(זבחי התדיר כל בפרק

החג, [דמוספי דחג לאו מאי .
לשעירי 
כבשי ,
לכבשי 
ואילי ,
לאילי 
קודמי 
פרי

פרי דנדבה, לא רש"י], קודמי�. 
כבשי וקתני עולה, 
וכבשי חטאת, הוי 
דשעירי

כבשי ,
בנסכי נתרבו שכ� 
לכבשי 
אילי ,
בנסכי נתרבו שכ� 
לאילי 
קודמי
עבודת מפר ומק' עולות]. 
ושניה דנדבה לא, [וברש"י, באליה. נתרבו שכ� 
לשעירי
משמיה במערבא אמרי ומשני ע"ז, [חטאת] לשעירי 
שקוד עולה] [שהוא 
כוכבי
כתיב כמשפט אמר רבינא כתיב. טו) (במדבר לחטת א' חסר ע"ז חטאת מרי בר דרבא
וברש"י בהו. כתיב 
כמשפט נמי, דחג 
פרי תימא אפילו להכי, דאתית השתא בהו,
תקשה, לא 
לשעירי קודמי� 
כבשי לעיל דתניא מתני' �ה החג, דמוספי תימא אפילו
פסק וכ� .
אחרוני 
כתובי 
ושעירי בעני�, האמור כסדר ומשמע בהו, כתיב דכמשפט

ו בסו�. 
ושעירי בתורה הכתוב כסדר 
דקרבי ה"ז מתו"מ בפ"ט 
נראהרבינוהרמב"
עי"ש. ה"ד פ"ג הוריות וכירושלמי ,
קוד עולה בע"ז דרק 
ש מרי בר כרבא דנקט

é.לבדו אחד מכל
àé.בפנ"ע קרב� כל
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ÌÈ¯Á‡Âיב ,e„¯ÈÂ .ÌeÁÏÓe ,Á¯Ênaיג.ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ Ì˙B‡ eÏÚ‰ «ƒ¿»¿»¿»¿«¬≈ƒ∆¡»ƒ«∆∆«ƒ¿≈«
[ÌÁÏÓ]יד ÒÈ‚Óa Ì�˙� ,ÔÈ¯BÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ,˙‡hÁ‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆««»¿ƒ∆»≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿»»

˙‡ e¯ÈË˜‰Â .Ô¯ÈË˜‰ÂטוÌ‡ ,ÔÓM‰ ˙cÓk CÒpÏ ÔÈÈ e‡È·‰ .˙BÁ�n‰ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ∆«¿»≈ƒ«ƒ«∆∆¿ƒ««∆∆ƒ
˙aL ‰È‰טז¯Á‡Â .ÔËtLÓk ¯ÈMa ÌÈiÂÏ‰ e¯a„Â .Ì„B˜ ¯È„zיזCk »»«»»ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿««»

˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk „ÈÂ .ÔÈÎÈÊa‰ e¯ÈË˜‰Â ,ÈÈ È�ÙÏ ÌÈ�t ÌÁÏ ÌÈ�˙B�¿ƒ∆∆»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»«ƒ¿»»
‰B�zn˙:יח ˜elÁa¿ƒ««»

‰ìàøùé úãåáòŠ

áé.בפ"ז וכנ"ל 
המוספי ככל
âé.למזבח מהכבש להעלות בפיס משמר מכל שזכו אלו
ãé.
האימורי והוציא ,
הקרבי והדיח בטנו, את קרע שהפשיטו, אחר בו, שזכה משמר
åè
עשרוני ושני שמ�. ההי� בחצי בלול פר לכל 
עשרוני שלשה ,
המוספי עולות לכל

ההי�. ברביעית בלול כבש לכל ועשרו� ההי�. בשלישית בלול איל לכל
æèשל יי� �לניסו 
קוד שבת, מוס� של יי� וכ� החג, למוס� 
קוד שבת שמוס�

לפני מכה [והחליל פ"ז, כנ"ל יחד 
שניה נסכי על 
שרי 
והלוי החג. מוספי
פ"ה]. כנ"ל המזבח

æéיקרות.רבינו בהערות עיי"ש הבזיכי� להקטרת קודמי� 
ג מוס� דנסכי בפ"ז לשיטתו
מוספי�. של יי� �ניסו 
קוד 
אות דמקטירי� כתב הי"א תו"מ פ"ו 
והרמב"

çé.[ושמחה חגיגה שלמי של ושוק [וחזה 
הפני 
ולח העולות ועורות החטאת בשר

ו
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øaãéåäLî ìà éé øîàiå :eúîiå éé éðôì íúáø÷a ïøäà éða éðL úBî éøçà äLî ìà éé ÇÀÇÅÀÈÆÉÆÇÂÅÀÅÀÅÇÂÉÀÈÀÈÈÄÀÅÀÈÇÈËÇÉÆÀÈÆÉÆ
úøtkä éðt ìà úëøtì úéaî Lãwä ìà úr ìëá àáé ìàå Eéçà ïøäà ìà øacÇÅÆÇÂÉÈÄÀÇÈÉÀÈÅÆÇÉÆÄÅÇÈÉÆÆÀÅÇÇÉÆ
øôa Lãwä ìà ïøäà àáé úàæa :úøtkä ìr äàøà ïðra ék úeîé àìå ïøàä ìr øLàÂÆÇÈÈÉÀÉÈÄÆÈÈÅÈÆÇÇÇÉÆÀÉÈÉÇÂÉÆÇÉÆÀÇ
èðáàáe BøNa ìr eéäé ãá éñðëîe Laìé Lã÷ ãa úðúk :äìòì ìéàå úàhçì ø÷a ïaÆÈÈÀÇÈÀÇÄÀÉÈÀÉÆÇÉÆÄÀÈÄÀÀÅÇÄÀÇÀÈÀÇÀÅ
úãr úàîe :íLáìe BøNa úà íéna õçøå íä Lã÷ éãâa óðöé ãa úôðöîáe øbçé ãaÇÇÀÉÀÄÀÆÆÇÄÀÉÄÀÅÉÆÅÀÈÇÇÇÄÆÀÈÀÅÈÅÅÂÇ
úàhçä øt úà ïøäà áéø÷äå :äìòì ãçà ìéàå úàhçì íéfò éøéòN éðL çwé ìàøNé éðaÀÅÄÀÈÅÄÇÀÅÀÄÅÄÄÀÇÈÀÇÄÆÈÀÉÈÀÄÀÄÇÂÉÆÇÇÇÈ
ìäà çút éé éðôì íúà ãéîräå íøéòOä éðL úà ç÷ìå :Búéa ãráe Bãra øtëå Bì øLàÂÆÀÄÆÇÂÀÇÅÀÈÇÆÀÅÇÀÄÄÀÆÁÄÉÈÄÀÅÀÈÆÇÉÆ
áéø÷äå :ìæàærì ãçà ìøBâå ééì ãçà ìøBb úBìøBb íøéòOä éðL ìr ïøäà ïúðå :ãrBîÅÀÈÇÇÂÉÇÀÅÇÀÄÄÈÈÆÈÇÀÈÀÈÆÈÇÂÈÅÀÄÀÄ
ìøBbä åéìr äìr øLà øéòOäå :úàhç eäNrå ééì ìøBbä åéìr äìr øLà øéòOä úà ïøäàÇÂÉÆÇÈÄÂÆÈÈÈÈÇÈÇÀÈÀÈÈÇÈÀÇÈÄÂÆÈÈÈÈÇÈ
øt úà ïøäà áéø÷äå :äøaãnä ìæàærì Búà çlLì åéìr øtëì éé éðôì éç ãîré ìæàærìÇÂÈÅÈÃÇÇÄÀÅÀÈÀÇÅÈÈÀÇÇÉÇÂÈÅÇÄÀÈÈÀÄÀÄÇÂÉÆÇ
àìî ç÷ìå :Bì øLà úàhçä øt úà èçLå Búéa ãráe Bãra øtëå Bì øLà úàhçäÇÇÈÂÆÀÄÆÇÂÀÇÅÀÈÇÆÇÇÇÈÂÆÀÈÇÀÉ
úéaî àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe éé éðôlî çaænä ìrî Là éìçb äzçnäÇÇÀÈÇÂÅÅÅÇÇÄÀÅÇÄÄÀÅÀÈÀÉÈÀÈÀÉÆÇÄÇÈÀÅÄÄÅ
ìr øLà úøtkä úà úøèwä ïðr äqëå éé éðôì Làä ìr úøèwä úà ïúðå :úëøtìÇÈÉÆÀÈÇÆÇÀÉÆÇÈÅÄÀÅÀÈÀÄÈÂÇÇÀÉÆÆÇÇÉÆÂÆÇ
úøtkä éðôìå äîã÷ úøtkä éðt ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå :úeîé àìå úeãräÈÅÀÉÈÀÈÇÄÇÇÈÀÄÈÀÆÀÈÇÀÅÇÇÉÆÅÀÈÀÄÀÅÇÇÉÆ
Bîc úà àéáäå írì øLà úàhçä øéòN úà èçLå :Bòaöàa ícä ïî íéîrt òáL äféÇÆÆÇÀÈÄÄÇÈÀÆÀÈÀÈÇÆÀÄÇÇÈÂÆÈÈÀÅÄÆÈ
éðôìå úøtkä ìr Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk Bîc úà äNrå úëøtì úéaî ìàÆÄÅÇÈÉÆÀÈÈÆÈÇÂÆÈÈÀÇÇÈÀÄÈÉÇÇÇÉÆÀÄÀÅ
ìäàì äNré ïëå íúàhç ìëì íäérLtîe ìàøNé éða úàîhî Lãwä ìr øtëå :úøtkäÇÇÉÆÀÄÆÇÇÉÆÄËÀÉÀÅÄÀÈÅÄÄÀÅÆÀÈÇÉÈÀÅÇÂÆÀÉÆ
ãr Lãwa øtëì Bàáa ãrBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå :íúàîè CBúa ízà ïëMä ãrBîÅÇÉÅÄÈÀËÀÉÈÀÈÈÈÉÄÀÆÀÉÆÅÀÉÀÇÅÇÉÆÇ
øtëå éé éðôì øLà çaænä ìà àöéå :ìàøNé ìä÷ ìk ãráe Búéa ãráe Bãra øtëå BúàöÅÀÄÆÇÂÀÇÅÀÇÈÀÇÄÀÈÅÀÈÈÆÇÄÀÅÇÂÆÄÀÅÀÈÀÄÆ
ícä ïî åéìr äfäå :áéáñ çaænä úBðø÷ ìr ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå åéìrÈÈÀÈÇÄÇÇÈÄÇÇÈÄÀÈÇÇÇÀÇÄÀÅÇÈÄÀÄÈÈÈÄÇÈ
úàå Lãwä úà øtkî älëå :ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrt òáL BòaöàaÀÆÀÈÆÇÀÈÄÀÄÂÀÄÀÄËÀÉÀÅÄÀÈÅÀÄÈÄÇÅÆÇÉÆÀÆ
Làø ìr åéãé ézL úà ïøäà Cîñå :éçä øéòOä úà áéø÷äå çaænä úàå ãrBî ìäàÉÆÅÀÆÇÄÀÅÇÀÄÀÄÆÇÈÄÆÈÀÈÇÇÂÉÆÀÅÈÈÇÉ
ïúðå íúàhç ìëì íäérLt ìk úàå ìàøNé éða úðBr ìk úà åéìr äcåúäå éçä øéòOäÇÈÄÇÇÀÄÀÇÈÈÈÆÈÂÉÀÅÄÀÈÅÀÆÈÄÀÅÆÀÈÇÉÈÀÈÇ
íúðBr ìk úà åéìr øéòOä àNðå :äøaãnä ézò Léà ãéa çlLå øéòOä Làø ìr íúàÉÈÇÉÇÈÄÀÄÇÀÇÄÄÄÇÄÀÈÈÀÈÈÇÈÄÈÈÆÈÂÉÈ
ãaä éãâa úà èLôe ãrBî ìäà ìà ïøäà àáe :øaãna øéòOä úà çlLå äøæb õøà ìàÆÆÆÀÅÈÀÄÇÆÇÈÄÇÄÀÈÈÇÂÉÆÉÆÅÈÇÆÄÀÅÇÈ
úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa úà õçøå :íL íçépäå Lãwä ìà Bàáa Láì øLàÂÆÈÇÀÉÆÇÉÆÀÄÄÈÈÀÈÇÆÀÈÇÇÄÀÈÈÀÈÇÆ
úàhçä áìç úàå :írä ãráe Bãra øtëå írä úìò úàå Búìò úà äNrå àöéå åéãâaÀÈÈÀÈÈÀÈÈÆÉÈÀÆÉÇÈÈÀÄÆÇÂÀÇÈÈÀÅÅÆÇÇÈ
éøçàå íéna BøNa úà õçøå åéãâa ñaëé ìæàærì øéòOä úà çlLîäå :äçaænä øéè÷éÇÀÄÇÄÀÅÈÀÇÀÇÅÇÆÇÈÄÇÂÈÅÀÇÅÀÈÈÀÈÇÆÀÈÇÈÄÀÇÂÅ
øtëì íîc úà àáeä øLà úàhçä øéòN úàå úàhçä øt úàå :äðçnä ìà àBáé ïëÅÈÆÇÇÂÆÀÅÇÇÇÈÀÅÀÄÇÇÈÂÆÈÆÈÈÀÇÅ
óøOäå :íLøt úàå íøNa úàå íúøò úà Làá eôøNå äðçnì õeçî ìà àéöBé LãwaÇÉÆÄÆÄÇÇÂÆÀÈÀÈÅÆÉÉÈÀÆÀÈÈÀÆÄÀÈÀÇÉÅ
úwçì íëì äúéäå :äðçnä ìà àBáé ïë éøçàå íéna BøNa úà õçøå åéãâa ñaëé íúàÉÈÀÇÅÀÈÈÀÈÇÆÀÈÇÈÄÀÇÂÅÅÈÆÇÇÂÆÀÈÀÈÈÆÀËÇ
çøæàä eNrú àì äëàìî ìëå íëéúLôð úà eprz Lãçì øBNra éòéáMä Lãça íìBòÈÇÉÆÇÀÄÄÆÈÇÉÆÀÇÆÇÀÉÅÆÀÈÀÈÈÉÇÂÈÆÀÈ
:eøäèz éé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìr øtëé äfä íBiá ék :íëëBúa øbä øbäåÀÇÅÇÈÀÀÆÄÇÇÆÀÇÅÂÅÆÀÇÅÆÀÆÄÉÇÉÅÆÄÀÅÀÈÄÀÈ
Búà çLîé øLà ïäkä øtëå :íìBò úwç íëéúLôð úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaLÇÇÇÈÄÈÆÀÄÄÆÆÇÀÉÅÆËÇÈÀÄÆÇÉÅÂÆÄÀÇÉ
Lc÷î úà øtëå :Lãwä éãâa ãaä éãâa úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé úà àlîé øLàåÇÂÆÀÇÅÆÈÀÇÅÇÇÈÄÀÈÇÆÄÀÅÇÈÄÀÅÇÉÆÀÄÆÆÄÀÇ
äúéäå :øtëé ìäwä ír ìk ìrå íéðäkä ìrå øtëé çaænä úàå ãrBî ìäà úàå LãwäÇÉÆÀÆÉÆÅÀÆÇÄÀÅÇÀÇÅÀÇÇÉÂÄÀÇÈÇÇÈÈÀÇÅÀÈÀÈ

fäeö øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç ìkî ìàøNé éða ìr øtëì íìBò úwçì íëì úàÉÈÆÀËÇÈÀÇÅÇÀÅÄÀÈÅÄÈÇÉÈÇÇÇÈÈÇÇÇÇÂÆÄÈ
:äLî úà ééÀÈÆÉÆ
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àשנאמר 
המילואי ימי ז' מפרישת ג:) (ב. בגמ' 
ש 
ולומדי יומא, ריש משנה
לכפר ,
עליכ לכפר לעשות ה' צוה הזה 
ביו עשה כאשר ח) (ויקרא הפרשה בסו�

שבעה. פרישת �צרי 
ג יוה"כ שלכפרת יוה"כ, מעשה אלו
á.ביאה לאחר נדה ספק תמצא שמא ו.) 
(ש כדמפרש מאשתו
âבשבעת כמו במקדש, להיות �צרי שפרישתו לפי עבורו, מתוק� שהיה מיוחדת לשכה

.
ימי שבעת ולילה 
יומ תשבו מועד אהל ופתח 
ש שנאמר 
המילואי ימי
ã(אדומה פרה של חטאת (מי חטאות מכל שבעה כל עליו מזי� (ח.) 
ש כדתניא

רבי בלבד, ושביעי שלישי אלא עליו מזי� אי� אומר יוסי רבי ר"מ. דברי 
ש שהיו
ושביעי שלישי אלא עליו מזי� אי� ביוה"כ) (כה"ג וכו' אומר 
הכהני סג� חנינא
הקרבנות שאי� (וכא� 
ד 
במילואי מזי� שהיו מה כנגד דזה (ד.) 
ש ואמרינ� בלבד.

.(
ד תחת אדומה פרה של חטאת מי נכנסו ,
ש 
הנאמרי
ä.תחתיו זה יכנס כה"ג יטמא 
שא
å,�ומפרישי נאמר ולא תחתיו, אחר כה� ומתקיני� במתני' דנאמר דא� סובר רבנו

שלא כדי מפרישי� היו לא �ולכ מעכבת, אינה דפרישה (ג:) בגמ' מזה ומדייק
שיפרוש לו 
אומרי מ"מ תחתיו. לעבוד עצמו שמכי� במה עליו מהכה"ג איבה יהיה
הזאה �צרי דלכתחלה כיו� בהצנע, עבורו שיזה מישהו שימצא [והיינו בהצנע ויזה
וז"ל כתב ומתקיני�, ד"ה יומא בריש זצ"ל מלוניל הכה� יהונת� [ורבנו ופרישה.
המעכבתו וכו' פסול בו יארע 
א תחתיו גדול כה� להיות תחתיו, אחר כה� ומתקיני�
דכי מפרישי�, מתקיני� האי שנפרש �צרי 
ממילואי דילפינ� וכיו� במקדש, מלבוא
פרישה �צרי היה �ולפיכ לדורות, ה"נ הפרשה, בהו מעכב הוה 
דבמלואי היכי

(ש 
ממילואי דילי� לר"י ר"ל דהק' דא� וסובר ע"כ. וכו'. המזומ� הסג� לזה
מעכב בה� הכתוב כל נמי הכא א� בה�, מעכב בה� הכתוב כל 
מילואי מה אי ג:)
מאי וכ"ת מפרישי�, קתני ולא אחר, כה� לו ומתקיני� והתנ� ה"נ, תימא וכי בה�.
משני ולא מפרישי�, ואידי אידי או מתקיני�, ואידי אידי או ליתני מפרישי�, מתקיני�
פרישה, בעי דלא ראשו� כדעת ונראה כתב והמאירי פרישה. בעי מ"מ מידי.
מהירושלמי כ� למד דרבנו ונראה הסג�]. על פרישה הזכיר לא 
ג ה"ג פ"א 
והרמב"

מש חגי א"ר עימיה, ליה מיחדי� מה וכו', אחר כה� לו מתקיני� ה"א) (פ"א 
ש
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,‰·È‡ ÌeMÓ ,BÏ ÔÈ˜˜Ê� ÔÈc ˙ÈaזÚ¯È‡ .˙·kÚÓ ‰‡f‰Â ‰LÈ¯t ÔÈ‡L ≈ƒƒ¿»ƒƒ≈»∆≈¿ƒ»¿«»»¿«∆∆≈«
˜ÒtL ‰„B·Ú‰ ÔÓ ÏÈÁ˙Óe ,ÂÈzÁz LnLÓe Ò�Î� ,ÏB„b Ô‰Î· ÏeqÈtƒ¿…≈»ƒ¿»¿«≈«¿»«¿ƒƒ»¬»∆»«

,ÔBL‡¯ daח¯ÁÓÏ .BÎepÁ ‡È‰ÂטÔÂÈk ,È�M‰Â .B˙„B·ÚÏ ¯ÊBÁ ÔBL‡¯ »ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ≈»
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa „·ÚLי‰ÏB„‚ ‰pe‰k ˙ÂˆÓ Ïk*„·BÚ B�È‡Â ,ÂÈÏÚ ∆»«¿«ƒƒ»ƒ¿«¿»¿»»»¿≈≈

‰ìàøùé úãåáòŠ

כה� 
א הוא שהשאלה משה הפני ומפרש ליה. קטל דו עימיה ליה מיחדי� דאי�
שלא,זה ופושט בלשכה. הכה"ג 
ע ליה ומיחדי� פרישה ג"כ �צרי שמתקיני�

אותו מפרישי� אי� הכה"ג 
ע דדוקא רבנו וסובר איבה, �מתו יהרגנו שלא כדי
[ואפשר הכה"ג בזה ירגיש שלא באופ� �לעצמ פרוש לו 
אומרי אבל ,
הטע מזה
ב"ד]. ע"י ולא לעצמו שהיה לפי מתקיני� אלא מפרישי� נאמר לא זה 
דמשו
והזה פרוש לסג� לו 
אומרי פי' אחר, כה� לו 
ומתקיני זוטא אלפסי וז"ל
שוב מעכבת. והזאה פרישה שאי� איבה, 
משו לו נזקקי� ב"ד אי� אבל ,�לעצמ
וכו' שיפרוש לו 
שאומרי היינו ומתקינ�, במתניתי� דתנ� דהא למד דרבנו נראה
אינה דפרישה בגמ' דמוכיח והא השנה], ימות משאר מתוק� סג� כבר יש [דהרי
בזה די היה לא מעכב היה 
דא היינו מפרישי�. [
[בשניה תנ� מדלא מעכבת
ודאי שידעו כדי לזה להיזקק 
צריכי היו ב"ד אלא ויזה. שיפרוש לו 
שאומרי

מעכב. דלא ש"מ בעלמא באמירה ומדסגי שיפרוש
æ�עיי בה�, מעכב בה� הכתוב כל 
והמילואי ,
ממילואי שבעה פרישת דנלמד א�

מעכב שאי� ודבר מעכב, שאינו מדבר למד מעכב דבר דמצינו ה"א פ"א ירושלמי
מעכב. מדבר למד

çשל בתמיד אותו מחנכי� שחר, של תמיד 
קוד פסול בו אירע פשיטא (יב.) ביומא
אירע אלא .(�מתחנ ובזה שחר של תמיד 
בה ומקריב 
בגדי שמונה (ולובש שחר
בבגדי עושה 
היו דעבודת (כיו� אותו מחנכי� במה שחר של תמיד אחר פסול בו
אמר פפא ורב וכו', כה"ג שהוא ניכר במה לב�, בבגדי עובד 
ג הדיוט וכה� לב�,
וזה בכה"ג, אלא כשרה שאינה עצמה יוה"כ עבודת ופרש"י וכו', מחנכתו עבודתו

גדולה. לכהונה מחנכתו עובדה,
èולא לכה"ג לא ראוי אינו שני לעבודתו, חוזר ראשו� אומר יוסי רבי (יב:) 
ש

ולא בקודש מעלי� 
משו הדיוט כה� איבה, 
משו גדול כה� וכו', הדיוט לכה�
מורידי�.

é,לקרוביו מטמא ואינו בגדיו] [את 
פור ולא ראשו] [את פורע לא עג. ביומא
וכול� וכו', הרוצח את ומחזיר אלמנה ליקח) (שלא ומוזהר בתולה, ליקח ומצווה

האפה). ועשירית המצוות כל על הבא מפר (חו� שעבר במשוח נוהגות
[עיי�* קודמו" מלחמה משוח אי� שוב ביוה"כ שעבד "כיו� נוס� הש"� בדפוס

מצות כל שכתב במה רבנו זה כלל שנ"ו ובדפוס הי"ט]. פ"ד המקדש כלי 
רמב"
עליו. גדולה כהונה
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àé,שלום דרכי מפני שכתב במה כאן זה וכלל במהדו"ק, רבנו כ"כ כשר. עבד ואם
פוסל. לא שזה

úåøòä éðåéö
[‡]‰ÊÏ ÔÂÈÎÂ ,Ì‰ÈÏÚ ‰�ÂÓÓ ‰È‰ Ô‚Ò ‰È‰˘ ¯ÊÚÏ‡˘ ,‰�ÂÓÓ È·‚Ï „ÈÓ˙ 'ÒÓ· ¯Ó‡�˘ ‰Ó ÏÎ ‰Ê ˜ÂÒÙ· ˘¯ÙÓ Â�·¯

.˘"ÈÚ ¯·„Ó· ˙˘¯Ù ÛÂÒ Ì˘ ¯·„ ˜ÓÚ‰·[·]‰�ÂÓÓ‰˘ „Ú ¯ÈË˜Ó ¯ÈË˜Ó‰ ‰È‰ ‡Ï (‚"Ó) „ÈÓ˙„ Â"Ù· Ô�˙„ Ï"¯

Â‰Â‡¯˜È ‚"‰Î È·‚Ï˘ Â�·¯ ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ '˜ 'Â‡ÎÏÂ .¯Ë˜‰ ‚"‰Î È˘È‡ ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‰�ÂÓÓ‰ ‚"‰Î ‰È‰ Ì‡Â .¯Ë˜‰ ÂÏ ¯ÓÂ‡

È�˙ ÈÓ� ‡ÙÈÒ ,[Ï"�ÎÂ ÌÈ�‰Î ¯‡˘ È·‚Ï È¯ÈÈ‡„ ÌÂ˘Ó] ‰�ÂÓÓ ‡˘È¯ È�˙„ È„ÈÈ‡„ ·˙Î ÔÎÏ ,‰�ÂÓÓ Â‡¯Â˜ Ô‡Î È¯‰˘ ,Ô‚Ò

.‰�ÂÓÓ[‚].Ô‚Ò ‰"„ .·Ó ‰ËÂÒ 'ÒÂ˙ Ú"ÚÂ .‰�ÂÓÓ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ‰"„ :ÂË ‡ÓÂÈ 'ÒÂ˙[„].Á"‰ ‚"Ù ‡ÓÂÈ[‰]‡ÓÂÈ

.„ÂÚÂ .ÁÎÂ :ÂË[Â]Ô‚Ò ‡¯˜�‰ ‡Â‰Â ,ÍÏÓÏ ‰�˘Ó‰ ÂÓÎ ‚"‰ÎÏ ‰È‰È ¯Á‡ Ô‰Î ÔÈ�ÓÓÂ Ï"ÊÂ ,Ê"Ë‰ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ „"Ù

.Ô‚Ò‰ „È ˙Á˙Ó ÌÈ�‰Î‰ ÏÎÂ .ÂÏ ‡Â‰ „Â·Î Â‰ÊÂ „ÈÓ˙ ‚"‰Î ÔÈÓÈÏ „ÓÂÚ ‰È‰ÈÂ .‰�ÂÓÓ ‡¯˜�‰ ‡Â‰Â[Ê]‡"·ËÈ¯‰ Î"ÎÂ

.Ì˘ È¯È‡Ó‰Â .˘"ÈÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ˜¯Ù ˘È¯[Á]Â˘ÂÓÈ˘Ï ÍÈÈ˘ Â�È‡„ ,(.ËÈ) ÔÈ¯„‰�Ò„ ‡È‰‰ ‰Ê„ Â˘¯ÈÙ Ì˘ 'ÒÂ˙

È¯·„ È‡˜ ‰ÏÚ„ ,‰ÓˆÚ ‰�˘Ó ‰˙Â‡„ .Î"‰ÂÈ„ Â�ÈÓÈÓ Ô‚Ò„ ‡È‰‰ ‰Ê„ ˘¯ÙÓ Â˙ËÈ˘Ï Â�·¯Â .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· ‚"‰Î Ï˘

ÓÏ˘Â¯È‰.È[Ë]˙ÎÂ¯Ù‰ ‰˙È‰ Ô‡Î „Ú˘ 'ÂÎÂ ÂÏ ‰È·‚‰ ‰"„· ‡"¯‚‰ È˘Â„ÈÁ· („ÈÓ˙„ ‡"Ó Ê"Ù) Ì˘ ·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏÂ

.ÂÈÏ‚¯ ÏÂ˜ ‰"„· „ÂÚ ˘"ÈÚÂ .‚"‰ÎÏ ‡˜Â„ ‰˘Ú� ‡Ï„ ‡ˆÓ� 'ÂÎÂ ‰È·‚‰ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈ‡ˆÂÈÂ ÔÈÒ�Î� ÌÈ�‰Î‰˘ ÂÈ˘ÎÚÂ ÌÂ˙Ò

[È],(ÂÈÏ‚¯· ˘È˜Ó˘ ÌÈ�ÂÓÚÙ‰ ÏÂ˜ ˘È Ê‡Â) ·‰Ê È„‚·· ‰˘ÂÚ˘ ˙È·¯ÚÂ ˙È¯Á˘ ˙¯Ë˜Ó ‡ÏÂ ,ÌÈ�Ù ˙„Â·ÚÓ ‡˜Â„ '˜‰„ ‡‰

‚Ú ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú
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Lיב ÔÈpeÓÓ ¯NÚ ‰MÓÁ ÏÚ,ÌL eÈ‰יג.Ì‰Ó „Á‡ ‡e‰ÂידÌÈ¯Lk ÌlÎÂ «¬ƒ»»»¿ƒ∆»»¿∆»≈∆¿À»¿≈ƒ
ıeÁ ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ�‰Îaטו,Ô‚Ò Ck ¯Á‡Â ‰peÓÓ ‰È‰L ÔÈa ,‰fÓ ¿…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ∆≈∆»»¿∆¿««»¿»
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ÂÏ ÌÈ‰È·‚Ó ÔÈ‡Â ,‡ˆÂÈ ‡Â‰˘Î ÂÈÏ‚¯ ÏÂ˜ Ô‡Î
Â�È‡ ,˙"Ò ÂÏ Ô˙Â�˘ ˙Â¯˜Ï ‡·˘ÎÂ .˙ÎÂ¯Ù‰ ˙‡
ÍÏÓ‰ „Â·ÎÏ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ÔÎ˘ ‚"‰Î Ïˆ‡ ˘Â„ÈÁ

‰ËÂÒ· Ô�˙„Î ,Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ· ÔÎ Ì‚(.‡Ó)Ô‚Ò .
,È¯˙ Â‰Ï ·È˘Á„ ‚"Ú‡ ,Í�ÈÓÈ ‰·‚‰Â Â�ÈÓÈÓ

ÏÎ ,ÌÈ¯„ÂÒ· Ô‚Ò‰ ÛÈ�‰ .‡·È˘Á ‡„Á Ô„È„Ï
È‡ ÍÒ�Ó ‚"‰Î ÈÚ· È‡„ ,˙Â˘¯ ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ
ÔÈ�ÓÓ ÔÈ‡˘Â .‰·ÂÁ Î"‰ÂÈ·Â ,ÍÒ�Ó ‡Ï ÈÚ·
,ÔÂ˘‡¯ ÈÂ�Ó· Ó"‰ ,‰ÏÁ˙ Ô‚Ò ‰˘Ú�˘ „Ú ‚"‰Î

‚"‰Î Ï·‡[`i].ÌÏÂÚÏ Ô‚ÒÏ Ì„Â˜ ‚"‰Î Ô·

‰ìàøùé úãåáòŠ

áé.�הסג יד מתחת 
הכהני וכל הט"ז המקדש מכלי פ"ד 
הרמב" ע"פ
âéהוא 
סת הממונה שנאמר 
מקו שכל מקומות) ועוד טו: (יומא כרש"י סובר רבנו

בתמיד והראב"ד (ל.) ביומא 
ישני תוס' [והביאו (ק.) במנחות פירש ורש"י הסג�.
שבחברו�, עד המזרח פני האיר אומר שמואל ב� מתיא (כח.) ביומא דתנ� דהא (ל.)]
אמר עצמו והוא מ"א), פ"ה 
(בשקלי הפייסות על הממונה שמואל ב� מתיא הוא
שמואל. ב� כמתיא הפייסות על 
ג ממונה היה הסג� שהוא דהממונה נמצא כ�,

והביאו צאו הממונה 
לה אמר 
הת תנ� דמייתי הא על (טו:) ביומא תוס' 
[אמנ
משמש, שהסג� 
דברי ה' חשיב דבירושלמי הק' וכו', 
הטלאי בית מלשכת טלה
אב בית וראש בימינו הסג� (לט.), בקלפי טר� פרק לקמ� �ימינ הגבה כה"ג אישי
(לג:), תמיד מסכת דסו� בסודרי� הסג� והני� יט.), (סנהדרי� כ"ג בפ' בשמאלו
חשיב קא ולא סג�, שנעשה עד מתמנה כה"ג היה לא ,
ש והעלהו, בימינו והסג�

לא ממונה אלמא בהדייהו דבירושלמילהא פרש"י לישב יש ולכאו' ע"כ. סג�. ו
שהק' אלא .
ש הירושלמי על קרב� בשיירי תי' (וכ� לכה"ג �דשיי מה רק חשיב
כדאמר התורה כבוד 
משו י"ל וזה פ"ז, דיומא ס"ת לו שהושיט חשיב דלא מס"ת,
דכבוד 
דמשו אפ"ל נמי פרוכת לו ומגביה כה"ג, 
משו ולא ,
ש בירושלמי
שהיה אפשר 
דברי שאר אבל כה), אות וכדלקמ� אחר ולא יגביה שהסג� המקדש

יקרות. הערות ועיי� הרבה]. עוד
ãéלוי שהיה השיר על לוי ב� הוגרס (לבד כהונה, עבודת שאינה כיו� ,
ממוני הט"ו

דוקא).
åèלעשות מתי העבודה על ממונה היה שהוא כיו� .
והזמני הפייסות על ממונה היינו

שנאמר 
משו [ואפשר לעשות, הראוי כה� עצמו הוא שיהיה ראוי יעשנה, ומי
המקדש]. עבודת לכל ראש להיות �צרי שכה� לא), (דה"ב הראש הכה�

úåøòä éðåéö
Á·ÊÓÏ ıÂÁÓ „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ Î"‡Â ,(.„Ó) ‡ÓÂÈ· ‡˙È‡„Î Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ·Ó Ì‚ ˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ÏÎÈ‰·˘ ˙Â„Â·Ú·„ ÌÂ˘Ó

.Ì˘Ï „Ú (Á·ÊÓ‰ Ï˘ ·"ÏÂ Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ·˘ ˙ÂÓ‡ ·"Î ˜Á¯ÓÂ ˙ÎÂ¯Ù‰ Í¯„ ÌÈ�Ù·Ó) ÚÓ˘� ÏÂ˜‰ ÔÈ‡Â ,ÔÂˆÈÁ‰

[‡È]‡ÏÓÈ ¯˘‡Â Â˙Â‡ Á˘ÓÈ ¯˘‡ Ô‰Î‰ ¯ÙÎÂ Ù"‰Ú (‰"‰ Á"Ù) È¯Á‡ Î"Â˙·Â .˘"ÈÚ Î"‰ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ „"Ù Ì"·Ó¯

,Â„È ˙‡ ‡ÏÓÈ ¯˘‡Â Ï"˙ ,ÂÈ·‡ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ ÏÂÎÈ ,Ì„‡ ÏÎÏ Ì„Â˜ Ô·‰˘ „ÓÏÓ ,ÂÈ·‡ ˙Á˙ Ô‰ÎÏ Â„È

.'ÂÎÂ Ì„Â˜ ÂÈ·‡ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ‡Â‰˘ ÔÓÊ·
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‡·טז ˙È· È�‰k ÔÈ‡ ‰peÓÓ Ck ¯Á‡Â Ô‚Ò ‰È‰L ÔÈaיז‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈLl·Ó ≈∆»»¿»¿««»¿∆≈…¬≈≈»¿«¿ƒ∆»¬»»
.B‡Ba „Ú ,˙È¯ÁLיח,ÔÈz·Á ˙ÎÈ·¯Ï ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡ÂיטÌÈÒ�Î� ÔÈ‡Â «¬ƒ«¿≈¿«ƒ«ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÒÈtÏכ,‰„B·ÚÏכא¯ÈË˜Ó ¯ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â ,B˙eL¯· ‡l‡ ,‰lÙ˙ÏÂ ««ƒ»¬»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿≈««¿ƒ«¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚtכבBÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L „Úכג,¯Ë˜‰ ıeÁaÓכדÔ‰k ‰È‰ Ì‡Â «¬«ƒ¿»«∆≈ƒ««¿≈¿ƒ»»…≈

ÏÎÈ‰Ï Ò�Î� ‡e‰LÎe .¯Ë˜‰ ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ BÏ ¯ÓB‡ ,ÏB„bכהdÈa‚Ó »≈ƒƒ…≈»«¿≈¿∆ƒ¿»«≈»«¿ƒ«
‰ìàøùé úãåáòŠ

æèשישמש לפי הסגן שהוא בדרכיו ההולך צעיר בן לכה"ג שהיה כגון סגן ואח"כ ממונה
ממונה להיות עדיין ראוי אינו אבל א'] אות סוף יקרות בהערות רבינו [כדכתב תחתיו
הצעיר הכהן כשיתמנה ואח"כ ממונה, להיות אחר כהן ממנים ואז צעירותו מפני
ואח"כ וסגן הראוי). בן עדיין לכה"ג אין (אם סגן גם הממונה יהיה כה"ג להיות
כשהגדיל ואח"כ צעירות משום סגן רק תחילה היה הכה"ג בן הצעיר כשהכהן ממונה
בתחלה הסגן את וממנין לעיל רבינו שכתב וזהו ממונה. גם הוא נעשה הממונה) (ומת
רק הוא אם אבל בתחילה, סגן כשנעשה היינו בתחלה וכו', ממונין עשר חמשה על

הכל. על תמיד מתמנה אינו כה"ג בן
æéשלא עד וטובל משכים המזבח את לתרום רוצה שהוא מי (כל פ"א תמיד ריש מתני'

יבוא שטבל מי להם אמר לו, פתחו והם עליהם ודופק בא הממונה הממונה) יבוא
ונכנסו לעזרה המוקד מבית ונכנס הפשפש את ופתח המפתח את נטל וכו', ויפיס
(העמידו וכו' והולכין בודקין היו וכו' מזרח דרך באכסדרה הולכין אלו וכו' אחריו

יקרות. בהערות ועיין חביתים) לעשות חביתים עושי
çéחמין להחם דהיינו בגמ' שם (ומפרש חביתים לעשות חביתים עושי העמידו שם

יקרות. בהערות ועיין הבדיקה כמו ברשותו דזה לרבנו ומשמע פ"א). וכנ"ל
èéהפנימי מזבח מדשן מי זורק מי שוחט מי והפיסו בואו הממונה להם אמר פ"ג שם

[הממונה] להם אמר מ"ב פ"ה ושם וכו'. לכבש אברים מעלה מי המנורה מדשן מי
יקרות. בהערות ועיין וכו' והפיסו באו לקטורת חדשים

ëאם וראו צאו הממונה להם אמר מ"ב פ"ג מ"גושם ושם וכו', השחיטה זמן הגיע
הטלאים. מלשכת טלה והביאו צאו [הממונה] להם אמר

àëשמע הדברות, עשרת קראו וכו', אחת ברכה ברכו הממונה להם אמר מ"א פ"ה שם
וכו'. ברכות שלש העם את ברכו ויאמר, שמוע אם והיה

áëועיין וכו' הקטר לו אומר שהממונה עד מקטיר, המקטיר היה לא מ"ג פ"ו שם
יקרות. הערות

âëלכפר בבואו מועד באהל יהיה לא אדם וכל שנאמר משום מבחוץ] עומד [שהממונה
וכו'. קודש

ãë.הקטר כה"ג אישי אומר הממונה כה"ג היה ואם שם
äëששמע וכיון וכו'. בו אוחזין שלשה להשתחוות, נכנס שכה"ג בזמן מ"א. פ"ז שם

שבירושלמי וצ"ע הפרכת. את לו הגביה יוצא, שהוא כה"ג של רגליו קול הממונה
שאר ובשלמא ביניהם, זה מנו ולא עושה שהסגן דברים חמשה מנו ה"ח פ"ג יומא
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ÏÈ¯‚‰Ï ‡a .‡ˆBÈ ‡e‰L ÂÈÏ‚¯ ÏB˜ ÚÓMLk ÔÎÂ ,˙ÎB¯t‰ ˙‡ BÏ∆«»∆¿≈¿∆»««¿»∆≈»¿«¿ƒ
B¯˜Ï˙,כו BÏ ‡a .B�ÈÓÈÏ ‡e‰Âכז.‰¯Bz ¯ÙÒ BÏ Ô˙Bכח�L·k· ‰ÏÚ ¿ƒƒ»ƒ¿≈≈∆»»»«∆∆

Cq�Ï ‡a .e‰ÏÚÓe B�ÈÓÈa ÊÁB‡ ,BÈˆÁ „ÚכטÊÓB¯Â ,Ô¯w‰ ÏÚ „ÓBÚ «∆¿≈ƒƒ«¬≈»¿«≈≈««∆∆¿≈
.ÌÈ¯¯BLÓÏל‡e‰ È¯‰Â ,Ô‚Ò ‰NÚpL „Ú ,‰lÁza ÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ «¿¿ƒ≈¿«ƒ…≈»«¿ƒ»«∆«¬»¿»«¬≈

BÏˆ‡לא˙‡ Bl ‰kÊÓe B·aÁÓ ÏB„‚ Ô‰ÎÂ .CÏnÏ ‰�LÓkלב‰zÁn‰ ∆¿¿ƒ¿∆«∆∆¿…≈»¿«¿¿«∆∆««¿»
Bl ‰kÊÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,„ÈÓz ˙¯Ë˜Ïלג,Ûk‰ ÔÈ¯Êbלד‡˙ È�MÓ „Á‡Â ƒ¿…∆»ƒ¿ƒ»»¿«∆∆««¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL‰È‰ Ì‡ ‡Ï‡ ,Ì‰È�˘ ÏÚ ÔÈ�Â˘Â ÔÈÊÓ" Ô‡Î ·Â˙Î ˜"‰Ó·) ∆≈»«¿»ƒ
‰ìàøùé úãåáòŠ

היה וא"כ לכה"ג, �שיי הרי זה אבל כה"ג, לגבי �דשיי מה רק מנו דלא אפ"ל 
דברי
אלא דכה"ג, כבודו 
משו לאו הפרוכת המגביה הוא דהסג� הא ושמא למנות, �צרי
וצ"ע הכה"ג, עבור הסג� רק הפרוכת 
אחרי שיגביהו כבוד דאי� המקדש כבוד 
משו

משו 
ג הוא 
ש ושמא ושייר, תנא צ"ל וע"כ לכה"ג ס"ת שמוסר מנה שלא מה 
ג
יקרות. הערות ועיי� ה"א. פ"ז בירושלמי וכדמפרש כה"ג 
משו ולא התורה כבוד

åëבימינו עלה 
ש של 
א וכו' בימינו הסג� לט.) (יומא בקלפי טר� פרק בריש
.�ימינ הגבה כה"ג אישי לו אומר הסג�

æë'וכו ס"ת נוטל הכנסת חז� וכו' לקרות כה"ג לו בא פח:) (יומא פ"ז ריש
לכה"ג. נותנו והסג�

çë,בימינו והסג� בכבש עולה היה להקטיר רוצה שכה"ג בזמ� מ"ג פ"ז תמיד מתני'
�צרי דלכתחילה 
הטע [ונראה והעלהו. בימינו הסג� אחז הכבש, למחצית הגיע
עלה שכבר ואחר דעתו), יזח שלא (וכדי המזבח, כבוד 
משו לעלות לבד הכה"ג
מדאי]. יותר הסג� את לייגע שלא כדי 
וג כבודו. 
משו אותו 
מעלי ונתייגע, מחצה

èë,�לנס שחה וכו', בידו 
והסודרי הקר� על עומד הסג� ,�לנס יי� לו נתנו 
ש
בצלצל, השיר] על הממונה היה [שהוא ארזא ב� והקיש בסודרי�, הסג� והני�

בשיר. 
הלוי ודברו
ì�סג נעשה שהוא עד כה"ג להיות מתמנה כה"ג היה לא ה"ח פ"ג יומא ירושלמי

שכתב וזהו לסג�. 
קוד כה"ג ב� אבל ראשו�, במינוי דדוקא יקרות הערות ועיי�
בתחלה. כא� רבנו

àì�סג תרגומו ד) כג, (מ"ב דיאשיהו המשנה" "כהני �הערו במערכת בגליו� עיי"ש
הט"ז. המקדש מכלי פ"ד 
ורמב" כהניא.

áìאת א� ימינו שעל לזה אומר בקטורת שזכה מי ה"ג פ"ב יומא בירושלמי דתניא
תמיד. כה"ג לימי� �הול הרי והסג� למחתה.

âìשזכה מי בה"ד וכנ"ל לחפניו שבו הקטורת ויערה בכ� ויאחוז להיכל עמו שיכנס
בקטרת אבל ההיכל, בקטרת ודוקא עי"ש. לאוהבו הכ� ונת� ,�הבז נטל בקטרת

והמחתה. הכ� את בעצמו הכה"ג נטל 
ולפני לפני שמכניס
ãì�ודרשינ האש, על 
עצי וערכו דכתיב 
שניה את להעלות יכול הכה"ג דאי� כיו�

וכנ"ל. , 
כהני שני ע"י 
עצי גיזרי שני להעלות �צרי 
הערביי דבי� כ"ו:) (ביומא
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("‰ÈÊ‰‰ ˙‡ ÌÈÁÂ„˘ ˙·˘ÌÈL� Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï ‡Á„לה. ‰È‰ .Ì˙B‡ ÌÈ‡ÈOÓ …»»∆»ƒ«ƒƒ»»»∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈzL ÈeN� Ì‰Ó(·)לוËb ·˙Bk ,È‡M¯ B�È‡ ÏB„b Ô‰kL ≈∆»¿«ƒ««ƒ∆…≈»≈«»≈≈

.Ô‰Ó ˙Á‡Ïלז,˙Èa Bl ‰È‰iL „Ú ,B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ ¯Ó‡pL ¿««≈∆∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈«∆ƒ¿∆«ƒ
:„Á‡ ˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈««ƒ∆»

LîçÔ‰ ˙BweÏÁ(‚)לח„·lÓ ,ÌBi‰ ¯„Òaלט¯Ú·‰Â ,ÁaÊn‰ ˙Óe¯z ÈÅ¬≈¿≈∆«ƒ¿«¿««ƒ¿≈«¿∆¿≈
,Ô‰ el‡Â .ÔÈ¯Êb È�Le ,˙BÎ¯ÚÓ Úa¯‡מÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓ ÔeMc «¿««¬»¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈««¿ƒƒ

‰úåø÷é úåøòäŠ

(·).È‡˘¯ Â�È‡ ÏÂ„‚ Ô‰Î˘ Ù"Ú‡ Ì˘
[ai].Ô‡È˘‰ ˘‡ÂÈÏ ‡Ï‡ ,ÂÓˆÚÏ ‡Ï Ú„ÈÂ‰È

,˙¯Á‡ ‡˘� ˙Ú·˘Â‰È ˙ÂÓ È¯Á‡˘ ¯˘Ù‡ Ì‡Â
‡Ï„ ‡˙ÏÓ .Ô¯Ó‡„Î ‡¯˜„ ‰ÈË˘Ù Ó"Ó
.Â‰ÈÈ˙Ú„‡ ‡ÏÂ ‡¯˜Ó‰ È˘¯ÙÓ ÏÚ ‡ÈÓ¯

(‚)'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· Ô‰ ˙Â˜ÂÏÁ ˘ÓÁ Ì˘]
.ÌÚ‰ ÏÈ‡Â ÂÏÈ‡ ‰˘ÚÂÔ¯‰‡ ‡·Â ¯"˙

ÛÎ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ‡· ‡Â‰ ‰ÓÏ ,„ÚÂÓ Ï‰‡ Ï‡
¯„Ò‰ ÏÚ ‰¯Ó‡� ‰ÏÂÎ ‰˘¯Ù‰ ÏÎÂ .‰˙ÁÓÂ
˘ÓÁ È¯ÈÓ‚ ‡„ÒÁ ¯"‡ ,Ë"Ó ,‰Ê ˜ÂÒÙÓ ıÂÁ

‰ìàøùé úãåáòŠ

äì.ביתו ובעד בעדו וכפר שנאמר יומא ריש במתני'
åì(.נט) מיבמות דמקורו 
ש המ"מ וכתב הי"ג), (פי"ז ביאה איסורי הלכות 
רמב"

.
שתי ולא אחת יקח] בבתוליה אשה [והוא אשה,
æì) בתי
.ביומא שני בעד ולא ביתו, ובעד בעדו וכפר אמר ורחמנא יג.)
çìורגליו ידיו ומקדש וטובל לב�. בבגדי ואלו זהב בבגדי אלו מזו זו חלוקות עבודות

כה"ג טובל קידושי� ועשרה טבילות חמש (ל.) ביומא וכדתנ� ,
בגדי חילו� כל בי�
וחמש וכו' טבילות לחמש מני� יהודה רבי אמר תניא (לב.) 
וש .
ביו בו ומקדש

עי"ש. וכו', ה� עבודות
èìשני וכ� אחריה שהיו המערכות והבער הלילה. בחצות שהיה הדש� תרומת מלבד

(כח.). דיומא פ"ב בסו� בלילה 
שכשרי למ"ד 
עצי גזרי
î,(ה"א עיוה"כ פ"ב 
(רמב" ליוה"כ המיוחדות 
היו לעבודות רק לובש לב� שבגדי

נעשה היה וביוה"כ עובד. כשכה"ג 
יו בכל כמו זהב בבגדי היו אלו כל �ולכ
התמיד את לו הביאו וכו' זהב בגדי לו הביאו (לא:) יומא וכדתנ� כה"ג. ע"י הכל

úåøòä éðåéö
[·È]¯Ó‡�˘ ‰ÊÓ [˙Á‡Î ÌÈ˘� È˙˘ ‡˘Â� Â�È‡ ‚"‰Î˘ Ì˘ ·˙Î˘ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ] '˜‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ 'Ï‰Ó Ê"ÈÙ· „"·‡¯‰

Ô‡È˘‰ ÂÓˆÚÏ ‡Ï˘ ¯Ó‡˜ ‰Ê ÏÚÂ ,˙Â�·Â ÌÈ�· „ÏÂÈÂ ÌÈ˘� È˙˘ Ú„ÈÂ‰È ÂÏ ‡˘ÈÂ Ô‰Î‰ Ú„ÈÂ‰È È·‚ (‚ „Î) ÌÈÓÈ‰ È¯·„·

ÂÏÈÙ‡Â .[ÌÈ˘� È˙˘ Â‡È˘‰ ‰ÎÂÏÓ‰ Ú¯Ê „·‡˘ ÈÙÏÂ] Ì˘ ¯‡Â·ÓÎ ÂÈÎ¯ˆÏ ‚‡„Â ÂÎÈÏÓ‰ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ,˘‡ÂÈ ÍÏÓÏ ‡Ï‡

Ì˘ ¯‡Â·ÓÎ Â˙˘‡ ‰˙È‰ ‡È‰˘] ˙Ú·˘Â‰È ˙ÂÓ ¯Á‡Ï˘ ¯˘Ù‡ Ó"Ó ,Ì˘ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â˘¯ÈÙ„Î ÔÁ˜Ï ÂÓˆÚÏ˘ ¯Ó‡� Ì‡

‡¯˜Ó‰ È˘¯ÙÓ ÏÚ ‡ÈÓ¯ ‡Ï„ ‡˙ÏÈÓ ‰ÊÂ ,ÔÁ˜Ï Â¯Â·Ú˘ ÚÓ˘Ó ˘‡ÂÈ ÔÈ�Ú· È¯ÈÈ‡„ ‡¯˜„ ‰ÈË˘Ù Ó"Ó ,‰È�˘ ‡˘� [(‚Î)

.‰Á˜Ï Â¯Â·Ú„ Â·˙ÎÂ .‰Ê· ˜„˜„Ï ÂÒ�Î� ‡Ï ÍÎÏ ,ÌÈ˘� '·· ¯˙ÂÓ ‚"‰Î Ì‡ Ì˘
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úåøòä éðåéö
[‚È]."ÌÚ‰ ˙ÏÂÚ ˙‡Â Â˙ÏÂÚ ˙‡ ‰˘ÚÂ ‡ˆÈÂ" ¯Á‡ ·È˙Î„[„È]·ÏÁ ˙‡Â ¯Ó‡� 'Â‚Â ¯ÙÎÂ ¯Á‡˘

.‰ÈÏÚ È‡˜ ‡Ï ¯ÙÎÂ„ ÚÓ˘ÓÂ ,'Â‚Â ˙‡ËÁ‰[ÂË]·ÎÚÓ Ì‰ÈÓ„ Ô˙Ó ,·ÎÚÓ Ô¯„Ò ÔÈ‡„ Û‡ Ï"¯
.‰˙ÁÓÂ ÛÎ ˙‡ˆÂ‰ ÔÎÂ ,‰¯ÙÎ‰[ÊË]È"˙ÎÂ ‡"·ËÈ¯‰ 'È‚ ÈÙÏ) ‰¯˙Â‰ ‰"„ :Â ‡ÓÂÈ È"˘¯Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ

.(Ì˘[ÊÈ]‰ÎÓÒÏ ÌÚ‰ ÏÈ‡Â ÂÏÈ‡Ï Ì‚ ‰ÓÈ„˜‰ ,'Â‚Â ¯ÙÎÂ È�ÙÏ ‰˙˙ÏÂ ‰ÓÂ˜ÓÓ ‰ÏËÈÏ Í¯ˆÂ‰˘ ÔÂÈÎÂ
.Ô·Ï È„‚· ‰ÎÈ¯ˆ˘ „ÓÏÏ ÌÈ�Ù ˙Â„Â·Ú ¯‡˘Ï[ÁÈ].(·ÎÚÓ Ô¯„Ò) ÔÓ˜Ï„Î ÌÈ�Ù· Ô·Ï È„‚·· ÈÂ˘Ú‰

הנרות את ולהיטיב שחר של קטורת להקטיר נכנס וזרקו הדם את קיבל וכו'
היין. ואת החביתין ואת האברים ואת הראש את ולהקריב

àîדידיה למוספין ר"ח אטו צ. זבחים [ועיין ה"ב. פ"א שם הרמב"ם כ"כ הכה"ג,
הליקוטים בס' נדפס ה"ב, פ"א חיים מים (וע"ע אהני]. לא שבת למוספי אהני

קודם. דתדיר משום יוה"כ למוסף קודם והוא פרנקל). ברמב"ם
áîשחר של תמיד עם כבשים ושבעת העולה פר אומר ר"ע ע. ביומא כדתנן

של תמיד [עם התמיד, לעולת אשר הבוקר עולת מלבד שנאמר קרבים, היו
אלמא הבוקר עולת מלבד הרגלים, כל במוספי שנאמר ראשונה, בלבישה שחר,

˙Á�Ó .ÌÈ¯·‡ ˙‡ÏÚ‰Â ,˙¯BË˜e ,˙B¯� È�Le ,„ÈÓz‰ Ìc ,‰¯B�n‰Â¿«¿»««»ƒ¿≈≈¿∆¿«¬»«≈»ƒƒ¿«
˙aM·e .ÔÈi‰Â ÔÈz·Á‰Â ˙Ïq‰מא.Ì˙Á�Óe ÛÒeÓ ÈN·Î È�L ·È¯˜‰ «…∆¿«¬ƒƒ¿««ƒ««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»»

�BÓLa‰מב Ïk‰ .Ì˙Á�Óe ÌBi‰ ÛÒeÓÏ ÌÈN·Î ‰Ú·LÂ ‰ÏBÚÏ ¯t«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ¿»»«…ƒ¿»
.·‰Ê È„‚a Ì‰L ÌÈÏk≈ƒ∆≈ƒ¿≈»»

˙ÁÎ˘Ó ‡Ï Ô¯„ÒÎ È‡Â ,ÔÈ˘Â„˜ ‰¯˘ÚÂ ˙ÂÏÈ·Ë
„ÈÓ˙ 'ÈÙ ,ÔÈ˘Â„˜ ˙È˘Â ˙ÂÏÈ·Ë ˙Ï˙ ‡Ï‡ Â‰Ï
ÛÎ ˙‡ˆÂ‰Â ÌÂÈ‰ ˙„Â·Ú ,·‰Ê È„‚·· ¯Á˘ Ï˘
Ï˘ „ÈÓ˙Â ÌÚ‰ ÏÈ‡Â ÂÏÈ‡ ,Ô·Ï È„‚·· ‰˙ÁÓÂ
¯ÓÈÓÏ ÍÏ ˙È‡ È‡Ó ‡Ï‡ ,·‰Ê È„‚·· ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·
‰Ú·˘Â ‰ÏÂÚ‰ ¯ÙÂ ,·‰Ê È„‚·· ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙
¯ÈÚ˘ ,Ô·Ï È„‚·· ÌÂÈ‰ ˙„Â·Ú ,‰È„‰· ÌÈ˘·Î

Â ÌÚ‰ ÏÈ‡Â ÂÏÈ‡Â ÔÂˆÁ‰ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙
˙¯Ë˜ ,Ô·Ï È„‚·· ‰˙ÁÓÂ ÛÎ ˙‡ˆÂ‰ ,·‰Ê È„‚··
˙˜Ï„‰Â ÔÈÈ‰Â ÔÈ˙È·Á‰Â ˙ÏÒ‰ ˙Á�ÓÂ „ÈÓ˙
.·‰Ê È„‚·· Â˙˜Ï„‰Â È·¯ÚÓ‰ ÔÂ˘È„ ˙Â¯�‰
,ÂÓÂ˜ÓÏ ıÂÁ ‰Ê ˜ÂÒÙ ·˙Î� ‰ÓÏ ÌÚË ÍÈ¯ˆÂ
‰˘Ï˘ ¯Ó‡ ‚"Î‰˘ ¯Á‡ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ „ÂÚÂ
ÏÎ „Ú·Â [ÂÈÁ‡] (ÂÈ�Î˘) „Ú·Â Â„Ú· ÌÈÈÂ„ÈÂ

Â˙ È‡Ó ,Ï‡¯˘È Ï‰˜[bi],ÌÚ‰ „Ú·Â Â„Ú· ¯ÙÎÂ
¯„‰Â[ci].‰Á·ÊÓ‰ ¯ÈË˜È ˙‡ËÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â

ÌÈ¯·„ ˙¯ÙÎ· Â‡Ï ‡¯˙· ¯ÙÎÂ È‡‰ È‡„Â ‡ÓÏ‡

‰ÈÂÏ˙ ‰¯ÙÎ‰˘ ˙Â�·¯˜‰ ¯Ó‚ ÏÚ ‡Ï‡ ,¯Ó˙È‡
ÏÈ‡Â ÂÏÈ‡ Ô‰˘ ˙ÂÏÂÚ‰ È˙˘ ‰˘ÚÓ ÈÎ ,Ì‰·

ÌÚ‰[eh]Ì‰ÈÓ„ Ô˙ÓÏ[fh]„·Ï·Â ,‰· ·ÎÚÓ
˙„Â·Ú ‡È‰˘ È"ÙÚ‡˘ ,ÛÂÒ· ‰˙ÁÓÂ ÛÎ ‡ÈˆÂÈ˘
,¯ÙÎÂ ¯Ó‡ÓÏ ‰ÓÈ„˜‰ ÍÎÈÙÏ ,˙·ÎÚÓ ˜ÂÏÒ
ÌÈ�Ù ˙Â„Â·Ú ¯‡˘Ï ‰ÎÓÒ ‰È˙ÂÏ ...Ó ...˘ ÔÂÈÎÂ

Ô·Ï È„‚· ‰ÎÈ¯ˆ˘ „ÓÏÏ[fi]ÌÈ·ÏÁ ˙¯Ë˜‰ Ï·‡ ,
ÍÎÈÙÏ ‰¯ÙÎ ¯˜ÈÚÓ Ì�È‡ ¯ÈÚ˘Â ¯Ù ˙ÙÈ¯˘Â
‰ÂˆÓÏ 'ÈÓ„Â˜ Ì‰È˘ÚÓ˘ Ù"Ú‡ ,ÛÂÒ· Â¯Ó‡�

.‚"Ù ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡ .·ÎÚÏ ‡Ï

¯"˙Î"‰ÂÈ ‰˘ÚÓ ÏÎ[gi]‰˘ÚÓ ÌÈ„˜‰˘
ıÂÁ ‡˙ÙÒÂ˙ ,ÌÂÏÎ ‰˘Ú ‡Ï Â¯·ÁÏ
¯„ÒÎ ‰˘Ú Ì‡˘ 'ÈÙ ,‰˙ÁÓÂ ÛÎ ˙‡ˆÂ‰Ó
˙ÂÏÈ·Ë '‚ ‡Ï‡ Ô‡Î ÔÈ‡˘ È"ÙÚ‡ ‰˘¯Ù· ·Â˙Î‰
˙ÂÏÈ·Ë ˘ÓÁ ‰ÎÏ‰ Â¯Ó‡ ÍÎ˘ ,‡ˆÈ ÔÈ˘Â„˜ ˙È˘Â
‰"Ù ÛÂÒ ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡ .·ÎÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ

.[‡ÓÂÈ„

ÁÚ¯„Ò‰„Â·Ú ‡È ˜¯Ù



ËÚ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

úãBáòåÌBi‰מג.Ô·Ï È„‚a Ì‰L ‰Úa¯‡aמדÔ‰k ÏL B¯t ÈecÈÂ ÇÂÇ«¿«¿»»∆≈ƒ¿≈»»ƒ»∆…≈
,‰i�L B¯t ÈecÂ .˙BÏ¯Bb ÌÈ¯ÈÚO‰ È�L ÏÚ Ô˙�Â .ÏB„b»¿»««¿≈«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»
È�ÙÏ ¯t‰ Ìc ˙‡f‰ .ÏÎÈ‰‰ ˙lÙ˙e ,ÈÓÈ�t‰ ˙¯Ë˜ .B˙ËÈÁLe¿ƒ»¿…∆«¿ƒƒ¿ƒ««≈»«»«««»ƒ¿≈
¯t‰ Ìc ˙‡f‰ .ÌL BÓc ˙‡f‰Â ,ÈÓÈ�t‰ ¯ÈÚO‰ ˙ËÈÁL ,˙¯Btk‰««∆¿ƒ««»ƒ«¿ƒƒ¿«»«»»«»«««»
ÏÚ Ô˙�Â ÌÈÓc‰ ˙‡ Û¯ˆ .¯ÈÚO‰ ÌcÓ ÌL ‰f‰Â ,˙ÎB¯t‰ È�ÙÏƒ¿≈«»∆¿ƒ»»ƒ««»ƒ≈«∆«»ƒ¿»««
.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÌÈ¯ÈM‰ CÙLÂ ,B¯‰Ë ÏÚ ‰f‰ .ÈÓÈ�t‰ ÁaÊn‰ ˙B�¯«̃¿«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ»«»√¿»««ƒ«ƒ«ƒ¿≈««ƒ

.BÁelLÂ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ÈecÂמה.¯ÈÚNÂ ¯t È¯eÓ‡ ˙‡ˆB‰מו˙‡È¯˜ ƒ»ƒ«ƒ¿«≈«¿ƒ»«≈≈«¿»ƒ¿ƒ«
,‰È˙BÎ¯·e ‰¯Bz‰מז.‰Ù¯NÏ ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈÚNÂ ¯Ùe «»ƒ¿∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»

‰ìàøùé úãåáòŠ

עבודת ואח"כ רש"י], .
מה יוה"כ וילמוד לה�, �בסמו נעשית הבוקר עולת 
ע מוספי�
לעבודת להקדימו יכול לא המוס� מ� שהוא [ואע"פ בחו� הנעשה שעיר ואח"כ 
היו
חטאת ששעיר למדנו ,
הכיפורי חטאת מלבד חטאת אחד 
עזי ושעיר שנאמר לפי 
היו

האיל 
ג עתה מקריב שאינו ומה ע"כ. רש"י] קדמו, [אח"כ]הפנימי שנאמר 
משו
וכדלקמ�. 
הע עולת ואת עולתו את ועשה ויצא

âîבד ומכנסי ילבש קדש בד כתנת וגו' אהר� יבוא בזאת אחרי, בפר' שנאמר כמו

במי ורח� 
ה קדש בגדי יצנו� בד ובמצנפת יחגור בד ובאבנט בשרו על יהיו

.
ולבש בשרו את
ãîע"י והיינו וגו'. בעדו וכפר לו אשר החטאת פר את אהר� והקריב 
ש שנאמר

פר את אהר� והקריב וגו' גורלות 
השעירי שני על אהר� ונת� 
ש ונאמר וידוי.
ולקח לו. אשר החטאת פר את ושחט ביתו ובעד בעדו וכפר לו אשר החטאת
לפרכת. מבית והביא דקה 
סמי קטרת חפניו ומלא וגו' אש גחלי המחתה מלא
וגו' יזה הכפרת ולפני קדמה הכפרת פני על באצבעו והזה הפר 
מד ולקח וגו'
את ועשה לפרכת מבית אל דמו את והביא 
לע אשר החטאת שעיר את ושחט
המזבח אל ויצא וגו'. מועד לאהל יעשה וכ� וגו' הפר 
לד עשה כאשר דמו
ונת� [
מעורבי 
[כשה השעיר 
ומד הפר 
מד ולקח עליו וכפר ה' לפני אשר
על ידיו שתי את אהר� �וסמ וגו'. 
הד מ� עליו והזה סביב. המזבח קרנות על
נאמר זה ואחר המדברה. עתי איש ביד ושלח וגו' עליו והתודה החי השעיר ראש

הבד. בבגדי עבד כא� דעד משמע הבד. בגדי את ופשט בתורה
äîלו בא השעיר] שילוח אחר [מיד (סז:) יומא במתני' אבל) נזכר, לא בפרשה 
(ש

וכו'. אימוריה� את והוציא קרע� הנשרפי� ושעיר פר אצל
åî.'וכו קורא בו� בבגדי לקרות רצה 
א לקרות כה"ג לו בא תנ� (סח:) 
ש מתני'
æîחו� 
הוציאו שליח ע"י [והיינו השריפה לבית והוציא� במקלעות קלע� (סז:) 
ש

.[
ש ושרפוהו 
לירושלי



Ù¯„Ò‰„Â·Ú ‡È ˜¯Ù

Láìמח,ÌÚ‰ ÏÈ‡Â ,BÏÈ‡ ‰NÚÂ ·‰Ê È„‚aמט¯ÈË˜‰ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯ÈÚNÂ ÈÇƒ¿≈»»¿»»≈¿≈»»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÏÈ‡‰ ˙Á�Óe ,¯ÈÚNÂ ¯t È¯eÓ‡נ.ÔÈÙÒen‰ ÏÚ ÔÈi‰ Cq�Â ≈≈«¿»ƒƒ¿«»≈ƒ¿ƒ≈««ƒ««»ƒ

˙aM·eנא,ÌÈ�t‰ ÌÁÏ ÌÈÎ¯BÚנב.ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜Ó ‡e‰Âנג˙‡ ËÁL ««»¿ƒ∆∆«»ƒ¿«¿ƒ«»ƒƒ»«∆
.BÓc ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz‰נד.ÌÈ¯·‡ ‰ÏÚÓe ,ÔÈ¯Êb È�L ÌÈÎ¯BÚ «»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿»«»¿ƒ¿≈¿»ƒ«¬∆≈»ƒ

Láìנה.‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ,Ò�Î� ,Ô·Ï È„‚a ÈÇƒ¿≈»»ƒ¿«¿ƒ∆««¿∆««¿»

Láìנו,ÔÈz·Á‰Â ,˙ÏBq‰ ˙Á�Óe ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰Â ,·‰Ê È„‚a ÈÇƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ∆«¿…∆ƒ¿««∆¿«¬ƒƒ
ÔMc ,˙B¯p‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ .ÔÈi‰Âנז‰ÂÁzL‰Â ,e‰ÏÚ‰Â È·¯Ún‰ ˙‡ ¿««ƒ∆¡»∆«≈ƒ≈∆««¬»ƒ¿∆¡»¿ƒ¿«¬»

:‡ˆÈÂ¿»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

çî
הע עולת ואת עולתו את ועשה ויצא קדוש, 
במקו 
במי בשרו את ורח� שנאמר
לב. יומא ועיי� .
הע ובעד בעדו וכפר

èîאחד 
עזי שעיר שנאמר בחו� הנעשה שעיר ואח"כ 
היו עבודת (ע) ביומא כדתניא
חטאת מלבד חטאתלחטאת אחרי יהיה מוס� של החיצו� ששעיר [היינו 
הכפורי

וכו'. חטאת אימורי ואח"כ ,
הע ואיל אילו ואח"כ הפנימי]. שעיר שהוא 
הכפורי
ð.[בפ"ז [וכנ"ל 
לכול שוה השיר שיהא כדי אילו] על [וכ� המוספי� כל על

àð.
המוספי אחר
áð'ב �שהול או הימנית, בידו א' בבת הבזיכי� ב' מקטיר 
א לעיי� ויש הכה"ג,

א'. מקטיר שהסג� או ,
פעמי
âðודעת (ה"ב). מיוה"כ בפ"ד 
הרמב" וכדעת ,
הערבי בי� של תמיד ואח"כ 
ש

כ� הוצאת אחר היה 
הערבי בי� של דתמיד לב. בד� ורש"י ,
ש ותוס' רש"י
חמישית. בטבילה ומחתה

ãð.כנ"ל והסג� הכה"ג
äðהכ� את להוציא וכו' בא, הוא למה מועד, אהל אל אהר� ובא ת"ר (לב.) ביומא

להפסיק �[צרי מ"ט זה, מפסוק חו� הסדר על נאמרה הפרשה וכל המחתה, ואת
גמירי ר"ח אמר רש"י] ומחתה. כ� להוצאת ,
היו עבודת בי� ,
הע ואיל באילו
משכחת לא כסדר� ואי ,
ביו בו ומקדש כה"ג טובל קידושי� ועשרה טבילות חמש

