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ספר

חיי תמיד
ביאור רחב צח וברור
על

מסכת תמיד
עבודת יום ביומו
בבית המקדש
על פי חז"ל ורבותינו המפרשים
בחסדי ה' יתברך עלי
אברהם חיים
בלאאמו"ר הרה"ג רבי חנוך העניך שליט"א
אופמאן
בית שמש ,סיון ה'תשע"ז

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

יו"ל ע"י

'באר החיים'  -המרכז לבית המקדש והמשכן

בית שמש
ידוע מאמר החכם כשם שא"א לבר בלי תבן ,כך א"א לספר בלי שגיאות ,ע"כ
נבקש מכל המעיין בספר שיואיל בטובו לשלוח הארות והערות ,חידושים
וציונים ומ"מ ,וכל דבר המתחדש ומתברר ,או תיקונים ,וכדומה ,אל:
'באר החיים' ת .ד 8031 .בית שמש.
ניתן להשיג את הספר ,לבודדים ולכמויות ,במס'05041-94471 :
להשיג את הספר
בית שמש:
אברהם חיים אופמאן
05041-94471

קרית ספר:
ר' ישראל נאגר
08-9741760

 .כל הזכויות שמורות

 .כל הזכויות של חלק מהציורים שמורות למכון בחצרות בית ה' .ותשוח"ח.
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לתשומת לב
ספר זה בא בזאת בשני אופנים ,עבור שני אופני
לימוד:
הביאור המופיע בחלק העליון של העמוד ,נועד
למבקשים ללמוד ולהבין בקלות ,בפשטות ובמהירות.
ואילו העיונים הנקראים 'באר התמיד' ,המופיעים
בחלק התחתון של העמוד ,נועדו עבור הלומדים
המבקשים גם להתעמק בעומק הדברים והשיטות.
עם זאת ,כדי שלא להכביד על הלומד ,לא הבאנו
ב'באר ההיכל' מדי הרבה עיונים ושיטות ,רק כפי
הצורך ולפי הענין – ו'תן לחכם ויחכם עוד'.
לעיתים הורחבה היריעה ,ונכתבו עוד מובאות
ביאורים ועיונים .וכן הבנת העניינים ע"פ דרוש ורמז.
נקבע מקומם במדור 'אוצר התמיד' ,שבסוף כל פרק.
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חלק מההסכמות ניתנו לספרינו הקודמים' ,באר החיים' ו'היכל ידיד' על בית המקדש.
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תשובות ומכתבים ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

תחלה היו ב' זה למעלה מזה והוא עשה י"ב סביבות הכיור ונטלו ב' ידיהם ורגליהם
בב"א מעומד והמוכני היו מורידין בגלגל ובבית ראשון לא הי' מוכני
יישר כח על הספר יגל יעקב

עי' תו"י יומא ל"ח א' שהיו משקעין אותו
כל לילה בים שעשה שלמה

כשתהי' אי"ה תכנס
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כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א

בס"ד
בשמחה הריני מצטרף לדברי ידידי הרב הגאון שליט"א
)הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א(

בברכה להרב האברך ר' אברהם חיים אופמאן שליט"א בביאור
צורת בית המקדש הראשון עפ"י מאמרי חז"ל ,יזכה להפיץ
ספרו בהצלחה ולהמשיך להרביץ תורה בכתב ובע"פ
מתוך נחת והצלחה בכל דרכיו .והריני חותם באהבה
ידיד בית אבותיו

יצחק טובי' ווייס
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כבוד האברך המופלג הרב אברהם חיים אופמן שליט"א
שכטו"ס
קיבלתי את ספרך "באר החיים" שהנך עומד להוציא לאור
בענין צורת הבית הראשון על פי חז"ל ורבותינו המפרשים,
בטוב טעם ודעת וניכר עמלו בזה ,והוא נחוץ מאוד.
והנני לברכו שיזכה תמיד לישב באהלה של תורה כל הימים
מתוך שלות הנפש והרחבת הדעת.

הכותב לכבוד התורה ולומדי'ה
בין המצרים יזרח אור לישרים נתן הכהן קופשיץ
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בס"ד
יום ג' לס' ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וגו'
כ"ו מנ"א תשע"ב

בא לפני האברך כמדרשו ,חוב"ט ,הרה"ח רבי אברהם חיים
אפפמאן שליט"א ,בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט"א,
מפק"ק בית שמש ת"ו ,ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני
ביהמ"ק הראשון ,והספר מדבר בעד עצמו ,בהיותו קילורין
לעיניים הן בחלק הביאור והן בחלק העיונים ,והוא מיוסד ע"פ
דברי חז"ל ורבותינו המפרשים ,ובוודאי ישמח לב מבקשי ה',
דורשי ה' המחכים לבנין אריאל ,לעסוק בעניני המקדש ולהתכונן
לקראת הבית השלישי שיבנה במהרה בימנו.
בעזרתו של הספר הנוכחי ,יוכל כל לומד ,וכל מלמד ,למן בני
תורה ועד תינוקות של בית רבן ,לבוא בשערי המקדש ולהבין
רזיו וצפונותיו ,ע"פ פשט וע"פ עמקות .כאשר תחזינה עיני כל
לומד – אשר נהורא נפיל בבי מדרשא.
ולא באתי ,כי אם להעיד על הרב המחבר שליט"א ,על שהנני
מכירו ומכיר את המשפחות החשובות ,תושבי קרייתנו המעטירה,
אשר מדובר על יראי ה' וחושבי שמו לתפארת ולתהילה – ואשרי
חלקו שזכה להעמיק בענין גדול זה ולזכות את הרבים כפי
מידתו .ואמינא לפעלא טבא יישר ,ומאת ה' ישא ברכתו לטב
ולחיין ולשלם.
בכל חותמי ברכה ,לכבוד התורה ולומדיה
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הרב שמואל חיים דומב
רב ביהכ"נ חניכי הישיבות הגבעה הדרומית
מו"צ וחבר ביה"ד מודיעין עילית
ומו"ל משך חכמה השלם
יום ג ,כג תשרי  -אסרו חג  -תשע"ג

מכתב ברכה
למע"כ האברך כפשוטו ומדרשו ,חו"ב טובא הרה"ג המופלג ר' אברהם חיים אפפמאן
שליט"א .לשמחה ולעונג היה לי לעבור בין בתרי חבורו החשוב "באר החיים" ,ובו
ביאר ופירש בטוב טעם ודעת צורת בנין בית המקדש הראשון.
"ומלאכה" שיש בה גם "חכמה" עשה ,לבאר ולפרש "חכמת שלמה  -ומלאכת שלמה",
עפ"י מדרשי חז"ל ומפרשי התנ"ך הראשונים והאחרונים.
בתוספת "מקלעות"  -ציורים ,ו"פטורי ציצים"  -פרחים )מלכים א' י ,יח( ,להמחיש לכל
לומד את תבנית ומעשה המקדש.
ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ"באר החיים" " -מי באר" מתוקים ומשיבי נפש.
וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה"חפץ חיים" בגודל חיוב ולימוד סדר קדשים,
שבזה שירבו העוסקים תבוא במהרה הגאולה.
ולשון הרמב"ם בפ"א מהלכות בית הבחירה הלכה ד'" ,בנין שבנה שלמה כבר מפורש
במלכים .וכן בנין העתיד להבנות אע''פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר
ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים
ביחזקאל".
ומעתה אם כן חובה גם ללמוד ולהתעסק לדעת צורת בנין בית ראשון] .וראה בתפארת
ישראל בבועז ריש מסכת מדות ,בשם הר"מ נכתבה מסכת מדות כדי שנדע איך
לבנות ,ועי"ש מהא דבית שלישי יבנה בידי שמים ,עי"ש .וקצת קשה מדוע הר"מ לא
הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים .ובמלבי"ם דבה"י ב' ג ג-ד ,כתב שעזרא בא
לפרש דברים הסתומים והחתומים שבספר מלכים ,או להוסיף דברים שלא נזכרו שם,
וכן בסיפור בנין הבית לא כתב רק דברים שנתחדשו לו ,וכו' ,עי"ש[.
והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
הכותב למען עמלי התורה ושוקדיה
ותחזינה עינינו ארמון על משפטו במהרה
שמואל חיים דומב
מען :רח' מרומי שדה  7מודיעין עילית טלפקס 08-9743291

qiiee 'iryi wgvi
"xfrig` dep" c"a`e ax
רח' עזרא  46בני ברק 03-5706326

בס"ד ,יום א' לסדר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' שנת 'שם משכן הוי-ה' ]תשע"ו[ לפ"ק.

מכתב ברכה
שמח לבי בראותי את הספר הנפלא היכל ידיד ,והוא חיבור מקיף על כל ענייני בנין בית המקדש השני,
וכולל בתוכו ביאור מקיף על כל משניות דמסכת מידות ,מלוקט מכל הספרים העוסקים בנושא נכבד
זה ,בתוספת נכבדה שהוסיף הרב המחבר ,מעשה ידי אמן ,ה"ה האברך היקר ,הרב הגאון המופלג
בתורה ויראה ,כמוהר"ר אברהם חיים אופמאן שליט"א ,אשר ידעתיו מנעוריו שהיה לבו בוער לרדת
לשרשי מצוה חביבה זו של בניין בית המקדש ומידותיו .ובוצין מקיטפיה ידיע ,שהשקיע עצמו במשך
השנים לעמול להבין ולהשכיל בפרטי מצוה זו על כל פרטיה ודקדוקיה .וכבר איתמחי גברא ואיתמחי
קמיעא בספרו הקודם באר החיים על תבנית בית המקדש הראשון ,שנתבארה בספר מלכים ודברי
הימים .וכעת המשיך במלאכת הקודש ,טרח ויגע כדי מידתו ,בכפלים לתושיה ,בענייני בנין בית
המקדש השני.
והנה הרב הגאון המחבר שליט"א הרחיב והעמיק בספרו ,ונכנס לפרד"ס כל ענייני בית המקדש ,טרח
ויגע ויצא בשלום ,שליקט מלא הטנא ביכורי פירות הפרדס .דלה דלה מהנהר היוצא מבית קדשי
הקדשים ,ושם בכליו מפירות גפן הזהב שעומדת על פתחו של היכל ,וכל עלה גרגיר או אשכול שמצא,
הביא ותלה בהיכלו אומר כבוד ,היכל עולמים .הפליא לעשות.
והנה לאו אורח ארעא למי שלא ראה את החידוש ,ולא השקיע עצמו במקצוע קשה זה ,שיבוא ויעיד על
החידוש ,היצירה הנפלאה שיצאה מתחת יד הרב הגאון המחבר שליט"א .אך זכרתי לו אהבת קדומים,
כד הויה טליא ,ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם ,לבקשתו שאהיה מהמברכים אותו בברכת
החידוש .על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה' :יהי רצון שתזכה להמשיך ולישב על התורה והעבודה
מתוך נחת והרחבה ,ומתוך בריאות ואושר ,ויפוצו מעיינותיך חוצה ,ותזכה לחבר חיבורים נוספים במקצוע
זה ובמקצועות אחרים ,לחדש ולירד לעומקה של הלכה ולאמיתה של תורה ,ויהיו ספריך מתקבלים
ומפיצים את העיסוק בתורת הבית .ונזכה בקרוב כולנו יחד לראות בבנין שלם בית המקדש השלישי
שיבנה במהרה בימינו אמן סלה'.
כעתירת המשתאה מיפי מלאכת הספר מתפלל להצלחתו כל הימים
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ברכת אבי מורי שליט"א
א' אלול תשע"ו פה בית שמש עיר התורה

אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה על אשר זיכני לראות מפרי
עמלו של בני בכורי יקירי מחמד עיני ולבי הרה"ג ר' אברהם חיים
שליט"א עולה על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן.
עיינתי בחיבורך הגדול על מסכת תמיד אשר בשם "חיי תמיד" יקרא,
ומה מאוד שמח ורחב לבבי בראותי אותך ב"ה מעלה על הכתוב מנחת
עשיר מלאכת מחשבת דבר דבור על אופניו לבאר את מסכת תמיד לפי
שיטות הראשונים והאחרונים בטוב טעם ודעת ,וכאשר ידעתיך
ביגיעתך הגדולה והעצומה זה שנים ברוחב ועומק הסוגיות לפרטי
פרטיהם עד אשר ערכת שלחן מגדים לכל בית ישראל בלשון צח ונקי
השווה לכל נפש .וב"ה הפלאת לעשות בהשכל וחכמה רבה וביראה
הקודמת לחכמה לברר וללבן כל דבר ודבור ,ולהראות מקור טהור בכל
העניינים מדברי הגמרא ושיטות רבותינו ,וזה מתוך שימוש חכמים
ועמל רב.
ויתן השי"ת שיפוצו מעיינותיך חוצה להרבות פעלים לתורה ולזכות את
הרבים לשמחת לב כל דורשי השם המצפים לראות בבניין בית
תפארתנו.
ויה"ר שתזכה להמשיך להיות דבוק בעמלה של תורה ולהוציא לאור
עולם עוד ספרים לעשות נחת רוח לבורא כל העולמים ,ולהאיר עיניהם
ולשמח את לבבם של כלל ישראל בהבנת התוה"ק בעזרת השי"ת.
בהודאה להשי"ת על כל הטובה אשר גמלני
ובברכת כתיבה וחתימה טובה
אביך המאחל באהבה רבה
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תוכן העניינים
הקדמה ...................................................................................כז
פתיחה  ...................................................................................לא
גמרא  âמדרש תנחומא  âרבינו בחיי  âהתוספות יום טוב  âהאדר"ת â
החפץ חיים  âמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

מסכת תמיד  ..........................................................................מא
מסכת תמיד פרק א  ................................................................מא
משנה א  ................................................................................מא
השמירה בבית המקדש  âמצוות השמירה  âהלכות השמירה  âבית אבטינס
 âבית הניצוץ  âבית המוקד  âהכהנים שומרים בשלשה מקומות  âהלוים
שומרים בעשרים ואחד מקומות  âבית אבטינס ובית הניצוץ הם עליות â
צורת בית המוקד  âאלו כהנים שומרים  âאלו כהנים יושנים בבית המוקד
 âמפתחות העזרה  âלא יושנים בבגדי כהונה  âהמקוה למטה  âבית
הכסא של כבוד  âשער טדי

משנה ב .................................................................................נח
תרומת הדשן  âטובל מוקדם  âהממונה  âמתתיא בן שמואל  âמתי בא
הממונה  âקריאת הגבר  âשני פירושים מהו קריאת הגבר  âהממונה בא
ודופק  âמי שטבל יבוא ויפיס

משנה ג  .................................................................................סב
הכניסה מבית המוקד לעזרה  âמקום המפתח  âאבוקות של אור  âאכסדרא
 âבית עושי חביתין  âשלום הכל שלום  âעשיית החביתין â

משנה ד  ................................................................................סט
המזבח  âהכבש  âמחתה  âסדר תרומת הדשן  âמקום המחתה  âמוכני
לכיור  âהגיע עת  âקידוש ידים ורגלים  âהכיור  âמחתת הכסף â
המאוכלות הפנימיות  âושמו אצל המזבח  âמקום שנותנים את מוראות
העוף ודישון מזבח הפנימי והמנורה

נספח לפרק א  .........................................................................פה
קרבן תמיד  âעבודת הקרבנות  âחשיבות בני ישראל  âעליך יזרח ה'

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

וכבודו עליך יראה  âספר תורת העולה להרמ"א  âהשמירה בעשרים וארבע
מקומות  âהשמירה גם על ידי כהנים וגם על ידי לוים  âתולדות יעקב
יוסף  âאגרא דכלה  âבית המוקד  âכ"ד משמרות כהונה  âמצאו נעול â
אבל אם פתוח  âתרומת הדשן  âסדר הפיס  âמנחת חביתין  âתרומת
הדשן  âזאת תורת העולה  âטעם שצריך להזכיר לכהן שלא יגע בכלי עד
שיקדש ידים ורגלים מהכיור  âהלכות קידוש ידים ורגלים  âהכיור  âמי
הכיור