.
ש ותוס' רש"י ועיי� קידושי�. וששה טבילות שלש אלא להו
åð
הערבי בי� של קטרת להקטיר ונכנס וכו' ולבש זהב בגדי לו הביאו (ע.) 
ש מתני'


אברי בי� קריבה היתה 
הערבי בי� של קטורת תנ� (לא:) 
וש הנרות. את ולהטיב
והחביתי� הסלת דמנחת נמצא (לד.) 
ש בגמ' כמבואר 
נסכי מנחת והיינו ,
לנסכי

חמישית. בטבילה היו כ� 
ג לאחריו שהיו והיי�
æð.ומדליקו מערבי נר את שמנקה



‡Ù ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

·È ˜¯Ù

ìkאÏB„b Ô‰Î ‰È‰ ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·Lב,Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊג·ÈËÓe Èƒ¿««»ƒ»»…≈»≈∆«»≈ƒ
,˙B¯p‰ È¯˜Óe·ד‡˙ ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜ÓeהL‡¯‰ ˙‡ ∆«≈«¿ƒ∆«¿…∆«¿ƒ∆»…

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú .‰„B·Úa ÏÈ‚¯ ‰È‰iL È„k ,Ï‚¯‰ ˙‡Â¿∆»∆∆¿≈∆ƒ¿∆»ƒ»¬»∆∆«ƒƒ≈»«¿»ƒ
ËÚÓ,ו ÏÎB‡ז‡l‡ ‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ B�È‡ÂחL¯Bcט.ÂÈ�ÙÏ ÔÈL¯B„Â ≈¿«¿≈»≈»«»¿»∆»≈¿¿ƒ¿»»
Lי eÏÚ��,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚיאÚÈb‰ .ÔËtLÓk ÌÈ¯ÓBL ÌÈiÂÏe ÌÈ�‰ÎÂיב˙BˆÁ ƒ¿¬«¬≈»¬»»¿…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ«¬

‰ìàøùé úãåáòŠ

à�כרבנ דקאי 
[משו הנרות. את ומטיב קטורת מקטיר תנ� דבמתני' אלא (יד). יומא מתני'
ורבנו נרות, לב' נרות ה' הטבת בי� בקטרת ומפסיק הנרות. הטבת לגמר 
קוד שקטורת

פ"ג. לעיל יקרות הערות ועיי� דתמיד. סתמא הוא דכ� 
משו שאול כאבא נקט
á.רש"י יוה"כ. בעבודת ומזומ� רגיל שיהא כדי תמידי�, של 
הד את זורק
â�שנות 
ולהרמב" שכבו, הפתילות מ� האפר שמדש� היינו הנרות הטבת לרש"י


אות עושה ביוה"כ אלו עבודות לעשות �שצרי [ולפי ומדליקה חדשה פתילה
.[
בה ומזומ� רגיל שיהא כדי עכשיו

ã.הערבי� בי� ופרס בשחרית פרס הפנימי] מזבח [על בהיכל קטורת מקטירי� היו יו� שבכל
ä.
האברי לכל ראשו� מקטירי� היו שזה
å(.יח) 
ש משנה שינה, לידי מביא שהמאכל מפני
æ.
היו לעבודת ויפסל השינה, �מתו קרי יראה שלא כדי
ç.�ייש שלא יוה"כ ליל כל הלכה בדבר דורש 
ש וברש"י (יח.) 
ש מתני'
èבכס� הגדולה הכהונה את 
קוני שהיו שני בית ימי בסו� [כגו� הוא 
חכ לאו 
א

רש"י. וכו'. הלכה דבר ולשמוע להבי� ויודע המלכות], מ�
é.לילה בכל כמו

àé.שמירה �צרי 
ש 
נמצאי וכו' כהונה ופרחי וכה"ג המולה דהיה אע"ג קמ"ל
שליט"א. אופמ� הגר"ע

áé�כדתנ הלילה מחצות ביוה"כ המערכות] [ומסדרי� הדש� את 
תורמי שהיו לפי
דאיכא ביוה"כ (כ:) 
ש אמרינ� 
והטע (כ.) מחצותביומא עבדינ� דכה"ג חולשא

.
היו עבודת את להתחיל המזרח כשהאיר מיד פנוי כה"ג שיהא כדי [והיינו
ורבינו יחלש]. שלא כדי זה אחר זה הרבה עליו 
רצופי העבודות יהיו ולא
היו ולא כה"ג ע"י נעשה היה הדש� תרומת אפי' העבודות שכל כהרז"ה סובר
ועיי"ש 
משו ד"ה כ:) (יומא בתוס' הוא וכ� עיי"ש, ביוה"כ כלל פייסות
מחצות. עבדינ� דכה"ג חולשא 
משו 
ש 
ישני תוס' וז"ל .
חולקי ור"י שריב"א
פייס לקמ� עלה דחשיב והא הדש�, תרומת עושה כה"ג שהיה משמע מכא�
ואע"פ מדש�. ומי זורק מי שוחט מי קתני נמי 
דהת ,
יו בכל היינו במשנה,



·Ù¯„Ò‰„Â·Ú ·È ˜¯Ù

‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ‰ÏÈÏיגÏÚ ,B˙kLÏ „ˆaLיד‚b «¿»≈¿≈¿≈«¿ƒ»∆¿«ƒ¿»««
,ÌB¯caL ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚMÓ „Á‡ ‡e‰Â .ÌÈn‰ ¯ÚLטוÔÈÒÈ�ÎÓ BaL ««««ƒ¿∆»ƒ«¬≈»¬»»∆«»∆«¿ƒƒ

,‚Áa CeqÈ� ÏL ÌÈÓ ÏL ˙ÈÁBÏˆטזÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈkÙÓ ÌÈn‰ B·e ¿ƒ∆«ƒ∆ƒ∆»««ƒ¿«ƒ»¬ƒƒ
ËLt .˙Èa‰ ÔzÙÓ ˙ÁzÓ ÌÈ‡ˆBÈ ˙BÈ‰ÏיזÏ·ËÂ „¯È ,BÓˆÚ È„‚a ƒ¿¿ƒƒ««ƒ¿««»ƒ»«ƒ¿≈«¿»«¿»«

‰ÏÚיח·‡ ˙È· È�‰k e„¯È ,ÌÈ„‚· ‰�ÓL L·ÏÂ ,‚tzÒ�Âיט˙È·Ï »»¿ƒ¿«»¿»«¿…»¿»ƒ»¿…¬≈≈»¿≈
‰ÏÈ·h‰כe‚tzÒ�Â eÏÚ ,eÏ·ËÂ e„¯È ,ÏBÁ È„‚a eËLt ,‰¯Èa‰ ˙ÁzL «¿ƒ»∆«««ƒ»»¿ƒ¿≈»¿¿»¿»¿ƒ¿«¿

‰ìàøùé úãåáòŠ

ועשרה טבילות חמש מחשבו� זו ואי� הדש�, לתרומת ורגליו ידיו לקדש �דצרי
לצאת יכול היה ,
היו עבודת שיתחיל 
קוד לילה, בעוד שהיתה לפי זהו קידושי�,
ללשו� הדש�, לתרומת פייס 
ש שהיה יוה"כ בסדר שפייט והפייט לעזרה. חו�
שחיטה, זמ� עד אותו מעסיקי� דקתני והא תפילתו, שיטת תפס וסדרה המשנה

הרמב" ודעת עכ"ל. וכו'. הפסק בלא 
היו עבודת מתחיל �ואיל דמכא� 
משו
ורק כה"ג, ע"י נעשה היה לא הדש� שתרומת ה"א) (פ"ד יוה"כ עבודת בהל'

מי ועיי� יומא. ריש במלחמות ועיי� עיי"ש, ,
היו עבודות ושאר ומוספי� תמידי�

יקרות. הערות ועיי� ה"ב). (ופ"א 
ש 
הרמב" על הפר"ח לבעל 
חיי
âéאבטינס בית וא' פרהדרי� לשכת א' לשכות שתי לו שהיה 
ש ואמרינ� (יט.) ביומא

או בצפו� ופרהדרי� 
בדרו אבטינס בית אי להו ומספקא ,
בדרו וא' בצפו� א'
.�להיפ

ãéהיו 
שערי ז' מ"ד פ"א דמדות מתני' 
ש ומביא יט. ביומא כדתניא בחול והיתה
.
המי שער וכו' 
שבדרו וכו', בעזרה

åèשל צלוחית מכניסי� שבו 
המי שער מ"ו) (פ"ב במדות ותנ� (מח.), בסוכה כדתנ�
בחג. �ניסו של 
מי

æèמתחת יוצאי� להיות ועתידי� 
מפכי 
המי בו אומר יעקב ב� אליעזר רבי 
ש מדות
מז). ביחזקאל (עיי� הבית מפת�

æé.חול בגדי היינו
çé�לכ ברחיצה אסור שיוה"כ כיו� [וי"מ כ"א, אות יומא פ"ג ישראל תפארת עיי�

ללבישה. טבילה בי� הפסק נחשב דלא לומר דבא אפ"ל ועוד מיד], מספגו
èéוכנ"ל שיטבול עד לעזרה נכנס 
אד ואי� ,
הכלי לבדוק בעזרה 
שנכנסי מפני

�שצרי 
משו ,
יו ככל השחר בעלות ולא עכשיו זה 
שעושי ומה א', פרק

הכלי כל 
א לבדוק �צרי הדש� תרומת 
וקוד הדש�, את 
לתרו עכשיו

כלי �וצרי 
בה 
לתרו אסור שאז ,
הכלי את והסיט טמא נכנס ולא ,
במקומ

.
אחרי
ë.(לג אות א' פרק (וכנ"ל תמיד. ריש מתני' עיי�



‚Ù ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

eL·ÏÂכאeÈ‰ .ÌÈ„‚· ‰Úa¯‡כב,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈLl·Óכגe„ÈÓÚ‰Â ¿»¿«¿»»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆»¬»»¿∆¡ƒ
.Ô˙BNÚÏ ÔÈz·Á ÈNBÚכדÈ¯ÚL eÁ˙Ùe ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ eˆa˜˙� ,¯·b‰ ‡¯˜ ≈¬ƒƒ«¬»»»«∆∆ƒ¿«¿»¬«¿¿ƒ»¿«¬≈

,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏB„b Ô‰k Lc˜ .eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜˙ ,‰¯ÊÚ‰כהÏË� »¬»»»¿¿≈ƒ¿»¿ƒ≈…≈»»»¿«¿»»«
˙zÁÓ(‡),CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙe ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚÂ ÛÒk‰ «¿««∆∆¿»»¿…«ƒ¿≈ƒ»∆«∆»ƒ≈»¿≈»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).ÛÒÎ‰ ˙˙ÁÓ ÏË�˙ÂÒÈÈÙ Â�¯ÎÊ ‡Ï
Â‰�È� ‡ÎÓÒ È�· Â‡Ï„ ,‡·¯ ‡ÓÂÈ ‰ÈÏÂÎ·
ÈÎ ,Ì‰È¯·„ ÏÏÎ· ÌÂ‡È·‰˘ Ì·Â¯Î ÌÈ�ËÈÈÙ‰
ÔÂÂÎ‰ Í¯„Â ,„ÂÁÏ ¯È˘‰ ˙ˆÈÏÓ ˙·Á¯‰ Í¯„
¯ÙÒ ˘È¯· Ì"·Ó¯‰ ¯ÎÊ˘ ÂÓÎ ,„ÂÁÏ ‰ÎÏ‰Ï

ÛÒÂÈ ˙È·Â ,ÂÏ˘ ˙ÂˆÓ‰‰"„ ‡"Î¯˙ 'ÈÒ Á"Â‡)

(¯ÓÂ‡Â˙„Â·Ú ¯„ÒÏ ÂÈ˙Â‰‚‰· 'ÒÂ˙‰ Ì˘·
‚"‰Î ÈÒÂÈ Ô· ÈÒÂÈ Ï˘ Î"‰ÂÈ(˙��ÂÎ ‰˙‡ ¯„Ò).

Ô"·Ó¯„ È˜ÈÁ„ ÈÈÂ�È˘‡ Â�ÎÓÒ ‡Ï Ì‚

ÂÈ˙ÂÓÁÏÓ·(‡ÓÂÈ ˘È¯)Ê"¯‰ ÏÚÂÈ¯·„˘ ÈÂÏ‰
ÌÈÈÂ‡¯ Â�Ó„˜ ‡ÏÓÏ‡Â ,Â�Ïˆ‡ ÌÈ�ÂÎ�Â ÌÈ¯ÂÂÁÓ

.Â�Ó˘Ó ¯Ó‡‰Ï ÂÈ‰

‰ÊÂÔÓ ¯„‚˙‰Ï ÌÂ˜Ó Â�Ï ÁÈ�‰ Â·˘ ¯·„‰
,Â�È„È· ˙ÙÙÂ¯ ‰ÎÏ‰˘ ÔÂÈÎ ÈÎ ,ÌÈ˜ÏÂÁ‰
ÈÊÁ� ,Â�È˙Â·‡ ˙Â�ÂÚÂ Â�È‡ËÁ· ‚‰�Ó Ô‡Î ÔÈ‡Â
‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ Ô‰ ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ ˙ÂÒÈÈÙ‰˘ Ô�‡
˙„Â·Ú Ï·‡ ,ÌÏÂÚÏ ˘‡¯· ·È¯˜Ó ‚"‰ÎÂ ,·ÎÚÏ
‰ËÈÁ˘· ÂÏÈÙ‡Â ,‡˜Â„ ‚"‰Î· ‰ÏÂÎ Î"‰ÂÈ

‰ìàøùé úãåáòŠ

àë.�כדלקמ וכו' נתעכלו שלא 
והפדרי 
האברי לפנות 
מוכני שיהיו כדי
áëטמא או נכרי 
בה ופגע נכנס ולא 
מקומ על 
הכלי כל 
א ובודקי� שמחפשי�

י"ט. אות וכנ"ל
âëולא עכשיו, 
יעשו למה וצ"ע דתמיד. פ"ק בסו� כדאמרינ� לרבוכה 
חמי 
להח

חולשא 
משו הדש� תרומת לעשות הקדימו 
וא ,
יו בכל כמו 
השכ בבוקר
בו שיש לחביתי� כ� יעשו למה המזרח, כשיאיר מיד פנויה המערכה שיהא דכה"ג
בכל כמו שלמה שעה בתמיד ביוה"כ מאריכי� היו שלא (ואפשר התמיד, עד זמ�
או התמיד, אחר מיד מזומ� שיהא כדי החביתי�, במעשה להזדרז �צרי ולכ� ,
יו
דלא נראה ומ"מ הבילוש) אחר נעשה שהיה 
יו שבכל מהסדר לשנות שלא כדי
נא. במנחות כדאמרינ� בלינה, יפסל שלא השחר עלות אחר רק המנחה 
עושי היו

ליפסל). קדוש (דבלילה ק. במנחות ועיי� עי"ש.
ãëואומר שמכריז כרוז גביני דהיינו גברא, קרא כ:) (יומא כמ"ד מפרש דרבנו אפשר

בעצמו, כה"ג ע"י נעשה 
היו עבודות עיקר שכל [ולפי וכו'. 
לעבודתכ 
כהני קומו
,
הכהני שאר ע"י נעשה 
בה וכיוצא המערכות וסידור 
והפדרי 
האברי סידור ורק
הוא שעכשיו כיו� המערכות, לסדר כדי 
לכהני עכשיו שקורא רבינו] סובר �לכ

לעבו 
לה שיש הזמ� קריאהעיקר היינו הגבר קרא כא� רבנו שכתב שמה או ד,
בחצות. קורא שהתרנגול ראשונה

äë.וכנ"ל כ. ביומא כדתנ� מחצות,
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ÔÓ ‰˙ÁÂeLc˜ .‰Ó„˜ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ Ô¯ÈÚÂ „¯ÈÂ ,˙BiÓÈ�t‰ ˙BÏke‡Ó‰ ¿»»ƒ«¿»«¿ƒƒ¿»«¿≈»≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ƒ¿
L‡¯Ï eÏÚÂ ,˙B¯Bpv‰Â ˙BÙ¯‚n‰ eÏË� ,Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ�‰k‰«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¿««¿≈¿«ƒ¿»¿…

‰úåø÷é úåøòäŠ

ËÂÁ˘Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ,¯Ê· ‰¯˘Î ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ˘
ÌÈ�ÓÈÒ ·Â¯· 'ÈÙ Âˆ¯˜ Ô�È�˙ ,˙Á‡ ˙·· Ï·˜ÏÂ
Â· „ÏÂÈ˘ ÏÎÂ .Â„È ÏÚ ‰ËÈÁ˘ ¯Á‡ ˜¯ÈÓÂ
Ô‰Î· Â‡ ‚"‰Î· Â˙ÂˆÓ Ì‡ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ˜ÙÒ
‰ÂÂˆÓ ‚"‰Î˘ È‡„Â‰ ˙‡ ÊÂÁ‡Ï ÈÂ‡¯ ,ËÂÈ„‰
Â¯˘Î‰ Ì‡ ˜ÙÒ‰ ˙‡ ÁÈ�‰ÏÂ ,Â· È‡˘¯ Â‡
ÏÂÁÓÏ ·‡ ˙È· È�‰Î Ì‰ ÌÈÈÂ‡¯Â .ËÂÈ„‰ Ô‰Î·
.‰„Â·Ú È¯È˘ÎÓ· ÂÏÈÙ‡ ‚"‰Î Ïˆ‡ Ì„Â·Î ÏÚ

ÌÈ�ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÂÊÂ[`].

‰˘ÚÓ·Â]„"Ù Î"‰ÂÈÚ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ÏÚ Á˜Â¯
.ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ· ·˙Î˘ ‡"‰
Ï"ÊÂ È"Î Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯‰ ˙Â‰‚‰· ·Â˙Î È˙‡ˆÓ
ÈÎ Ú„ÂÈ ÈÂ‰Â Ï"ÊÂ ¯Â‡Ó‰ ¯ÙÒ· ·˙Î ‰"Ê¯‰Â
¯„Ò· Ì‰ÈËÂÈÙ· ÂÒÈ�Î‰˘ ı"·Â¯˜‰ ÈÏÚ·
Â�È˙�˘Ó· ÌÏÎ ÂÚË ,˙ÂÒÈÈÙ '„ ÌÂÈ‰ ˙„Â·Ú
,Â�È˙�˘Ó· ÌÈ·Â˘Á‰ ˙ÂÒÈÈÙ‰ ÈÎ Â�È·‰ ‡ÏÂ
ÏÎ˘ ÈÙÏ ‰"È· ‡ÏÂ ,Ì‰ ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘Ï
Ô"·Ó¯‰Â .‚"Î· ‡Ï‡ ‰¯˘Î ‰�È‡ ÌÂÈ‰ ˙„Â·Ú
‰·¯‰ ÍÈ¯‡‰Â ,ÂÈÏÚ ·È˘‰ ˙ÂÓÁÏÓ ¯ÙÒ·
‡Â‰ ÔÎ˘ ·˙ÎÂ ,Â�È·¯ È¯·„Î ‰ÏÚ‰Â ,˙ÂÈ‡¯·
„¯ÙÒ ˙Â·È˘È‰ ÈÓÎÁÂ ,ÔÂ‡‚‰ ı"·Â¯˜·
ÔÈ˘Ú ‚"ÓÒ È¯·„Ó �"ÎÂ ,‰"‰ÏÊ ÌÈ�Â¯Á‡‰
.‚"Ò ¯Ú˘ ‰„˜Ú‰ ÏÚ· ¯„ÒÓÂ ,Ë"¯ 'ÈÒ

˘"‡¯‰Â[a]'ÈÙ ‡"·È¯Â ·˙Î ‡ÓÂÈ„ ˜"Ù
‰�È‡˘ ,ËÂÈ„‰ Ô‰Î· ‰¯˘Î Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙˘
‰ÎÈ¯ˆ˘ 'ÈÙ Ô�ÁÏ‡ ¯"‰Â .ÌÂÈ‰ ˙„Â·ÚÓ ‰·Â˘Á
‰‡¯� ÂÈ¯·„ ÍÂ˙ÓÂ ,'ÈÙ· ÚÈ¯Î‰ ‡ÏÂ .‚"Î

·˙Î È¯‰˘ ,‚"Î ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡„ Ï"Ò Â‰È‡„
Ì˘ ‰È‰ ‡Ï˘ ‚"Î Ï˘ ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈ·Ë· Î"Á‡
.'ÂÎÂ ÏÂÁ È„‚· Ë˘Ù˘ ÈÙÏ ‰ËÈ˘Ù· ˘Â„È˜
È„‚· ˘Â·Ï ‰È‰ È¯‰ Á·ÊÓ‰ ˙‡ Ì¯˙ ¯·Î Ì‡Â

‡ÓÂÈ„ ˜"Ù·Â .·‰Ê(.Î)ÔÈÓ¯Â˙ ÌÂÈ ÏÎ· Â�È�˘
˙ÂˆÁÓ ‰"È· 'ÂÎÂ ¯·‚‰ ˙‡È¯˜Ó Á·ÊÓ‰ ˙‡
‚"Î„ ‡˘ÏÂÁ ‡ÎÈ‡„ ‰"È· ‡¯Ó‚· Ô�È¯Ó‡Â ,'ÂÎÂ

'ÒÂ˙‰ Â·˙ÎÂ ,˙ÂˆÁÓ Ô�È„·Ú(:Î Ì˘)ÌÂ˘Ó
Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ÂÏÈÙ‡„ ÚÓ˘Ó ,'ÂÎÂ ‚"Î„ ‡˘ÏÂÁ

‡Ï‡ ‰¯˘Î ‰�È‡ ‰ÏÈÏ‰ ˙„Â·Ú ‡È‰˘ÈÎ‰ÏÂ ,Â·
˙„Â·ÚÏ ÂÊ ‰„Â·Ú ÔÈ· ÁÂ�È˘ È„Î ‰Ï Ô�ÈÓ„˜Ó
ÌÂ˘Ó ‚"‰ ‡Ï‡ ,‚"Î ‚"Ï„ 'ÈÙ ‡"·È¯Â .ÌÂÈ‰
,˘ÏÁ ‰È‰È Ì¯Â˙‰ Ô‰Î‰˘ Ì„Â˜ ,Ô‰Î„ ‡˘ÏÂÁ

‰È·˘ÁÈÏ Î"‡ ÌÈ¯˙ ‚"Î È‡„[b]‰ÏÈ·Ë È‡‰Ï
ÔÈ˘Â„˜ ‰¯˘ÚÂ ˙ÂÏÈ·Ë ˘ÓÁ È„‰· ,ÏÈ·Ë„
ÂÓ˜Â‰ ËÈÈÙ‰ „ÒÈÈ ÔÎÂ .ÌÂÈ· Â· Ï·ÂË ‚"Î˘
‡ÓÏ‡ ,‰¯Ú·‰ Ô˘„ ÒÈÈÙ· ‰¯Ú�Ï Ô˘„ ˙ÂˆÁÓ
¯ÓÂ‡ È"¯Â .Ì¯Â˙ ÈÓ Î"‰ÂÈ· ÔÈÒÈÈÙÓ ÂÈ‰˘
ÌÂ¯˙Ï ÈÓ„˜Ó ÈÎ‰Ï„ ,‚"Î Ô�ÈÒ¯‚ ¯ÈÙ˘„
,ÂÏÎÚ˙� ‡Ï˘ ÌÈ¯·È‡ ˜ÏÒÏÂ ‰Î¯ÚÓ ¯„ÒÏÂ
„ÈÓ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ÏÎ ÔÓÂÊÓ ‚"Î ‡ˆÓÈ˘ È„Î
.Ï"ÎÚ ,˘ÏÁÂ ·Ú¯ ‰È‰È˘ Ì„Â˜ ,‰"Ú ‰ÏÚÈ˘Î
È"ÙÚ‡Â ,ËÈÈÙ‰ ˙Ú„Î È"¯Â ‡"·È¯ ˙Ú„˘ È¯‰
È"˘¯Â .‡"·È¯ 'ÈÙÏ ‡¯Ó‚‰ ˙Ò¯‚ ˘·˘Ï ÍÈ¯ˆ˘
‡Â‰ Â„·Ï ÂÈÏÚ È¯‰˘ ‚"Î„ ‡˘ÏÂÁ ‡ÎÈ‡„ 'ÈÙ
‡Ï ÂÈ¯·„ Ë˘Ù .¯˙ÂÈ ÌÈÎ˘‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,ÏËÂÓ

‰˘˜È[c]'ÈÙ˘ ÂÓÎ Ì˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ È¯‰˘ ,Â�ÈÏÚ
˙„Â·Ú ÏÎ ÏËÂÓ Â„·Ï ÂÈÏÚ˘ ÔÂÈÎ„ ,'ÒÂ˙· È"¯

úåøòä éðåéö
[‡].˘"ÈÚ ,‚"‰Î‰ ‰˘ÂÚ ‰È‰ ÌÂÈ‰ ¯È‡‰˘Ó ˙Â„Â·Ú‰ ÏÎ„ „ÈÓ˙„ „"Ù· „"·‡¯‰ ˙Ú„Â[·]˙„Â·Ú ¯„Ò ˙ÂÎÏ‰·

.'ÂÎÂ ‡"·È¯ ˜„˜„ Ô‡ÎÓ 'ÂÎÂ .˙ÂÏÈ·Ë ˘ÓÁ ‰"„ (.Ï) ‡ÓÂÈ„ ‚"Ù ˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙ Ú"ÚÂ .Î"‰ÂÈ[‚]‚"Ù ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡·

‡�˙ÈÓ„ ÌÈ�‰Î ¯‡˘Ó Ú¯‚ ‡Ï„ ,‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ· ‚"Î„ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˘Â„˜Â ‰ÏÈ·Ë ‡�˙ ·È˘Á˜ ‡Ï ‡Î‰Â ·˙Î ‡ÓÂÈ„

.'ÂÎÂ .(Ì˘ ‡"Ù) „ÈÓ˙ ˙ÎÒÓ· Â‰ÈÈ·‚[„].‚"‰Î· ‰˘Ú� ÔÈ‡„ Ô‡Î ¯·ÂÒ„ ÚÓ˘Ó



‰Ù ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

,eÏk‡˙� ‡lL ÌÈ¯„t‰Â ÌÈ¯·‡‰ ÏÎÂ ,ÁaÊn‰כוÈcˆÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜�BÒ «ƒ¿≈¿»»≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ»¿ƒ≈
ÔÈ¯Êb ÔÈÏÚÓ ÌÈ¯Á‡Â ,Áetz‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡a ÔÈÏÚÓ elÁ‰ .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«≈≈«¬ƒ»≈∆««≈««««¬≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ

dcˆ·e ,‰Á¯ÊÓ ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ e¯cÒ .˙BÎ¯Ún‰ ¯cÒÏכז‰Èi�L ‰Î¯ÚÓ ¿«≈««¬»ƒ¿«¬»»¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¬»»¿ƒ»
‰Î¯ÚÓe ,ÌBÈ ÏÎaL „ÈÓz ˙¯BË˜Ï ÌÈÏÁb ‰pÓÈ‰ ÏBhÈÏכח˙ÈLÈÏL ƒ≈∆»∆»ƒƒ¿∆»ƒ∆¿»«¬»»¿ƒƒ

ÌÈÏÁb ‰pÓÈ‰ ÏBhÈÏ(·)˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯ÚÓe ,ÌÈ�ÙÏ È�ÙÏ ˙¯Ë˜ÏכטÌei˜Ï ƒ≈∆»∆»ƒƒ¿…∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿ƒ
‰úåø÷é úåøòäŠ

È„Î ,Á·ÊÓ‰ ˙ÓÂ¯˙Ï ¯˙ÂÈ ÌÈÎ˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÂÈ‰
,Â˙„Â·Ú· ÏÈÁ˙‰Ï ÏÎÂÈ Á¯ÊÓ‰ ¯È‡È˘ ÛÎ˙˘
ÔÈ„Ú˘ ÔÂÈÎ ,‰„Â·ÚÏ ‰„Â·Ú ÔÈ· ÁÂ�Ó ‡ˆÓÈÂ
È"˘¯ Ï˘ Â˙Ú„ ‡Â‰ ÔÎ˘ Ú„˙ .ÌÂÈ· ˙Â‰˘ ˘È
ÒÈ¯Ë�Â˜·Â 'ÒÂ˙· Â· Â·˙Î ‡Ï È¯‰˘ ,Ï"Ê
ÏÚ ÔÈ˜ÂÏÁ Ì‰˘Î ·Â˙ÎÏ '‚‰�ÓÎ ,'ÂÎÂ 'ÈÙ
ÚÓ˘Ó Â¯Ó‡˘Î Ì‰È¯·„ ˙ÏÈÁ˙· Ì‚ .Â˘Â¯ÈÙ
‡Ï‡ ‰¯˘Î ‰�È‡ 'ÂÎÂ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ÂÏÈÙ‡„
‡ÓÏ‡ ,Ï"Ê È"˘¯ÈÙÓ ‰‡¯� ÔÎ˘ Â·˙Î ‡Ï ,Â·
ÂÓÎ È"˘¯„ ‰È˙ÏÓÏ È˘¯ÙÓ ÈÓ� 'ÒÂ˙„
˙ÂÓÁÏÓ‰ 'Ò· Ï"Ê Ô"·Ó¯‰ Î"ÎÂ ,Â�˘¯ÈÙ˘

˜"Ù· ˘"Ó Í˙Ú„ ÍÈÏÚ ˘·˘È Ï‡Â Ï"ÊÂ(:Î)

,˙ÂˆÁÓ Ô�È„·Ú ‚"Î„ ‡˘ÏÂÁ ‡ÎÈ‡„ ‰"È·
ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â„Â·Ú‰˘ ÍÂ˙Ó Â˘Â¯ÈÙ ÔÎ˘
¯È‡È ‡Ï˘ È„Î ,˙ÂˆÁÓ ÔÈÓ¯Â˙ ,˙Â·Â¯Ó ‚"Î
,Á·ÊÓ‰ ÌÂ¯˙Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú ‰È‰�Â Á¯ÊÓ È�Ù
˙Â„Â·Ú‰˘ ‰·¯˙Ó ‚"Î Ï˘ ÂÁ¯Ë ‡ˆÓ�Â
Ì„Â˜ ÔÈÓ¯Â˙ ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ˙ÂÙÂÎ˙ ÂÈ‰È
˙È·Ï ‚"Î „È¯Â� „ÈÓ ,Á¯ÊÓ ¯È‡È˘ÎÏÂ ,Ô‡ÎÏ
‰Î‡ÏÓ‰Â ¯ˆ˜ ÌÂÈ‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏÈ·Ë‰
ÔÂ˘È„˘ Ì˘ Ï"Ê Ô"·Ó¯‰ ·˙ÎÂ .'ÂÎÂ ‰·Â¯Ó

ÔÂ˘È„ Â�ÈÈ‰ ,Ô‰Î ÏÎ· ¯˘Î Î"‚ ‰¯Â�Ó‰
‰ÎÈ¯ˆ˘ ¯Á˘ Ï˘ ˙Â¯� ˙·Ë‰Â .˙Â¯� ˘ÓÁ
,˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÈ˙ÙÂ ¯Á‡ ÔÓ˘ Ô˙Â�˘ ‡Â‰ ‚"Î

È·¯ÚÓ ¯� ‰·Î Ì‡ ÔÎÂ.'ÂÎÂ Â˜ÈÏ„Ó˘
‡Ï‡ ‰„Â·Ú ‰�È‡ ‰¯Â�Ó‰ ÔÂ˘È„˘ ÈÙÏ ‰ÊÂ
‡Ï‡ .'ÂÎÂ Á·ÊÓ‰ ÔÂ˘È„Î ,‰„Â·Ú È¯È˘ÎÓ
Â�ÈÈ‰ ¯Á˘ Ï˘ ÂÊ ‰·Ë‰„ ˘¯ÙÓ Ï"Ê È"˘¯˘
,‚"Î ‰ÎÈ¯ˆ È"˘¯Ï ‡ÓÏ‡ ,Î"Ú 'ÂÎÂ ÔÂ˘È„
˙„Â·Ú ¯„Ò· ·˙Î˘ ‚"ÓÒ‰ ˙Ú„ ‡Â‰ ÔÎÂ
˙Â¯� ˘ÓÁ ·ÈËÓÂ ÏÎÈ‰Ï Ò�Î� Î"Á‡Â ÌÂÈ‰

Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ ˙¯ÂË˜ ¯ÈË˜ÓÂ[d].[

(·).ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ ˙¯Ë˜Ï ÌÈÏÁ‚ ‰�ÓÈ‰ ÏÂËÈÏ
˙„Â·Ú 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ÏÚ Á˜Â¯ ‰˘ÚÓ·]
¯„‰Ï È„Î [·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ] ‰"‰ ·"Ù Î"‰ÂÈ
Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯‰Ï È"Î ˙Â‰‚‰· È˙‡ˆÓ .Á·ÊÓ‰
ÔÈÏÁ‚ ‰�ÓÓ ÏÂËÈÏ È„Î 'ÈÙ È"˘¯Â Ï"ÊÂ
'ÒÂ˙· ‡˙È‡ ÈÎ‰Â ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ˘ ˙¯ÂË˜Ï

„"Ù ‡ÓÂÈ„(˘"ÈÚ ,ÈÂ‰ ‰"„ :‰Ó)‰Â�·˙ÎÂ ,
‡‰Â ‡‰„ ¯˘Ù‡Â ,„"Ò· Â�Ï˘ ‰„Â·Ú ¯„Ò·

[:Î"Ú ‡˙È‡

‰ìàøùé úãåáòŠ

åë.'ב א' בפרק כנ"ל הכל וכו', חדשה מערכה שיסדרו עד המזבח לצידי 
אות מסלקי�
æë.וכנ"ל דרומית מערבית לקר� �סמו
çëדהיינו ה', מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה מלא ולקח דכתיב במערב, 
ג

יקרות. הערות ועיי� נח: 
וזבחי מה: ביומא כדאיתא ההיכל לפני במערב
èëהמזבח על והאש ת"ל האש, 
לקיו מערכה שעושה מני� יוסי רבי אמר (מה.) ביומא

מזה. עליו מוסיפי� מתגבר מערכה של אש אי� 
שא האש, 
קיו וברש"י בו. תוקד

úåøòä éðåéö
[‰].[‡"‰ „"Ù· (Ï"Ê Ï˜�¯Ù ˘"¯ '„‰Ó ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ· ‡·Â‰) ÌÈÈÁ ÌÈÓ·] ,Ï"Ê Á"¯Ù‰Ï Ú"ÚÂ ÌÈÈÒÓ Ì˘ Á˜Â¯ ‰˘ÚÓ·Â



ÂÙ¯„Ò‰„Â·Ú ·È ˜¯Ù

,‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Â ÏB„b Ô‰k ‰ÏÚ .L‡‰ל˙Èˆ‰ »≈»»…≈»¿∆¡ƒ∆»≈»ƒ¿«¬»»¿»≈ƒ
‰ÈÏÚ C¯ÚÂ ,[ÔlÎ·] ¯e‡‰ B˙kLÏÏלא‡˙ ¯ÊÁÂ ,„¯ÈÂ .ÌÈˆÚ È¯Ê‚ È(L ∆»¿À»¿»«»∆»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿»«¿ƒ¿»

e„È¯B‰ .Á¯ÊÓ ¯È‡iL „Ú(‚)ÏB„b Ô‰kלב¯ÚL ‚b ÏÚ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï «∆»ƒƒ¿»ƒ…≈»¿≈«¿ƒ»««««
.ÌÈn‰לג,‰(BL‡¯ ‰ÏÈ·Ë BÊÂלד,˙BÏÈ·Ë LÓÁÓלהÔ‰kL ,ÔÈLec˜ ‰¯NÚÂ «»ƒ¿¿ƒ»ƒ»≈»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ∆…≈

Ba Lc˜Óe ,Ï·BË ÏB„bÌBiaלוeN¯t .·‰Ê ÏL ÔB˙Èw‰ ÔÓלזÏL ÔÈ„Ò »≈¿«≈«ƒ«ƒ∆»»≈¿»ƒ∆
,ÌL B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰ ÌÈ(‰k‰ ÔÈ·Ï B(Èa ıeaלח‰ÏÚ ,Ï·ËÂ „¯È ËLt ≈¿≈«…¬ƒ«¿«ƒ»»«»«¿»«»»

,‚tzÒ(Âלט,·‰Ê È„‚a L·ÏÂמ,ÏÎÈ‰‰ ¯ÚL eÁ˙t .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ¿ƒ¿««¿»«ƒ¿≈»»ƒ≈»»¿«¿»»¿«««≈»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‚).‰ÏÈ·Ë‰ ˙È·Ï ÏÂ„‚ Ô‰Î Â„È¯Â‰ Ì˘Ô‰Î
„‚·Ï „‚· ÔÈ· ˘„È˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡Ï˘ ÏÂ„‚
.‰¯˘Î Â˙„Â·Ú „·ÚÂ ,‰„Â·ÚÏ ‰„Â·Ú ÔÈ·Â
ÂÈ„È ˘„È˜ ‡Ï˘ ËÂÈ„‰ Ô‰Î „Á‡Â ‚"‰Î „Á‡

‡˙ÙÒÂ˙ .‰ÏÂÒÙ Â˙„Â·Ú „·ÚÂ ˙È¯Á˘ ÂÈÏ‚¯Â
‡ÓÂÈ„(‡"Ù)ÌÈÁ·Ê„ ·"Ù· ‡ÈÈ�˙ÓÂ(:ËÈ).

˙ÂÁ�Ó„ ‡˙ÙÒÂ˙Ó ÈÓ� ÚÓ˘Ó ÔÎÂ‡"Ù)

(Ê"‰.[¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· Ú"Ó¯‰ ˙Â·Â˘˙· ÔÈÈÚÂ]

‰ìàøùé úãåáòŠ

ì.המערכות ארבע כל את שהדליק
àì,אבנטו ד"ה יב: יומא תו"י [ועיין המערכות שאר שהדליק אחר גדולה המערכה על

כד]. סי' דוד ומקדש
áì.שיטבול עד טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם אין (ל.) ביומא דתנן אדם כל כמו
âìעל בקודש וכולן ביום בו ומקדש כה"ג טובל קידושין ועשרה טבילות חמש שם

ליוה"כ חובה באה שאינה הראשונה, מזו. חוץ וברש"י בלבד. מזו חוץ הפרוה בית
קדש) בגדי (כשמחליף ליוה"כ חובה הבאות טבילות אבל איתא, נמי יומא כל דהא

מות. דאחרי בענינא קדוש, במקום בהן כתיב
ãì.טבילות לחמש מנין יהודה רבי אמר תניא לב. ביומא
äì.ולבש ורחץ ורחץ, ופשט שנאמר קידושין שני צריכה טבילה שכל ומנין שם
åì.זהב של הקיתון מן והיום הכיור, מן ורגליו ידיו מקדש כה"ג יום בכל מג: שם כדתנן
æìשעבודת שיכיר כדי כהנא רב כדאמר בוץ, של מ"ש לא:) (שם ובגמ' (ל.) שם

היום עליו שיש וברש"י בוץ, בבגדי היום שעבודת שיכיר ה"נ בוץ, בבגדי היום
זהב של מהן ויש בגדים, שמונה בלא לשמש רגיל שאינו לפי בוץ, בבגדי עבודה

המעיל. ופעמוני ואפוד וחשן ציץ כגון
çìבגדי פשיטת על דרק חול. בגדי דפושט כיון הפשיטה לפני עכשיו לקדש וא"צ

ביוה"כ. קידוש צריך לבישתם, או קדש,
èì.השנה כבכל בגדים שמונה
îקודם לקדש שצריך כהן ככל העבודה. מעכב הראשון זה וקידוש הבגדים. לבישת משום

יח.] עוד [ועיי"ש (יט:) בזבחים וכדאיתא וגו' ורגליהם ידיהם ורחצו שנאמר העבודה
כשרה. עבודתו לעבודה עבודה לבין לבגד בגד בין קידש ושלא טבל שלא כה"ג ת"ר

פסולה. עבודתו ועבד שחרית ורגליו ידיו קידש שלא הדיוט כהן ואחד כה"ג ואחד



ÊÙ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

ÏB„b Ô‰k Ò�Îמא�,ÈÓÈ�t‰ ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Âמב.˙B¯� ‰MÓÁ ·ÈË‰Â ƒ¿»…≈»¿ƒ≈∆«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈
Ba ËÁLÂ ,e‰e„˜ÚÂ ,e‰e¯w·e ,e‰e˜L‰ ,„ÈÓz‰ ˙‡ BÏ e‡È·‰Â ,‡ˆÈ»»¿≈ƒ∆«»ƒƒ¿ƒ¿«¬»¿»«

ÏB„b Ô‰kמג,ÌÈ�L ·B¯מד˙Á‡ ‰¯Bz .B„È ÏÚ ‰ËÈÁL ¯Á‡ ˜¯ÓeמהÏÎÏ …≈»¿«ƒ≈≈«≈¿ƒ»«»»««¿»
,ËtLnk B˜¯Êe Ìc‰ ˙‡ Ïa˜ .ÌBi‰ ˙B�a¯˜מו„ÈÓz‰ ˙‡ eËÈLÙ‰ »¿¿«ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«»ƒ

Ì‰Ï e‡·e ,e„¯ÈÂ ,e‰eÁÏÓe L·kÏ e‰eÏÚ‰Â e‰eÁz�Âמז:˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ¿ƒ¿¿∆¡«∆∆¿»¿»¿»»∆¿ƒ¿««»ƒ

‚È ˜¯Ù

øîàא˙·‰‡ ÔÈ¯B˜ elÁ‰ ˙Á‡ ‰Î¯a eÎ¯a ‰peÓÓ‰ Ì‰Ï ÈÇ»∆«¿∆»¿¿»»««≈≈ƒ«¬«
Ì‰Â ,¯Ó‡iÂ ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ÚÓL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ,ÌÏBÚ»¬∆∆«ƒ¿¿«¿»»ƒ»…««…∆¿≈

‰Î¯a ÔÈÙÈÒBÓ ˙aM·e ,˙BÎ¯a LÏL eÎ¯aבÔ‰k Ò�Î� .˙Á‡ ≈¿»…¿»««»ƒƒ¿»»∆»ƒ¿«…≈
.˙B¯� È�L ·ÈË‰Â ÏB„bגBÏ e‡È·‰Â ‡ˆÈד,CÊaa ˙¯Ë˜ ‰�Ó ÈˆÁ »¿≈ƒ¿≈≈»»¿≈ƒ¬ƒ»∆¿…∆«»≈

‰ìàøùé úãåáòŠ

àî.כה"ג ע"י נעשה דהכל לשיטתו רבנו
áî.הנרות את ולהיטיב שחר של קטרת להקטיר נכנס (לא:) ביומא כדתנ�
âîר"י אמר בכמה, קרצו (לב:) 
ש ובגמ' ידו. על שחיטה אחר ומירק קרצו, 
ש

השחיטה כה"ג ע"י שיעשה כדי רש"י] .
בצמצו שחיטה [הכשר וכו'. 
שני ברוב
.
ש וכדתניא בו אלא כשרות אינ� יוה"כ עבודת דכל והקבלה,

ãîלמהר �וצרי בכה"ג, אלא כשרה 
הד קבלת שאי� לפי השחיטה, את אחר כה� גמר
רוב [כששחט ליכא מדרבנ� פסולא דאפילו מאחר וכי לג. 
ש ובגמ' רש"י. ולקבל,
להוציא כדי למרק, מצוה וברש"י למרק. מצוה למרק, לי למה מרק] ולא 
שני

יפה.את 
הד
äîממרק האחר וכה� ,[
הד לקבל המזרק מיד [ונוטל 
סימני שני רוב שוחט שכה"ג

השחיטה.
åî.
הכהני
æî.�לרצו הקרב� שיהא ולהתפלל שמע את לקרות
à.עיי"ש ד' פרק וכנ"ל תמיד פ"ה ריש משנה
áאהבה 
ביניכ ישכי� הוא הזה בבית שמו ששיכ� מי 
לה 
שאומרי הנכנס למשמר

וכנ"ל. ורעות. 
שלו ואחוה
âדהמשנה (אלא הנרות. את ולהטיב שחר של קטורת להקטיר נכנס (לא:) יומא מתני'

שהקטורת שאול כאבא ורבינו נרות) לב' נרות ה' הטבת בי� הוא שהקטורת כרבנ�
יקרות. הערות ועיי� הנרות כל הטבת אחר היא

ãופרס בשחרית חצי) (דהיינו פרס ,
יו לכל מנה הקטורת, 
דפיטו בברייתא כדתניא
.
הערבי בי�



ÁÙ¯„Ò‰„Â·Ú ‚È ˜¯Ù

CB˙aה e‰e�˙�‰ÏBÚ Ô‚q‰Â ,B„Èa BÏË�e Ûk‰ו‰¯ÚÓe ÛÒk ÏLa ‰˙BÁÂ ¿»¿««¿»¿»¿«¿»∆¿∆¿∆∆∆¿»∆
.·‰Ê ÏLaז,ÌÏe‡‰ ¯ÚLÏ eÚÈb‰ .‰Ù¯‚n‰ ÏB˜Ï ÌÈiÂÏe ÌÈ�‰k eˆ¯ ¿∆»»»…¬ƒ¿ƒƒ¿««¿≈»ƒƒ¿««»»

.Ì‰È�L eÒ�Î�Â ,˙Î¯t‰ ˙‡ Ô‚q‰ dÈa‚‰חÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ „„¯ ƒ¿ƒ««¿»∆«»…∆¿ƒ¿¿¿≈∆»«∆«∆»ƒ«
‰ÂÁzL‰Â ,ÏB„b Ô‰k ÏL ÂÈ�ÙÁÏ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ‰¯ÈÚÂ ,·‰f‰ ÁaÊÓƒ¿««»»¿≈»∆«¿…∆¿»¿»∆…≈»¿ƒ¿«¬»
ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈ�‰k‰ eL¯t .¯Ë˜‰ ÏB„b Ô‰Î ÈLÈ‡ BÏ ¯Ó‡ .‡ˆÈÂ¿»»»«ƒƒ…≈»«¿≈≈¿«…¬ƒƒ≈»»
eÂÁzL‰ ÌÈ�‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒ�Î� .‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â ,¯ÈË˜‰Â ,ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿¿∆»«…¬ƒƒ¿«¬

.e‡ˆÈÂטÏB„b Ô‰k ‰ÏÚ ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ e„ÓÚÂ e‡aיÚˆÓ‡a ¿»»»¿»¿««¬»»»»…≈»¿∆¿«
,B�ÈÓÈÓ Ô‚q‰Â ,L·k‰יאB�ÈÓÈa Ô‚q‰ ÊÁ‡ ,L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»««¿»ƒƒ

.e‰ÏÚ‰Âיב,ÌÈ¯·‡‰ BÏ ËÈLB‰יג,Ô˜¯Êe Ô‰ÈÏÚ CÓÒÂידÌ˙B‡ eÎ¯ÚÂ ¿∆¡»ƒ»≈»ƒ¿»«¬≈∆¿»»¿»¿»
elÁ‰ .L‡‰ ÏÚטו.ÌÈ�‰k ˙k¯a ÌÈÎ¯·Óe ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ «»≈≈≈≈∆««¬»»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

ä.(הכ� יקבלנו לחו� הקטורת מ� יפול 
(שא הכ� �לתו קטורת המלא �הבז שנתנו
åשל �בתו ומערה כס� בשל חותה 
יו בכל מג:) (יומא דתנ� דהא מפרש) (רבנו

,
ולפני דלפני בקטרת דוקא היינו מכניס. היה ובה זהב בשל חותה 
והיו זהב
מבית והביא וגו' המחתה מלא ולקח כדכתיב מכניס, היה והוא חותה היה שהוא
וא' בקטרת זכה שא' 
יו לכל שוה 
הערבי ובי� שחר של בקטרת אבל לפרכת.

וכנ"ל). וכו' זכה (שא' וכנ"ל. במחתה
æ.בפ"ד 
יו כל של בסדר כנ"ל
ç.�הסג
è.
כהני ברכת �לבר כדי
é,במערבו ויורדי� כבש של במזרחו עולי� 
כהני 
יו בכל 
ש כדתנ� כבודו 
משו

וחיבת� כבודו מראה כה"ג ,
והיו וברש"י באמצע. ויורד באמצע עולה כה"ג 
והיו
להקי� למזבח לעלות בא 
וא בית כב� עצמו ועושה שלוח�, שהוא ישראל של
�לצור הכבש כל את מקי� ,
הע ואיל ואילו ומוספי� תמידי� 
דמי למת� כגו�

.�לצור ושלא
àé.פ"ה וכנ"ל (פ"ז). תמיד בסו� כדתנ� 
יו כבכל
áéכתוב היה קמא (ובמהדורא ביוה"כ]. פייס היה שלא לפי רבנו [לסברת לכה"ג הסג�

לכה"ג מושיט וההוא בראש שזכה כה� הרי פיס עשו 
א ואפילו לו). הושיטו
בפ"ה. כנ"ל לו, 
מושיטי והשאר

âé
(ש כדתנ� האש. על 
אות זורק והוא תמיד. בסו� כדתנ� כבודו 
משו הכה"ג,
.
האברי ואת הראש את ולהקריב לא:)

ãé.יפה 
בה שתבער האש על 
האברי 
עורכי 
הכהני
åè.(ה"ה תו"מ פ"ו 
(ורמב" בפ"ה וכנ"ל .
האברי הקטרת אחר מיד



ËÙ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

·È¯˜‰טז,˙Ïq‰ ˙Á�ÓיזBÏ e�˙� .ÔÈz·Á‰ ˙ÈˆÁÓeיחÔÈÈ ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯ ƒ¿ƒƒ¿««…∆«¬ƒ«¬ƒƒ»¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ
:ÔËtLÓk ¯ÈMa ÌÈiÂÏ‰ e¯a„Â ,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z CÒpÏ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»»

היום ועבודת למוסף
„È ˜¯Ù

eàéáäBÏא˙aL ‰È‰ Ì‡ ÔÈÙÒen‰ È¯˜‰Â·ב‡˙ Ì„B˜ ¯È„zגÈ�L ÅÄ∆«»ƒƒ»»«»»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿≈
,‰ÏBÚÏ ÌÈN·ÎדBÏ e‡È·‰ .ËtLnk Ì˙Á�Óeה„Á‡ ¯t ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ«∆»

,ËtLnk Ì‡NÚÂ ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÏkÓ ˙BÏBÚ ÌlÎÂ ÌÈN·Î ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒ¿À»ƒ¿««««¬»»«ƒ¿»
˙‡ ·È¯˜‰Âוıea ÏL ÔÈ„Ò eN¯t .Ì˙Á�Óז‰pnnL ,ÔÈÁÈ„Ó‰ ˙kLÏa ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»≈¿»ƒ∆¿ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ∆»

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‰È‰ ÌLÂ ,‰Â¯t‰ ˙Èa ‚‚Ï ‰ÏBÚ ‰aÒÓ¿ƒ»»¿«≈««¿»¿»»»≈«¿ƒ»¿…≈»

‰ìàøùé úãåáòŠ

æè.�ההי רביעית כתית בשמ� בלולה למנחה סלת האיפה ועשירית כדכתיב התמיד. מנחת
æé.[
הערבי בי� מקריב השני [וחצי שחרית של מחצה והיינו והחביתי�. 
ש כדתנ�
çé.התמיד לנסכי
àתמיד 
ע 
כבשי ושבעת העולה פר אומר ר"ע (ע.) ביומא כדאיתא התמיד אחר

התמיד. לעולת אשר הבוקר עולת מלבד שנאמר קרבי�, היו שחר של
á"וכנ פט.) 
(זבחי התדיר כל בריש ל.כדתנ�
â.שבת למוס�
ãכשגמר אח"כ �מנס היי� [אבל למנחה. בשמ� בלולה סלת 
עשרוני ושני כדכתיב

וכדלקמ�]. 
הע איל 
ג דהיינו 
המוספי כל
äאיל אחד בקר ב� פר ניחח ריח לה' עלה 
והקרבת פנחס בפר' כדכתיב

עכשיו מקריב שאינו ומה .
לכ יהיו 
תמימי שבעה שנה בני 
כבשי אחד
ואת עלתו את ועשה ויצא ,
היו עבודת אחר אחרי בפר' שנאמר 
משו האיל,

.
הע עלת
å
עשרוני ושני לפר 
עשרוני שלשה בשמ� בלולה סלת 
ומנחת פנחס) בפר' 
(ש

.
הכבשי לשבעת האחד לכבש עשרו� עשרו� האחד. לאיל
æשבדרו� בדרו�. וג' בצפו	 ג' בעזרה היו לשכות ו' מ"ג) פ"ה (מדות דתנ	 (יט.) ביומא

מסיבה ומש� קדשי�, קרבי מדיחי	 היו ש� המדיחי	 לשכת וכו'. המדיחי	 לשכת וכו'
בית היתה גגה ועל קדשי� עורות מולחי	 היו בה הפרוה לשכת הפרוה, בית לגג עולה
וסובבות מגלגלות מעלות אבני� של בני	 מסיבה, ש� וברש"י ביוה"כ. לכה"ג הטבילה

וכו'. עמוד במקי�



ˆ¯„Ò‰„Â·Ú „È ˜¯Ù

‰ÌÈ¯etk,ח ÌBÈaט.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL È„kי,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ¿«ƒƒ¿≈∆…≈≈ƒ«ƒ¿»ƒ≈»»¿«¿»
BÏ e‡È·‰ ,‚tzÒ#Â ‰ÏÚ ,Ï·ËÂ „¯È ,·‰Ê È„‚a ËLtיאÔ·Ï È„‚a »«ƒ¿≈»»»«¿»«»»¿ƒ¿«»≈ƒƒ¿≈»»

L·BÏ ‰È‰ ¯ÁMa .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ,L·ÏÂיבÏL ÔÈÒelÈtיג‰#ÂÓL ¿»«ƒ≈»»¿«¿»«««»»≈ƒƒ∆¿…»
ÔÈ·e .‰#Ó ¯NÚÌÈa¯Ú‰ידel‡ ,‰#Ó ¯NÚ ÌÈ#L ÏL ÔÈÈec#‰ »»»∆≈»«¿«ƒƒ¿ƒ∆¿≈»»»∆≈

,¯eaˆ ÏMÓטו‡a Ì‡Â(‡)Ïˆ‡ BÏ ‡a .BlMÓ ·c#˙Ó ÛÈÒB‰Ï ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈ƒ∆»≈∆
„ÓBÚ‰ B¯tטזÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaיז,ÔBÙˆ ÈtÏk CeLÓיחBL‡¯ »»≈≈»»¿«ƒ¿≈«»¿«≈»…

„ÓBÚ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,·¯ÚnÏ ÂÈ#Ùe ,ÌB¯cÏיט,·¯ÚnÏ ÂÈ#Ùe Á¯Êna «»»»««¬»¿…≈»≈«ƒ¿»»»««¬»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).ÂÏ˘Ó ·„�˙Ó ÛÈÒÂ‰Ï ‡· Ì‡Â]È‡ÓÂ[`],[‚"Ù ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡ .¯Â·ÈˆÏ ¯ÒÂÓÂ ·„�˙Ó ÛÈÒÂÓ

‰ìàøùé úãåáòŠ

çבמקום במים בשרו את ורחץ וכדכתיב הפרוה, בית על בקדש וכולן ל.) (שם כדתנן
לב:). יומא (ועיין קדוש.

è,מבחוץ מעלות היה ולא המדיחין, מלשכת מסיבה היה שלכך אדלעיל דקאי נראה
המקדש. מן יצא שלא כדי

é.קדש בגדי של ולבישה פשיטה כל על קידוש שצריך (לב.) שם כדילפינן
àéאחר (בפר' בדכדכתיב ובאבנט בשרו על יהיו בד ומכנסי ילבש קדש בד כתנת י)

היינו (ובד ולבשם. בשרו את במים ורחץ הם קדש בגדי יצנף בד ובמצנפת יחגר
עא:). ויומא יח: בזבחים כדאמרינן פשתן

áéמדינת של מפשתן היו זו בטבילה שלובש בגדים בשחר וברש"י לד: שם משנה
ומעולה. חשוב שהוא פילוסין

âé.שם וכחכמים מנה עשר שמונה שוים
ãéמפשתן שהיו הנדוין, ומחתה. כף להוצאת שלובש בגדים הערבים, ובין וברש"י שם

וכו'. הינדוין ארץ של
åèרצה ואם ה"ג בפ"ח הרמב"ם וכתב הבגדים. דמי על משלו להוסיף שיכול שם,

לה:). (ועיי"ש הכתנת. בה עושה כך ואחר התוספת ומקדיש משלו, מוסיף להוסיף
æèעליו יכבד שלא דכה"ג, חולשא משום (לו.) שם בגמ' ומפרש (לה:) שם כדתנן

שיכלו. מה כל לאולם קרבוהו לכך מרחוק, הדם מזרק משוי
æéבצפון שחיטתן ק"ק זבחים של מקומן איזהו וכדתנן המזבח. בצפון שיהא כדי

ו'. יקרות הערות פ"ג ועיין וכו'.
çé.למערב פניו את ועוקם לדרום וראשו לצפון שאחוריו שם
èé.ההיכל כלפי למערב ופניו הפר במזרח

úåøòä éðåéö
[‡].ÂÏ˘Ó "ÛÈÒÂÓ" ÛÈÒÂ‰Ï ‡· Ì‡Â 'È�˙Ó· Ô�˙„



‡ˆ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

‰t¯,כאCÓBÒÂכ L‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzLכב,¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ ,‰cÂ˙Óeכג‡p‡ ¿≈¿≈»»«…«»ƒ¿«∆¿»»»≈»»

ÌM‰כד‡p‡ ,È˙È·e È�‡ EÈ�ÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁכה¯tk ÌM· «≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆
EÈ�ÙÏ ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙B�BÚÏ ÌÈ‡ËÁÏ ‡�»«¬»ƒ»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ¿»∆

ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk ,È˙È·e È�‡¬ƒ≈ƒ«»¿«…∆«¿∆ƒ««∆¿«≈¬≈∆
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ ÌÈÓÚt ¯NÚ .ÌM‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈«≈∆∆¿»ƒ»»…≈»

˙‡ ¯ÈkÊÓכוÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌM‰כז,¯ta [‰ML] (‰LÏL ‰LÏL) «¿ƒ∆«≈¿«ƒƒ¿…»¿…»ƒ»«»

‰ìàøùé úãåáòŠ

ëראש על ידו �וסמ 
ש מדכתיב ילפינ� ה"ד) ג' (פרשתא משיח כה� פר גבי בתו"כ
לסמיכה. יוה"כ פר לרבות הפר

àëעל ידיו שתי את אהר� �וסמ המשתלח שעיר גבי מדכתיב ילפינ� (צג:) במנחות
הרי ידו שנאמר 
מקו כל אב בנה זה שתי, וכתיב ידו כתיב החי, השעיר ראש

.
שני כא�
áëיומא ובגמ' ביתו, ובעד בעדו וכפר לו אשר החטאת פר את אהר� והקריב שנאמר

הכתו 
דברי בכפרת וכפר ת"ר אינו(לו:) או 
דברי בכפרת אומר אתה מדבר, ב
[בשעיר כפרה, להל� ונאמרה כפרה כא� נאמרה ד� אני הרי ,
דמי כפרת אלא
א� ,
דברי בשעיר האמורה כפרה מה עליו] לכפר ה' לפני חי יעמד המשתלח,

וכו'. 
דברי בפר האמורה כפרה
âë�להל ונאמר כפרה כא� נאמר שבאנא, ומני� לז. 
ש ובברייתא (לה:), 
ש במתני'

מה ל"ב)] (שמות רש"י ,
חטאתכ בעד אכפרה אולי עגל, [במעשה כפרה בחורב
כפרה כא� נאמר 
שבש ומני� באנא, כא� א� וגו'] הזה 
הע חטא [אנא באנא להל�
להל� מה רש"י], ה', פדית אשר ישראל �לעמ [כפר כפרה ערופה בעגלה ונאמרה

.
בש כא� א� 
בש
ãë
חטאת לכל וכו' 
המרדי אלו 
פשעי וכו' הזדונות אלו עוונות וחכ"א (לו:) 
ש

על ומתודה חוזר 
המרדי ועל הזדונות על שהתודה ומאחר וכו'. השגגות אלו
בר רבה אמר וכו' �לפני ופשעתי ועויתי חטאתי מתודה היה �כ אלא השגגות.

.
חכמי כדברי הלכה רב אמר שמואל
äëובשניה 
הש אנא אמר דבראשונה יש בירושלמי .
הש אנא ד"ה (לה:) 
ש בתוס'

והכוונה 
בש אנא וכו' ובשניה ה"ז) (פ"ג 
ש משה ובפני וכו'. נא כפר 
בש אנא
נא. כפר והנורא הגדול המיוחד �שמ בכח

åë.ובניקודו ככתבו ומזכירו
æëשמתודה שני בוידוי וכ� תטהרו, ה' לפני ,
בש אנא ה', אנא ראשו� בוידוי שלשה

ישראל. עבור השעיר על מתודה וכ� ,
הכהני אחיו על 
ג הפר על



·ˆ¯„Ò‰„Â·Ú „È ˜¯Ù

,¯ÈÚOa ‰LÏLeכח.˙BÏ¯Bba „Á‡Âכט[Ì˙˘Ï˘·˘ È˘ÈÏ˘·]ÌÈ�‰k‰ ¿…»«»ƒ¿∆»«»«…¬ƒ
(‰),Ì‰È�t ÏÚ ÌÈÏÙBל�ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚ¯Bk ÌÚ‰ ÏÎÂלאCe¯a ÌÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ«¿≈∆¿»»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‰).Ì‰È�Ù ÏÚ ÌÈÏÙÂ� ÌÈ�‰Î‰ÈÎ„¯Ó·
[a]ÔÂ˘Ï ‡·Â‰[b]¯Ó‡˜„ ÈÓÏ˘Â¯È‰

ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ˜ÂÁ¯‰Â Ì‰È�Ù ÏÚ ÌÈÏÙÂ� ÌÈ·Â¯˜‰
.Î"Ú ,„ÚÂ ÌÏÂÚÏ Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î Ì˘ ÍÂ¯·
ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ�‰Î ÂÏ‡ ÌÈ·Â¯˜„ ‡¯·˙ÒÓÂ
ÌÈ˜ÂÁ¯‰Â ,Á·ÊÓÏ ÍÂÓÒ ‰Ó‡ ‡"È· Ò�ÎÈÏ
‰Ó‡ ‡"È Ì‰ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯„ ÌÂ˜Ó˘ Ï‡¯˘È ÂÏ‡
ÔÈ‡˘Â Â"ÏÓÎ˘· Ì¯Ó‡Â .¯Â�˜È� ¯Ú˘Ó ÌÈ�ÙÏ

ÔÏ ‡˜Ù� ˘„˜Ó· ÔÓ‡ ÌÈ�ÂÚ(:Ó ‰ËÂÒ·)

·È˙Î„Ó('Ë ‰ÈÓÁ�)¯ÓÂ Í„Â·Î Ì˘ ÂÎ¯·ÈÂÌÓÂ
.‰Ï‰˙Â ‰Î¯· ÏÎ ÏÚ

Ì˙‰Â‰¯ÊÚ· ‰·È˘È ÔÈ‡Â ,ÂÎ¯· ÂÓÂ˜ ·È˙Î
‰ÓÈ˜ Î"‡ ,„·Ï· „Â„ ˙È· ÈÎÏÓÏ ‡Ï‡
·È˙Î ÍÂÓÒ· ÏÈÚÏÂ ‡È‰ ‰È�ÙÏ˘ ‰ÈÂÁ˙˘‰Ó ÂÊ

.ÌÈÂÁ˙˘ÓÂ ÌÈ„ÂÓ ‡È„‰·[c]ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏ‡Â ÂÏ‡
.Ì‰Ó ÌÏÚ˙Ó˘ „Ú Ì˘Ó ÌÈÊÊ

‰ìàøùé úãåáòŠ

çë.חטאת לה' ואומר מגביהו לה' הגורל ומוציא 
השעירי שני על כשמגריל
èëוכ"כ שע"ט]. מה' ע"פ שנעשה [וכנראה �ואיל תפ"ד שמשנת במהדורות הוא כ�

הביא ב' בסי' ז"ל לרבנו קשיטה מאה ובמאמר וכו'. ומסתברא 
ש זוטא באלפסי
הוידוי� שבשלשת הג' 
בפע דרק ור"ל עי"ש. 
הקדמוני 
בש הק' מהאר"י כ�

אומרי רק היו 
פעמי ובשאר ,
ומשתחוי 
כורעי היו אז ה' לפני כשאומר

מהרמב" 
אמנ העבודה). סדר 
(כשאומרי הכנסת בבית המנהג הוא וכ� בשכמל"ו.
כתב וכ� וכו' 
כורעי היו 
הש את שמזכירי� 
פע שבכל משמע ה"ז מעיוה"כ פ"ב
מזכיר היה 
פעמי י' תניא תשכ"ז ס' יומא ובמרדכי וכל. ד"ה (מ:) סוטה בתוס'
,
הש לכבוד 
וכורעי 
מברכי היו הזכרה כל ועל וכו', ראשו� בוידוי ג' 
הש את
לתלמידיו הגדול 
הש את הקנה ב� נחוניא ר' כשסדר 
החיצוני 
בספרי נמצא וכ�
בשו"ת [ועיי� עכ"ל. לזכר, 
עושי אנו וכ� ,
פניה על וליפול לכרוע 
לה אמר

כ"ז]. ס' רוכל אבקת
ìשהוא המפורש 
ש 
שומעי כשהיו בעזרה 
העומדי 
והע 
והכהני סו. ביומא


פניה על 
ונופלי 
ומשתחוי 
כורעי היו ובטהרה] [בקדושה כה"ג מפי יוצא
במלאכת ועי"ש מ"ח. בפ"ג כ� גרס המשניות בפי' 
והרמב" בשכמל"ו. 
ואומרי

שלמה.
àìמשה 
לה אמר לאלוקנו גודל הבו אקרא ה' 
ש כי אומר רבי תניא (לז.) 
ש בגמ'

ר' אחי ב� חנניה גודל. הבו 
את הקב"ה, של שמו מזכיר שאני בשעה לישראל
שאני בשעה לישראל נביא 
לה אמר י), (משלי לברכה צדיק זכר אומר יהושע

ברכה. תנו 
את 
עולמי צדיק מזכיר

úåøòä éðåéö
[·].Ê"Î˘˙ 'ÈÒ ‡ÓÂÈ·[‚].Ê"‰ ‚"Ù ‡ÓÂÈ[„].Ì˘ ÈÓÏ˘Â¯ÈÓ Ì˘ ÈÎ„¯Ó·



‚ˆ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

ÌM‰ ¯BÓ‚Ï ÔÈeÎÓ ‰È‰ ‡e‰Â ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k ÌLלב,Ôc‚�k ≈¿«¿¿»»∆¿»»¿«≈ƒ¿«≈¿∆¿»
e¯‰Ëz.לג Ì‰Ï ¯ÓB‡Âלד‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓÏ BÏ ‡aלהÔ‚q‰ ÁaÊn‰ ÔBÙˆÏ ¿≈»∆ƒ¿»»¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈««¿»

ÌÈ¯ÈÚN È�L ÌLÂ ,BÏ‡ÓOÓ ·‡ ˙Èa L‡¯Â B�ÈÓÈÓלו‰‡¯Óa ÌÈÂL ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿»¿≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿∆
,ÌÈÓ„·e ‰ÓB˜·eלז.„Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ï·eלחd·e ,ÌL ‰˙È‰ ÈtÏ˜ÂלטÈ�L ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»»¿∆»¿«¿ƒ»¿»»»¿≈

.ÏÊ‡ÊÚÏ ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡Â ,ÌMÏ ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡ ,·‰Ê ÏL ˙BÏ¯Bb»∆»»∆»»»»«≈¿∆»»»»«¬»≈
‡Ìמ ,Ì˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa Û¯Ëמא¯ÓB‡ Ô‚q‰ ,B�ÈÓÈ· ‰ÏÚ ÌL ÏL »«««¿ƒ¿∆¡»»ƒ∆≈»»ƒƒ«¿»≈

·‡ ˙Èa L‡¯ ,BÏ‡ÓNa ‰ÏÚ Ì‡Â .E�ÈÓÈ da‚‰ ÏB„b Ô‰Î ÈLÈ‡ BÏƒƒ…≈»«¿«¿ƒ∆¿ƒ»»ƒ¿……≈»
.EÏ‡ÓN da‚‰ ÏB„b Ô‰Î ÈLÈ‡ BÏ ¯ÓB‡מב,ÌÈ¯ÈÚO‰ È�L ÏÚ Ô�˙� ≈ƒƒ…≈»«¿«¿…∆¿»»«¿≈«¿ƒƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

áì.בשכמל"ו שיגמרו עד בנעימה �שמארי
âìעבודת (פ"ב 
ורמב" .
הפיוטי בכל ומקורו "תטהרו" ה' לפני הפסוק 
שמסיי

השלישי 
בפע [והיינו סז.). (ד� אחרי פרשת מזוהר כ� הביא ומער"ק ה"ז). יוה"כ
הוידויי�]. שבשלשת

ãìפתח ה' לפני 
אות והעמיד 
השעירי שני את ולקח כדכתיב ,
השעירי היו 
שש
למערב. 
ופניה למזרח 
אחוריה ניקנור בשער 
מעמיד מועד, אהל

äìהמזבח לצפו� 
ש וברש"י וכו'. המזבח לצפו� העזרה למזרח לו [בא לז. 
ש מתני'
שבי� אויר כנגד שיהא צפו�, לצד המזבח מכנגד �משו דאע"גכלומר לצפו�. מזבח

צפו�. טעוני� מעשיו כל מ"מ הכא, ליה שחיט דלא
åì
ובדמי בקומה במראה שוי� שיהיו מצות� יוה"כ שעירי שני סב. ביומא משנה

,
שני שעירי מיעוט ,
עזי שעירי שני יקח ת"ר (סב:) 
ש ובגמ' כאחד. ולקיחת�
שעיר ת"ל כשירי�, שוי� שניה� שאי� אע"פ מני� שוי�, שניה� שיהיו שני, ת"ל מה

.
ישני ובתוס' עי"ש, וכו' ריבה, שעיר
æìלקבל שליח 
שניה שעשו וכגו� ,
אד בני משני או ביחד, אחד 
מאד שלקח�

.
ש 
ישני תוס' לו. 
וק הכס� ונת� דכתיב קונות, מעות דבהקדש המעות,
çì.(.לז) 
ש במתני'
èì�מזכירי והיו זהב, של גמלא ב� ועשא� היו, רש"י] [ברוש. אשכרוע של איתא 
וש

לשבח. אותו
îבטריפה 
פתאו [טר�. וכו'. גורלות שני והעלה בקלפי טר� (לט.) 
ש מתני'

ולישקול. ניכוי� דלא היכי כי בקלפי, טר� לי למה 
ש ובגמ' רש"י] ובחטיפה.
בימי�, ויטלנו 
ש של איזה במשמושו להבי� ימשמש שלא ניכוי�, דלא וברש"י

.
ישני תוס' ועיי� בימי�. עולה כשהוא יפה סימ� שהוא לפי
àî.
ש מתני'
áî.שמאל של על שמאל ושל שבימי�, שעיר על בימי� שעלה זה



„ˆ¯„Ò‰„Â·Ú „È ˜¯Ù

ÌL ÏL ˙‡ ÁÈpÓ ‡e‰LÎeמגÔ‰Â ,[B˙ÓÈÚ�a CÈ¯‡Óe] ,ÌMÏ ¯ÓB‡ ¿∆«ƒ«≈∆≈≈«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈
] ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a ÂÈ¯Á‡ ÔÈ�BÚמדB‡ Ô‚q‰Â ƒ«¬»»≈¿«¿¿»»∆¿«¿»

.˙‡hÁ [¯ÓB‡ ·‡ ˙Èa L‡¯מהL‡¯a ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ¯L˜ …≈»≈«»»«»∆¿ƒ¿…
.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚�k B„ÈÓÚ‰Â ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚNמו,ËÁLpÏ ¯Á‡ ÔBLÏ ¯L˜ »ƒ«ƒ¿«≈«¿∆¡ƒ¿∆∆«««ƒ¿»»«»«≈«ƒ¿»

B¯t Ïˆ‡ BÏ ‡a .B¯‡eˆaמז,‰cÂ˙Óe ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰i�L ¿«»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆
È˙È·e È�‡ EÈ�ÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ÌM‰ ‡p‡ ,¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ

ÌÈÚLtÏÂמח ˙B�BÚÏ ÌÈ‡ËÁÏ ‡� ¯tk ÌM· ‡p‡ ,ELB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…«¿∆»»«≈«∆»«¬»ƒ»¬¿«¿»ƒ
,ELB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È�·e È˙È·e È�‡ EÈ�ÙÏ ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆
ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk«»¿«…∆«¿∆ƒ««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a ÂÈ¯Á‡ ÔÈ�BÚ Ì‰Â ,ÌM‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓƒ…«…≈∆ƒ¿≈«≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

‡e‰Â ,„ÚÂ ÌÏBÚÏמטBËÁL .e¯‰Ëz Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÔÈeÎÓנ,ÁaÊn‰ ÔBÙˆa ¿»»∆¿¿«≈¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«

‰ìàøùé úãåáòŠ

âî(�שמעו ר' יצחק ועקדת הריטב"א (גירסת ישמעאל רבי חטאת. לה' ואומר 
ש מתני'
מלכותו כבוד 
ש �ברו אחריו עוני� וה� לה'. אלא חטאת, לומר �צרי היה לא אומר

ועד. 
לעול
ãî.(.לט) ש� ריטב"א ועיי� לחטאת אומר והסג� לה' אומר הוא ה"ט פ"ב ש� תוספתא

בשכמל"ו. אחריו עוני� וה� להש�חטאת, אומר כתוב (שמ"ג�ש"�) הראשונות ובמהדורות
äî.בו שיוציאוהו שער כנגד וברש"י שילחו בית כנגד והעמידו וכו' קשר מא: 
ש מתני'
åîיתערב ולא בזה, זה יתערב שלא 
ש בגמ' [ומפרש שחיטתו. בית כנגד ולנשחט 
ש

.[
באחרי
æîוכפר לו אשר החטאת פר את אהר� והקריב שנאמר שנית 
פע עליו שמתודה .
ש

לו. אשר החטאת פר את ושחט ביתו ובעד בעדו
çî�ואמרינ (יג:). בשבועות כדתניא ה', את ברכו אהר� בית שנאמר ביתו 
קרויי 
שה

שני בוידוי ומ"ש ,�קדוש 
ע אהר� ובני אמר דלא ראשו� בוידוי מ"ש מג: ביומא
נותנת, הדי� מידת היא �כ ישמעאל רבי דבי תנא .�קדוש 
ע אהר� ובני דאמר
כלומר וברש"י החייב, על ויכפר חייב יבוא ואל חייב, על ויכפר זכאי יבוא מוטב

.
אחרי על לכפר ראוי זכאי, ויהיה עצמו על שהתודה שאחר לומר, יפה �כ
èîולומר �לבר 
שגומרי עד בנעימתו �שמארי ,
המברכי כנגד 
הש את לגמור

בשכמל"ו.
ð�שחיטת דק"ק המזבח, צפו� כלפי �משו ולמזבח, 
האול בי� 
ש שעומד 
במקו

מיד לשחוט �צרי �לכ שחיטה, לסמיכה ותיכ� בצפו�. בכ"ש דמ� וקיבול בצפו�,
השניה. הסמיכה אחר



‰ˆ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

˜¯Êna Ïa˜ÂנאÈÓÏ B�˙� ,BÓc ‰¯B·„נב‡˙ ÏÚ ,Ba Ò¯ÓnLנגÈÚÈ·¯‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆»¿»¿ƒ∆¿»≈«»∆»¿ƒƒ
.LB¯˜È ‡lL È„k ,ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓaL ÔBÈÏÚ‰נד·‰Ê ÏL ‰zÁÓ ÏË� »∆¿∆¿«¬»»¿≈∆…ƒ¿»««¿»∆¿«

ÈÏÁbÓ ‰˙ÁÂ ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚÂ ,ÌÈ¯t Ì„Ï ‰ÓBc‰ ,ÌÈÂ¯tנה‰Î¯ÚÓ «¿«ƒ«∆¿«»ƒ¿»»¿…«ƒ¿≈«¿»»ƒ«¬≈«¬»»
,˙ÈLÈÏLנוdÁÈp‰Â „¯È ,·¯ÚnÏ CeÓq‰ ÔÓנזB˙B‡ ÏÚ(Â):„·B¯‰ ¿ƒƒƒ«»««¬»»«¿ƒƒ»«»∆

‰úåø÷é úåøòäŠ

(Â).„·Â¯‰ Â˙Â‡ ÏÚ ‰ÁÈ�‰Â „¯È Ì˘‡ÙÈÒ
È˙‡„ ÔÏ ÚÓ˘Ó ,‰¯ÊÚ·˘ È�˙˜„ 'È�˙Ó„
ÏÎÈ‰ Ï˘ Â�ÈÈ‰Â ,ÏÎÈ‰·˘ È�˙˜„ ‡˘È¯ È˘Â¯ÙÏ
Í˘Ó�‰ ‰È„·ÂÚ '¯‰Â È"˘¯Â .'Ó‚· Â�˜˙˘
˜¯Ù ˙Â„Ó 'ÒÓ· Â�È�˘˘ ‰Ó Â¯ÎÊ ‡Ï ÂÈ¯Á‡
˘È˘ ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓ·˘ ÔÈ„·Â¯‰ ˙¯Âˆ· Á·ÊÓ‰
˙Á‡ ‰¯Â˘ ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÚÓ „Ú Á·ÊÓ‰ „ÂÒÈÓ
„·Â¯‰ ‡È‰Â ,˙ÂÓ‡ ˘Ï˘ ‰·Á¯ Ú˜¯˜·
ÈˆÁ Ô‰·‚ ˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘‰ ÏÎÂ ,ÔÂ˘‡¯‰
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÏÚÓ‰ ÔÓ ıÂÁ ,‰Ó‡ Ô·Á¯Â ‰Ó‡
,È�˘‰ „·Â¯‰ ‡È‰Â ,˙ÂÓ‡ ˘Ï˘ ‰·Á¯˘
ÌÈ˙˘‰Â ,È˘ÈÏ˘‰ „·Â¯‰ ‡È‰Â ,‰ÂÓÎ ˙È�ÈÓ˘‰Â

,ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ ‡È‰Â ,˙ÂÓ‡ ˘ÓÁ ‰·Á¯ ‰¯˘Ú
Ò¯ÓÏ „ÓÂÚ ‡Â‰ Ô‡ÎÂ .ÌÏÂ‡‰ ¯Ú˘ „Ú ÚÈ‚Ó‰
ÔÈ‡˘ ÚÈ„Â‰ÏÂ ,‚"‰ÎÏ ÂÏ ·Â¯˜ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‰
˘„˜· ¯ÙÎÏ Â‡·· ,„ÚÂÓ Ï‰‡Ó ‡Ï‡ ÔÈ˘¯ÂÙ

ÔÈ·Ó ‡Ï ,ÌÈ˘„˜‰‚"Ú‡Â .Á·ÊÓ‰Â ÌÏÂ‡‰
,Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ·· ÏÏÎ� ‰ÈÙÂ‚ ÌÏÂ‡„[d]ÔÈ‡Â

Á¯Â‡ Â‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÏÎÈ‰‰ ˙˘Â„˜Î Â˙˘Â„˜
.ÏÈÈÚÂ È¯˜ÈÓ ‡ÓÏÈ„ ,ÌÏÂ‡· Ì˜ÈÓÏ ‡Ú¯‡
‡„Á ‰ÂˆÓ „·Â¯‰ Â˙Â‡· „È·Ú˙‡Â ÏÈ‡Â‰Â

.È˙È¯Á‡ ‰ÂˆÓ ‰È· „È·Ú˙ÈÏ

Ï"ÊÂ]Ï·˜Â ÂËÁ˘ .'È�˙Ó .Ì˘ ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡
Ò¯ÓÓ ‰È‰˘ ÈÓÏ Â�˙� ÂÓ„ ˙‡ ˜¯ÊÓ·

‰ìàøùé úãåáòŠ

àðת"ר כה. 
בזבחי כדתניא אחר, דבר הפסק ללא הפר מצואר 
הד את לקבל �וצרי
התמצית, 
מד ולא העור 
מד ולא הנפש, 
מד הפר, 
מד המשיח הכה� ולקח

הקרבנות. לכל וה"ה עי"ש. וכו' יקבלנו מהפר 
ד הפר, 
מד
áðכמו הקטורת, עבודת שתעשה עד כשישהה יקרוש, שלא כדי דמו. את שמערב

בפרשה. שסדורות
âðהרובד על איתא מג:) (יומא וכלבמתני' והכתיב בגמ' ומק' שבהיכל, הרביעי

הקטרת בשעת בהיכל למרס יכול �[ואי לכפר, בבואו מועד באהל יהיה לא 
אד
יקרות. הערות ועיי� היכל. של תני ומשני הקטורת]

ãðחותה היה 
יו בכל וכו'. וחותה וכו' המזבח. לראש ועלה מחתה נטל 
ש מתני'
וכו' מכניס. היה ובה זהב בשל חותה 
והיו זהב, של �בתו ומערה כס� בשל
ירוק זהבה היה 
יו בכל תנ"ה (מה.) 
וש .
אדו 
והיו ירוק זהבה היתה 
יו בכל

.
הפרי 
לד שדומה 
פרוי זהב והיינו 
אדו 
והיו
äð.(כ"ו (אות יב בפרק כנ"ל
åðמעל 
ש ובתו"כ ה', מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה מלא ולקח כדכתיב

(מה:). יומא ועיי� וכו'. למערב. �הסמו כיצד הא ה', מלפני ת"ל כולו, יכול המזבח,
æð.יקרות הערות ועיי� שבעזרה, הרביעי הרובד על והניחה איתא 
ש במתני'

úåøòä éðåéö
[‰].('‰ ‡"Ù ÌÈÓÏ˘ 'Ï‰ ‰„Â˙ ÈÓÁÏ Ú"ÚÂ) :„Ó ‡ÓÂÈ ÔÈÈÚÂ ‡Â‰ ‡„Á ÌÏÂ‡Â ÏÎÈ‰ ˙˘Â„˜„ ÚÓ˘Ó„ Á"·‰·Ó ‡"Ù Ì"·Ó¯ ÔÈÈÚ



Âˆ¯„Ò‰„Â·Ú ÂË ˜¯Ù

ÂË ˜¯Ù

eàéöBäBÏאÈÏÎÂ ,Ô˜È¯ Ûk‰ ÔÈÚkב‡˙ ÏBÁ ÏLג‰zÁÓ Ä∆««≈»¿∆ƒ∆¿≈«¿»
˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ ,„v‰ ÔÓ ‰Áe˙tד‰wc‰ ÔÓ ‰wc ¿»ƒ««¿≈»¿…∆«»ƒ««»

.ÏBÓ˙‡Ó ˙LzÎÓÏ ‰e¯ÈÊÁ‰Lה,ÂÈ�ÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓ ÔÙBÁÂו‡Ï ∆∆¡ƒ»¿«¿∆∆≈∆¿¿≈ƒ∆»¿…»¿»…
,˙BÙeÙË ‡l‡ ,˙eLe„‚ ‡ÏÂ ,˙B˜eÁÓז˙‡ ÏË� Ûk‰ CB˙Ï Ô˙B�Â ¿¿…¿∆»¿¿≈¿««»«∆

‰úåø÷é úåøòäŠ

,˘Â¯˜È ‡Ï˘ È„Î ÏÎÈ‰·˘ ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ ÏÚ Â·
‰˙ÁÂ Á·ÊÓ‰ ˘‡¯Ï ‰ÏÚÂ ‰˙ÁÓ‰ ˙‡ ÏË�
.'Ó‚ .‰¯ÊÚ·˘ ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ ÏÚ ‰ÁÈ�‰Â „¯È

ÏÎÂ ·È˙Î ‡‰Â „"Ò ÏÎÈ‰·˘‰È‰È ‡Ï Ì„‡
,„ÚÂÓ Ï‰‡·Ï˘ È�˙ ‰„Â‰È ·¯ 'Ó‡

ÔÏ ÚÓ˘Ó ‰¯ÊÚ· È�˙˜„ ‡ÙÈÒÂ ,ÏÎÈ‰
,‡˙‡„ ‡Â‰ ‡˘È¯Ï ‡˘Â¯ÙÏÂ ,Í‰ Â�ÈÈ‰„

Â¯ ˘È˘ ÈÙÏÁ·ÊÓ‰ ÔÓ Ú˜¯˜· '‡ „·
˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÓˆÚ ˙ÂÏÚÓ·Â ,ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓÏ
˙ÎÒÓ· ÔÈ„·Â¯ ÌÂ‡¯˜ ˙Â·Á¯ Ô‰ ˙È�ÈÓ˘‰Â

„ÈÓ˙(Â"Ó ‚"Ù ˙Â„Ó)ÌÈ˙˘‰ ‰ÏÚÓ‰Â ,
„·Â¯‰ ‡È‰ ÌÏÎÓ ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ‰¯˘Ú
‰Ê ÈÎ ÚÂ„ÈÂ ,ÌÏÂ‡‰ ¯Ú˘ È�ÙÏ ÈÚÈ·¯‰
,Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ· ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‚ „·Â¯‰
˙ÎÒÓ· Â�È�˘˘ ‰Ó ÏÏÎ· ‰ÈÙÂ‚ ÌÏÂ‡Â
‡ÓÏ‡ ,'˜ ÌÂ¯· '˜ ÏÚ '˜ ÏÎÈ‰‰ ˙Â„Ó
,ÏÎÈ‰ Ï˘ È¯˜Ó ¯ÈÙ˘ ÔÂÈÏÚ‰ „·Â¯‰ ‰Ê
[.Á·ÊÓÏÂ ÌÏÂ‡‰ ÔÈ· ‰¯ÊÚ· ÂÓˆÚ ‡Â‰Â
‡·Â‰ ·˜ 'ÈÒ Ú"Ó¯‰ ˙Â·Â˘˙· Ú"ÚÂ

.¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·

‰ìàøùé úãåáòŠ

àלו הוציאו דתניא 
ש ובגמ' המחתה. ואת הכ� את לו הוציאו מז. ביומא מתני'
וכו'. 
הכלי מלשכת ריק� כ�

áוברש"י יא. ושבועות (י.) מעילה ועיי� מאתמול. בו כשמונח בלינה יפסל שלא
.
ש

âאת נטל ליה תנא הא מחתה המחתה ואת הכ� דאת מתני' על (מז.) 
ש ביומא
מחתה והכא 
דגחלי מחתה 
הת (ומשני) ויורד, וחותה המזבח לראש ועלה המחתה
אבטינס. בית מלשכת קטורת של גדושה ומחתה וכו' כ� לו הוציאו דתניא דקטורת,

ã�ושוחק יוה"כ בערב למכתשת ומחזיר� ו:) (כריתות הקטורת 
בפיטו כדאמרינ�
עה"פ אחרי פ' ותו"כ 
(ש וכדתניא הדקה. מ� דקה שתהא כדי יפה ומלאיפה

השנה) כל של (בקטורת נאמר כבר והרי ת"ל מה דקה, דקה) 
סמי קטרת חפניו
הדקה. מ� דקה שתהא דקה, ת"ל מה וא"כ הדק, ממנה ושחקת

äגדלו לפי הגדול וגו', חפניו ומלא 
ש ובתו"כ וגו'. קטרת חפניו ומלא כדכתיב
.
ש במתני' וכ"ה קטנו. לפי והקט�

å'לר אבא רבי א"ל גדושות, או מחוקות שאמרו חפניו מלא ר"פ בעי (מח.) 
ש
וברש"י טפופות. אלא גדושות ולא מחוקות לא שאמרו חפניו מלא ת"ש אשי

וכו'. מעט בגובה צ� דבר לשו� טפופות
æ,רחמנא אמר והביא חפניו מלא לי, למה ביוה"כ כ� 
ש ובגמ' (מז.). 
ש מתני'

ולא רחמנא, אמר אחת הבאה נעייל, והדר נעייל נעביד, דהיכי אפשר, דלא 
משו



Êˆ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

BÏ‡ÓNa.ח Ûk‰ ˙‡Â .d„·Bk È�tÓ ,B�ÈÓÈa L„˜ ÏL ‰zÁn‰««¿»∆…∆ƒƒƒ¿≈¿»¿∆««ƒ¿…
ÏÎÈ‰aט Cl‰Ó ‡e‰Â ,ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈ�‰k‰ eL¯tיÁaÊn‰ ÔÈa ,BÓB¯„Ï ≈¿«…¬ƒƒ«≈»¿¿«≈«≈»ƒ¿≈«ƒ¿≈

Ï˙Bk ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÚÈbnL „Ú ,‰¯B�n‰Âיא˙Èaa ¿«¿»«∆«ƒ«¿…∆«√»ƒ…»»»∆««ƒ
‡Ï‡ ,‰ÏBb‰ È�a e�aLיב‰È�È·e ˙BÎ¯Ù ÈzL‰�BˆÈÁ‰ ,‰n‡ Ì ∆»¿≈«»∆»¿≈»…≈≈∆«»«ƒ»

‰ìàøùé úãåáòŠ

אמר אחת הבאה בחפניו, קטורת נעייל והדר מחתה לעייל [וברש"י הבאות. שתי
אש גחלי המחתה מלא ולקח דכתיב הבאות שתי ולא וקטורת, 
בגחלי רחמנא,
ונחתיה בחפניו לקטרת נשקליה לפרוכת]. מבית והביא וגו' חפניו ומלא המזבח מעל
וליעול, קטרת] 
המלאי חפניו על המחתה 
שישי [היינו עלויה [
[דגחלי למחתה
ונחתיה בשיניה נשקליה יעשה]. כיצד לקדה"ק [כשיגיע לעביד היכי 
הת מטי כי
אי� 
וד בשר �מל לפני השתא לאר�] ויורידנו בשיניו המחתה [שיקח למחתה
בתוס') (ועי"ש וכמה, כמה אחת על הקב"ה 
המלכי מלכי �מל לפני כ�, עושי�
מלאה אחת [כ� .
בנשיאי כדאשכח� עבדינ� אפשר, דלא וכיו� אפשר, לא �הלכ

רש"י]. קטרת.
çמרובה זו בגמרא ומפרש בשמאלו. הכ� ואת בימינו המחתה את נטל 
ש במתני'

וכו'. ימי�.] צריכה ליקח, וכבדה מרובה, זו [וברש"י מועטת, וזו
èוביומא וגו'. צאתו עד בקדש לכפר בבאו מועד באהל יהיה לא 
אד וכל דכתיב

א"ר הקטרה. בשעת ולמזבח 
האול מבי� פורשי� מ"ט) פ"א 
(כלי 
הת תנ� מד.
מהיכל ,
ולפני דלפני הקטרה בשעת אבל דהיכל, הקטרה בשעת אלא שנו לא אלעזר
דהיכל, הקטרה בשעת אלא שנו לא וברש"י פרשי. לא ולמזבח 
אול מבי� פרשי,
,
ולפני דלפני הקטרה בשעת אבל לו, �סמו שהרי וערבית שחרית הפנימי, דמזבח

שה פרשי.מהיכל לא מרוחק שהוא ולמזבח 
האול מבי� אבל פרשי, לו �סמו וא
é
בדרו �מהל �לכ (נב:), 
ש כדתנ� 
הדרו מ� פרופה היתה החיצונה שהפרוכת כיו�

יהודה. ר' דברי �מהל היה למנורה המזבח בי� ת"ר (נא:) 
וש לפתח, �שסמו
àé.עי"ש (ג.) בתרא בבבא כדמפרש
áé�בי המבדילות הפרוכת שתי לבי� שמגיע עד בהיכל �מהל היה (נא:) ביומא כדתנ�

אחת פרוכת אלא 
ש היתה לא יוסי ר' אמר אמה, וביניה� קדה"ק, ובי� הקדש
שפיר ובגמ' .
הקדשי קדש ובי� הקדש בי� 
לכ הפרוכת והבדילה שנאמר בלבד
ראשו�). ובמקדש (במשכ� מילי הני �ל אמרי ורבנ� לרבנ�, יוסי רבי להו קאמר
שהפסיק מחיצה כותל נקראת �[כ טרקסי� אמה הואי דלא כיו� שני במקדש אבל
היה שלא לפי עשאוהו, לא אמה מ' גבוה שהיה שני במקדש אבל ראשו�, במקדש
ראשו� ובמקדש רש"י]. וכו'. אמה, מ' בגובה לעמוד יכולה ואינה אמה אלא עביה
שתי ועבוד כלחו�, אי 
כלפני אי בקדושתיה לרבנ� להו ואיסתפקא דהואי, הוא

רש"י]. המחיצה. 
מקו אויר ביניה� [לקלוט פרוכת.



Áˆ¯„Ò‰„Â·Ú ÂË ˜¯Ù

Ô‰È�Èa,יג Cl‰Ó ,ÔBÙv‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ�t‰Â ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰Ùe¯tיד˜ÈÁ¯Óe ¿»ƒ«»¿«¿ƒƒƒ«»¿«≈≈≈∆«¿ƒ
.eÎ¯ÁÈ ‡lL ÂÈ„È ÈÏÈv‡a Ô˙B‡טוCl‰Óe ÌB¯cÏ ÂÈ�t CÙ‰ ÔBÙvÏ ÚÈb‰ »¿«ƒ≈»»∆…≈»≈ƒƒ««»»«»»«»¿«≈

‡e‰L „Ú ,˙ÎB¯t‰ ÌÚ BÏ‡ÓNÏטז‡ˆBÈÂ Ò�Î� ‰È‰ ,ÔB¯‡Ï ÚÈbÓ ƒ¿…ƒ«»∆«∆«ƒ«»»»»ƒ¿»¿≈
LM‚Óיז ‰È‰ ÔB¯‡‰ Ê�‚pMÓ .ÌÈca‰ È�L ÔÈa ‰zÁn‰ ˙‡ Ô˙B�Â B¯B‡Ï¿¿≈∆««¿»≈¿≈««ƒƒ∆ƒ¿«»»»»¿«≈

d�˙B�Â ,‡ˆBÈÂ LM‚Ó Ò�Î�ÂיחÔÓ ‰‰B·b ÌL ‰˙È‰L ‰i˙L Ô·‡ ÏÚ ¿ƒ¿»¿«≈¿≈¿¿»«∆∆¿ƒ»∆»¿»»¿»ƒ
Ûk‰ ˙‡ ÏË� .˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰יטB‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a BÊÁ‡Â »»∆»…∆¿»»«∆«««¬»¿»≈∆¿¿»

,ÂÈ�ÙÁ CB˙Ï ,BÏce‚a ˙¯Ëw‰ ˙‡ ‰¯ÚÓe ,ÂÈpLaכd˙cÓ ‰¯ÊÁ ¿ƒ»¿»∆∆«¿…∆¿»¿»¿»»¿»ƒ»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

âé.רש"י ועומדת. פתוחה להיות זהב של בקרס ונאחזת החו� לצד כפולה ראשה
ãé�ובקרב הפרוכת. ישרפו שלא כדי ידיו באצילי היה דוחק ה"ב, פ"ה 
ש בירושלמי


מלאי היו ידיו ששתי עלינבוגי"�, שקורי� האמצעי בפרק ידיו, באצילי 
ש העדה
בה�. פרוכת להגביה יכול היה ולא והמחתה בכ�

åèעד ביניה� �ומהל 
הדרו בפריפת נכנס ביניה�, �מהל וברש"י (נב:), 
ש מתני'
,[
הקדשי קדש בית [של החלל �לתו ומשנכנס לצפו�, הגיע הצפו�. לפריפת שמגיע

מר כדאמר החלל, באמצע 
שה 
הבדי בי� עד �ליל 
לדרו פניו �צט.)הפ (ב"ב
ורוח רוח לכל 
הקדשי קדשי בבית אמות עשרה אויר לו היה משה שעשה ארו�
מצפו� �שהמהל הפרוכת, 
ע לשמאלו �מהל הפרוכת]. עד 
ארוכי היו 
[והבדי

למזרח. לו היתה והפרוכת למזרח שמאלו 
לדרו
æè.�הארו כנגד היינו
æé.ה"ג פ"ה ירושלמי
çéהיתה ושתייה ,
ראשוני 
נביאי מימות 
ש היתה אב� ארו� משניטל נג: 
ש מתני'

שממנה תנא (נד:) ובגמ' נות�. היה ועליה אצבעות, שלש האר� מ� גבוהה נקראת,
וכו'. 
העול הושתת

èéבשיניו וי"א אצבעותיו, בראשי �הבז את אוחז עושה הוא כיצד (מט:) 
ש ברייתא
וברש"י חפניו, �לתו ומחזירה וחוזר ידיו, אצילי לבי� שמגעת עד בגודלו ומעלה
�הבז ראש את אוחז חפניו, �לתו �הבז מ� 
שבפני שניה חפינה עושה, הוא כיצד
זרועותיו, בי� כלפי �בז של וידה באר�, המחתה את שהניח לאחר אצבעותיו, בראשי
ראש שמגיע עד מעט מעט גופו לצד בגודליו ידה את �ומוש גודליו בשני ומעלה
צידה �דר ומחזירה וחוזר ידו, פס לגובה מגיע �הבז וראש ידיו, אצילי לבי� ידה
עושה הוא כיצד ת"ר זוטא באלפסי רבנו וגירסת .
הגחלי על וצוברה חופניו, �לתו
חפניו. �לתו ומכניס בגודליו ומערה בשיניו וי"א אצבעותיו בראשי �הבז את אוחז

ה"א. עיוה"כ פ"ד 
וכרמב" 
ש הגר"א גורס וכ�
ëמבחו� שמדתה 
כש (מט.) 
ש בגמ' ומפרש מדתה. היתה �וכ (מז.) 
ש משנה

שחופ� מידה שבאותו [והיינו וחופ�) וחוזר דמוכ� (למסקנא וכו' 
מבפני מדתה �כ



Ëˆ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

‰˙È‰ BÊÂ ,ıeÁa d˙cÓk ÌÈ�Ùaכא.Lc˜naL ‰L˜ ‰„B·ÚכבB„Èa ¯·ˆ ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿»¬»»»∆«ƒ¿»»«¿»
˙Èa‰ Ïk ‡lÓ˙�Â ,‰zÁnaL ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ ÌÈ�Ùa ˙¯Ëw‰ ˙‡∆«¿…∆ƒ¿ƒ««≈«∆»ƒ∆««¿»¿ƒ¿«≈»««ƒ

.ÔLÚ Blkכג,dÈÂÁzL‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ‡Ï ÌÈ�ÙÏ È�ÙÏ ÌL ÔÈ‡כד‡l‡ À»»≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»¿…ƒ¿«¬»»∆»
Ì˙Î¯·e ÌÈ˜Ècv‰ ˙lÙz ‡È‰Â ,CÎÏ e‰eL¯‰ Ì‡ „B·kÏ ‰Î¯a¿»»«»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«««ƒƒƒ¿»»

a LB„w‰L‡ˆÈ .ÔBˆ¯ ˙Úa dÏ ‰e‡˙Ó ‡e‰ Ce¯כהL„w‰ ÈtÏk ÂÈ�t ∆«»»ƒ¿«∆»¿≈»»»»»¿«≈«…∆
Ïlt˙Óe ,B˙ÒÈ�k ˙Èa C¯„a BÏ ‡·e ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Âכו‰lÙz ÏÎÈ‰a «¬»«≈»»¿∆∆≈¿ƒ»ƒ¿«≈«≈»¿ƒ»

.Ï‡¯NÈ ˙‡ ˙ÈÚ·‰Ï ‡lL ¯ˆÔBכז˜ˆ¯‰, È‰È Ïlt˙Ó ‰È‰ CÎÂ ¿»»∆…¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
,‰¯Bz ÌB˜Ó e�ÓB˜Ó È‰ÈÂ ,˙eÏb e�ÈÏÚ ¯BÊ‚˙ ‡lL e�È‰Ï‡ ÈÈ EÈ�ÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆…ƒ¿»≈»ƒƒ¿≈¿»
e�È˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆB�Â ,ÔBÓÓ ¯eqÁ e�ÈÏÚ ¯BÊ‚˙ ‡lL EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆∆…ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ≈

EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È .‰ÂˆÓ ¯·„Ïכח‡‰˙e ,d�Ë· È¯t ‰M‡ ÏÈt˙ ‡lL ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»∆∆…«ƒƒ»¿ƒƒ¿»¿≈
‡È‰ Ì‡Â .ÔzÓe ‡OÓe Ú·NÂ ÏBÊ ˙�L ˙‡f‰ ‰�M‰כט‡‰z ,‰�eÁL «»»«…¿«¿»»«»«»¿ƒƒ¿»¿≈

.‰ÓeL‚לÌÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈ EnÚ eÈ‰È ‡ÏÂ ‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡ÏÂ ¿»¿…»≈∆ƒ»¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

היתה �וכ כתב זוטא ובאלפסי חפניו. למלא חוזר הוא 
בפני �כ חפניו, מלא בחו�
מדתה היא �כ ר"ל (יד.), 
דפסחי ספ"ק ששנינו המדה היא אינה מלשו� פי' מדתה,
בחפינה]. בחו� שמדתה 
כש האש, על נות� 
ומה בחפניו אותה שיטול 
בפני ודינה

àë.עי"ש (מט:), 
ש
áëלבו ממהרת עשנה שיהא כדי מפזרה (וי"א לבוא, שוהה עשנה שיהא כדי וצוברה 
א).ש
âë.מתפלל היה לא 
דבפני משמע החיצו�. בבית וכו' ומתפלל נב:) 
(ש דתנ�
ãëבזוהר שכתוב מה דזהו ואפשר וכו'. אלישע ב� ר"י אמר תניא (ז.) בברכות כדאיתא

וכו'. בחדותא ברעותא בצלותא פומיה כהנא פתח (סז.) אחרי פ'
äë.[
לפני שבא �כדר [שיוצא כניסתו, בית �בדר לו ובא יצא (נב:) יומא במתני'

לבמה שלמה ויבא קרא אמר יונת� א"ר נחמני בר אר"ש ה"מ מנא (נג.) 
ש ובגמ'
אלא ,
ירושל אצל גבעו� עני� מה וכי מועד], אהל [מלפני 
ירושלי בגבעו� אשר
א� ביאתו, �כדר במה כלפי פניו וכו' ביאתו מה וכו', לביאתו וכו' יציאתו מקיש

בעבודת 
כהני וכ� בגבעו�), (שהיתה במה כלפי פניו 
לירושלי מגבעו� יציאתו
וכו'. והולכי� פניה� מחזירי� היו לא נפטרי�, כשה� במעמד� וישראל בדוכנ� 
ולוי

åë.[בהיכל מת שמא יאמרו שלא היינו להבעית [ושלא .
ש במתני'
æë.ה"ב פ"ה 
ש ירושלמי ע"פ
çë.בטנה פרי אשה תפיל שלא שנה כוננת, ואתה כח אמי� 
בפיוטי הוא כ"ה
èë.[גשומה תהא חמה, להיות השנה על נגזר 
א שחונה, היא 
[א נג: ובבלי ,
ש
ì�שולט עביד יעדי לא יהודה דרב משמיה בה 
מסיי דרבא בריה ר"א ,
ש בבלי



˜¯„Ò‰„Â·Ú ÂË ˜¯Ù

,¯Á‡ ÌÚÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‰Ê ‰Ò�¯tלאÌÈÎ¯c È¯·BÚ ˙lÙz ·kÚ˙ ‡ÏÂ «¿»»∆ƒ∆¿…≈««≈¿…¿«≈¿ƒ«¿≈¿»ƒ
.ÌzÚa ÌÈÓLb‰ lL‡לב‡˙ Ïlt˙Ó ‰È‰ ÔB¯M‰ ÈL�‡ ÏÚÂ ∆«¿»ƒ¿ƒ»¿««¿≈«»»»ƒ¿«≈∆…
.Ì‰È¯·˜ Ì‰Èza eNÚÈלגÒ�Î� ,Ba Ò¯ÓnL ÈnÓ ¯t‰ Ìc ÏË�Â ‡ˆÈ ≈»»≈∆ƒ¿≈∆»»¿»«««»ƒƒ∆¿»≈ƒ¿«

Ò�ÎpLלד ÌB˜ÓÏלה„ÓÚL ÌB˜Óa „ÓÚÂלו‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ epnÓ ‰f‰Â ƒ¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿∆»«¿ƒ»ƒ∆««¿«¿»
,‰hÓÏ Ú·LÂלז(‡),‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ ‡Ï ˙Bf‰Ï ÔÈek˙Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ¿∆«¿«»¿…»»ƒ¿«≈¿«…¿«¿»¿…¿«»

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).'ÂÎÂ ÔÈÂÎ˙Ó ‰È‰ ‡ÏÂ]‰ÊÓ ‡Â‰˘Î ‡�˙
‰È·ÂÚ „‚�Î ‡Ï‡ ˙¯ÂÙÎ‰ ÏÚ ‰ÊÓ Â�È‡
Â„È „„ˆÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÊÓ ‡Â‰˘Î ,˙¯ÂÙÎ Ï˘
„„ˆÓ ‰ËÓÏ ‰ÊÓ ‡Â‰˘ÎÂ ,Â„È ·‚ 'ÈÙ ,‰ËÓÏ
Â˙Â‡ ‰Ê‰Â ‡¯˜ 'Ó‡„ ,Ó"‰�Ó .‰ÏÚÓÏ Â„È
‰ËÓÏ ¯Ó‡È ‡Ï ,˙¯ÂÙÎ‰ È�ÙÏÂ ˙¯ÂÙÎ‰ ÏÚ
‰ÓÏÂ ,¯Ù„ ‰ËÓÓ ¯Ó‚„ ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ¯ÈÚ˘·

,ÏÚ Â‡Ï„ È�ÙÏ ‰Ó ,È�ÙÏÏ ÏÚ È˘Â˜‡Ï ¯Ó‡�
˙¯ÙÎ‰ „‚�Î ‰ÏÚÓÏ 'ÈÙ ,ÏÚ Â‡Ï„ ÈÓ� ÏÚ Û‡
.ı¯‡Ï ÏÙÂ� Ì„‰ ÌÏÎ·Â ,ÔÂ˙Á˙‰ ‰È·Ú ÈˆÁ·
Ì˘ÎÂ ,‰„È¯È· ‡Ï‡ ‰ÎÓ Â�È‡Â Â„È ‰ÏÚÓ˘ ÛÈÏˆÓÎ
‰˜ÂÏ‰ ÈÙ˙Î ÏÚ ˙Â‡Î‰‰ ˙‡ ¯ÊÙÓ ÛÈÏˆÓ‰˘
˙Â‡Ê‰‰ ˙‡ ¯ÊÙÓ ‰ÊÓ‰ Ô‰Î ÍÎ ,Ô‡ÎÓÂ Ô‡ÎÓ
[.‰"Ù ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡ .ÂÊ ·‚ ÏÚ ÂÊ ‡Ï ÂÊ „ˆ· ÂÊ

‰ìàøùé úãåáòŠ

מזה. זה לפרנס צריכי� ישראל �עמ יהיו ולא יהודה, מדבית
àì.
ש בירושלמי וכ� .
דרכי עוברי תפילת �לפני תכנס ולא 
ש
áìהיה השרו� אנשי ועל וכו' ישראל �עמ ועל אומרי� דקיסרי� רבנ� 
ש בירושלמי

[
ש 
במפרשי [ועיי� קבריה� בתיה� יעשו שלא או"א ה' �מלפני רצו� יהי אומר
כח. אמי� בפיוט וכ"ה

âì.הפר 
ד 
ש שהיה 
מקו הרביעי לרובד להיכל, חו�
ãì.רש"י .
הקדשי קדשי לבית
äì.קדמה הכפרת פני על כדכתיב הארו�, מזרח כנגד להזות שיוכל כדי .
הבדי בי�
åìהכפרת פני על באצבעו והזה הפר 
מד ולקח שכתוב וכמו (נג:), 
ש במתני' הכל

שלמעלה (נה.) 
ש וילפינ� באצבעו. 
הד מ� 
פעמי שבע יזה הכפרת ולפני קדמה
והזה הפר 
לד עשה כאשר דמו את ועשה בשעיר שנאמר מזה אחת, 
פע רק מזה

אחת. משמע ואותו וגו' הכפרת על אותו
æìעוביה כנגד אלא הכפרת, על מזה אינו מזה כשהוא תנא (נה.) 
וש ,
ש במתני'

ידו מצדד למטה מזה וכשהוא למטה, ידו מצדד למעלה מזה כשהוא כפורת. של

דמי היו ולא עוביה, כנגד אלא גגה, על הכפרת, על מזה אינו וברש"י למעלה.
מעלה, כלפי ומזה למטה ידו גב מצדד למעלה אחת מזה, כשהוא בה. נוגעי�
ואחת גבוהה אחת פניו למול ומזה למעלה ידו מצדד למטה השבע מזה וכשהוא
ללמטה דפר למעלה מדאיתקש דילפינ� [ועי"ש לאר�. נופלות וכול� הימנה �בנמו
לפניה]. הוא דפר למעלה �כ לפניה, אלא הכפרת על אינו דפר למטה כמו דפר

יקרות. הערות ועיי�



‡˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

ÛÈÏˆÓÎלח ‡l‡לט.ÌÈzLe ˙Á‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ .˙Á‡ ,‰�BÓ ‰È‰ CÎÂ ∆»¿«¿ƒ¿»»»∆««««¿««««¿«ƒ
.Ú·LÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa¯‡Â ˙Á‡ .LÏLÂ ˙Á‡מ‡ˆÈ ««¿»…««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«»»

BÏמא ‡a .ÏÎÈ‰aL ·‰Ê ÏL Ôk ÏÚ BÁÈp‰Âמבe‡È·‰ ÁaÊn‰ ÔBÙˆÏ ¿ƒƒ««∆»»∆«≈»»ƒ¿«ƒ¿≈«≈ƒ
˙‡ ˜¯Êna Ïa˜Â ,BËÁL ,ÈÈÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚ ¯L‡ ¯ÈÚO‰ ˙‡ BÏ∆«»ƒ¬∆»»»»«»«»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»∆

,„ÓÚL ÌB˜Óa „ÓÚÂ Ò�ÎpL ÌB˜ÓÏ Ò�Î� ,BÓcמג˙Á‡ epnÓ ‰f‰Â »ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿∆»«¿ƒ»ƒ∆««
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏמדÏÚ BÁÈp‰Â ‡ˆÈ .ÔBL‡¯‰ ¯„qk ‰�BÓeמהÔk ¿«¿»¿∆«¿«»∆«≈∆»ƒ»»¿ƒƒ««

,ÏÎÈ‰aL ·‰Ê ÏL È�Lמו,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Û‡ ÌÈ�‰k‰ eL¯Èt ≈ƒ∆»»∆«≈»≈¿«…¬ƒ«ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
epnÓ ‰f‰Â ¯t‰ Ìc ÏËמז�˙Î¯t‰ È�ÙÏ*מז,ıeÁaÓ ÔB¯‡‰ „‚�k »«««»¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«»…∆¿∆∆»»ƒ«

‰ìàøùé úãåáòŠ

çìברצועה כמכה וברש"י כמנגדא. יהודה רב מחוי כמצליף מאי (נד:) שם ובגמ'
מתכוין היה [ולא במתני' ורש"י ע"כ. למטה. והולך ומכה הכתפים מן שמתחיל
למטה והשבע העליון כפורת של בחודה אחת שתהא למטה, ולא למעלה לא להזות
בשורה כמצליף, אלא נופלות]. לארץ אלא נוגעים הכפורת על לא שהרי מאמצעה,

יקרות. בהערות ועיין הזאות. שמונה כל זו תחת זו
èìהזאה (נה.) שלאובגמ' אמר ר"א מ"ט ואחת, אחת כל עם מנין צריכה ראשונה

למנין לבו לתת בנתיים שהות לו שיהא יטעה, שלא ופרש"י, וכו', בהזאות יטעה
הזייה וימנה ישכח שמא כתב ה"ה) יוה"כ מעבודת (פ"ג והרמב"ם יטעה. שלא

השבע. מכלל ראשונה
î.להיכל

àîמדם ולהזות ולחזור בקה"ק, מדמו ולהזות השעיר דם לשחוט לצאת שצריך לפי
מההיכל הוציאו שאם הי"ד פסוה"מ פ"ב רמב"ם [ועיין הפרוכת. על בהיכל הפר

הדם]. נפסל
áî.החיצון מזבח לצפון לעזרה.
âîועשה לפרכת מבית אל דמו את והביא לעם אשר החטאת שעיר את ושחט שנאמר

הכפרת. ולפני הכפרת על אותו והזה הפר לדם עשה כאשר דמו את
ãî.'וכו ושתים אחת ואחת, אחת אחת, בפר שמנה כמו
äîשהוא [וכשם הפרוכת על ולהזות הפר דם עכשיו ליטול שצריך משום במתני'. שם

בהיכל]. קודם הוא כך בקדה"ק, קודם
åî.ולמזבח האולם מבין גם פורשין דהיכל עבודה דבשעת (מד.) שם כדאמרינן
æîמועד לאהל יעשה וכן ת"ר (נו:) שם ובגמ' וגו'. מועד לאהל יעשה וכן שנאמר

למעלה אחת ולפנים לפני מה בהיכל, מזה כך ולפנים, לפני שמזה כשם ת"ל, מה
ושבע למעלה אחת ולפנים שלפני וכשם בהיכל, מזה כך הפר, מדם למטה ושבע

בהיכל. מזה כך השעיר, מדם למטה
*æî[הפרוכת פני [את שם ובירושלמי גירסאות) בחילופי (ועיין מ"ד, פ"ה (נג:) שם במתני'

דבר). העלם פר גבי פ"ג דחובה ד' ויקרא (ותו"כ הקודש. כנגד לכוין צריך הקודש,



·˜¯„Ò‰„Â·Ú ÂË ˜¯Ù

Ìc ÁÈp‰ .ÔBL‡¯‰ ¯„qk ‰�BÓe ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»∆«≈∆»ƒƒƒ««
‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ˙Î¯t‰ È�ÙÏ epnÓ ‰f‰Â ,¯ÈÚO‰ Ìc ÏË�Â ¯t‰«»¿»«««»ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«»…∆««¿«¿»

.ÔBL‡¯‰ ¯„qk ‰�BÓe ,‰hÓÏ Ú·LÂמחCB˙Ï ¯t‰ Ìc ‰¯ÈÚ ¿∆«¿«»∆«≈∆»ƒ≈»««»¿
,¯ÈÚO‰ Ìcמט.Ô˜È¯a ‡Ïn‰ ˙‡ ‰¯ÈÚÂ ¯ÊÁנÁaÊÓ Ï‡ ‡ˆÈÂ ««»ƒ»«¿≈»∆«»≈»≈»¿»»∆ƒ¿«

,ÈÈ È�ÙÏ ¯L‡ ·‰f‰נאÔ¯˜ ÏÚ ‡hÁÓe „ÓÚנב˙ÈÁ¯ÊÓ(·),˙ÈÓB¯c «»»¬∆ƒ¿≈¿»…≈¿«≈«∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
.˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯„Ï ¯ÊBÁÂ.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙È�BÙˆ .˙È�BÙˆ ˙È·¯ÚÓנגÌ‡Â ¿≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ

‰úåø÷é úåøòäŠ

(·).˙ÈÓÂ¯„ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ‡·È˜Ú È·¯Î
È·¯„ ‚"Ú‡Â ,‡˙ÈÈ¯·· Â‰ÈÈ˙‚ÏÙÂ .Â¯·ÁÓ

ÌÂ˜Ó˘ ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ '¯Î ÔÈ˙È�˙ÓÏ ‰Ó˙Ò
¯ÓÂ‚ ‡Â‰ Ì˘ ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ· ˙‡ËÁ· ÏÈÁ˙Ó˘

‰ìàøùé úãåáòŠ

çîזה מעורבי� שיהיו השעיר, 
ומד הפר 
מד ולקח תניא נח.) (נז: 
ש ובגמ' .
ש מתני'
א אתה עצמובזה, בפני ומזה עצמו בפני מזה אלא אינו או בזה, זה מעורבי� שיהיו ומר

.
שתי ולא ל) (שמות בשנה אחת קרנותיו על אהר� וכפר אחת, וברש"י וכו'. אחת ת"ל
èî�לתו מלא מזרק ומערה חוזר מפרש (נח.) בגמ' המלא, ונת� וברש"י (נג:). מתני'

יפה. לערב� כדי הריק�
ðדאילו וברש"י הזהב. מזבח זה ה', לפני אשר המזבח אל ויצא (נח:) 
ש במתני'

הוא. ה' לפני [כולו] לאו הפנימי מזבח
àðעל ונת� עליו וכפר השעיר 
ומד הפר 
מד ולקח וגו' המזבח אל ויצא שנאמר

ומחטא. עומד היה במקומו אומר אליעזר רבי 
ש ובמתני' סביב. המזבח קרנות
אמה היה הפנימי שהמזבח וכיו� הקרנות, לכל נות� 
ומש א', בקר� שעומד (והיינו

ברגל). להקי� א"צ רחבו ואמה ארכו
áðדרומית דרומית, מזרחית מקר� מתחיל היה מהיכ� ויורד מחטא התחיל ת"ר 
ש בגמ'

מזרחית מקר� אומר הגלילי ר"י ר"ע, דברי מזרחית צפונית צפונית, מערבית מערבית,
כר"י במתני' וכ"ה וכו'. מזרחית, דרומית דרומית מערבית מערבית, צפונית צפונית,
כר"ע דהלכה כר"ע נקט ורבנו מעיוה"כ). ה"ב (בפ"ד 
הרמב" נקט וכ� הגלילי,
יקרות. הערות ועיי� עי"ש. יוה"כ עבודת בסדר ביומא הרא"ש כתב וכ� מחבירו,
דהא וכו' דכו"ע וברש"י עביד, לא ברישא דפגע קר� בההוא מיהא דכו"ע 
ש ובגמ'
דאמר שמואל אמר מ"ט תחילה]. פוגע מזבח של ובמערבה בא, הוא המערב מ� ע"כ
וכו', ימי� �דר נקי� ולר"ע [ומק'] מזבח. מכוליה דנפיק עד המזבח, אל ויצא קרא
אי� ר"ל דאמר ברישא עביד בההוא ברישא דפגע קר� בההוא מדינא ר"ע �ל אמר
דנפיק עד המזבח, אל ויצא דכתיב 
משו עביד לא ואמאי המצות, על מעבירי�
ברישא. למיתב דאיחייב קר� לההוא אתי הדר קר�, בההוא דיהיב וכיו� מזבח, מכוליה
.[
בדרו פרופה החיצונה שהפרוכת כיו� יצא, 
מש כי מערבית, דרומית [שהוא



‚˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

‰úåø÷é úåøòäŠ

Ô�È·˘Á ‡Ï .ÔÈÓÈ· ÛÈ˜ÓÂ ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ·
È·¯„ ,‡˙ÈÈ¯·„ ˙˜ÂÏÁÓÂ ÔÈ˙È�˙Ó„ Ì˙Ò ‰ÈÏ
‰ÙÂ¯Ù ‰�ÂˆÈÁ‰ ‡Ó˙Ò Í„È‡Î È˙‡ ‡·È˜Ú

È"˘¯ È¯·„Î ,ÌÂ¯„‰ ÔÓ[`]ÛÈ˜Ó„ ‚"Ú‡Â .
‰ÈÏ Ô�È˘ÈÈÁ ‡Ï ,Ï‡Ó˘Ï[a]‰ÈÏÂÎÂ ÏÈ‡Â‰ ,‡Î‰

ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ„ Ô¯˜ ‡„Á ÌÂ˜Ó· ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ
ÔÈ˙ÚÓ˘ ‰ÏÂÎÓ ÁÎÂÓÂ .‰Ù˜‰ ‰Ó˘ Â‡ÏÂ ,È‡˜
Á¯ÊÓ· „ÓÂÚ‰˘ ÂÊÓ ıÂÁ ‰ÂˆÓ Ï˘ ˙Â�ÂÙ ÏÎÏ
Â�‡˘ Í¯„Î ÔÈÓÈ‰ ˙ÈÈ�Ù ‡È‰Â ÔÂÙˆÏ ‰�ÂÙ
ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â¯Â‰Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÂ 'È·˙ÂÎ ˙È¯· È�·
.ÔÓÈ˙ È‡Â·Â ÔÂÙˆ È¯ÂÚ ÊÓ¯‰Â .Ï‡¯˘È· ‰ÎÏ‰
ÈÚÂ�Ú� ÂÈ‰È˘ ·ÏÂÏ ˙ÏÈË�· ‡Â‰ ‰Â·‚ Í¯ÂˆÂ
.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜· ‰ËÓ‰Â ‰ÏÚÓ‰

.'È�˙Ó]‡Â‰ ÔÎÈ‰Ó „¯ÂÈÂ ‡ËÁÓ ÏÈÁ˙‰
˙È�ÂÙˆ ,˙È�ÂÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Ó ÏÈÁ˙Ó
,˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„ ,˙ÈÓÂ¯„ ˙È·¯ÚÓ ,˙È·¯ÚÓ
ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ ÏÚ ˙‡ËÁ· ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó
¯ÓÂ‡ ‡"¯ ,ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ ÏÚ ¯ÓÂ‚ ‰È‰ Ì˘
Ô˙Â� ‰È‰ ÔÏÎ ÏÚÂ ,‡ËÁÓÂ „ÓÂÚ ‰È‰ ÂÓÂ˜Ó·
‰ÈÏÚ˘ ÂÈ�ÙÏ ‰˙È‰˘ ÂÊÓ ıÂÁ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ
'¯ 'È�˙Ó .'Ó‚ .‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Ô˙Â� ‰È‰
,‡˙ÈÈ¯·· ‰ÈÏÚ ‚ÈÏÙ ‡·È˜Ú '¯Â ,ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ
˙ÈÓÂ¯„ ,˙ÈÓÂ¯„ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Ó ÏÈÁ˙Ó ¯·Ò„
,˙ÈÁ¯ÊÓ ˙È�ÂÙˆ ,˙È�ÂÙˆ ˙È·¯ÚÓ ,˙È·¯ÚÓ
˜ÒÂÙ Ú"¯ Ì˘ ÏÈÁ˙Ó ÈÏÈÏ‚‰ È"¯˘ ÌÂ˜Ó

,˜ÒÂÙ ÈÏÈÏ‚‰ È"¯ Ì˘ ÏÈÁ˙Ó Ú"¯˘ ÌÂ˜ÓÂ
,„È·Ú ‡Ï ‡˘È¯· Ú‚Ù„ Ô¯˜ ‡Â‰‰· Ú"Î„
Á·ÊÓ‰ Ï‡ ‡ˆÈÂ ‡¯˜ 'Ó‡ Ï‡ÂÓ˘ 'Ó‡ ,Ë"Ó
¯·Ò Ú"¯ ,È‚ÈÏÙ ‡‰·Â ,Á·ÊÓ ‰ÈÏÎÓ ˜ÈÙ�„ „Ú
‰È˙ÂÎ ÔÈ˜¯Ù· ‡Ó˙Ò ‡ÎÈ‡Â ,È‡˜ ÌÂ¯„· ‡Á˙Ù
,ÌÂ¯„‰ ÔÓ ‰ÙÂ¯Ù ‰˙È‰ ‰�ÂˆÁ‰ ÏÈÚÏ Ô�˙„
‰ÈÏÎÓ ˜ÈÙ� ÈÎÂ ,˙Î¯Ù‰ È�ÙÏ ‰ÊÓÂ „ÓÂÚ Ì˘Â
'¯Î ¯·Ò ÈÏÈÏ‚‰ È"¯Â ,‡Â‰ ÂÓÂ¯„Ï ÈÓ� Á·ÊÓ
˙Á‡ ˙Î¯Ù ‡Ï‡ Ì˘ ‰˙È‰ ‡Ï 'Ó‡„ ÈÒÂÈ
‰ÊÓÂ „ÓÂÚ Ì˘Â ,ÔÂÙˆ‰ ÔÓ ‰ÁÂ˙Ù ‰˙È‰Â
ÛÈ˜Ó ‡Â‰˘ ‡ÁÈ� ÈÎ‰·Â ,Á·ÊÓ Ï˘ Â�ÂÙˆÏ ˜ÈÙ�Â
Ï˘ Â˙ÂˆÓ ÏÚ ¯È·Ú‰˘ ÔÂÈÎ Ú"¯ÏÂ ,ÔÈÓÈ Í¯„
,Á·ÊÓ‰ Ï‡ ‡ˆÈÂ ÌÈÈ˜Ï ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜
‡Â‰ Û‡ ,˙ÈÓÂ¯„ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Ó ‡ËÁÓ ÏÈÁ˙‰Â
˙È·¯ÚÓÏ ‰�ÓÓÂ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜Ï ¯ÊÂÁ
‰ÈÏÚ Ô�È˘˜Ó ÈÎÂ .˙ÈÁ¯ÊÓ ˙È�ÂÙˆÏÂ ,˙È�ÂÙˆ
Â�È‡ ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ ‰ÈÏÎ„ Ô�È�˘Ó ÔÈÓÈ· ÛÂ˜ÈÏÂ
˙Á‡ ¯ÂÚ˘Î ÌÈÁÙË ‰˘ÓÁ ˙· ˙Á‡ ‰Ó‡ ‡Ï‡
,‰Ù˜‰ ‰Ó˘ Â‡ÏÂ ,ÔÂˆÁ‰ Á·ÊÓ Ï˘ ÂÈ˙Â�¯˜Ó
ÂÊ ‰Ù˜‰„ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ¯·Ò ÈÓ� ‡ÓÚË È‡‰ÓÂ
‡ÈÓÂ„ Ï‚¯· ¯·Ò ˜"˙Â ,Ï‚¯· ‡Ï Ï·‡ ,„È·
‡ËÁÓ È�˙˜Â ,„È· ÂÙÈ˜‰Ï ‡"‡„ ÔÂˆÁ‰ Á·ÊÓ„
,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Ô˙Â� ‰È‰ ÔÏÎ ÏÚ˘ ,„¯ÂÈÂ
'¯Î „È·Ú„ Ô‡Ó„ ÁÎÂÓ ÌÈ�‰Î È�˘„ ‰˘ÚÓÓÂ
.„·Ú Â˙˜ÂÏÁÓÎ „È·Ú„ Ô‡ÓÂ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡

Ì˘ ‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡[b][.

‰ìàøùé úãåáòŠ

הקפה סבר מר קמיפלגי בהא והכא [ה"נ], וכו' ברגל הקפה ל� סבירא אי ואב"א
עי"ש. וכו' ימי�] �דר א"צ ברגל מקי� שאי� [וכיו� ברגל. הקפה סבר ומר ביד

âð'ר א"נ וכו' 
גדולי 
כהני שני ד"ה 
ש הרא"ש בתוס' וכ"כ יקרות. הערות עיי�
משמע וכ� עביד. הכי בעי אי עביד, הכי בעי אי אלא פלוגתא דליכא סבר ישמעאל
עומד אומר אחד וכו' 
כהני שני ה"ה) (סו� 
ש הירושלמי וז"ל ע"כ בירושלמי
מא� אמרה הדא יוד� ר' אמר ומחטא. הייתי �מהל אומר ואחד ומחטא, הייתי

חשש. לא הכי� דעביד ומא� חשש, לא הכי� דעביד

úåøòä éðåéö
[‡].˘"ÈÚ ÈÒÂÈ È·¯Â ‰"„Â ,‰È��Á ‰"„ .Ë� ‡ÓÂÈ[·].Ì˘ 'Ó‚· Ô�È¯Ó‡„Î[‚],‰ÓÓÂ¯ '‰ ÔÈÓÈ 'Ë�Â˜· ÔÈÈÚÂ

.‰Ê ÏÎ· Â�·¯ ÍÈ¯‡‰ Ì˘ ÏÈÁ ‰˘ÂÚ '‰ ÔÈÓÈÂ



„˜¯„Ò‰„Â·Ú ÂË ˜¯Ù

‰ˆ¯(‚)] .ÛÈwÓנד‡e‰ ÔBË˜ Èk ,‰f‰ ÁaÊna ˙È�ÈÓÈ ‰i�ÙÏ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â »»«ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿≈««∆ƒ»
.[„‡Óנה,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Á(„)נוÏL B¯‰Ë ÏÚ ‰f‰Â ¿…»»∆»≈∆¿«∆»ƒ≈»¿≈»¿ƒ»«»√∆
ÁaÊÓנזÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˙‡ CÙLÂ ‡ˆÈ .ÌÈÓÚt Ú·L B�BÙˆÏנחÈ·¯ÚÓ „BÒÈ ƒ¿≈«ƒ¿∆«¿»ƒ»»¿»«∆«ƒ«ƒ«¿«¬»ƒ

:ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‚).Ì˘‰˘ÚÓÓ .ÛÈ˜Ó ÛÈ˜‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â
'ÂÎÂ ÌÈ�‰Î È�˘·[c]‡ÓÂÈ(.Ë�)ÁÎÂÓ

.„·Ú ¯ÓÎ „·Ú„Â „·Ú ¯ÓÎ „·Ú„ Ô‡Ó„

(„).Â�ÂÙˆÏ Á·ÊÓ Ï˘ Â¯‰Ë ÏÚ ‰Ê‰Â Ì˘]
ÏÚ ‡Ï‡ ‰ÊÓ ‰È‰ ‡Ï ‡˙ÙÒÂ˙· ‡È�˙
ÏÚÂ ,¯È˜‰ ÏÚ ˙ÙÙÎ� ‡È‰Â ,Á·ÊÓ Ï˘ Â‚‚

‡È�˙ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÈÊ‰ ÏÎ(.Ë� Ì˘)¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯

„ˆ· ¯ÓÂ‡ ‡�È�Á '¯ ,Ô˙Â� ‰È‰ ÈÓÂ¯„ „ˆ·
¯·Ò ¯Ó È‚ÏÙÈÓ ‡˜ È‡Ó· ,Ô˙Â� ‰È‰ È�ÂÙˆ
ÌÂ¯„· ‡Á˙Ù Ò"ÓÂ È‡˜ ‰Â‰ ÔÂÙˆ· ‡Á˙Ù
˙Â�˙Ó È¯Ó‚„ ‡ÎÈ‰ ˙‰ÈÓ Ú"Î„ ,È‡˜ ‰Â‰
Â˘„˜Â Â¯‰ËÂ ‡¯˜ 'Ó‡ Ë"Ó ,·È‰È Ì˙‰
‡ËÂÊ ÈÒÙÏ‡ .Â¯‰Ë ‡‰˙ Ì˘ Â˘Â„˜ ÌÂ˜Ó

[.‡ÓÂÈ ‰"Ù

‰ìàøùé úãåáòŠ

ãðכסביב פנימי דמזבח סביב סבר מר מיפלגי קא בהא ואב"א 
וש נ"ב. אות כנ"ל
קאי. החיצו� דמזבח קר� חדא 
במקו הפנימי מזבח כוליה סבר ומר החיצו�, דמזבח

äð
גחלי חותה אלא 
הגחלי ע"ג ולא האפר ע"ג לא מזה אינו מזה כשהוא תניא 
וש
ומזה. �ואיל �איל

åðוקדשו וטהרו 
פעמי שבע באצבעו 
הד מ� עליו והזה דכתיב (נח.) 
ש מתני'
דהיינו (נט.) 
ש בגמ' ומפרש מזבח. של טהרו על עליו, והזה 
ש ובתו"כ וגו'

לטוהר). 
השמי 
וכעצ כד) (שמות (כדכתיב מזבח, של גילויו על
æðהוא דרומי בצד אומר יוסי ר' נות�, הוא צפוני בצד אומר חנניא תניא 
ש בגמ'

קאי. בצפו� פיתחא סבר ומר קאי, 
בדרו פיתחא סבר מר קמיפלגי, במאי נות�.

והת פגע, דרומית במערבית נפיק וכי 
בדרו דפרוכת פתח סבר חנניא [וברש"י
והדר ויהיב, דרומית למזרחית דנפיק עד כדאמר�, דקרנות חיטוי ברישא יהיב לא

ומש לעיל. כדאמר� ברישא איחייב דבהא 
משו לשמאל, דרומית למערבית
ור"י הזאות, שבע יהיב לחיטוי דגמריה 
והת מזרחית צפונית צפונית, למערבית
אמר מ"ט גגו, על יהיב 
הת דקרנות מתנות דגמר� היכא מיהא דכו"ע וכו']. סבר.
הוא דכ� 
משו כחנניא רבנו ופסק טיהרו. 
ש שקדשו 
מקו וקדשו, וטהרו קרא
ר"ע סובר וכ� .
הדרו מ� פרופה והחיצונה פרוכות, שני שהיו (נב:) במתני' סתמא

.
ש וכרא"ש נ"ב אות וכנ"ל
çð�ישפו הפר 
ד כל ואת קרא דאמר (נט.) 
ש ובגמ' מקומ�] [ובאיזהו 
ש מתני'

בההוא מההיכל] [כשיוצא נפיק וכי מועד. אהל פתח אשר העולה מזבח יסוד אל

úåøòä éðåéö
[„]‡È�˙ÔÈÈÚÂ .'ÂÎÂ È˙Ù˜‰ ÈÏ‚¯· ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ ,È˙Ù˜‰ È„È· ¯ÓÂ‡ ‰Ê ÔÂ˘‡¯ ˘„˜ÓÓ Â¯ÈÈ˙˘� ÌÈ�‰Î È�˘ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ¯Ó‡

.ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙



‰˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

ÊË ˜¯Ù

àaאBÏבÁlzLn‰ ¯ÈÚN Ïˆ‡ג‰cÂ˙Óe ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ È≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆
˙Èa EnÚ EÈ�ÙÏ eÚLt eÂÚ e‡ËÁ ÌM‰ ‡p‡ ¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»¿»»¿¿»∆«¿≈
eÂÚL e‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙B�BÚÏ ÌÈ‡ËÁÏ ‡� ¯tk ÌMa ‡p‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»«≈«∆»«¬»ƒ»¬¿«¿»ƒ∆»¿∆»
Èk ,Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ EÈ�ÙÏ eÚLtLÂ¿∆»¿¿»∆«¿≈ƒ¿»≈«»¿«…∆«¿∆ƒ
Ô‰Â ,ÌM‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi·««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈«≈¿≈
¯ÓB‡Â ÔeÎÓ ‡e‰Â ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a ÂÈ¯Á‡ ÔÈ�BÚƒ«¬»»≈¿«¿¿»»∆¿¿«≈¿≈

Ï:e¯‰Ëz Ì‰דÈzÚ LÈ‡Ï ¯ÈÚO‰ ˙‡ ¯ÒÓהelÈÙ‡Â ,ÏBÓ˙‡Ó ÔneÊÓ‰ »∆ƒ¿»»«∆«»ƒ¿ƒƒƒ«¿»≈∆¿«¬ƒ
‡ÓËו�,B˙eÁÈÏL ‰NBÚÂ Ò�Îז�,¯Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓ ‰ÏÁחÔÈ‡Â ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿ƒ¿««≈¿≈

ı¯‡Ï ¯ÈÚO‰ ÚÈbiL „Ú ,˙¯Á‡ ‰„B·Úa ÏÈÁ˙‰Ï È‡M¯ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿«¿ƒ«¬»«∆∆«∆«ƒ««»ƒ¿∆∆
ÌL ÚÈb‰MÓ .¯a„naL ‰¯ÊbטBÈˆÁ ,BL‡¯aL ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏÁ ¿≈»∆«ƒ¿»ƒ∆ƒƒ«»»«»∆¿ƒ∆¿…∆¿

,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÂÈ„È ÈzLa BÙÁc ,ÚÏqa ¯LB˜ BÈˆÁÂ ,ÂÈ�¯˜ ÔÈa ¯LB˜≈≈«¿»¿∆¿≈«∆«¿»ƒ¿≈»»«¬»
,ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡ ‰NÚpL „Ú ¯‰‰ ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ,„¯BÈÂ ÏbÏb˙Óeƒ¿«¿≈¿≈¿…»»«ƒ««¬ƒ»»«∆«¬»≈»ƒ≈»ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ


ד כל ואת משיח כה� פר גבי קרא דאמר וברש"י ברישא. פגע מערבי] [ביסוד
נשפכי� שיריו שיהיו יוה"כ פר לרבות הפר, בתו"כ ותניא ד) (ויקרא וגו' �ישפ הפר

מערבי. יסוד זה מועד, אהל פתח אשר ליסוד,
à.סו 
ש מתני'
á.שילוחו בית כנגד 
ש שהעמידו 
במקו
âעונות כל את עליו והתודה החי השעיר ראש על ידיו שתי את אהר� �וסמ כדכתיב

וגו'. השעיר ראש על 
אות ונת� 
חטאת לכל 
פשעיה כל ואת ישראל בני
ã.המדברה עתי איש ביד ושלח כדכתיב
ä,�מזומ שיהא וברש"י מזומ�. שיהא עתי, הזר, את להכשיר איש, ת"ר 
ש בגמ'

מאתמול. �לכ מוכ�
åנטמא 
שא לומר ששת רב אמר הלכתא למאי 
ש ובגמ' בטומאה, ואפילו עתי 
ש

.
ש לו מוסרו שהכה"ג וברש"י ומשלחו. לעזרה טמא נכנס משלחו,
æ.
ש ברייתא
çרשאי שאינו וברש"י וכו'. למדבר שעיר הגיע לכה"ג לו אמרו סח: 
ש במתני'

במדבר, השעיר את ושלח שנאמר למדבר, שעיר שהגיע עד אחרת בעבודה להתחיל
המזבחה. יקטיר החטאת חלב ואת ואח"כ

è.סז 
ש מתני'



Â˜¯„Ò‰„Â·Ú ÊË ˜¯Ù

È¯B‰Ê˙,י ÏL ÔBLÏ ÔÈaÏ‰ .ep˙ÈÓÈÂ ÂÈ¯Á‡ „¯È ,˙Ó ‡ÏÂ BÙÁcיא‡e‰Â ¿»¿…≈≈≈«¬»ƒƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿
.Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙B�BÚ eÁnÈ Ck ¯ÓB‡יב˙È¯B‰Ê ÏL ¯Á‡ ÔBLÏÂ ≈»ƒ»¬«¿≈ƒ¿»≈¿»«≈∆¿ƒ

ÏËaMÓ .‰ÚL d˙B‡a ÔÈaÏÓ ‰È‰Â ,ÏÎÈ‰ ÏL BÁ˙t ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰»»»«ƒ¿∆≈»¿»»«¿ƒ¿»»»ƒ∆»«
Òp‰יגÚÈb‰L ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯ceqa ÔÈÙÈ�Óe ¯a„n‰ ÔÓ ÔÈNBÚ eÈ‰ ˙BiÎ¯Bc «≈¿ƒ»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ«∆ƒƒ«

.B˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ�Â ÌLÏ ¯ÈÚO‰«»ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿»

òø÷יד,Ô‰È¯eÓ‡ ‡ÈˆB‰Â ,¯ÈÚO‰ ˙‡Â ¯t‰ ÒÈ‚Óa,טו‡˙ Ì�˙� ÈÇ∆«»¿∆«»ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»¿≈ƒ
Ô¯ÈË˜‰Ïטז,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔÈÙÒen‰ Ïk ¯Á‡יזÔ˙B‡ eÚÏ˜ ¿«¿ƒ»««»«»ƒ««≈«ƒ¿≈«»¿»

,˙BÚÏ˜Óaיח.‰Ù¯O‰ ˙È·Ï Ìe‡ÈˆB‰Â ¿«¿¿¿ƒ¿≈«¿≈»

àaיטBÏ ·LÈÂ ÏB„b Ô‰kכ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚaכא‰ˆ¯ Ì‡ È…≈»¿»«¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

é:סו 
ש ברייתא
àé.[:סג אחרי פ' [ובזוהר כוננת. אתה בפיוט הוא כ�
áé.סז ועי"ש (סח:) 
ש מתני'
âéשיראה בכדי לצוק, 
מירושלי 
עומדי 
אד בני דירכאות, וברש"י (סח:) 
ש משנה

רואה לו �הסמו וזה בסודרי�, למדבר הסמוכי� 
אות ומניפי� זה, של סימנו זה
המשנה). במפרשי (וע"ע ,
לירושלי �הסמו חבירו ורואה הוא, 
ג ומני�

ãé.'וכו אימוריה� את והוציא קרע� הנשרפי� ושעיר פר אצל לו בא סז: 
ש במתני'
åèהחטאת חלב ואת כדכתיב וכו' שרת כלי של בקערה וברש"י במגיס. 
נתנ 
ש

המזבחה. יקטיר
æè[הקריב כבר 
והכבשי שהפר [כיו� 
הע איל אחר דהיינו המוספי� שיגמור אחר

לב�. בגדי לבוש עדיי� שהרי להקטיר יכול אינו עכשיו אבל
æéמוטות שני נושאי� 
אד בני ארבעה קליעה, כמי� במקלעות. קלע� וברש"י ,
ש מתני'

עליה� נתוני� והשעיר והפר מוט, אצל מוט ומהלכי� לאחור, 
ושני 
לפני 
שני
כריס� שנקרע אלא ה� ושלמי� קליעה, כמי� זה תחת זה וכופפ� זה, על זה מורכבי�
שמוציאו מלמד והוציא, ופרשו וקרבו סח.) 
(ש בגמ' כדתניא אימוריה� להוציא
וכו'. ניתוח ע"י להל� מה וכו' וכרעיו, ראשו כא� נאמר ,
של ישרפנו יכול .
של

çéבקדש לכפר 
דמ את הובא אשר החטאת שעיר ואת החטאת פר ואת כדכתיב
.
פרש ואת 
בשר ואת 
עורת את באש ושרפו למחנה מחו� אל יוציא

èé�דאמרינ ,
ממלואי דילפינ� הפרשה, את לקרות, בא וברש"י (סח:) 
ש מתני'
וכו'. מעכב פרשה מקרא שא� מני� [ה:] בפ"ק

ëעד] יושב שהוא מכלל תורה], ספר [ומקבל עומד וכה"ג דתנ� הא על (סט) 
ש בגמ'
] וכו', בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אי� והא נשי
.עתה], בעזרת ומשני]

àë.
ש מתני'
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,‡¯B˜ ıe· È„‚·a ˙B¯˜ÏכבÔËLÙe ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ Â‡Ï Ì‡ÂכגL·BÏÂ ƒ¿¿ƒ¿≈≈¿ƒ»ƒ≈»»¿«¿»¿»»¿≈
.BlMÓ Ô·Ï ˙ÈÏËˆ‡כדB�˙B�Â ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB� ˙Ò�k‰ ÔÊÁכהL‡¯Ï ƒ¿¿ƒ»»ƒ∆¬««¿∆∆≈≈∆»¿¿¿…

Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰kÏ B�˙B� Ô‚q‰Â ,Ô‚qÏ B�˙B� ˙Ò�k‰ L‡¯Â ,˙Ò�k‰«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»¿«¿»¿«…≈»¿…≈
,Ïa˜Óe „ÓBÚ ÏB„bכו‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÏB‚Â ,¯BNÚa C‡Â ,˙BÓ È¯Á‡ ‡¯B˜Â »≈¿«≈¿≈«¬≈¿«∆»¿≈≈∆»

,Ô‡k ·e˙k ÌÎÈ�ÙÏ È˙‡¯wM ‰nÓ ¯˙BÈ ¯ÓB‡Â .B˜ÈÁ· BÁÈpÓeכז¯BNÚ·e «ƒ¿≈¿≈≈ƒ«∆»»ƒƒ¿≈∆»»∆»
È¯Á‡Ïe‰כח ‰È�ÙÏ C¯·Óe .‰t ÏÚ ‡¯B˜ ÌÈ„e˜t‰ LneÁaLכט¯„Òk ∆¿««¿ƒ≈«∆¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈∆

‰È¯Á‡ ÛÈÒBÓe ,˙Ò�k‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLל,˙BÎ¯a Ú·LלאÈ ‰ˆ¯È ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ«¬∆»∆«¿»¿≈¿»
da Ì˙BÁÂ ,Ï‡¯NÈ EnÚa e�È‰Ï‡(‡).„B·Ú� ‰‡¯Èa Ec·Ï E˙B‡L ¡…≈¿«¿ƒ¿»≈¿≈»∆¿¿«¿¿ƒ¿»«¬

‰úåø÷é úåøòäŠ

(‡).„Â·Ú� ‰‡¯È· Í„·Ï Í˙Â‡˘È"˘¯·(‰„Â·ÚÂ ‰"„ :‡È ˙ÂÎ¯· È"˘¯ ÔÈÈÚÂ ,:ÁÒ ‡ÓÂÈ)˘"‡¯‰Â[`].