מסכת תמיד פרק ב .................................................................קיז
משנה א  ................................................................................קיז
ראוהו אחיו שירד  âרצו ובאו  âקידוש ידים ורגלים  âמגרפות  âצינורות
 âהזזה לצדדי המזבח  âסונקין

משנה ב  ...............................................................................קכו
התפוח  âאפר  âשלש מאות כור  âברגלים  âתפוח גפן ופרוכת  âעלה
גרגיר אשכול

משנה ג ................................................................................קלב
החלו מעלין הגזרין  âסידור המערכה  âהעצים הכשרים למערכה  âתאנה
 âאגוז  âעץ שמן  âמלח על הכבש

משנה ד  ...............................................................................קלו
אופן סידור המערכות על המזבח  âשלש המערכות  âמערכה גדולה â
מערכה שניה לקטורת  âמערכה לקיום האש  âמערכה רביעית ביום
הכיפורים  âראשי העצים הפנימים של המערכה הגדולה נוגעים בתפוח â
אליתא  âשני גזרי עצים

משנה ה  ...............................................................................קלח
ברירת עצי תאנה יפים עבור המערכה השניה  âמערכה שניה לקטורת â
מקום מערכה זו  âבעומד  âכמות הגחלים  âשני בזיכי לבונה בשבת â
החזרת האברים והפדרים שלא נתאכלו מבערב  âהדלקת המערכות באש â
יורדים ללשכת הגזית לעשות פיס  âלשכת הגזית  âשלשה בתי דינים

נספח לפרק ב  ........................................................................קמז
טעם מדוע הולכים לקדש ידים ורגלים בריצה  âגפן רומז לכנסת ישראל â

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

טעם למספר שלש מאות  âמעשה הפרוכת  âשער הדלק  âהיכן הוא מקום
העצים  âמצות הדלקת אש על המזבח בכל יום  âשני גזירי עצים  âשתי
מיני ישיבות  âלשכת הגזית  âבסילקי גדולה

מסכת תמיד פרק ג  ...............................................................קסה
משנה א ...............................................................................קסה
בואו והפיסו  âסדר הפייסות  âאופן עשיית הפייסות  âשלש עשרה זוכים
בפיס הזה  âשחיטה  âזריקה  âדישון מזבח הפנימי  âדישון המנורה â
ששה כהנים זוכים בהעלאת אברים לכבש

משנה ב  ................................................................................קע
צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה  âברקאי  âהאיר פני כל המזרח

משנה ג  ...............................................................................קעב
צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים  âמקום לשכת הטלאים  âארבע הלשכות
בבית המוקד  âלשכת הטלאים  âלשכת החותמות  âהחותמות  âגניזת
אבני המזבח ששקצו מלכי יון  âלשכת בית המוקד  âיורדים למקוה â
לשכה שעושים בה את לחם הפנים  âהתנור בבית המקדש הוא ממתכת

משנה ד  ...............................................................................קפג
לשכת הכלים  âהוצאת תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב מלשכת הכלים
 âחשבון תשעים ושלשת הכלים  âשתי שולחנות  âהשקו את התמיד בכוס
של זהב  âבדיקה ממום לאור האבוקות

משנה ה ...............................................................................קפה
מי שזכה בתמיד  âבית המטבחיים  âבית המטבחיים  âעמודים ננסין â
רביעין של ארז  âאונקליות  âהפשט  âשולחנות  âהטבעות  âצורת
הטבעות

משנה ו  ...............................................................................קצד
הכהנים שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה  âארבעה כלים  âטני  âכוז
 âשני מפתחות  âיורד לאמת השחי  âפותח כיון

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

משנה ז  ................................................................................קצז
תאים  âשני הפשפשין  âפשפש צפוני  âפשפש דרומי  âאופן פתיחת
ההיכל  âנגר  âפותחות  âקול שער הגדול שנפתח

משנה ח  .................................................................................רג
מיריחו היו שומעים  âקול פתיחת שער ההיכל  âקול המגריפה  âשלש
מיני מגריפה  âצורת המגריפה  âקול המוכני  âמהו מוכני  âצורת
המוכני  âקול גביני כרוז  âקול החליל  âצורת החליל  âקול הצלצל â
צורת הצלצל  âקול השיר  âקול השופר  âהקול של הכהן גדול כשמזכיר
את השם ביום הכיפורים  âריח פיטום הקטורת  âהר מכוור

משנה ט  ...............................................................................ריד
מי שזכה בדישון מזבח הפנימי  âסדר דישון מזבח הפנימי  âמניח את הטני
 âחופן ונותן לטני  âבאחרונה מכבד את שאר הדשן לטני  âמי שזכה
בדישון המנורה  âאופן עמידת המנורה  âשני נרות מזרחיים  âנר המערבי
 âמדשן את השאר  âסדר דישון המנורה  âמלקחיים  âמחתה  âכוז â
ספוג  âיש אבן לפני המנורה שבה שלש מעלות

נספח לפרק ג  ........................................................................רכז
סדר הפיס  âמנחת חביתין  âסדר עשיית החביתין  âהרואה אומר ברקאי
 âשבחברון  âסדר עשיית ואפיית לחם הפנים  âנתינת לחם הפנים על
השולחן  âחלוקת לחם הפנים  âכלי השרת  âתשעים ושלשה כלי כסף
וכלי זהב  âהטבעות לשחיטת התמידים  âבלגה  âבענין התאים לפי שיטת
הרמב"ם  âהמגריפה  âקול הכהן גדול  âשמיעת קולו חוץ לדרך הטבע â
עיזים בהר מכוור  âמנורה  âשולחן  âלחם הפנים  âמזבח הקטורת â
ביאור המשנה של דישון המנורה לשיטת הרמב"ם  âשורש ענין הדלקת נר
חנוכה למטה מעשרה טפחים ,מהמדרגות למנורה בבית המקדש

מסכת תמיד פרק ד  ...............................................................רסט
משנה א  ..............................................................................רסט
סדר הקרבת קרבן תמיד  âלא היו כופתין את הטלה  âעקידת יצחק בן
אברהם  âהטבעות  âהטבעת ששוחטין בה את קרבן תמיד של שחר â
הטבעת ששוחטין בה את קרבן תמיד של בין הערבים  âשחיטה  âקבלה â
מקום זריקת הדם במזבח

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

משנה ב  ................................................................................רפ
סדר הפשט וניתוח  âלא היה שובר את הרגל  âערכובו  âננסין  âחזה â
ראש  âכרעים  âוהקרב והכרעים ירחץ במים  âמרק את ההפשט  âהלב
 âידים  âרגל הימנית  âפדר  âקרביים  âכרס  âלשכת המדיחים â
השולחנות

משנה ג  ...............................................................................רצד
לקח את הסכין  âריאה  âכבד  âאצבע הכבד  âחזה  âדופן הימנית
שדרה  âשתי צלעות רכות  âכבד  âגרה  âשתי צלעות  âקנה  âלב
דופן השמאלית  âטחול  âעוקץ  âאליה  âשתי כליות  âרגל השמאלי
נמצאו כולם עומדים בשורה  âהראש והרגל  âחוטמו  âקרניו  âפדר

â
â
â
â

שתי ידים  âבית עורן לחוץ  âבעוקץ וברגל  âבחזה ובגרה  âבשתי
דפנות  âקרביים הנתונים בבזך  âכרעים  âסולת  âחביתין  âיין â
מחצי הכבש ולמטה במערבו  âמלח  âהלכו לקרוא קריאת שמע  âבשלשה
מקומות נמצא המלח

נספח לפרק ד  ........................................................................שט
עקידת יצחק בן אברהם  âזכרונות  âמהלכות הקרבנות  âשתי מתנות שהן
ארבע  âמנחת חביתין  âמצוות מלח

מסכת תמיד פרק ה  ..............................................................שכא
משנה א  .............................................................................שכא
אמר להם הממונה  âברכו ברכה אחת  âאהבת עולם  âעשרת הדברות â
שמע  âוהיה אם שמוע  âויאמר  âאמת ויציב  âרצה  âברכת כהנים â
בשבת מוסיפין ברכה למשמר היוצא  âוזה הסדר שאומרים

משנה ב  ................................................................................של
חדשים לקטורת בואו והפיסו  âמי מעלה אברים מהכבש למזבח

משנה ג  ...............................................................................שלב
חזנים  âפנחס המלביש  âבגדי כהונה  âחלונות לבגדי הכהונה  âצורת
החלונות  âלכל בגד ובגד יש תיק

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

משנה ד  ..............................................................................שלד
מי שזכה בקטורת  âכף  âצורת הכף  âהכמות שיכול להיכנס לכף â
בתוך הכף יש בזך  âהבזך מלא וגדוש קטורת  âכיסוי  âמטוטלת

משנה ה ...............................................................................שלו
שלש מערכות במזבח החיצון  âמחתה  âצורת המחתה  âמי שזכה במחתה
 âמחתה מכסף  âחתיית הגחלים מהמזבח החיצון  âמחתה מזהב  âאמת
המים העוברת בעזרה  âפסכתר  âצורת הפסכתר  âשתי שרשרות â
שלשת הדברים שעושים עם הפסכתר  âכופים על גחלים בשבת  âכופים
על שרץ  âמורידים את הדשן מהמזבח על ידי הפסכתר

משנה ו  ..............................................................................שדמ
הגיעו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה אל בין האולם ולמזבח  âהמגריפה
השלישית  âזריקת המגריפה  âקול המגריפה  âסימן לשלשה דברים â
כהן ששומע את קול המגריפה  âלוי ששומע את קול המגריפה  âראש
המעמד  âשער המזרח

נספח לפרק ה  ......................................................................שמח
טעם ענין קריאת עשרת הדברות  âהון עשיר  âברכה למשמר היוצא â
נוסח הברכות בבית המקדש  âהלכות בגדי כהונה  âתרקב גדול  âקטורת
 âסדר והלכות המעמד

מסכת תמיד פרק ו  ................................................................שסג
משנה א  ..............................................................................שסג
התחילו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה ,לעלות בשתים עשרה המדרגות
העולות אל האולם  âהכהנים שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה מקדימים
לפי הכהנים הנזכרים  âלוקח את הטני  âהשתחוה ויצא  âמקום שפיכת
דישון מזבח הפנימי  âנבלע בארץ  âטני  âאופן ההשתחוואה  âהטבת
המנורה  âלוקח את הכוז  âהשתחוה ויצא  âמקום שפיכת דישון המנורה
 âנבלע בארץ

משנה ב  .............................................................................שעב
מי שזכה במחתה  âאופן הנחת הגחלים על מזבח הזהב  âמרדדן על ידי
תחתית המחתה

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

משנה ג  ...............................................................................שעד
מי שזכה בקטורת  âמוציא את הבזך מתוך הכף  âנותן לאוהבו או לקרובו
 âמלא חפניו קטורת  âישימו קטורה באפיך  âברך ה' חילו  âחדשים
לקטורת  âמלמדים אותו איך להניח את הקטורת  âהממונה אומר לו הקטר
 âמקטיר את הקטורת  âהשתחווה ויצא  âסדר הקטרת הקטורת

נספח לפרק ו  .......................................................................שפב
הטבת נרות המנורה
ופורים  âקינסא â
אביו  âמסירות נפש
חמשת הנרות להטבת

מפירוש המשניות להרמב"ם  âנר המערבי  âחנוכה
היה יודע ברוח הקודש שהוא חי  âדמות דיוקנו של
 âבאש אתה עתיד לבנותה  âטעם להפסק בין הטבת
שתי הנרות  âמזבח הפנימי

מסכת תמיד פרק ז  ...............................................................שצט
משנה א  .............................................................................שצט
כאשר הכהן גדול נכנס להשתחוות בהיכל  âשלשה אוחזים בו  âאבני
השוהם על כתפות האפוד  âהפרוכת בפתח האולם  âכששומע הממונה â
הפעמונים בשולי המעיל  âאחר כך נכנסו אחיו הכהנים להשתחוות

משנה ב ................................................................................תא
עומדים על מדרגות האולם  âחמשה כלים  âטני  âכוז  âמחתה  âבזך
 âכף וכסויה  âברכת כהנים  âההבדלים בין ברכת כהנים בבית המקדש
לבמדינה  âשלש ברכות  âברכה אחת  âהשם המפורש  âבבית המקדש
עונים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'  âידיהם כנגד כתפותיהם â
בבית המקדש ידיהם על גבי ראשיהם  âחוץ מכהן גדול  âהציץ  âוישא
אהרן את ידיו  âסדר ברכת כהנים בבית המקדש

משנה ג  ...............................................................................תיב
הקטרת איברי קרבן תמיד  âבזמן שכהן גדול רוצה להקטיר  âעליית הכהן
גדול בכבש  âהסגן  âסמיכת הכהן גדול  âזריקה  âהראש והרגל  âשתי
הידים  âשאר האברים  âהשיתין  âדוד כרה שיתין  âשני ספלים  âהלול
 âפך השמן שמצאו החשמונאים היה בתוך השיתין  âהקפת המזבח  âסדר
ניסוך היין  âהסגן עומד על הקרן  âהסודרים בידו  âשולחן החלבים â
שתי חצוצרות של כסף  âתקעו והריעו ותקעו  âבן ארזא  âהצלצל â

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

סדר השירה שמשוררים הלוים  âכלי השיר  âשלשה חלקים  âהגיעו לפרק
 âתקיעה תרועה תקיעה  âהשתחויה  âזה הוא סדר עבודת התמיד

משנה ד  ..............................................................................תכו
השיר שהלוים אומרים בבית המקדש  âביום ראשון  âביום שני  âביום
שלישי  âביום רביעי  âביום חמישי  âביום שישי  âבשבת קודש â
בקרבן מוסף שבת  âהאזינו  âהזיו לך  âבשבת בקרבן תמיד של בין
הערביים  âבקרבן מוסף של ראש השנה  âבתמיד של בין הערביים בראש
השנה  âבמוסף יום הכיפורים  âבמוסף יום הראשון של סוכות  âבמוסף
יום ראשון של חול המועד סוכות  âבמוסף יום שני של חוה"מ סוכות â
במוסף יום שלישי של חוה"מ סוכות  âבמוסף יום רביעי של חוה"מ סוכות
 âבמוסף יום חמישי של חוה"מ סוכות  âבמוסף יום שישי של חוה"מ סוכות
 âבמוסף שמיני עצרת

נספח לפרק ז .........................................................................תנד
מצוות בנין בית המקדש  âמצוות אכילת קדשי קדשים ושיירי מנחות â
האפוד ואבני השוהם שעל כתפות האפוד  âהמעיל והפעמונים שבשולי
המעיל  âברכת כהנים  âהשם המפורש  âביאור ענין אברי התמיד וסדר
חלוקתם והפשט ונתוח ,מספר תורת העולה לרמ"א  âאיסור גיד הנשה â
שיתין  âחצוצרות  âעבודת הלוים  âסדר עבודת התמיד ברמב"ם  âמזמור
שיר ליום השבת  âויהי בשלם סוכו

שער הפסוקים למסכת תמיד .................................................תקכא
דפוס עתיק של מסכת תמיד .................................................תקמה
כתי"ק הרמב"ם  ...................................................................תקסה
סדר הקהל  ..........................................................................תקפה
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בפתח עבודת הקרבנות
"אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב
זאת תורת החטאת ,וזאת תורת
האשם .כל העוסק בתורת חטאת כאילו
הקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם
כאילו הקריב אשם" )מנחות קי.(.
)ויקרא ו יח(