‰ìàøùé úãåáòŠ

áë.כנ"ל 
ורגלי 
ידי קידוש �צרי ביוה"כ קדש בגדי של לבישה או פשיטה כל שעל
âë.קודש של שאינו כיו� וכו' טבילה וא"צ רש"י. חלוק. כמי� לבוש
ãë.רש"י שמש.
äë.התיבה לפני עובר מי שמע על פורס מי מפטיר מי הכנסת צרכי כל נחתכי� פיו על

שררות שיש אותו מראי� הוא. דכה"ג כבודו 
דמשו מפרש (סט.) ובגמ' רש"י,
ממנו. למטה הרבה

åë.
הכהני אל אמור שבפר' בעשור �וא מות. שבאחרי יוה"כ עבודת סדר
æëספר על לעז להוציא שלא כדי למה �כ וכל (ע.) 
ש ובגמ' (
ש במתני' (הכל

תורה שספר 
סבורי יהו פה על שלישית פרשה קורא אותו כשרואי� וברש"י תורה.
פרשה. אותה חסר

çë
וש ספר, באותו פינחס ופרשת ישראל, של במנינ� שמתחיל (במדבר) וידבר ספר
וגו']. ובעשור קורי� 
[ומש אמורי� המוספי�

èë.לנו נת� ואשר בחר, אשר
ì.�כדלקמ שבע ועוד לנו, נת� אשר התורה על א' ברכות, שמונה לאחריה �מבר ונמצא

àì�בית בדביר העבודה ותרצה ישראל �בעמ רצה וברש"י העבודה, ועל 
ש במתני'
נעבוד. ביראה �לבד �שאות וכו'

úåøòä éðåéö
[‡]‡ÓÂÈ) ÈÓÏ˘Â¯È·Â .(:·Ï) „ÈÓ˙ ˘"‡¯· ÔÈÈÚÂ .„Â·Ú� Í„·Ï Í˙Â‡˘ ‰"‡· ‡˙È‡ Ì˘Â ,Î"‰ÂÈ ˙„Â·Ú ¯„Ò ÛÂÒ· ‡ÓÂÈ·

ÂÓÚ ˙Â�ÂÚ ÏÁÂÓ ÔÂÚ‰ ˙ÏÈÁÓ ÏÚ ,˙Â„Â‰Ï ÍÏ ·ÂË‰ ,‰È„Â‰‰ ÏÚ ,„Â·Ú�Â ‡¯È� Í˙Â‡˘ ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ‡˙È‡ (‡"‰ Ê"Ù

¯ÁÂ·‰ ÌÈ�‰Î‰ ÏÚ ,Ï‡¯˘È· ¯ÁÂ·‰ Ï‡¯˘È ÏÚ ,ÔÂÈˆ· ÔÎÂ˘‰ È„È‡ ¯"‡Â ˘„˜Ó· ¯ÁÂ·‰ ˘„˜Ó‰ ÏÚ ,ÌÈÓÁ¯· Ï‡¯˘È

.‰ÏÙ˙ ÚÓÂ˘ È"‡· ÍÈ�ÙÏ Ú˘Â‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯˘È ÍÓÚ˘ ‰˘˜·Â ‰�Á˙Â ‰ÏÙ˙‰ ¯‡˘ ÏÚ ,ÌÈ�‰Î·
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˙k¯·eלב˙ÈLÈÏL .d�ew˙k ‰‡„B‰לג,‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa e�È˙B�ÂÚÏ ÏBÁÓ ƒ¿«»»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¬…≈¿«ƒƒ«∆
˙ÈÚÈ·¯ .ÌÈÓÁ¯a Ï‡¯NÈ BnÚ ˙B�BÚ ÏÁBÓ Ce¯a Ì˙BÁÂלדLc˜n‰ ÏÚ ¿≈»≈¬«ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ««ƒ¿»

˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBL Ce¯a Ì˙BÁÂ ,BÎB˙· ‰�ÈÎLe ,B�È�·a „BÓÚiLלהÏÚ ∆«¬¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»≈¿ƒ¬ƒƒ«
.Ï‡¯NÈa ¯ÁBa‰ Ce¯a Ì˙BÁÂ ,CÏÓ Ì‰Ó ¯eÒÈ ‡ÏÂ ,ÈÈ ÌÚÈLBiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ≈¿»¿…»≈∆∆∆¿≈»«≈¿ƒ¿»≈

˙ÈMLלוÌ˙BÁÂ ,ÌÎ¯·ÈÂ ,ÔBˆ¯a Ì˙„B·Ú ÌB˜n‰ Ïa˜iL ÌÈ�‰k‰ ÏÚ ƒƒ««…¬ƒ∆¿«≈«»¬»»¿»ƒ»¿≈¿≈
˙ÈÚÈ·L .Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯Êa ¯ÁaL Ce¯aלזÏÚ EÈ�ÙlÓ ‰Lw·e ‰pÁz ‰p¯ »∆»«¿«¿∆«¬…¿ƒƒƒ»¿ƒ»«»»ƒ¿»∆«

.‰lÙz ÚÓBL Ce¯a ,ÚLe‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰L Ï‡¯NÈ EnÚ«¿ƒ¿»≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»≈«»≈«¿ƒ»

äàBøäלח,ÔÈÙ¯Np‰ ¯ÈÚNÂ ¯t ‰‡B¯ B�È‡ ,‡¯B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k ÈÆ…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ
.˙Á‡k ‰ÂL Ì‰È�L ˙Î‡ÏÓe ,‰˜BÁ¯ C¯c Ì‰È�È· ‰˙È‰L∆»¿»≈≈∆∆∆¿»¿∆∆¿≈∆»»¿««

íàלט˙ÈÏËˆ‡a ‡¯˜ Ì‡Â .ËLÙe ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ,ıea È„‚·a ‡¯˜ Ä»»¿ƒ¿≈ƒ≈»»¿«¿»»«¿ƒ»»¿ƒ¿¿ƒ
„¯È ËLt .Lc˜Óe ¯ÊBÁ B�È‡ ,Ô·Ïמe‡È·‰ ,‚tzÒ�Â ‰ÏÚ Ï·ËÂ »»≈≈¿«≈»«»«¿»«»»¿ƒ¿««≈ƒ

:ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ,L·ÏÂ ·‰Ê È„‚a BÏƒ¿≈»»¿»«ƒ≈»»¿«¿»
‰ìàøùé úãåáòŠ

áì,העבודה על להודות. �ל הטוב עד �ל אנחנו 
מודי וברש"י ההודאה. ועל 
ש
יכבדנני תודה זובח דכתיב לעבודה, סמוכה והודאה שעבד, העבודה בשביל �מבר

הודאה. והיא תודה, עבודה אחר נ) 
(תהילי
âì�מל עד וכו' הזה 
הכפורי 
ביו לעונותינו מחול וברש"י העוו�. מחילת ועל 
ש

חטאנו כי אבינו לנו סלח כתב הי"א) (פ"ג 
[והרמב" וכו'. לעונותינו וסולח מוחל
.[
ברחמי ישראל עמו עונות מוחל בא"י בה 
וחות וכו'

ãìהמקדש על �ומבר שכתב הי"א) עיוה"כ (פ"ג 
ש 
וכרמב" המקדש. ועל 
ש
השוכ� בא"י בה 
וחות בתוכו ושכינה המקדש שיעמוד ענינה יהיה וכו' ברכה

במקדש. שבחר �ברו 
וחות המקדש על מתפלל כתב ורש"י בציו�.
äìאת ה' שיושיע ענינה בפנ"ע ברכה ישראל �מבר 
ש 
וברמב" ישראל. ועל 
ש

בישראל. הבוחר בא"י 
וחות �מל 
מה יסור ולא ישראל
åì
מעשיה 
המקו שירצה ענינה וכו' 
הכהני �ומבר 
ש 
וברמב" .
הכהני ועל 
ש

.
הכהני מקדש בא"י בה 
וחות 
ויברכ 
ועבודת
æì�מלפני בקשה תחנה רנה התפלה ושאר ת"ר 
ש ובגמ' התפילה. שאר ועל 
ש

אומר ואח"כ 
ש 
וברמב" תפלה. בשומע 
וחות להושע שצריכי� ישראל �עמ על
ישראל, �עמ ה' הושע 
וחות רגיל, שהוא מה כפי ובקשה ורנה ותחנה תפלה

תפלה. שומע בא"י להושיע צריכי� ישראל �שעמ
çì.
ש במתני'
èì.דוקא קודש בגדי פשיטת על קידוש �שצרי כיו� (ע.), 
ש במתני'
î.[
לבישת על או 
פשיטת על [וקידוש קדש. בגדי חילו� כל על טבילה �שצרי וכנ"ל 
ש
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‰úåø÷é úåøòäŠ

‰ìàøùé úãåáòŠ

àבתחילת האמורים העולות והם העם. עולת ואת עולתו את ועשה ויצא שנאמר
ואיל וגו' יקח ישראל בני עדת ומאת לעולה. ואיל וגו' אהרן יבא בזאת הפרשה

לעולה. אחד
áהאמור לעולה [איל הוא איל חד מיהת לר"ע] בין לר"א [בין דכו"ע (ע.) שם בגמ'

איל אומר ר' דתניא כרבי, כמאן המוספין], בפר' האמור האיל הוא אחרי בפר'
אחד. דכתיב דרבי מ"ט וכו' הפקודים, בחומש האמור הוא כאן, האמור אחד

â(פנחס (בפר' שנאמר בחוץ הנעשה שעיר ואח"כ היום עבודת (ע.) ביומא ברייתא
מן שהוא ואע"פ שם וברש"י וכו'. הכפורים חטאת מלבד חטאת אחד עזים שעיר
לפי היום לעבודת להקדימו יכול לא היום], עבודת קודם היה [והמוסף המוסף
הפנימי חטאת ששעיר למדנו הכפורים, חטאת מלבד אחד חטאת ושעיר שנאמר

שם. הגר"א בהגהות וע"ע יקרות, בהערות ועיין קדמו.
ãבמקום ו) (ושם וגו' צפונה המזבח ירך על אותו ושחט א') (ויקרא בעולה שנאמר

והיחיד הציבור חטאות מקומן ובאיזהו ה'. לפני החטאת תשחט העולה תשחט אשר
בצפון שחיטתה קדשים קדש העולה בצפון, בכ"ש דמן וקיבול בצפון שחיטתן וכו'

קבלה. גם ילפינן (מח) ושם בצפון, בכ"ש דמה וקיבול
äבאיזהו כדתנן והכל בכבש, לעלות צריך למעלה, החיצון מזבח על שנעשית מפני

וכו'. הציבור חטאות מקומן
åלהושיט הרגילה [אצבע שבימין המיומנת הימנית, באצבעו וטובל (נג.) שם בזבחים

ובאצבעו מלמעלה בגודלו וחומר שבמזרק, הדם מן רש"י] אגודל. שאצל היינו וכו'
רש"י. למזבח. כולו שיפול למטה כלפי שבאצבע הדם את [מושך מלמטה קטנה
קרן, של חודה כנגד ויורד ומחטא המועדות] שעירי גבי לעיל הובא רמב"ם ועיין

וקרן. קרן כל וכן שבאצבע, הדם כל שמכלה עד

ÊÈ ˜¯Ù

(*
eàéáäBÏא,BÏÈ‡בÌ‰È
Le ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÏkÓ ‡e‰L ÌÚ‰ ÏÈ‡Â ÅÄ≈¿≈»»∆ƒ¿«««¿≈∆

,˙BÏBÚגÔÓ ‡e‰ ÌbL ıeÁa ‰NÚp‰ ˙‡hÁ‰ ¯ÈÚNe¿ƒ««»««¬∆«∆«ƒ
,ÔÈÙÒen‰ד,ÔBÙva ˙¯L ÈÏÎa „Á‡ „Á‡ ÌÓc ˙‡ ÏaÈ˜Â ,ÔBÙva ÌËÁL «»ƒ¿»»«»¿ƒ≈∆»»∆»∆»ƒ¿ƒ»≈«»
Ìc ÏË
(‡),˙‡hÁ‰ה··BqÏ ‰
Ùe L·k· ‰ÏÚוÔ¯˜ ÏÚ „¯BÈÂ ‡hÁÓe »««««»»»«∆∆»»«≈¿«≈¿≈«∆∆

(*:Â"�˘ ÒÂÙ„Ó ÁÒÂ�‰e‡È·‰BÏ¯ÈÚN˙‡hÁ‰‰NÚp‰,ıeÁ·BËÁLÔBÙvaÏa˜ÂBÓcÈÏÎa,ÔBÙva ˙¯L‰ÏÚL·k·‰�Ùe ≈ƒ¿ƒ««»««¬∆«¿»«»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»≈«»»»«∆∆»»
‡hÁÓe ··BqÏ„¯BÈÂÏÚÔ¯˜.˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ .˙È·¯ÚÓ ˙È�BÙˆ .˙È�BÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ .˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯cÈ¯ÈÈLÌc‰‰È‰ «≈¿«≈¿≈«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿»≈«»»»

CÙBLÏÚÌeÁÏÓe ÌÈ¯eÓ‡‰ eÁÈc‰ .ÈÓB¯c „BÒÈÌeËÈLB‰BÏÒÈ‚naCÓÒÂÌ‰ÈÏÚÌ¯ÈË˜‰Âe‡È·‰BÏ,BÏÈ‡ÏÈ‡ÂÌÚ‰ ≈«¿¿ƒƒƒ»≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ¿»«¬≈∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ≈¿≈»»
‡e‰LÏÏkÓÛÒeÓÌBi‰ÔBÙva ÔËÁL ,Ïa˜ÂÔÓc„Á‡„Á‡ÈÏÎaÔBÙva ˙¯LÔ˙�Â˜¯ÊnaÈzL˙B�zÓ'ÂÎÂ Úa¯‡ Ô‰L ∆ƒ¿«««¿»»«»¿ƒ≈»»∆»∆»ƒ¿ƒ»≈«»¿»««ƒ¿»¿≈«»∆≈«¿«

(‡).˙‡ËÁ‰ Ì„ ÏË
˙‡ËÁ Ì„˘ Ì„˜ ¯·Î
¯ÈÚ˘ ·È˙Î ÈÓ� ‡Î‰Â ,‰ÏÂÚ Ì„Ï Ì„Â˜

,ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ˙‡ËÁ „·ÏÓ ˙‡ËÁÏ „Á‡ ÌÈÊÚ
.ÈÓÈ�Ù Ï˘ ÂÓ„ ¯Á‡ ÔÂˆÈÁ Ï˘ ÂÓ„ ‡‰È˘

.ÌÏÂÚÏ '‰ „Â·Î È‰È



È˜¯„Ò‰„Â·Ú ÊÈ ˜¯Ù

È·¯ÚÓ˙.ז ˙È�BÙˆ .˙È�BÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ .˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯c.˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ
CÙBL ‰È‰ Ìc‰ È¯ÈÈLח„Á‡ ÌÈÏÈ‡‰ Ìc ÏË� .ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ ¿»≈«»»»≈«¿¿ƒ»««»≈ƒ∆»

Ô˙�Â „Á‡ט‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ,Úa¯‡ Ô‰L ˙B�zÓ ÈzL ˜¯Êna ∆»¿»««ƒ¿»¿≈«»∆≈«¿«≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
ÌeÁz�Â ÌÈÏÈ‡‰ ˙‡ eËÈLÙ‰ ,ÈÓB¯c „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL ÌÈÈ¯ÈM‰Â¿«ƒ«ƒ¿»«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿

,ËtLnkי,ÌeÁÏÓe ,Á¯Êna ‰hÓÏe BÈˆÁÓ L·kÏ ÌeÏÚ‰Â ‰¯eLa e„ÓÚ «ƒ¿»»¿¿»¿∆¡«∆∆≈∆¿¿«»«ƒ¿»¿»
ÌeÏÚ‰Â ÒÈ‚Óa Ìe�˙� ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ e‡ÈˆB‰Â ˙‡hÁ‰ ˙‡ eÚ¯˜ ,e„¯ÈÂ¿»¿»¿∆««»¿ƒ∆»≈ƒ¿»¿≈ƒ¿∆¡
B�ÈÓÈÓ Ô‚q‰Â ,L·k‰ ÚˆÓ‡a ÏB„b Ô‰k ‰ÏÚ .e„¯ÈÂ ÌeÁÏÓe L·kÏ«∆∆¿»¿»¿»»…≈»¿∆¿««∆∆¿«¿»ƒƒ

‰‡ÌÈÏÈי* È¯·‡ BÏ eËÈLB‰יא.Ô¯ÈË˜‰Â Ô‰ÈÏÚ CÓÒÂ ,˙‡hÁ‰ È¯BÓÈ‡Â ƒ∆¿≈»≈ƒ¿≈≈««»¿»«¬≈∆¿ƒ¿ƒ»
,ÔÈÙ¯Np‰ ¯ÈÚNÂ ¯t È¯BÓÈ‡ BÏ e‡È·‰יב.Ô¯ÈË˜‰Â Ô‰ÈÏÚ CÓÒÂ ≈ƒ≈≈»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»«¬≈∆¿ƒ¿ƒ»

BÏ e‡È·‰יג,ÔËtLÓk ÔÓMa ÌeÏÏ·e ÌÈÏÈ‡‰ È�LÏ ˙Ïq‰ ˙Á�Ó ≈ƒƒ¿««…∆ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿»»
BÏ e�˙� .Ô¯ÈË˜‰Â Ì‰ÈÏÚ ÏB„b Ô‰k CÓÒ ,ÌeÁÏÓeיד„Úa CÒpÏ ÔÈÈ ¿»»«…≈»¬≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿«ƒ«∆∆¿«

,ÔÈÙÒen‰ Ïkטו.ÔËtLÓk ¯ÈMa ÌÈiÂÏ‰ e¯a„Â ,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z »«»ƒ»¿¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈ�˙B� ˙aL ‰È‰ Ì‡Âטז,ÈÈ È�ÙÏ ÌÈ�t ÌÁÏ Ck ¯Á‡יז¯ÈË˜Ó ‡e‰Â ¿ƒ»»«»¿ƒ««»∆∆»ƒƒ¿≈¿»¿«¿ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

æ.[(:סב) 
בזבחי כדילפינ� ,
בדרו היה [והכבש למזרח. לימי� לפנות �שצרי מפני
ç,דרומי יסוד זה המזבח, יסוד אל ת"ר 
וש נט.], [ויומא טו. 
ש 
בזבחי משנה

הכבש מ� ירידתו ילמד אמרת מערבי, יסוד אלא אינו או דרומי, יסוד אומר אתה
�בסמו הכבש מ� ירידתו א� לו �בסמו ההיכל מ� יציאתו מה ההיכל, מ� ליציאתו

דרומי. יסוד זה זה, ואיזה לו.
èוהד� צפונית, מזרחית קר� על המזבח מחצי למטה וזורק הימנית] [בידו במזרק שמחזיק היינו

מתפשט והד� חודה על וזורק דרומית מערבית לקר� הול� ואח"כ ולצפו�. למזרח מתפשט
בעולה). (הנאמר סביב. המזבח על הד� את אהר� בני וזרקו מקיי� כ� וע"י ודרו�. למערב

é.(בפ"ו בתמיד (וכנ"ל 
ידי בשתי והשני וברגל, בראש מחזיק שא'
*é.יב אות יג פרק לעיל עיי�
àé.בפ"ה וכנ"ל עולה אברי גבי תמיד בסו� כדתנ�
áéהחטאת חלב ואת 
הע עולת ואת עולתו את ועשה ויצא אחר אחרי) (בפר' כדכתיב

המזבחה. יקטיר
âé.
נסכי מנחת
ãé.
הע ואיל ואילו שחר של תמיד 
ע שהקריב 
כבשי ושבעה העולה לפר
åè.בפ"ה כנ"ל
æè.עי"ש בפ"ז וכנ"ל לבזיכי� קודמי� שהמוספי� לפי
æé.(נב (ובאות בפי"א וכנ"ל הכה"ג,



‡È˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú

.ÔÈÎÊa‰יח‡ˆBi‰ ÌÁl‰ÂיטıeÁa ‰NÚp‰ ˙‡hÁ‰ ¯N·eכ·¯ÚÏ ÏÎ‡� «»ƒƒ¿«∆∆«≈¿«««»««¬»«∆¡»»∆∆
:˙BˆÁ „Ú«¬

למנחה

ÁÈ ˜¯Ù

eàéáäe‰e˜L‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï B˙�L Ôa ÌÈÓz N·k ÅÄ∆∆»ƒ∆¿»¿»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ¿
ÈÏÎa BÓc ˙‡ Ïa˜Â ÏB„b Ô‰k Bˆ¯˜ ,e‰e„˜ÚÂ e‰e¯w·eƒ¿«¬»¿»…≈»¿ƒ≈∆»ƒ¿ƒ
ÌÈÎtL� ÌÈ¯ÈM‰Â ,Úa¯‡ Ô‰L ˙B�zÓ ÈzL epnÓ Ô˙�Â ,ÔBÙva ˙¯L»≈«»¿»«ƒ∆¿≈«»∆≈«¿«¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ
,L·kÏ ÌÈ¯·‡‰ ˙‡ eÏÚ‰Â ,e‰eÁz�Â e‰eËÈLÙ‰ .ÈÓB¯c „BÒÈÏƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿∆¡∆»≈»ƒ«∆∆

,ÌÈˆÚ È¯Ê‚ È�L e‡È·‰ .e„¯ÈÂ ,ÌeÁÏÓeאeÎ¯ÚÂ Ô‚q‰Â ÏB„b Ô‰k eÏÚ ¿»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ»…≈»¿«¿»¿»¿
,„¯ÈÂ ,Ô˜¯Êe Ô‰ÈÏÚ CÓÒÂ ÌÈ¯·‡‰ ˙‡ BÏ eÏÚ‰ ,L‡‰ ÏÚ Ì˙B‡»«»≈∆¡∆»≈»ƒ¿»«¬≈∆¿»»¿»«

È ËLt ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜È„‚a BÏ e‡È·‰ ,‚tzÒ�Â ‰ÏÚ Ï·ËÂ „¯ ƒ≈»»¿«¿»»«»«¿»«»»¿ƒ¿«»≈ƒƒ¿≈
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Â ,L·ÏÂ Ô·Ïב‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ò�Î� »»¿»«¿ƒ≈»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆««¿∆««¿»

È„‚a ËLÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ .B˙ÒÈ�k ˙Èa C¯„a BÏ ‡·e ‡ˆÈ»»»¿∆∆≈¿ƒ»ƒ≈»»¿«¿»»«ƒ¿≈
,Ô·Ïג·eLÂ .‰kLÏa ÌÈÊ�‚� el‡Â el‡ד„¯È .Ì‰a ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡ »»≈»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«

,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Â ,L·ÏÂ ·‰Ê È„‚a BÏ e‡È·‰ ,‚tzÒ�Â ‰ÏÚ Ï·ËÂ¿»«»»¿ƒ¿««≈ƒƒ¿≈»»¿»«¿ƒ≈»»¿«¿»

‰ìàøùé úãåáòŠ

çé.�מהשולח 
שמורידי 
הלח
èé.מוס� של שעיר היינו
ë.:צט במנחות כדתנ� בערב 
לכהני ומתחלק ביוה"כ, לאכול שאסור כיו�
à
עצי גזרי שני שטעו� 
הערבי בי� של לתמיד מניי� אומר רשב"י תניא (כו:) יומא

עליה ובער דכתיב שחר, של לתמיד עני� אינו 
א 
עצי וערכו שנאמר 
כהני בשני
.
הערבי בי� של לתמיד עני� תנהו עליה, �וער בבקר בבקר 
עצי הכה�

áלהוציא אלא בא אינו בא, הוא למה מועד, אהל אל אהר� ובא ת"ר (לב.) ביומא
המחתה. ואת הכ� את

âופשט שנאמר .
הערבי בי� (עכשיו) שנכנס 
והבגדי בשחרית, 
בה שנכנס 
הבגדי

והניח יב:) 
(ש ותניא .
ש 
והניח הקדש אל בבואו לבש אשר הבד בגדי את

גניזה. שטעוני� מלמד ,
ש
ã.וכרבי 
ש



·È˜¯„Ò‰„Â·Ú ÁÈ ˜¯Ù

·B„È.ה BÏË�e Ûk‰ CB˙a e‰e�˙� ,CÊaa ˙¯Ë˜ ‰�Ó ÈˆÁ BÏ e‡È·‰≈ƒ¬ƒ»∆¿…∆«»≈¿»¿««¿»¿»
Ê‰·.ו ÏLa ‰¯ÚÓe „¯BÈÂ ,ÛÒk ÏLa ‰˙BÁÂ ‰ÏBÚ Ô‚q‰זÌÈ�‰k eˆ¯ «¿»∆¿∆¿∆∆∆¿≈¿»∆¿∆»»»…¬ƒ

ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ „c¯Ó Ô‚q‰Â ,Ì‰È�L eÒ�Î� ,‰Ù¯‚n‰ ÏB˜Ï ÌÈiÂÏe¿ƒƒ¿««¿≈»ƒ¿¿¿≈∆¿«¿»¿«≈∆«∆»ƒ«
‰ÂÁzL‰Â ÏB„b Ô‰k ÏL ÂÈ�ÙÁÏ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ‰¯ÚÓe ,·‰f‰ ÁaÊÓƒ¿««»»¿»∆∆«¿…∆¿»¿»∆…≈»¿ƒ¿«¬»
,¯ÈË˜‰Â ,ÌÈ�‰k‰ eL¯t ,¯Ë˜‰ ÏB„b Ô‰Î ÈLÈ‡ BÏ ¯Ó‡Â .‡ˆÈÂ¿»»¿»«ƒƒ…≈»«¿≈≈¿«…¬ƒ¿ƒ¿ƒ
Ô‰Î ‰ÏÚ ,e‡ˆÈÂ eÂÁzL‰ ÌÈ�‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒ�Î� .‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿¿∆»«…¬ƒƒ¿«¬¿»¿»»…≈

,B�ÈÓÈÏ Ô‚q‰Â ,L·k‰ ÚˆÓ‡a ÏB„bח‰ÏeÏa ˙Ïq‰ ˙Á�Ó BÏ e‡È·‰ »¿∆¿««∆∆¿«¿»ƒƒ≈ƒƒ¿««…∆¿»
¯ÈË˜‰Â .d¯ÈË˜‰Â ,ÔÓM·ט˙ÈÚÈ·¯ BÏ e�˙� ,ÔËtLÓk ÔÈz·Á‰ ¯˙BÓ «∆∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿ƒ¿»»»¿¿ƒƒ

,CÒpÏ ÔÈÈ ÔÈ‰‰י.ÔËtLÓk ¯ÈMa ÌÈiÂÏ‰ e¯a„Â ,eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z «ƒ«ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»»
‰ÂÁzL‰Â ,e‰ÏÚ‰Â ,È·¯Ún‰ ˙‡ ÔMc ,˙B¯p‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰Â Ò�Î�ƒ¿«¿∆¡»∆«≈ƒ≈∆««¬»ƒ¿∆¡»¿ƒ¿«¬»

.‡ˆÈÂיאËLt ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜יב„Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓe ,BÓˆÚ È„‚a L·ÏÂ ¿»»ƒ≈»»¿«¿»»«¿»«ƒ¿≈«¿¿«ƒ«
:L„w‰ ÔÓ ÌBÏL· ‡ˆiL ÂÈ·‰B‡ ÏÎÏ ‰NBÚ ‰È‰ ·BË ÌBÈÂ ,B˙Èa≈¿»»∆¿»¬»∆»»¿»ƒ«…∆

ותתא עילא ותתקבל תתרעי שתא, לכלא דפולחנא מכילתא לה סליקא

‰ìàøùé úãåáòŠ

äהביאו (ע.) 
ש ובמתני' .
הערבי בי� ופרס בשחרית פרס שמקטיר 
יו בכל כמו
הנרות. את ולהטיב ,
הערבי בי� של קטרת את להקטיר ונכנס וכו' זהב בגדי לו

å.בשחרית כנ"ל
æ.בפ"ו וכנ"ל 
יו בכל כמו
çקרבה היתה 
הערבי בי� ושל וכו' קטורת (לא:) ביומא כדתנ� לתמיד, 
נסכי מנחת

הבקר מכמנחת (לד.) 
ש בגמ' ליה דילי� 
נסכי מנחת והיינו .
לנסכי 
אברי בי�
קודמת קטורת כא� א� ,
לנסכי קודמת קטורת הבקר מנחת מה תעשה, וכנסכו

.
לנסכי
è.בפ"ו וכנ"ל בערב, ומחציתה שנאמר
é.'ו בפ"ה כנ"ל

àé.חול בגדי שלובש כיו� טובל אינו אבל קדש. בגדי פשיטת על
áé.(.ע) 
ש במתני' הכל

ו



‚È˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ˙Â�·¯˜‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ‰ÏÙ˙

¯Ó‡È ‰Á�Ó· ÔÈ· ÛÒÂÓ· ÔÈ· ˙È¯Á˘· ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ ¯„Ò‰ ¯Ó‡˘ ¯Á‡

ïBaø˙BÈ‰ÏÂ ,B„ÚBÓa „ÈÓz‰ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï e�˙Èeˆ ‰z‡ ÌÈÓÏBÚ‰ Ä»»ƒ«»ƒƒ»¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿¬¿ƒ¿
‰zÚÂ .Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈÂ Ì�Îe„a ÌÈiÂÏe Ì˙„B·Úa ÌÈ�‰k…¬ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¬»»¿«»
,B˙„B·Úa Ô‰Î ‡Ï e�Ï ÔÈ‡Â ,„ÈÓz‰ Ïhe·e Lc˜n‰ ˙Èa ·¯Á e�È˙B�ÂÚa«¬…≈»«≈«ƒ¿»««»ƒ¿≈»……≈«¬»
ÌÈ¯Ù ‰ÓlL�e z¯Ó‡ ‰z‡Â ,B„ÓÚÓa Ï‡¯NÈ ‡ÏÂ ,B�Îe„a ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…≈ƒ¿»¿…ƒ¿»≈¿«¬»¿«»»«¿»¿«¿»»ƒ
‰Ê ‡‰iL e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ÈÈ EÈ�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ÔÎÏ .e�È˙ÙN¿»≈»≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈≈…≈¬≈∆¿≈∆
ÏÚ e�„ÓÚÂ B„ÚBÓa „ÈÓz‰ Ôa¯˜ e�·¯˜‰ el‡k EÈ�ÙÏ Ïae˜Óe ·eLÁ»¿»¿»∆¿ƒƒ¿«¿»¿««»ƒ¿¬¿»«¿«
È�a e˜¯ÊÂ ÈÈ È�ÙÏ ‰�BÙˆ ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ B˙B‡ ËÁLÂ ¯Ó‡�Â .B„ÓÚÓ«¬»¿∆¡«¿»««∆∆«ƒ¿≈«»»ƒ¿≈¿»¿»¿¿≈

¯Ó‡�Â :·È·Ò ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙‡ ÌÈ�‰k‰ Ô¯‰‡(Ê ‡¯˜ÈÂ)‰¯Bz‰ ˙‡Ê «¬…«…¬ƒ∆»««ƒ¿≈«»ƒ¿∆¡«…«»
:ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe ÌÈ‡elnÏÂ ÌL‡ÏÂ ˙‡hÁÏ ‰Á�nÏ ‰ÏBÚÏ»»«ƒ¿»««»¿»»»¿«ƒƒ¿∆««¿»ƒ

ééCe¯a LB„w‰ È�ÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ ,‰pL¯È‡ Èk Ú„‡ ‰na ÌÈ‰Ï‡ ÀÈ¡…ƒ«»≈«ƒƒ»∆»»««¿»»ƒ¿≈«»»
‰NBÚ ‰z‡Â EÈ�ÙÏ ÌÈ‡ËBÁ Ï‡¯NÈ ‡nL ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ‡e‰ƒ∆»∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆¿«»∆
Ú„‡ ‰na BÏ ¯Ó‡ .Â‡Ï BÏ ¯Ó‡ ,‰‚lt‰ ¯B„Îe Ïean‰ ¯B„k Ì‰Ï»∆¿««¿««»»»«»»««»≈«
˙ÈaL ÔÓÊa Á�Èz BÏ ¯Ó‡ ,ÈleÎÂ ‰Ï‚Ú ÈÏ ‰Á˜ BÏ ¯Ó‡ ‰pL¯È‡ Èkƒƒ»∆»»«¿»ƒ∆¿»¿≈»«≈«ƒ¿«∆≈
,Ì‰ÈÏÚ ‡‰z ‰Ó Ìi˜ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊa Ï·‡ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»¬»ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»«»«¿≈¬≈∆
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ È�‡Â ,˙B�a¯w‰ ¯„Ò È�ÙÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰È BÏ ¯Ó‡»«ƒ¿¿ƒ¿»«≈∆«»¿»«¬ƒ«¬∆¬≈∆¿ƒ

Ì‰È˙�ÂÚ Ïk ˙‡ Ì‰Ï ÏÁBÓe ,È�ÙÏ Ìe·È¯˜‰(:ÊÎ ˙È�Ú˙): ƒ¿ƒ¿»«≈»∆∆»¬……≈∆

רבה: קדושים בסוד נערץ לאל שבח רבה, עבודה סדר ונשלם תם

ו



„È˜¯„Ò‰„Â·Ú ÁÒÙ Ô·¯˜ ¯„Ò

פסח קרבן סדר
:‰Á�Ó ¯Á‡ Â¯Ó‡Ï ˘ÈÂ ‰Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ ¯„Ò ¯Á‡

áøòaÁÒtאe·ÈË‰LÂ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ e¯ÈË˜‰L ¯Á‡ ÀÆÆ∆«««∆ƒ¿ƒ¿…∆∆≈»«¿«ƒ¿∆≈ƒ
.˙B¯p‰בe‡È·‰ ,ÔÁeÏL B‡ ÁÒt Ôa¯˜ ÏÚ ÌÈÈe�Ó‰גB‡ N·Î «≈«¿ƒ«»¿«∆«¿»≈ƒ∆∆

ÌÈL�‡‰ „Á‡Â .ÁÒt Ôa¯˜Ï ,‰�L Ôa ¯ÎÊ ,ÊÚדÌÈ·ÈiÁ ÌÈLp‰ „Á‡Â ≈»»∆»»¿»¿«∆«¿∆»»¬»ƒ¿∆»«»ƒ«»ƒ
,BËÁL .Baה,BÓc ˙‡ ˜¯ÊÓa Ô‰k‰ Ïa˜Âו˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ�‰k‰Â ¿»¿ƒ≈«…≈¿ƒ¿»∆»¿«…¬ƒ»¿ƒ

Ô‰kÏ B�˙B� Ïa˜Ó‰Â ,˙B¯eLזB¯È·ÁÏ B¯·ÁÂ ,BÏ CeÓq‰ח˜¯ÊÓ Ïa˜Óe ¿«¿«≈¿«…≈«»«¬≈«¬≈¿«≈ƒ¿»

‰ìàøùé úãåáòŠ

àופסק ,
אחריה או ונרות לקטורת 
קוד 
א נחלקו 
וש (נט.) נשחט תמיד בפ'

קוד תמיד 
ש וכדתניא ,
אחריה כמ"ד ה"ד פסח קרב� מהל' פ"א 
הרמב"
בערב בו שנאמר דבר יאוחר לפסח, קודמות ונרות לנרות, קודמת קטורת לקטורת,
תזבח נאמר שבפסח בלבד. 
הערבי בי� אלא בו נאמר שלא לדבר ,
הערבי ובי�
ונרות קטורת בתמיד אבל ,
הערבי בי� וגו' אותו ושחטו ונאמר בערב, הפסח את
את אהר� ובהעלות ,
הערבי בי� תעשה השני הכבש ואת ,
הערבי בי� רק נאמר
בקר עד מערב אהר� אותו �יערו בנרות דכתיב ואע"ג יקטירנה. 
הערבי בי� הנרות
שאי� וכו' בקר עד מערב אחר דבר ואי� בקר, עד מערב אותו ודרשו כז) (שמות
עבודה למעוטי ליה מיבעי אותו האי 
ש אמרינ� נרות, אחר שמתאחר דבר �ל

ממעט. לא החיצו� במזבח שהוא פסח אבל קטורת, שהוא ,
שבפני
á(.סא) 
ובפסחי השה, על תכסו אכלו לפי איש נפשות במכסת יב) (שמות כדכתיב

יהא למנויו שלא שחטו יכול למנויו, אלא נשחט הפסח שאי� מלמד במכסת, ת"ר
לעכב. עליו שנה הכתוב תכוסו במכסת ת"ל וכשר, המצוה על כעובר

â.תקחו 
העיזי ומ� 
הכבשי מ� 
לכ יהיה שנה ב� זכר 
תמי שה (
(ש כדכתיב
ãעליה שוחטי� בראשו� אשה (צא:) 
בפסחי וכדתניא פסח מקרב� ה"א פ"א 
רמב"

.
נשי ואפילו נפשות מבמכסת לה וילפי' וכו', עצמה בפני
äבני והקריבו הבקר ב� את ושחט א') (ויקרא שנאמר כהונה. מצות �ואיל שמקבלה

בזר. שכשרה שחיטה על לימד כהונה מצות �ואיל מקבלה ,
הד את וגו' אהר�
åבזיכי 
ובידיה שורות שורות 
עומדי 
הכהני סד.) 
(פסחי נשחט בתמיד מתני'

בזיכי וברש"י זהב, זהב שכולה ושורה כס�, כס� שכולה שורה זהב, ובזיכי כס�
טפי שפיר דהכי בגמ' מפרש מעורבי�, היו ולא .
הד בה� לקבל גדולות כפות וכו'
מבזיכי חו� ,
שוליי לה� היו לא שבמקדש הבזיכי� כל ת"ר 
ש (ואמרינ� נוי. 
משו

וכו'). לחה"פ של לבונה
æ
ע ברוב 
משו בגמ' ומפרש וכו'. לחבירו נותנו והוא השורה. בתחילת שעומד

רש"י]. בעבודה. 
עוסקי 
כול [שיהיו �מל הדרת
ç.[חבירו של הימנית [בידו בימינו



ÂË˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ÁÒÙ Ô·¯˜ ¯„Ò

Ck ¯Á‡Â ,‡ÏÓט·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL „Ú ,Ô˜È¯‰ ¯ÈÊÁÓ »≈¿««»«¬ƒ»≈»«∆«ƒ««»≈∆…≈«»
‡e‰Â ,ÁaÊnÏיBÎÙBLיא‰ÎÈÙLיבÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .„BÒÈ‰ „‚� ˙Á‡יגB˜¯BÊ «ƒ¿≈«¿¿¿ƒ»««∆∆«¿¿≈¿ƒ¿

,„BÒÈ‰ „‚� ˙Á‡ ‰˜È¯Êיד,BÚ¯˜טו,ÂÈ¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÂÈ·¯˜ ‰ÁÓÓe ¿ƒ»««∆∆«¿¿»¿«∆¿»»ƒ≈»

‰ìàøùé úãåáòŠ

è
משו (סד:) 
ש בגמ' ומפרש הזורק, מכה� אליו שחזר מזרק שמאל] [ביד מחזיר
הולכת מצות בו שיש המלא, לקחת 
להקדי �צרי �לכ המצוות, על מעבירי� שאי�

מצוה. בו שאי� הריק� מזרק להחזרת ,
הד
é�בי ישמעאל לרבי בי� (קכא.) 
פסחי בערבי דגמ' וכסתמא ה"ו), (פ"א 
רמב"

פ"ו 
דזבחי [ותוספתא עי"ש, (פט.) האשה ובפרק מחבירו], כר"ע [והלכה לר"ע.
אומר יאשיה ר' המזבח, על תזרוק 
דמ את הפסוק על קרח פר' וספרי ה"ו],
�צרי אינו אומר יצחק ר' היסוד. כנגד אחת שפיכה שטעוני� ופסח מעשר להביא
ז"ל). קורקוס (מהר"י ומעשר, פסח להביא ,�ישפ �זבחי 
וד נאמר כבר שהרי

היסוד. כנגד אחת שפיכה �שופ ה"ח פ"ד 
פסחי ותוספתא
àéאות (נז. מקומ� איזהו סו� ובש"מ (לז.). 
זבחי רש"י .�ושופ היסוד אצל עומד


שה בשפיכה, 
דה לומר ,�ישפ �זבחי 
מד ומעשר פסח דדריש למ"ד וא"ת א')
שפיכה דלשו� ,�מישפ נפקא גופיה דיסוד ריב"א ותיר� וכו', מנליה היסוד כנגד

וכו'. היסוד גבי על והיינו אחר דבר גבי על �ששופ משמע
áé.משמע אחת שפיכה ,�דישפ
âé(:נו) 
בזבחי וכ� היסוד, כנגד אחת זריקה וזורקו הנ"ל נשחט תמיד דפרק מתני'

הפסוק [על אומר הגלילי ר"י דתניא היא הגלילי ר"י חסדא רב אמר תנא מא�
וגו'], תקטיר 
חלב ואת המזבח על תזרוק 
דמ את וגו' שור בכור �א קרח] [בפר'

ל ,
חלב אלא נאמר לא חלבו ,
דמ אלא נאמר לא ופסחדמו מעשר בכור על ימד
בזריקה. משמע תזרוק 
דמ [ומדכתיב מזבח, לגבי ואימורי� 
דמי מת� שטעוני�
למזבח הכלי מ� שזורק משמע, מרחוק זריקה וכל מני�) ד"ה לז. 
(ש ופרש"י
מנל� גופה ועולה מעולה, זריקה זריקה אתיא אר"א ל� מנא היסוד כנגד למרחוק].
שתי כא� א� ארבע, שה� מתנות שתי להל� מה אי העולה. מזבח יסוד אל דכתיב
שני הוו בחטאת סביב בעולה סביב למכתב לי למה אביי אמר ארבע, שה� מתנות

וכו'. מלמדי� ואי� כאחד הבאי� כתובי�
ãé:קטז ובשבת הי"ד) פסח מקרב� (פ"א 
רמב" כולו, את שהפשיטו לאחר בעליו,

אמר מ"ט העור, הפשטת 
קוד 
האימורי את יוציא שלא וכו', למענהו ה' פעל כל
ובירושלמי רש"י], באימורי� הנדבקי� צמר [של נימי� 
משו נת� דרב בריה ר"ה
�מתו אימורי� כנוטל נראה יהא שלא מ"ט החזה, את מפשיט היה ה"א פ"ו 
פסחי

.
ש קורקוס מהר"י והביאו מנוול. זבח
åè�מנקב ופרש"י בסכי� שמנקב� אמר הונא רב קרביו, מיחוי מאי (סח.) 
בפסחי

מה� שיוצא 
במעיי האדוקה הליחה לגרור אמר רב בר [ור"ח הרעי. שיצא בסכי�
ה' פעל כל ר"י אמר קרביו מיחוי ה"א) (פ"ו 
ש ובירושלמי הסכי�]. בדוחק
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‰ÁaÊn.טז ÏÚ Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe ÔÁÏBÓeיז,˙Bzk LÏLa ËÁL� ÁÒt‰ ¿»«¿ƒ»«…≈««ƒ¿≈««∆«ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈ‡¯B˜ B˙ËÈÁL ˙Ú·eיח,Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰יט,e�L e¯Ób Ì‡ ¿≈¿ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ»¿»

.eLlL e�L Ì‡Âכ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z ÌÈÚ˜Bz ‰‡È¯˜ Ïk ÏÚÂ ¿ƒ»ƒ≈¿«»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
,B˙È·Ï BÁÒt CÈÏBÓ „Á‡ Ïk Ck ¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜zכא,e‰ÏBˆÂ ¿ƒ»¿««»»∆»ƒƒ¿¿≈¿≈

BÁÙÏ˙כב ˙Èfk epnÓ ÏÎB‡ÂכגÚ·O‰ ÏÚכד,˙Á‡ ‰¯e·Áa ¿≈ƒ∆««ƒ¿»««»»«¬»««

‰ìàøùé úãåáòŠ

.
ש קורקוס מהר"י מנוול. זבח �מתו אימורי� כנוטל נראה יהא שלא למענהו,
דמיחוי [ומשמע ודו"ק. ה"ה, פ"ט 
זבחי ותוספתא מפסוה"מ, ה"ג פ"ג 
רמב" ועיי�

.[
אימורי הוצאת לפני הוא 
קרבי
æèשע"ג [במלח ומולח� מכ"ש] קערה [דהיינו במגיס ומוליכ� 
האימורי נוטל והכה�

ומקטיר�. הכבש]
æéעדת קהל כל אותו ושחטו שנאמר כתות, בשלש נשחט הפסח סד. 
ש מתני'

וישראל. עדה קהל ישראל,
çé.בשירה הלל [
[ואומרי וגומרי� דוכנ� על 
עומדי 
הלוי ה"ח פ"ד 
פסחי תוספתא
èéשניה 
פע הלל מתחילי� מלהקריב, הכת שלמה לא ועדי� הלל 
הלוי גמרו 
א

וכו'.
ë,ותקיעה תרועה תקיעה בחצוצרות, תקיעות שלש תוקעי� וקריאה קריאה כל על

פ"א 
רמב" שחיטה. בשעת תוקעי� ,�ניסו בשעת לתקוע 
נסכי לו ואי� הואיל
ד"ה (נד.) 
ש תוס' וע"ע הפסח ערב ד"ה 
ש וברש"י נד: בסוכה וכדמוכח הי"ב.

שיר.
àëאותו ותולה ע�, של בשפוד נקובתו בית עד פיו �מתו תוחבו אותו צולי� כיצד

בתוכו 
יתנ ולא לו, חוצה בתנור מעיו ובני כרעיו ותולה למטה. והאש התנור �לתו
לצלייתו בוררי� היו רימו� של ושפוד הוא, בישול כמי� שזה גופו], �בתו [היינו
(עד:) צולי� דכיצד מתני' ע"פ ה"י. פ"ח 
רמב" ויבשלו. מימיו את יזרוק שלא כדי

דר"ע. אליבא
áëפחות אכילה [ואי� וגו'. אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו יב) (שמות כדכתיב

מכזית].
âëנאכל פסח שיהא כדי תחילה, נאכלת הפסח 
ע הבאה חגיגה ע.) 
(פסחי כדתניא

אימתי (סט:) 
ש ובמתני' רש"י], לה�. ותחשב באכילתו נהני� [שיהו השובע על
שבא בזמ� ופרש"י וכו'. ובמועט בטהרה בחול בא שהוא בזמ� עמו חגיגה מביא
ובמועט, שבת דחיא לא חגיגה וטומאה, שבת דחי דפסח דאע"ג ובטהרה. בחול
פסח שיהא כדי תחילה החגיגה ואוכלי� החבורה, בני לאכילת מועט הפסח שהיה
י"ד) י"ג (הי"ב פסח מקרב� פ"י 
רמב" ועיי� אכילה, לה� ותיחשב שביעת�, גמר

ומצה. חמ� מהל' ופ"ח
ãëמ"מ (פו.) 
בפסחי יהודה לרבי חבורות לשתי הפסח את לחלק שמותר שאע"פ
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ÌÈ¯B¯Óe.כה ˙BˆÓ ÏÚכו„ÚÂ ,ÂÈÈe�ÓÏ ‡l‡ ÏÎ‡� B�È‡Â ««¿ƒ¿≈∆¡»∆»ƒ¿»¿«
ÌˆÚ.כחBˆÁ˙,כז Ba ÌÈ¯·BL ÔÈ‡Âכט,˙aMa e‰NÚÓ Ck ÏBÁ· e‰NÚÓk ¬¿≈¿ƒ∆∆¿«¬≈«»«¬≈««»

‰ÏÈl‰:ל „Ú B˙B‡ ÌÈÏBˆ ÔÈ‡Â ,Ì˙È·Ï B˙B‡ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈¿ƒƒ¿≈»¿≈ƒ««»¿»

‰ìàøùé úãåáòŠ


הבתי על ,
ש וכדתניא חבורות, בשני או מקומות בשני לאכול אחד 
לאד אסור
יהא יכול חבורות, בשתי נאכל שהפסח מלמד יב), (שמות 
בה אותו יאכלו אשר
וברש"י ר"י. דברי וכו' (
(ש יאכל אחד בבית ת"ל מקומות, בשתי אוכל האוכל
,
בתי בשתי אחד פסח אוכלי� 
אד בני שני משמע אותו, יאכלו אשר 
הבתי על
בשני אוכל אחד 
אד יהא, יכול .
שני 
בתי פסח, חד אותו ,
שני יאכלו דכתיב

ח בשתי או 
חדרי בשני כגו� אחדמקומות, בבית ת"ל ,
פניה ההופכות בורות
א', בבית אוכלו א' 
אד משמע כתיב, יאכל וכו' למסורת 
א יש סבר ור"י ַֹיאכל,

וכו'. 
בתי בשני ולא
äëשמות) יאכלוהו 
מרורי על ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו שנאמר

ומצה]. חמ� מהל' פ"ח 
רמב" [ועיי� יב).
åë.(יב (שמות השה על תכסו אכלו לפי כדכתיב
æë.ברכות בריש וכדתנ� העבירה, מ� 
האד את להרחיק כדי מדרבנ� הוא לרבנ�

ט.). וברכות (נז: 
זבחי עיי� מדאורייתא, ולראב"ע
çë�מקרב פ"י 
רמב" ועיי� בו, תשברו לא 
ועצ וגו' הפסח חקת זאת 
ש כדכתיב

פסח.
èë.סד 
בפסחי משנה
ìבמקומה והשלישית בחיל, שניה הבית, בהר לה וישבה הראשונה כת יצתה 
ש

פסחיה�. את וצלו יצאו חשיכה עומדת,

וכו' כהלכתו פסח סידור חסל
בקרוב לעשותו נזכה כן אותו לסדר זכינו כאשר

אכי"ר בטהרה שתא בהאי

ו



ÁÈ˜¯„Ò‰„Â·Ú ‡ËÂÊ ‰„Â·Ú

‡ËÂÊ ‰„Â·Ú ¯„Ò
úàæ,‰�LÂא ‰�L ÏÎaL ¯eav‰ ˙BÏBÚÏ ‰¯Bz‰בÔÏÏBk‰) Ô¯‰‡ Ï„aiÂ É«»¿«ƒ∆¿»»»¿»»«ƒ»≈«¬…«¿»

,ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï (BÓLaגLÓÁÂ ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Óe ÛÏ‡ ƒ…¿¿«¿ƒ…∆»»ƒ∆∆»«ƒ«¬ƒƒ¿»≈
‰ÏÚÈ ,˙BÏBÚד.ÌBÈ ÏÎa BÊ ‰ÎÏ‰ ‰�BM‰ה,‰�MÏ ÌBÈו‰�·e Ìe˜È «¬∆«∆¬»»¿»«»»»»»

,ÌÈ�˜Ê ˙¯È˙Òז.ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰k ‡e‰Âח:ÔBiˆ ˙‡ B�Bˆ¯a ·ÈË‰Ï ¿ƒ«¿≈ƒ¿…≈¿≈∆¿¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

àעולות כל כא� וכולל רבא עבודה בסדר שכתב העבודה בקצרה כא� חוזר רבנו
השנה. שבכל הציבור

áאת בשמו כולל והוא הקרבנות, להקריב 
קדשי קדש להיות אהר� את הבדיל ה'
עולות כמני� רנ"ה, אל� א' הוא א'הר� כי הציבור. על חובה שה� העולות מני�

בשנה. שיש הציבור
â
שבה שבתות. נ"ב 
ובתוכ .
ושלושי מאות שבע יוצא ,
ימי לשס"ה 
תמידי שני

וי"ב וארבעה, מאה יוצא למוס�, 
כבשי שני 
עולותמקריבי י' 
בה 
שמקריבי ר"ח
הרי ,
ימי שבעה פסח למוס� וכ� .
ועשרי מאה הרי ,
כבשי ושבעה ואיל 
פרי שני
ושבעה 
אלי ושני א' (פר 
ללח ועשרה למוס�, עשרה לשבועות, 
ועשרי ,
שבעי
עשר, ארבעה הרי 
יו לכל 
אלי ושני ,(
ימי (לז' 
פרי 
שבעי ובסוכות .(
כבשי
לר"ה 
כבשי וז' א' איל א' ופר ,
ימי לז' צ"ח הרי 
יו לכל 
כבשי עשר וארבעה
נמצא פסח. של ב' 
ליו העומר 
ע הבא א' כבש ועוד כ"ז, הרי עצרת ושמיני ויוה"כ
ר"ח, למוס� 
ועשרי מאה שבת, למוס� וארבעה מאה ,
תמידי 
ושלושי מאות שבע

כבשי וצ"ח 
אילי עשר ארבעה 
פרי 
שבעי לשבועות, 
עשרי פסח, למוס� 
שבעי
ס"ה העומר 
ע הבא לכבש וא' עצרת. ושמיני יוה"כ לר"ה ושבעה 
ועשרי לסוכות,
רנ"ה. אל� הרי ביוה"כ אהר� של אילו 
וע עולות, וארבע 
וחמישי 
מאתי אל�
שהוא יוה"כ פר (של זו דוגמא ומעי� זוטא) עבודה (בסו� לקמ� רבנו שכתב וזהו
שהוא שכיו� אהר�. של בסימ� אהר� אילו נמנה ציבור), לקרב� שדומה יחיד קרב�
אהר�. מני� 
ומשלי אהר�, של בסימ� נמנה הוא ,
אופני בכמה ציבור לקרב� דומה

ãוזאת החטאת, תורת זאת דכתיב מאי יצחק רבי אמר (קי.) מנחות בסו� כדאמרינ�
בתורת העוסק וכל חטאת, הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק כל ,
האש תורת

העולה. תורת זאת שנאמר לעולה וה"ה .
אש הקריב כאילו 
אש
äעולות רנ"ה אל� הקריב כאילו יחשב ,
יו בכל זו עבודה סדר שילמד שע"י

השנה. כבכל יקריב 
יו ובכל כא�, 
הסדורי
å,[השלישי בית בני� �לצור 
זקני סתירת [שהוא ביהמ"ק בנה כאילו יחשב ובזה

תלמידי אלו אמר יוחנ� ורבי וכו' ישראל, על זאת 
לעול ,
ש במנחות וכדאמרינ�
.
בימיה מקדש נבנה כאילו הכתוב 
עליה מעלה עבודה בהלכות העסוקי� 
חכמי

æ.�כה שהוא נמצא מקריב כאילו שנחשב כיו�
ç.בב"א ציו� את ברצונו הקב"ה ייטיב זה בזכות



ËÈ˜ ¯„Ò‰„Â·Ú ‡ËÂÊ ‰„Â·Ú

àטúøéîL,Lc˜n‰י.‰ÏÈ·Ë C¯Òeיא,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜יבÈ„‚·e ÀÄÇ«ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿≈
‰pe‰kיג,‰¯ÊÚ‰ ÔÈLl·Óיד.ÔÈz·Á ÔÈNBÚÂטוÔÈÁ˙Bt ¿»¿«¿ƒ»¬»»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ

,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚLטז· :ÊB¯k‰ ‡¯˜Âיז,ÔÈz·Á‰ ‰NÚÓיחÁaÊn‰ ˙Óe¯˙e «¬≈»¬»»¿»»«»«¬≈«¬ƒƒ¿««ƒ¿≈«
BÎ¯ÚÓ˙,יט LÏL ¯ecÒכ‚ :ÌÈˆÚ È¯Ê‚ È�Leכא,ÈÓÈ�t‰ ÁaÊÓ ÔeMc ƒ»…«¬»¿≈ƒ¿≈≈ƒƒƒ¿≈««¿ƒƒ
�¯B˙,כב ‰MÓÁ ˙·h‰Âכג„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLכד„ :BÓc ˙˜È¯Êeכה˙‡È¯˜ ¿«»«¬ƒ»≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»¿ƒ«

,ÚÓLכו.‰È˙BÎ¯·eכז,˙B¯� È�L ˙·h‰כח‰ :ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜eכטÌÈ�‰k ¿«ƒ¿∆»«»«¿≈≈¿…∆««ƒ…¬ƒ

‰ìàøùé úãåáòŠ

è.מקומות בכ"א 
והלוי מקומות בג' 
שומרי 
הכהני
éטומאה לו יש 
א יזכר זה שע"י 
משו לעזרה הנכנס כל לטבול �שצרי

ויפרוש. ישנה
àé.העבודה לפני ורגליו ידיו לקדש כה� כל �שצרי
áé.העבודה �לצור כהונה בגדי לבישת
âé.
מקומ על 
הכלי כל 
א 
ובודקי בהשכמה 
נכנסי 
הכהני
ãé.התמיד אחר 
יו בכל שמקריב כה"ג חביתי חליטת �לצור 
מי מחמי�
åè.אז 
ותוקעי 
ומריעי 
ותוקעי
æè
לדוכנכ 
ולויי 
לעבודתכ 
כהני קומו בקול, מכריז �כ על שהממונה

.
למעמדכ וישראל
æéוחולטה שמ�, ההי� מרביעית בלול א' מעשרו� חלות י"ב שעושה החביתי� עשיית

במחבת. 
ומטגנ ,
אות ואופה ברותחי�,
çé.�הדש תרומת
èé.והמנחות הקרבנות כל ואימורי העולות עליו להקטיר גדולה מערכה א'


לקיו שלישית ומערכה לקטורת, 
גחלי ממנו להכניס שניה ומערכה
האש.

ë.גדולה מערכה אש על 
עצי גזרי שני הכה� שמעלה
àë.קטורת עליו להקטיר שיוכל לנקותו הדש� שחותה
áë.
הערבי בי� 
הדלקת �לצור 
מכינ
âë.התמיד עולת 
לש ושוחטו
ãë.ארבע שה� מתנות שתי
äë.הדברות עשרת 
ע שמע את 
קוראי 
הכהני
åë.[
שלו 
ושי [ורצה ויציב ואמת 
עול אהבת
æë.דולק המערבי ומשאיר
çë.הפנימי מזבח על מקטיר
èë.בהיכל



Î˜¯„Ò‰„Â·Ú ‡ËÂÊ ‰„Â·Ú

,ÌÈÂÁzLÓל,ÌÈ¯·‡ ÔÈÏÚÓeלא.Ì‰Ètk ˙‡ ÌÈ‡NB�Âלב,˙Ïq‰ ˙Á�Ó ƒ¿«¬ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿¿ƒ∆«≈∆ƒ¿««…∆
ÌÈ¯¯BLÓ,להÌÈÎÒ�e.לדÔÈz·Á‰Â,לג ÌÈiÂÏלוÈÏk ÏÎa ÌÏˆ‡ ÌÈ�b�Ó‰Â ¿«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ∆¿»¿»¿≈

Â :¯ÈLלז,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz‰ ˙ËÈÁLלחBÓc ˙˜È¯ÊלטBÁez�Â ƒ¿ƒ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ«»¿ƒ
‰ÔÈ¯Êb.מ ˙ÎÈ¯ÚÂמא,ÌÈ¯·‡ ˙‡ÏÚ‰מב,ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜eמגÔÈÒ�Î� ÌÈ�‰ÎÂ «¬ƒ««¿»ƒ«¬»«≈»ƒ¿…∆««ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ

.˙BÂÁzL‰Ïמד˙Ïq‰ ˙Á�Óמה.ÔÈz·Á‰Âמו.¯ÈL ˙B�È‚�a ÔÈi‰Âמז‰ÏÚ‰ ¿ƒ¿«¬ƒ¿««…∆¿«¬ƒƒ¿««ƒƒ¿ƒƒ∆¡»
,˙B¯p‰ e‰ÏÚ‰Â,מח‡˙ È·¯Ún‰ ˙‡ ÔM„ÂמטÊ :‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Âנ˙ËÈÁL ∆«≈¿ƒ≈∆««¬»ƒ¿∆¡»¿ƒ¿«¬»¿»»¿ƒ«

,˙aL ÛÒeÓÏ ÌÈN·k È�Lנא,ÌÓc ˙˜È¯Êeנב,ÌÈ¯·‡ ˙‡ÏÚ‰ÂנגÌ˙Á�Ó ¿≈¿»ƒ¿««»¿ƒ«»»¿«¬»«≈»ƒƒ¿»»

‰ìàøùé úãåáòŠ

ì.למזבח מהכבש
àìבפי"ד) 
הרמב" [וכתב אמ�. לענות מפסיקי� שאי� אחת, בברכה הכל 
מברכי

סידר �וכ שחר של תמיד אחר רק מברכי� שבמקדש הי"ד) 
כפי נשיאת מהלכות
רבא]. בעבודה רבנו

áì.לתמיד 
נסכי מנחת
âì.לבונה חצי 
ע מחציתה מקטיר
ãì.התמיד לנסכי יי�
äì.בשירה 
יו של שיר 
שאומרי
åì.השיר בשעת 
שמנגני
æì.זמניות לשעות ומחצה בשמונה
çì.המזבח מחצי למטה המזבח על
èì.תמיד במס' המבואר כפי וניתוחו הפשטו סדר
îגזר שני כהני
.עריכת שני ע"י 
עצי י

àî.גדולה מערכה על 
ועריכת למזבח מהכבש
áî.הקטרה בשעת ולמזבח] 
האול מבי� [אפילו לפרוש 
צריכי והכל
âî.ולמזבח 
האול מבי� להכנס אסורי� מומי� בעלי אבל ,
תמימי 
כהני ודוקא
ãî.�ההי רביעית כתית בשמ� בלולה
äî.
הערבי בי� מחצית מקטירי�
åî.
מנגני 
והמנגני 
יו של שיר 
שרי 
הלוי �הניסו ובשעת התמיד עבור יי� שמנסכי�
æî.�מדליק
çî.ומדליקה חדשה ופתילה שמ� ומכניס מאתמול, דולק שנשאר מערבי נר את שמדש�
èî.ויוצא משתחוה עבודתו כשגומר
ð.'וגו 
כבשי שני השבת 
וביו שנאמר

àð.עולה כל כמו ארבע שה� 
שתי
áð.למזבח מהכבש 
מעלי ואח"כ ,
ש 
ומולחי הכבש, על 
מעלי
âð.�בשמ בלולה סולת 
עשרוני שני
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ÈL¯.נד È„È ÏÚ Ì‰ÈkÒ�Âנה,ÌÈ�t‰ ÌÁÏ ÔÈÎ¯BÚנוÈÎÈÊ· È�L ÔÈ¯ÈË˜Óe ¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈
ÔÈÙÒen‰ ÏÎÂ .‰�B·l‰נזÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï ÔÈÓ„B˜ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰Â «¿»¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¿»ƒ∆≈

Á :ÌÈa¯Ú‰נח,˙BÚe·M‰ ‚ÁÂ ,˙Bˆn‰ ‚ÁÂ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÈÙÒeÓ »«¿»ƒ¿≈»≈√»ƒ¿«««¿««»
,‰ÏBÚÏ ÌÈN·Î ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈ�L ÌÈ¯tנט.„Á‡ ˙‡hÁ ¯ÈÚNe »ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«»∆»

Á‚.ס ÏL È�ÈÓLÏ „Á‡ ¯t Ô‰Ó ˙ÁtסאÌ„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc ƒ≈≈∆«∆»ƒ¿ƒƒ∆»«««»≈¿«
.˙BÏBÚסב.˙B�zÓa ‰ae¯ÓeסגÈ¯BÓ‡Ï Ô˙ÓÈ„˜e ,˙BÏBÚ‰ È¯·‡ ˜elÁ ¿∆¿«»ƒ∆¿≈»¿ƒ»»¿≈≈

.˙‡hÁ‰סד,˙BÏBÚ‰ ÏÎÏ ˙Ïq‰ ˙Á�Óסה:¯ÈL È„È ÏÚ Ì‰ÈkÒ�Â ««»ƒ¿««…∆¿»»¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ
Ëסו,‚Á ÏL È�ÈÓLk ‰�M‰ L‡¯ ÛÒeÓסז:B˙‡hÁÂ L„Á‰ ˙ÏBÚ „·lÓ «…«»»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ¿«««…∆¿«»
ÁÒt,סח ÏL È�L ÌBÈa ¯ÓÚ‰ ˙Á�Óסט,‰ÏBÚÏ N·ÎÂע,BkÒ�Â B˙Á�Óe ƒ¿«»…∆¿≈ƒ∆∆«¿∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
�ÂÈÎÒ:עא ‡ÏÂ BzÏÒ ‰ÏtÎעב�,˙¯ˆÚa ÌÁl‰ ÈzL ˙Ùe�zעג„·lÓe ƒ¿¿»»¿¿…¿»»¿«¿≈«∆∆«¬∆∆ƒ¿«

‰ìàøùé úãåáòŠ

ãð.האזינו משירת 
שרי היי� �ניסו שבשעת
äð.לבונה של בזיכי� שתי 
ע מערכת, כל חלות שש של מערכות שתי
åð.שניה במערכה החיצו� מזבח על ,
מהלח שנטלו הבזיכי� מקטירי�
æð.בעצרת 
הלח 
ע 
הבאי וקרבנות פסח, של שני 
ביו העומר 
ע הבא כבש
çð.פינחס בפר' שנאמר כמו
èð.בשוגג וקדשיו מקדש טומאת על לכפר
ñשיש 
המוספי כשאר (ולא 
כבשי ושבעה אחד איל אחד פר יש עצרת שבשמיני

.(
פרי שני
àñ.העולות לפני החטאת שעיר שוחט �ולכ
áñ.קרנות ארבע על מתנות ארבע במתנות מרובה חטאת
âñ.כליל שעולה מפני חטאת, לאימורי 
קוד ,
והקרבת העולות אברי ניתוח
ãñ.(החטאת על לא (אבל וכו' המוספי� עולות כל על מנחה שמביא
äñ.שיר 
אומרי 
והלוי המוספי�. כל על יי� �מנס
åñ.לחטאת ושעיר לעולה, 
כבשי ושבעה אחד איל אחד פר
æñ.ר"ח בכל כמו
çñ.
רכי 
קלוי 
משעורי סולת עשרו� שמביא
èñ.עמו מביא
ò.'וגו סלת 
עשרוני שני ומנחתו כג) (ויקרא כדכתיב

àò,לכבש 
עשרוני לשני סלתו שנכפל שאע"פ ההי�. רביעית יי� ונסכו 
ש כדכתיב
רביעית. נסכיו

áò.[ציבור שלמי 
[ע 
הלח שתי שמני�
âò.לחטאת ושעיר לעולה 
כבשי ושבעה אחד ואיל 
פרי שני 
שה
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ÔÈ·È¯˜Ó ÌBi‰ ÛÒeÓעדÌÈN·Î ‰Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡ È�Le „Á‡ ¯t Ôab‡ «««¿ƒƒ««»«∆»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
,‰ÏBÚÏעה,˙‡hÁÏ ¯ÈÚNÂעו,¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ÌÈN·Î È�LeעזÌ˙Á�Ó ¿»¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿»»

È :¯ÈL È„È ÏÚ Ì‰ÈkÒ�Âעח¯NÚ ‰LÏMÓ ÌÈËÚÓ˙Ó ‚Á‰ È¯t ÌÈÚ·L ¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒƒ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿…»»»
,‰Ú·L „ÚÂעט˙‡hÁ ¯ÈÚNe ,ÌÈÏÈ‡ È�Le ,ÌÈN·k ¯NÚ ‰Úa¯‡Â ¿«ƒ¿»¿«¿»»»»¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»

.ÌBÈ ÏÎaפÌ˙Á�Óפא‡È :¯ÈL È„È ÏÚ Ì‰ÈkÒ�Âפב„b Ô‰k ˙L¯Ù‰ÏB ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ«¿»«…≈»
‰ÌÈ¯etk,פג ÌBÈ ˙„B·ÚÏ Ô‚q‰Âפד:Ô‚qÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nÎÂ ¿«¿»«¬««ƒƒ¿«»«¬«¿»

·È(*]פה,ÌÈ„‚· ‰�BÓLÏ ‰ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ëפו˙Óe¯˙[Ï ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ¿ƒ««¿»ƒ¿»¿»ƒƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
,ÁaÊn‰(**]פז[,ÌÈ¯·‡ ˙¯ÊÁÂפח,˙BÎ¯ÚÓ Úa¯‡ [¯Ú·‰]ÂפטÈ�Le «ƒ¿≈««¬»«≈»ƒ¿∆¿≈«¿««¬»¿≈

.ÔÈ¯Êbצ.ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜Â ,·‰Ê È„‚·Ï ÌBÈ ÏL ‰�BL‡¯ ‰ÏÈ·Ë ¿»ƒ¿ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ
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ãò.אמור בפר' 
האמורי אלו קרבנות 
הלח אגב
äò,וקדשיו מקדש טומאת על באי� ה� למה עצרת שעירי אומר שמעו� ר' (ו:) 
בזבחי

מעתה אמור לזה, זה בי� שאורעה טומאה על קרב למה שני ראשו�, של דמו נזרק
הכתוב. �שחיס אלא שעה, ובכל עת בכל קרבנותיה� להקריב ישראל היו ראויי�

åò.
קדשי קדשי 
וה
æò.
ולשלמי לעולות
çò
שני השני 
וביו עשר, שלושה הראשו� 
ביו .
שבעי 
ה ביחד החג פרי שכל

.
שבעי 
ה וביחד שבעה, 
ה השביעי 
שביו עד 
והולכי 
פוחתי 
ה �וכ עשר,
èò.הסוכות חג מימי 
יו לכל 
שוי 
ה
ô.כבש לכל ועשרו� איל לכל 
עשרוני ושני פר לכל 
עשרוני שלושה

àô.כבש לכל ההי� ורביעית איל, לכל ההי� ושלישית פר, לכל ההי� חצי
áô.שבמקדש ללשכה מביתו,
âô.יוה"כ לעבודת בטהרה מוכ� להיות כדי למקדש. פורש 
ג שהסג�
ãô.�לסג שיש מעלות [ט"ו] י"א בפרק מונה רבנו
äô.בחצות הדש� לתרומת שנכנס כיו�
åô.�הדש תרומת �לצור
æô.גדולה למערכה מאתמול נתעכלו שלא 
האברי מחזיר מערכות, הבערת אחר
çô
גחלי 
מכניסי שממנה שניה ומערכה ההקטרות, כל עליה להקטיר גדולה מערכה

לפני של לקטורת ליוה"כ שלישית ומערכה ,
יו שבכל לקטורת הפנימי למזבח
האש. 
לקיו רביעית ומערכה ,
ולפני

èô.גדולה מערכה אש על 
עצי גזרי ב' �שעור
ö.התמיד עבודת �לצור לטבילה כה"ג הורידו המזרח, פני כשהאיר

ליתא. ראשונות במהדורות ליתא.*) ראשונות במהדורות (**
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‰ÈÓÈ�tצא ÁaÊÓ ÔeMcצב,‰¯B�n‰Âצג‚È :„ÈÓz‰ Ì„Âצד,˙B¯� È�L ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿««»ƒ¿≈≈
[צה ,˙¯Ë˜eצו.[‰ÈÂÁzL‰Âצז,ÌÈ¯·‡‰צח,˙Ïq‰Âצט,ÔÈz·Á‰ÂקÂ:ÔÈi‰ ¿…∆¿ƒ¿«¬»»»≈»ƒ¿«…∆¿«¬ƒƒ¿««ƒ
„Èקא,ÌÈN·Î ‰Ú·LÂ „Á‡ ¯tקב] .Ì˙Á�Óeקג,‰ÏÈ·Ëe ,ËLÙ‰ ,Lec˜ «∆»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆¿≈¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯Â].קד ÌÈ„È Lec˜Â ,Ô·Ï È„‚aקה,ÏB„b Ô‰k ÏL B¯t ÈecÂקו,‰Ï¯‚‰Â ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ»∆…≈»¿«¿»»
i�L‰,קז B¯t ÈecÂקחÂË :B˙ËÈÁLeקט,˙ÈÓÈ�t ˙¯Ë˜קי.ÏÎÈ‰‰ ˙lÙ˙e ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿…∆¿ƒƒ¿ƒ««≈»

Èˆ‡קיא .¯t‰ ÌcÓ ‰f‰Â Ò�Îקיב�Ò�Î� ,ËÁLÂקיג,¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰f‰Â ƒ¿«¿ƒ»ƒ««»»»¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ««»ƒ
‰Î¯t˙,קיד È�ÙÏ Ì‰Ó ‰f‰Â ,‡ˆÈקטוÔÙ¯ˆקטזÁaÊn‰ ˙B�¯˜ ÏÚ Ô˙�Â »»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«»…∆≈¿»¿»«««¿«ƒ¿≈«
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àö.והאפר 
מהגחלי
áö.חדש ושמ� פתילה והכנת המנורה דישו�
âö.דמו וזריקת שחיטתו
ãö.נרות חמשה רק דיש� שתחילה לפי נרות, שני הטבת
äö.הפנימי מזבח על הקטורת הקטרת
åö.להשתחוות 
נכנסי 
הכהני
æö.התמיד אברי הקטרת
çö.התמיד למנחת
èö.כה"ג חביתי מנחת
התמיד.÷ לנסכי

à÷.(אח"כ מקריב (והאיל למוס�.
á÷.כבש לכל ועשרו� לפר, 
עשרוני שלושה
â÷.ביוה"כ קדש בגדי פשיטת 
משו
ã÷.ואבנט מצנפת 
ומכנסי כתונת
ä÷.ידיו בשתי עליו �כשסומ
å÷.
השעירי שני על
æ÷.שנית �כשסומ
ç÷.(השחיטה גומר אחר (וכה� מיד 
הד ומקבל 
שני רוב ושוחט
è÷.אש גחלי מלאה המחתה על בקדה"ק לפני' חפניו מלא שנות�
é÷.מקדה"ק ביציאתו וכו', גשומה השנה שתהא שמתפלל

àé÷.למטה ושבע למעלה אחת
áé÷.'לה הגורל עליו עלה אשר השעיר את
âé÷.למטה ושבע למעלה אחת הפר, 
מד שהזה כמו
ãé÷.השעיר 
מד וכ� הפר 
מד למטה וז' למעלה אחת והזה הפרוכת לפני ועמד מקדה"ק
åè÷.יחד ערב�
æè÷.הקרנות על באצבעו ונות� המזבח במזרח ועומד
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,ÈÓÈ�t‰קיז,B¯‰Ë ÏÚ ‰f‰קיחÁaÊÓ ÏL È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ CÙLÂ «¿ƒƒƒ»«»√¿»««ƒ«ƒ«¿«¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÂÈ :ÔBˆÈÁ‰קיט,ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ÈecÂקכ.eÁelLÂקכאÏL ÌÈ¯BÓ‡‰ ˙‡ˆB‰ «ƒƒ»ƒ«ƒ¿«≈«¿ƒ»«»≈ƒ∆
,¯ÈÚNÂ ¯tקכב‰¯Bz‰ ˙‡È¯˜קכג] :Ô˙Ù¯Neקכד.‰ÏÈ·Ëe ,ËLÙ‰ ,Lec˜ »¿»ƒ¿ƒ««»¿≈»»ƒ∆¿≈¿ƒ»

ÊÈקכה :[ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜Â ,·‰Ê È„‚aקכו,ÔBˆÈÁ‰ ¯ÈÚNקכזÏÈ‡Â ,BÏÈ‡Â ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿≈
.ÌÚ‰קכח,¯ÈÚNÂ ¯t È¯BÓ‡ ˙¯Ë˜‰קכט,ÌÈÏÈ‡‰ ˙Á�ÓeקלÈkÒ�Â »»«¿»«≈≈»¿»ƒƒ¿«»≈ƒ¿ƒ¿≈

.ÔÈÙÒen‰קלא,ÌÈ�t‰ ÌÁÏ ÔÈÎ¯BÚ ˙aM·eקלבÁÈ :ÔÈÎfa‰ ¯ÈË˜ÓeקלגÌc «»ƒ««»¿ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ«»ƒƒ«
,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz‰קלד,ÔÈ¯Ê‚ È�Lקלה] .ÌÈ¯·‡ ˙‡ÏÚ‰Âקלו,Lec˜ «»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¬»«≈»ƒƒ

.[ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜Â ,Ô·Ï È„‚a ,‰ÏÈ·Ëe ,ËLÙ‰קלז.‰zÁÓe Ûk ˙‡ˆB‰ ∆¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»«««¿»
[ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜Â ·‰Ê È„‚a ,‰ÏÈ·Ëe ,ËLÙ‰ ,Lec˜]קלח˙¯Ë˜ ƒ∆¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…∆
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æé÷.
לצדדי הדש� שפינה לאחר המזבח זהב על 
פעמי שבע
çé÷.�ושופ היסוד מעל בכלי אוחז בנחת,
èé÷.ישראל כל של וכו' 
הפשעי וכל העונות כל את עליו מתודה
ë÷.למדבר ,�לכ מזומ� איש ביד משלחו

àë÷.
בפני 
דמ שהזה
áë÷.פנחס שבפר' ובעשור בעשור, �וא אחרי, פר'
âë÷.מחנות לשלש חו� והשעיר הפר 
שורפי
ãë÷.זהב בגדי ולבישת לב� בגדי פשיטת 
משו
äë÷.�החיצו במזבח 
הנעשי לעבודות
åë÷.�החיצו במזבח הנעשה מוס� של שעיר
æë÷.[�החיצו שעיר ואח"כ ,
הע ואיל אילו 
קוד כתוב 
ראשוני 
[ובדפוסי עולות. 
שה
çë÷.�מליחת לאחר
èë÷.
הע ואיל לאילו 
נסכי מנחת
ì÷.�המוספי כל לנסכי יי�

àì÷.זכה לבונה 
ע הטהור, השולח� על
áì÷.שעברה משבת 
שמונחי
âì÷.וזריקתו דמו קיבול שחיטתו
ãì÷.�והסג גדול הכה� ע"י
äì÷.המזבח על 
והקטרת
åì÷.�לב בגדי ולבישת זהב, בגדי הפשט 
משו
æì÷.
לגחלי והמחתה לקטורת הכ� לקדה"ק שהכניס
çì÷.הפנימי מזבח על 
הערבי בי� של קטורת
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] ,„ÈÓzקלט[‰ÈÂÁzL‰Âקמ,˙Ïq‰ ˙Á�Óקמא,ÔÈz·Á‰ÂקמבÔÈi‰Âקמג‰ÏÚ‰ »ƒ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿««…∆¿«¬ƒƒ¿««ƒ∆¡»
,˙B¯p‰ [קמד‡˙ ,e‰ÏÚ‰Â È·¯Ún‰ ˙‡ ÔMcקמה.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzL‰Âקמו,Lc˜ ∆«≈ƒ≈∆««¬»ƒ¿∆¡»¿ƒ¿«¬»¿»»ƒ≈
,ËLÙeקמז,BÓˆÚ È„‚a L·ÏÂקמח:[L„w‰ ÔÓ ÌBÏL· ‡ˆBÈÂ »«¿»«ƒ¿≈«¿¿≈¿»ƒ«…∆

úåàhçÌBÈaקמט ÏB„b Ô‰k ÏL B¯t „·lÓ ÌÈzLe ÌÈLÏL ¯eav‰ ÇÉ«ƒ¿…ƒ¿«ƒƒ¿«»∆…≈»¿
Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯etk‰קנ,¯NÚ ÌÈ�L ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚN «ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»≈√»ƒ¿≈»»

‰�M‰קנא L‡¯ ÏL „Á‡קנב,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÌÈ�LeקנגÏÎ‡� ÔBˆÈÁ‰ ∆»∆…«»»¿«ƒ∆«ƒƒ«ƒ∆¡»
,ÌÈ�‰kÏקנד,ÏÊ‡ÊÚÏ ÁlzLÓ B¯·ÁL ,ÔLc‰ ˙È·a Û¯N� ÈÓÈ�t‰Â «…¬ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»¿≈«∆∆∆¬≈ƒ¿«≈««¬»≈

Á‚,קנה ÏL ‰�BÓLקנו,ÁÒt ÏL ‰Ú·LÂקנז,˙¯ˆÚ ÏL „Á‡Âקנח¯ÈÚNÂ ¿»∆»¿ƒ¿»∆∆«¿∆»∆¬∆∆¿»ƒ
.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ‡a‰קנט] ÌÈ�L ¯eaˆ ÈÓÏLÂקסÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚN «»ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ
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èì÷.בהיכל 
משתחוי 
הכהני
î÷.לתמיד 
נסכי מנחת

àî÷.לבונה קומ� חצי 
ע מחצית
áî÷.התמיד לנסכי
âî÷.המנורה נרות את מדליק
ãî÷.מאתמול שדולק המערבי נר את מחדש מתק�
äî÷.עבודתו שגמר
åî÷.קדש בגדי פשיטת על קידוש
æî÷.חול בגדי שלובש כיו� טבילה וא"צ
çî÷הקודש.ו מ� 
בשלו שיצא אוהביו לכל עושה היה טוב 
יו
èî÷�ועיי ובמועדות. בר"ח 
הקריבי 
שעירי ל"ב 
ה שנה שבכל הציבור חטאות מני�

פ"א.. דשבועות תוספתא
ð÷.
חדשי ראשי עשר 
לשני עשר, 
שני המוס� 
ע 
הבאי

àð÷.השנה ראש מוס� 
ע שבא
áð÷.�וכדלקמ כה"ג של אלא ציבור, של אינו הפר אבל
âð÷.יוה"כ מוס� 
ע שבא
ãð÷.מחנות לג' חו� הדש� בבית נשר� ,
ולפני לפני דמו שנכנס
äð÷.המוס� 
ע הבא 
יו לכל שעיר
åð÷.
ימי לז' ז'
æð÷.המוס� 
ע
çð÷.בעצרת
èð÷.
קדשי קדשי 
וה בעצרת, 
שבאי ציבור שלמי שני יש
ñ÷�מכפרי ר"ח שעירי דאמר ר"ש 
בש יהודה ב� כר"ש (ב:) שבועות ריש במתני'
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ÌÈ¯tÎÓ ‰�M‰ L‡¯ ÏLÂקסא„Á‡ ,‡ÓË L„˜ ÏÎ‡L ¯B‰Ë ÏÚ ¿∆…«»»¿«¿ƒ«»∆»«…∆»≈∆»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚNe .„ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BLקסבÛeb‰ ˙‡ÓeË ÏÚ Ìb ÌÈ¯tÎÓ ≈¿∆»≈ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¿«¿ƒ««¿««

ÌBÈ ÏL ÔBˆÈÁ‰ ¯ÈÚN .ÏÏk ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÂÈL„˜Â Lc˜Ó Ïˆ‡≈∆ƒ¿»¿»»»∆≈»¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ∆
ÌÈ¯etk‰קסגÈÓÈ�t·Â .ÛBq· ‡l‡ ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚ Ìb ¯tÎÓ «ƒƒ¿«≈««∆≈»¿ƒ»∆»«¿«¿ƒƒ

¯tÎÓקסד.‰lÁza ‡l‡ ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ ,ÔB„f‰ ÏÚ Ìb ¿«≈«««»¿«∆≈»¿ƒ»∆»«¿ƒ»
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שאכל טהור על שמכפרי� 
רגלי של עליה� מוסי� הטמא, את שאכל הטהור על
בסו�, ולא בתחילה לא ידיעה בו שאי� וקדשיו) מקדש (טומאת ועל הטמא, את
שאי� ועל הטמא את שאכל הטהור על מכפרי� שה� יוה"כ של עליה� מוסי�
בה יש אבל בתחילה ידיעה בה שאי� ועל בסו�, ולא בתחילה לא ידיעה בה
דשעירי יהודה כרבי פסק ה"ט שגגות מהלכות בפי"א 
והרמב" בסו�. ידיעה

עי"ש. בסו�. ולא בתחילה לא ידיעה בה שאי� על מכפרי� ור"ח 
הרגלי
àñ÷�נת ואותה י) (ויקרא קרא אמר דר"ש מ"ט אושעיא א"ר אר"א (ט.) 
ש ובגמ'

מצי�, עו� עו� וילי� כתיב, דר"ח בשעיר קרא והאי העדה, עו� את לשאת 
לכ
מה כח)] (שמות .
הקדשי עו� את אהר� [ונשא עו� להל� ונאמר עו� כא� נאמר

בש טומאת כא� א� בשר טומאת שאי�להל� בשר, טומאת להל� מה וברש"י ר.
עולה של הבשר על או החלב על או 
הד על אלא הגו� טומאת על מרצה הצי�
צריכי� 
הבעלי שאי� לרצו�. שמכשירו הקרב� על צי� ומרצה בטומאה, שקרב
והוא טמא קדש בשר האוכל על יכפר בשר טומאת כא� א� אחר, קרב� להביא

טהור.
áñ÷�מנל בסו�, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאי� על דמכפרי 
רגלי שעירי 
וש

במילתא דר"ח שעיר מה ר"ח לשעירי 
הרגלי שעירי ואיתקוש ושעיר, שעיר וכו'
וכו'. מכפר דקודש במילתא 
רגלי שעירי א� מכפרי דקודש

âñ÷שעיר בסו�. ידיעה בה יש אבל בתחילה ידיעה בה אי� שבועות ריש ובמתני'
זה מכפר שזה מה על 
הכפורי חטאת מלבד שנאמר מכפר ויוה"כ בחו� הנעשה
החיצו� א� [כדלקמ�] ידיעה בו שיש דבר על אלא מכפר אינו הפנימי מה מכפר,

ידיעה. בה שיש דבר על אלא מכפר אינו
ãñ÷ויה"כ 
בפני הנעשה שעיר בסו� ידיעה בה ואי� בתחלה ידיעה בה יש 
ש במתני'

ויורד בעשירות שעולה חטאת קרב� [היינו ויורד, בעולה ויביא לו שיודע עד תולה
ויוה"כ 
בפני הנעשה שעיר וקדשיו מקדש טומאת זדו� ועל (ב:) 
וש בדלות].
מטומאות, הקדש על וכפר וכו' אומר ר"ש וכו' ת"ר (ז:) 
ש ובגמ' מכפרי�.
ת"ל מכפר, זה שעיר יהא שבקודש טומאה כל על יכול קודש, של מטומאות
קרב�, בני 
שאינ 
פשעי מה ,
דפשעי דומיא 
חטאי ,
חטאת לכל 
ומפשעיה

והעל בסו� וידיעה בתחלה ידיעה בה שיש [יצא קרב�. בני 
שאינ 
חטאי א�
בסו� ידיעה בה ואי� בתחלה ידיעה בה ליש ומני� קרב�] בת שהיא 
בינתי
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ÌÈ˙�a,קסה ÌÏÚ‰Â ÛBÒÂ ‰lÁz ‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡קסו‰ÏBÚa ‰Ê È¯‰ ¬»≈»¿ƒ»¿ƒ»»¿∆¿≈≈¿«ƒ¬≈∆¿∆
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ÏL B¯t :[„¯BÈÂקסז‡aL ‡e‰ „ÈÁÈ Ôa¯˜ ¿≈»∆…≈»¿«ƒƒ»¿«»ƒ∆»

‰ÓB„Â ,BlMÓקסח,Ba ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈ�‰k‰ ÂÈÁ‡L] ¯eaˆ Ôa¯˜ÏקסטÌ‰Â ƒ∆¿∆¿»¿«ƒ∆∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¿≈
,e‰eÏcbLקע[È¯‰Â .L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBpL „BÚÂקעא,Úe·˜ BpÓÊקעב‰ÁB„Â ∆ƒ¿¿∆≈≈∆»…«¬≈¿«»«¿∆

.‰‡Óeh‰ ˙‡Â ,˙BMe„˜ ÈzLקעגÂÈÁ‡Â) ÌBi‰ ˙„B·Úa ·kÚÓe ¿≈¿¿∆«¿»¿«≈«¬««¿∆»
,(Ba ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈ�‰k‰קעד,‰¯eÓz ‰NBÚ B�È‡ÂקעהBÓeÓa ‰cÙ�Â «…¬ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆¿»¿ƒ¿∆¿

‰ìàøùé úãåáòŠ

חטאת לידי לבוא [הראוי במשמע, חטאות חייבי 
חטאת לכל ת"ל תולה זה ששעיר
החיצו� שעיר על מוסב "
"ג כא� שכתב שמה ונראה רש"י]. בסו�, ידיעה לו לכשתוודע
כפרתו 
משלי הפנימי ושעיר בסו�, אלא בתחלה ידיעה בו שאי� על 
ג שמכפר יוה"כ של
מכפר. שהחיצו� מה מכפר אינו עצמו הוא אבל בסו�, א� ידיעה בה שאי� ועל זדו� על

äñ÷על אלא ויורד] עולה [קרב� חייב שאינו מני� תניא (ד.) 
וש שבועות ריש מתני'
וכו'. 
פעמי שני 
ונעל ת"ל ,
בנתי 
והעל בסו� וידיעה בתחלה ידיעה בה שיש

åñ÷,שעירה או לכשבה בעשירות שעולה ויקרא פרשת בסו� האמור יחיד חטאת קרב�
חוטא. למנחת יורד דלות ובדלי עו� ובדלות

æñ÷,
הכהני אחיו משל ולא ציבור) משל (ולא משלו, שבא בזה הוא יחיד קרב�
(נא:). ביומא כדתני'

çñ÷בי שאני אלא להו, מכפר היכי בגויה דקנו לאו אי 
הכהני אחיו �ולטעמי 
ש
.
הכהני אחיו גבי רחמנא דאפקריה דאהר� האוצר] [בית גאזא

èñ÷בחכמה בנוי בכח מאחיו גדול שיהא מאחיו הגדול והכה� (יח.) 
ש כדתניא
ת"ל אותו 
מגדלי 
הכהני שאחיו לו אי� 
שא מני� 
אומרי 
אחרי ובעושר,
בו. 
ומתכפרי בממונו חלק 
לה יש �ולכ אחיו. משל גדלהו מאחיו, הגדול והכה�

ò÷
לה שיש סיבה עוד וזה .
קדשי מעורות הרבה בממונו יש וא"כ (יד.) 
ש כדתנ�
.(
כשותפי 
(ונחשבי בו להתכפר בממונו חלק

àò÷הטומאה ואת השבת את דוחה קבוע שזמנו כל נ. ביומא וכדתניא ביוה"כ, שקבוע
וכו'. ביחיד אפילו

áò÷.
הכפורי 
ויו שבת
âò÷
הקדי 
א רש"י] [במשנתנו. הסדר על האמור יוה"כ מעשה כל (ס.) 
ש כדתנ�

הנעשי� 
בדברי אימתי יהודה א"ר בגמ' 
וש .
כלו ולא עשה לא לחבירו מעשה

עול לחוקת 
לכ זאת והיתה דרשו אחד מקרא 
ושניה וכו' .
בפני לב� בבגדי

עיכובא]. [וחוקה וכו',
ãò÷אחיו גבי רחמנא דאפקריה דאהר� גזא בי שאני נמי תמורה גבי הכא (נא:) 
ש

יחיד בלשו� נאמר ובתמורה כשותפי�, דנחשב תמורה עושה אינו �ולכ .
הכהני
תמורה. לעשות אפשר ליחיד �שיי 
א דרק ימיר, המר 
א

äò÷ר"א וכו' 
תחתיה 
אחרי והפריש שאבדו יוה"כ של ושעיר פר והתניא (נ.) 
ש
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BÊ ‡Ó‚ec ÔÈÚÓe .˙B˙Ó Ô�È‡L ¯eav‰ ˙Â‡hÁ ¯‡LkקעוBÏÈ‡ ‰�Ó� ƒ¿»«…«ƒ∆≈»≈≈≈¿»ƒ¿»≈
Ô¯‰‡קעז:Ô¯‰‡ ÏL ÔÓÈÒa «¬…¿ƒ»∆«¬…

:ïîàå ïîà íìBòì éé CeøaÈÀÈÀÈÈÅÀÈÅ
‰ìàøùé úãåáòŠ

ציבור חטאת שאי� לנדבה, דמיה� ויפלו וימכרו שיסתאבו עד ירעו 
אומרי ור"ש
[אימ וכו' מתה].מתה השותפי� חטאת שאי� א

åò÷,הטומאה ואת השבת את ודוחה כבציבור, ביחיד נוהג שהזבח בזבח, חומר (נ:) 
ש
דומה אהר� של אילו וא"כ אהר�, של באילו וכו' ששת רב אמר וכו' תמורה ועושה
תמורה. עושה אבל במומו, ונפדה קדושות שתי ודוחה קבוע שזמנו בזה לפר

הע ואיל אילו שה� העולות שתי ומעשה וז"ל כתב דיומא פ"ג זוטא ובאלפסי

עי"ש. וכו' בה מעכב 
דמיה למת�
æò÷אל� שהוא אהר"� של בסימ� ציבור קרבנות 
ע נמנה ציבור לקרב� שדומה שכיו�

ג'. אות זוטא לעבודה בהקדמה וכנ"ל בשנה ציבור קרבות רנ"ה

ו

פסוקים לע"ב הרמ"ע הקדמת
קמא במהדור' נדפס

המסדר אמר
ראי ולא ז"ל. להרמב"� מיוחסי� כל� שוני� במחזורי� המפורסי� פסוקי� הע"ב דרכי חשבתי

הע"ב היות שסובר רשב"י לדעת לא כהוג�, מסודרי� שאינ� שבה� השוה הצד זה, כראי זה

היות� שסובר הקנה ב� נחוניא רבי לדעת ולא ישר, ויט הפו� ויבא ישר מויסע מצטרפי� שמות

הנוסחאות, בכל אשר ורבי� עצומי� אחרי� בלבולי� מלבד ישרי�, שלשת� כ� ג� מצטרפי�

בשמות. להשתמש האיסור מעוצ� לתלמידיו, סודו גלה א� כי הרב, סדר� שלא יגידו� יעידו�

ברירת תהיה הכללי� שמירת וע� היו�, כל אל חסד בעול� להמשי� איש לפני ישר ומדר�

בכל כסדר� מיושרי� הצרופי� היות ומוכרח שראוי מה על ונוס� חכמה, ולא מלאכה הפסוקי�

מספר הפסוקי� שיהיו ג"כ ראוי ולאותיותיה�, לשמות והמאוחר המוקד� יחס ע� הפסוקי�

ארבע ב� ש� יהיה שבה� והאזכרות יותר, ולא פחות לא תבות שבע של וכל� בלבד, תהילי�

וכ� ביושר כל� בהצטר� ורמיזת� שמות הע"ב אחיזת למביני� ידוע לסוד הכל דוקא, אותיות

ויורד בעולה

התנאי� שני לדעות כראוי לסדר� אל� בתומי *)ואני

בכבוד חסידי� יעלזו טובי� כאחד הקדושי�

הש� מבקש כל והיה

ישני�. שפתי דובב

כל*) צויי� המכווני� מודגש.לתועלת ישר וג' בעיגול, מסומ� וישר הפו� ישר
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פסוקים ז"לע"ב להרמב"ן פסוקים ושנים שבעים
בעדנו יגן זכותו הרמ"ע שסדרם

åák éãra ïâî éé äzàBéãe:éLàø íéøî ÀÝÇÈÝÀÈÈÅÇÂÄÀÄÝÅÄÉÄ
à ÷çøz ìà éé äzàåéúeìéúøærìé:äLeç ÀÇÈÀÈÇÄÀÈÁÈÝÝÄÀÆÀÈÄÝÈ

çî ééì øîBàñà éäìà éúãeöîe éèá:Ba ç ÇÇÀÈÇÀÄÝÝÀÈÄÁÉÇÆÀÇÝ
òéé éðéàúråL ìà åéðæàå íé÷écö ìí: ÅÝÅÀÈÆÝÇÄÄÀÈÀÈÆÇÀÈÈÝ

éäìà ééíöáä úBàL:ärLeðå Eéðt øàä eðáé ÀÈÁÉÄÝÀÈÂÝÄÝÅÈÅÈÆÀÄÈÅÈ
à ék éé éðpçìéìk àø÷à Eä:íBi ÈÅÄÀÈÄÅÆÝÆÀÈÈÝÇÝ

àðå ézáëL éà:éðëîñé éé ék éúBöé÷ä äðLé ÂÝÄÈÇÝÀÄÈÄÝÈÈÁÄÄÄÀÈÄÀÀÅÄ
éé ézòãék÷ãö éîépò äðeîàå EéètLú:éð ÈÇÀÄÀÈÄÝÆÆÄÀÈÆÆÁÈÝÄÄÈÝÄ

îìäðæz ééçpnî Eéðt øézñz éLôðé: ÈÈÝÀÈÄÀÝÇÇÀÄÇÀÄÈÆÄÆÄÝ
ééàäìélá éz÷rö íBé éúreLé éäìðâc:E ÀÈÁÝÝÉÅÀÈÄÈÇÀÄÇÇÀÈÆÀÆÝ
ìàìeäèa úBàøì ézðîàe:íéiç õøàa éé á ÝÅÝÆÁÇÀÄÄÀÀÝÀÈÀÆÆÇÄ

áeLäì éðréLBä éLôð äölç ééòî:Ecñç ï ÈÝÀÈÇÀÈÝÇÀÄÄÅÄÀÇÇÝÇÀÆ
ér eòaNöéæøà éé éì:òèð øLà ïBðá ÄÝÀÀÂÅÀÈÇÀÅÝÀÝÈÂÆÈÈ

éé éäéåîva úBzòì ábNî Ccì ábNäø: ÄÄÀÈÄÝÀÈÝÇÈÄÀÈÀÄÇÈÈÝ
äïë éë äpéøáb CøBáé:éé àø ÄÝÅÄÅÀÇÝÈÆÀÝÅÀÈ
îìärz ééîéìòz ÷Bçøa ãí:äøva úBzòì ÈÈÝÀÈÇÂÉÀÈÝÇÀÄÝÀÄÇÈÈ

eãBäìàø÷ ééeä BîLáB:åéúBìéìr íénrá eòéã ÇÝÀÈÄÀÝÄÀÝÄÈÇÄÂÄÈ
øaëö ìk éé eáàé:BðBöø éNò åéúøLî å ÈÀÝÀÈÈÝÀÈÈÝÀÈÀÈÉÅÀ

à èiå éé éúée÷ äe÷ìå éiL òîLå:éúr ÇÉÄÄÄÀÈÇÅÅÇÝÇÝÄÀÇÇÀÝÈÄ
úBáãðtäöø éðEéètLîe éé àì:éðãn ÄÀÄÝÀÅÝÈÀÈÄÀÈÆÇÝÀÅÄ
k ìrïLìe éé íéBbá EãBàEî:äønæà ÇÅÝÀÇÄÀÈÀÝÄÀÝÂÇÅÈ

úà éé äöBøééîä úà åéàøçìé:Bcñçì í ÆÀÈÆÀÝÅÈÝÆÇÀÇÂÄÝÀÇÀ
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Biä äæíéé äNrðçîNðå äìéâä:Bá ÆÇÝÈÈÀÈÈÄÈÝÀÄÀÀÈÝ
zLð eàaçrøëðå äåäéé éðôì äëøáðòB:eðN ÉÄÀÇÂÝÆÀÄÀÈÈÝÄÀÀÈÄÀÅÀÈÝÅ

rå éé úà ézLøcððééúBøeâî ìkîeä:éðìév ÈÇÀÄÆÀÈÀÈÈÝÄÄÈÀÇÝÄÝÄÈÄ
ìâz Cìî ééäé õøàNeçîà:íéaø íéi ÀÈÈÈÈÅÈÝÈÝÆÄÀÀÄÝÄÇÄ

ðölçéíãàî ééøíéñîç Léàî òz:éðøöð ÇÀÅÄÝÀÈÅÈÈÈÝÅÄÂÈÄÄÝÀÀÅÄ
Léé E÷ãök éðèôàìä:éì eçîNé ìàå é ÈÝÀÅÄÀÄÀÀÀÈÁÝÉÈÝÀÇÄÀÀÄ
næøeìö áLé ééi:åéúBìéìr íénrá eãébä ïB ÇÀÝÇÀÈÝÉÅÄÝÇÄÈÇÄÂÄÈ
àBæàå B÷ãök éé äãn:ïBéìr éé íL äø ÝÝÆÀÈÀÄÀÇÂÇÀÝÈÅÀÈÆÀ

r éðàåìéEá:äzà éäìà ézøîà éé ézçè ÇÂÄÈÆÝÝÈÝÇÀÄÀÈÈÇÀÄÁÉÇÈÈ
eéé íLá)ä'(÷àø:éLôð äèlî éé äpà à ÝÀÅÝÀÈÆÀÈÝÈÈÀÈÇÀÈÇÀÄ

Nrî eìãb äîéEéáLçî e÷îr ãàî éB:Eéú ÇÈÀÇÂÆÝÀÈÀÉÈÀÇÀÝÀÝÆ
eòéøäììk ééäöt õøàç:eønæå eðpøå e ÈÄÇÝÀÈÈÈÝÈÆÄÀÝÀÇÀÀÇÅ

éìà éðàåEeL ééòú éúlôz ø÷aáe éz÷:jîc ÇÂÄÅÆÝÀÈÄÇÝÀÄÇÉÆÀÄÈÄÀÇÝÀÆÈ
ézáäà ééîBòïBák ïkLî íB÷îe Eúéaã:E ÀÈÈÇÀÄÀÝÝÅÆÀÄÀÇÀÆÝ

àãrñé éé Ecñç éìâø äèî ézøîà íðé: ÄÝÈÇÀÄÈÈÇÀÄÇÀÀÀÈÄÀÈÅÄÝÝ
î éé äzà ékçéìr éñBzîN ïî:EðBò ÄÇÈÀÈÇÀÝÄÆÝÀÇÀÈÀÝÆ

éé ïéîéøîîBäéé ïéîéò:ìéç äN ÀÄÀÈÝÅÈÝÀÄÀÈÝÉÈÈÄ
éèa éé éàøçr ééa eæ:àeä ípâîe íø ÄÝÀÅÝÀÈÄÀÇÀÈÆÀÝÈÈÄÈ
ééäôð äìévLiîø ïBLlî ø÷L úôOî éä: ÀÈÇÝÄÈÝÇÀÄÄÀÇÆÆÄÈÀÄÈÝ

Lé ééîøELôð úà øîLé òø ìkîE: ÀÈÄÀÈÝÀÄÈÈÄÝÀÉÆÇÀÆÝ
Eúàö øîLé ééeáBBò ãrå äzrî Eàì:í ÀÈÄÀÈÅÀÝÝÆÅÇÈÀÇÈÝ

îééé úBøeáb ìlîééz ìk réîLä:Búl ÄÝÀÇÅÀÀÈÇÀÄÇÈÝÀÄÝÈ
ç éäéñk eðéìr éé Ecàeðìçé øLì:C ÀÄÇÀÝÀÀÈÈÅÇÂÝÆÄÇÀÈÝ
z ìàòz ìà éäìà éé éðáæøpnî ÷çé: ÇÇÇÝÀÅÄÀÈÁÉÇÇÄÀÝÇÄÆÄÝ
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òeãáàeàa äçîNa éé úì:äððøa åéðô ÄÝÀÆÀÈÀÄÝÀÈÉÀÝÈÈÄÀÈÈ
éé äãBàîáe éôa ãàúà íéaø CBä:epìì ÆÀÈÀÝÉÀÄÝÀÇÄÂÇÝÀÆ

ãbBîe éé ìäúleãâìå ãàî ìleB:ø÷ç ïéà ÈÝÀÈÀÝÈÀÉÀÄÀÈÝÅÅÆ
Bàãëa éé äìúBàìôð ìk äøtñà éaìé:E ÆÝÀÈÀÈÄÄÂÇÀÈÈÄÝÀÀÆÝ
éäérîa éé çîNé íìBòì éé ãBáëN:åé ÀÄÝÀÀÈÀÈÄÀÇÝÀÈÀÇÂÈÝ

î ék Eéãñçå éé Eéîçø øëæòBìä ín:ä ÀÉÇÂÆÀÈÇÂÈÆÄÅÝÈÝÅÈÝ
äpäøé ìà éé ïérà:Bcñçì íéìçéîì åé ÄÅÝÅÝÀÈÆÀÅÈÝÇÀÇÂÄÀÇÀ

î ééðé÷ìç úåà éñBëz:éìøBb CéîBz ä ÀÈÀÈÝÆÀÄÀÄÝÇÈÝÄÈÄ
Ma ééîîe Bàñk ïéëä íéììLî ìka Búeëä: ÀÈÇÈÇÝÄÅÄÄÀÇÀÇÝÉÈÈÈÝ

é Bnra éé äöBø ékôàa íéåðr øéeL:är ÄÆÀÈÀÇÀÈÝÅÂÈÄÝÄÝÈ
ä ìëì éé CîBñpBæå íéìôB÷éôeôkä ìëì óí: ÅÀÈÀÈÇÝÀÄÝÀÅÀÈÇÀÄÝ

éBáî éé íL éäøBò ãrå äzrî Cì:í ÀÝÄÝÅÀÈÀÈÅÇÈÀÇÈÝ
éåäbNîì éì éé éáî øeöì éäìàåç:éñ ÇÀÄÝÀÈÄÀÄÀÈÅÉÇÀÝÇÀÝÄ

úéøëäì òø éNòa éé éðtîõøàæëø:í ÀÅÀÈÀÉÅÈÀÇÀÄÅÝÆÆÝÄÀÈÝ
ðéðãà ééeîäEîL øécàa:õøàä ìë ÀÈÂÉÅÝÈÝÇÄÄÀÀÝÈÈÈÆ

éOà÷ãöe éé úàî äëøáä:BòLé éäìàî ÄÝÈÀÈÈÝÅÅÀÈÀÈÈÝÅÁÉÅÄÀ
úäåòr âpìééå:Eaì úìàLî Eì ïzé ÀÄÀÇÝÇÝÇÀÈÀÝÄÆÀÄÀÂÉÄÆ
Lîò äéä éé éðpçå éé òæì øé: ÀÇÝÀÈÀÈÝÅÄÀÈÁÅÉÅÄÝ

r éé äáeLãå éúîär ìr íçpá:Eéã ÈÀÈÇÝÈÈÀÄÈÅÝÇÂÈÝÆ
ïBiö éørL éé áäBàîkré úBðkLî ì÷:á ÅÀÈÇÂÅÄÄÝÉÄÀÀÝÇÂÝÉ

íeøéå éøeö Ceøáe éé éçàìLé éäBò:é ÇÀÈÈÄÀÈÁÝÅÝÄÀÄÝ
á ékçeà ïBiöa éé ødì áLBîìB: ÄÈÇÝÀÈÀÄÄÈÀÈÝÝ

÷øìëá éúàìøvà Eéwç éé éððr áä: ÈÈÝÄÀÈÅÂÅÄÀÈËÆÆÝÉÈÝ
cöéñçå åéëøc ìëa éé ÷éìëa ãî:åéNr ÇÄÝÀÈÀÝÈÀÈÈÀÈÄÀÈÇÝÂÈ
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éé)ä(ö éé EøîLlîé ãé ìr Eé:Eð ÀÈÝÉÀÆÀÈÄÀÇÇÝÀÄÝÆ
éé ìà ìàøNé ìçéîzräìBò ãråí: ÇÅÄÀÈÅÆÀÈÅÝÇÈÀÇÝÈÝ

:ãçà éé eðéäìà éé ìàøNé òîLÀÇÄÀÈÅÀÈÁÉÅÀÈÆÈ
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL CeøaÈÅÀÇÀÀÈÈÆ

הקדש. קהלות לכל בסדורים המפורסם אבותיו מנהג לפי אחד כל ותחנות פסוקים מזמורים אחריהם ואומרים

להרמ"ע נפלאה תפלה

ïk íéî é÷éôà ìr âørz ìiàk BãBáëì eðàøaL eðéäìà úBàáö éé CeøaÈÀÈÀÈÁÉÅÆÀÈÈÄÀÀÇÈÇÂÉÇÂÄÅÈÄÅ
:ìàøNé éäìà éé ïãàä Eéìà âørz éLôðÇÀÄÇÂÉÅÆÈÈÉÀÈÁÉÅÄÀÈÅ

ספירות י' כנגד השמות י' ר"ת

àìäãBákéíîBøä.BøãéïðBëä.àqkéàlîäìëéäåéôðëä.úBiçàì ÅÇÈÀÅÂÈÀÅÇÄÅÀÇÅÇÅÈÀÇÀÅÇÇÅ

ì.úBòLBîàíéäììíìBòäõøàéøéàî.BãBákéeçîNäíéîMåìâúä.õøà ÀÈÁÉÄÀÈÈÈÆÈÄÄÀÄÀÀÇÈÇÄÀÈÅÈÈÆ
öéúétaBúreLéàäàøåréîLàz.BúläàäìéçBìíéäìàeãBáëä.BãB ÄÄÄÄÈÆÀÆÀÇÀÄÇÀÄÈÄÈÅÉÄÀ

LøîBcéúBlé.réLBäààpcLBøðúBàé:á÷r ÅÇÄÀÄÇÈÈÀÀÇÂÉ

àéäìäúîàéäiçä.íéúnéäðáä.Lc÷néñpëäíéçcpåõa÷éä.íéöeôp ÁÉÅÈÆÆÀÇÆÇÅÄÄÀÆÇÄÀÈÀÇÅÇÄÈÄÄÇÅÇÀÄ
àønæì.ééàïBãììëäíéNrnéáLBî.íBøéìécâääøBzåäaøéä.äøNn ÂÇÅÇÀÈÂÀÈÇÇÂÄÅÈÇÀÄÇÈÀÇÀÆÇÄÀÈ
öäôBaáø÷àLéåáìz.ïëBàáìúBîLpåéäìàä.úBçeøLúråcíél ÆÀÆÆÄÀÅÅÈÇÀÈÅÉÅÈÇÀÇÇÄ

é.òîLàéäìcãåðíçé:íìLeø ÄÀÇÁÉÅÈÄÇÅÀÈÇÄ
éíe÷È
äìàÈÅ
eäãBôÆ
äàe

àíéäìÁÉÄ
äLBãwÇÈ
éìàøNÄÀÈÅ
äíéäìàÈÁÉÄ

éeöeôÈ
äàøBwÇÅ
eã÷BôÅ
äáBhÇ

àåéáéB(* ÀÈ
cøBøÀ
ðeäåÈÅ
éäNrÇÂÆ

éeéìLÄÀÈ
äàéìônÇÇÀÄ
åøëBæÀÅ
ääréLBÄÈ

àåéáäBÂÈ
ìúBNrÇÂ
äúéøaÇÀÄ
éBðéîÀÄ

יפוצו*) אלקי� יקו� הפסוק על ס"ח ס' תהלי� על הק' להאר"י הליקוטי� בספר
השמות לכל ראש קדוש ש� והוא י"א י"א ש� עולה ר"ת הנה בזה"ל כתב אויביו,
רכב כמש"ה רבוא מכ"ב פחות אינו המרכבה וכ� עולמו, את הקב"ה ברא ובו

כ"ב. גימ' הנזכר ש� ג"כ כ� כי שנא� אלפי וכו' אלקי�
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(*ö÷écééåìàð,ïîàéçazLøíåàOðLEîìãrî ééïBiöa øtñì .eðkì ÇÄÀÈÀÅÆÁÈÄÀÇÇÈÀÄÈÄÀÈÇÀÈÇÀÅÀÇÅÀÄ
:íìLeøéa Búläúe ,éé íLÅÀÈÀÄÈÄÈÈÄ
מלא בי"ת אל"ף הם הר"ת

àïBãììët.ìrBaúééìàøNz.CøábìàéïeøeLîCìì.ãrcäiîeìE ÈÀÈÇÅÄÀÈÅÀÈÅÀÇÀÀÉÈÇÄÈÀ

z.äläääøéàà.CzîåììëLàìäå.Eceòæäééð.äe÷çíéiéEeãB ÀÄÈÈÄÈÂÄÆÀÇÀÅÉÆÄÆÆÀÈÀÇÆÇÄ
z.ãéîèáBééz.øOáéeçîNåeðpøéã.åéLøBkìët.åéúBàìkìt.ìr ÈÄÀÈÀÇÅÄÀÀÄÇÀÀÈÀÈÀÈÈÉÈÇ
ìeäðrîîäøBã.ärîäaøî,äìéçîãébî.íéøLðáéãåõrBéð.úBáéã ÀÇÂÅÆÅÈÇÀÆÀÄÈÇÄÅÈÄÈÄÀÅÀÄ
ðåérèeåéîéîð.íéðîàñälîCìk.ãBáòúöééð.ãéîrtúéãà.eðúB ÀÈÈÅÈÆÁÈÄÆÈÀÉÈÂÇÀÈÇÂÄÈÄÈÈ
täãà.íéäìöïBicLøBé.éö÷ãcíélé.èBtL÷LBãåàøBðt.BøàøäöB ÀÅÁÉÄÄÅÀÈÆÆÇÄÄÀÈÀÈÀÅÆ

ééàøL.BîLøîBééãéãð.BLôzúøàôéìàøLe:BLBã÷ ÄÀÅÀÅÀÄÅÇÀÄÀÆÆÄÀÈÅÀ

עמנואל עזריה מנחם אני ובסופו כפול א"ב הם הר"ת

úBàáö ééàéøLàíãaçèBa:CbìBãb.øBacLøBc.åéìâäøää.áBh ÀÈÀÈÇÀÅÈÈÅÇÈÈÄÅÀÈÈÈÈÇ

eúéáå.BãeòéæøëBæ.Bìeáçõôç.ãñèáeè.íréãéçé.ãñkàqë.ãBá ÅÄÅÀÈÅÆÆÇÇÈÄÈÇÄÅÈ

ìãrì.íìBòîíB÷î.eðLc÷ðøBàð.àøBñãrBñ.älâòøæBò.åéãátäãB ÈÇÀÈÀÄÀÈÅÈÈÅÀËÈÅÂÈÈÆ
t.åéãe÷öøeö.÷éc÷LBã÷.íiøíø.íeçLøîBL.åéèázCîBz.åéîéî ÀÈÇÄÈÇÈÈÇÅÀÈÈÅÀÄÈ
àìðìçBé.ìàøNîCìðïîàçïepî.réLBòøæBæøëBøåéîçéøBîL ÅÅÄÀÈÅÆÆÆÁÈÇÄÇÅÅÇÂÈÄÀ

ä.åéúBçèáòúBöî÷BçøðäøéLeäønæðàíéäìì:íìBò ÇÀÈÈÅÅÈÈÄÈÀÇÀÈÁÉÄÀÈ
:déeììä ïîà írä ìk øîàå íìBòä ãrå íìBòä ïî ìàøNé éäìà éé CeøaÈÀÈÁÉÅÄÀÈÅÄÈÈÀÇÈÈÀÈÇÈÈÈÈÅÇÀÈ

ו
ירושלי�.*) ציו� ר"ת
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אומרים*) הלויים שהיו השיר
המקדש בבית

íéøéùäוסימ� ידועי� השבוע בחול,‡לימי אל"י תמידי�·לש"� לשני
למוס�úáùáבשוה, ידוע, בי�‚שחרית של לתמיד ל"�, הזי"ו

ה', באלי� כמו� מי משה, ישיר אז פעמי�,„הערבי� בג' ישראל, ישיר אז
חלילה. אוç"øìוחוזרי� חול של השיר ללמוד‰שחרית יש ולמוס� שבת, של

הנעל� המדרש צז:)מ� בראשית וא�(בזוהר מאד, גדלת נפשי ברכי שלו שהשיר
בשבת הערבי�Âחל בי� של ולתמיד שבת. דוחה ר"ח של אומרי�Êשיר לעול�

נפשי ברכי יאמרו א"כ החדש. את ב"ד שקדשו לפרס� והכל ר"ח. של שיר
בשבת. בי� בחול בי� שזכרנו Áúåãòåîäכמו ìë ìù ïéãéîúìשחר של

מתמיד חו� בו, אירע א� שבת של או חול, של שיר אומרי� הערבי� בי� ושל
הערבי� בי� מדברËשל יחיל ה' קול שאומרי� כט)בר"ה, כל(תהלי� היינו

בשבת, בי� בחול בי� ä"øהמזמור óñåîìלאלקי� פא)הרנינו וא�(ש� כלו,

(*.‰Î 'ÈÒ ˙Â·Â˘˙· ‰Ê ÔÈÚÓ Â�·¯ ·˙Î˘ ‰Ó „ÂÚ ÔÈÂÚÈ

àנצב אלקי� לאס� מ'זמור קרח, לבני מזמור ש'יר ומלואה, האר� לה' מזמור ל'דוד
לבש. גאות �מל י'י הגיתית, על ל'מנצח ה', נקמות א'ל וגו',

á.[היי� �ניסו [בשעת הערבי� בי� של בי� שחר של בי�
âאומרי� שבת וכל בתורה, שקוראי� �כדר חלקי� לו' השירה מחלקי� האזינו בפרשת

כדאמרינ� אשא], כ'י חכמו ל'ו ו'ירא י'רכיביהו ז'כור [ה'אזינו, חלילה וחוזר א' חלק
ש�. ותוס' רש"י ועיי� (לא.) בר"ה

ã,השירה סו� עד �כמו מי שניה בשבת ,�כמו מי עד ישיר אז קוראי� ראשונה בשבת
אז ישירובשלישית לאז שוב חוזרי� וברביעית כא), (במדבר באר עלי ישראל ישיר

ש�. בר"ה משה,
ä.בשבת חל א�
å.:נד בסוכה כדתניא
æ.בשבת חל ובי� בחול חל בי�
çעל שיר ואומרי� שתוקעי� דאמר חנינא בר ר"א על דמותיב נה. מסוכה מוכח כ�

בני לה' הבו אומרי� היו מה בראשו� מועד של בחולו מדתניא ומוס�, מוס� כל
דלא [ומוכיח ידחה ימוטו מה� באחד שבת חל וא� ימוטו, בששי וכו' בשני אלי�
לגמ' ליה מנא במועדי�, מיוחד שיר היה נמי דבתמידי� נאמר וא� שניה�]. אומרי�
שיר היה דלא לגמ' ליה דפשיטא אלמא בתמידי�, איירי דילמא במוס�, דאיירי
[וקיצרתי ש�. אב� הטורי כדכתב ראיה אי� כט: בר"ה ומרש"י בתמידי�. מיוחד

.[�להארי שיש במקו� כא�
è.והשנה החודש את ב"ד שקדשו לפרס� כנ"ל והטע� (ל:) בר"ה כדמוכח
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שאומרי� כיו� בחמישי הסירותיÈחל אלא בשחרית מתחילי� אי� במוס�, כלו
שכמו, úåëåñäמסבל âç ìù ä"ç óñåîìראשו� יו� פי' הומבה"י סימנ�

כלו לה', הבו ח"ה כט)של בשני(תהלי� טז). מפסוק נ, אלקי�(תהלי� אמר ולרשע
השלישי סו�. טז)עד צד ברביעי(ש� סו�. עד לי יקו� ח)מי פסוק בינו(ש�

בחמישי יקו�. מי עד ז)בוערי� בששי(פא, סו�. עד שכמו מסבל (פב)הסירותי

אר� מוסדי כל נדחה.È‡ימוטו ימוטו מה� באחד שבת חל וא� המזמור. כל
ר"ה הגמ' מ� לא.)ע"כ :(נד:�נה.)וסוכה(ל:

úëñîî'ה ארוממ� בחנוכה רפי"ח ל)סופרי� לדוד(תהלי� שגיו� בפורי� .

ז) ה'çñôá.(ש� בבית שעומדי� ה' עבדי אלקי�(קלה)הללו וי"א .
ל� דמי האלקי�(פג)אל לאלקי הודו אחרו� בי"ט úåòåáùä:(קלו). âçìהבו

אלי� בני שבירמיה(כט)לה' פסוקי� ארבעה באב בתשעה מאסת(יד). המאוס
גוי� באו אלקי� ועוד אלה. כל את עשית אתה כי עד יהודה ועל(עט)את

בבל כ�(קלז)נהרות תקעו העמי� כל בר"ה ממעמקי�ä"éá.(מז). נפשי. ברכי
נפשי(קל)קראתי� ברכי דלדוד ל� ומסתברא לכל(קג). הסולח ביה דאית קאמר
úåëåñäעוניכי. âçáביהודה úøöò.(עו)נודע éðéîùìהשמינית על למנצח

אומר(יב) בה� בקי אינו וא� לבי(ט). בכל ה' ומשמע(ש�)אודה ע"כ. ודיו.
הפסח למוספי הלויי� לשירי מה� ללמוד ויש מיירי. הכנסת בית של דבשירי�

וי"ה úåëåñושבועות ìù ïåùàøå.עצרת לוÈ·ושמיני יש מניה ודסליקנא
המזמורי� לכל גדול כלל וזה סוכה. בסו� הר"� זכרו הירושלמי, מ� סמ�

א� לעול�, בה� הכתוב בכל לנוÈ‚להתחיל יהיה למע� למנצח, וא� מזמור,
ישני� ושפתי מתחת, האר� ועל ממעל בשמי� ישי, בב� ונחלה בדוד חלק

זקני�È„שהמה שיחנוÂËעשרה יערב וצדקת� בזכות� בקבר: דובבות תהיינה
ימינו. בכל ונשמחה ונרננה אל, לפני

לעולם יי כבוד יהי

éרק בשחר אומרי� �לכ ה', יו� של השירה כמו הרנינו הוא במוס� ר"ה ששירת
כדאמרינ� מהרנינו, שמתחילי� מזה ר"ה של שהוא במוס� ניכר שיהא כדי מהסירותי,

ש�. בר"ה
àé.הנ"ל בכל הטע� ש� עוד ועיי� נה. בסוכה רש"י
áé.השמינית על למנצח אומר עצרת שבשמיני
âéומהולל ה' גדול היא השירה שעצ� א� בזה להתחיל קרח, לבני מזמור שיר כגו�

ה']. �יענ הוא המזמור שעיקר א� לדוד, מזמור למנצח [וכ� וגו', מאד
ãé.זקני� עשרה ידי על ספרו כתב דוד טו. בתרא בבא כדאמרינ�
åèבעוה"ז מפיו שמועה דבר שאומרי� ת"ח כל רשב"י משו� ר"י אמר צז. יבמות עיי�

וכו'. בקבר דובבות שפתותיו
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וקרבנות התפלות בענין
עדיהן לפני ז:)בפרק (ע"ז

éúééîåהרב הרי"�)לה מדפי כב: בברכות רבי(הרי"� תניא עומדי� אי� בפרק
יהושע רבי יתפלל. ואח"כ צרכיו אד� ישאל לעול� אומר אליעזר
וחכמי� מקרא. לה מייתי חד וכל צרכיו. ישאל ואח"כ אד� יתפלל לעול� אומר
עד תפלה. בשומע צרכיו אד� שואל אלא זה, כדברי ולא זה כדברי לא אומרי�

ליה דחש כפירושו סתמו אליעזר רבי הנה מהטע�ÊËכא�: ביותר המנחה לתפלת
בפרק הלב כונת לעני� נמי הקדימוה שכ� דכוותיה בגמ' ואשכח� בסמו�, שנזכיר

דברכות המנחה.åøîà(ו:)קמא בתפלת זהיר אד� יהא אחריהåøëæåלעול�
אלא אבינו יעקב תקנה שלא לפי חובה, וקבעוה רשות שהיא ערבית תפלת

גלו ובכל ואי�בגלותו, מתפללי�, אי� רצו ערבית מתפללי� רצו קצו שנגלה ת
שלו�, ויש גלות שאי� בזמ� לומר בגולהÊÈצרי� חמודות איש יתפלל בזאת כי

בתפלה להרבות עלינו חובה קצו נגלה שלא הזה החל בגלות אבל דנא. ומקדמת
רבי ליה אודי השני, החרב� אחר תכ� הערב בתפלת מחלוקת כשנגלה לפיכ�

השחר תפלת בפרק גמליאל לרב� כז:)יהושע חובה,(ברכות אותה לקבוע שראוי
ÁÈלדברי דעתו הסכימה לא רשב"י ומנו הזקני� את ששאל תלמיד אותו וא�

שהיא לגאולה מעכשו הלכה לקבוע מבקש היה יהושע ר' הנה כי רשות, האומר
החי את מכחיש החי אי� ואול� וקיי�. חי והגואל לעול� שאלמלאËÈקרובה

אליו והגור� בגלו' להתגדר הצור� ובטל עבר מת שכבר חי לבדו המושיע היה
היה ספק בלי דבכורותÎאז [ובפלוגתא המת את מכחיש לו.)החי הכי(בכורות

שזה האר�, ע� לכה� חבר כה� בי� חלקנו קיי� ביהמ"ק כשהיה אמנ� כי נמי
חשוד, אינו וזה מו�, בו שיפול וגור� מכוי� להיות בהמתו בכור על חשוד

æèהתפילות בכל �כ תיק� כדלקמ� להתפלל ואח"כ צרכיו לשאול יש שבמנחה שכיו�
מנחה. משו�

æé:לא בברכות כדאיתא
çé.גמליאל רב� את אח"כ ושאל �מדהל
èéהמגיה תפ"ד)אמר בשנת לביה"ד ומביא (מגיה ז"ל באזילה שלו� שר אביעד הר'

�אי ועוד כמותו שהלכה בפרט בדבר כחש יהושע רבי למה לו שהוקשה נראה
אמרתי �כ אמת אמר לא ולמה חי, היה התלמיד שאותו לולא לשקר לו נוח היה
�והצור המקטרג היינו והוא חי, אני הנקרא' השכינה אלמלא פירש לכ� בי. וחזרתי
בלי מעצמו כי בתפלה להרבות צריכי� היינו לא אז מת, היה העבירות למרק
ערבית תפלת היה ולכ� המת, את מכחיש חי שהוא הוא �ברו הקדוש היה תפילתנו
ותפלת בתפלה להרבות לנו יש חי והוא חי שאני החרב� אחר עכשיו אבל רשות,

חובה. לקבעה ראוי ערבית
ë.מת שהוא הגלות את מכחיש חי שהוא הגואל
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מלכיות בשעבוד ומטורדי� אנחנו אשמי� אבל חלקנו]. לא החורב� ואחרי
להביא דיליה גבי שיהא עד החי את מכחיש איננו ותר� שאינו החי לפיכ�
בנו אלא תלוי הדבר ואי� לטובתנו הכל אחישנ' בעתה כתיב וכ� עולמי� צדק

באר�: שמות ש� אשר עלילה נורא ברו�

ìëîאלא אינה שמעיקרא כיו� הערב בתפלת הרבה בה ליזהר צרי� מקו�
להלכתא רבא אסקה הכי נמי והאידנא יעקב,Î‡רשות, תקנה כ� מנת שעל

בפרק כדאיתא ליה ואתרמי דעתיה דיהב במקו�, ויפגע דכתיב קרא דייק והכי
חולי� הנשה רבנ�(צא:)גיד דפרישו אלא ,·Îשוייה זימנא חדא לה דצלי דמא�

בעצמו ליזהר צרי� הוא א� עליו. תפלה דקדוקי וכל מסתמא, אנפשיה חובה
זבחיכ�. רוב לי בלמה ליקו� שאזäéøçàåדלא שחרית בתפלת נמי הזהירונו

שתפלת ידוע והדבר קמ"ל. חזוק צריכה אינה סד"א סיוע, ויש רצו� עת הוא
מק� פרש' בזוהר הנדרש דיוס� ובקר דאברה� בקר והרמז שחרית, בכלל מוס�

רג) ד� יומא,(עיי� דסו� לשמואל בי� לרב בי� ערבית בכלל היא זה לנדו� ונעילה
סמוכה(פז:) שהיא הערב לתפלת הראוי שכיבה זמ� שמשמעו ש� ויל� והרמז .

שמי�: שערי נעילת זו השמש בא כבר כי שלאחריה, אריכתא וגאולה לק"ש

לשמעתין הדרן
äðäלפיכ� דמחדדי, שמאי בית לדעת דבריו מטי� מקו� בכל אליעזר ר'

לבסו� וחבריו מדותיו על מעמיד היה הוא א� שמאי של קפדנותו מעי�
לו, גרמה שמדתו העול� כל ולקה ממנו קו�Î‚בדלו דביתהו ליה אמרה וכ�

לבקש ראוי שאי� המנחה תפלת על להזהיר הנותנת המדה והיא לאח, קטלתיה
מדותיו השוה מזה ולהשמר בעול�, מתעורר יצחק ופחד הואיל אחריה צרכיו
למד לפיכ� היו, שענותני� הלל בית אחרי נטה יהושע ורבי התפלות, בכל
לה הסמוכי� התחנוני� כי לאברה� חסד רצו� בעת שהיא השחר מתפלת
להקדי� מאד ורצויה כוללת בחינה בזה עוד ויש להתקבל. קרובי� לאחריה
שהיה אליעזר ר' בו נזהר שלא מה התפלות, בכל עצמו לצרכי צבור צרכי

אליה� שיקד� זה לעני לו נוח הרבי� תפלת לשמוע שקרוב כיו� פ�Î„סבור
ערבית בתפלת יראו יביטו חכמי� אבל יחפ�. ודרכו עמה� יתקבל אלא יעוט�,
רבי כדברי לא אמרו לפיכ� לאחריה, ולא לפניה לא תחנוני� זמ� בה שאי�

פרכא בהו אית במנחה שאפילו להורות ראוי כדבריÎ‰אליעזר ולא כדאמר�,

àë.:כז בברכות
áë'ותוס תפלה, מהל' פ"א רמב"� ועיי� עי"ש), הרי"� מדפי (יט. ש� ברכות רי"�

טעה. ד"ה כו. ש�
âë.נט בב"מ כדאיתא
ãë.יעטו� כי לעני תפלה ללב�, העטופי� כמו יתאחר,
äë.ציבור לצרכי עצמו צרכי להקדי� שלא
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יעשה תפלה בשאר וא� בלבד, בשחרית אלא כהוג� עולי� שאכ� יהושע ר'
לרצו�. לא תחנוניו יהיו כ�

ãöäדאי לעול�, תפלה בשומע בקשתינו לכלול הוא התפלות בכל השוה
במטבע מצוה שומר בתפלה עוסק בהיותו קטיגוריא ש� אי� בערבית
רצו� עת אי� בשחרית ואי באמצע. בה� שמארי� אעפ"י חכמי�. שטבעו ברכות

צבור: לצרכי עצמו צרכי יקדי� לא ג"כ ובמנחה ממנו, יותר

ïàëîåצבור צרכי ע� וברכה ברכה כל בסו� צרכיו לכלול הת� רב למד
הוא: טעמא דחד

'øåהכפורי� יו� כסדר אפי' תפלה כל אחר לומר שהתיר לוי ב� יהושע
נמי גוונא האי דבכי קאמר, רגליו עקירת דקוד� פשיטא הת�, כדאיתא
דרב בתרא כלישנא ואתיא קטיגוריא. בה ולית עצמה, כתפלה דחשיבא סבר

השחר תפלת בפ' יצחק בר כט:נחמ� כסדר)(ברכות נמי אי דמלתא. לקושטא
צרכיו, שאלת לא אבל העו�, מחילת לבקש שהוא קאמר דוקא הכפורי� יו�

האלה: השלמי� בדבר ופרח כפתור זה וכל

ומפורסם ידוע עוד
éë,התמידי� כנגד העול� אבות לנו שתקנו הללו התפלות והאÂÎיחס דהא

לעזרני ל� היה כטע� פיוס, הצריכה הכוללת ההנהגה סדור ע� איתא,
פט.) הוא(שבת ,ÊÎ,הבית בפני אליה� נלוית שהיתה והתפלה עצמ�, התמידי� יחס

היה שהקרב� הנזכר, הפיוס להתפללÊÎ*לצור� וראוי שעתו. מדת בעול� מעורר
יהושע רבי פירש לפיכ� טוב, מה בעתו ודבר האפשר, כפי תמיד רצו� בעת

החליל פ' נג.)בברייתא תמידÁÎ(סוכה תחלה להקריב המקדש בבית נוהגי� שהיו
מוס�, לתפלת קוד� מוס� קרב� וכ� השחר, תפלת מתפללי� כ� ואחר שחר של
הערבי�, בי� של תמיד מקריבי� כ� ואחר תחלה מתפללי� היו במנחה אבל
דבר והוא כלל, ערבית תפלת זכר ולא התפלה. לפני יצחק פחד לעורר שלא

åëריב"ל תקנו�, אבות תפלות אמר חנינא ברבי ר"י איתמר כו: בברכות דאמרינ� הא
וכו'. דריב"ל כותיה תניא ב"ח דר"י כותיה תניא תקנו�, תמידי� כנגד תפלות אמר

רכד.. פינחס בזוהר משמע וכ�
æëובי� אברה�, כנגד החסד הנהגת שחר של תמיד הכוללת, ההנהגה סידור שהוא

יגדל ועתה משה שאמר (כטע� הפיוס �לצור והתפלה יצחק. כנגד גבורה הערבי�
ש�). בשבת כדאיתא וגו', נא

*æë.רמד ויחי פר' זוהר עיי�
çëמש� שחר של תמיד ראשונה שעה כיצד וכו' חנניא ב� יהושע רבי אמר תניא וז"ל

מש� וכו' לביהמ"ד, מש� המוספי�, לתפלת מש� מוס� לקרב� מש� לתפלה,
הערבי�. בי� של לתמיד מש� מנחה לתפלת
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מה כל לאמת וישËÎנחמד שלÏשאמרנו. תמיד להקדי� המזבח תקנת בזה
לנדרי� היו� כל זמנא מירווח גוונא האי דבכי הערבי�, בי� של ולאחר שחר
להקפיד לה� היה לא בלחוד הא משו� דאי קבוע, זמנ� שאי� ולחובות ונדבות
הוא אשר שהקרב� דאפשר היכא נמי וניחא כדאמר�, מחוורתא אלא במוספי�,
התפלה, אל קוד� יהיה רצונו, ונעשה שאמר למי ניחוח וריח עול� חיי באמת

ממנה בשעתה,Ï‡שהמפורס� מצוה דאורייתא שהקרב� ועוד להדיוט, שעה חיי
ולעתי� תלתא זמני� דלאÏ·והתפלה המנחה תפלת ושאני דרבנ�, היא מזומני�
וניחא כדפרישית:Ï‚אפשר ולהדיוט לגבוה

éðôîåקרבי� ופדרי� אברי� שהרי קבע, לה אי� הערב תפלת אמרו מה
כהני שהיו ולפי הלילה, כל כח�והולכי� כפי ומקדימי� זריזי� �

כ� ג� בה� ולקיי� ההיכל שערי נעילת קוד� המזבח את בה ה',Ï„להדר לפני
בי� בחול לצור�Ï‰בי� נמי אנ� הקרב�. את מעכבי� שאינ� פי על א� בשבת,

יאשיה כר' בשבת שבת מוצאי של מצלינ� כז:)מצוה לומר(ברכות צרי� ואי� ,
כרב שבת בערב שבת כז.)של מזו,ÂÏ,(ש� גדולה מצוה ל� דתנ�ÊÏשאי� הא כי

èë.רשות ערבית תפלת גלות שאי� המקדש שבזמ�
ìלתפלת הערבי� בי� של תמיד ואיחור השחר לתפלת שחר של תמיד הקדמת שע"י

מוס� קרב� הקדימו זה טע� ומשו� קרבנות. להקריב ביניה� זמ� יותר יש מנחה,
כבר התפלה, לפני החסד מדת של רצו� עת התעוררות משו� דאי מוס�, לתפלת
היחיד הקריבו שלא דקרבנות, רווחא משו� ע"כ אלא שחר, של תמיד ע"י נתעורר
הלח�, ושתי לעומר אפילו קודמי� שהמוספי� המוספי�, קוד� קרבנות והציבור

בפ"ט. כדאיתא
àìמטע� נמי מקדימי� להקדי�, שאפשר ומוס� בשחרית �ולכ (י.), בשבת כדאמרינ�

זה.
áì'מהל בפ"א הרמב"� תפלה.כדכתב
âìמדת שיתעורר קוד� תפלתו שיתקבל ולהדיוט לקרבנות זימנא מרווח משו� לגבוה

הדי�.
ãìתרומה פר' זוהר עוד ועיי� ה', לפני מועד אוהל פתח אל אברי� בהקטרת ג� לקיי�

וקמ"א. ק"ל
äìשהרי בשעתה, מצוה חביבה כמה וראה בא שמעו� רבי אמר (עב:) במנחות כדתניא

וברש"י .�שתחש עד לה� ממתי� היה ולא הלילה כל כשרי� ואברי� חלבי� הקטר
חביבה משו� שבת דחינ� אלא דשבת ומוספי� תמידי� לאברי ממתי� היה ולא ש�

בשעתה. מצוה
åì.בשבת חול חלבי להקריב שלא
æìשהוא לפי בשבת, שבת מוצאי של ערבית מתפללי� �שלכ אדלעיל דקאי נראה

קריבי� שבת אברי אבל בשבת, קרבי� אי� יוה"כ חלבי דדוקא אברי�, הקטר כנגד
וכנ"ל. בשבת
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אלמא בשבת, קרבי� הכפורי� יו� של ולא הכפורי� ביו� קרבי� שבת חלבי לא
הוא: ופשוט היו�, קדושת דוחי� נמי הכפורי� יו� ושל שבת, דוחי� שבת של

למדנו דרכנו ולפי

ìëìהמוס� לתפלת וג� השחר לתפלת שיקדימהו קרבנות בסדר לעסוק הבא
לתפלה. מאוחר עבודה סדר שיהא למימר איכא ובמנחה בשעתו, א' כל
הר' כדפירש להורות ראוי כ� אלא כ�. נהגו לא נביאי� בני ישראל אמנ�

מוסכ�ÁÏיונה והוא דבר, לכל קוד� לדוד תהלה שיהא קהלות מקצת וכמנהג ,
הזוהר רכו:)לדעת התהלה(פינחס להקדי� ידי�, את פותח ביה דכתיב כיו� ,

להקדי� ישראל כל מנהג ואחריו הדי�, יתעורר בטר� הפרנסה. על והפיוס
התמיד, ע� הקטרת פטו� להזכיר טוב ומה המנחה. לתפלת התמיד פרשת
אינ� בודאי שהרי תקוניה�, בכל אות� הכולל דיד� עבודה סדר ואחריה�
זה בשביל רדופי� שנהיה עצמה, העבודה כמו שעת� מדת כ� כל מעוררי�
על סניגוריא ללמד גדולי� מסייעי� אלה הרי אדרבה אליה�, התפלה להקדי�
סדר ומאחר התמיד סדר והמקדי� ברצו�. שתקובל אחריה� הבאה התפלה
כנגד תפלות רבנ� דתנו דהא לחצאי�. מסדר� נמצא בנתי�, ומתפלל הקטרת

כנגד משפטו תקנו�, ומנחהËÏתמידי� שחרית עצמה וקטרת היו�, עבודת
ד� בי� קרבה היתה שחר של קטרת דתנינ� הא כי הוא, התמיד ממכשירי

ומהאי לנסכי�. אברי� בי� הערבי� בי� ושל למחלוקתוÓלאברי�, נשמע תנא
כראוי תפלה לכל מאוחרי� המה לבד� הלוי� ושירי שאמרנו. במה שוי� שכל�

מ"ע: ועד: לעול� קדשו ש� בשר כל ויבר� פי ידבר ה' תהלת לה.