ישמחו החכמים ויגילו הנבונים בהגלות נגלות הספר החשוב והנכבד
'חיי תמיד' ,על מסכת תמיד ,עבודת קרבן התמיד ,הקטרת הקטורת,
הטבת נרות המנורה ,ברכת כהנים ,שירת הלויים ,ועוד מסדר
העבודה וצורת תבנית בית המקדש .אודה ה' מאוד בפי ובתוך
רבים אהללנו ,על הזכות הגדולה להוציא לאור עולם ספר יקר זה.
אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי .מה אשיב לה' כל תגמולוהי
עלי על שזיכני והחייני וקימני והגיעני לזמן הזה ,לכתוב ולערוך ספר
זה על מסכת תמיד ,מענייני הקרבנות ובית המקדש ,ללמוד וללמד
את תבנית בתיו וגנזכיו ועליותיו ,וחדריו הפנימים ,ובית הכפורת
)מלשון הכתוב בדברי הימים א' כח יא( .העוסק בלימוד הקרבנות ,הרי
הוא כמקריב קרבנות  -כדברי חז"ל דלעיל  -ויהי רצון שנזכה
בקרוב לבנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.
מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ,ולא
שמת חלקי מיושבי קרנות .אשרינו מה טוב חלקנו ,להגות בתורתו
הקדושה ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה.
מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי ,על כל החסד אשר עשית
עמדי ,ואשר אתה עתיד לעשות עמי.
âââ
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הספר הזה יקל מאוד בעזרתו ית' על הבנת עניני קרבן התמיד
ושאר העבודות בבית המקדש ,שבמסכת תמיד ובכל הש"ס .בספר
זה יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו ,ללמוד ולהבין בנקל ובבהירות
את מסכת תמיד .הדברים באים בזאת מבוארים בביאור נפלא ,לצד
איורים מקוריים ומדויקים להפליא .הנושאים ערוכים בדיוק רב
ומסודרים דבר דבור על אופניו.
הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר ,מפורש כשמלה מחוורת .מה
שעד עתה דרש הכנה ועבודה גדולה ,מוגש בזאת באופן ברור ללא
קושי .פסוקים מתבהרים ,מושגים מתלבנים ,מידות נמדדות ,אריח
ולבנה חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית .מראה הבית
והעבודה בו מתגלה בכל יפעתו והדרו .תלמידי חכמים ,ימצאו בו
מקום נרחב ,לצד עמך ישראל .בפרט מלמדים ומגידי שיעורים ,יגלו
כאן כלי עזר יקר למלאכת הקודש  -ואף ילדי ישראל עצמם ,יוכלו
להיכנס בשערי בית המקדש.
âââ
שם הספר נאה לו 'חיי תמיד' ,בעוסקו במסכת תמיד ,ונרמז בשם
הספר שמי אברהם חיים .וחיים הם למוצאיהם.
âââ
תעמוד על הברכה נוות ביתי ,עזרתי בחיים ,עקרת הבית מנב"ת
תחי' ,אשר רק ע"י עזרתה הגדולה הגעתי לספר זה .זכרה לה אלוקי
לטובה ,ויהי רצון שנזכה בצוותא לכל הטוב.
יחדיו נביע הוקרה וכבוד להורינו היקרים באדם ,אצילי הרוח ,עובדי
ה' ,אבי מורי הרה"ג רבי חנוך העניך אופמאן שליט"א ואמי מורתי
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תליט"א .מורי וחמי הרה"ג רבי יצחק נאגר שליט"א וחמותי
תליט"א.
לעד נודה ה' על הזכות הגדולה להיוולד ולהתגדל בתוך ביתם
פנימה ,שהוא מקדש ומשכן לכבודו ית' ,ומהם נתעוררה בלבנו
התשוקה לדברים שבקדושה .בצדק ייאמר שספר זה משלהם הוא,
פרי תפארת באילנם הנאצל .דמותם ומידותיהם והליכותיהם וכל
מעשיהם הטובים ,הם מקורותיו ומבועיו של באר החיים .על אדניהם
ושרשיהם יזכנו ה' – להקים להשי"ת את המשך דורותיהם ,לעשות
נחת רוח לבורא ית"ש.
ברכות שמים מעל ,בהכרת הטוב מיוחדת ,למוח"ז הרב ישראל
נאגר שליט"א ,על כל מעשיו המרובים ,ובפרט על עזרתו הגדולה
לספר .יעזור השי"ת ויזכה לחזות בשוב ה' את שיבת ציון ,ויראה
כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם במהרה בקרוב.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי יעקב מאיר שטראוס שליט"א ,עבור
חלק מהציורים שבספר.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי יהושע בוגרד שליט"א ,עבור חלק
מהציורים שבספר.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי אברהם ישעיה נייוויירטה שליט"א,
עבור חלק מהציורים שבספר.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי אמתי בן דוד שליט"א ,עבור חלק
מהציורים שבספר.
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חלק מהציורים שבספר צוייר על ידינו בס"ד .הכרת הטוב מיוחדת
לכל אלו שעזרו לספר הזה ,ואי אפשר לפרטם כי רבים הם ,ברם
לפניך ה' גלויים הם וידועים .יזכו לכל הברכות ממעון קדשך .שמרם
ברכם טהרם רחמם ,צדקתך תמיד גמלם.
ויהי רצון שנזכה בעגלא ובזמן קריב לראות בבנין בית מקדשנו
ותפארתנו ,ונזכה להקרבת הקרבנות ,ועבודת הנסכים ,ושירת
הלוים ,לראות כהנים בעבודתם ,ולוים בשירם וזמרם ,וישראל
בנוויהם .נעלה ונראה ונשתחוה לפני ה' אלקינו ,בירושלים עיר
הקודש ,בבית קדשינו ותפארתינו ,במקום אשר בחר ,בחג המצות
ובחג השבועות ובחג הסוכות ,ובכל ראש חודש ובכל שבת ,ככתוב
על הגאולה העתידה )ישעיה סו כג(' :והיה מדי חודש בחדשו ומדי
שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה'' ,בביאת משיח
צדקנו במהרה בימינו בקרוב מאוד.
'יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
שנ ּו רוּחֵ נ ּו
אל ֹהֵ ינ ּו יְ ִדידוּת אוֹ ר נַ ְפ ׁ ֵ
ֶיך אָ ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֱ
שאֵ ינָ ן חוֹ זְ רוֹ ת
ש ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶ
אֲשר ּ ָכ ַר ּ ָת לִ ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ית ָך ׁ ֶ
וְ נִ ְׁש ָמ ֵתנ ּו לְ ַמ ַען ְ ּב ִר ְ
ָ
לְ עוֹ לָם ִמ ְּלפָ נ ָ
שנ ּו
שב ְׁשכִ ינ ְָתך לְ בֵ ית ָק ְד ׁ ֵ
ֶיך ,זְ כֹר אַ הֲבָ ֵתנ ּו וְ ִח ָּב ֵתנוּ ,וְ הָ ׁ ֵ
ידת
יד ְת ָך ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכפְ ִר ַ
ש ַע ָּבנ ּו ִּכימֵ י ֶק ֶדםִּ ,כי ָק ָׁשה ּ ְפ ִר ָ
וְ הַ חְ זֵר לְ ִה ְׁש ּ ַת ֲע ׁ ֵ
ָ
שנ ּו אֶ ל ְ ּגאֻ ּלַת ְׁשכִ ינ ְָתך ,וְ אֶ ל
שנ ּו ִמגּ וּפֵ נוּ ,הָ מ ּו מֵ ֵעינוּ ,וְ כָ לְ ָתה נ ְַפ ׁ ֵ
נַ ְפ ׁ ֵ
ָ
ָ
ָ
שך ,וְ לִ ְרצוֹ נְ ך ה' נִ כְ סַ ְפנוִּ ,ה ְ ּננ ּו ִמ ְתחַ ְ ּננִ ים וּבוֹ כִ ים לְ פָ נֶיך ה' אָ ב
ְמעוֹ ן ָק ְד ׁ ֶ
שנ ּו ְ ּבאַ הֲבָ ְתךָ
ָ
יעה ה' ְׁשכִ ינ ְָתך וְ ַד ֵּבק נַ ְפ ׁ ֵ
הָ ַרח ֲָמן ַעל ּגָלוּת הַ ּ ְׁשכִ ינָ ה ,הוֹ ִׁש ָ
שנ ּו רוּחֵ נ ּו וְ נִ ְׁש ָמ ֵתנוּ ,וְ יֵיעוּל ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְ ּבהֵ יכָ ל ָּה
ימה וְ הָ ֲע ֵרבָ ה ַעל נַ ְפ ׁ ֵ
הַ ְ ּנ ִע ָ
אָ מֵ ן ּ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן' )לשון רבינו ה'אור החיים' הק' בתפילתו ,הובא בסידור
כתר נהורא ברדיטשוב(.
בהדרת קודש
אברהם חיים אופמאן
בית שמש יצ"ו
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בפתח בית רם ונישא
מילין טבין ויקירין בענין גודל מעלת יקרת חשיבות לימוד קדשים ובית המקדש
אמרו חז"ל בגמרא )מנחות קי :(.אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב )ויקרא ו יח( זאת
תורת החטאת ,וזאת תורת האשם .כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.
אמרו חז"ל במדרש תנחומא )צו י"ד( :אמר יחזקאל לפני הקב"ה ,רבונו של עולם
עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך ולהודיע
לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו ואת כל
חוקותיו ,וכי יכולין הן לעשות ,הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני
הולך ואומר להם .אמר לו הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין
ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם ויתעסקו
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה
עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית.
כתב רבינו בחיי )ויקהל לח ט( :ודע כי הספור בענין המשכן וכליו ,והחקירה
בתכונת צורותיו ומובאיו ושעור ארכן ורחבן וקומתן ,אף על פי שאין בית
המקדש קיים מצוה גדולה היא ,עד שמים יגיע שכרה ,ותורה היא וללמוד אנו
צריכין ,וכן הזכירו רז"ל בענין הקרבנות ,כי כל המתעסק בלמוד פרשיות וישא
ויתן בלבו עניניהם כאלו הקריב הקרבן עצמו ,הוא שאמרו) ,מנחות ק (:כל
העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה ,בפרשת חטאת כאלו הקריב חטאת,
וכן כלם .הא למדת מזה על הספור בפיו בלבד שכרו אתו ופעולותו לפניו כאלו
עשה המעשה והקריב קרבן על המזבח ,והוא הדין בספור עניני המשכן והמקדש
שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם ונשתדל להבין פשוטן ונגליהם,
על אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם להשכיל אחד מרמזיהם ,והוא
שהזכיר דוד על הענין הזה על הנסתר והנגלה) ,תהלים מח יג-יד( 'סבו ציון
והקיפוה ספרו מגדליה שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור
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אחרון' ,ובזכות הסבוב וההקף בנגלה ובנסתר ישיב שכינתו לתוכו ,שנאמר,
)שם טו( 'כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות'.

כתב התוספות יום טוב )הקדמה לצורת הבית( וז"ל :אמר השם ב"ה אל הנביא
יחזקאל ע"ה )יחזקאל מג י-יא(ַ :א ָּתה בֶ ן ָא ָדם ַה ֵ ּגד ֶאת ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַּביִ ת
וְ יִ ָּכלְ מ ּו ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהםּ ,ו ָמ ְדד ּו ֶאת ָּתכְ נִ ית .וְ ִאם נִ כְ לְ מ ּו ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ,צ ּו ַרת ַה ַּביִ ת
ּו ְתכ ּונָ תוֹ ּומוֹ צָ ָאיו ּומוֹ בָ ָאיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו וְ ֵאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתיו וְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתיו הוֹ ַדע
אוֹ ָתםּ ,וכְ תֹב לְ ֵעינֵ ֶיהם ,וְ יִ ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ָּכל צ ּו ָרתוֹ וְ ֶאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו וְ ָעשׂ ּו אוֹ ָתם .צוה
השם ב"ה אל הנביא שיגיד לישראל שימדדו כל תוכן חשבון הבנין ושישמרו
הצורות בלבבם שמא היום יבא משיח ואין כאן בונה פונה לבנין בית המקדש.
וכך פירש רש"י :וישמרו ילמדו עניני המדות לעשותם לעת קץ .ע"כ.
ויוכל להיות כי כל צורותיו בתרא שכתוב בפירוש רש"י שלא פורש שיהיה
עניני הצורה המוחשת ,רצה לומר לעשות תמונה במדותיו כי הוא מבוא לקלות
ההבנה.
גם מדברי הרב רבי יצחק אברבנאל ז"ל נראה שהצווי היה אל הנביא לעשות
צורה מוחשת ,שהרי פי' מ"ש צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומבואיו בד'
לשונות הללו כנגד ד' אופני ההשגה שיש לכל הדברים המושגים אצלינו,
והאופן הא' מהם הוא ההשגה במוחש ,ועליו אמר הכתוב 'צורת הבית' .וכן
פירש עוד 'וכל צורתיו' הנזכר בכתוב שני פעמים ,שהאחד רומז על המוחש,
והשני על המושכל הראשון ,כי שניהם צורות מושגות לאדם בלי עיון .הרי יצא
לנו מכלל דבריו שהנביא נצטוה להרבות הדברים בחוש.
וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת תכנית צורת הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי
עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתים יכינו אותו לסימן שהרואים זאת
הצורה יחיו בבנין העתיד .ע"כ.
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והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו ,למדנו עוד כי הבטיח השם ב"ה שעל ידי
הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד .וכן כתב בפירושו ל'ועשו אותם'
שהוא ראיה גדולה לתחיית המתים.
והנה הבטחה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים
אחריהם ,אך היא הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה
לתחייה לעשותה לעתיד .שכן כל יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח,
עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם אשר יקומו אחריהם ויספרו עד
דור אחרון ,ואמרו בלשון נוכח להקדים הטובה כשיזכו ,מצורף לזה שדברי
השם ב"ה והבטחתו כאלו אמר ונעשה מעתה ,כנזכר בפירש"י בכמה מקומות
על עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה.
ובמדרש ילמדנו :בן אדם הגד לבית ישראל את הבית ,בשעה שנגלה הקב"ה
והראה ליחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ,אמר הקב"ה הגד לבית ישראל
את הבית .אמר לו מרי וכי עכשיו הם בונין שאמרת וישמרו את כל צורתו ועשו
אותם .אמר לו לאו אף על פי שאינם עושים אותו עכשיו יהו קורין בצורת הבית
ואני מעלה עליהם כאלו בבניינו עסוקים.
ובפסיקתא דשמואל :אמר ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ,וכי יש צורת
הבית ,אלא אמר הקב"ה הואיל ואתם מתעסקים בו ,כאלו אתם בונים בו .ע"כ.
כתב הגאון האדר"ת )בהסכמתו לספר אדרת הקודש( וז"ל :היש חיך מתוק מזה,
שהקב"ה מבטיחנו על ידי נביאו הנאמן ,שגם הלימוד בבנין המקדש נחשב לפניו
יתברך שמו כאילו הבית בנוי .וכו'.
ואיך שהוא ,הלא הנביא קרא לאבותינו בשם השם יתברך ללמוד צורת הבית
בגלותם ,וגם אנחנו בזמנינו עתה אנו מצווים ועומדים במצוה הזאת ,ומדוע
נעמוד בחוץ בעוד דודינו דופק ואומר שובו אלי ואשובה אליכם ,פתחו לי פתח
כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם כדברי חז"ל בזה ,לישועת
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ה' נצפה ,כי קרובה לבוא במהרה ,וכבר היא עקבות משיחנו וגאולתינו ,ואיך לא
נחוש לבנין בית תפארתנו לידע מהותו ומוצאיו ,חדריו ואולמיו ,ככתובה
וכמסורה ,והיא מצוה יקרה ונפלאה ,אהובה וחביבה מאוד מאוד שאין לה ערך
וכו' ,בודאי עלינו להזדרז חושים לדעת בנין קדשינו .ע"כ.
כתב החפץ חיים )מתוך מאמר 'תורה אור' שהדפיס בראש ספר 'אסיפת זקנים'( וז"ל:
אמרו חז"ל )שבת לא( בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אתו נשאת ונתת
באמונה קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה .הורונו חז"ל בזה שמוטל על
האדם לצפות תמיד לישועת ה' והיא מהדברים ששואלין אותו בתחלת דינו.
וכן סדרו לנו אנשי כנסת הגדולה בשמנה עשרה :לישועתך קוינו כל היום .וכן
אנו מסיימין תפלתנו :על כן נקוה לך כו' לראות מהרה וכו' .וכן אנו אומרין באני
מאמין :ואני מחכה לו בכל יום שיבא .אבל צריך להתבונן אם אין דברינו רק
משפה ולחוץ ח"ו ,כי אם באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום
שיבא ,הלא היינו מכינין עצמנו בלימוד הלכות האלה ,שבבא זמן הישועה
ידרש לנו הלכה למעשה ,וההלכות הלא גדולות ומרובות הן אשר אי אפשר
ללמוד ולדעת אותן בשעה קלה ,ואם אין אנו נותנין לב ללמוד ולדעת הלכות
הקדשים ,אות הוא כי אין צפיתינו לישועה במהרה אמיתית ,שאלו כן ,בודאי
היינו משתדלים ומזדרזים בבל עוז ללמוד הלכות האלו הנצרכות לנו תיכף
בהגלות ישועתו יתברך .ואיך לא נירא ולא נבוש לומר שקר ח"ו לפניו יתברך,
ולהזכיר עוד שמו על זה ,כמו שאנו אומרין ג' פעמים בכל יום' ,על כן נקוה לך
ה' אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך' ,כיון שבמעשה אין אנו עושים כן,
שאלו בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה הגאולה בודאי היו מזדרזין
אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבן ולמקדש בעבור שאז
כל הדינים נוהגין למעשה ,לא מיבעי לכהנים ,אלא אף לישראלים כגון אכילת
קדשים וביאת המקדש ששייך לכלם .ובפרט לענין קרבן פסח שחייבה התורה
בעונש כרת אם ימנע מלעשותו .וגם בזמן ההוא על הגדולים שבישראל מוטל
להורות לעם ה' את כל הדינים השייכים לקודש ולמקדש .ועתה אם אמנם כן
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כי מחכים ומצפים אנחנו לישועה מהרה כמו שאנו אומרין לפני בוראנו יתברך,
היה לנו גם כן להזדרז בכל עוז בלימוד הלכות אלה וכנ"ל.
ועוד אשאלה נא ,האם יקרה כזאת כשמחכים על מלך בשר ודם אף בחשש
ספק שמא יבוא לאיזה מקום ,הלא עושים אז כל ההכנות הנצרכות לקבלת
פניו .ואנו אומרין גם כן שמחכין אנו לו יתברך כמו שקבעו לנו בקדושה של
שבת ,היה לנו לעשות גם כן ההכנות הנצרכות לקבלת פני מלכנו מלך כל
העולמים יתברך.
ומה המה ההכנות הנדרשות לנו לקבל פניו היא בידיעת תורתו שבהגלות
נגלות כבודו יתברך ישאל לנו על זה ,כמו שנאמר מי בהם יגיד זאת ,ובפרט
בהלכות הקדשים שהוא חלק גדול מתורתו והן הנצרכות אז למעשה לכל,
ובפרט מהכהנים בודאי ישאלו על זה ,וכמו שהיה בזמן בית שני כעין שאלות
אלו ,שהיה נבואה מהשי"ת לחגי הנביא )חגי ב( 'שאל נא את הכהנים תורה',
עי"ש מה שגער הקב"ה על תשובת הכהנים בזה .ומזה נוכל לידע גם כעת
בודאי כשנזכה כשיבא הקץ בודאי יצוה ,הקכ"ה לשאול את הכהנים דברים
הנוגעים לכהונתם ,וכמה בושה וכלימה יגיע לנו אז כשלא נדע מה להשיב ,כי
כפי מה שנתרחקנו כעת מלימוד סדר הזה אף מה שמפורש בקרא ,נם כן כזר
נחשב לנו ולא נדע להשיב] .ואל יאמר האדם דכאשר תצמח ישועת הקב"ה
ואז הלא יבוא משיח ואליהו ועתידים להגיד לנו כל חלקי הספיקות וכמו
שמובא בגמרא פעמים רבות לענין ספיקות בשם תיקו ,ואמרו המפרשים
שתיקו הוא ראשי תיבות 'תשבי יתרץ קושיות ואבעיות' .על זה נשיב לו אמנם
הדבר כן הוא שכל חלקי הספיקות יתבררו לנו על ידי אליהו ,אבל הדברים
הפשוטים המבוארים בפסוק ובביאוריהן של תורה שבעל פה המסורה לנו
כמבואר בתורת כהנים ובגמרא הלא אנו צריכין בעצמנו לדעת כפי שביכולתנו
כי הלא אליהו לא יבוא ללמוד עם כל אחד ואחד דברים שהיה יכול לדעת
בעצמו ורק הספיקות אשר אי אפשר לברר יתגלו לנו ע"י אליהו ,ועל
הפשוטות המבוארות הלא יאמר כי היה לכם ללמוד ולשנות בעצמכם קודם
שבאתי לבשר הגאולה ,וכמו שנאמר 'זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו
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בחורב על כל ישראל חקים ומשפטים' ,ובתריה כתיב 'הנה אנכי שולח לכם
את אליה הנביא' וגו'[ .והנה מצאנו בכתוב )סוף בהעלותך( 'ויאמר ה' פתאום אל
משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד וגו'' ,ופרש"י שהיו
צועקין מים מים לטבילה .והכונה שלפיכך נגלה עליהם הקב"ה פתאום שמזה
יבינו שצדק משה שפירש מן האשה כיון שלא היה יודע אימתי ידבר עמו
הקב"ה היה צריך להיות מובן בטהרה כל שעה ,והכי נמי בעניננו כתיב נמי
)מלאכי ג( 'ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'.
וכיון שהישועה בהגלות כבודו יתברך תהיה פתאום לא יהיה אז זמן להכין
עצמם לעבודה ואשר הלימוד הוא לא לשעה ושתים כי אם לכמה שנים,
ולימוד הלכות עבודה להלוים גם כן היה נצרך חמש שנים ,כמבואר במסכת
חולין ,ובפרט לכהנים שצריך לידע כל עניני הקודש והמקדש.
ואם כן צריך להכין עצמם מקודם שכאשר בא יבא פתאום נהיה מוכנים
לעבודתו יתברך .ועיין סנהדרין )כב (:דלרבנן אסור לכל כהן בארץ ישראל
לשתות יין תמיד שמא יבנה פתאום המקדש ]וכן בעירובין )מג (:האומר הריני
נזיר ביום שבן דוד בא ,אסור לשתות יין כל ימי החול[ ,ואפילו לרבי דפליג
עלייהו ומתיר ,היינו דאינו חושש שיבנה פתאום כל כך שלא יהא שהות להפיג
יינו מעליו ,כפרש"י שם ,אבל בדבר שצריך שיהוי לזמן רב בודאי היו כולא
עלמא חוששין לזה .והכא בעניננו לידע הלכות עבודה הלא לא ליום אחד
ויומים הוא כידוע ,אם כן בודאי יש חיוב על כל פנים על הכהנים לעסוק בדיני
עבודה לידע הלכותיה שיהא מזומן לעבודה כשיצטרך .וכן שארי תלמידי
חכמים שבישראל גם כן צריכין ללמוד וללמד כדי לדעת להורות.
ובעניננו שייך המשל שאמר ר"י בן זכאי שהביא הגמרא בשבת קנ"ג על הפסוק
'בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר' ,אמר ר"י בן זכאי ,משל
למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן ,פקחין שבהן קשטו את
עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך ]בתמיה ,הכל
מוכן ושמא יבהילונו לבא פתאום ,ואנו צריכין לכנס לסעודה מקושטים[.
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טפשין שבהם הלכו למלאכתם אמרו כלום יש סעודה בלא טורח ]עדיין צריך
לטרוח לצורכי סעודה ויש לנו שהות הרבה להתקשט .רש"י[ .בפתאום בקש
המלך את עבדיו ,פקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטים ,והטפשים נכנסו
כשהן מלוכלכים ,שמח המלך לקראת פקחים ,וכעס לקראת טפשים וכו' .והכי
נמי בעניננו הפקחים המזרזים עצמם להיות מוכנים לעבודה ויהיו מקושטים
בכל הלכותיה ליום בא מלכו של עולם ,בודאי ישמח בהם ,והמתרשלים בדבר
וחושבים כי יש עוד זמן ,לזה יקרה להם כמקרה אנשים ההם ג"כ .ובפרט לפי
גודל מצוקות הזמן שמצוי כעת בעו"ה שנתקיימו כמעט כל הסימנים שהזכירו
חז"ל בעת קירוב הגאולה ,עיין סוף סוטה במשנה ,ובסנהדרין צ"ז וצ"ח ,בודאי
יש לקוות לגאולה ,וצריך להזדרז להכין לעבודה ובהלכותיה.
ולך נא וראה מה שאמרו חז"ל )סנהדרין סח( לענין משיח ,שראהו ריב"ל דהוי
שרי ואסר כל מכה בפני עצמה ולא הכל ביחד ,והטעם כי פן יאמר לו הקב"ה
שילך לגאול בניו ולא יצטרך לעכב .ועתה נוכל ללמוד בק"ו אם רגע אחד אינו
כדאי לעכב לכלל ישראל מה נאמר כשיבוא משיח צדקנו ויאמר לנו בשם ה'
להקריב קרבנות הקבועים בשם כלל ישראל וקרבנות האמורים בספר יחזקאל
ואנחנו נהיה מוכרחים להמתין עכ"פ איזה חדשים שנהיה בקיאים בהלכותיהן.
]ואף שללמוד איזה הלכות הנחוצות למעשה הוא קודם לכל ,אכן ידוע שכל מי
שהוא בן תורה לומד כמה מסכתות שאין נוגע לו למעשה .לאיש כזה הערנו
וזרזנו שלא ישליך הסדר הזה אחר גוו ,ואדרבה לו משפט הקדימה ,מפני כל
הטעמים הנאמרים עד כה[.
והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל ענין קדושת לימוד הזה ,וגודל החיוב להכין
עצמנו בידיעת הלכותיו ,ומי שאין לו שהות או שאינו מוכשר לזה ,יראה עכ"פ
לעשות מעמד ומצב לאחרים שיעשו כן ויחשב על שמו .ע"כ מה נאה היה אלו
ימצאו בכל פלך איזה עשירים מנדבין מנכסיהן לקבוע עשרה אברכים גדולי
תורה שילמדו הסדר ההוא ויהיו בקיאים בכל הלכותיו ]ויקדשו לזה מחצית
עתותם ומחצית לשאר לימודים איש איש בחפצו ביו"ד או בחו"מ[ ועשרה
אלו ישתדלו משך חמש שנים ללמוד ההלכות אלו על בורין ולפלפל בהן
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ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ,כי כיון שהקב"ה חושב להלימודים אלו
כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך להשתדל ולידע כל דבר בבירור ,וכמו
שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין' ,ובזה העת יקבלו הפרס הקצוב להם ואחר ה'
שנים ישבו אחרים במקומן .ובזה תהיה התועלת כפולה כי לבד מה שימצאו
בישראל מופלגים היודעים בהלכות אלו הנוהגים בזמן המקדש ]שיבנה
במהרה בימינו[ על בורין ,ולא יהיו הלכות אלו כמת מצוה ,עוד זאת שת"ח
העוסקים בהלכות עבודה מעלה הקב"ה כאלו מקריבין אותן בפועל וכנ"ל .וכל
זה הוא לבד מצות החזקת התורה שהיא מצוה רבה עד מאד וכנ"ל .ובזה תהיה
הוראה שאנו מצפין ומחכין לגאולה העתידה ועל כן אנו מכינין עצמינו בידיעת
הלכות אלו ,ולא נהיה שוב כדובר שקרים כשאנו אומרין 'על כן נקוה לך ה'
אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך' וכו' .וכן כשאנו אומרין 'כי מחכים אנחנו
לך' וכו'.
וכאשר יראה ה' יתברך שאנו מצדנו עושים כל ההשתדלות מה שבידינו
לעבודת בית אלהינו ,בודאי ימהר ויחיש הגאולה ויבנה לנו את ביתו ויזכנו
לראות כהנים בעבודתם וכו' במהרה בימינו אמן.
כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א )דרך חכמה בהקדמה( וז"ל :יתברך הבורא
ויוצר הכל אשר נתן תורה לעמו ישראל וציונו תרי"ג מצות להשלים בזה את
נפשותינו )עי' בהקדמת המשנ"ב ח"א( ,והנה דיני קדשים אין בידינו לקיים בעוה"ר
מיום שחרב בית המקדש ,אמנם אמרו במנחות )קי :(.לעולם זאת על ישראל,
ר' יוחנן אמר העוסקים בדיני עבודה מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה מקדש
בימיהן .אמר ר' יצחק מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם ,כל
העוסק בתורת חטאת כאילו מקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו
מקריב אשם .ובתנחומא )צו סי' י"ד( :אמר לו הקב"ה ליחזקאל ובשביל שבני
נתונין בגולה יהא בנין ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבניינה,
לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו
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לט

לקרות בה אני מעלה עליהן כאילו הן עוסקין בבנין הבית כו' .ומי שעוסק
בתורת עולה כאילו מעלה עולה ומקריבה לפני הקב"ה.
וכבר האריך החפץ חיים זצ"ל במאמר 'תורה אור' שהדפיס בריש ספר
'אסיפת זקנים' ע"ש ,ומביא שם בשם 'באר שבע' שקדמונים אחזו שער
שהלימוד והעסק במצות הבלתי נוהגת בזמן הזה יותר הכרחי ויותר נבחר
מהלימוד בהמצות הנוהגות ,כי אחר שלשלמותינו צריכין אנו לעיון ולמעשה
בכל חלקי תורתנו הקדושה ,ובזה החלק הבלתי נוהג אי אפשר בו המעשה,
והעיון והעסק בו יספיק לנו לעיון ומעשה יחד ,עכ"ל .ורש"י בבבא מציעא
)קיד (:דלכך למדו גם סדר קדשים אף על פי שאין נוהג בזמן הזה משום
דאמרינן תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בכ"מ מעלה עליהן הכתוב
כאילו מקריבין אותן בבית המקדש ,ולכך סידרו עליהן גמרא ]והרמב"ם
בהקדמתו לפירוש המשניות כתב שגם ירושלמי נמצא על קדשים וכנראה
נאבד ממנו אחר כך[ .ועניני קדשים הם עמוקים וחריפים ,וכמו שכתוב בשבת
)לא (:חכמת זה סדר קדשים .ובבבא מציעא )קט (:כי מטית לשחיטת קדשים
תא ואקשי לי .פירש רש"י ,למסכת זבחים שהיא עמוקה .וכו'.
והשי"ת יזכנו להשלים ולהדפיס על כל קדשים ,ועוד ספרים ,ויזכנו לראות בית
הבחירה בבנינו ולהקריב תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם ,וכל הקרבנות,
במהרה בימינו אמן.
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פרק א