וזוטא: רבה עבודה מסדר בתרא מהדורא סליק
בשנת ויניציאה פה חמשית שלוםויש"םנדפס לך

אח"כ שנדפס ממה שע"ט)(הוספה בשנת הנראה ואילך)(כפי תפ"ד במהד' ונמצא

ô"òàåשלא שאלותיו לסדר למתפלל ראוי מקו� מכל מעצור, לה' שאי�
המוספי� תפלות בכל יקשה זה וע� עול�, של מנהגו נגד תהיינה
כזה יו� לפרש כי וכולי. לפני� ונקריב נעשה זה יו� ומוס� אומרי� שאנו מה
כהני� איפוא וא� כח. שגי' מצאנוהו לא שדי והנה ריח. ולא טע� לא בו אי�

çì�"הרי מדפי כג ברכות ר"י עיי�
èìבאמצע קרבה היתה הקטורת והרי עצמו, תמיד רק ולא דתמיד, היו� סדר כל ר"ל

נחשבת אינה הקטורת שפיטו� ודאי וא"כ נסכיו, או אבריו הקטרת קוד� עבודתו
כנגדו). (שהיא לתפלה התמיד בי� הפסק

î.(פליגי לא בזה מ"מ שאול, כאבא נקט (ורבנו כרבנ�, ש� דקאי א� ר"ל
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ששנינו כאותה מוספי�, ולהקריב בשעת� לעו� כרגע ומטהרי� Ó‡מתקדשי�

כול� הכהני� והרי בית, שאי� פי על א� המקדש, במקו� פירוש מקריבי�,
דחויה תימא וכי ושביעי. שלישי הזאה צריכי� כלנו כמות�, והקהל מת טמאי
להפציר ארעא אורח לאו מקו� מכל הצבור, קרבנות אצל המת טומאת היא

יו� טבול הרי ועוד בטומאה. להקריב חייבÓ·ברחמי� נמי הטומאות משאר
אלא מחיצות. ש� שאי� פי על א� ניקנור. משער לפני� מקדש ביאת על כרת
התפלות מסדרי הגדולה כנסת אנשי כיונו לכ� לא כי למימר ל� אית מאי
תחלה לשאול הורונו ה� הנה נעמו כי דבריה� נדקדק וכאשר רבה. בחכמה
גמור בפועל במהרה לעשת בגבולנו ויטענו לארצנו יביאנו יתבר� מלפניו
עכשיו נקריבהו אפשר, שאי זה יו� מוס� א� בעת�. חובותינו קרבנות ומושל�
בקשה זו ואי� שפתינו. פרי� ונשלמה הלב, ובטהרת בחשק פירוש באהבה,
נאמרה לפיכ� הקרבנוהו, כאלו לבבנו ונדבת חשקנו שיקובל אלא מעשה, לעני�

ולא אהבה וברור.Ó‚כא� פשוט וזה למעלה,

øáëåהמחודשי� לקרבנות זכר שו� התפלות בכל לנו אי� מדוע מרבי� נשאלנו
הנאמרי� הלח� שתי ע� ובעצרת העומר, מנחת ע� פסח של שני ביו�
ומוספי� תמידי� הקרבנות שאר מכל זכר� יגרע ולמה אמור. בפרשת באמת
לפי המוספי� בתפלת להזכיר� אפשר אי כי אליה� ותשובתנו פנחס. דפרשת
כוללי� לפיכ� ה�. א' ש� המוספי� וכל חבילו', חבילות מצוות עושי� שאי�
לאו הני בר� אחת. בתפלה והמועדות שבת של וכ� חדש, וראש שבת של אנו

בחומש עמה� נכתבו שלא נינהו, מתניתי�מוספי� במדבר קרבו ולא הפקודי�,
התכלת בפרק מה:)היא כי(מנחות כהני�, בתורת לבד� עליה� נצטוינו אבל .

כתיב ובאלו העומר, למנחת נטפל זה אלא לעצמ�, צריכי� שאינ� קרבנות ה�
הואיל יתירתא, בצלותא הע� את להטריח חכמי� ראו ולא הלח�, על והקרבת�
אוכל במלאכת בו עסוקי� צבור ורוב לכ�, נמי דבעינ� בעצרת מודי� והכל
לה' חציי� המועדות שבכל דהלכתא אליבא נמי הכי פסח של שני ויו� נפש.

השנה ראש במסכת מפורש הכי ועוד לכ�. אינו(טז.)וחציי� עצמו שהעומר
פירות שיתברכו כדי נמי הלח� ושתי שבשדות, תבואה שתתבר� כדי אלא קרב
רק מעיקרא איננו אשר בחג המי� מנסו� בתפלה כלל נזכר אי� לפיכ� האיל�.
כדי מהותו ועקר הואיל ברמיזה, אלא נכתב לא ובתורה מסיני, למשה הלכה
כי בלבד, המוספי� אלא במדבר קרבו לא הטע� ומזה שנה. גשמי שיתברכו
אבירי� לח� דהרי השמי�, למטר ולא ולפירות לתבואה ש� צריכי� היינו לא

àî.מ"ו פ"ח עדיות קז: זבחי�
áî.דמי כזב דזב יו� טבול יז: זבחי� עיי�
âîולא במעשה, יהיה כי באהבה נאמר לא ש� חובתנו, קרבנות את �לפני נעשה וש�

באהבה. רק
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שנסו� אפשר מיהו ומזו�. מחיה העדה לכל מספקי� היו מרי� של ובארה
מביאי� ואי� שחר, של תמיד ע� בא והוא הואיל כ�, ג� במדבר נעשה המי�

פינחס בפרשת בתורה מה� רמז ויש המי�. על אחרי� קרבנות כנודע,Ó„בשבילו
במנחות במשנה הוא במדבר.(ש�)וכללא קרב הפקודי� בחומש האמור כל

‰Óבשתי כמו בלבד, הזמ� להוראת לא ש� שנאמרה הכפורי� לחטאת מצינו ג�
מלבד כתיב הכא בר� לא. ותו חדשה מנחה בהקריבכ� הת� בהו דכתיב הלח�

קאי, ארישא מלבד מלת כי מבואר וההבדל הכפורי�. והקרבת�,ÂÓחטאת ככתוב
דכתיב במשמע, היו� עבודת כל וכלÊÓומסתמא הקדש, אל אהר� יבא בזאת

היכל שער נעילת ע� ומחתה כ� הוצאת שהוא היו� עבודת סיו� וכנגד העני�.
יתירתא צלותא נתקנה הבאה השנה עד נפתח אינו ששוב לדביר, הנכנס הפנימי

ויש נעילה. תפלת ניהו צור�ÁÓומאי אלא התפלות שאי� גמורה ראיה אלה בכל
נבוב ואיש נמי. הכי הכפורי� יו� ועבודת בלבד, ומוספי� תמידי� כנגד גבוה,
כמקריב יתבר� לפניו חביבי� שה� והקרבת�, כתיב המוספי� בכל כי ילבב
להביא אר� דר� שאי� חיוב, דר� ועשית�, דכתיב השנה מראש חו� דורו�,
כתיב לחדש בעשור א� לפניו, פתוחי� מתי� וספרי חיי� שספרי בזמ� דורו�
ג� יתרה. חבה גורמת מות אחרי בפרשת האמורה היו� שעבודת והקרבת�,

הו משו� והקרבת� כתיב לא שבת ומוס� יו� שבכל רגל�,בתמידי� שלאËÓקר
כתיב ובשבת חיוב, דר� תעשה, כתיב בתמידי� אלא לעצמנו, טובה להחזיק

מפניה�. נדחית ושבת הואיל פירש, ולא סת� כבשי�, שני

äæå,נסכי� נכפלו ולא העומר עולת של מנחת� נכפלה טע� מה עיו� צרי�
בטעמא ל� ומסתברא רבה, וצריכה חבורה, מפי נזרקה זו שאלה וג�
לדורו�, בא שני ועשרו� עולה, של לגופה אצטרי� אחד, עשרו� כי דמלתא
עומר אי� ושמ� יי� נסכי אבל מתירו. שהעומר החדש התר חל� יפה עי� והיה

ãîונסכיה בשישי ונאמר מיותר) (מ' ונסכיה� בשני נאמר ב: תענית במס' כדתניא
מי�. כא� הרי (מיותר) מ"� יו"ד מ"� הרי כמשפט�, בשביעי ואמר

äîכתוב שאינו א� במוס� יוה"כ עבודת דאומרי� הא זה לפי תקשה דלא לומר בא
בעצרת משא"כ הכפורי�. חטאת מלבד שנאמר בזה אמור דמ"מ הפקודי�, בחומש
על לגלות אלא ההקרבה מעשה על בא אינו חדשה מנחה בהקריבכ� שאמר שמה

חדשה. מנחה בהקריבכ� בזמ� שהוא הבכורי� יו�
åîהנאמר והקרבת� על ג� �הול הפרשה, בסו� האמור הכפורי� חטאת שמלבד

הפרשה. בתחלת
æîבכל ומשמע וגו' אהר� יבא בזאת נאמר שהרי במדבר נהג יוה"כ עבודת כל וא"כ

במדבר. היה הרי ואהר� בפרשה, האמור
çîולא גבוה, �צור שה� יוה"כ ועבודת ומוספי�, תמידי� כנגד דוקא תפילות מדתיקנו

הדיוט. �לצור שה� הלח� ושתי עומר קרבנות כנגד
èî.שבת ובכל יו� בכל דור� שמקריבי�
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ולהקריב מוריד, ולא לה� מעלה בפני�זה חרבה מנחה זה הלא מעשרו�
עולה, אותה של נסכי� למנחת הכתוב צרכו לפיכ� ארעא. אורח לאו עצמה

כנודע. לבילה ראוי והוא חוצ�, אינו במינו דמי�

éøçàהקדי� הלח� שתי ע� הבאי� הקרבנות שאצל עינינו פקחנו זה עיו�
קרבנות בכל המקראות כסדר שלא תחלה, כבשי� להזכיר הכתוב
ואפשר שביניה�. ההפרש מהו לדעת צרי� מוספי�, אלו שאי� ואע"פ המוספי�,

יעקב כנגד הוא השבועות שחג לפי לדבר טע� לפיכ��‡לית� שלו, שהכבשי�
שחדשה הוא חדוש צבור, שלמי לזבחי בכבשי� וסיי� לעולה, בכבשי� פתח
ר� זה ליצחק, והאילי� לאברה�, מקו� בכל והפרי� זה. יו� בקרבנות תורה
כ� פי על וא� בעקידה. כפרו איל נית� וזה האורחי�, את לכבד הבקר אל
המועדות, שאר מסדר להחלי� הכתוב ראה לא החג, זה של עצמו במוס�
של אילו מקרני אחד ושמש הואיל הלח�, שתי אצל כא� האילי� והוכפלו
גדול שופר לתקיעת משוייר הימיני והקר� תורה, מת� של השופר לקול יצחק
שני ויהיו טובי�, ימי� משאר יותר אחד איל שנוסי� הוא די� לבא, לעתיד
פר אלא הכא ולית יצחק, של באילו הנוהגות טובות מעלות לשתי זכר אילי�

זה והיה חג של ושמיני הכפורי� וליו� השנה לראש וכ� בלבד האחרו��·אחד
וכולי למל� משל קטנה, סעודה נמי�‚לש� השנה וראש מראשית�„, הגיד

די�, יו� והוא הואיל ועוד הכפורי��‰אחרית, ויו� עצמו. מצמצ� לאברה� חסד
כי סגי, אחד בפר אילי� שני ובמקו� הע�, ואיל גדול כה� של אילו בו יש
שקרבנות פי על א� המוספי�, ברוב הקבועות עולות עשר על להוסי� שלא הבו
טובא. שטתייהו דמיחלפא ומתמעטי�, שהולכי� אלא יו� בכל מרובי� החג

העולות כל סכותה�Âמספר נסע ויעקב ביה דכתיב יעקב, לג)הה� ועוד(בראשית .
בחסד התורה זכות רמז�Êאצל היא בעלמא פר שמלת פי על וא� סגי. דהו כל

ð�לכ חרבה, מנחה דזה משו� להקריב כבוד אינו עצמו בפני עשרו� להקריב ר"ל
נסכי�. של לעשרו� זה מצרפי�

àð�לכ התורה שהיא אמת מדתו ויעקב ל). (בראשית יעקב הפריד והכבשי� כדכתיב
בחג פינחס בפרש' רש"י וכדהביא יעקב. במדת ומסיי� מתחיל תורה מת� בזמ�
אברה�, ר� הבקר ואל שנאמר אברה� כנגד שהפרי� הדרש� משה רבי בש� המצות,

וכו' יצחק של אילו כנגד ואיל
áð.חג של שמיני
âð.ש� רבא במדרש ועיי� פינחס פר' סו� רש"י ורמזו נה: בסוכה כדאיתא
ãðוהוא) נוראי�. ימי� אחרית שהוא עצרת שמיני כנגד ראשית שהוא השנה שראש

בשבוע). יו� באותו חל
äð.הפרי� כנגד שהוא
åð.אילי� י"ד כבשי� צ"ח פרי� ע' וה� קפ"ב, בגימ' יעקב הסוכות, חג של
æð.אברה� כנגד חסד שהוא א' בפר די השבועות בחג �ולכ
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אברה�, לחסד נכפפי� דיניו אבות שלשה גבי הכא ניחא,�Áלדיני�, הדי� וכפל
אומר אתה א� ועוד שני�. האלי� לפיכ� הדי�. מ� תצילנו בדי� דת ואש הואיל
אילי� אל� מאה וסימני� לחסד רמז שהאילי� צ"ל ממילא לדי�, רמז שהפר

שאת ואנ� לב��Ëצמר, פ"א)כצמר ואי�(נגעי� בפשיטות, לרחמי� רמז והכבשי� .
בעקדה, אהדדי מדותיה� החליפו ויצחק אברה� כי ידעת וכבר כא�, להארי�
כח: יחליפו ה' וקויי וכתיב שמאל. שהוא ימי� על ל� יאמרו אפילו סוד והיא

התפילין כוונת
ììëìÂ˙·Î¯ÓÂ Ú¯‰ ¯ˆÈ ÌÈ˜ÈÊ· ¯ÂÒ‡Ï ÌÚ‰Ò„È Ï˘Â ˘‡¯ Ï˘ ˙ÂÚÂˆ¯·

.ÂÈ¯‡Âˆ ˙˜ÏÁ ÏÚÂ ÂÈ„È ÏÚ ‰˘È·Ï‰ ÌÈÊÚ‰ ÈÈ„‚ ˙Â¯ÂÚ ˙‡Â ÊÓ¯‰Â
˘È ,Ô�ÓÊ· ÔÈÏÈÙ˙Â ˙ÈÏË ‰· ÔÈ‡˘ ‰ÏÙ˙ ÏÎÂ „ÂÁÈ‰ „ÂÒ Ì‰· ˘È ÌÈ„È¯˘ÏÂ
·¯Ú‰ ˙ÏÙ˙ Â�È�˘ ÔÈÏÙ˙ ÔÓÊ Â‡Ï ‰ÏÈÏ˘ È�ÙÓÂ .˙Ï·˜˙Ó ‰�È‡Â ‚Â¯Ë˜ Ì‰·

ÔÈÏÙ˙ ÁÈ�Ó‰Â ,‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡· ˜ÂÊÁ ‰ÎÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ ,Ú·˜ ‰Ï ÔÈ‡‡Ò‰ÎÂÊ ÌÂÈ‰ ÏÎ
˙‡ ¯È˙Î‰Ï ÍÏÓ‰ È�ÙÏÓ ˙‡ˆÂÈ‰ ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰Ó˘�‰ ‡È‰ ,‰ÏÂ„‚ ·‰Ê ˙¯ËÚÏ

:˜È„ˆ‰

È��Á˘ ‰Ó Ô‡Î ·Â˙ÎÏ È˙È‡¯ ‰È‚Ó‰ ÌÂÏ˘ ¯˘ „ÚÈ·‡ ¯Ó‡
‡Ï‡ ˘Ù� ¯Ó‡� ‡Ï ‡Â‰ Ï„ Ì‡Â ,ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÈÙÒÂÓ ÔÈ�Ú· '‰

È˙‡ËÁ ÏÎÏ ‡˘Â ÈÏÓÚÂ ÈÈ�Ú ‰‡¯ ,˙ÂÏ„ ÈÏ„·

íåéלמדת מדה"ד אנחנו הופכי� שבתקיעות אלא גמור, די� הוא השנה ראש
להשפיע ה� שהפרי� לפי לתועלתנו לגמרי אינו הסוכות חג רחמי�:
שפע�. לקבל אליה� מצפי� העול� אומות ע' כ� ועל העול� אומות לשרי
עונותינו. ובכפרת והנפש הגו� בחירות לתועלתנו הוא הכפורי� ויו� פסח
כנגד למה יחידי פר לנו כלו הוא עצרת שמיני לגמרי. לתועלתנו הוא שבועות

בפרשת ולכ� יחידה. בקרבנותאומה לא לכ�, נאמר לא השנה בראש פינחס
אלא לכ� נאמר לא בסכות לכ�. יהיה תרועה יו� בתרועה אלא בנסכי�, ולא
הכפורי� ויו� בפסח השנה. בראש שאינו מה יהיו, תיבת ראשו� ביו� שהוסי�
ובשמיני בנסכי�. ג� לכ� נאמר בשבועות בנסכי�, ולא בקרבנות לכ� נאמר

עצמו. ביו� לכ� נאמר עצרת

çðתצילנו דת אש שהיא שהתורה בשבועות, ניחא יצחק, כנגד די� שה� אלי� שני
הדי�. מ�

èð.חסד ה� לב� צמר שה� אילי� נמצא חסד. הוא ולב�
ñ..רל"ח ד� פינחס פר' בזוהר כדכתב

àñ.ל"ט סי' הרמ"ע תשובות עיי�
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ò"îøä úåáåùúî úåùãç úåôñåä

ג' אות יקרות הערות לפ"ג שייך

ë ïîéñ åðàôî ò"îøä ú"åù

כלים צ"ג ענין

ירושלמית) חגיגה ובשלהי תמיד במסכת (משנה
àïîú(דתמיד פ"ג Î˘ÏÏ˙(ריש ÂÒ�Î� Ô�È�˙

ÌÈÚ˘˙ Ì˘Ó Â‡ÈˆÂ‰Â ÌÈÏÎ‰
Ï‡ÂÓ˘ '¯ ,·‰Ê ÈÏÎÂ ÛÒÎ ÈÏÎ ‰˘Ï˘Â
˘Ï˘Â ÌÈÚ˘˙ „‚�Î Ô˙�ÂÈ '¯ Ì˘· ÔÓÁ� ¯·
¯Ó‡ ,ÈÎ‡ÏÓÂ ‰È¯ÎÊ È‚Á ˙˘¯Ù·˘ ˙Â¯ÎÊ‡

ÌÈ˙·˘Á ‡�Â‰ '¯áÌÈ�Ó˘ ‡Ï‡ Ì�È‡Â
˙ÂÓ˙ÂÁ ‰˘Ï˘Â ÌÈ�Ó˘ „‚�Î ‰˘Ï˘Â
ÂÓ˘ „ÁÈÓ „Á‡ ÏÎ ‰È‰˘ ,‡¯ÊÚ· ·Â˙Î˘
ÌÂÈÎ ¯ÓÈÓ ÈÚ·„ ˙È‡ ,Ì˙ÂÁÂ ‰"·‰ Ï˘
„"È ÌÈ¯Ù ‚"È „‚�Î „ÈÓ˙ Ï˘ ‰·Â¯Ó

.„Á‡ ¯ÈÚ˘Â ÌÈ�˘ ÌÈÏÈ‡ ÌÈ˘·Î

,ùåøéôÂÈ‰ ÈÎ‡ÏÓÂ ‰È¯ÎÊ È‚Á
,È�˘ ˙È·· Â„ÁÈ ÌÈ‡·�˙Ó

Â‰ÈÈÏÓÏ Ô�È·˘Á ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂâ,‰˘¯Ù
ÔÂÈÎÂ ,„Á‡ ˜¯Ù· ÂÈ‰˘ È¯Á‡ãÈ¯˙ Â‰ÏÎ„

ÔÈ‡ „Á‡ ¯ÙÒ ‡Ï‡ È·È˘Á ‡Ï È‡È·� ¯˘Ú
‡"ˆ ‰�‰Â ,¯ÙÒ‰ ÔÓ ‰˘¯Ù ˜¯ ˙‡Ê
'‰ ,‰Ï‡ ÌÈ‡È·� ‰˘Ï˘ È¯·„· ˘È ÌÈÓÚÙ

'‰ Â‰ÈÈ�Ó È¯˙Â ,Ô"Ó‡ ÔÈ�ÓÎ ˙Â‡·ˆ
‡ÓÏÚ· ÔÁÎ˘‡Â ÏÈ‡Â‰„ ,Ì‰È‰Ï‡ ˙Â‡·ˆ
‰ÈÓ˜Ï ÈÓ� ˙Â‡·ˆ È‡‰ .˙Â‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡

‰È¯ÂÁ‡ÏÂä‡È¯ËÓÈ‚· ‡"·ˆÂ ,˘È¯„ÈÓ
ÔÎÂ ,˙Â·‡ Ô"‚Ó Â�ÈÈ‰„ ‚"ˆåÔ"Â„‡
,È"�„‡ Á"Î ‡� Ï„‚È ÔÎÂ ,„"ÈÁÈæ'‰ ÔÎÂ

.ÔÓÈÒ ÍÂ˙· ÔÓÈÒ ‰Ï‡ ÏÎÂ ,Â˘„˜ Ï"ÎÈ‰·

êãéàå¯˘Ù‡ ÌÈ˙·˘Á ¯Ó‡˜„çÌÈÏÎ„
˙Â¯ÎÊ‡ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡Â ,·È˘Á˜

È„Ó ˘È¯„ ‡Ï ,·È˘Á˜è‡ÏÂ ,ÌÈÏÎ‰ ÔÈ�Ó·
‡Î‰„ ,„ÂÁÏ Ì‰È‰Ï‡ ˘¯„ÓÏ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò

‰ÏÎ ‰È„È„Ïé˘Ù˘ÙÂ ,‡È‰ ‰¯ÎÊ‡ ‡„Á
�˘ ÔÂÈÎ ˙Â¯ÎÊ‡‰ ÔÈ�Ó· ˘Â¯„Ï˘¯„ÈÏ Ô˙È

Ì˘‰ ‰Ê˘ ¯˜ÈÚ ‡˙ÏÓ ‡ÈÊÁÓ„ ÌÂ˘Ó
‡ˆÓ ‡ÏÂ ,È�˘ ˙È·· ‰‚‰�‰‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰
˜Á„Â ,˜ÈÒÓ„Î ˙ÂÓÈ˙Á‰ ÔÈ�Ó È˙ÏÂÊ ÍÓÒ
˙ÂÓ˙ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙Â¯ÎÊ‡‰ „ÈÓÚ‰Ï
˘Ï˘ ÌÈ˙˘ Â· Â‡·˘ ˜ÂÒÙ ÏÎ˘ ‰Ê ÔÙÂ‡·

à.חגיגה סו� הירושלמי לשו

á.להל וראה הכלי� את ר"ל

â.מלאכי זכריה חגי שבפרשת אזכרות צ"ג כנגד קאמר ולכ�

ã.:י"ד בב"ב כדאיתא

ä.צ"ג ונחשב אזכרות ב' עוד יש ולכ� אלקיה� וצבאות צבאות, ה' כתיב כאילו והוי

å.צ"ג גמטריא

æ.צ"ג גימ' בהיכל הוי"ה

ç.כדלקמ המקדש לעבודת הצריכי� הכלי� את שחישב

è.דתנ כלי� צ"ג במני

é.אזכרה חדא חשיב אלהיה�, צבאות ה'
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¯Èˆ· È˙Î‡Â ,˙Á‡ ‡Ï‡ Ô‡�Ó ‡Ï ˙Â¯ÎÊ‡
„Á‡ ˜ÂÒÙ ‰ÓÈÏ˘ÈÂ ˙Á‡ ‰¯ÎÊ‡ ‰ÈÏ
ÂÚÈ¯ ÂÈÏÚ „È‚ÈÂ ,Ì‰È‰Ï‡ '‰ ‰È· ·È˙Î„
È‡ ,Ì‰È‰Ï‡ ˙Â‡·ˆ '‰ ¯Ó‡ ÂÏ‡Î Â�ÈÈ‰„
ÈÎ ˜ÂÒÙ· ‰ÈÏ ‡ÏÓÓ ‰ÈÏ ¯Èˆ·„ È‡‰ ÈÓ�

‰·¯ ˙È˘‡¯·· Ô�ÈÒ¯‚„ ,ÁÏ˘ ‡�˘(‰ ,ÁÈ)

ÈÎ‡ÏÓ ¯ÙÒ ÏÎ· ‡�È�Á È·¯ Ì˘· Ô�ÁÂÈ È·¯
‡�˘ ÈÎ ‡¯˜ È‡‰Ó ıÂÁ ˙Â‡·ˆ '‰ ·È˙Î
‰ÊÏ ·Â¯˜Â ,Ï‡¯˘È È‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡ ÁÏ˘

˙È�˜� ‰˘‡‰ 'Ù ÈÓÏ˘Â¯È·‡"Ù ÔÈ˘Â„È˜)

(‡"‰'‰ ‡Â‰ Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ÂËÙ˘Ó ‡ÓÏ‡ ,
Â‰Ï È˙ÈÈÓ„Î ,È�˙˘‡„ ‡Ï‡ ˙Â‡·ˆ

ÈÎ‡ÏÓ ¯ÙÒÓ ËÂ˜ÏÈ· Â‰ÈÈÂ¯˙Ï(ËÙ˜˙ ÊÓ¯)

ËÈ‰¯ ‡˙ÚÓ˘„ ‡È‚ÂÒ Â‰ÈÓ ,Ì˘ ÔÈÈÂÚÈ
·È˘Á ‡˜ ÌÈÏÎ„ ,ÔÂ˘‡¯‰ Â�˘Â¯ÈÙ ÈÙÎ
Â‰ÈÈ�·˘ÂÁ ‰ÈÏ ˜ÈÏÒ ‡ÏÂ ,ÈÓ� ‡�Â‰ '¯
‡�˙‡ ‚ÈÏÙ ‡ÏÂ ,˙ÂÓ˙ÂÁ‰ ÔÈ�Ó· ‡Ï‡
,‡¯·ÒÓ ‡ÏÂ ‡¯Ó‚„ ‰Ó˘Ó ‡Ï ,ÔÈ˙È�˙Ó„
Ì�Â·˘Á ˘˜È· ˘¯ÈÙ ,¯Ó‡˜ ÌÈ˙·˘Á ‡Ï‡
¯˘Ù‡Â ,ÂÏ ÚÂ„È ‰È‰˘ ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò ÈÙ ÏÚ
‡�˙Â ,‰„Â·Ú Í¯Âˆ ‡Ï‡ ·È˘Á ‡Ï Â‰È‡„
Û‡Â ,È‚ÈÏÙ ‡ÏÂ ÈÓ� ‰È¯È˘ÎÓ ·È˘Á ‡˜
Â‰ÈÈÂ¯˙Â ÂÏ˘ ÔÈ�ÓÏ ÔÂÂÎÓ ÚÂÈÒ ‡ˆÓ ‡Â‰

.Â‰�˙È‡

éùéìùäåÏ˘ Â˘¯„Ó ÏÙÎàéÔÂ˘‡¯
ÌÂÈ· ˙ÂÎÈÓÒ ÂÏ ‰˘ÚÂ
‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Â�ÈÈ‰„ ,„ÈÓ˙ Ï˘ ‰·Â¯Ó
,‚Á‰ ˙Â�·¯˜ ˙ÏÂÊ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ,˙·˘· ÏÁ˘
ÔÂ·˘Á‰Â ÌÈÚÂ„È ˙·˘ ÛÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙‰˘

,Ì¯ÎÊ ‡Ï˘ Ù"Ú‡ Ô‡Î· ÌÙÂ¯ˆ ·ÈÈÁÓ
ÍÏ ‡‰Â .ÏÈÊÈÏÂ È�˙ÈÏ ‡ÏÎÂ¯ ÈÎ Â‡Ï„
,Â‰„È„ ÌÈ�Â¯˘Ú Ë"ÏÂ ÌÈ¯Ù ‚"È :ÌË¯Ù
ÌÈÏ‡ È�˘ ,ÌÈ�Â¯˘Ú „"ÈÂ ÌÈ˘·Î „"È
,‰È„ÂÁÏ „Á‡ ¯ÈÚ˘Â ,ÌÈ�Â¯˘Ú ‰Ú·¯‡Â
Ï˘ „ÈÓ˙ Ì‰ÈÏÚ ÛÒÂ‰ ,Ê"Ù ‰Ï‡ È¯‰
ÛÒÂÓÏ ÌÈ˘·Î È�˘ ,„Á‡ ÔÂ¯˘ÚÂ ¯Á˘
‚"ˆ ‰Ï‡ È¯‰ ,ÌÈ�Â¯˘Ú È�˘Â ˙·˘
ÔÓ Â�È‡ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙Â .˜Â„˜„·

ÔÈ�Ó‰áé,˜ÈÒÙÓ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÛÂÏÁ È¯‰˘
ÔÂ¯˘Ú ÌÈ˘˘ Ï˘ ‰Á�Ó Ô�˙„ ‡È‰‰·„ Ú„˙

˙ÂÁ�Ó ˙ÎÒÓ„ ·"È ˜¯Ù·(:‚˜)‰È‰˘ ,
‰·Â¯Ó‰ ‰Ê ÌÂÈ Ï˘ ˙ÂÁ�Ó‰ ÔÈ�ÓÎ
Ï˘ ‰Á�Ó Â‰ÈÈ„‰· ‡·È˘Á ‡Ï ,Ô¯Ó‡„Î

,ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·âé‡‰È˘ „ÈÁÈÏ ÂÈ„ È�˙˜Â
‡˙ÎÏ‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,„Á‡ ¯Â·ˆ‰ ÔÓ ˙ÂÁÙ
ÂÈ‰˘ ¯Â·ˆ‰ Û‡ ‡Ï‡ ,‡È‰ ‡ÓÚË ‡Ï·
ÔÂ¯˘Ú „Á‡Â ÌÈ˘˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÌÈ·È¯˜Ó
,˙Â¯Ó˘Ó‰ ˜ÂÏÁ· ¯ÎÈ‰ Ì‰Ï ‰È‰
ÔÂ¯˘Ú Â„·Ï ·È¯˜Ó ‰È‰ Ò�Î�‰ ¯Ó˘Ó‰˘

„ÂÚÂ ,ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „Á‡ãéÌÈ˘˘ „Ú
.ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÎÂ ,ÏÏ·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ

òãå˙˘¯Ù· ‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ÛÒÂÓ· ÈÎ
Â˘¯„Â ,ÔÂ¯˘ÚÂ ˙ÏÓ ÏÚ „Â˜� ÒÁ�Ù

˙Â„Ó È˙˘ '¯Ù· ÌÈÓÎÁ Â·(:ÊÙ ˙ÂÁ�Ó),
¯ÙÏ ‰˘Ï˘ Ï˘· ‡Ï „ÂÓÈ ‡Ï˘ ‡¯ÓÈÓÏ
.˙Â�Â¯˘Ú Ô„„ÂÓ ‡Ï‡ ÏÈ‡Ï ÌÈ�˘ Ï˘· ‡ÏÂ
ÔÂÂÎÈ‡ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó„ ˘¯„ÓÏ ÔÏ ‡ÁÈ� È˙Î‡Â
È˜ÂÙ‡Ï ,„ÈÓ˙ Ï˘ ‰·Â¯Ó ÌÂÈ· ‰˘¯„Ï ‡¯˜

àé.צ"ג מני

áéמלבד שנאמר שחר של לתמיד סמוכי נעשי� דהמוספי משו� אפ"ל היה לכאו'

(ע.). ביומא וכדתניא הבקר עולת

âéלבילה ראוי ש� חשיב למה וא"כ עשרוני� ס"א יש הערבי� בי של תמיד שא�

להו חשיב לא ולכ� משמרות, חילו� לאחר דהיה משו� רבנו וקאמר ששי�. רק

.אופ בשו� נבללי� שיהיו יוצא היה דלא משו� יחד

ãéשכ להיבלל א"א דיותר משו� ששי� רק חשיב חכמי�.לכ� שיערו �
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ÔÂ¯˘Ú ‡˜Â„„ ÔÈ˙Ú„ ‡˜ÏÒ ‰Â‰„ È‡ÓÓ
,‡�ÓÁ¯ ¯Ó‡ ·ÎÚÏ „Á‡‰ ˘·ÎÏ ÔÂ¯˘Ú
‰Ê‰ ÌÂ˜Ó· „Â˜�‰ ‡· ,ÔÈÏÂÒÙ Â·¯Ú˙� Ì‡Â

Ô‡ÎÓÂ ,‰ÂˆÓÏ ‡Ï‡ ¯Ó‡� ‡Ï˘ Â�„ÓÏÏ
Ì‰˘ ÌÈ�Â¯˘Ú ÌÈ˘˘ „Ú ÌÈÓÎÁ ÂÎÓÒ
.Ì‰· ˙·ÎÚÓ ‰ÏÈ· ÔÈ‡Â ‰ÏÈ·Ï ÌÈÈÂ‡¯

י"ד י"ב י"א לפרק ביוה"כ כה"ג בגדי בענין

á"÷ 'éñ ò"îøä ú"åù

úéòéùú�ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰· Ì"·Ó¯‰ ·˙Î
Ì‰ Ô·Ï È„‚· Á"Ù ˘„˜Ó‰
‰"È· ‚"Î Ô‰· ˘Ó˘Ó˘ ÌÈÏÎ ‰Ú·¯‡
˙Â�˙Î È˙˘Â ˙Ù�ˆÓÂ Ë�·‡Â ÌÈÒ�ÎÓ ˙�˙Î
È‡Ó ‡�Ú„È ‡Ï ,'ÂÎÂ ÂÏ ÂÈ‰ ˙Â¯Á‡

.¯Ó‡˜

,äáåùú,˜"‰Â ,ÌÈ„‚· '„ ÏÏÎ· ˙�˙Î‰
Á"È Ï˘ ‰˙È‰ ‰„·Ï ‡È‰Â
,ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ‰�Ó ·"È Ï˘Â ¯˜·· ‰�Ó
˘„˜ „· ˙�˙Î ·È˙Î„ ‡¯˜ „ÈÙ˜ ‰„È„·„

,˘·ÏÈà,ÌÈÏÎ ¯‡˘· ˘„˜ ¯Ó‡ ‡ÏÂ
ÂÓÎ ‰ÊÈ�‚ ÔÈ�ÂÚËÂ ˘„˜ Ô‰˘ È"ÙÚ‡

‡¯Ó‚· Ì˘ Â¯ÙÒ˘ ‰ÓÓ ÔÎ „ÓÏÂ ,˙�˙Î‰
(·"Ú „"Ï ‡ÓÂÈ)Â˘Ú˘ ÌÈ�‰Î Ï˘ Ô‰È˙ÂÓ‡Ó

‡ÓÏ‡ ,ÌÈÈ˙Â·¯·Â ‡Â·¯· ˙Â�˙Î Ô‰È�·Ï
¯˘Ù‡Â .È‡‰ ÈÏÂÎ Ô�È„Ù˜ ‡Ï ÌÈ„‚· ¯‡˘·

á¯ÙÂÒ ˙ÂÚË· ‡È‰ ˙¯˙ÂÈÓ ‰ÏÓ ˙Â¯Á‡„
.Ï·Â˜ÓÂ Ô˜Â˙Ó ÔÂ˘Ï‰ ¯‡˘�Â

áâàå˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰· ÔÈÈÂÚÈ .È˙¯˙ ‡„Á
‡Ï˘ Ô‰Î ÏÎÂ ·˙Î˘ ·"Ù ‰"È
˘„˜ ‡Ï˘ Â‡ ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚· ÔÈ· Ï·Ë
,'ÂÎÂ ‰„Â·ÚÂ ‰„Â·Ú ÔÈ·Â „‚·Â „‚· ÔÈ·
ÌÈ„‚·Ï ‰„Â·Ú ÔÈ· ˘„˜ ‡Ï˘ Â‡ ,ÂËÙ˘Ó

.‰„Â·ÚÏ ÌÈ„‚· ÔÈ·Â

שבהיכל הרביעי רובד י"ד לפרק שייך

àé ïîéñ åðàôî ò"îøä ú"åù

÷øôáÈÙÏ˜· Û¯Ë(·"Ú ‚"Ó ‡ÓÂÈ)È�˙
,ÏÎÈ‰·˘ ˙ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ ‡˘È¯
„Á‡ Ì‰È�˘Â ,‰¯ÊÚ·˘ ‡ÙÈÒ È�˙ ¯„‰Â
˙„Â·Ú ¯„Ò· ‰Ï Ô�È�˙Ó„Î ,Â�˙Ë˘ ÈÙÏ
ÔÂÈÏÚ‰ ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ ‡Â‰Â ,Ô„È„ ÌÂÈ‰

ÔÓ ˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙�˘Î .ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓ·˘
ÔÂ˙Á˙‰ „·Â¯‰à˙ÂÓ‡ ˘Ï˘ Â·Á¯˘

,ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓ „Ú Á·ÊÓ‰ „ÂÒÈÓáÔ‰Â
,‰Ó‡ ‰Ó‡ ‰Ó‡ Ô‰Ó '‚ ,·"È Ì�Ó‡

â,˙ÂÓ‡ ˘Ï˘ Ï˘ „·Â¯ ‡È‰ ˙ÈÚÈ·¯‰Â

à.מנה י"ח של דוקא הוא היה חשוב שהוא כיו לכ�

á.מיותרת שנראה הרמב"� שכתב אחרות תיבת

à.ראשו רובד חשוב וזה מהמזבח אמות ג' מתחילי� דהמעלות סובר רבנו

áהיו מעלות עשרה ושתי� אמה, ושתי� עשרי� ולמזבח האול� בי מ"ו פ"ג במדות כדתנ

עי"ש. וכו' אמה נכנס) שהמעלה (עובי ושלחה אמה חצי מעלה רו� ש�

â.השני הרובד וזהו אמות ג' רובד ונמצא אמות ג' כנס רביעית מעלה היינו

ã,השלישי הרובד והוא אמות ג' שוב כונס שמינית שמעלה
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,‰Ó‡ ‰Ó‡ ‰Ó‡ „ÂÚÂ ,ÔÈ„·Â¯ È�˘ È¯‰
ã„·Â¯‰ ‡Â‰Â ,˘Ï˘ „·Â¯ ˙È�ÈÓ˘‰Â

·"È‰Â ‰Ó‡ ‰Ó‡ ‰Ó‡ „ÂÚÂ ,È˘ÈÏ˘‰
ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ Â‰ÊÂ ,Ú·¯‡ „·Â¯ä.ÔÂÈÏÚ‰

'ñîáå¯ÎÊ˘ È¯Á‡ ,Á·ÊÓ‰ ˜¯Ù ˙Â„Ó
Ï˘ Ô·Á¯· ‡�˙ ‰Ó‡ ‰ÁÏ˘
¯„‰Â „·Ï· ÌÈÓÚÙ È˙˘ ‰Ó‡ ‰Ó‡ ˙ÂÏÚÓ

,˘Ï˘ „·Â¯åÍ¯„ ÔÎ˘ ,ÈÓ� ÈÎ‰ Â‰ÏÎÂ
‡�˙‰æ.ÏÈÊÈÏÂ È�˙ÈÏ ‡ÏÎÂ¯ ÈÎ Â‡Ï„ ¯ˆ˜Ï

È·‚ ˙ÂÁ�Ó ˙ÎÒÓ· ‰˙ÂÎ„Âç˙¯Èˆ˜
‚"Ù ‰¯Ù ˙ÎÒÓ· ÔÎÂ ,¯ÓÂÚ‰è˜„ˆÈÂ .

È�˙˜„Î ‰¯ÊÚ·˘ ‰Ê‰ „·Â¯· ¯ÓÂÏé‡ÙÈÒ
˙ËÈÁ˘Ï ‰¯ÊÚ‰ ÈÏÂ·‚ ÛÂÒ ‡Â‰˘ ÈÙÏ
ÏÎÈ‰‰ È�ÙÏ ‡Â‰Â ,‰�ÂÙˆ· ÌÈ˘„˜ È˘„˜

˜ÈÒÓ„Îàé˜„ˆÈÂ ,ÏÎÈ‰ Ï˘ È�˙ ‡¯Ó‚·
ÈÙÏ ,ÏÎÈ‰·˘ È�˙˜„ ‡˘È¯„ ‡�˘ÈÏ Î"‚

‡Â‰˘áé,ÂÏ ÍÂÓÒÂ ÌÏÂ‡‰ Ï˙ÂÎÏ ÌÈÏ˘Ó
Ô�˙„Î ÏÎÈ‰‰ È¯ÂÚ˘· ÏÏÎ� Ï˙ÂÎ‰ Â˙Â‡Â
‰‡Ó ÏÚ ‰‡Ó ÏÎÈ‰‰ ,˙Â„Ó ˙ÎÒÓ·
Á¯ÊÓ‰ ÔÓ˘ ‰‡Ó‰ ‰Ï‡Â ,‰‡Ó ÌÂ¯·

Ô˙ÏÁ˙ ·¯ÚÓÏâéÈ"ÙÚ‡Â .ÌÏÂ‡‰ Ï˙ÂÎÓ
˙¯Á‡ Í¯„ Ì‰Ï Â˘Ù˙ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÈÏÂ„‚˘
Â�Á�‡ ‰�‰ ,ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓ·Â ‡ÓÂÈ ˙�˘Ó·
‰Ó ÔÂÎ�‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ·Â˘Á�
¯·ÎÂ ,ÂÓˆÚ ‡˘Â�‰ ˙Â‡ÈˆÓ Â‰˙Ó‡È˘
ÌÏÂ‡‰ ˙ÂÏÚÓ ÔÂ·˘Á· ÔÈ˙ÂÎ ÁÎ˙˘‡
,ÌÁÂ¯˙ ‰¯‰Ó Ï‡¯˘È ı¯‡ È„ÈÒÁÓ „Á‡Ï

ÂÏ ¯˘‡ ˘„˜Ó‰ ¯ÂÈˆ·ãé˜„ˆ�˘ ˘"ÎÂ ,
‰�˘Ó‰ ‰È‰˙˘Î ‡ÓÂÈ„ ‡È‰‰ ÏÚ Â�¯·„·
ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,‰˙¯·Á ˙˘¯ÙÓ ˙Á‡‰

,ÌÈ�Â˘‡¯ Ï˘ ÔÎ¯„Ïהמדיר בפרק ודכותה
עא:) ג'åè,(כתובות יקיי�, אחד חדש בעיר

רישא היא, יהודה ור' כתובה, וית� יוציא

ä.כדלקמ ושבעזרה שבהיכל הרביעי הרובד והוא ההיכל, לפתח הסמו�

å.'ד ורובד אמה אמה והעליונה שלש ורובד אמה ואמה שלש ורובד אמה אמה ש� דתנ

æ.'וכו שלש ורובד אמה אמה אמה שלש ורובד אמה אמה אמה תני כאילו והוי

çמגל הי אומר זו מגל ,הי אומר השמש בא הי אומר השמש בא (סה.) ישמעאל רבי בפרק

הי אומר זו שבת לה� אומר בשבת ,הי אומר זו קופה הי אומר זו קופה ,הי אומר זו

פעמי� שלש קצור, לו אומרי� וה� אקצור קצור לו אומרי� וה� אקצור ,הי אומר זו שבת

לשנות התנא שדר� הרי ע"כ. ודבר. דבר כל על הי הי הי לו אומרי� וה ודבר דבר כל על

הוא. כרוכלא לאו דתנא משו� ג' במקו� פעמי� ב' רק

èזה תולעת שני זה תולעת שני זה אזוב זה אזוב זה ארז �ע זה ארז �ע לה אמר ש� במ"ג

פ ודבר.ג' דבר כל על עמי�

éהרביעי הרובד על בו ממרס שהוא למי ונתנו דמו את במזרק וקבל (שחטו מג: ביומא דתנ

הרביעי הרובד על והניחה וירד וכו' וחותה וכו' המזבח לראש ועלה מחתה נטל שבהיכל)

שבעזרה.

àéבאהל יהיה לא אד� וכל כתיב והא שבהיכל הרביעי הרובד על דקתני הא על ש� דמק'

היכל. של תני ומשני מועד,

áéבמני אלו אמות שש [ונמנה מהקרקע גובה אמות שש שהוא מהרובד מתחיל האול� דכותל

וההיכל. האול� לגובה שוה והוא ההיכל] גובה

âé.היכל של רובד לו הסמו� לרובד קורא ולכ� מההיכל נחשב האול� דכותל נמצא

ãé.כא רבנו לדברי ציי במדות ש� המשנה על שלמה במלאכת וכ

åè.כתובה וית יוציא שלשה יקיי� אחד רגל אחרת בעיר איתא ש�
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ליה סבירא ולעול� בכה�, וסיפא בישראל
כדקתני בכה� ושלשה בישראל שני�

æè.בהדיא לעיל

÷øôáåושנה שלקה מי תנ� הנשרפי�
והדר שעורי�, אותו מאכילי�
בלא נפש להורג לח� ומי� צר לח� תנ�

בכלהו סרי� ואידי ואידי .æéעדי�,

÷øôáåכמה כט:)עד תנ�(בכורות ,

תנ� והדר הבכורות על החשוד
חד בהו ומסיימינ� השביעית, על החשוד
שוה והדי� ובגדי�, טווי וחד ואריג טווי
נתחלפה לפיכ� מותר, וזה שזה בשניה�
אע"ג אמת, והכל בספרי� הגרסא בה�
נמטי, לאתויי צמר גבי בגדי[�] טפי דדייק
דשביעית פשת� לגבי אריג נמי ודייק

בגמרא. כדאיתא תיכי, לאתויי

ùéøáåלחלה כשרי� חדא תני מקואות
תני והדר לידי�, מה� וליטול
והא לידי�, מה� וליטול לתרומה כשרי�

אע"ג תרומה, היינו חלה דהיינו קמ"ל
בשעת וחלה מעקרא עליה שמה דתרומה
עצמו הוא שהקמח עליה, שמה אי� לישה
בחלה, נתחייב ומשנתגלגל מתוקני� חולי�
לאו לחלה הטבולי� חולי� ל� וקיימא
והא מלי, לכל שוה דינ� מ"מ דמו, כחלה

דכוותייהו. יומא במסכת נמי

àúùäå‡�ÈÓ‡˜ ¯ÈÙ˘„ È‡„Â ‡�Ú„È
‡˙ÈÈ¯· È˙‡ˆÓ˘ È¯Á‡

,·¯ È·„ ‡¯ÙÒ· È¯·„Î ˙˘¯ÂÙÓ(‚"Ù È¯Á‡)

,ÂÏ ¯˘‡ ˙‡ËÁ‰ ¯Ù ˙‡ ËÁ˘Â ‡È�˙„
„·Â¯‰ ÏÚ ÂÓ„ ˙‡ Ò¯ÓÏ ¯Á‡Ï Â�˙Â�
Á˜ÏÂ ,˘Â¯˜È ‡Ï˘ È„Î ÏÎÈ‰·˘ ÈÚÈ·¯‰
ÌÂ˜Ó· Ì˘ Ô˙�Â ,‡È·‰Â ‰˙ÁÓ‰ ‡ÏÓ
ÈÚÈ·¯‰ „·Â¯‰ ÏÚ Ò¯ÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙Â� ‡Â‰˘
ÔÂÓ„˜ ¯ÙÒ· ‰ÈÂ�˘ ‡È‰ ÍÎ ,Î"Ú ÏÎÈ‰·˘
‰ÓÈÈ˜˘ ˙˜„˜Â„Ó‰ ‡ÁÒÂ�‰ ‡È‰Â ‰‚ÂÓÂ
ÂÏ ˘ÈÂ ,Î"˙Ï 'ÈÙ· Ï"Ê ÏÏ‰ ¯"‰ ‰Ï·˜Â
ÏÚ ˙˘¯ÂÙÓ ‡ÓÂÈ„ ‡¯Ó‚· ‡Ò¯‚ Î"‚ Ì˘

.˜ÙÒ ÈÏ· ÔÂÎ�‰ ‡Â‰Â ‰Ê‰ Í¯„‰

טו לפרק שייך
המזבח יסוד בענין ודרוש לקדה"ק] בכניסתו ימין [ודרך הימין פניית בענין

â ïîéñ åðàôî ò"îøä ú"åù

המזבח) יסוד פשפשין, שני הימין, פניית לדרום צפון בין (מטה

úåëøáחנינא בר חמא ר' אמר ע"ב ה'
הנות� כל יצחק ר' ואיתמא

לדרו צפו� בי� בני�מטתו ליה הויי� �
חד ומרגלותיה ראשה פירש רש"י זכרי�,
דחייש משמע כא�, עד לדרו� וחד לצפו�
כדחיישינ� במערב שהיא שכינה לכבוד
ואי� הרואה. בפרק ראש וקלות נפנה גבי
ברכות מר דאמר כלל, דמו דלא צור�,

חו� להרהר מותר מקו� בכל ע"ב כ"ד
מטה ולאתויי המרח�, ובית הכסא מבית
להרהר שמותר דאתא הוא תשמיש בשעת
וכ"ש שבקדושה לדברי� כחו בכל בה
קלות אסרו לא ועוד עביד, קא דמצוה
שאי� במקו� אלא המזרח שער כנגד ראש
א� כי המטה תשמיש הותר ולא גדר

מכוסה. גופו ובכל גדר במקו�

æè.ע ש�

æé:פא בסנהדרי ש� עי
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ìáàרוחב דבעינ� פירשו ראשוני�
וסימני� לדרו�, צפו� בי� המטה
וניחא עול�, זרועות כנגד ידיו זרועי
של כיצירתו הולד יצירת אתיא דבכה"ג

מר דאמר לח)אדה"ר, אדה"ר(סנהדרי�
ובשעה היה, סופו ועד העול� �מסו
ראשו העול�, מכל עפרו הוצבר ראשונה
דאגמא מאקרא עגבותיו מבבל גופו מא"י
ורגלוי ארצות, משאר אבריו ושאר שבבבל
דמתבעי לאתר ליה מובילי� דאניש
הנגזר כפי ותקופתו מוצאו שהוא לקבורה
במדרש הנדרשת אדה"ר של באיפתו עליו
בה, תלויי� היצורי� שכל שמות פ' רבה
ונמתחו גול� נעשה הא' שאבינו ואחרי
שניה בשעה נשמה בו ונזרקה אבריו
רגליו על עמד ורביעית שלישית
היה, לרקיע עד האר� ומ� בחמישית,
דפליגי כרבנ� הוא שעורא חד ואידי דאידי

תמיד במסכת הנגב זקני ע"א)ע� ,(ל"ב

ואיתנהו דורשי�, אי� בפרק ל� פסיקא והכי
ממונות דיני אחד בפרק כללי הני לכל

ע"ב) ל"ח צרתני(סנהדרי� וקד� אחור וכתיב ,
היתה ומערב מזרח בי� קומתו אלמא
היו רגליו על וכשעמד לארכה, מונחת
פנייתו ותחלת לדרו�, וימינו למזרח פניו
פנימית פנייה והיא המזרח לימי� היתה
למערב פוני� אחוריו שהרי ימי�, לזרוע
וה"ה פנייה שמה לאו אחוריי� ופניית

אצדודי. למצדד

éøçàåאה"ר של מקומתו שידענו
דאידי למטתו שוה שהיתה
ממנו למדנו כדאמר�, שעורא חד ואידי
וכתוב בעוג, דאתמר ברזל ערש לערשו
רחבה אמות וארבע ארכה אמות תשע בה

כ� דא� קאמר, באמתו דלאו איש, באמת
חק, לבלי מו� בעל הבש� למל� עשיתו
או ננס או ענק אד� כל של קומתו שהרי
בשלו, אמות שלש היא שיהיה, בינוני
וא� אמות, ארבע ורגלי� ידי� ובפשוט
יהיה או צור� בלי ערשו אור� יהיה או כ�
שהרי באבריו, ננס הבש� מל� עוג

הראויזרוע ארכ� מחצי פחות היו ותיו
מנא קרא קאמר באמתו אי ועוד לה�,
הכתוב בא לא ודאי הויא, כמה ידעינ�
למימר ל� אית מאי הא לפרש, אלא לסתו�

פירושה איש כלàדאמת של שחי אמת
תמיד במסכת ששנינו כאותה (פ"ג)אד�

בני� של סת� שאמה טפחי�, עשרה והיא
הזרוע מפרק והיא טפחי�, ששה אלא אינו
צרדא אצבע דהיינו אמצעית אצבע �סו עד
דערשו שפיר אתי והשתא לה, קרינ� דאמה
ורחבה טפחי� תשעי� ארכה היה עוג של
של פשוטו זהו אד� כל במדת ארבעי�
לרבותינו מדרשי� ויש וברור. נכו� מקרא
שיח� יערב המפלת ובפרק הרואה בפרק
ומיהו הנה, המכוו� מ� ואינו שומעת לאז�
שהתורה ללמוד לי יש פשוט� לפי �א
שלו קטנה לעריסה אלא שעור נתנה לא
באמת תרג� אנקלוס והנה תינוק. כשהיה
שהנהיגו באמה ירצה מל�, באמת איש
הנימוסיות, הדתות מיסדי המלכי� בה
היה עוג ואולי שאמרנו, שחי אמת והיא
באמה כ� שהנהיגו למלכי� הראשו�
גרמיה אמת והיינו בינוני אד� של שלמה
אמת שהיא סבור השומע יונת�, שתרג�
עצ� ואולי נימוסיו, אמת אלא ואינו גופו,
של שלמה אמה שעורו היה עוג של קט�
לקיי� דוקא, גרמיה אמת והיא אד� כל

בזה. ודי בעני�, האמור כל

à.השחי עד אמצעית אצבע מתחילת דהיינו
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äîîåמא"י אדה"ר של ראשו שהיה
ללמוד יש מבבל, וגופו
ראש שיהיה האחד, דברי�: שני לשמעתי�
מצעת שהאשה המטה והיא במערב המטה
אעפ"י פרק בכתובות היא מתני' לבעלה,

ע"ב) מערבי(נ"ט לכותל דוגמא היא והרי
והשני, שלשלמה; מטתו הנה ביה דאתמר
שהרי טפי, מעליא מערבית צפונית שקר�
בריש כדאיתא היא א"י של לצפונה בבל

ע"א)גיטי� יחפור(ו' לא כ"הובפרק (ב"ב

נמיע"ב) וקרא צפונית, מזרחית דהיינו
בטנ�, תמלא וצפונ� דכתיב הכי ÔÎÂדייק

‡ÓÂÈ· Ô�˙„Ó(·"Ú ·"�)˙ÂÎÂ¯Ù È˙˘ È·‚
ÔÓ ˙ÈÓÈ�Ù‰Â ÌÂ¯„‰ ÔÓ ‰ÙÂ¯Ù ‰�ÂˆÈÁ‰
ÌÈ¯·„Ï ÛÈ„Ú ÔÂÙˆ„ Â�„ÓÏ ,ÔÂÙˆ‰
˘„˜Ï Ò�Î� ÏÂ„‚ Ô‰Î Ì˘Ó˘ ,‡Ú�ˆ·˘
ÌÂÈ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈ˘„˜‰
ÂÈ‰ Ì˘Ó È�ÂÙˆ‰ ˘Ù˘Ù ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰
Ô�˙„Î ÏÎÈ‰‰ ˙Â˙Ï„ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÌÈÒ�Î�

˙Â„Ó ˙ÎÒÓ·(·"Ó „"Ù)‰˙È‰˘ ‰ÓÏ ÈÎ ,
‰¯Â�Ó‰�ÂˆÈÁ ‰ÙÈ¯Ù˘ „ÂÚÂ ¯˙ÂÈ· ‰·È·Á

˘Ù˘Ù‰ Ï‡ ‡Ó¯‚ ÂÈ‰ ‰�‰ Ô‰ ÌÂ¯„‰ ÔÓ
˙È·‰ ÔÈ�·· Â· ‡· Ï‡¯˘È È˜Ï‡ ÈÎ ÈÓÂ¯„‰
„Â·Î ‰È‰˘ ,ÔÂÈˆÏ Â˙�ÈÎ˘ ¯ÈÊÁ‰Ï È�˘‰
¯Â‚Ò ‰È‰Â ‡·Á˙ÓÂ ÌÏÚ˙Ó ‰�ÈÎ˘
,ÔÂÙˆ‰ ˙ÙÈ¯ÙÏ ‰�ÈÎ˘ „Â·Î ÚÈ‚‰˘ÓÂ
˙È·Ï ÔÈÒ�Î� Ì˘Ó˘ ÈÓ� ÈÎ‰ ÏÂ„‚ Ô‰ÎÂ

Í¯„ ÌÈ„·‰ ÔÈ· Ï‡ ‰�Ù ,ÌÈ˘„˜‰ ˘„˜
Â�‡˘ Í¯„Î ,Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ Ï˘ Á¯ÊÓ‰ ÔÈÓÈ
¯˘‡ ˙È·· Ì�Ó‡ ÈÎ ,ÌÈ·˙ÂÎ ˙È¯· È�·
Á˙Ù Ï‡ ‡È„‰Ï '‰ „Â·Î ‰Ï‚� ‰ÓÏ˘ ‰�·
‚Ï„Ó ‰È‰ Ì˘ÓÂ ,Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ÏÎÈ‰‰
Í¯„ ÌÈ„·‰ ÔÈ· Ï‡ Ò�ÎÈÏ ·‰Ê‰ Á·ÊÓ ÏÚ
˙ÎÂ¯Ù ‡Ï‡ Ì˘ ‰˙È‰ ‡Ï˘ ,¯È·„‰ Á˙Ù
‰È·˘Á‡ ÈÓ� ÈÎ‰Â ,‰ÙÂ¯Ù ‰˙È‰ ‡ÏÂ ˙Á‡
ÏÎÏ ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ· ÔÂÙˆÏ ‡�ÓÁ¯

.ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜ Ï˘ Ì˙„Â·Ú

ãåñéåÔ¯˜· ‡Ï‡ ÌÏ˘ ‰È‰ ‡Ï Á·ÊÓ‰
Ï˘ ÂÁ˙Ù „‚�Î ˙È·¯ÚÓ ˙È�ÂÙˆ
È�˘ ˙È··Â ÔÂ˘‡¯ ˙È·· ‰Ê ‰È‰Â ,ÏÎÈ‰
˙ÎÒÓ· È�˙„ ,ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙Ë˘Î ‰Â˘·

Á·ÊÓ‰ ˜¯Ù ˙Â„Ó(‡"Ó ‚"Ù)È�· ÂÏÚ˘Î
¯·Ò˜ ,ÔÂÙˆ‰ ÔÓ ˙ÂÓ‡ '„ ÂÙÈÒÂ‰ ‰ÏÂ‚‰
ÌÈ˙·‰ È�˘ ÔÈ· Ï„·‰ ÌÂ˘ ‰È‰ ‡Ï˘
‰È‰È˘ ·ÈÈÂÁÂ ÌÈ˘¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯·„· ‡Ï‡
È"˘¯Â .Û¯ÂË Ï˘ Â˜ÏÁ· ˙ÙÒÂ˙‰ ÏÎ

ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓ· ‰È‚‰(:‡Ò)ÂÙÈÒÂ‰ ‚"‰
ÔÈ�Â˘ ÍÎÂ ,Î"Ú ÌÂ¯„‰ ÔÓ ˙ÂÓ‡ '„
‰È‰ ÔÂ˘‡¯ ˙È··˘ Â‰Ï ‡¯È·Ò ,Ï···
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,Û¯ÂË Ï˘ Â˜ÏÁ· Á·ÊÓ‰ ÏÎ
˙‡ ˙ËÚÓÓ ‰„Â‰È Ï˘ Â˜ÏÁÓ ‰ÚÂˆ¯
Ô�È·˘Á ¯ÈÙ˘Â ,È�˘ ˙È·· ‡Ï‡ „ÂÒÈ‰

ÌÈ¯·„ ÏÏÎ· ‰ÈÏáÏÈ‡Â‰ ÌÈ˘¯ÂÙÓ‰

á'ד כנוס המזבח היה ראשו דבבית נמצא המזבח, בדרו� הוסיפו א� יקשה שלא לישב בא

מזרחית דרומית בקר היה שלא מה וכל יהודה, של שבחלקו באמה היה ולא לדרו� אמות

ומתרגמינ יטרו�, זאב בנימי כדכתיב בנימי שהוא טור� של בחלקו היה שלא משו� יסוד

בחלק כולו שהיה ראשו בבית וא"כ עי"ש, נג: בזבחי� כדאמרינ מדבחא יתבי באחסנתיה

הוסיפו אי� וא"כ בדרו�, ג� יסוד היה יסודבנימי לשנות יצטרכו זה וע"י דרו� לצד אמות ד'

הכל כדכתיב והמזבח מהבית דבר לשנות רשאי אי הרי דרו�, צד בכל תל� שלא המזבח

סב. בזבחי� ,כדאמרינ מפורש, מקרא מוצאי� א� רק כ"ח), (דה"א השכיל עלי ה' מיד בכתב

הכל חשיב ודרוש, אשכח קרא משו� דהוסיפו דהא כיו מפורש דחשיב רבינו קאמר ולכ�

(סא:) ש� וכדאמרינ מפורש חשיב נמי שיתי משו� בדרו� המזבח את שהוסיפו מה בכתב,

אמות. ד' ד"ה ש� תוס' וע"ע ש�. רש"י עיי כאכילה שתיה
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ÍÎÏ ÂÎ¯ˆÂ‰Â ,˙ÙÒÂ˙‰ ˙·Ò· Â˘Â„ÁÂ
„ÂÚÂ ,ÔÈ˙È˘ ÌÂ˘ÓâÌÂ˜Ó ËÚÓÏ ‡Ï˘

,ÌÈ˘„˜ È˘„˜Ï ‰ËÈÁ˘‰ãÈ�ÂÙˆ ‰È‰È˘Â
Ï‰‡ Á˙Ù Ï‡ ÔÂÂÎ· '‰ È�ÙÏ Á·ÊÓ Ï˘
ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ˜¯Ù· È"·‡¯Î „ÚÂÓä,

‰È˙ÂÎ È˙‡ ˙Â„Ó„ ‡Ó˙ÒÂåÈ˙‡ ‚"‰Î·Â ,
ÂÁÎ�˘ ¯ÈÙ˘æ‰¯ÊÚ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÂÂÁ˙˘È

ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ÏÎ ¯‡˘ÂçÂ�È�˘˘ ˙ÂˆÈÁÓ·
.ÌÈÏÎ„ ˜"Ù·

˙Â„Ó ˙ÎÒÓ· „ÂÒÈ È·‚ Ô�˙Â(‡"Ó ‚"Ù)

ÔÂÙˆ‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÍÏ‰Ó ‰È‰ „ÂÒÈ‰
·¯ÚÓ‰ ÏÎ È�Ù ÏÚÂè‰Ó‡ ÌÂ¯„· ÏÎÂ‡

‡˙ÏÓ„ ‡ÓÚËÂ ,˙Á‡ ‰Ó‡ Á¯ÊÓ·Â ˙Á‡
˙Ò�Î� ‰˙È‰˘ ‰„Â‰È Ï˘ ‰ÚÂˆ¯ ÌÂ˘Ó

ÔÓÈ�· Ï˘ Â˜ÏÁ Ïˆ‡éÈ˙Î‡Â .Ô¯Ó‡„Î
ˆÚ„�ÓÏ Ô�ÈÎÈ¯àéÏ¯Â‚ ‰Ï ÈÂ˘ È‡Ó‡

,Á·ÊÓ‰ „ÂÒÈ Ï‡ ˙˜ÁÂ„ ‰ÚÂˆ¯ ‡È‰‰Ï
˘"¯ ‰˘¯ÈÙÂáéÊÎ¯Ó Á·ÊÓ‰˘ ‰È˙„‚‡·

‡Â‰Â ,ÌÂÏ˘ ‰„ÂÒÈ˘ ‰�ÈÎ˘ ‰�ÁÓÏ
‰�ÁÓÏ ·È·Ò ÌÈÏ‚„‰Â ÌÏÂÚ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ
‰‡Ï È�· È�˘Â Á¯ÊÓÏ ‰„Â‰È ,‰�ÈÎ˘
Ì˙‡�˘· ÌÂÏ˘‰ ˙„Ó· ÂÓ‚Ù˘ ÂÓÚ Î"‚
ÔÂÚÓ˘Â ÌÂ¯„Ï Ô·Â‡¯ ÔÎÂ ,ÛÒÂÈ ˙‡

Ï˘ ‰È�·Ï ÂÏÎ È·¯ÚÓ Ï‚„ Ï·‡ ,ÂÓÚ
È�·Ó ÔË˜‰Â ‰‰Ï· È�·Ï È�ÂÙˆ‰Â ,ÏÁ¯
‡ÏÂ .ÛÒÂÈ ˙‡ ÌÈ‡�Â˘ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰ÙÏÊ
ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ‰„‚‡ È¯·„Ï Ô‡Î Â�Î¯ˆÂ‰
Ô·Â‡¯Â ‰„Â‰È„ ÔÂÈÎ„ ˘"¯ ˘¯ÈÙ Ì˙‰„
„Á ,„·Ú ‰Ïˆ‰ È‚ÏÙ Â‰ÈÈ�Ó „Á ÏÎ
‰Ïˆ‰· ÌÈÈÒ ‡ÏÂ ,Ì„ ÂÎÙ˘˙ Ï‡ ¯Ó‡
‰Ó ¯Ó‡ „ÁÂ ,'ÂÎÂ Â˙Â‡ ÂÎÈÏ˘‰ ‡Ï‡
Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÍÎÈÙÏ ,Â�¯ÎÓ�Â ÂÎÏ Úˆ·
‰Ó‡ ‡ÏÂ ‰Ó‡ ÈˆÁ ÂÏ˘ ÁÂ¯· ‰ÎÊ
ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡ÓÈ˙ ‡Ï„ ¯ÓÂ‡ È�‡Â .‰ÓÏ˘
¯Ó„ ˙Â„Ó„ ‡�˙ Ì˙Ò‡ ‚ÈÏÙÂ ‡Â‰ ‡�˙
'¯ ‡Ï‡ ,‰Ó‡ ÈˆÁ ¯Ó‡ ¯ÓÂ ‰Ó‡ ¯Ó‡
Ï˘ ‰Ó‡„ È�˙˜Â ‡Â‰ ‡�˜ÂÂ„ ‡�˙ ÔÂÚÓ˘

„ÂÒÈ)âéÂ·Á¯· ÌÈÁÙË ‰˘ÓÁ Ï˘ (‰��È‡
ÏÎÂ ,„·Ï· Â·Á¯· ÔÎ ··ÂÒ Û‡Â ,Â‰·‚Â
‰˘˘ ˙· ‰Ó‡· Á·ÊÓ Ï˘ ˙Â„Ó ¯‡˘
‰˘ÈÓÁ Ì‰ Ì‚˘ ÂÈ˙Â�¯˜Ó ıÂÁ ÌÈÁÙË

ÔÈ·Â¯ÈÚ ˘È¯·(.„)ÌÁÏ‰ È˙˘ 'Ù·Â˙ÂÁ�Ó)

(ÊˆÔ‡Î ÔÈ‡˘ ‰˜ÂÓÚ ‰˘¯„Ï ‰ÊÂ ‰Ê
ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰ÓÏ˘ ‰��È‡˘ ‰Ó‡Â ,‰ÓÂ˜Ó
È¯˜„ ÈÓ� ÈÎ‰ ÛÒÂÈ ˙Ïˆ‰Â ,‰Ï È¯˜ ‰Ó‡ ÈˆÁ
‰·Â¯Ó ‰Ïˆ‰ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,‰Ïˆ‰ È‚ÏÙ ‰Ï

âקדשי� קדשי שחיטת מקו� למעט לא כדי בדרו�, דוקא להוסי� הוצרכו למה טע� ועוד

.בצפו שהוא

ã.'ה לפני חשוב יותר שהוא הפתח כנגד מכוו ק"ק ש� ששוחטי� המזבח צפו שיהא וג�

ä.מהמזבח ואפילו מכלו�, פנוי צפו שיהא צפונה, נט.) (זבחי� ש� דאמר

å.יז ביומא כדאמרינ

æ.המזבח ביניה� יפסיק ואל בעזרה, הנכנסי� ישתחוו ההיכל פתח כנגד

ç.ניקנור בשער ועומדי� בפני� להיכנס יכולי� שאינ� כפרה מחוסרי

è.לצפו הסמוכה באמה רק היה במזרח וכ יסוד למערב הסמוכה באמה רק היה שבדרו�

éשלא לפי [והטע� יטר�, זאב בנימי משו� בנימי של בחלקו רק המזבח מקו� שהוכשר

יוס�]. במכירת השתת�

àéהמזבח מקו� תדחק כ� וע"י המזרח מ תצא רצועה שאותה בגורל לעשות הוצרכו למה פירוש

ש�. יסוד היה שלא

áéבזוהר

âé.היא דצ"ל נראה
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ÏÎ‰ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‡È‰˘ ÌÈÈÁÏ ˙ÂÓÓ
¯Ó ‡ÓÏ‡ ,‰ÓÏ˘ ‰Ïˆ‰ ‰˙È‰ ‡Ï˘ ‡Ï‡
.È‚ÈÏÙ ‡ÏÂ ‡„Á ¯Ó‡ ¯ÓÂ ‡„Á ¯Ó‡

ïøãäמלי הני דכל החביבה למטה
הא אתמרו, בגינה מעלייתא

בשעה הנשמה על צפו�, עורי בה כתיב
בשעה תימ�, ובאי באד�, נתונה שהיא
כל שמהלכת גני, הפיחי ממנו, שמסתלקת
יזלו מקד�, ג"ע עד הדרו� רוח פני
הערה זה בכל ודי מצות, בשכר בשמיו,

למשכיל.