משנה א
כהֲנִ ים ׁש ֹו ְמ ִרים ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁשְּ .בבֵ ית
מות הַ ּ ֹ
קו ֹ
לשה ְמ ֹ
ִּב ְׁש ׁ ָ
יצוץ ּו ְבבֵ ית הַ ּמ ֹו ֵקדֵ ּ .בית ַא ְב ִטינָ ס ּובֵ ית
ַא ְב ִטינָ סְּ ,בבֵ ית הַ ִ ּנ ֹ
שםֵ ּ .בית הַ ּמ ֹו ֵקד,
רו ִבים ׁש ֹו ְמ ִרים ׁ ָ
יצוץ הָ י ּו ֲעלִ י ֹּותְ ,והָ ֹ
הַ ִ ּנ ֹ
של ֶאבֶ ןְ ,וזִ ְקנֵי בֵ ית ָאב
רובָ ִדים ׁ ֶ
דול הָ יָ ה ,מֻ ָ ּקף ֹ
ִּכ ּ ָפהּ ,ובַ יִ ת ָּג ֹ
יש
חות הָ ֲעז ָָרה ְּביָ ָדםּ .ו ִפ ְרחֵ י ְכהֻ ָּנה ִא ׁ
שםּ ,ו ַמ ְפ ְּת ֹ
שנִ ים ׁ ָ
יְ ׁ ֵ
פו ְׁש ִטין
שנִ ים ְּב ִבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁשֶ ,א ּ ָלא ֹ
ִּכ ְס ּת ֹו בָ ָא ֶרץ .לֹא הָ י ּו יְ ׁ ֵ
אשיהֶ ןּ ,ו ִמ ְת ּ ַכ ִּסין ִּב ְכס ּות
או ָתן ּ ַתחַ ת ָר ׁ ֵ
יחים ֹ
ּו ְמ ַק ּ ְפלִ ין ּו ַמ ִ ּנ ִ
לו ּ ַב ְּמ ִס ּ ָבה
הול ְֵך ֹ
ַע ְצ ָמןֵ .א ַרע ֶק ִרי לְ ַאחַ ד מֵ הֶ ןֹ ,יוצֵ א ְו ֹ
ֵרות ּד ֹולְ ִקין ִמ ּ ָכאן ּו ִמ ּ ָכאןַ ,עד
ירהְ ,והַ ּנ ֹ
הולֶכֶ ת ּ ַתחַ ת הַ ִּב ָ
הַ ֹ
שםּ ,ובֵ ית ִּכ ּ ֵסא
יע לְ בֵ ית הַ ּ ְט ִבילָהּ .ו ְמד ּו ָרה הָ יְ ָתה ׁ ָ
ֶׁ
שה ּוא ַמ ִ ּג ַ
שם
ש ֶ ּי ׁש ׁ ָ
או נָ ע ּולֹ ,יו ֵד ַע ׁ ֶ
דוְ ,מ ָצ ֹ
בו ֹ
בודְ .וזֶה הָ יָ ה ְכ ֹ
של ּ ָכ ֹ
ֶׁ
שם ָא ָדם .יָ ַרד ְו ָטבַ לָ ,עלָה ְונִ ְס ּ ַת ּ ֵפג
ש ֵאין ׁ ָ
ָא ָדםָ ּ .פת ּוחַ ֹ ,יו ֵד ַע ׁ ֶ
כהֲנִ ים ַעד
לו ֵאצֶ ל ֶאחָ יו הַ ּ ֹ
שב ֹ
ְונִ ְתחַ ּ ֵמם ְּכנֶגֶ ד הַ ְּמד ּו ָרהָ ּ .בא ְויָ ׁ ַ
לו:
הול ְֵך ֹ
שהַ ּ ְׁש ָע ִרים נִ ְפ ּ ָת ִחיםֹ ,יוצֵ א ְו ֹ
ֶׁ
לשה ְמקוֹ מוֹ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ְּבבֵ ית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש .מצוות עשה
]א[ ִּב ׁ ְש ׁ ָ
מן התורה שיהיה שמירה בבית המקדש ,ואף על פי שאין שם
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פחד מאויבים ומלסטים ,אלא השמירה היא לכבוד וגדולהא .אינו
דומה ארמון שיש עליו שומרים ,לארמון שאין בו שומריםב.
W

באר התמיד

X

א .רמב"ם )הלכות בית הבחירה פרק ח( .רע"ב .תפארת ישראל.
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה פרק ח( וז"ל :א .שמירת המקדש מצות עשה .ואע"פ שאין שם פחד
מאויבים ולא מלסטים .שאין שמירתו אלא כבוד לו .אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין
לפלטרין שאין עליו שומרין.
ב .ושמירה זו מצותה כל הלילה .והשומרים הם הכהנים והלוים שנאמר )במדבר יח ב( 'ואתה
ובניך אתך לפני אהל העדות' כלומר אתם תהיו שומרים לו .והרי נאמר )במדבר יח ד( 'ושמרו את
משמרת אהל מועד' ונאמר )במדבר ג לח( 'והחונים קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן
ובניו שומרי משמרת הקדש'.
ג .ואם בטלו שמירה עברו בלא תעשה שנאמר )במדבר יח ה( 'ושמרתם את משמרת הקדש'
ולשון שמירה אזהרה היא הא למדת ששמירתו מצות עשה .וביטול שמירתו מצות לא תעשה.
ד .מצות שמירתו שיהיו הכהנים שומרים מבפנים והלוים מבחוץ .וכ"ד עדה שומרין אותו בכל
לילה תמיד בכ"ד מקום .הכהנים בג' מקומות והלוים בכ"א מקום.
ה .והיכן היו שומרים .כהנים היו שומרים בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד .כית
אבטינס ובית הניצוץ היו עליות בנויות בצד שערי העזרה והרובין היו שומרים שם .בית המוקד
כיפה ובית גדול היה מוקף רובדין של אבן וזקני בית אב של אותו היום היו ישנים שם ומפתחות
העזרה בידם.
ו .לא היו הכהנים השומרים ישנים בבגדי כהונה אלא מקפלין אותן ומניחין אותן כנגד ראשיהן
ולובשין בגדי עצמן וישנים על הארץ .כדרך כל שומרי חצירות המלכים שלא יישנו על המטות.
ז .אירע קרי לאחד מהן .הולך במסיבה שתחת הקרקע שהמחילות הפתוחות להר הבית לא
נתקדשו וטובל וחוזר ויושב אצל אחיו הכהנים עד שנפתחין השערים בבוקר יוצא והולך לו.
ח .והיכן היו הלוים שומרים .על חמשה שערי הר הבית .ועל ארבע פנותיו מתוכו .ועל ארבע
פינות העזרה מבחוץ שאסור לישב בעזרה .ועל חמשה שערי העזרה חוץ לעזרה שהרי הכהנים
שומרים על שער המוקד ועל שער הניצוץ הרי שמנה עשר מקום.
ט .ועוד שומרים בלשכת הקרבן ובלשכת הפרוכת ואחורי בית הכפורת.
י .ומעמידין ממונה אחד על כל משמרות השומרים .ואיש הר הבית היה נקרא והיה מחזר על כל
משמר ומשמר כל הלילה .ואבוקות דלוקות לפניו .וכל משמר שאינו עומד ואומר לו איש הר
הבית שלום עליך ניכר שהוא ישן חובטו במקלו .ורשות היה לו לשרוף את כסותו עד שהיו
אומרין בירושלים מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין שישן על משמרתו.
יא .בשחר קודם שיעלה עמוד השחר סמוך לו יבוא הממונה של מקדש וידפוק על הכהנים
שבבית המוקד והן פותחין לו .נטל את המפתח ופתח את השער הקטן שבין בית המוקד ובין
העזרה ונכנס מבית המוקד לעזרה ונכנסו אחריו הכהנים ושתי אבוקות של אור בידם ונחלקו
לשתי כתות .כת הולכת למזרח .וכת הולכת למערב והיו בודקין והולכין את כל העזרה עד
שיגיעו שתי הכתות למקום בית עושי חביתין .הגיעו אלו ואלו אומרין שלום הכל שלום והעמידו
עושי חביתין לעשות חביתין.
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הכהנים שומרים בשלשה מקומות ,והלויים בעשרים ואחד
מקומות] .ב[ סך הכל יש עשרים וארבע מקומות שמירהג.
ְּבבֵ ית ַאבְ ִטינָ ס ,מקום השמירה הראשון של הכהנים הוא ב'בית
אבטינס'' .בית אבטינס' הוא לשכה על גבי שער המיםד בדרום
העזרהה ,אשר בלשכה זו כותשים ומכינים את סממני הקטורתו.
ליד לשכה זו יש מקוה ,על גבי השערז.
ְּבבֵ ית ַה ִּניצוֹ ץ ,מקום שמירה שני של הכהנים הוא ב'בית הניצוץ'.
בצד צפון של העזרה סמוך למערב יש שער הנקרא 'שער
הניצוץ' ,ויש לו כמין אכסדרה ,דהיינו ששני כתלים בולטים
ממנו לחוץ לצד הר הביתח .ומעל אכסדרה זו בנוי לשכה ,ושם
שומרים הכהנים.
W
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יב .כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא בודקין בנרות
הדלוקין שם מערב שבת.
ב .רמב"ם.
ג .רע"ב .רמב"ם.
ד .תפארת ישראל.
ה .תפארת ישראל .דרך חכמה למורנו הגר"ח קניבסקי שליט"א )הלכות בית הבחירה פרק ח' הלכה
ה'(.
ו .תפארת ישראל .יומא א' ה' ,וברע"ב שם.
ז .תפארת ישראל .רמב"ם )מדות ה א( .לבית אבטינס ,יש שני פתחים ,פתח אחד לעזרה ופתח
אחד לחוץ ,ולכן חציו קודש וחציו חול .בחלק הקודש מכינים את הקטורת שכל מעשיה צריכים
להיות בקודש )כריתות ו .רמב"ם הלכות כלי המקדש ב ו( ,ובחלק החול שומרים הכהנים .המקוה
שליד בית אבטינס פתוח רק לחול ,ולכן הוא חול )ספר זכרון מנחם ,נדפס דיהרנפורט תקל"ו ,הובא
דבריו בעזרת כהנים(.
בענין איך נתקדש חלק הקודש שבבית אבטינס ,והרי גגין ועליות לא נתקדשו .יתכן לבאר שיש
מדרגות מהעזרה לבית אבטינס ,ומסביב למדריגות יש גג וכתלים ,ולשכת בית אבטינס פתוח
לגרם המדריגות הזה שבעזרה ,ועל ידי כן נעשה פתוח לקודש ]וכעין זה תירץ השפת אמת בענין
המקוה שעל גבי בית הפרוה ,עיין במקומו[ .ומצידו השני פתוח לחוץ ולכן חציו חול.
ח .רע"ב מדות א' ה'.
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'בית הניצוץ' נקרא כך ,משום שהרבה ניצוצי חמה מנצנצים
שם ,ויש שם הרבה אור ,מפני שפתוח מצד אחד .ולכן נקרא
'בית הניצוץ'ט.

ּובְ בֵ ית ַה ּמוֹ ֵקד.

מקום שמירה שלישיי של הכהנים הוא ב'בית

המוקד'.
]ג[ ב'בית המוקד' יש מדורה בשביל שיתחממו הכהנים ,ועל שם
זה נקרא 'בית המוקד'יא.
בנוסף לכהנים ,גם הלוים שומרים בעשרים ואחד מקומות בבית
המקדשיב.
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ט .רא"ש.
י .הערה :נתינת המספרים למקומות השמירה של הכהנים הוא רק להבנת הענין וע"פ סדר
המשנה ,ולא באנו לתת דרגת חשיבות למקום אחד יותר מהשני.
יא .תפארת ישראל.
כהֲנִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁשְּ ,בבֵ ית
יב .מדות א' א' .במשנה במדות וז"לִּ :ב ְׁשל ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת הַ ּ ֹ
שע ֲֵרי
ח ִמ ּ ׁ ָשה ׁ ַ
ש ִרים וְ ֶא ָחד מָ קוֹ ם .ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,עַ ל ֲ
ַא ְב ִטינָס ,ו ְּבבֵ ית הַ ִּניצוֹ ץ ,ו ְּבבֵ ית הַ ּמוֹ ֵקד .וְ הַ לְ וִ ִ ּים ְּבעֶ ְ ׂ
שע ֲֵרי הָ ֲעז ָָרהַ .א ְר ּ ָבעָ ה ,עַ ל ַא ְר ּ ַבע
שה ׁ ַ
שה ,עַ ל ח ֲִמ ּ ׁ ָ
הַ ר הַ ּ ָביִ תַ .א ְר ּ ָבעָ ה ,עַ ל ַא ְר ּ ַבע ּ ִפנּ וֹ ָתיו ִמ ּתוֹ כוֹ  .ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ּ ִפנּ וֹ ֶתיהָ ִמ ּ ַבחוּץ ,וְ ֶאחָ ד ְּבלִ ְׁש ּ ַכת הַ ָּק ְר ּ ָבן ,וְ ֶאחָ ד ְּבלִ ְׁש ּ ַכת הַ ּ ָפרֹכֶ ת ,וְ ֶאחָ ד לַ אֲ חוֹ ֵרי בֵ ית הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת.
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ֵּבית ַאבְ ִטינָ ס ּובֵ ית ַה ִּניצוֹ ץ ָהי ּו ֲעלִ יּוֹ ת ,בית אבטינס הוא עליה על
גבי שער המים ,ובית הניצוץ הוא עליה על גבי האכסדרה של
שער הניצוץ.
וְ ָהרוֹ בִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ׁ ָשם ,ב'בית אבטינס' וב'בית הניצוץ' ,שומרים
כהנים ילדים לפני הבר מצווהיג ,ומשום שעדיין לא הגיעו לגיל
שיכולים לעבוד עבודה ,אזי הם שומרים ,מפני שהכהנים
שיכולים לעבוד לא רוצים להיות שומרים .וכן מפני שהכהנים
שיכולים לעבוד איננו מניחים להם לשמוריד.
ֵּבית ַה ּמוֹ ֵקדִּ ,כ ּ ָפה' ,בית המוקד' בנוי בצורת כיפהטו .ואינו עליה.
והוא לשכה גדולה ,ויש בו עוד ארבע לשכות קטנים בארבעה
פינותיוטז .ובנוי חציו בחול וחציו בקודש ,ובחלק החול שבו
יושנים הכהנים העושים את העבודה למחרת .וחוץ מאלו
נמצאים שם גם כן כהנים הערים כל הלילה ,והם שומרים שם
בבית המוקד.
W

באר התמיד
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יג .המפרש בתמיד )כה .(:תוספות יום טוב )תמיד א א( .מלאכת שלמה )תמיד א א( .ומסתבר שלא
היו ילדים קטנים שאינם ראויים לכך כלל ,אלא מסתמא בערך בני י"א או י"ב שנה.
ויש אומרים שבשני מקומות אלו שמרו כהנים מעל גיל בר מצווה ,אך עדיין לא הגיעו לעבודה
כי הם צעירים פחותים מגיל עשרים.
יד .המפרש בגמרא תמיד .בספר 'חק נתן' איתא שהמפרש בתמיד הוא ר"י בר ברוך ,מבעלי
התוספות.
הקשה המשנה למלך ,שהרי קטנים אינם בני מצוה ,ואיך מוסרים המצוה לקטנים .ותירץ הדרך
חכמה )הלכות בית הבחירה ח ה בביאור הלכה( וכן כתב המנחת חינוך )מצוה שפח( שיש לומר
שהמצוה אינה על השומר ,אלא על הבית דין או הכהנים מוטל שידאגו שיהיה שם שומר.
וגם קטן יכול לשמור ,כמו שכתוב ביורה דעה )קטו א( שקטן מגיל תשע ראוי לשמור ,לגבי חלב
שחלבו גוי.
וכן לגבי לקרות לאור הנר בשבת ,מינה החזון איש קטן לשמור.
טו .כך משמע ברע"ב.
טז .מדות א' ו'.
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נא

ּובַ יִ ת ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ,בית המוקד היה בית גדול ורחביז.
ֻמ ָּקף רוֹ בָ ִדים ׁ ֶשל ֶאבֶ ן ,בתוך בית המוקד ,סמוך לכתלים ,יש
שורות אבנים יוצאים מהקיר .מעל השורה התחתונה ,יש עוד
שורה ,יותר קצרה ממנה ,וכן עוד שורות ,כמו מדרגותיח.

W

באר התמיד

X

יז .משום שיש לו גג נקרא 'בית' ,ומשום שיש בארבע פינותיו לשכות ,נקרא 'גדול' .תפארת
ישראל במדות א' ח'.
בענין שיעור גודל בית המוקד :נלע"ד שארכו ורחבו לערך שלשים על שלשים אמה.
הנה לבית המוקד יש פתח אחד לעזרה ופתח אחד לחיל .עפ"י התפארת ישראל מקום בית
המוקד הוא מול בין האולם ולמזבח .ואינו מול המזבח ,מכיוון שבמשנה )מידות ה ב( נמנה שיעור
האמות שיש מול המזבח ולא כתוב שם בית המוקד .וכן אין בית המוקד מדי רחוק לצד מערב,
רק היה סמוך למקום בית המטבחיים ששם מצויין הכהנים תדיר ,כדי שיוכלו למהר לשם
להתחמם כשיתקררו ,ולמהר לחזור לעבודתם .עכת"ד )לעיל משנה ה( .נמצא מקום בית המוקד
מול בין האולם ולמזבח .ויתכן שנמשך מעט גם בין ההיכל לכותל העזרה.
ומכל מקום לא נראה שהאריכו את בית המוקד כנגד ההיכל ,דאינו יופי הבנין שיסתיר בית
המוקד את ההיכל .על כן נראה ששיעור בית המוקד ברוחב ,הוא כשיעור שיש בין חומת העזרה
לאולם שהוא י"ז וחצי אמה ]דאורך העזרה קל"ה אמה ,ואורך ההיכל שבאמצע ק' אמה .נמצא י"ז וחצי
אמה רווח מכל צד[ .ונוסף עליו שיעור עובי חומת העזרה שהוא חמש אמה )עיין עזרת כהנים( .ונוסף
עליו שיעור עשר אמה של החיל .נמצא סה"כ ל"ב וחצי אמה .ועתה צריך למעט מעט כדי
שישאר מקום בחיל להיכנס משם אל בית המוקד ,כמו שכתוב במשנה שיש פתח מבית המוקד
לחיל .וכן בעזרה לכאורה ג"כ אפשר למעט מעט כדי שלא יהיה ממש צמוד להיכל .נמצא סה"כ
רוחב בית המוקד לערך שלשים אמה .ומסתמא גם האורך הוא כמו הרוחב.
ובזה יבואר יפה מה שכתוב במשנה 'ובית גדול היה'.
יח .רע"ב .תפארת ישראל.
וזה לשון הרע"ב במדות :מוקף רובדים של אבן .אצטבאות סביב של אבני גזית היו משוקעות
בכותל ויוצאות מן הכותל לתוך בית המוקד לצד הקרקע ,ועל גביהן אבנים אחרות קצרות מהן
שיוצאות נמי מן הכותל ,והיו כעין מעלות זו על זו.
וזה לשון התפארת ישראל במדות :רובדין של אבן .רצה לומר בתוך הבית המוקד היה סמוך
לכותלים סביב בנין אבנים יוצאת כמין אצטבא ומדרגה סביב ,ועל גבה היה שוב שורה אחרת
קצרה משורה שתחתיה ,וכן היה שורה על גבי שורה עד הרובד העליון כעין מדריגות ,וברובד
העליון היו ישנים זקני הבית אב שישמש למחר ,ובאצטבאות האמצעים היו ישנים שאר
הכהנים ,רק למטה מהאצטבאות על רצפת בית המוקד היו ישנים הכהנים הרכים עדיין בשנים,
וכדמסיק לקמן.
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וְ ז ְִקנֵ י בֵ ית ָאב יְ ׁ ֵשנִ ים ׁ ָשם ,הכהנים שיעשו את העבודה למחר
בבית המקדש ,יושנים שם על אותם מדרגותיט.
אך ,על המדרגות עצמם יושנים רק הזקנים ,ואילו הכהנים
הצעירים יושנים על רצפת בית המוקדכ.
בֵ ית ָאב :כל הכהנים מתחלקים לעשרים וארבעה משמרות.
ועובדים בבית המקדש לפי הסדר ,כל משמר שבוע ,ויוצא שכל
משמר עובדים בבית המקדש פעם בחצי שנה .חוץ מברגלים,
שבהם עובדים כל המשמרות יחד.
]ד[

כהני המשמר עצמו ,מתחלקים לימות השבוע .והם הנקראים
'בית אב' .ובכל יום עובדים בבית המקדש כהני הבית אב
השייכים לאותו יוםכא.
ּו ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ָה ֲעז ָָרה ְּביָ ָדם ,דהיינו ברשותן .שאין אדם רשאי לקחת
את המפתחות מתחת הטבלא ]המפתחות מונחות בלילה בתוך בור
בבית המוקד והבור מכוסה בטבלאכב[ אלא ברשות הזקני בית אבכג.
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יט .רע"ב.
כ .להלן בסמוך.
כא .רע"ב.
שיִ ׁש וְ טַ ּ ַבעַ ת הָ יְ ָתה ְקבוּעָ ה
של ׁ ַ
כב .ככתוב במדות )א ט( :ו ָּמקוֹ ם הָ יָה ׁ ָשם ַא ּ ָמה עַ ל ַא ּ ָמה ,וְ טַ ְבלָ א ׁ ֶ
יה ֶאת הַ ּ ַט ְבלָ א ּ ַב ּ ַט ּ ַבעַ ת וְ נָטַ ל
שהַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת הָ י ּו ְתלוּיוֹ ת ּ ָב ּהִ .ה ִּגיעַ זְמַ ן הַ ְּנ ִעילָ הִ ,הגְ ִּב ּ ַ
שלֶ ת ׁ ֶ
שלְ ׁ ֶ
ּ ָב ּה ,וְ ׁ ַ
חזִיר ֶאת
ָשן לוֹ ִמ ּ ַבחוּץּ .גָמַ ר ִמ ִּלנְ עוֹ ל ,הֶ ֱ
שלֶ ת ,וְ נָעַ ל הַ ּכֹהֵ ן ִמ ִּב ְפנִ ים ,וּבֶ ן לֵ וִ י י ׁ ֵ
שלְ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ִמן הַ ּ ׁ ַ
ָשן לוֹ .
שלֶ ת וְ ֶאת הַ ּ ַט ְבלָ א לִ ְמקוֹ מָ ּה ,נ ַָתן ְּכסוּתוֹ עָ לֶ יהָ  ,י ׁ ַ
שלְ ׁ ֶ
הַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת לַ ּ ׁ ַ
והרי ציור:
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ּו ִפ ְר ֵחי כְ ֻה ָּנה ִא ׁיש ִּכ ְס ּתוֹ בָ ָא ֶרץ.

נג

הכהנים הצעירים יושנים על

הארץ.
ִא ׁיש ִּכ ְס ּתוֹ ָּב ָא ֶרץ .כל אחד הכסות שלו על הארץ ,כי אסור לישון
על מיטות בבית המקדש ,כי אין זה דרך ארץ להביא מיטות
לבית המקדשכד ,לכן הכהנים יושנים על כרים וכסתות שלהם
בלבד בלא מיטות .ואומרת המשנה שהכהנים הצעירים יושנים
על כסותם על הארץ ,ולא על הרובדים ,כי על הרובדים יושנים
הזקני בית אבכה.

ִפ ְר ֵחי כְ ֻה ָּנה:

כהנים צעירים שהתחיל שער זקנם לפרוחכו.

על המדרגה העליונה יושנים זקני בית אב ,ועל המדרגות
האמצעיות יושנים שאר הכהנים .ואילו הכהנים הצעירים

W

כג .תפארת ישראל.
כד .גמרא תמיד כו:
כה .רר"ש במדות.
כו .רע"ב.
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שהתחיל זקנם לפרוח יושנים על הרצפהכז .השינה היא בחלק
החול של בית המוקד.
לא כל הכהנים ישנים ,אלא חלקם ערים ושומרים ,בכדי לקיים
את המצוה של שמירה בבית המקדשכח.

W
כז .תפארת ישראל.
כח .תפארת ישראל.
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לֹא ָהי ּו יְ ׁ ֵשנִ ים ְּבבִ גְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ,הכהנים אינם יושנים כשהם לבושים
בבגדי כהונהֶ ,א ָּלא פוֹ ׁ ְש ִטין ּו ְמ ַק ּ ְפלִ ין את הבגדי כהונהּ ,ו ַמ ִּנ ִיחים
אשי ֶהן ,ומניחים את הבגדי כהונה כנגד ראשם ,ולא
אוֹ ָתן ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
תחת ראשם ממש ,מכיוון שיש באבנט כלאים ואסור להשתמש
בהם אלא בשעת העבודהכטּ .ו ִמ ְת ַּכ ִּסין ִּבכְ ס ּות ַעצְ ָמן ,ובלילה
לובשים בגדי חולל.
ֵא ַרע ֶק ִרי לְ ַא ַחד ֵמ ֶהן ,אם אירע ח"ו טומאת קרי לאחד מהכהנים
היושנים בבית המוקד ,יוֹ צֵ א וְ הוֹ לֵ ְך לוֹ ַּב ְּמ ִס ָּבה ַההוֹ לֶ כֶ ת ַּת ַחת
ַה ִּב ָירה ,יוצא הכהן הזה ,והולך במסיבה ,שהיא מחילהלא,
ההולכת תחת בית המקדש .וכל בית המקדש נקרא בשם
'בירה'לב ,שהוא מלשון בית גדוללג וארמוןלד .וְ ַה ֵּנרוֹ ת דּ וֹ לְ ִקין ִמ ָּכאן
ּו ִמ ָּכאן ,ויש נרות דולקים משני הצדדים של המסיבהלה ,בשביל
להאיר את הדרך .וממשיך והולך במסיבה ַעד ׁ ֶשה ּוא ַמ ִ ּג ַיע לְ בֵ ית
ַה ּ ְטבִ ילָ ה ,עד שהוא מגיע למקוה ,שיש שם תחת בית המקדש.

W

באר התמיד

X

כט .גמרא .רע"ב.
ל .רע"ב.
לא .רע"ב.
לב .רע"ב .ריש לקיש ביומא ב.
כל בית המקדש נקרא 'בירה' כדכתיב )דברי הימים א' כט יט( 'ולבנות הבירה אשר הכינותי'
)רע"ב .ריש לקיש ביומא ב.(.
ויש אומרים מקום היה בהר הבית ושמו בירה )רבי יוחנן ביומא ב .(.והולך במסיבה ההולכת תחת
המקום הזה שבהר הבית.
לג .רש"י דברי הימים א' כ"ט א'.
לד .מצודת ציון דניאל ח' ב' ,מצודת ציון דברי הימים א' כ"ט א'.
לה .רע"ב.
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ּו ְמד ּו ָרה ָהיְ ָתה ׁ ָשם ,ליד המקוה יש מדורה כדי שיתחמם בה הכהן
לאחר שטבללוּ .ובֵ ית ִּכ ֵּסא ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד ,וכן יש שם בית הכסא של
כבוד] .ה[ וְ זֶה ָהיָ ה כְ בוֹ דוֹ ְ ,מצָ אוֹ נָ ע ּול ,יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ׁ ָשם ָא ָדםָ ּ .פת ּו ַח ,יוֹ ֵד ַע
ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ָא ָדם .וכבודו הוא שאם מצא שבית הכסא נעול ,זה
סימן שיש שם אדם .ואם מצא אותו פתוח זה סימן שאין שם
אדםלז.
יָ ַרד וְ ָטבַ ל במקוה שםלחָ ,עלָ ה ,וְ נִ ְס ַּת ּ ֵפג קינח את המים שעל
בשרולט ,וְ נִ ְת ַח ּ ֵמם ְּכנֶ גֶ ד ַה ּ ְמד ּו ָרה שליד המקוהמ.
W
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X

לו .המפרש .רע"ב.
לז .רע"ב.
לח .כתב תפארת ישראל :דאף על גב דאכתי לילה הוא ,והרי כל חייבי טבילות טבילתן ביום,
חוץ מנדה ויולדת שטבילתן בלילה )כפסחים ד"צ ע"ב( ,היינו בטמאים שצריכין ספירה ,כגון טמא
מת ,וזב ,ומצורע שכולן צריכים ספירת ז' ימים לטהרתן ,וכמו כן זבה קטנה שצריכה על כל פנים
ספירת יום נגד יום) ,עי' ביבקש דעת סי' ע"ב( דבהנך אמרינן מקצת יום אחרון של טהרתן הוה לי'
ככולו ,ורשאה מה"ט לטבול ביום אחרון של ספירת טהרתה ,ואין צריך להמתין עד הערב,
ולהכי סד"א דמה"ט תהיה נמי רשאה לטבול בלילה שקודם יום האחרון לספירת טהרתה ,דהרי
בכל דוכתא היום הולך אחר הלילה שלפניו ,להכי קתני טבילתן ביום ,רצה לומר משהאיר יום
אחרון של ספירת טהרתה ,ולא בליל שלפניו ,והיינו טעמא מדכתיב וספרה לה שבעת ימים,
ולא לילות ,לאשמעינן דמקצת ספירה שבלילה לא מחשב ליום שלם ,אבל מקצת ספירה של יום
ממש ,מחשב כיום שלם ,ואין צריך להמתין מלטבול עד הערב ,מה שאין כן נדה ויולדת לא
אמרינן גבה ספירתה מקצת יום ככולו ותהיה רשאה לטבול משהאיר יום ז' שלה ,דמדכתיב ז'
ימים תהיה בנדתה ,כל ז' היא טמאה ,וכשטובלת קודם ששלמו ,הרי זו כטובל ושרץ בידו
ויולדת אתקש לנדה )כפסחים ד"צ ע"ב( ,הלכך טובלות בליל ח' או אחר כך אפילו ביום
מדאורייתא ,אבל כל הטמא טומאת מגע נבילה או שרץ ,או טמא קרי כי הכא וכדומה ,שאין
צריך ספירת ימים לטהרתן ,מיד כשפורשין מהטומאה רשאין לטבול.
לט .בתפארת ישראל :ונראה לי דלא דמי להא דתנינן כהן גדול )יומא פ"ג מ"ד( עלה ונסתפג
דהתם קמ"ל הכי כדי שלא ילחלח בגדי כהונה כשילבשן קודם שיסתפג ,אבל הכא שלובש בגדי
חול ,קמ"ל שיסתפג ,מדהוא טבול יום ומים שעליו כשעולה מהטבילה הם שלישי לטומאה
כרמב"ם )פ"י מאהט"ו ה"ג( ושמא יטפטף מהמים על דבר קודש כשיחזור אצל אחיו הכהנים לבית
המוקד ,להכי מסתפג.
מ .כדלעיל 'ומדורה היתה שם'.
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וְ יָ ׁ ַשב לוֹ ֵאצֶ ל ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים ַעד

ָּבא חוזר ועולה לבית המוקדמא,
ׁ ֶש ַה ׁ ּ ְש ָע ִרים נִ ְפ ָּת ִחים ,ויושב בבית המוקד עם אחיו הכהנים ,עד
ששערי העזרה נפתחיםמב ,ואז יוֹ צֵ א וְ הוֹ לֵ ְך לוֹ  ,כי הוא טבול יום
ואסור לו להיות בעזרהמג .ויוצא מהר הבית דרך שער טדימד.