ו

àרוממה ה' ימין
éøáâáהיו אשר בתראי בדרי חזינא רברבי

כבני בספריה� דשמועינהו מלפנינו
תהיה לולב של הימי� שפניות ריינו"ס

*áמשמאל חנוכה ושל לדרו�, ממזרח
בשכבר תבעתני אל אימת� והנה לימי�,
כמנהג הנכונה הסברא כי דברתי בסתר לא
גדולי� היו המה שג� אוסטריי"� בני
כי האמת אל והסכימו ובמני� בחכמה
התורה כתיבת כסדר הוא הימי� פניית
לא ימי�, יד של הפנימיי� הפני� לעומת
שמה ולאו כלל איריא דלא אחוריה לצד
החיצוני�, דר� הוא כי נסיגה, אלא פנייה

לכבודו. שבראנו ברו�

äúòåבבעלי פוגעי� קנאי� עמדו קמו
כשאר לשוויינהו הזאת הסברא
זומא כב� העול� את ומרעישי� אנשי,
ריינו"ס כבני תני דלא מא� כאילו
שמעתא, אינשי גמירי כדלא ליה משתקיני�
מעמידי עצמ� עושי� המה והנה
בה� התחיל מי ידעו לא אשר המנהגי�
לדיקנני אפוטרופי למיהוי ובעו ראשונה,
הספרי�, בעלי כבוד על לחוס תורה זקני
מעפרייהו ל� יהיב מא� בזה צור� ואי�
על יחוס ומי יחוש מי כי עייני�, ומילינ�
יעויי� ממני, יותר שמי� כבוד דבר

הראשונות נט)בתשובותינו ברכת(סי' גבי

à.זה בכל רבינו דברי לבאר שמארי� ת"ו צפת העליר ר"ש בהקדמת עיי

á'סי) הדש בתרומת כמובא אויסטריי"� ובני ריינו"ס בני נחלקו הימי פניית כיצד זה בדבר

ועוד והלבוש ריינו"ס, כבני נקטו אחרוני� ועוד תרנ"א) וס' תרע"ו ס' (או"ח והב"י קו)

כתב וכבר .לימי להפנות כדי ד"ה תרע"ו הלכה ביאור ועיי אוסטריי�. כבני נקטו אחרוני�

מיד יצא דכבר כיו קפידה, כ"כ אי וחנוכה לולב דלעני חיל) עושה ה' ימי (בסו� רבנו

הבאנוהו [ולכ� במזבח הוא הקפידה ועיקר כ�] משו� המנהג לשנות צרי� אי [ולכ� בהתחלה.

תרנ"א. סי' או"ח שלמה וחכמת ס"ז, סי' או"ח צדק צמח שו"ת וע"ע הסוגיות] לביאור כא

*á.כהיו� עושי� אשכנז שבני כדר� וכו' מערב. צפו דרו� מזרח היינו
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ספרנו חנ� על ולא ש�, עיי� התפילי�
כאיסי ספרי� מחברי של שבח� מקצת

התקבל בפרק יהודה כיâב� ואמרו
הוא הגולה בני כל של רב� קארו מהרר"י
ה� ותורת� מעשיה� בזה, להארי� ואי�
בעלי הנה הדברי� תכלית זכרונ�.
ונשלוח למענית� האריכו מחלוקתנו
תבל ובקצה מגולה בתוכחת לידינו ספרי�
בעינינו ראינו כאשר הרצי� ביד מיליה�
חדתי� דברי� לי�, מעבר אפילו ב� לדבר
כבר נשמע שלא ב� טוב אי� עתיקי�
ברכיה� על יולדנו דורנו זקני מפי בישיבה
ואנחנו רגליה�, בעפר התאבקנו ולעול�
כהו ולא לקבל� שלא בקרקע לפניה� דננו
בשני וכבוד במורא אליה� חיובנו ע� בנו
שזכרנו הספרי� למחברי וכ� עולמות,
דבר. לכל קוד� האמת כבוד א� ראשונה,

íðîàåובינ� בינינו בינותינו ההבדל
ועצ היורב ה� כי מאד, ו�

אפילו ואנ� כלה התורה בכל בקיאי�
הגענו לא חגיגה כלה דגמר תלמיד לאותו
בלבד הזאת ההלכה רק ידענו לא כי
כב� אנו הרי ובה ואמתתה, בוריה על
ראשי על וכננס דטבריא, בשוקי עזאי
ראינו הראשוני� הימי� בשכבר ענקי�,
רש"י ופי' והסוגיות המשניות כל והתבונו
ולא אחת לא זה לדי� השייכי� וזולתו
האחרוני�, בספרי ב� ידובר ומה שתי�,
שקדו ששוא עד המכובדי�, רבותינו ומפי
הרחיבו שהעמיקו במה מחלוקותינו בעלי
ואנ� חדש. כל אי� דרכ� פי על בה�

וגמרא ומשנה מקרא שמענא חילק לא
�להקי מידותיה� הושוו שכל� ידענו
דר� והוא לעול�, אחת דר� על לימי�
והסכימו והמוסר והשכל והטבעי החוש
המנהג מעמידי אנו והרי והסוד, הדי� בזה
המקודשי� לכהני� המפורסמי� הקדמו�
בהיכל אלקינו משרתי ד' בבית העומדי�
ויקשה פניו יעוז ומי שכינתו, במעו� קדשו
עוד להחזיק זאת התראתינו אחרי ערפו
כי שמעתתא לכולהו ולהרחיק במחלוקת
מפשט� להסיר� זו, תורה תצא שמה� רבו
פני�. בשו� הישר העיו� יסבלהו שלא מה

åëìפניית כי וראו ודעו לנו שמעו בני�
שהימי� הצד אותו כנגד הוא הימי�
לשמש אלא נבראת לא והיא אליו, פונה

מקו�ãאת כל וסימני� שנראהäהפני�,
ישועות וכתיב עמו, נראית שכינה מיכאל
{בי�} (כי) כלל ל� שני ולא ואלקי, פני
כי הנה מפני� �והמוק מבחו� �המקי א�
חטאת של מתנות בארבע ברור הדבר כ�
מבפני� �המקי א� בי� החיצו�, המזבח על
הנכנס האד� כל זה כי מבחו�, �והמוק
צדיק בתומו מתהל� לעזרה נקנור שער דר�
מ� לפני� ברגליו המוקפות המחיצות תו�
שהוא תמיד הקודש אל ופניו הקלעי�
פניותיו לצדד כרמי� דר� יפנה לא באמצע,

å.בושה לאותה אוי לפני�, ולא לאחור

êàגילנו בני אלה של טעות� מקו� זה
כ� אשר וישתבחו עלינו החולקי�
המה כי מלב� בדו אשר בחלוקי� עשו

Á·ÊÓהבל, Ï˘ ÂÓÂ¯„Ï ˘·ÎÏ ‰ÏÂÚ‰ ÈÎ

â.ס"ז ד� גיטי

ã.האד� פני

ä.פני� כלפי משמש שהימי הרי לשכינה, כביכול ומשמש השכינה, מימי שהוא

åשצרי� דלדבריה� בדרו�, שהוא לכבש לעלות כגו לדרו� לפנות צרי� שא� כוונתו נראה

הפתח. כנגד אחוריו נמצא ימי צד כלפי ולהל� להסתובב
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‰Ó‰ ‰�‰ ,˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜Ï ÂÏ ‡·Â
ÔÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ˜¯ ÔÈÓÈ‰ ˙ÈÈ�Ù ÔÈ‡˘ Â·˘ÁÈ
‡È‰˘ Ô¯˜‰ ‰˙Â‡ „Ú ··ÂÒ‰ Í¯„ ˘·Î‰
‡˙È‡ Ì‡Â ,„·Ï· ˙ÂÓ‡ ‰�Ó˘ Â�ÓÓ ‰˜ÂÁ¯
‰ÈÈ�Ù Â‰Ï ‡·È˘Á Á·ÊÓ ˙Ù˜‰ ‰ÏÂÎ„
ÌÂ˜Ó Â·ÈÁ¯‰˘ ˘"Î ÌÎ¯„ ÈÙ ÏÚ ˙È�ÓÈ
Ô‚Â‰Î Ì‰Ï ‰ÏÂÚ Â�È‡ ‰ÊÂ ‰Ê ÈÎ ,˙ÂÚË‰

ÌÂ˜Ó· ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ÌÈ�‰Î‰ ÂÎÏ‰È ˘Â„˜
ÌÈ�ÂÈÎÂ ¯È˜ ÌÈ˘˘‚Ó ÌÈ¯ÂÚÎ '‰ È˙¯˘Ó
Ì‰È˙Â·Â¯‡ Ï‡ ÌÈ„„Ó Ì‰È�ÈÚ ÂÁ˜Ù� ‡Ï
Ì‰È˙Â·ÂÎ¯‡Â Á·ÊÓÏ „ÈÓ˙ Ì‰È„ÈÂ Ì‰È�Ù˘
ÌÈ„„ˆ È„ˆ· ÌÈÎÏ‰Ó‰ Í¯„Î ,Ô˘˜� ‡„Ï ‡„
·‚Â ÔÈÓÈ‰ È�¯Ùˆ Ê‡ ÈÎ ,ÍÂÏ‰ ‰ÈÓ˘ Â‡Ï„
ÏÎ Ô‰È¯Á‡Â Ô¯˜Ï Ô¯˜Ó ÂÚÒÈ ‰�Â˘‡¯ „È‰
‡Ï˙Ó ÔÈÏ˙Ó È‡„Â ÂÏ‡ ÏÚ ,ÂÎÂ˘ÓÈ Ì„‡
Ì‰È�ÈÚ· ˙‡Ê È‰˙Â .Ì�¯Ùˆ ÌÒ¯ÎÓ ‰ÙÈ
‰¯ÊÚ‰ ˙ÂÓÂÁ Ïˆ‡ Ì‚ ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ
Ì„‡ È�· Ï˘ ÌÎ¯„ ÂÏÈ‡Î ,ÌÈ�ÙÓ ÌÈÙÈ˜ÓÏ
ÌÈ¯·„ ‰Ï‡ ÏÎ Ô‰ .ÌÈÏ˙Î· ÍÎÁ˙‰Ï
¯·Î ¯˘‡ ··ÂÒÏ ‰�ÙÂ È�˙˜„ ‡‰Â ,ÌÈÏË·
ÔÂ¯‚È�Ò ı¯‡· ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜ Â‰Â˘Ú
‰Â˜ÒÙ„ Ì˘Ó ‡Ï‡ Â�È‡ ,Ì‰È¯·„Ï
‰ÏÚ˘ ÔÂÈÎ„ ,‡ÙÈ¯Á ‡�ÈÎÒ· ÔÈ˙È�˙ÓÏ
˙ÈÓÂ¯„ Ô¯˜Ï ÂÏ ‡·Â ··ÂÒÏ ‰�ÙÂ ˘·Î·
È„ˆ·Â ˜Á„‰ È„È ÏÚ ÍÂÏ‰· „·Ï·Â ˙ÈÁ¯ÊÓ
˙ÈÈ�Ù Ì‰È�ÈÚ· ˙‡Ê ‰˙È‰ ,Ô¯Ó‡„Î ÌÈ„„ˆ
·È·Ò ÍÏÈ‰‰ ¯‡˘ Â˘¯Ù ‡Ï Ì‰Â ,ÔÈÓÈ‰
,ÂËÂÚÓ· ‰Ê‰ Ú¯‰ ˜ÁÂ„‰ ÂÏ·Ò ÈÎ ,Á·ÊÓÏ
,„‡Ó ¯‡Â·Ó ˙‡Ê‰ ‡¯·Ò‰ ÏÂË· Ì�Ó‡Â

‡‰„æÏÎ„ ‡˙ÚÓ˘„ ‡¯Ó Ï‡˜ÊÁÈ ¯· ÈÓ¯
‰ÓÏ˘ ‰˘Ú˘ È�ÂÓ„˜‰ ÌÈ‰ Ï‡ ,'ÂÎÂ ˙Â�ÈÙ
Ì˙‰ ·È˘Á ‡˜ ‡¯˜Â ,‰È˙ÏÈÓÏ ‰ÎÓÒ‡
È¯ÂÁ‡ ‡Ï ¯˜· ¯˘Ú ÌÈ�˘ Ï˘ Ì‰È�Ù
·¯ÚÓÏ ÔÂÙˆÓ Ì˙ÈÈ�Ù ¯„Ò ‰È‰Â ,Ì‰ÈÏÂÒ¯˜

ÈÎ‰ ‡Î‰Â],Á¯ÊÓÏ ÌÂ¯„ÓÂ ÌÂ¯„Ï ·¯ÚÓÓÂ
Á¯ÊÓÏ ÌÂ¯„Ó ÌÈ··ÂÒ Ô‰Î Ï˘ ÂÈ�Ù ÈÓ�
Ï‡¯˘È ÏÎ ˙ÂÈ�Ù ‡È‰ ‰ÎÎÂ [·¯ÚÓÏ ÔÂÙˆÓÂ
Ï˙ ÏÎÈ‰Ï Â˙Â¯ÊÁÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰·
ÔÈ‡˘Â ˙È·‰ ˙Â¯È˜Ï ‡Ï ,ÂÈÏ‡ ÌÈ�ÂÙ ÏÎ‰˘
‰ÏÚ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡�˙Â ,‰Ê· ÏÏÎ ˜ÒÚ Ì‰Ï
··ÂÒÏ ÂÈ�Ù ÍÙ‰Â ,ÌÂ¯„· ‡Â‰˘ ˘·Î·

ÂÎ¯‡ ÛÂÒÏ ˘Â¯ÈÙçÔ¯˜Ï ÂÏ ‡·Â È�˙˜„Î ,
Á¯ÊÓÏ ÌÂ¯„Ó Â�ÈÈ‰„ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„
ÏÎ·Â ÔÂÙˆÏ ‰�ÂÙ Á¯ÊÓ· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ÎÂ
Ï˘ ÂÁ¯ÊÓ Í¯Â‡Ï ÍÏ‰Ó ‡Â‰˘ ÂÈ˙ÂÚÈÒÙ
·¯ÚÓÏ ÔÂÙˆÓ ÔÎÂ ÔÂÙˆÏ ÂÈ�Ù ÌÏÂÚÏ ˘·Î
˙ÈÈ�Ù ‰Ï‡ ÏÎ· ÔÈ‡Â ÌÂ¯„Ï ·¯ÚÓÓÂ

.Á·ÊÓÏ ÌÈÈ¯ÂÁ‡

äðäåÔ¯˜ ÏÚ ‰�Â˘‡¯ ‰�˙Ó Ô‰Î‰ Ô˙�˘Î
Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ „ˆ‰Â ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓÂ¯„
Ï˘ „ˆ‰ Â˙Â‡Â ,Á·ÊÓ‰ ÈÙÏÎ ˙È�ÓÈ‰ Â„È
˘„˜· ˙¯˘Ï ‡¯·� Â„·Ï ‡Â‰ ÈÎ Ô‰Î‰ „È
‰�˙Ó Ô˙ÈÏ ˙È�ÂÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜Ï ‰�ÂÙ
„È‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù ÈÎ ˙Â‡Â¯‰ Â�È�ÈÚ ,‰ÈÈ�˘
Á¯ÊÓÓ ‰�ÂÙ „¯ÂÈÂ ‡ËÁÓ ÏÈÁ˙‰ ‰�ÓÓ˘

ÔÎÂ .ÌÂ¯„Ï Á¯ÊÓÓ ‡Ï ÔÂÙˆÏ‡ˆÂÓ ‰˙‡
È‡„ ‰¯ÊÚÏ Á¯ÊÓ‰ ¯Ú˘ Í¯„ Ò�Î�˘ ÈÓ·
ÌÈ�ÙÏÂ ¯Ú˘‰ ÔÓ ÌÈ„„ˆ È„ˆÏ ÍÏ‰Ó ÈÚ·
‰ÈÈ�Ù ÂÊ ÔÈ‡ ·¯ÚÓÏ ÂÈ�Ù Á¯ÊÓ‰ ÁÂ¯ ÏÎ
‰�Ù ‰�‡ ÔÎ Ì‡Â Â˙ÒÈ�Î· È‡˜ Ì˙‰„ ,ÏÏÎ
‡Â‰ ‰ÏÚÓ Ï˘ „Â·Î Í¯„ Í‡ ,‰�Ù ÔÎÈ‰ÓÂ
ÔÈ‡˘ ÔÂÙˆ ÈÙÏÎ Á¯ÊÓ‰ ¯Ú˘Ó ÂÈ�Ù ÍÂÙ‰Ï
¯˘È Â˜· ‡ÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ˙ÂÈ�Ù ‰Ê·
Í¯„Î „ÈÓ˙ ˘„˜‰ Ï‡ ÂÈ�ÙÂ ÛÈ˜Ó ‡Ï‡
„È‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù˘ ÍÏÓ Ï˘ ÔÈËÏÙÏ Ò�Î�‰
Ú„ÂÈÏ ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓ· ÌÈ�Ù‰ ˙‡ Ï‰�˙ ˙È�ÓÈ‰

.‰�È· È¯Ó‡ ÔÈ·ÓÏ ¯ÒÂÓÂ ‰ÓÎÁ

æ.ע"ב נ"ח ד� יומא

ç.מזרחית דרומית לקר הגדול] [מהכבש באלכסו המהל� כבש של ארכו לסו�
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íðîàåעושי� ריבנו אנשי שהיו זמ� כל
דנתי בשתיקה כדבריה� מעשה
מה על לה� יש ואמרנו זכות �לכ אות�
שזכרנו הספרי� בעלי ה� וכדאי שיסמוכו
יקבל הלכה של לעומקה ירד שלא מי כי
על יאמרו אפילו עליה� ויסמו� דבריה�
בלולב שכ� וכל שמאל, שהוא ימי�
וחנוכה מצותו, נעשית בעלמא דבהגבהה
שכתב מה� ולמי תמיד, אחד בנר נמי הכי
תשובתנו שבוש, הוא שלנו שהדר� בספרו
שמואל דאמר גב על �א וכבוד במורא אליו
דטרפות במילי ידע לא אבא אמר הכי אי
הלב קנה גבי באיסורי כרב הלכה כלו�

טרפות אלו דאורייתיהèבפרק הוא והטע�
ולא הזה למחבר וג� לשמואל ליה ארתחא
שרי עלמא לכולהו ודאי והא להו. צייתינ�
ולדיד� כוותי�, דלא הספרי� על לסמו�
די� בית גבי רבנ� דאמור הא כי אסור,
ועשו שטעו היודע כי בהוראה שטעו
בב"ד. תלה לא שהרי חייב כהוראת�
שלמי� האלה לאנשי� הכניס� מי אבל
לא וה� אחרינו, תגר לקרוא אתנו ה�
שנכתב במה אפילו דעתינו �לסו ירדו
שלנו הראשונות התשובות בספרי זה על
על לחלוק ולא רוח, ובשפלות נשבר בלב
של באמיתה ה' על להתענג רק זולתינו
שיש למי הער� יקרי דרושי� בקשר תורה
אלינו בא אחדי� ימי� זה כי אמת, חי� לו
אבי בחכמת משתבח יו� מאר� אחד אד�
והראה הוא, רבא וגברא ספרי� שחבר אמו
כוותי� הלכתא זה בדי� שפסק מה לנו
שיש ואמר האמת, אל שכיו� כחו יפה
לחתו� ממנו בקש ע"כ בארצו עוררי� עליו
הכרנו מילי בקוצר ש� וג� הפסק, אותו
מילי דבגי� בהיפ�, הספרי� בעלי בכבוד
זכות� נגרע לא להו איתבריר דלא חדא
שלא תורה של דרכה הוא כ� כי כלו�,

ורבי� לבדו. עמר� ב� רק כלה אנוש ידע
שלא דברי� חכמי� במאמר משתבשי�
והאמת עקיבא, לרבי נגלו למשה נגלו
הכא עקיבא רבי ידע לא הכא משה שא�
ר' של תורתו כשהראהו וא� לו, מני�
מאי ידע הוה לא במרו� וחביריו עקיבא
אשר רוחניי� במקו� הת� שאני קאמרי

הי' לא עלמא,עד� דהאי מדא לביש והוא
מאדו� מתנה תורה לו נתנה לא עדיי� ועוד

אתו. לדבר כלותו עד הכל

êàרבי שהצטר� חכמי� אמרו יפה
מה פשט, דר� ולפרש לגלות עקיבא
עמו כמוס למשה ידוע בשתיקה שהיה
הלמודי� באוצרות חתו� בעלמא ברמיזא
בברור. האמת הוא כ� כי בזה ודי הכוללי�,

äúòלפנינו שבא ההוא האיש אל שבנו
ש� על שיהיה צרפתי או יוני
חו� הדפיס הוא כי יחוסו או מקומו
לנו האלה הדברי� מלבנו ולא למקומ�,
השכל בעלי בו ירגישו קצת �ובחילו
וזה יעשה לא וכ� דיד� בשותא הרגילי�
עלינו האלה האנשי� קנאת העיר כי פריה
את הצילו לא ומדוע בקברו אמו אבי ועל
תשובתינו מיד כמות� הסוברי� הרבני�
בר רמי כי ש� זכרנו וכבר בראשונה
לימי� פינות כל שיהיו אמר לא יחזקאל
יפה ובארנוה המזרח, לימי� אלא סת�
זאת את להבי� שיעמיק ומי במקומו יעויי�
אחרת טענה או ראיה לשו� צרי� אינו
שו� שאי� הודיע ואחרי דברינו את לאמת
ריעי� אלה של למחלוקות� נפקותא
הזה, במוחש השתבש� רק האהובי�
להכריע משכיל לכל באהבה נתונה הרשות
שלא קצרנו ואנחנו האריכו ה� בינותינו,
לה� לברר רק התלמידי�, אזני לערבב

וקצרה. קלה בדר� האמת
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äøåúä úàæå

חיל עושה ה' ימין
øîàאר� ענוי בקשוני צדק הכותב

לכתוב והשלו� האמת אוהבי
ה' לימי� לצרפ� ראויי� חפ� דברי לה�
דקדימו מהללו התלונה ותכל דיד�, רוממה
אשר שומע כלא ואהי לאדונייהו, פומייהו
דארעא עפרא אנא נחבאו, לא נערי� גדפו
'מעביר שמי, זה מ"ע רבנ� בי דחתו�
יכעוס ואל 'עלבו�, 'מוחל זכרי וזה 'עו�
ועולה. מקצר מפרש והנני עלאה, הלל

÷øôá‰˙ÁÓ‰ ˙‡Â ÛÎ‰ ˙‡ ÂÏ Â‡ÈˆÂ‰
(:Á� ‡ÓÂÈ)·‰Ê‰ Á·ÊÓ‰ È·‚

Ú·¯‡ ÏÚ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈÓ„‰ ˙‡Ê‰Ï
Ì˘ ÔÈ‡˘ ‡˙ÚÓ˘„ ‡È‚ÂÒ ËÈ‰¯ ,ÂÈ˙Â�¯˜
ÈÒÂÈ '¯ÏÂ ,„·Ï· ‰Ù˜‰ ˜¯ ÏÏÎ ‰ÈÈ�Ù

ÈÏÈÏ‚‰à˜ÈÙ� ÈÎÂ ÔÂÙˆ· ‡Ú¯˙ ¯·Ò˜„
Á¯ÊÓÓ ÛÈ˜Ó Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎÓ ÏÂ„‚ Ô‰Î
‡Â‰ ÍÂ¯Ú ÔÂ�˘Â ÔÈ˙ÂÂÎ ¯ÈÙ˘ È˙‡ ÔÂÙˆÏ
‡Ë˘ÙÎ Ì˙‰ ‡ÎÈ‡ ‡˙ÏÈÓ ÈÈÂÏ‚Â
ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ‰ ˙ÂÙ˜‰ ÔÈ· ÔÈ‡˘ ÔÈ˙È�˙Ó„
‰È˙ÏÈÓÏ ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ‰ ˙Ù˜‰Ï ‰È˙ÏÈÓÏ
‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó È�˙˜„ ,ÌÂÈÒ‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ‡Ï‡
Ì˘ ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ‰ ÏÚ ˙‡ËÁ· ÏÈÁ˙Ó
Ô�‡ Û‡ ,ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ‰ ÏÚ ¯ÓÂ‚ ‰È‰
˙ÈÈ�Ù Â�ÈÈ‰„ ‰È�Ù‰ ÔÈÈ�ÚÏ„ ‰�ÈÓ ˜ÂÙÈ�
‡�˙ È‡‰Â,Ô„È„ ÔÈÓÈÏ ÌÈÂ˘ ‰ÊÂ ‰Ê ‰Ù˜‰‰

‡Ï È�˙˜„ ÔÈ˙È�˙Ó„ ÈÒÂÈ '¯Î ¯·Ò ‡˜
ÈÂ‰ Ô�·¯ÏÂ ,˙Á‡ ˙ÎÂ¯Ù ‡Ï‡ Ì˘ ‰˙È‰
˙ÂÎÂ¯Ù È˙˘ ÈÚ· ÔÈÒ˜¯Ë ‰Ó‡„ ‡ÓÚË
ÔÓ ÌÈÏÂÚÏ Â‰Ï ‡˜ÙÒÓ ‰Â‰ È˜ÂÙÒ„
,ıÂÁÏÎ È‡ ÌÈ�ÙÏÎ È‡ Á˙Ù‰ È·ÂÚ· ‰ÏÂ‚‰
ÌÂ˘Ó ÌÂ¯„· ‡Ú¯˙ ¯·Ò˜ ‡·È˜Ú È·¯ Ï·‡
ÔÂ˘‡¯ ˙È··˘ È�ÙÓ ,Ï‡¯˘È È˜Ï‡ „Â·Î
Ò�Î� ÂÓÂ˜ÓÏ ÔÂ¯‡‰ ÂÒÈ�Î‰˘ È¯Á‡ ÛÎÈ˙
¯Ú˘Ï Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰ÁÓ˘· „Â·Î‰
ÌÈ�‰Î‰ ˙‡ˆ· È‰ÈÂ ·È˙Î„ ¯È·„ÏÂ ÏÎÈ‰‰
‡Ï ‡˜Â„ ‰‡ÈˆÈ‰ ÌÚ ˘Â¯ÈÙ ˘„˜‰ ÔÓ
È¯‰ ,'‰ ˙È· ˙‡ ‡ÏÓ Ô�Ú‰Â ‰Ú˘ ¯Á‡
˙Ï·˜‰· ‡ˆÂÈ ‰ÊÂ Ò�Î� ‰Ê ˘ÓÓ ‰˘È‚Ù
Ê�‚� ¯·Î˘ È�˘‰ ˙È·· Ï·‡ ,‰�ÈÎ˘‰ È�Ù
‡·Á˙ÓÎ „Â·Î‰ ‡·,Â‰È˘‡È ÈÓÈ· ÔÂ¯‡‰
ÔÎ È¯Á‡ ¯Â‚Ò ‰È‰Â ÈÓÂ¯„‰ ˘Ù˘Ù‰ Í¯„

Â¯ÒÁÏÂ ˙ÂÎÊ‰ ËÂÚÓÏ „ÈÓ˙á‰˘ÓÁ
.ÌÈ¯·„

íçìîåÔÂÙˆ· ÌÈ˜ÏÂÁ ÂÏÏ‰˘ ÌÈ�Ù‰
ÌÈ‡ˆÂÈ‰˘ Â�„ÓÏ ÌÂ¯„· ÂÏÏ‰Â
˙Â˘ÚÏ ÌÈÒ�Î�‰ ˙‡ ÌÏÂÚÏ ÌÈ„·ÎÓ

ˆÓÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘Ï ÛÈ„Ú ÔÂÙˆ È¯‰˘,‰Â
‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ˙Ú„Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ˘„˜
¯Ú˘ Í¯„ Ò�ÎÈÏ ÂÈ�ÙÏ ÁÂ¯ ˙Á� ‰È‰
˘Ù˘Ù‰ Í¯„ Ò�Î� ‡Ï ÚÂ„Ó ,ÏÂ„‚‰

è.ע"ב מ"ה ד�

à.מזרחית דרומית דרומית, מערבית מערבית, צפונית צפונית, מזרחית מקר שמקי� שסובר

אלאופרש"י היתה לא דאמר (נא:) דמתני' יוסי כרבי לה סבר וכו', אומר הגלילי ר"י ש�

בצפונית תחילה פגע הצפו דר� ויצא פני� מתנות וכשגמר ,הצפו מ ופרופה אחת, פרוכת

עד מזבח) מכוליה שיצא עד המזבח מ ויצא דכתיב (משו� נת לא וש� דמזבח, מערבית

.ימי דר� מערבית לצפונית וחוזר ש�, ונות צפונית למזרחית לו ובא שיצא

á.:כא ביומא כדאיתא
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‰˘Ú ‡Ï˘ ÌÚË‰Â ,ÔÈÓÈÏ ‡Â‰˘ È�ÂÙˆ‰
‡·‰ ‡Â‰ ˙‡ˆÏ ˙�Ó ÏÚ Ò�Î�‰ ÈÎ ,ÔÎ
Ï·‡ ,·‚� ¯Ú˘ Í¯„ ‡ˆÂÈÂ ÔÂÙˆ ¯Ú˘ Í¯„
˙�Ó ÏÚ ÌÂ¯„· Ò�Î� Ï‡¯˘È È˜Ï‡ '‰
„ÒÁ ıÙÁ ÈÎ ,ÂÏ Â�‡ËÁ ‡ÏÂÏ ˙‡ˆÏ ‡Ï˘
Ì˙‰ÓÂ ÈÓÂ¯„‰ ˘Ù˘ÙÏ Ò�Î�˘ÓÂ ,‡Â‰
„È·Ú�„ Í˙Ú„ È‡Ó ,¯È·„Ï ÈÏÂÈÚ ÈÚ·
Á¯Â‡ Â‡Ï„ ¯˘Ù‡ ‡Ï ‡‰ ÔÂÙˆÏ ‡Ú¯˙
ÍÙ‰· ÔÎ˘ ÏÎÂ ,Í¯„‰ ˙‡ Ì˜ÚÏ ‡Ú¯‡
‰ÈÈ�Ù ‰Ï ‡ÈÂ‰„ Â�Ï˘ ÔÈÓÈ‰ ˙ÂÈ�ÙÓ
È„·Ú ‡Ï ˙ÈÂÊ Ô¯˜· ‡Ú¯˙ „ÂÚÂ ,˙ÈÏ‡Ó˘
‡˙ÂÚÈ�ˆ ÈÚ· ÔÂ¯‡‰ ÔÂ¯ÒÁ „ÂÚÂ ,È˘�È‡
˙Ó„È‚ ‰˙È‰˘ ‰·È¯ ‰˙Â‡· ÔÎ˘ ,ÈÙËâ

Ô�·¯ ¯ÂÓ‡ ‰ÏÚ· ‰· ¯ÈÎ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓÂ
‰Î¯„ ÂÊ ¯ÂÓ‡ ¯Â„‰ ,ÂÊ ‡È‰ ‰ÚÂ�ˆ ‰ÓÎ
ÍÎÈÙÏ ,'ÂÎÂ ‰Ê ˘È‡ ÚÂ�ˆ ‰ÓÎ Ï·‡ ÍÎ·
,˙ÎÂ¯Ù È˙˘ Â˘ÚÂ Ì‰È�È·˘ ÌÈ‡È·� ÂÓ„˜
‰ÂÙ¯ÙÂ ÌÂ¯„· ˙ÈÓÈ�ÙÏ ‰ÂÚ·˜ „È·Ú ÈÎÈ‰
‰ÂÙ¯ÙÂ ÔÂÙˆ· ‰ÂÚ·˜ ‰�ÂˆÈÁ‰Â ,ÔÂÙˆ·
˜Ù� ÈÎ ‡˙˘‰Â .ÌÂ¯„· ‡Ú¯˙ È¯‰ ,ÌÂ¯„·

Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎÓ ÏÂ„‚ Ô‰Îã„ÓÂÚ ‡Â‰ È¯‰Â
,˙ÈÓÂ¯„ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜· ‰ÏÁ˙ ‰ÊÓÂ Á¯ÊÓ·
Ô¯˜ ÏÚ ˙ÂÊ‰Ï ÌÂ¯„Ï Á¯ÊÓÓ ÛÈ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ
Â˙ÂˆÓ ÏÚ ¯È·Ú‰˘ ÔÂÈÎ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓÂ¯„
ÂÈÏ‡ ·Â˘Ï ÈÂ‡¯ ,Á·ÊÓ‰ Ï‡ ‡ˆÈÂ ÌÈÈ˜Ï
‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï Â·Â·ÈÒ ÌÈÏ˘ÓÂ ˙ÂÊÈ¯Ê·ä

‡ÓÏ‡ ,ÔÈÓÈ· ÛÂ˜ÈÏÂ ‡¯Ó‚· ‰ÏÚ Ô�È˘˜ÓÂ
,‡Â‰ ˙È�ÓÈ ‰Ù˜‰ Â‡Ï ÌÂ¯„Ï Á¯ÊÓÓ
‡ÓÚË ‡ÎÈ‡„ Ú„ÂÈ ‡Â‰ Ì‚ ‰˘˜Ó‰Â
,‰ÏÁ˙ ÂÈÏÚ ¯·Ú˘ Ô¯˜ Â˙Â‡ Ï‡ ·Â˘Ï
‰ÊÏ ˘ÂÁÏ ˙ÈÊÁ È‡Ó Ï‡˘ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â
Ô�È�˘ÓÂ ,'ÂÎÂ ˙Â�ÈÙ ÏÎÏ ‰È· ˘ÂÁÈ� ‡ÏÂ
ÔÂˆÈÁ„ Ô¯˜ ‡„ÁÎ ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ ‰ÈÏÂÎ„

Â�È¯·„ ÂÓÈÈ˜˙�Â ,‰Ù˜‰ ‰Ó˘ Â‡ÏÂ ,ÈÓ„
‡·È˜Ú È·¯„ ‰È˙Ú„ ÏÚ ‰¯ÂÓ‚ ˙ÂËÈ˘Ù·
ÔÎ˘ ÏÎÂ ıÂ¯È˙‰ ÔÓ ÔÈ· ‡È˘˜‰ ÔÓ ÔÈ· ÈÓ�
˙‡Ê‰ ‰È‡¯‰ ‰¯ÒÓ� ¯·ÎÂ „ÁÈ Ì‰È�˘Ó
ÈÙ¯Á ÈÓÈ· ¯Â¯· ¯ÂˆÈ˜· ÈÓ˘Ó' ÌÈ·¯Ï
Â�Ï˘ ‰„Â·Ú ¯„ÒÏ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙Â¯Ú‰·*ä,
רוממה. ה' בימי� זכרתיה לא כ� על

äîåרבות פעמי� הכתובי� שהחליפו
סברתינו כפי לימי� הפנייה מסדר
פי על �א שוני�, בפני� �החילו ובא
ולא עלינו קשיא מה� אחד משו� שאי�
קראי דהנהו איריא דלא לזולתינו, סיוע
מילי אלא נינהו, פונה שאתה פונות לאו
לפו� וכולהו ואזלי מסדרי קא מילי
המפקפקי� מלב להוציא מ"מ אורחייהו

יגדיל דעתומשו� להפיס ויאדיר תורה
מקומ� על התבוננו השכל במוסר שואלי�
שמעתא. ל� רווחא וממילא יפה, יפה

éëהנזכרי� במדבר בפרשת הדגלי� הנה
אי� צפו�, מערב דרו� מזרח והנעשי�
המתמצע המקדש אצל חשיבות� כי ספק
בי� סדור� אופ� הגורמת היא ביניה�
ש� ואי� בחניית�, בי� המחנות במסע
יחדיו. נוסעי� הי' שלא ועוד כלל. פנייה
ואיחור קדימה אלא ע"ז זה לה� אי�
יהודה בי� ומררי גרשו� מסע והיה בלבד,
אבל לאפרי�, ראוב� בי� הקהתי� לראוב�,
ביניה�, מסע ללוי� אי� לד� אפרי� בי�
לרביעי שלישי בי� כוסות בארבע וסימני�
מפסיקי� אי� פרשיות בד' וכ� ישתה, לא
קשיטה מאה מאמר יעוי� לחודש, פרה בי�

ס"ז. סימ�

â.ע"ב נ"ג ד� שבת

ã.מזבח מכוליה שיצא עד ה' לפני אשר המזבח אל ויצא שנאמר משו�

ä.אח"כ ש� בגמ' כדאמרינ

*ä.יקרות בהערות פט"ו
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éîåçúáåנמי הכי מסעי בפרשת האר�
זכר כי גור�, המדות סדר
לדי� הנוטות שתהיינה ש� הכתוב עשה
וכבושות הרחמי� למדת מתמצעות
מזרח, צפו� מערב דרו� וסדור� בתוכ�,

עיקר. כל פנייה בהו שייכא ולא

êôääåקוד� וג� הספר, �בסו ביחזקאל
הרוחות את שסדר בסמו� לכ�
מיירי דהת� מערב, דרו� מזרח צפו�

כנודע לבא לעתיד הגבורות בזמ�åבהנהגת
מ� דאגה ולא רע פגע ואי� שט� שאי�

הפורעניות.

éøòáåחשיב קא למקלט שכול� הלוי�
הקולט הערי� במגרשי קרא
קולטת מזרחית שרוח תדע ראשונה, קולט
בפרשת תחלה בה פתח לפיכ� מקו�, בכל
המדרש בית ליושבי הוא וסברא מסעי,
מצפו�. יותר ומערב ממערב �עדי שדרו�

ùéøáåראש עלה למשה נאמר ואתחנ�
וצפונה ימה עינ� ושא הפסגה
לצדדי� רואה עי� כי ידוע ומזרחה, ותימנה
של רוחות ארבע וכא� הקפה, שו� בלי
והוא משה, לפני כול� היו ישראל אר�
מזרחה הירד� בעבר לה חוצה בתפלה עומד
ש� המקרא וסדר כלל, �להקי הוצר� ולא
הוא שעה באותה כמוהו למערב שפניו למי
ערב תמיד לקטורת פני� עבודת בדר�
אלא מלפניו מתחיל הכה� שאי� ובוקר,
ויוצא, ומרדד יכוה שלא מקו� בריחוק

הכתיבה אופ� כלהæוהוא ודייקא אלינו,
שבפני�. בשל� לדיד� מלתא

ìáàוראה עיני� נא שא כתיב באברה�
צפונה ש� אתה אשר המקו� מ�
המקו� מינה שמע וימה, וקדמה ונגבה
ועוד קרבת�, או הגבולי� הרחק כפי גור�

למזרח. דרו� הקדי� הרי

á÷òéáåוקדמה ימה ופרצת כתיב
נמי הכי ונגבה, וצפונה
עול� של גדרו לפרו� מובטח והוא הואיל
יש זה כל וע� פניותיו, לסדר הוצר� לא
חד דיד�, אליבא בשניה� הוכחה קצת
וצפונה, קדמה וחד וקדמה נגבה
אמת. אמרי� לקיי� תסתיי� ומתרוייהו

éàîåממזרח קבצ� ומארצות דכתיב
אפשר ומי�, מצפו� וממערב
תחלה, מתקבצי� המרובי� או שהקרובי�
ומקובל מתוק� והכל יותר, הזכאי� או

ושעתו. מקומו בעתו יפה

ùéåנח פרשת ב')בזהר עמוד ס' שתי(ד�
מבור�, מי� שתה פסוק על דרשות
בעלי הצדיקי� שמות על ושתיה�
בסדר נקטינהו שבפני� הנסחא המרכבה,
צפו� מערב ואיד� צפו�, מזרח דרו� מערב
ולא סייעתא לא מש� אי� א� דרו�, מזרח
ברמזא אלא מיירי, לא דפנייה משו� קשיא,

בראשית בפרשת א� ב')דקרא ל"ד יש(ד�
�אתתק דרו� וברור פשוט סיוע לדיד�
למערב. וצפו� לצפו� �אתקי מזרח במזרח

íâנשא (בפרשת
ç'ד מהזהר) חמישי חלק

ברכת של פינות לכל לש"� הזהיר מ"ט
לשמאלו, ש"� של מימינו שתהיינה כהני�

חנוכה. של לנרות פוני� שאנו כמו

åיחזקאל ובלקוטי פ"ב ח"ג ש"ב ובמ"ש ד' דרוש הנסירה ובש' ספ"ג התיקו ש' בע"ח עיי'

:ותבי וגו' הלוי� והכהני� ע"פ

æ.הכותב אל דהיינו אלינו למטה ומסיימי� למעלה, דהיינו ומרחוק מימי שמתחילי

ç:חדש מהזהר דצ"ל נ"ל



Ò˜¯„Ò‰„Â·Ú ÏÈÁ ‰˘ÂÚ '‰ ÔÈÓÈ

äúòואחריו הורס מקשה לשתק באתי
עפרוני�, חברי כל ימשו�
מ� מקצת שבכתיבת אמור האומרי�
צרי� שנזכיר, כמו נינהו ומעוטא האותיות
בפני אות כל לצייר בשמאל להתחיל
אורחייהו כי למפרע לימי� ולפנות עצמה
יוד זיי� ואו דלת כגו� צורתה, להשלי�
לשיטת�, אפילו מלבד� עוד אי� ריש,
ממש דומה מזו גדולה הטעאה ל� אי�
בכבש עלה במשנת מטעי� שהמה למה
אחרי דהת� ותשכח, דוק לסובב ופנה
ה' בימי� יפה ופירשנוהו לסובב שפנה
וכו' צפונית מזרחית לקר� לו בא רוממה
דתני הפנייה והיא האמתית ההקפה שהיא
שגמר אחרי נמי והכא יחזקאל, בר רמי

רא האות הקפהאת שמה דלאו שונה
דלעיל, הפנימי מזבח גבי הגמרא כדברי

èדלית להכא מהת� הוא מפורס� וק"ו
ומבית לבית �מאל לו בא פרכא, ליה
וישר, באמת הימי� פניית היא וזו לגימל
להגיע שלה פני� לצד פונה הימנית שהיד
שאר כל על ישיבו ומה מלאכתה, גמר אל
אי� בהכרח מה� אחת שבכל האותיות

אלא נגמרת בעצמה ימניתéהאות בפנייה
שאמר מה ישכילו חכמו ולו שלנו,

ברישאàéהזהר יוד דאיהו הדלת בצורת
צורת כי יבינו לסטרוי, נהרא פשיט והדר
ושתיקות� לדבריה� ראיה אינה הדלת
הימני בעוקצה היוד וג� מדיבור� יפה
שכ� וכל שלנו בפנייה נגמרת התחתו�
מטפס שביוד השמאלי שהעוק� לנוהגי�
לפני� צריכה אינה וזו ויורד מטפס ועולה

כא� אי� ה� עניות דקדקי אלה כל א�
דאפילו אלא עוד ולא הקפה ולא פנייה לא
שמה לאו טובא דזוטרא איידי הוות אי
יחרישו ית� ומי לנו לא ה' לנו לא הקפה
בישראל מחלוקת ירבו אל הנצוח בעלי
דוחקי� שה� מה סברת� בביטול די כי
יש תורה ספר הוצאות בשעת עצמ�
ממזרח לפנות צרי� המציאות מהכרח
מתלבטי� נרתעי� וה� הספר ע� לצפו�
אוי לפני� ולא לאחור ויהיו זו בפנייה

בושה. לאותה לה

éðàåבעצמה האמת לברר לאטי אתנהלה
תזרח וכשמש תצמח, מאר�
הנה כי וביראה, באהבה ברחבה ואתהלכה

ויחי פרשת רל"ה)בזוהר ראוב�(ד� גבי
הרוח באי רוחות מארבע דרשו אתה בכרי

ויקהל ובפרשת דוקא, סדורינו (ד�כפי

רוחותצ"ה) לארבע אדני ש� אותיות סדרו
פנייה והיא בדקדוק, דרכינו פי על העול�
כי מאד במאוד תמיד לנו צריכה רבתי
סייעתא ואי� ימינו, ואור� חיינו הוא
המקו� מאבני יעקב וכשלקח מזו. גדולה
פרשת ריש בזהר סדר� מראשותיו ויש�
שמאלו בסוד מזרח דרו� מערב צפו� ויצא

תחבקני. וימינו לראשי תחת

íâבהקמת למנורה השלח� קדימת
הוא לדיד� שישáéהמשכ� מסייע

דיומא רבות במשניות וסוגיי� ממש. בו
זכרנו וכבר נמי. הכי ומדות ותמיד זבחי�
תמיד הקטרת ממעשה הגמורה הראיה

èשמיה ולאו קאי החיצו דמזבח קר חדא במקו� הפנימי מזבח דכוליה אמרינ ש� דהרי

הקפה. שמיה דלאו אחת אות וכ"ש הקפה

é.פני� כלפי נגמרת האות כשגומר כול� וכ ג' ב' א' כגו

àé.ותבי הש� כתיבת בכוונות ועיי' ע"ב קכ"ג משפטי�

áé.לשמאלו במנורה ומסיי� בצפו בימינו שהוא בשולח מתחיל ממזרח כשנכנסי� שהרי
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מפזרה הכה� שהיה יו� בכל âéפעמי�

נלמוד ומהת� למערב ופניו לדרו� מצפו�
אלקי� מכתב דר� והוא חנוכה לנר להדיא
עבר לכל הברית בלוחות קריאתו וסדר
ולולב דחנוכה מודי� והכל פנה ולכל
שאי� פי על �א זה בדי� אהדדי שייכי

בלולב. אלא הקפה

ïééãòåלמידק איכא תורה גופי הרבה
של לאמתה בבירור מנייהו
אי� א� חכמי� לפני ליושבי� זו סברא

להארי�. מקו� כא�

øáëåמה רוממה ה' בימי� אמרנו
למקצת כבוד לית� שיספיק

לדעת ומצטרפי� נוטי� שהיו רבותינו
שאי� בדבר העני� העמיקו לא כי אחרת,
במצות דבר �וסו היתר. ולא איסור לא בו
הואיל קפידה, אי� הזה בזמ� הנוהגת

הדי� מ� (והלולב
ãéנפיק דאגביההו מא�)

דישראל לאו אי נמי חנוכה ונר ביה,
הלא המהדרי� מ� מהדרי� כול� קדושי�
ואי� וביתו, איש סגי אחד בנר מדינא
והחדל ישמע השומע בחיוב, פנייה כא�
לעול� יגדל, תמיד שמי� וכבוד יחדל,
אני יזל, כטל מדליו ומי� ידל, לא
אלקינו רצו� לעשות אדבר וכי שלו�
תמיד לנגדי ה' שויתי לסלוח, ירבה כי
אי� נכוחות באר� אמוט בל מימיני כי

תוכחות: בפי

הללויה יה תהלל הנשמה כל

÷ é ì ñ

âé.מקורו ידעתי לא ובעניותי פ"ד. סו� עבודה בסדר רבנו כדכתב

ãé.מאז צ"ל
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המזונות על תפילה
בספר מאד*)הובאה חשובה והיא טובות מרגליות
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èeòéîë àìå äáçøäå äáBhä Eãéa Búéçî éc éîörî íör ìëìe d÷ôñÄÀÈÀÈÆÆÅÂÈÇÅÄÀÈÀÈÀÇÈÀÈÀÈÈÀÉÀÄ
érøæå éúéa éLðà úBðBæîe éúBðBæî eéäéå éúBìeîb øræîe écñç øöB÷å éìrôîÄÀÈÇÀÆÇÀÄÄÀÇÀÇÀÄÀÀÇÀÇÀÅÅÄÀÇÀÄ

:íãå øLa ãéa àìå Eãéa íéøeñî érøæ òøæåÀÆÇÇÀÄÀÄÀÈÆÀÉÀÈÈÈÈÈ

BðBaøBðàöì Lwáì áBhä ärBøä Cøãå úàø÷ð ìàøNé ärBø íìBò ìL ÄÆÈÆÄÀÈÅÄÀÅÈÀÆÆÈÆÇÀÇÅÀÉ
,íéøäáe úBéàbä ìëáe íé÷éôàä ìëa ïLãå áBè ärøî åéìr äáéáçäÇÂÄÈÈÈÄÀÅÀÈÅÀÈÈÂÄÄÀÈÇÀÈÆÈÄ
äîeàî épnî øñçé ìàå éðñðøôe éððeæ éðrø Eúérøî ïàöå Ecár éðà éì íb ïkÅÇÄÂÄÇÀÀÀÉÇÀÄÆÀÅÄÅÄÇÀÀÅÄÀÇÆÀÇÄÆÄÀÈ
íéðôa øröá àìå úçða éúéa éLðà úBðBæîe éúBðBæî eéäéå .øñçà àì érBø ééÀÈÄÉÆÀÈÀÄÀÀÇÀÇÀÅÅÄÀÇÇÀÉÀÇÇÀÈÄ

:éðìäðé úBçeðî éî ìr éðöéaøé àLc úBàða ,úBôeòæ àìå úBaäöÀËÀÉÀÄÀÆÆÇÀÄÅÄÇÅÀÀÇÂÅÄ

àpàéî ézøîàå ézLçëå òaNà ït éwç íçì éðôéøèä ,éì ïzz ìà øLBòå Léø éé ÈÈÀÈÅÈÆÇÄÆÄÇÀÄÅÄÆÆËÄÆÆÀÇÀÄÇÀÄÀÈÇÀÄÄ
ïëìå ,øáb òLôé íçì út ìr ék ,éäìà íL ézNôúå ézáðâå Løeà ïôe ééÀÈÆÄÈÅÀÈÇÀÄÀÈÇÀÄÅÁÉÇÄÇÇÆÆÄÀÇÆÆÀÈÅ
ìrå ïBLàøä íãà ìr äúéî zñðwL íâå BîL ïrîì ÷ãö éìbòîa éðçðé ááBLé éLôðÇÀÄÀÅÇÀÅÄÀÇÀÀÅÆÆÀÇÇÀÀÇÆÈÇÀÈÄÈÇÈÈÈÄÀÇ
,äëøáe òôBLa éúéçî éãéì ïnæz éúiç íéiça éãBòáe ,éðà Eétk øéöé àìä åéøçà BòøæÇÀÇÂÈÂÉÀÄÇÆÈÄÀÄÀÇÄÇÈÄÀÇÅÀÈÄÄÀÈÄÀÇÀÈÈ
,éðeîçðé änä EzðrLîe EèáL éãnr äzà ék òø àøéà àì úåîìö àéâa Cìà ék íbÇÄÅÅÀÅÇÀÈÆÉÄÈÈÄÇÈÄÈÄÄÀÀÄÀÇÀÆÅÈÀÇÂÄ
Bðàö ìévîe íéèñìå úBiçä éãeãb íB÷îa íb Bðàö úBòøì áéáçä ärBøä CøcîeÄÆÆÈÆÆÈÄÄÀÉÇÄÀÀÅÇÇÀÄÀÄÇÄÉ
ék ,íéàðBOä ïéáe íéBbä ïéa árø útøç éì äéäé àlL éðkæ Ck dñðøôîe íäétîÄÄÆÀÇÀÀÈÈÇÅÄÆÉÄÀÆÄÆÀÇÈÈÅÇÄÅÇÀÄÄ
éúBðBæî éìr eL÷é àìå ,äéåø éñBk éLàø ïîMá zðMc éøøBö ãâð ïçìL éðôì CBørzÇÂÀÈÇËÀÈÆÆÀÈÄÇÀÈÇÆÆÉÄÄÀÈÈÀÉÄÀÈÇÀÇ

ïrîì ìk áBøî CúãBára íéáBè íà ék éúBðBæî øñBçî íérø éîé eéäé àìåEáeè ÀÉÄÀÈÇÈÄÅÆÀÇÄÄÄÇÂÈÆÅÉÀÇÇÀ
äzà ék :íéîé Cøàì éé úéáa ézáLå éiç éîé ìk éðeôcøé ãñçå áBè Cà ,EcñçåÀÇÀÆÇÀÆÆÄÀÀÄÈÀÅÇÇÀÇÀÄÀÅÀÈÀÉÆÈÄÄÇÈ
ìà Eiðr úiç CøBz Lôð úiçì ïzz ìàå ,Eîçì Eéárøì ñBøt ,Eéðá eðàå ïîçø áàÈÇÂÈÀÈÈÆÀÄÀÅÆÇÀÆÀÇÄÅÀÇÇÆÆÆÇÇÂÄÆÇ

:LBaìì ãâáe ìBëàì íçì íñðøt àlà ,çvðì çkLzÄÀÇÈÆÇÆÈÇÀÀÅÆÆÆÁÆÆÄÀ

BðBaøéöéa ãrå íéîàø éðøwî EéúBiøa ìk ñðøôî ïîçø ìà äzà íìBò ìL ÄÆÈÇÈÅÇÂÈÀÇÀÅÈÀÄÆÄÇÀÅÀÅÄÀÇÅÅ
íéâàBL íéøéôkä ,eàø÷é øLà áøò éðáì dîçì äîäáì ïúBð íépëÄÄÅÄÀÅÈÇÀÈÄÀÅÉÅÂÆÄÀÈÇÀÄÄÂÄ
íäì ïzz ,Bzra íìëà úúì ïeøaNé Eéìà ílk ,íìëà ìàî Lwáìe óøhìÇÈÆÀÇÅÅÅÈÀÈËÈÅÆÀÇÅÈÅÈÀÈÀÄÄÅÈÆ
äzàå åéNrî ìk ìr åéîçøå ìkì éé áBè ék ,áBè ïeòaNé Eãé çzôz ïeèB÷ìéÄÀÄÀÇÈÀÄÀÀÄÀÈÇÉÀÇÂÈÇÈÇÂÈÀÇÈ
úBiçk ,EéúBiøaî ãçàk éðñðøt Ecár éðà íb ïëì ,øNa ìëì íçì ïúBpäÇÅÆÆÀÈÈÈÈÅÇÂÄÇÀÀÇÀÀÅÄÀÆÈÄÀÄÆÀÇ
eðîçø íéðák íà íéãárk íà íéðák íà ,ørvá àlL íéðBfð íäL úBôBòåÀÆÅÄÄÆÉÀÇÇÄÀÈÄÄÇÂÈÄÄÀÈÄÇÂÅ
,eðpçzL ãr úBéeìz Eì éúéa éða éðérå éðér íéãárk íàå ,íéða ìr áà íçøkÀÇÅÈÇÈÄÀÄÇÂÈÄÅÇÀÅÅÀÅÅÄÀÀÇÆÀÈÅ

:Bzra íìëà úà íäì ïúBð äzàå eøaNé Eéìà ìë éðér øîàpLÆÆÁÇÅÅÉÅÆÀÇÅÀÇÈÅÈÆÆÈÀÈÀÄ
(*

כא�. הזאת התפילה הכניסו והמדפיסי� תכ"ה, שנת נדפס צהלו�. יצחק ב"ר יעקב למהר"ר
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BðBaøøB÷î äzà àìäå ,íéîMaL éáà Eì àéä úçà äëøáä íìBò ìL ÄÆÈÇÀÈÈÇÇÄÀÈÄÆÇÈÈÄÇÂÉÇÈÀ
ìka eðéúBáà á÷réå ÷çöé íäøáà úà zëøa ,ïlk úBëøaä ïéòîeÇÀÇÇÀÈËÈÅÇÀÈÆÇÀÈÈÄÀÈÀÇÂÉÂÅÇÉ
írøfî éðà ék ,íäBîk ìk ìkî ìka íéîMaL éáà éðà íb éðëøa ,ìk ìkîÄÉÉÈÀÅÄÇÈÄÈÄÆÇÈÇÄÇÉÄÉÉÀÆÄÂÄÄÇÀÈ
ìëàú Età úræa ïBLàøä íãàì zìlwL íâå .íú÷ãö ïrîì ézà äNråÇÂÅÄÄÀÇÇÄÀÈÈÀÇÆÄÇÀÈÀÈÈÈÄÀÅÇÇÆÉÇ
úàå íúBà Eëøáa ,á÷réå ÷çöé íäøáà òøfî äìì÷ dúBà zìha éøä íçìÆÆÂÅÄÇÀÈÈÀÈÈÄÆÇÇÀÈÈÄÀÈÀÇÂÉÀÈÆÀÈÀÆ
,òáBNì íëîçì ízìëàå øîàpL Bîk ,òáBNå úBðBæî éeaøa íäéøçà írøæÇÀÈÇÂÅÆÀÄÀÈÇÀÆÆÁÇÇÂÇÀÆÇÀÀÆÈÇ

:Eéäìà éé úà zëøáe zòáLå zìëàå ïëåÀÅÀÈÇÀÈÀÈÈÀÈÅÇÀÈÆÀÈÁÉÆ

BðBaøék ,íénáe íçla eðúBà eîc÷ àlL ìr úBçtLî ézL z÷çø éøä íìBò ìL ÄÆÈÂÅÄÇÀÈÀÅÄÀÈÇÆÉÄÀÈÇÆÆÇÈÄÄ
eNriL äöBø úééäL Bîk eðzà äNr ïëì ,íéøæëàa äöBø Eðéàå äzà ïîçøÇÂÈÇÈÀÅÀÆÀÇÀÈÄÈÅÂÅÄÈÀÆÈÄÈÆÆÇÂ
âäðúäå ,eðéîéî úàå eðîçì úà Cøa ïk ,íénáe íçla eðeîc÷iL áàBîe ïBnr eðnrÄÈÇÈÆÀÇÀÇÆÆÇÈÄÅÈÅÆÇÀÅÀÆÅÅÀÄÀÇÅ

ìàå ,íéîçøå ãñçå ïça eðñðøt ,íéîçøå ãñç úcîa eðnrúBiøaä úeiøæëà ákré ÄÈÀÄÇÆÆÀÇÂÄÇÀÀÅÀÅÈÆÆÀÇÂÄÀÇÀÇÅÇÀÀÄÇÀÄ
eäiìàì àéáäì íéáøBòì úéeö ék ,Eãéa éeìz ìkä ék ,éúñðøt çt÷ì íéàðBN BàÀÄÀÇÅÇÇÀÈÈÄÄÇÉÈÀÈÆÄÄÄÈÈÀÄÀÈÄÀÅÄÈ
EéúBiøa éãé ìrL äeöz Ck ,áøra øNáe íçìå ø÷aa øNáe íçì äëøáì BðBøëæÄÀÄÀÈÈÆÆÈÈÇÉÆÀÆÆÈÈÈÆÆÈÀÇÆÆÇÀÅÀÄÆ

] éúéa éða úBðBæîe éúBðBæî éì ïéîæäì EúeçéìL äNrzנשוי eøîàלאיש Eéãéñç àìä ÅÈÆÀÄÀÀÇÀÄÄÀÇÀÀÅÅÄÂÉÂÄÆÈÀ
eáøe eøt úéeö øLàk ïénä íei÷ì äMà éúàNð éðà éøäå BúBà ïériñî øähì àaäÇÈÄÇÅÀÇÀÄÇÂÅÂÄÈÈÄÄÈÀÄÇÄÇÂÆÄÄÈÀÀ
éãé àlîe [íîi÷ì éðriñz ïëìå ,EúøBúa áeúkk äðBòå úeñk øàLa ézáiçúðåÀÄÀÇÇÀÄÄÀÅÀÀÈÇÈÀÈÆÀÈÅÀÇÀÅÄÀÇÀÈÇÅÈÄ
áBè áìa äúLe Eîçì ìBëà äçîNa Cì éìr øBæâe ,Eéãé úBðzî øLBòîe EéúBëøaîÄÄÀÆÅÆÇÀÈÆÀÈÇÅÀÄÀÈÁÇÀÆÀÅÀÅ
ïBkLé íéîBøî àeä áeúkL àø÷î éa íi÷å ,EéNrî úà íéäìàä äöø øáë ék EðééÅÀÄÀÈÈÈÈÁÉÄÆÇÂÆÀÇÅÄÄÀÈÆÈÀÄÄÀ

:íéðîàð åéîéî ïzð Bîçì BabNî íérìñ úBãeöîÀÀÈÄÄÀÇÇÀÄÈÅÈÆÁÈÄ

BðBaø,àBáz éúçðà éîçì éðôì ék ééðrå éúelc äàøe Eéðér ç÷t íìBò ìL ÄÆÈÀÇÅÆÀÅÇÄÀÈÀÄÄÄÀÅÇÀÄÇÀÈÄÈ
éäìà àpà ,áø øröå çøBèáe ãàî ãr éìr íéL÷ éúBðBæî ék äàøeÀÅÄÀÇÈÄÈÇÇÀÉÀÇÀÇÇÈÈÈÁÉÇ
çåøa àlà éLB÷a éúBðBæî eéäé ìàå ,äfä ìBãbä éLB÷å ørvä éìrî ì÷äÈÅÅÈÇÇÇÇÀÄÇÈÇÆÀÇÄÀÀÇÀÄÆÈÀÆÇ
éðréaNz ïk ,øîàîa àlà EîìBò úàøa äréâéå ìîra àì éøäL ,ì÷ðáeÀÈÅÆÂÅÉÀÈÈÄÄÈÈÈÈÈÆÆÈÀÇÂÈÅÇÀÄÅÄ
EéLøBã záær àlL éúBáà úeëæa äNrå ,ìîrå çøBèa àìå øröa àìå úçðaÀÇÇÀÉÀÇÇÀÉÀÇÀÈÈÇÂÅÄÀÂÇÆÉÈÇÀÈÀÆ
Lwáî Bòøæå áærð ÷écö éúéàø àìå ézð÷æ íb éúééä ørð øîBà àeä ïëå ééÀÈÀÅÅÇÇÈÄÄÇÈÇÀÄÀÉÈÄÄÇÄÆÁÈÀÇÀÀÇÅ

:äëøáì Bòøæå äåìîe ïðBç íBiä ìk øîàðå ,íçìÆÆÀÆÁÇÈÇÅÇÀÆÀÇÀÄÀÈÈ

Ecáråeä÷Lä àîö íàå íçì eäìéëàä EàðN árø íà ELã÷ çeøa øîà äîìL ÀÇÀÀÀÉÉÈÇÀÇÈÀÆÄÈÅÉÇÂÇÂÄÅÆÆÀÄÈÅÇÀÅ
ãñç énr äNrå ,éúñðøt épnî òðîz ìà Eéðôì rBLôì éúaøä ék íb ,íéîÇÄÇÄÄÀÅÄÄÀÇÀÈÆÇÄÀÇÄÆÄÇÀÈÈÄÇÂÅÄÄÆÆ
,íäétî zòðî àì Eðîe øîBà àeä ïëå ,øBãå øBc ìëa ípç ãñç úBNrì Ekøc ïë ékÄÅÇÀÀÇÂÆÆÄÈÀÈÈÀÅÅÇÀÉÈÇÀÈÄÄÆ
ék zòãéå ïepçå íeçø ìà äzà ék ,ïnä íäì zãøBä ìârä ìàøNé eNrL íBia íbLÆÇÇÆÈÄÀÈÅÈÅÆÇÀÈÈÆÇÈÄÇÈÅÇÀÇÀÈÇÀÈÄ

î EîìBò ãaàì äöBø Eðéàå íäéøeòpî òø íãàä áì øöé:íéèBMä éðt ÅÆÅÈÈÈÇÄÀÅÆÀÅÀÆÀÇÅÈÀÄÀÅÇÄ

BðBaøeðúBà äð÷ ,eðtè íb eðçðà íb íBìLå ñç Eéðôì úeîð änì íìBò ìL ÄÆÈÈÈÈÀÈÆÇÀÈÇÂÇÀÇÇÅÀÅÈ
Eì eððä äzrîe ,íéîìBòì Eì íéøeëî íéãár eðlë äéäðå íçláÇÆÆÀÄÀÆËÈÂÈÄÀÄÀÀÈÄÅÇÈÄÀÀ
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äòøt íàå ,äáBè ïérå çåøa eðñðøt ,åéãárì ñðøôì íãàä Cøcîe ,íéãárìÇÂÈÄÄÆÆÈÈÈÀÇÀÅÇÂÈÈÇÀÀÅÀÆÇÀÇÄÈÀÄÇÀÉ
àìå ,árøå úøBva ïîæa íb åéðäk ÷ç røBâ äéä àì íãå øNa Cìî äéäLÆÈÈÆÆÈÈÈÈÉÈÈÅÇÉÉÂÈÇÄÀÇÇÆÀÈÈÀÉ
äzà änëå änk úçà ìr ,árøä ìéáLa íänr Baì õnà àìå åéîçø úçLÄÅÇÂÈÀÉÄÅÄÄÈÆÄÀÄÈÈÈÇÇÇÇÈÀÇÈÇÈ
àeä éeàøL úéìëúå õ÷ Eúeðîçøì ïéàå ìkä Enîe ìkä Eãéá ék eðkìîÇÀÅÄÀÈÀÇÉÄÀÇÉÀÅÀÇÀÈÀÅÀÇÀÄÆÈ
zøîàå ,eðúBà úàø÷ íéðäk úëìîî ék ,EîL ãBák øác ìr eðñðøôzLÆÀÇÀÀÅÇÀÇÀÀÆÄÇÀÆÆÉÂÄÈÈÈÈÀÈÇÀÈ
eðéäìà àpà .eððçzL ãr úBéeìz Eì eðéðér ïëìå ,íëéäìà ééì ízà íéða eðìÈÈÄÇÆÇÀÈÁÉÅÆÀÈÅÅÅÀÀÇÆÀÈÅÈÈÁÉÅ
eéäé :ïBöø éç ìëì réaNîe Eéãé úà çúBt óhä éôì íçì ïz íéîMaLÆÇÈÈÄÅÆÆÀÄÇÈÅÇÆÈÆÇÀÄÇÀÈÇÈÄÀ