משנה ב
שלּ ֹא
טובֵ ל ַעד ׁ ֶ
רוצֶ ה לִ ְתרֹם ֶאת הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ַ ,מ ְׁש ִּכים ְו ֹ
שה ּוא ֹ
ִמי ׁ ֶ
ש ָעה הַ ְממֻ ּנֶה בָ א .לֹא כָ ל הָ ִע ִּתים
יזו ׁ ָ
יָ בֹא הַ ְממֻ ּנֶהְ .ו ִכי ְב ֵא ֹ
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מא .רע"ב .תפארת ישראל.
מב .המפרש .תפארת ישראל.
מג .בתפארת ישראל :יוצא והולך לו .מדהוא טבול יום עד שתשקע החמה ,והרי טבול יום אסור
בעזרה ,ואף על גב שגם אחר טבילתו יושב בבית המוקד ,ואפילו בהחצי שהיה בנוי בחול ,עכ"פ
מחנה לויה היה ,והרי טבול יום אסור במחנה לויה )כיבמות ד"ז( ,יש לומר דמחנה לויה רק
מדרבנן אסור לטבול יום ,דיהושפט גזר כן ,וכיון דנטמא בפנים והשערים סגורים ,הקילו גביה
]ועיין תוס' יבמות שם ,ולתוס' חולין )ד"ב ב' ד"ה שמא יגע( ,וכ"כ לר"ב )כלים פ"א מ"ח( ,דוקא בעזרת
נשים ,שמורגל לכניסה ויציאה החמירו שלא יכנס שם טבול יום ,אבל בשאר דוכתי רשאי כל טבול יום
לכנס עד סמוך למחנה שכינה ,א"כ ע"כ צ"ל ,להכי כשהשער נפתח יוצא והולך ,דמאחר שאסור עכ"פ
לעבוד ,יצא שלא יחשידוהו שמתעצל מלעבוד )כפסחים דפ"ב א'([.

במפרש וז"ל :יוצא והולך לו .דהואיל ולא יעשה עבודה מה יעשה לשם ,אי נמי אגב חביבותא
איקרי ועביד עבודה ,דומיא דהך דאמרינן בפ"ב דיומא )דף כד (:במה מפיסין רב ששת אומר
בבגדי קדש דאי אמרת בבגדי חול אגב חביבותא מיקרי ועביד עבודה .יוצא והולך לו .לביתו
למלאכתו דמה יעשה הואיל ולא יעבוד ,ולקמן נמי אומר שבשעת השתחואה בשעת הקטורת
היה ראש המעמד מעמיד את הטמאים בשער המזרח )ופליגי בה שער הניצוץ אותו הבנין היה בנוי
הבנין( ופליגי בה אמוראי בפסחים )דף פב (:חד אומר כדי )לפוש( ]צ"ל :לבייש )שיטה מקובצת([
שכניסת כל העם דרך שם שנכנסים לשם להשתחוות כדלקמן ויודעים שמפני הטומאה הם
חדלים ליכנס שם ואלו הטמאים יזהרו לבלתי לטמאות עוד וחד אמר משום חשד שלא יחשידום
שמפני מלאכתם הם חדלים ליכנס שם לעבוד עבודה ומעמידים אותם שם כדי שיראו אותם בני
אדם ויודעים שמחמת טומאה הם חדלים ולא יאמרו מחמת מלאכה הוא דאם היו שבים לביתם
יאמרו העולם מפני ביטול מלאכתם הם שבים.
מד .מדות א' ט'.
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לו
או סָ מ ּו ְך ֹ
יאת הַ ּ ֶגבֶ רֹ ,
שה ּוא בָ א ִמ ְק ִר ַ
ש ֹוותְ ּ ,פ ָע ִמים ׁ ֶ
ָׁ
דופֵ ק ֲעלֵיהֶ םְ ,והֵ ם ּ ָפ ְתח ּו
או ִמ ְּל ַאח ֲָריו .הַ ְממֻ ּנֶה בָ א ְו ֹ
ִמ ְּלפָ נָ יו ֹ
שז ָּכָ ה:
ש ּ ָטבַ ל יָ בֹא ְויָ ִפיס .הֵ ִפיס ּו ,זָכָ ה ִמי ׁ ֶ
לוָ .א ַמר לָהֶ ןִ ,מי ׁ ֶ
ֹ
]ו[ ִמי ׁ ֶשה ּוא רוֹ צֶ ה לִ ְתרֹם ֶאת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,כהן שרוצה לקיים את מצוות
'תרומת הדשן'מהַ ,מ ׁ ְש ִּכים וְ טוֹ בֵ ל ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא ַה ְמ ֻמ ֶּנה ,משכים
מוקדם וטובל לפני שיבוא הממונה ,כי אסור להיכנס לעזרה
אפילו טהור עד שיטבולמו.
ַה ְמ ֻמ ֶּנה :הוא הממונה על הפייסות ,והוא הסגןמז ,ונקרא 'מתתיא
בן שמואל'מח.
שואל התנא :וְ כִ י בְ ֵאיזוֹ ׁ ָש ָעה ַה ְמ ֻמ ֶּנה בָ א ,באיזה שעה הממונה בא
לבית המוקד ,וכך ידע הכהן מתי צריך להשכים ולטבולמט.

ועונה התנא ,אנכי אפרש לך מתי הממונה באנ :לֹא כָ ל ָה ִע ִּתים
ׁ ָשווֹ ת ,לא כל הזמנים שוויםְ ּ ,פ ָע ִמים ׁ ֶשה ּוא בָ א ִמ ְק ִר ַיאת ַה ֶ ּגבֶ ר,
לפעמים הממונה בא מקריאת הגבר ,אוֹ ָסמ ּו ְך לוֹ ִמ ְּל ָפנָ יו אוֹ
ִמ ְּל ַא ֲח ָריו ,או סמוך לקריאת הגבר ,לפני כן או אחרי כן .ומפני
W
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מה .רע"ב .תפארת ישראל.
מו .המפרש .תפארת ישראל.
מז .תפארת ישראל ביומא ג' א' .ומקורו בסנהדרין י"ט .וסוטה מ"ב .וז"ל הרמב"ם )הלכות כלי
המקדש ד טז( :ממנין כהן אחד יהיה לכהן גדול כמו המשנה למלך ,והוא הנקרא סגן .והוא הנקרא
ממונה .ויהיה עומד לימין כהן גדול תמיד וזה כבוד הוא לו וכל הכהנים מתחת יד הסגן .ע"כ.
אבל לא בכל מקום שכתוב 'ממונה' הכוונה לסגן.
מח .שקלים ה' א'.
מט .תפארת ישראל.
נ .המפרש.
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שאין זמן קבוע ,לכן כהן שרוצה לעשות את 'תרומת הדשן'
צריך להשכים ולטבול כמה שיותר מוקדםנא.
יאת ַה ֶ ּגבֶ ר :שני פירושים מהו 'קריאת הגבר' :א .קריאת
ְק ִר ַ
התרנגול .ב .כהןנב הנקרא 'גביני כרוז'נג מכריז בכל יום לפני
שער בית המוקד הסגורנד 'עמדו כהנים לעבודתכם ,ולוים
לדוכנכם ,וישראל למעמדכם' .ושומעים את קולו היטב למרחק
שלש פרסאותנה ,ובקול יותר חלש שומעים עד יריחונו .וזה היה
סמוך לעלות השחרנז.
יהם מבחוץ ,בקלות וברפיוןנח,
ַה ְמ ֻמ ֶּנה בָ א לבית המוקד וְ דוֹ ֵפק ֲעלֵ ֶ
וְ ֵהם ּ ָפ ְתח ּו לוֹ את דלת בית המוקד החיצונינט.

ִמי ׁ ֶש ּ ָטבַ ל יָ בֹא וְ יָ ִפיס,

ָא ַמר לָ ֶהן הממונה:
להטיל גורל מי יתרום את המזבח.

מי שטבל כבר יבוא

]ז[ ועושים את הפיס הזה בחצי הקודש של בית המוקדס ,כי צריך
לעשות את הפיס בקודש בעזרה ,כדכתיבסא 'בבית אלהים נהלך
ברגש'.
W
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נא .תפארת ישראל.
נב .רע"ב תמיד ג' ח'.
נג .פירש רש"י :גביני המכריז )יומא כ.(:
נד .תפארת ישראל תמיד ג' ח'.
נה .יומא כ:
נו .עפ"י תפארת ישראל תמיד ג' ח'.
נז .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
נח .רמב"ם .תפארת ישראל.
נט .עפ"י תפארת ישראל.
ס .המפרש .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
סא .תהילים נ"ה ט"ו.
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את שאר הפייסות עושים בחצי הקודש של לשכת הגזית ,ורק
פיס זה הראשון עושים בחצי הקודש של בית המוקדסב.
בפיס עומדים הכהנים בעיגולסג.
ֵה ִפיס ּו ,עשו את הפיס ,זָכָ ה ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה ,ומי שזכה זכה.
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סב .המפרש .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
וז"ל המפרש :ואף על גב דשאר פייסות היו בלשכת הגזית כדמפרש ביומא )דף כה (.התם היינו
טעמא מפני שאותם כהנים שהיו בעזרה היו קרובים ללשכת הגזית כיון דלשכת הגזית מקרבתו
להתם הוי מפייסי אבל הכא כיון דהוו בבית המוקד שעדיין לא ירדו לעזרה ואיכא נמי בבית
המוקד מקום מקודש הוו מפייסי התם ובעזרה א"א לפייס דאין נכון לעמוד בעזרה בלא מצנפת
כדאמר לקמן הממונה בא ונוטל מצנפת של א' ויודעין כולם שממנו פייס מתחיל א"נ משום דהוי
קיימי בכוליאר מסובב אי אפשר דהוו אחוריהם לבית ולקמן לאחר שפייס את סדר תרומת
הדשן והגיע זמן עבודת יום שחיטה קתני וירדו להם ללשכת הגזית וטעמא כאשר פירשתי
שאותו מקום קרוב להם יותר להפיס .ע"כ.
וז"ל התפארת ישראל :יבוא ויפיס .יבוא להטיל גורל ,מי יתרום המזבח ,ואמר יבוא ויפיס ,מדהיו
ישנים בחצי בית המוקד הבנוי בחול ,לפיכך אמר שיבואו לחצי האחר הבנוי בקודש ,דצריכים
להטיל גורל במקום הקודש )כיומא דכ"ה א'( ,והא דלא הטילו גם גורל זה בלשכת הגזית כשאר
הגורלות ,ה"ט ,דבשאר הגורלות היו הכהנים עוסקים סביב למזבח במזרח העזרה ,וקרובים
לגזית שגם כן במזרח העזרה ,מה שאין כן הכא היו הכל כנוסים בבית המוקד שבמערב עזרה,
וטריחא מלתא ללכת לגזית .עוד נראה לי ,דבשאר פייסות היה צריך שיהיה זקן מהסנהדרין
יושב אצל הפייס )כיומא דכ"ה א'( ,כדי לשפוט על כל דבר שיארע בהפייס ,להכי פייסו בגזית,
מה שאין כן בתרומת הדשן ,פייסו בלילה ,ועדיין לא היו הסנהדרין בגזית ,שלא ישבו שם רק
מעת שסמוך להקרבת תמיד השחר עד שהקריבו תמיד הערבים )כסנהדרין דפ"ח ב'(] ,וסנהדרי
קטנה ישבו מאחר תפלת השחר עד תחלת שעה ו' ביום )כשבת ד"י( ועי' רמב"ם פ"ג מסנהדרין[ ,מיהו
לרמב"ם )פ"ו מתמידין( גם פייס זה היה בגזית .ע"כ.
סג .יומא כ"ה .ז"ל המאירי )יומא כה (.בענין סדר עשיית הפייסות :כשהיו הכהנים של בית אב
מתכנסים לפייס ,היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה ,ועומדין שם כמין
כולייר ,והוא תכשיט עגול ,ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול ,וזקן מזקני הסנהדרין יושב בחציה
של חול לצד מערבה של לשכה ,ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון אחד ,אלא שהוא אינו יודע
מהיכן יתחיל המנין ,והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם ומחזירה ,והכל מכירין
שממנו מתחיל החשבון ,ואח"כ הזקן מודיעם המנין ,והממונה מקיף ומונה האצבעות ,ואותו
שכלה בו המנין זכה.
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משנה ג
נָ ַטל ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ּופָ ַתח ֶאת הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָפ ׁשְ ,ונִ ְכנַ ס ִמ ּ ֵבית הַ ּמ ֹו ֵקד
של א ּור ְּביָ ָדםְ .ונ ְֶחלְ ק ּו
קות ׁ ֶ
ָל ֲעז ָָרהְ ,ונִ ְכנְ ס ּו ַאח ֲָריו ּו ְׁש ּ ֵתי אֲ ב ּו ֹ
הולְ ִכים ּ ָב ַא ְכסַ ְד ָרא ֶ ּד ֶר ְך הַ ִּמזְ ָרחְ ,ו ֵאלּ ּו
לִ ְׁש ּ ֵתי ִכ ּת ֹותֵ ,אלּ ּו ֹ
הולְ ִכין ַעד
בו ְד ִקין ְו ֹ
הולְ ִכים ּ ָב ַא ְכסַ ְד ָרא ֶ ּד ֶר ְך הַ ּ ַמ ֲע ָרב .הָ י ּו ֹ
ֹ
שי ח ֲִב ִּתיםִ .ה ִ ּגיע ּו ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּוָ ,א ְמר ּו
עו ׂ ֵ
קום ּ ֵבית ֹ
יעין לִ ְמ ֹ
ֶׁ
ש ּ ַמ ִ ּג ִ
שי ח ֲִב ִּתים ַל ֲע ׂש ֹות ח ֲִב ִּתים:
עו ׂ ֵ
לום .הֶ ֱע ִמיד ּו ֹ
ש ֹ
לום ,הַ ּכֹל ׁ ָ
ש ֹ
ָׁ
לבית המוקד יש שני שערים גדולים ,שער אחד פתוח לחוץ אל
החיל ,ושער אחד פתוח אל העזרה .בשער הגדול שפתוח
לעזרה ,יש בתוכו שער קטן והוא הנקרא 'פשפש'סד.
נָ ַטל ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח ,לקח את המפתחסהּ ,ו ָפ ַתח ֶאת ַה ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש ,ופתח
את הפתח הקטן שיש בתוך השער הגדולסו ,וְ נִ כְ נַ ס דרך הפתח
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סד .מתוך מדות פרק א' משנה ז'.
סה .כתב המפרש וז"ל :נטל את המפתח .מתחת הטבלא של שיש .ולא היה פותח שערי עזרה עד
שיעלה עמוד השחר ,אלא נוטל את המפתח ופותח את הפשפש פתח קטן שהיה בשער .הך
סתמא ר' יהודה דמדות דאמר פתח קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש את העזרה .ע"כ.
והיינו שלקח את המפתח מתחת הטבלא של שיש ששם היו המפתחות ,ככתוב במדות )א ט(:
שהַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת
שלֶ ת ׁ ֶ
שלְ ׁ ֶ
שיִ ׁש וְ טַ ּ ַבעַ ת הָ יְ ָתה ְקבוּעָ ה ּ ָב ּה ,וְ ׁ ַ
של ׁ ַ
וּמָ קוֹ ם הָ יָה ׁ ָשם ַא ּ ָמה עַ ל ַא ּ ָמה ,וְ טַ ְבלָ א ׁ ֶ
שלֶ ת,
שלְ ׁ ֶ
יה ֶאת הַ ּ ַט ְבלָ א ּ ַב ּ ַט ּ ַבעַ ת וְ נָטַ ל ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ִמן הַ ּ ׁ ַ
הָ י ּו ְתלוּיוֹ ת ּ ָב ּהִ .ה ִּגיעַ זְמַ ן הַ ְּנ ִעילָ הִ ,הגְ ִּב ּ ַ
שלֶ ת וְ ֶאת
שלְ ׁ ֶ
חזִיר ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת לַ ּ ׁ ַ
ָשן לוֹ ִמ ּ ַבחוּץּ .גָמַ ר ִמ ִּלנְ עוֹ ל ,הֶ ֱ
וְ נָעַ ל הַ ּכֹהֵ ן ִמ ִּב ְפנִ ים ,וּבֶ ן לֵ וִ י י ׁ ֵ
ָשן לוֹ .
הַ ּ ַט ְבלָ א לִ ְמקוֹ מָ ּה ,נ ַָתן ְּכסוּתוֹ עָ לֶ יהָ  ,י ׁ ַ
והרי ציור:
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סג