:éìàBâå éøeö éé Eéðôì éaì ïBéâäå éô éøîà ïBöøìÀÈÄÀÅÄÀÆÀÄÄÀÈÆÀÈÄÀÂÄ

השמות כונת על תפלה
בתפלותיו השייכים בסודות לכוין יודע שאינו מי ז"ל: דבריו ואלו חכמים כבוד ספר בעל הביאה יום בכל תפלה
הרבים: את לזכות וכוונתי לאמרה נעים קורא אזנך אגלה אמרתי ואני התפלה: זאת יום בכל יאמר

BðBaøâéOäì çk äiøa íeLa àìå éa ïéàå éðà øNá ék rãBé äzà íìBò ìL ÄÆÈÇÈÅÇÄÈÈÈÄÀÅÄÀÉÀÀÄÈÉÇÀÇÄ
ïéà Búleãâìå çk áøå eððBãà ìBãb øîàpL Bîk ,Eúlãâe Eúìrî ïeëìeÀÇÅÇÂÈÀÀËÈÆÀÆÆÁÇÈÂÅÀÇÉÇÀÄÀÈÅ
éôì älôúe älôz ìk úðeëå ,íéLBãwä EéúBîL óeøö rãBé éúééä íà íb ,ø÷çÅÆÇÄÈÄÄÅÇÅÀÆÇÀÄÀÇÈÇÈÀÄÈÀÄÈÀÄ
äøBz ãeîìz úðeëå ,älôúe älôz ìk CBúaL äëøáe äëøa ìk úðeëå ,dpîæÀÇÈÀÇÈÇÈÀÈÈÀÈÈÆÀÈÀÄÈÀÄÈÀÇÈÇÇÀÈ
,dîör éðôa äåöîe äåöî ìk äåönä äNrî úðeëå ,Bîör éðôa ãenìå ãenì ìkÈÄÀÄÄÀÅÇÀÀÇÈÇÇÂÅÇÄÀÈÈÄÀÈÄÀÈÄÀÅÇÀÈ
ïkL ìëå .íäéãé ìr àáì íéeàøä úBðBéìrä úBLBãwä úBcî éãeçéå íéâeefä ìëáeÀÈÇÄÄÀÄÅÄÇÀÈÆÀÈÀÄÈÉÇÀÅÆÀÈÆÅ
ïBöø éäé ïëì :älàä úBðekä rãBé éðà ïéàå ,éì íãà úðéá àìå ,éðà øNá ékÄÈÈÈÄÀÉÄÇÈÈÄÀÅÂÄÅÇÇÇÈÈÅÆÈÅÀÄÈ
úéøçL úlôz Eéðôì äöeøîe äáeLç àäzL eðéúBáà éäìàå eðéäìà éé EéðôlîÄÀÈÆÀÈÁÉÅÅÉÅÂÅÆÀÅÂÈÀÈÀÈÆÀÄÇÇÂÄ

ãenì ìëáe ,íBiä Eéðôì ìltúàL áéørîe (äìérðe) äçðîe (óñeîe)ãBîìàL äøBz ÇÄÀÈÀÄÈÇÂÄÆÆÀÇÅÀÈÆÇÀÈÄÈÆÆÀ
íéLBãwä úBîL éôeøö ìëa ïéekúà elàk .íBiä äNràL úBönä äNrî ìëå ,íBiäÇÀÈÇÂÅÇÄÀÆÆÁÆÇÀÄÆÀÇÅÀÈÅÅÀÇÀÄ
ìr àáì úBéeàøä úBðBéìrä úBLBãwä úBcî éâeeæå íéãeçiä ìëáe ,íëBzî íéìBòäÈÄÄÈÀÈÇÄÄÀÄÅÄÇÀÈÆÀÈÀÈÉÇ
älôúe älôz ìëì éèøt äNrîì ,ììk Cøc äáBhä ézáLçî óøöz ,íäéãéÀÅÆÀÈÅÇÀÇÀÄÇÈÆÆÀÈÀÇÂÆÀÈÄÀÈÀÄÈÀÄÈ
äNràL äåöîe äåöî ìëìe ,íBiä ãBîìàL ãenìå ãenì ìëáe ,íBiä ìltúàLÆÆÀÇÅÇÀÈÄÀÄÆÆÀÇÀÈÄÀÈÄÀÈÆÆÁÆ
úBönä äNrîe äøBz ãenìå úBlôz øàL ír ELàøì äøèr Eéðôì eìréå .íBiäÇÀÇÂÀÈÆÂÈÈÀÉÀÄÀÈÀÄÀÄÈÇÂÅÇÄÀ
älôz ìëì íéeàøä íéLBãwä EéúBîL úBðek ìk íéðéáîäå íérãBiä Eéða ìLÆÈÆÇÀÄÀÇÀÄÄÈÇÈÀÆÇÀÄÈÀÄÀÈÀÄÈ
úBðBéìrä úBcî âeeæå ãeçé íéìrnä ,äåöîe äåöî ìëìe ãenìå ãenì ìëìe älôúeÀÄÈÀÈÄÀÄÀÈÄÀÈÄÀÈÇÇÂÄÄÀÄÄÈÆÀ

:ïîà .úBîìBòä ìëa äìrîe äìrî úMã÷eÀËÇÇÂÈÇÂÈÀÈÈÈÈÅ

ע " ב ל ש ו ת



ורמב"ם ש"ס מפתחות

˙ÎÒÓ˘‰ ˙Â"Ò  ÔÈ�Ú‰  
˜¯Ù ˜ÏÁ Â‡ 

¯ÙÒ‰  
 ¯Â„Ó ÍÂ˙·

¯ÙÒ‰  
„ÂÓÚ  

  לוק    ע"הערות הרמ  לעולם יהא זהיר בתפילת המנחה  :ברכות ו
 ק    טופרק   בלפני ולפנים אין שם אלא ברכה  .ברכות ז

 כב   דפרק   אם הממונה הוא הסגן  :ברכות יא

 כב   דפרק   מאי ברכה אחת אהבה רבה   :ברכות יא

 כב  י ה"עבו דפרק   דה ברכת רצה בשבילעבו  :ברכות יא

 כג  י ו"עבו  דפרק   וברכת כהנים מהו) אמת ויציב ועבודה(ברכות ' ג  :ברכות יא

ה "ד' בתוס: ברכות יא
  ברכת כהנים

  לא    הפרק   ברכת כהנים אחר הקטרה

  לזק    ע"הערות הרמ  יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום  :ברכות כו
  קמב    ע"הערות הרמ  צורך גבוה כנגד תמידין ומוספין בלבדתפילות   :ברכות כו
 קמ   ע"הערות הרמ היינו כנגד עבודת היום, תפילות כנגד תמידין :ברכות כו

 קלט   ע"הערות הרמ מצלינן של שבת בערב שבת .ברכות כז

  קלו    ע"הערות הרמ  תפילת ערבית רשות או חובה  :ברכות כז
  קלו    ע "הערות הרמ  להכחיש את החיביאור האיך יכול החי   :ברכות כז
  קלו    ע"הערות הרמ  הלכה כדברי האומר רשות  :ברכות כז
 קלט   ע"הערות הרמ לצורך מצוה מצלינן של מוצאי שבת בשבת :ברכות כז

  קלו    ע"הערות הרמ  ביאור יכול החי להכחיש את המת  .ברכות לו
  קלו    ע"הערות הרמ  תפללכ י"א אומר לעולם ישאל אדם צרכיו ואח"ר  :ף ברכות כב"רי
  קלו    ע"הערות הרמ  כ ישאל צרכיו"רבי יהושע אומר לעולם יתפלל ואח  :ף ברכות כב"רי
  קלו    ע"הערות הרמ  א שואל צרכיו בשומע תפילה"וחכ  :ף ברכות כב"רי

  קלט    ע"הערות הרמ  חיי שעה... תפלה  .שבת י
 טו  דיקרות' הע  גפרק  ג"למה היה חתום בחותמו של כה :שבת כא

 יח  גפרק  )מושך הפתילה עד שיגיע לנר הדולק(מדליקין מנר לנר  :שבת כב

נר מערבי שנותן שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק   :שבת כב
  ובה היה מסיים

 כה    דפרק 

 מג  י עה"עבו ופרק  וממנה היה מדליק בין הערבים כיצד :שבת כב

 כו    דפרק   אם מדליק גם המזרחי  ן"ברמב: שבת כב

  קלח    ע"הערות הרמ  היה לך לעזרני  .שבת פט
 ק    טופרק     .פסחים יד
 סא  טפרק  'מנחת העומר לותתין אותו וכו .פסחים לו

  לח    פרק ו  תמיד נשחט בשמונה ומחצה  .פסחים נח
 כז  י לח"עבו  דפרק   למה מעמידים הטמאים בשער המזרח  .פסחים פב

          



ורמב"ם ש"ס מפתחות

˙ÎÒÓ˘‰ ˙Â"Ò  ÔÈ�Ú‰  
˜¯Ù ˜ÏÁ Â‡ 

¯ÙÒ‰  
 ¯Â„Ó ÍÂ˙·

¯ÙÒ‰  
„ÂÓÚ  

 טו י יז"עבו  גפרק  שג שולחנות היו במקד"י ג"ג ה"שקלים פ

  ז    אפרק   'כרוז עמדו כהנים לעבודתכם וכו  א"ה מ"שקלים פ
אם , על של שיש נותנין את האברים) 'ג שולחנות וכו"י(  ד"ז מ"שקלים פ

   גם של קרבן ציבור
 כא   גפרק 

ה "ירושלמי שקלים פ
  א"ה

  ז  י נט"עבו  אפרק   קרא הגבר הוא גביני כרוז

ב "תוספתא שקלים פ
  ו"הט

  ז    אפרק   מפתחות העזרה בידם'  אמרכלין ז'ז

 עד   פרק יא מתיא בן שמואל ממונה על הפייסות  א"ג מ"פ

הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה   .ז"ה ט"ר
  שבשדות

  קמא    ע"הערות הרמ

  הקל-דקל    ע"הערות הרמ  שירת הלוים  :ה ל"ר
  הקל-דקל    ע"הערות הרמ  שירת הלוים  .ה לא"ר

 עא   פרק יא  כ"ימים קודם יוה' ג ז"הפרשת כה  .יומא ב

  עז    פרק יא  לא היו הסגן נשוי משיאין לו אשה  .יומא ב
 עא   פרק יא  ג אינה מעכבת"פרישת כה :יומא ג

 עא   פרק יא הפרשה מאשתו שמא תמצא ספק נדה .יומא ו

 עא   פרק יא מזין עליו מי חטאת בשלישי ובשביעי .יומא ח

 ה"ד' תוס. יומא טו
 בעידן

כ "נרות ואח' אמאי לא קאמר בהטיבו את הנרות ה
 'יקטירנה וכו

 כד ' ב'ציוני הע דפרק 

  עג  י יג"עבו  פרק יא  אם הממונה הוא הסגן  :יומא טו
ה "ד' תוס: יומא טו

 אמר
 עג  הערות יקרות פרק יא אם הממונה הוא הסגן

 עב   פרק יא עבודתו מחנכתו .יומא יב

 עב   פרק יא ג למחרת ראשון חוזר לעבודתו"כהאירע בו פסול ב :יומא יב

 נח  חפרק  ג נוטל חלק בראש"כה יומא יג

  עז    פרק יא  כ כשיש לו רק אשה אחת"ג עושה עבודת יוה"אין הכה  .יומא יג
 לא  הפרק  ג אם רצה להקריב מקריב"כה .יומא יד

  פא    פרק יב  ג עובד"כ הכה"בשבעת ימים קודם יוה  .יומא יד
 כד ' יקרות א'הע דפרק  לכה כרבנן או אבא שאול ה :יומא יד

 כד 'ב' ציוני הע דפרק  בביאור פלוגתת רבנן ואבא שאול :יומא יד

  פא    פרק יב  כ אוכל הכהן גדול מעט"עיוה  .יומא יח
  פא    פרק יב  ג דורש כל הלילה ודורשין לפניו"הכה  .יומא יח

          



˙ÎÒÓ˘‰ ˙Â"Ò  ÔÈ�Ú‰  
˜¯Ù ˜ÏÁ Â‡ 

¯ÙÒ‰  
 ¯Â„Ó ÍÂ˙·

¯ÙÒ‰  
„ÂÓÚ  

  פט    פרק יד  פרישת הסדי� של בו� בלשכת המדיחי�  .יומא יט

  פב    פרק יב  ג שער המי�"בית הטבילה שבצד לשכתו ע  .יומא יט

  פא    פרק יב  כ מחצות הלילה"תורמי� הדש� ומסדרי� המערכות ביוה  .יומא כ

  פג  הערות יקרות  פרק יב   ג"י כה"כ נעשה ע"א� תרומת הדש� ביוה  :יומא כ

  פג    פרק יב  י גביני כרוז או תרנגול"קריאת הגבר ע  :יומא כ

 ז  י נט"עבו אפרק  מהו קרא הגבר :יומא כ

  פא    פרק יב  כ דאיכא חולשה עושי� מחצות הלילה"ביוה  :יומא כ

  פא  י יב"עבו  פרק יב  ג"הדש� בכהא� תרומת , ה משו�"ד' תוס  :יומא כ

  ט    בפרק   תרומת הדש� ממה שנתאכל מאברי העולות  א"בריטב: יומא כ

מוראה ונוצה ודישו� מזבח הפנימי והמנורה נבלעי�  .יומא כא
 במקומ� א� ג� דישו� מזבח החיצו�

 יא  י כד"עבו בפרק 

ה "ד' בתוס. יומא כא
 נבלעי�

 יא   בפרק  �א� דישו� מזבח החיצו� נבלעי� במקומ

גזרי ' הזוכה בתרומת הדש� זוכה ג� בסידור מערכה וב .יומא כב
 עצי�

 יא   בפרק 

 אפרק  הפיס בבגדי קודש או חול :יומא כד

 

 ה

ה "ד' יומא כה בתוס
 אלא

 מג י סט"עבו ופרק  א� היה מדש� מזבח הזהב בי� הערבי� 

 מא  ופרק  מני� לראש ופדר שקודמי� לכל האברי� :יומא כה

 מ  ופרק  נות� את הפדר על בית השחיטה  :יומא כה

 מא   פרק ו מני� לראש ופדר שקודמי� לכל האברי� :יומא כה

 מ   פרק ו נות� את הפדר על בית השחיטה :יומא כה

 כג ג"י י"עבו דפרק  'או ו' מי מעלה אברי� מ� הכבש למזבח כה� א .יומא כו

 מב  ופרק  מעול� לא שנה אד� בקטרת .יומא כו

 מב   פרק ו מעול� לא שנה אד� בקטרת .יומא כו

 קיא  יחפרק  תמיד של בי� הערבי� טעו� שני גזרי עצי� בשני כהני� :יומא כו

י שני "בבי� הערביי� צרי� להעלות שני גזרי עצי� ע  :יומא כו
  כהני�

  עו    פרק יא

 עג  הערות יקרות פרק יא אמר לה� הממונה הוא הסג� .יומא כח

 יד  גפרק   מתיא ב� שמואל אומר האיר פני המזרח  .יומא כח

  עז    פרק יא  א� שני גזרי עצי� כשרי� בלילה  .יומא כח

 ה  י לו"עבו אפרק  )א� דוקא בעובד(כל המיס� את רגליו טעו� טבילה  .יומא כח

 יד ' יקרות ג'הע גפרק   מא� אמר ה� ביאור הסוגיא :יומא כח

ורמב"ם ש"ס מפתחות
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 י לח"עבו אפרק  ר במטיל מי�"טע� שטעו� קידוש יו :יומא כט

 

ג ומקדש בו "חמש טבילות ועשרה קידושי� טובל כה  .יומא ל
  ביו�

  עז  י לח"עבו  פרק יא

  פו    פרק יב  אי� אד� נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול  .יומא ל

 ד   פרק א אי� אד� נכנס לעזרה עד שיטבול .יומא ל

  פו    פרק יב  ג טובל חמש טבילות ועשרה קידושי�"כה  .יומא ל

  פו    פרק יב  פורשי� סדי� של בו� בינו לבי� הכהני�  .יומא ל

  צ    פרק יד  כ היתה בבית הפרוה"בית הטבילה ביוה  .יומא ל

 ד  טכי "עבו א פרק  טומהו שיעשה סכי� ארוכה וישח .יומא לא

 מב  ו פרק  קטרת של בי� הערבי� קריבה בי� אברי� לנסכי� :יומא לא

  פ    פרק יא  ל בי� הערבי� בי� אברי� לנסכי�קטורת ש  :יומא לא

 קיב    יחפרק   קטורת של בי� הערבי� קרבה בי� אברי� לנסכי�  :יומא לא

  עז    פרק יא  עושה בבגדי זהבשהעבודות   :יומא לא

  פז    פרק יב  ג מקטיר קטורת של שחר ומטיב את הנרות"הכה  :יומא לא

  חפ    פרק יג  ג מקריב את הראש והאברי�"כה  :יומא לא

  פו    פרק יב  מני� לחמש טבילות  .יומא לב

  פו    פרק יב  כל טבילה צריכה שני קידושי�  .יומא לב

על כל פשיטה ולבישה של בגדי קודש צרי� קידוש ידי�   .יומא לב
  ורגלי�

  צ    פרק יד

  עט    פרק יא  עבודת היו� בבגדי לב�  .יומא לב

  פ  י מח"עבו  פרק יא   בבגדי זהב' ויצא ועשה את עולתו וגו  .יומא לב

שיש להפסיק בי� עבודת היו� להוצאת הכ� והמחתה   .יומא לב
  בהקרבת אילו ואיל הע�

  פ    פרק יא

 קיא  יחפרק  להוציא הכ� והמחתה, ובא אהר� אל אהל מועד :יומא לב

  פז    פרק יב  ג רק רוב הסימני�"כ שוחט הכה"ביוה  :יומא לב

' קוד� להטבת בנרות קוד� לד� התמיד וד� התמיד ' ה .יומא לג
נרות קוד� לקטורת א� הלכה כאבא ' נרות והטבת ב

 שאול 

 כד ' יקרות א'הע דפרק 

  פז    פרק יב  כה� אחר גומר השחיטה משו� מצוה  .יומא לג

 יב   בפרק  גזרי עצי�' כ נת� ב"הציתו האור על המערכות ואח .יומא לג

 מזבח ממוצע' מנורה בדרו� וכו' שולח� בצפו� וכו :יומא לג
 ' ועומד באמצע וכו

 טז  גפרק 

  צ    פרק יד  ח מנה"ג פילוסי� של י"בשחר היה לובש כה  :יומא לד

ורמב"ם ש"ס מפתחות
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  צ    פרק יד  ב מנה"ג הנודיי� של י"בי� הערביי� היה לובש הכה  :יומא לד

ב מנה וא� "ר י"ח מנה וביהע"משל ציבור היו של שחר י  :יומא לד
  ]ומוסרו לציבור[רצה להוסי� מוסי� משלו 

  צ    פרק יד

  צ    פרק יד  ג"הקרבת פרו בי� האול� ולמזבח משו� חולשא דכה  :יומא לה

  צא    פרק יד  ומתודה בלשו� אנא  :יומא לה

ה "ד' ותוס: יומא לה
  אנא

  צא  י כה"עבו  פרק יד   א� אומר אנא הש� או בש�

  צא    פרק יד  וכפר זה כפרת דברי�  :יומא לו

  צא    פרק יד  יג מתודה בסדר חטאתי עויתי פשעת"הכה  :יומא לו

  צב    פרק יד  ו"כשהכהני� והע� כורעי� אומרי� בשכמל  .יומא לז

  צג    פרק יד  הגורל היה במזרח העזרה בצפו� המזבח  .יומא לז

  צג    פרק יד  הגורלות של זהב עשא� ב� גמלא  .יומא לז

 עו   פרק יא ג"בעת הגורל עומד הממונה מימינו של כה .יומא לט

  צג     ידפרק  טור� בקלפי  .יומא לט

  צד    פרק יד  חטאת' כשמניח הגורל על השעיר אומר לה  .יומא לט

  צד    פרק יד  קושר לשו� של זהורית בראש שעיר המשתלח  :יומא מא

  צד  י מה"עבו  פרק יד   מעמיד השעיר לעזאזל כנגד שער המזרח  :יומא מא

  צד    פרק יד  פעמי� על פרו' ג מתודה ב"כה  :יומא מא

כ מקיתו� של "ש ידיו ורגליו מ� הכיור וביוהבכל יו� מקד  :יומא מג
  זהב

  פו    פרק יב

כ "בכל יו� חותה בשל כס� ומערה בשל זהב וביוה  :יומא מג
  חותה בשל זהב 

  פז    פרק יג

ג עולה באמצעו של כבש בכל יו� כהני� "כ כה"ביוה  :יומא מג
  עולי� במזרחו של כבש ויורד באמצע

  פח    פרק יג

  צד    פרק יד  ינו מזכיר בני אהר� ובוידוי שני מזכירבוידוי ראשו� א  :יומא מג

  צה    פרק יד  .היכ�, נתנו למי שממרס על הרובד הרביעי  :יומא מג

  צה    פרק יד  חותה בשל זהב ובה מכניס  :יומא מג

פרישת בי� האול� ולמזבח הוא מדרבנ� ודוקא בעבודת  יומא מד
 היכל 

 כט  דפרק 

 לפרוש ג� מבי� האול� בעבודת כפרה שבהיכל צרי�  .יומא מד
  ולמזבח

  עד  ' י'ציוני הע  פרק יא

 כט י מז"עבו דפרק  א� פורשי� משנכנס או רק כשמקטיר .יומא מד

בשעת עבודה בהיכל פורשי� הכהני� מבי� האול�  .יומא מד
 והמזבח

 קא  טופרק 
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  צה   ה'ציוני הע  פרק יד  הא� קדושת אול� והיכל חדא היא  :יומא מד

 יב   בפרק  שלא נתעכלו מחזירי� למערכה גדולה אברי�  יומא מה

  פה    פרק יב  מערכה רביעית לקיו� האש  .יומא מה

  צה    פרק יד  כ זהבה אדו� שדומה לד� פרי�"וביוה  .יומא מה

 יב   בפרק  מערכות' בכל יו� היה ג .יומא מה

 יח  גפרק  הדלקת המנורה ממזבח החיצו� :יומא מה

  פה    פרק יב  ת לפני ולפני� ממערבליטול גחלי� לקטור  :יומא מה

  צה    פרק יד  לוקח מלא המחתה גחלי אש ממערכה השלישית  :יומא מה

  צה    פרק יד  מניח את המחתה על רובד הרביעי  :יומא מה

ה "ד' בתוס: יומא מה
  הוי

מערכה שלישית ליטול הימנה גחלי� לקטורת דלפני 
  ולפני�

  פה    פרק יב

היות דוקא כנגד הפתח או בכל א� מערכה שניה צרי� ל .יומא מו
 צד מערב מהני

 יב   בפרק 

 צו  טופרק  ג מחתה גדושה של קטורת"כ הביאו לכה"ביוה .יומא מז

 צו  טופרק  וחופ� מלא חפניו כפי גדלו של כל כה� וכה� .יומא מז

 צו  טופרק  ונות� מה שבתו� חפניו לתו� הכ�  .יומא מז

 צז  טופרק  כ� בשמאלונוטל את המחתה בימינו וה .יומא מז

 צו  טופרק  מלא חפניו לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות .יומא מח

 ק  טופרק  כש� שמדתה מבחו� כ� מדתה מבפני� .יומא מט

 ק  טופרק  הכ� אוחז בראשי אצבעותיו או בשיניו :יומא מט

 ק  טופרק   שבמקדשקשהעבודת הקטורת היתה עבודה  :יומא מט

 ק  טופרק  בר בידו את הקטורת על הגחלי� שבמחתהצו :יומא מט

כ מהל� לקודש הקדשי� בי� המזבח "ג ביוה"כה :יומא נא
 והמנורה

 צז  טופרק 

ק שתי "בבית שבנו בני הגולה היתה מפסקת בי� קדה :יומא נא
 פרוכות וביניה� אמה 

 צז  טופרק 

 צז  טופרק  ג מהל� לקודש הקדשי� בדרומו של ההיכל"כה :יומא נב

 צח  טופרק  הפורכות לצד צפו�' נכנס בצד דרו� והיה מהל� בי� ב :יומא נב

כשנכנס לתו� חלל קודש הקדשי� היה מהפ� פניו  :יומא נב
 לדרו�

 חצ  טופרק 

 צט  טופרק  בלפני ולפני� אי� ש� לא תפלה ולא השתחויה :יומא נב

 צט  טופרק  יוצא כדר� שבא לפני� :יומא נב
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 צט  טופרק  פלל בהיכל תפילה קצרהמת :יומא נב

 יח  גפרק  לא מחזירי� פניה� אלא מצדדי� והולכי� .יומא נג

 ק  טופרק  משניטל הארו� היה נות� הקטורת על אב� שתיה .יומא נג

 ק  טופרק  מני� שיוצא כדר� שבא לפני� .יומא נג

ה "ד' תוס. יומא נג
 שלא תתחיל

 כט ציוני הערות דפרק  זה ברייתא' תניא מלמדי� אותו וכו

היה מתפלל ש� שלא יסור שבט מיהודה ולא יצטרכו  :יומא נג
 עמ� בית ישראל זה לזה

 ק  טופרק 

 ק  טופרק  והיה מתפלל שלא תכנס לפני� תפילת עוברי דרכי� :יומא נג

 ק  טופרק  מזה בפני� מד� הפר :יומא נג

 ק  טופרק  כמצלי�ולא מתכו� להזות לא למעלה ולא למטה אלא  :יומא נג

 קא  טופרק  מניח ד� השעיר על כ� שני של זהב שבהיכל :יומא נג

 קב  טופרק  מערה ד� הפר בתו� ד� השעיר :יומא נג

 ל י ה "עבו הפרק  פרוכת דבבא .יומא נד

 ק  טופרק  אב� שתיה שממנו הושתת העול� :יומא נד

 קא  טופרק  מהו, מצלי� :יומא נד

 ק  טופרק  ת למעלה ושבע למטה מזה אח .יומא נה

 קא  טופרק  הזאה ראשונה צריכה מני� ע� כל אחת ואחת  .יומא נה

כש� שמזה לפני� כ� מזה בהיכל בי� מד� הפר ובי� מד�  :יומא נו
 השעיר

 קא  טופרק 

 קב  טופרק  חוזר ומערה את המלא בריק .יומא נח

 קד  טופרק   מ� הד�מזה על טהרו של המזבח דכתיב והזה עליו .יומא נח

 קד י נז"עבו טופרק  ומזה על טהרו של המזבח לצפונו .יומא נח

 על יסוד מערבי של מזבח � הפנימיי� שיירישופ� .יומא נח
 החיצו� 

 קד  טופרק 

 קב  טופרק  עומד ומחטא על קרנות מזבח הזהב מד� הפר והשעיר :יומא נח

 מקר� מזרחית כשמחטא על קרנות מזבח הזהב מתחיל :יומא נח
 דרומית

 קב  טופרק 

 קב י נב"עבו טופרק  ואינו מתחיל לחטא מקר� דפגע תחילה :יומא נח

 קד  טופרק  מזה על טהרו של המזבח ולא על גחלי� ולא על האפר :יומא נח

אי עומד ומחטא שפיר עביד ואי מהל� ומחטא שפיר  .יומא נט
 עביד

 קד ' יקרות ג'הע טופרק 

 קי  יזפרק  י הד� היה שופ� על יסוד דרומישייר .יומא נט
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כ מצות� שיהיו שניה� שוי� במראה "שעירי יוה' ב יומא סב 
 ] בביאור הילפותא[ובקומה ובדמי� 

 מד י ג"עבו זפרק 

  צג    פרק יד  שני השעירי� שווי� במראה בקומה ובדמי�  .יומא סב

 יט בי ס"עבו גפרק  תמיד נשחט על טבעת שניה מאיזה צד :יומא סב

 מד  ז פרק  אי מוספי� של שבת צריכי� להיות שוי� במראה ובקומה  :יומא סב

 קה  טזפרק  בא אצל שעיר המשתלח וסומ� שתי ידיו עליו .יומא סו

 קה  טזפרק  מוסר את השעיר לעזאזל לאיש המזומ� מאתמול .יומא סו

 קה  טזק פר נטמא נכנס ועושה שליחותו' איש המזומ� מאתמול ואפי .יומא סו

 קה  טזפרק  וא� חלה משלחי� ביד אחר א� שאי� מזומ� מאתמול .יומא סו

  צב    פרק יד  הכהני� והע� משתחוי� כששומעי� ש� המפורש  .יומא סו

 קו  טזפרק  דחפו ולא מת ירד אחריו וימיתנו : יומא סו

חלק לשו� של זהורית שבראשו חציו קשר בקרניו וחציו ( .יומא סז
 סדר) בשתי ידיובסלע ודחפו 

 קה  טזפרק 

 קו  טזפרק  קרע את הפר והשעיר ונות� האימורי� במגיס :יומא סז

קולעי� את הפר והשעיר במקלעות והוציאו� לבית  :יומא סז
 השריפה

 קו  טזפרק 

אחר שילוח השעיר בא אצל הפר והשעיר להוציא   :יומא סז
  אימוריה�

  עט    פרק יא

  עט    פרק יא  ריפהפר ושעיר יוצאי� לש  :יומא סז

י ברו� "עני� ברכה רביעית מתפלל על המקדש וחות� בא יומא סח
 שבחר במקדש 

 קח י לד"עבו טזפרק 

ג רשאי להתחיל בעבודה אחרת עד שיגיע "אי� הכה :יומא סח
 השעיר לאר� גזירה שבמדבר

 קה  טזפרק 

לשו� של זהורית היה קשור על פתחו של היכל והיה  :יומא סח
 ה שדחפו לשעירמלבי� בשע

 קו  טזפרק 

כשבטל הנס שילבי� הלשו� של זהורית דורכיות היו  :יומא סח
 עושי�

 קו  טזפרק 

ג "אחרי שהוציאו הפר והשעיר לבית השריפה בא כה :יומא סח
 בעזרת נשי� לקרות בתורה

 קו  טזפרק 

א� רוצה לקרות בבגדי בו� קורא וא� לאו פושט ומקדש  :יומא סח
 ידיו ורגליו

  קו  טזרק פ
 

 קז  טזפרק  קורא על פה) במדבר(ובעשור שבחומש הפקודי�  :יומא סח

 קח  טזפרק  ג אומר בתפילתו"נוסחאות הברכה שהכה :יומא סח

ולא יסור מה� ' ברכה חמשית על ישראל שיושיע� ה :יומא סח
 מל� וחות� ברו� הבוחר בישראל

 קח  טזפרק 
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 המקו� עבודת� ברצו� ברכה ששית על הכהני� שיקבל :יומא סח
 ויברכ� וחות� ברו� שבחר בזרעו של אהר�

 קח  טזפרק 

ברכה שביעית רנה תחינה ובקשה על עמ� ישראל שה�  :יומא סח
 צריכי� להושע וחות� ברו� שומע תפילה

 קח  טזפרק 

 קח  טזפרק  ג קורא אינו יכול לראות פר ושעיר נשרפי�"הרואה כה :יומא סח

 עו   פרק יא ג"� את הספר תורה לכההסג� נות :יומא סח

  עט    פרק יא  ג לקרות בבגדי בו� קורא"א� רוצה כה  :יומא סח

 קו  טזפרק  ויושב ש� בעזרת נשי� יומא סט

ת ונותנו לראש הכנסת והוא נותנו "חז� הכנסת נוטל ס .יומא סט
 ג"ג משו� כבודו דכה"לסג� והסג� נתנו לכה

 קז  טזפרק 

 נט י ד "עבו טפרק  בודת היו�מוס� קוד� לע .יומא ע

 קז  טזפרק  לא להוציא לעז על ספר תורה .יומא ע

  פט    פרק יד  פר העולה ושבעת הכבשי� ע� תמיד של שחר  .יומא ע

פר העולה ושבעת הכבשי� ע� תמיד של שחר היו   .יומא ע
  קרבי�

  עח    פרק יא

  פ    פרק יא  הקרבת שעיר החיצו� אחרי עבודת היו�  .יומא ע

בבגדי זהב בטבילה ' עבודת הקטורת והטבת הנרות וכו  . עיומא
  חמישית

  פ    פרק יא

  פ  י כג"עבו  פרק יא    והמחתהא� תמיד של בי� הערבי� אחר הוצאת הכ�  :יומא ע

  צ  י יא"עבו  פרק יד   מצנפת בד היינו פשת�  :יומא עא

 ה  י מא"עבו א פרק  סדר הלבישה :יומא עא

 ו   יקרות ג'עה א פרק  סדר הלבישה :יומא עא

 עב   פרק יא ג עליו"ג כל מצות כה"סג� שנכנס לעבוד תחת כה .יומא עג

 קמז   ע"הערות הרמ נעילה בכלל ערבית :יומא פז

 עא   פרק יא הסג� ג� פורש א"א ה" יומא פ'ירוש

 עא   פרק יא ימי המילואי� א� דש� מעכב וכא� לא' פרישה נלמד מז א"א ה" יומא פ'ירוש

מי שזכה בקטורת אומר לזה שעל ימינו טול אתה את   ג" הב"ירושלמי פ
  המחתה

  עו  י לב"עבו  פרק יא

ג "ירושלמי יומא פ
  ח"ה

  עו    פרק יא  ג עד שנעשה סג�"אי� ממני� כה

ג "ירושלמי יומא פ
  ח"ה

  עו  הערות יקרות  פרק יא  ג"והדי� בב� כה, ג עד שנעשה סג�"אי� ממני� כה

ג "ירושלמי יומא פ
 ח"ה

 עג  הערות יקרות פרק יא סג� משמשדברי� ה' ה
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ג "ירושלמי יומא פ
 ח"ה

 עד  'י ז"עבו פרק יא דברים הסגן משמש' ה

  עו    פרק יא  ג עד שנעשה סגן"האין ממנין כ  ח"ג ה"ירושלמי פ
ב "תוספתא יומא פ

  ט"ה
  צד    פרק יד  והסגן או ראש בית אב אומר חטאת' הכהן אומר לה

  לג    הפרק   שני ספלים של כסף היו שם  .סוכה מה
 לה   פרק ה ניסוך המים כיצד .סוכה מח

  פב    פרק יב  בשער המים מכניסים הצלוחית של מים של ניסוך בחג  .סוכה מח
 לה  הפרק  ניסוך המים כיצד  . מחסוכה

 ז  י סג"עבו א פרק  שני כהנים בשער העליון :סוכה נא
  קלח    ע"הערות הרמ  'תמיד של שחר משם לתפילה וכו  .סוכה נג
  קלח    ע"הערות הרמ  ר"משם לתפילת המנחה משם לתמיד של ביהע  .סוכה נג
 ז   אפרק  'שלש לפתיחת שערים וכו, א תקיעות"בכל יום היו כ :סוכה נג
 לז    א תקיעות במקדש"אין פוחתין מכ  :סוכה נג

  מה    פרק ז  מוספין נתנין בחצי כבש ולמטה במזרח או במערב  :סוכה נד
-דקל   ע"הערות הרמ ח דוחה של שבת"שיר ר :סוכה נד

 הקל
 קלד   ע"הערות הרמ י"מ סוכות אומרים הומבה"חוה .סוכה נה

 קלה   ע"הערות הרמ טו ידחהמהם ימו' ואם חל שבת בא .סוכה נה

 קמג   ע"הערות הרמ 'משל למלך וכו, פר יחידי למה כנגד אומה יחידה :סוכה נה

פרקים בשנה היו כל המשמרות שוות באימורי ' בג :סוכה נה
 הרגלים

 נח  חפרק 

 סד    טפרק   כיצד מקריבים כל המשמרות קרבנות החג  :סוכה נה

ד "תוספתא סוכה פ
כ "הובא בתו(א "הי
 ) ה"וכה נס

לחם הפנים עבודתו במשמר הקבוע ואכילתו בכל 
 המשמרות

  נז י נו "עבו  חפרק 

  קמב    ע"הערות הרמ  'נאמר בשני ונסכיהם וכו  :תענית ב
  קלה    ע"הערות הרמ  ח שאומרים שמועה מפיו שפתותיו דובבות"ת  .יבמות צז
 סב  טפרק  'ומסלק את לבונתה לצד א :סוטה יד

 סב  טפרק  וקומץ ממקום שנתרבה שמנה :סוטה יד

 סב  טפרק  קומץ מקטירו מהכלי שרת :סוטה יד
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  צב  י כט"עבו  פרק יד   א� בברכת כהני� במקדש כורעי� ומשתחוי� ה וכל"ד' תוס: סוטה מ

  ג  י טו"עבו  א פרק   לא ניתנה תורה למלאכי השרת  .קידושי� נד

 נח  חפרק   אי� חולקי� קרב� כנגד קרב� ומנחה כנגד מנחה .קידושי� נג

  לא    הפרק   באיזה ש� מברכי� ברכת כהני�  קידושי� עא

  קלז    ע"הערות הרמ  א"מדת ר  .טמ נ"ב

 צז    טופרק   ק"בבית שבנו בני הגולה לא היתה כותל בקה  .ב ג"ב

  קלה    ע"הערות הרמ  י עשרה זקני�"דוד כתב ספרו ע  .ב טו"ב

 טז י לג"עבו  גפרק   הארו� באמצע  .ב צט"ב

 צט    טופרק   אמה לכל רוח ורוח' ארו� שעשה משה היתה י  .ב צט"ב

  קכז    עבודה זוטא  ח ומועדות מכפר"מה שעירי רעל   .ט�.שבועות ב

  צד      ג מתודה על כל בני אהר� שה� אחיו"כה  :שבועות יג

  קלו    ע"הערות הרמ  כ יתפלל"א אומר לעול� ישאל אד� צרכיו ואח"ר  :ז ז"ע

  קלו    ע"הערות הרמ  כ ישאל צרכיו"רבי יהושע אומר לעול� יתפלל ואח  :ז ז"ע

 קלח   ע"הערות הרמ ' בברכת רפאינו וכוא� יש לו חולה אומר .ז ח"ע

 קלח   ע"הערות הרמ כ אומר"א� בא לומר אחר תפילתו אפילו כסדר יוה  .ז ח"ע

  קלו    ע"הערות הרמ  א שואל צרכיו בשומע תפילה"וחכ  .ז ח"ע

  נט  י ה"עבו  טפרק   עומר קוד� לכבש הבא עמו  הוריות יג

ג "ירושלמי הוריות פ
 ד"ה

 סד )י ט"עבו( טפרק  טאתז דוקא עולה קוד� לח"בע

 קמא   ע"הערות הרמ פ שאי� בית"מקריבי� אע ז"ח מ"עדיות פ

 קמא   ע"הערות הרמ טבול יו� דזב כזב דמי :זבחי� יז

  צ  י יא"עבו  פרק יד   מצנפת בד היינו פשת�  :זבחי� יח

  פו    פרק יב  קידוש ידי� ורגלי� ראשו� מעכב העבודה  :זבחי� יט

 ט  י יז"עבו ב פרק  רגליו בלילה חוזר ומקדש למחרקידש ידיו ו :זבחי� יט

  צה  י נא"עבו  פרק יד   מקבל את הד� מצואר הפר ללא הפסק דבר אחר  .זבחי� כה

 קט י ו"עבו יזפרק  ' טובל אצבעו הימנית וכו .זבחי� נג

 קי  יזפרק  שיירי הד� היה שופ� על יסוד דרומי .זבחי� נג

 כ  גק פר שתי מתנות שה� ארבע :זבחי� נג

 סד  טפרק  'זבחי שלמי ציבור שחיטת� בצפו� וכו :זבחי� נד

 יב   בפרק  אמות מדרו� המזבח' מערכה שניה במערב משו� ד .זבחי� נח
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ליטול הימנה גחלי� לקטורת דלפני ] מערכה שלישית[  :זבחי� נח
  ולפני� במערב

  פה    פרק יב

ה "י ד"זבחי� סב וברש
 הקפה

 לד  י מב"עבו פרק ה  ג ג� מקטיר"כשהכההקפה ברגל א� דוקא 

 יא   בפרק  א� דישו� מזבח החיצו� נבלעי� במקומ� ה דישו�"ד. זבחי� סב

 לג  הפרק  'עולי� למזבח דר� ימי� חו� מניסו� היי� וכו זבחי� סג

כל העולי� למזבח עולי� דר� ימי� ומקיפי� ויורדי� דר�  .זבחי� סג
 שמאל

 ט   בפרק 

ה " די"זבחי� סד וברש
 הקפה

 לד  י מב"עבו הפרק  .ג ג� מקטיר"א� דוקא כשכה, הקפה ברגל 

מ בש� "בש. זבחי� סד
 ה"הרז

 י  י כד"עבו פרק ב הטע�' אמות וכו' הול� במזרחו של כבש י

 סא  טפרק  הגשה בקר� דרומית מערבית של מזבח כנגד חודה  :זבחי� סד

 מה   פרק ז תנת� שוהאי� לערב הדמי� לכתחילה אפילו אות� שמ .זבחי� פ

 מד  זפרק   התמידי� קודמי� למוספי�  .זבחי� פט

אי אברי עולה קוד� לאימורי חטאת כשלא שחט עדיי�  .זבחי� פט
  העולה

 נה  חפרק 

 נז  חפרק  אברי עולה קוד� לאימורי חטאת  .זבחי� פט

  פט    פרק יד  תדיר קוד�  .זבחי� פט

 מד   רק זפ התמידי� קודמי� למוספי� .זבחי� פט

 סד )י ט"עבו( טפרק  בקרבנות החג הא� חטאת קוד� לעולה או לאו זבחי� צ

  עח  י מא"עבו  פרק יא   כ"מוס� שבת קוד� למוס� יוה  .זבחי� צ

 קמא   ע"הערות הרמ פ שאי� בית"מקריבי� אע :זבחי� קז

 ח   בפרק  מנחת חביתי� אינה קדושה לחצאי� .מנחות ח

  לב  י כז"עבו  הפרק   ח נתונהמקומות המל' בג  :מנחות כא

 סב  טפרק  ש"א קומ� טעו� כ"וחכ  .מנחות כו

 יז י מא"עבו  גפרק  ח טפחי�"גובה המנורה י .מנחות כט

ג� קרבנות [, כל האמור בחומש הפקודי� קרב במדבר :מנחות מה
 ]כ האמורי� באחרי"יוה

 קמב   ע"הערות הרמ

  קמה   ע"הערות הרמ כל האמור בחומש הפקודי� קרב במדבר :מנחות מה

 ט  י טז"עבו בפרק  הנאמר בחביתי�" תופיני"בביאור  :מנחות נ

 ז   אפרק  עשיית חביתי� דוחה שבת :מנחות נ

  פג  י כג"עבו  פרק יב   א� עושי� מנחת חביתי� קוד� עלות השחר   .מנחות נא

 ח   בפרק  ג"לוגי� שמ� לחביתי כה' ג .מנחות נא
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בשתי הלחם מביא שאור ממקום אחר ונותן לתוך   :מנחות נב
  העשרון

 סד    טפרק 

  לב   יקרות ב'הע  הפרק   ומנחת כהן משיח אין בהן הגשה' ש אומר וכו"ר  .מנחות ס
 סא  טפרק  תנופה היתה במזרח .מנחות סא

 סד    טפרק   י שלמי ציבור טעונים תנופה חיים ושחוטיםזבח  .מנחות סא

 לא  י יד"עבו הפרק  ג"אינה סמיכה גמורה אלא משום כבודו דכה :מנחות סב

 סד    טפרק   כבשי עצרת דלאחר שחיטה בחזה ושוק ' תנופה בב  .מנחות סה

 נט  י ה"עבו טפרק  'הביאכם תספרו וכומיום  .מנחות סו

 ס  טפרק  א בקנים ובקלחים חובטין אותו"וחכ .מנחות סו
 ס  י יז"עבו טפרק  הטעם, שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו .מנחות סו
 סא  טפרק   טוחנים העומר ברחיים של גרוסות .מנחות סו

בונה קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורט ל  .מנחות סו
 פסול

 סב  י ל"עבו טפרק 

 קלט   ע"הערות הרמ הקטר חלבים ואברים בשבת לא ממתין עד שתחשך :מנחות עב

מתנות שמן אם גם ' כל המנחות הנעשות בכלי טעונות ג :מנחות עד
 ג"חביתי כה

 ט   בפרק 

   חפרק   מנחת נסכים אינה נקמצת אלא כולה לאישים  :מנחות עד

 ט  י יב"עבו בפרק  מנחה לאחר אפיהאם יציקה ב .מנחות עה
ה "ד' תוס. מנחות עה

 מה
 ט  י ט"עבו בפרק  ג טעונות מתן שמן בכלי קודם לעשייתן"אם חביתי כה

 ח   בפרק  ב חלות"ג באות י"חביתי כה .מנחות עו
 נט  טפרק  סאין' עומר בא עשרון מג :מנחות עו

 סג   ט פרק ב נפה"שתי הלחם מנפה בי :מנחות עו

  סד  טפרק  העומר ושתי הלחם אינן באין אלא מן החדש ומן הארץ :ת פגמנחו
ואם תקריב מנחת ביכורים במנחת העומר הכתוב מדבר  .מנחות פד

 מהיכן היא באה מן השעורים
 ס  י ז"עבו טפרק 

 ס  טפרק  אין מביאין מנחת העומר אלא מן השדות המודרמות :מנחות פה
ה "ד' תוס: (מנחות פו

 )ממנה
 מג  י עה"עבו פרק ו "מדליק בין הערבים) נר מערבי(וממנה "ור ביא

 ח   בפרק  'חצי עשרון מה משמש וכו .מנחות פז
 ח   בפרק  ג מחלקן ביד"חביתי כה :מנחות פז
 ח   בפרק  ג שמן לכל חלה"ברביעית מודד לחביתי כה :מנחות פח
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 יח  גפרק  כיצד עושה מקנח� בספוג ונות� בה� שמ� :מנחות פח

 סא י כד"עבו טפרק  לימד על עישרו� שטעו� לוג, שרו� בלול ולוגע .מנחות פט

 מה   פרק ז  מנחת נסכי� זה בזה והדי� בנסכי מוס� שבתשלא לערב :מנחות פט

 קמב   ע"הערות הרמ הטע�, כבש הבא ע� העומר נכפלה מנחתו ולא נסכיו :מנחות פט

מנחת נסכי� של כבש הבא ע� העומר נכפלה סלתו ולא  :מנחות פט
 נסכיו

 סב  טפרק 

 סג  י מב"עבו טפרק  שלמי ציבור ג� טעו� נסכי� :מנחות צ

 צא   פרק יד סמיכה בשתי ידי� :צגמנחות 

 סד    טפרק   לישת� ועריכת� בחו� ואפיית� בפני�' שתי הלח� וכו  :מנחות צה

שתי הלח� ולח� הפני� אפיית� בפני� ואינ� דוחות את   :המנחות צ
  אמאי לא נפסל בלינה, השבת

  מז  י יח"עבו  פרק ז

  שבתדוחהוג לישת� ועריכת� ואפיית� בפני� "חביתי כה .מנחות צו
 למה לא נפסל בלינה

 ז  י נו"עבו אפרק 

 סד    טפרק   אצבעות ' וקרנותיה� ד  .מנחות צו

 יז י מב"עבו גפרק  המנורה מונח מזרח מערב או צפו� דרו� :מנחות צח

 קיא    יזפרק   בשר החטאת הנעשה בחו� מתחלק לכהני� לערב   :מנחות צט

 סד    טפרק   ל שלושהולא יותר ע' הלח� נאכלות לא פחות מב' ב  :מנחות ק

 סא  טפרק  א� לבונה נמי קומ� :מנחות קו

 לט  ופרק  הראש אינה בכלל הפשט .חולי� כז

 ל  הפרק   גיד הנשה של עולה חולצו לתפוח  :חולי� צ

 קלז   ע"הערות הרמ יהב דעתיה ואיתרמי עליה, ויפגע במקו� :חולי� צא

 לו    חב פעמי� בשנה החליל מכה לפני המזב"בי .ערכי� י

' א מוציא י"מגרפה היתה במקדש עשרה נקבי� היו בה כ  :ערכי� י
  ' מיני זמר וכו

 כז  י לה"עבו  דפרק 

ימי� בלשכת ' אי� פוחתי� מששה טלאי� המבוקרי� ד ערכי� יג
 הטלאי�

 יד   גפרק 

או רק כדי , הא� בצלצל היו מנגני� בשעת השיר .ערכי� יג
 להתחיל

 לה   פרק ה

 אי  י כד"עבו פרק ב שלא יפזר, ושמו .תמורה לד

  צו   טופרק   כ היתה הקטורת דקה מ� הדקה"ביוה  :כריתות ו

 עג  הערות יקרות פרק יא הממונה הוא הסג�  תמידמסכת

 יג י א"עבו  גפרק   הממונה הוא מתיא הממונה על הפייסות ג"פ.) ל(מיד ת

 ד   אפרק  'הרוצה לתרו� המזבח משכי� וטובל וכו .תמיד כו
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 ו   אפרק  באיזה שעה הממונה בא .ד כותמי

ה וכו תמיד כז  א  י ב"עבו אפרק  'האי� דפר בר חד ה

 ג   אפרק  לא צריכי� שימור' שערי� היו וב' ז .תמיד כז

 ג  י כג"עבו אפרק  ]מהו[לשכת הקרב�  .תמיד כז

 א   אפרק  דלא מטו למיעבד עבודה קרי ליה רובי�' פי .תמיד כז

 י  י כד"עבו בפרק  הטע�' אמות וכו' חו של כבש יהול� במזר תמיד כח

 ו   אפרק  'נטל את המפתח ופתח את הפשפש וכו תמיד כח

 ו  י נה"עבו א פרק  העמידו עושי חביתי� לעשות חביתי� .תמיד כח

 ט   בפרק   כיצדתרומת הדש� .תמיד כח

, אמות מדרו� המזבח' מערכה שניה במערב משו� ד .תמיד כט
 הטע�

 יב  י לז"ועב בפרק 

 טו   גפרק  השקו את התמיד בכוס של זהב .תמיד ל

 טו   גפרק  מי שזכה בתמיד מושכו :תמיד ל

 טז י כו"עבו  גפרק  פותח כיו� ' יורד אמת השחי וא' א :תמיד ל

    גפרק   שיירי הד� שופ� על יסוד דרומי  :תמיד ל

 כ   סחי"עבו גפרק   מנל� דשיירי הד� בעולה על יסוד דרומי   :תמיד ל

 יט   גפרק   לא היו כופתי� את הטלה אלא מעקידי�' פי  ד"פ: תמיד ל

 לט    ופרק  סדר הפשט וניתוח .תמיד לא

 מא  י נ"עבו  ופרק  ]ע� הכתפי�[חת� את הידי�  .מיד לאת

 לט   פרק ו סדר הפשט וניתוח .תמיד לא

 כא  עבי"עבו גפרק  א� נותני� האברי� על השולח� בקרב� ציבור  :תמיד לא

נתנו האברי� מחצי כבש ולמטה ומלחו� ובאו ללשכת  :תמיד לא
 .הגזית לקרות את שמע

 כא  גפרק 

 מא   פרק ו סדר הולכת איברי� :תמיד לא

ברבינו : תמיד לא
ה טבעת "גרשו� ד

 שניה

 כ י סב"עבו גפרק  טבעת שניה מצפו� או ממערב

 כג ג"י י"עבו דפרק  ששהאו ' מי מעלה אברי� מ� הכבש למזבח כה� א :תמיד לב

, ראש המעמד היה מעמיד את הטמאי� בשער המזרח ו"ה מ"פ. תמיד לג
 של העזרה או הר הבית

 כז  דפרק 

פרשו ' לא היה מקטיר עד שהממונה אומר הקטר וכו ג"ו מ"פ. תמיד לג
 הע� והקטיר

 כט י מז"עבו דפרק 

 א   פרק א בשלשה מקומות הכהני� שומרי� א"א מ"תמיד פ

ורמב"ם ש"ס מפתחות
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 א   פרק א והרובי� שומרי� ש� מי ה� רובי� א"א מ"מיד פת

 עה   פרק יא אי� מבלשי� את העזרה עד בואו של הממונה ג"א מ"תמיד פ

  עה    פרק יא  אי� מחמי� חמי� עד בואו של ממונה  ג"א מ"תמיד פ

  פג    פרק יב  כ"מתי מחמי� חמי� לרבוכה ביוה  ג"א מ"תמיד פ

 עה   פרק יא לא ברשות הממונהאי� נכנסי� לפיס א א"ג מ"תמיד פ

 עה   פרק יא אי� נכנסי� לעבודה אלא ברשות הממונה ב"ג מ"תמיד פ

 יז  גפרק  'נרות וכו'  מי שזכה בדישו� המנורה נכנס ומצא ב ט"מג "תמיד פ

תמיד של שחר נשחט על קר� צפונית מערבית על טבעת  א" מד"תמיד פ
 'שניה וכו

 יט  גפרק 

של בי� הערבי� נשחט על קר� מזרחית צפונית על תמיד  א" מד"תמיד פ
 טבעת שניה

 לט  ו פרק 

 לט  ו פרק  לא היה שובר בו את הרגל ב"מד "תמיד פ

 כג  דפרק  סדר העבודות ה"תמיד פ

  פז    פרק יג  הממונה אומר לה� לבר� וה� מברכי�  ה"תמיד פ

 עה   פרק יא אי� נכנסי� לתפילה אלא ברשות הממונה א"ה מ"תמיד פ

 עה   פרק יא אי� נכנסי� לפיס של קטורת אלא ברשות הממונה ב"ה מ"תמיד פ

 כג  דפרק  בגדי חול או קודש ', מסרו� לחזני� מפשיטי� אות� וכו ג "ה מ"תמיד פ

 כז  דפרק  וכמי� מטוטלת היה עליו ד"ה מ"תמיד פ

 כז  דפרק  'נטל מחתת הכס� ועלה לראש המזבח וכו ה"ה מ"תמיד פ

 כז י ל"עבו דפרק  מחתת הכס� טע� שלא זהב ה"ה מ"תמיד פ

אי� אד� שומע קול ' את המגרפה וזרקה וכו' נטל א ו"ה מ"תמיד פ
 מיריחו היו שומעי� את קולה' חבירו וכו

 כז  דפרק 

טבול יו� או מחוסר , ראש המעמד מעמיד הטמאי� ו"ה מ"תמיד פ
 כפורי�

 כז  דפרק 

מזבח הפנימי והמנורה מי שזכה בדישו� "ביאור  ו"תמיד פ
 "מקדימי� לפניה�

 כג  דפרק 

 כח  דפרק  ורדד� בשולי המחתה ב"ו מ"תמיד פ

 כח  דפרק  נותנו לו בחפניו מה שנתפזר או כל הקטורת  ג"ו מ"תמיד פ

 כט הערות יקרות  דפרק  בקטרת תמיד מרדד ולא צובר ג"ו מ"תמיד פ

 עה   פרק יא מר לו הממונהאי� המקטיר קטורת מקטיר עד שיא ג"ו מ"תמיד פ

 עה   פרק יא ג הקטר"ג אומר לו הממונה אישי כה"א� היה כה ג"ו מ"תמיד פ

 פח   פרק יג ג למחצית הכבש הסג� אוחז בימינו"כשמגיע כה ז"תמיד פ

 עג  ' ט'ציוני הע פרק יא הגבהת הפרוכת א"ז מ"תמיד פ

ורמב"ם ש"ס מפתחות
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ואם גם (, ג יוצא מההיכל"ונה מגביה הפרוכת כשכההממ א"ז מ"תמיד פ
 )נכנס

 עה   פרק יא

 לא   פרק ה ברכת כהנים קודם הקטרה או אחריה ב"ז מ"תמיד פ

 לא  הפרק  'ג רוצה להקטיר וכו"בזמן שכה ג"ז מ"תמיד פ

 לז   הפרק  הגיעו לפרק תקעו והריעו ותקעו ג"ז מ"תמיד פ

כ אוחז "גן עומד בימינו ואחג עולה לכבש הס"כשהכ ג"ז מ"תמיד פ
 בימינו ומעלהו

 עו   פרק יא

 עו   פרק יא .ג עומד לנסך עומד הסגן על הקרן"כשכה ג"ז מ"תמיד פ

 לז   פרק ה הגיעו לפרק תקעו והריעו ותקעו ג"ז מ"תמיד פ

הן  [' נתנו לו יין לנסך הסגן עומד על הקרן וכו ג"ז מ"תמיד פ אם 
 ]מנסך מי עומד על הקרן

 לז   ק ה פר

 א   אפרק  בשלשה מקומות הכהנים שומרים א"א מ"מדות פ
 ז   אפרק  שערים היו בעזרה' ז ד"א מ"מדות פ
 ו   אפרק  מקום עושי חביתין אצל שער המזרח ד"א מ"מדות פ
  פב    פרק יב  שער המים בדרום  ד"א מ"מדות פ
 ב  י ט"עבו א ק פר תולים המפתחות תחת טבלא של שיש ונתן כסות עליה ט"א מ"מדות פ
 לה   פרק ה 'והדוכן נתון עליה וכו' מעלה היתה וכו ו"ב מ"מדות פ

משער המים עתידין מים להיות יוצאין מתחת מפתן   ו"ב מ"מדות פ
  הבית

  פב    פרק יב

 לה   הפרק  'והדוכן נתון עליה וכו' מעלה היתה וכו ו"ב מ"מדות פ

 צו  ערות יקרותה פרק יד הרובדין שבמעלות האולם ו"ג מ"מדות פ

 פט  י ז"עבו פרק יד  לשכות היו בעזרה' ו ג"ה מ"מדות פ

ציפורי מצורעין שוין במראה בקומה ובדמים ובלקיחתן   ד"נגעים פי
  כאחד

  מד  י ד"עבו  פרק ז 

 צז    טופרק   בשעת הקטרת הקטורת פורשין הכהנים מבין האולם  ט"א מ"כלים פ

  קלה    ע"הערות הרמ  שיר למועדים  ח"מסכת סופרים פי

הדיוט
כ
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  קלט    ע"הערות הרמ  פ ביו� מדרבנ�"תפלה ג  א"תפלה פ' הל

 עז  יאפרק  נשי�' ג אינו נושא ב"כהג"ז הי"איסורי ביאה פי

 עז ' יקרות ב'הע יאפרק  נשי�' ד מוישא לו יהוידע ב"הראב' ישוב קוג"ז הי"רי ביאה פיאיסו

 צה ' ה'ציוני הע ידפרק  קדושת היכל ואול� חדא היא א"בית הבחירה פ

 יט י נה"עבו גפרק  ' אי� מחזירי� פניה� וכו, כשהשלימו עבודה ד "ז ה"בית הבחירה פ

ח "ביהב' ח מהל"פ
  א"ה

  א    פרק א  ע"משמירת מקדש 

ח "ביהב' ח מהל"פ
  ד"ה

  א    פרק א  וארבעה ועשרי� עדה שומרי�

ח "ח פ"מ ביהב"מל
  ו"ה

  ג  י יד"עבו  פרק א   שמתחלקי� למשמרות

 לו  הפרק  ח ובמועד"בחצוצרות מנגני� הכהני� בשעת השיר בר ד"ג ה"כלי המקדש פ

 עד הערות יקרות יאפרק  ג קוד� לסג�"ג מתמנה להיות כה"ב� כה כ"ד ה"כלי המקדש פ

 עג  יאפרק  הממונה הוא הסג� ז"ד הט"כלי המקדש פ

 עד  יאפרק  כל הכהני� תחת יד הסג� ז"ד הט"כלי המקדש פ

 עו  יאפרק  ג הרי הוא כמשנה למל�"הכה� הנכנס תחת הכה ז"ד הט"כלי המקדש פ

 עב עבודת ישראל יאפרק  ג אי משוח מלחמה קודמו "סג� שנכנס תחת הכה ט"ד הי"כלי המקדש פ

  ח  י סד"עבו  פרק א  מכריז עמדו כהני� לעבודתכ�  ז"כלי המקדש פ

  ד  י כט"עבו  פרק א   אי� אד� נכנס לעזרה לעבודה עד שיטבול  ב"ה ה"ביאת מקדש פ

�ו' מעשה הקרבנות הל
  ח

  ט  י יב"עבו  פרק ב  מתי עושי� יציקת שמ� במנחה אחר אפיה או לפניה

ו "מעשה הקרבנות פ
 ד"ה

 ל  הפרק  ג התפוח" גיד הנשה ומשליכו עמסיר

ו "מעשה הקרבנות פ
 ד"ה

 לא  הפרק  אחר שזרק� על המזבח חוזר ועור� אות�

ו "מעשה הקרבנות פ
 ד"ה

 ל  הפרק  ג התפוח"מסיר גיד הנשה ומשליכו ע

ו "מעשה הקרבנות פ
 ט"הי

 לו  חפרק  פר אי� לנתח ליותר נתחי� מכבש

  
  
  
  
  

  

       

·Ó¯"Ì  
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ז "מעשה הקרבנות פ
  ב"ה

  לד    פרק ה  ג מקי� כשמנס� אפילו כשלא הקטיר קוד�"כה

  ט  י ט"עבו  פרק ב   מתנות שמ�' ג טעונות ג"א� חביתי כה  ג"מעשה הקרבנות פי

ג "מעשה הקרבנות פי
  ב"ה

  ח    פרק ב  ג בולל� בשמ�"חביתי כה

א "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 יט  סבי"עבו גפרק  תמיד נשחט על טבעת שניה מצפו� בית המטבחי�

א "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 יט י סב"עבו גפרק  תמיד נשחט על טבעת שניה מצפו� בית המטבחי�

ב "תמידי� ומוספי� פ
  ט"ה

  יב  י לט"עבו  פרק ב  עושה בכל מקו� שירצה במזבח' מערכה ג

ג " פ ומוספי�תמידי�
 ג"ה

 כט  דפרק  א� פורשי� משנכנס עד שיוצא או לאו

ג "תמידי� ומוספי� פ
 ד"ה

 לח  ופרק  קוד� הקטרה מדש� האפר ג� בבי� הערבי�

ג "תמידי� ומוספי� פ
 ז"ה

 כח  דפרק  נות� מה שנתתפזר ע� הקטורת שבבז� לתו� חפניו

ד "תמידי� ומוספי� פ
 ט"ה

כל שזכה בעבודה מעבודות תמיד של שחר זוכה בה ג� 
 בשני כבשי מוס�

 מה  זפרק 

ד "תמידי� ומוספי� פ
 ד"הי

 נ  זפרק  'מכל משמר חצי החלות וכוג נוטל "כה

ה " פתמידי� ומוספי�
 ו"ה

 מח  זפרק  א נפות"מנפי� הסולת ללח� הפני� בי

ה "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 נ  זפרק  בשבת מכניס הקני� בי� הלח�' בא

ו "תמידי� ומוספי� פ

 ב-א"ה

 טז י לא"עבו גפרק  יד בפתיחת ההיכל שוחט התמידא� מ

ו "תמידי� ומוספי� פ
 ג"ה

 נג  חפרק  היכ� נותני� אברי המוספי�

ו "תמידי� ומוספי� פ
 ה"ה

 לא  הפרק  ברכת כהני� אחר הקטרה

ו "תמידי� ומוספי� פ
 ה"ה

ראש המעמד מעמיד הטמאי� בשער המזרח מפני החשד 
 בביאור שיטתו, ת�שידעו הכל שעדיי� לא הביאו כפר

 כח י לח"עבו דפרק 

ו "תמידי� ומוספי� פ
 ו"ה

 לד י מא"עבו הפרק  א� הסג� עומד על הקר� ג� כשכה� גדול מנס�

ו "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 מג  ופרק  וכסדר שעושי� כל יו� בבקר כ� עושי� בי� הערבי�

ורמב"ם ש"ס מפתחות
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ו "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 מו ' יקרות א'הע זפרק  א� הקטרת בזיכי� קוד� לנסכי�

ו "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 מו  זפרק  א� לח� הפני� קוד� לנסכי המוספי� 

ח "תמידי� ומוספי� פ
 א"הי

 סב י נב"עבו טפרק  א� מני� ג� הלח� 

ט "תמידי� ומוספי� פ
 ז"ה

 סח  טפרק  א� קרבנות החג קרבי� כסדר האמור בתורה

י "תמידי� ומוספי� פ
 ו"ה

 לה  הפרק  תמיד של שחר מנס� המי�ע� ניסו� היי� של 

 קא י מא"עבו טופרק  הד� נפסל בהוצאתו מ� ההיכל ד"ב הי" פמ"פסוה

 עז  יאפרק  כ"בגדי לב� לובש לעבודות המיוחדות ליוה א"ב ה"כ פ"עיוה

 פב ב" יי"עבו יבפרק  ג"י כה" עא� נעשהכ "תרומת הדש� ביוה א"ב ה"כ פ"עיוה

 פ  יאפרק  � הערבי� קוד� הוצאת הכ� והמחתהתמיד של בי ב"ב ה"כ פ"עיוה

ג מקריב א� שני כבשי מוס� "כ שחל בשבת הכה"יוה ב"ב ה"כ פ"עיוה
 שבת ומנחת�

 עח  יאפרק 

 צב  כטי"עבו ידפרק  ג הש� היו כורעי� ומשתחוי� "בכל פע� שמזכיר הכה ז"ב ה"כ פ"עיוה

 צג  ידפרק  הכה� אומר לה� תטהרו ז"ב ה"כ פ"עיוה

הזאה ראשונה צריכה מני� ע� כל אחת ואחת שמא ישכח  ב"ג ה"כ פ"עיוה
 וימנה אותה מכלל השבע

 קא  לטי"עבו טופרק 

נוסח הברכה של מחילת העו� סלח לנו אבינו כי חטאנו  א"ג הי"כ פ"עיוה
 וחות� מוחל עונות עמו ישראל ברחמי� 

 קח י לג"עבו טזפרק 

מקו� מעשיה� ועבודת� עני� ברכה ששית שירצה ה א"ג הי"כ פ"עיוה
 י מקדש הכהני�"ויברכ� וחות� בא

 קח י לו"עבו טזפרק 

עני� ברכה שביעית אומר תפלה ותחנה ורנה ובקשה כפי  א"ג הי"כ פ"עיוה
מה שהוא רגיל וחות� הושע עמ� ישראל שעמ� ישראל 

 י שומע תפילה"צריכי� להושע וחות� בא

 קח י לז"עבו טזפרק 

ברכה של המקדש שיעמוד המקדש ושכינה נוסח ה א"ג הי"כ פ"עיוה
 בתוכו וחות� השוכ� בציו�

 קח י לד"עבו טזפרק 

י יט "עבו טופרק  'כיצד עושה אוחז הבז� בי� שיניו וכו א"ד ה"כ פ"עיוה
 )בסו�(

 צח

 קב י נב"עבו טופרק  מהיכ� מתחיל בהזאת קרנות מזבח הזהב ביו� הכפורי� ב"ד ה"כ פ"עיוה

צרי� להקדיש� , רצה להוסי� מוסי� משלווא�  ג"ח ה"כ פ"עיוה
 ].ולמוסר� לציבור[

 צ  ידפרק 

 

ורמב"ם ש"ס מפתחות



ז"ל האחרונים גדולי רבותינו אצל רבינו מעלת רום מגודל דוגמא
לג סימן יעב"ץ שאילת שו"ת מתוך

השלום... המתווך המאמרות בעל ז"ל מפאנו מהרמ"ע האלקי

ודורש יושב זו את שמענו ז"ל מהרמ"ע האלקי שלהרב אלא

הגבורה... כמפי

ז"ל... מהרמ"ע האלקי החכם לטוב האיש אותו זכור ברם

הוי צדקה בו שיש משפט לעשות בקרבו אלקים חכמת כי

דבריו כל אותו. המרבים ת"ח בין שלום לשום פשרה זו אומר

לא מכרעת. והכרעתו לחכי מאד מתקו נבחרים מפז יקרים

בהשוואת התוס' בעלי דברי כמסמרות לטעת. אם כי לעקור

כסותרים... הנראים המאמרים

ובכל האמת בחכמת המולך חמודות איש ז"ל הרמ"ע הוא הלא

וסר נאמן כמוהו הזוהר בית בכל ומי ידות עשר לו תושיה

וכו'... למשמעתו

אפיקו, דהכי מעיא בריכו תלד כהרמ"ע אימיה דילידא אבל

המאמרות בספר דעים תמים מפלאות כנראה אניקו, דהכי וחדיי

הרכבותיו... וערבות ציוריו מיופי



משביר לראש ברכה
וחסידא יקירא גברא להאי

שמו בעילום החפץ
הזה הקדוש הספר הוצאת שנדב

זיע"א הרמ"ע רבנו וזכות והעבודה התורה קרן הרמת זכות
לטובה לבו משאלות במילוי להתברך לו תעמוד
ישראל על שלום לבניך בנים וראה ע"י ויקויים

בניך שלום ורב ד' למודי בניך וכל

הברכה וזאת

הזה הקדוש הספר בהוצאת והמסייעים העוזרים לכל
והעבודה התורה קרן להרים

ולוים בעבודתם כהנים ישראל, כל עם בקרוב לראות שיזכו
במעמדם וישראל בדוכנם

ישראל ישמח יעקב יגל עמו שבות את ד' בשוב
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פה להעתיק לנכו	 מצאנו

מצפת זצ"ל העליר מהר"ש הקדמת
במאמר רבינו דברי המבאר

חיל. עושה ה' ימין רוממה, ה' ימין

בשנת ת"ו בצפת לראשונה ÏˆÊ‰"‰"נדפס Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯‰"

תשמ"ז בשנת ת"ו ירושל� בעיה"ק כ	 ואחרי
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