הקטן ִמ ֵּבית ַה ּמוֹ ֵקד לָ ֲעז ָָרהסז .וְ נִ כְ נְ ס ּו ַא ֲח ָריו ,ונכנסו אחריו כל שאר
הכהנים שכבר טבלו ולבשו בגדי כהונהסחּ ,ו ׁ ְש ֵּתי ֲאב ּוקוֹ ת ׁ ֶשל א ּור
ְּביָ ָדם כדי להאירסט .אך בשבת ,היו עומדים מערב שבת נרות
דלוקות סביבע.
בעזרה יש 'אכסדרא' .ועשוי כך :סמוך לכתלי העזרה מבפנים,
קצת מרוחק מהכותל יש עמודי אבן ,ומהעמודים עד כתלי
העזרה יש קירוי מאבן על גביהםעא.
בשאר העזרה אין תקרה .מעל מקום המזבח אין תקרהעב.
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סו .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
סז .את השער הגדול פותחים רק יותר מאוחר ,יחד עם שאר שערי העזרה )תפארת ישראל(.
סח .תפארת ישראל.
סט .מכיוון שזה עדיין מוקדם מאוד בבוקר ,לפני שעלה השמש .וכמו שכתוב לעיל )משנה ב( :וְ ִכי
יאת הַ ּגֶבֶ ר ,אוֹ סָ מו ְּך לוֹ
שהוּא בָ א ִמ ְק ִר ַ
ְב ֵאיזוֹ ׁ ָשעָ ה הַ ְממֻ ּנֶה בָ א .לֹא כָ ל הָ ִע ִּתים ׁ ָשווֹ תְ ּ ,פעָ ִמים ׁ ֶ
ִמ ְּלפָ נָיו אוֹ ִמ ְּל ַאחֲ ָריו .ע"כ.
ע .רמב"ם הלכות בית הבחירה ח' י"ב .תפארת ישראל.
וז"ל הרמב"ם )שם( :כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה ,חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא
בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת .ע"כ.
עא .בגמרא כאן .רע"ב.
עב .רע"ב.
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וְ נֶ ְחלְ ק ּו לִ ׁ ְש ֵּתי כִ ּתוֹ ת ,הכהנים שנכנסו לעזרה התחלקו לשתי
קבוצותֵ .אלּ ּו הוֹ לְ כִ ים ָּב ַאכְ ַס ְד ָרא דֶּ ֶר ְך ַה ּ ִמז ְָרח ,קבוצה אחת הולכים
באכסדרא לכיוון מזרח ,וְ ֵאלּ ּו הוֹ לְ כִ ים ָּב ַאכְ ַס ְד ָרא דֶּ ֶר ְך ַה ַּמ ֲע ָרב,
וקבוצה אחת הולכים באכסדרא לכיוון מערב.
ָהי ּו בוֹ ְד ִקין וְ הוֹ לְ כִ ין ,היו הולכים ובודקים אם כל הכלים במקומם,
יעין לִ ְמקוֹ ם ֵּבית עוֹ שֵׂ י ֲחבִ ִּתים ,עד שמגיעים שני הקבוצות
ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ל'בית עושי חביתין' שזה לשכה מדרום לשער ניקנורעג.
ִה ִ ּגיע ּו ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ,כאשר הגיעו שני הקבוצות ל'בית עושי חביתין'.
ָא ְמר ּו ,כל כת שאלה לכת השניהָ ׁ :שלוֹ ם ,כלומר ,האם לא חסר
כלום מכלי בית המקדש .ועונים הכת האחרתַ :הכּ ֹל ׁ ָשלוֹ ם ,הכל
שלום כראוי ועומד על מקומועד.
]ח[ אחר כךֶ :ה ֱע ִמיד ּו עוֹ שֵׂ י ֲחבִ ִּתים ,העמידו את אלו שעושים את
החביתין ,לַ ֲעשׂ וֹ ת ֲחבִ ִּתים ,להכין את החביתין ,דהיינו לחמם מים
רותחים לבצק של החביתיןעה.
W
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עג .תפארת ישראל.
עד .תפארת ישראל.
עה .בגמרא כאן .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
סדר עשיית מנחת חביתין ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ג( :א .מצות עשה לעשות כל
מנחה כמצותה האמורה בתורה.
ב .וכיצד עשיית חביתי כהן גדול .מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש
שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין .ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר )ויקרא
ו יד( 'בשמן תעשה' להוסיף לה שמן כנסכי הכבש .ובולל הסולת בשמן וחולטה ברותחין .ולש
מכל חצי עשרון שש חלות .נמצאו שתים עשרה חלות.
ג .ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש .רביעית לכל
חלה .ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה .ואינו
מבשלה הרבה שנאמר )ויקרא ו יד( 'תופיני' בין בשל ונא.
ד .ואחר כך חולק כל חלה וחלה לשנים באומד .כדי שיקריב החצי בבקר והחצי בערב ולוקח
החציים וכופל כל אחד מהן לשנים ופותת עד שתמצא כל פתיתה כפולה לשנים .ומקריב החציין
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י ֲחבִ ִּתין :לשכה זו היא בצד דרום של שער ניקנור ,שזה
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עם חצי קומץ לבונה בבוקר והחצי הנשאר עם חצי קומץ לבונה בערב .ואם היתה מנחת חינוך
אינו חוצה אלא מקריבה כולה כאחת עם קומץ לבונה ושתיהן כליל לאשים .ע"כ.
ובהלכות תמידין ומוספין )ג יח-כב( וז"ל :יח .חביתי כהן גדול מצות עשה להקריבן בכל יום
מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים .ולישתן ואפייתן
דוחין את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר )ויקרא ו יד( 'תופיני' שתהא נאה
ולא תאפה מבערב .ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת מכלי הקדש היא כמו
שביארנו.
יט .טחינת סולתן והרקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת.
כ .כהן שהקריב מחצה בשחרית ומת או נטמא או נולד לו מום ומינו כהן אחר תחתיו לא יביא
חצי עשרון מביתו ולא חצי עשרון של ראשון .אלא מביא עשרון שלם וחוצהו ומקריב מחצה
ומחצה אבד.
כא .נמצאו שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין האובדים מניחין אותן עד
שתעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה .וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים .והיכן
שורפין אותן בעזרה.
כב .מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין
עשרון שלם עבור כפרתו ועושין אותו חביתין ושלימה היתה קריבה .מת כהן גדול קודם
שיקריבו בבקר ולא מינו כהן אחר מקריבין אותו עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בין הערבים
ואין כופלין שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסלת .אלא מפרישין להם שלשה לוגי שמן
וקומץ לבונה .לוג ומחצה שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה שמן וחצי קומץ
לבונה לעשרון של בין הערבים .ע"כ.
סדר עשיית החביתין מהיעב"ץ ,בסידורו )באמצע סדר עבודת תמיד השחר( וז"ל :מנחת חביתין
היא מנחת כהן גדול שמקריב אותה כל יום ,מחציתה בבוקר ומחציתה בערב .וזה מעשה
החביתין ,לוקח עשרון סולת וחוצהו במידת חצי עשרון שבמקדש ,ולוקח שלשה לוגין שמן ,שהם
י"ב רביעיות לי"ב חלות ,רביעית לכל חלה ,ובולל הסולת עם השמן ומשאיר ממנו מעט .אחר כך
חולט את הסולת ברותחין ולש מכל חצי עשרון שש חלות ,ואחת אחת היו נעשות .ואופה החלה
מעט ,אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת ,בשאר השמן הנשאר מן הרביעית .ואינו מבשל
אותה הרבה ,שנאמר' ,תופיני' אפוי נא .ומקריב חצי קומץ לבונה עם מחציתה בבוקר ,וחצי
קומץ עם מחציתה בין הערבים .וכל השני חצאין כליל לאישים .ע"כ.
הערה מהיעב"ץ :לדעת הר"מ ז"ל היה חולק כל חלה לשתים ,ושתים לארבע .ולדעת הר"א ז"ל
לא היה חולק כלל )עיין בחיזוק בדק הבית( ,אלא שש מקריב בבוקר ושש בין הערבים .ע"כ.
בתפארת ישראל )יומא ב ג( וז"ל] :החביתין[ הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן
וחולטן ברותחין ולש ואופה אותן ,ומקריב ו' חלות בבוקר פתות פתים ,עם חצי קומץ לבונה ,וו'
חלות האחרות פתותות עם קומץ לבונה בערב ,ולרמב"ם מקריב י"ב חצי חלות פתותות בבוקר,
וי"ב חצי חלות פתותות בערב ,ומשל כהן גדול היו קרבין ,ומדהיו נאפות בשמן במחבת ,להכי
קרוין חביתין.
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משמאל הנכנס בשער ניקנורעו] .ט[ בלשכה זו לשים ואופים את
ה'חביתין' שהיא המנחה של הכהן גדול שמקריבים בכל יום,
מחציתה בבוקר ומחציתה בערבעז.

W

באר התמיד

X

עו .תיו"ט בסימני הציור .עזרת כהנים .תפארת ישראל.
עז .רע"ב .תפארת ישראל.
ציור המזבח דלהלן נעתק מספר 'עבודת הקרבנות' ברשות המו"ל .ותשוח"ח.
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סט

משנה ד
שז ָּכָ ה לִ ְתרֹם ֶאת הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ  ,ה ּוא יִ ְתרֹם ֶאת הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ְ ,והֵ ם
ִמי ׁ ֶ
ש ְּת ַק ֵ ּד ׁש יָ ֶדיךָ
ש ּ ָמא ִת ַּגע ּ ַב ְּכלִ יַ ,עד ׁ ֶ
לוִ ,הז ָּהֵ ר ׁ ֶ
או ְמ ִרים ֹ
ֹ
ְו ַרגְ ל ָ
צו ַע ּ ֵבין הַ ּ ֶכבֶ ׁש
ֶיך ִמן הַ ִּכי ֹּור ,וַ ה ֲֵרי הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה נְ ת ּונָ ה בַ ִּמ ְק ֹ
של ּ ֶכבֶ ׁשֵ .אין ָא ָדם נִ ְכנָ ס ִע ּמ ֹוְ ,ולֹא נֵר
בו ׁ ֶ
ל ִַּמזְ ּ ֵבחַ ְּ ,ב ַמ ֲע ָר ֹ
תו ְול ֹא
או ֹ
רו ִאין ֹ
אור הַ ּ ַמ ֲע ָרכָ ה .לֹא הָ י ּו ֹ
דוֶ ,א ּ ָלא ְמהַ ּל ְֵך לְ ֹ
ְּביָ ֹ
שה בֶ ן ָק ִטין
ש ָע ָׂ
קול הָ ֵעץ ׁ ֶ
ש ּ ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
לוַ ,עד ׁ ֶ
קו ֹ
ׁש ֹו ְמ ִעין ֶאת ֹ
יע ֵעתִ .ק ֵ ּד ׁש יָ ָדיו ְו ַרגְ לָיו ִמן
מ ּו ְכנִ י ל ִַּכי ֹּורְ ,והֵ ן ֹ
או ְמ ִרים ִה ִ ּג ַ
ֹאש הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ּ ,ו ִפ ָּנה ֶאת
הַ ִּכי ֹּור ,נָ ַטל ַמ ְח ּ ַתת הַ ּ ֶכסֶ ף ְו ָעלָה לְ ר ׁ
ימי ֹּותְ ,ויָ ַרד.
לות הַ ּ ְפנִ ִ
הַ ּ ֶגחָ לִ ים הֵ י ָל ְך ְוהֵ ילָ ְך ,חָ ָתה ִמן הַ ְמאֻ ּ ָכ ֹ
של ּ ֶכבֶ ׁש
חו ׁ ֶ
פון ,הָ ל ְַך לְ ִמזְ ָר ֹ
יע ל ִָר ְצפָ ה ,הָ פַ ְך ּ ָפנָ יו ַל ָּצ ֹ
ִה ִ ּג ַ
חוק ִמן
שר ַא ּמ ֹותָ .צבַ ר ֶאת הַ ּ ֶגחָ לִ ים ַעל ַּג ּ ֵבי הָ ִר ְצפָ ה ָר ֹ
ְּכ ֶע ׂ ֶ
עוף ְו ִ ּד ּ ׁש ּון
אות הָ ֹ
שנּ ֹו ְתנִ ין מֻ ְר ֹ
קום ׁ ֶ
לשה ְטפָ ִחיםְ ,מ ֹ
הַ ּ ֶכבֶ ׁש ְׁש ׁ ָ
נו ָרה:
ימי ְוהַ ְּמ ֹ
ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
הכבֶ ׁש ,והוא עליה משופעת כמו
בצד דרום של המזבח ,יש את ּ ֶ
מדרון ,מקרקע העזרה עד ראש המזבח ,באורך ל"ב אמה
וברוחב ט"ז אמה ,דרכו עולים למזבחעח.
ּ ַמ ְח ָּתה :כמין כף ,אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה .ויש לה
דפנות משלשה צדדים ,אך לא בצד הקדמיעט .ויש לה ידיתפ.
W
עח .מידות ג' ג'.
עט .רש"י במדבר ד' ט'.
פ .יומא ד' ד'.
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כעין זה:

]י[ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בפיס לִ ְתרֹם ֶאת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,לקיים את מצוות תרומת
הדשן מהמזבח .ה ּוא יִ ְתרֹם ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ,הוא יקיים מצוה זופא.

W

באר התמיד

X

פא .לתרומת הדשן לובש בגדי כהונה מיוחדים ,שהם פחותים מבגדי כהונה שעושים בהם את
שאר העבודות .ז"ל הרמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב י-יב( :י .הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום
מצות עשה שנאמר )ויקרא ו ג( 'והרים את הדשן' .והיא עבודה מעבודות כהונה .ובגדי כהונה
שתורם בהן הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר )ויקרא ו ד(
'ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן' .אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול אלא
שיהיו פחותין מן הראשונים .לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה
לרבו.
יא .אימתי תורמין הדשן בכל יום .משיעלה עמוד השחר .וברגלים מתחלת שליש אמצעי של
לילה .וביום הכפורים מחצות הלילה.
יב .כיצד תורמין .מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה .ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו
הזהר שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך .ואחר כך לוקח המחתה ושל כסף היתה .והיא
היתה נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של כבש .ונוטל את המחתה ועולה לראש
המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד למטה
לארץ .והופך פניו לצפון ומהלך בארץ למזרח הכבש כמו עשר אמות כלפי הצפון .וצובר את
הגחלים שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים .במקום שנותנים מוראת העוף
ודשון המזבח הפנימי והמנורה .וחתיה זו שחותה במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח היא
המצוה של כל יום.
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עא

וְ כיצד הוא סדר קיום מצוה זופבֵ .הם אחיו הכהנים אוֹ ְמ ִרים לוֹ :
ִה ּז ֵָהר ׁ ֶש ָּמא ִת ַ ּגע ַּב ְּכלִ יַ ,עד ׁ ֶש ְּת ַקדֵּ ׁש יָ ֶד ָיך וְ ַרגְ לֶ ָ
יך ִמן ַה ִּכיּוֹ ר .הכהנים
אומרים לו :היזהר שלא תיגע במחתה ,לפני קידוש ידים ורגלים
מן הכיור .מפני שאסור ליקרב אל המזבח ולא לשום עבודה
לפני קידוש ידים ורגליםפג.
W

באר התמיד

X

פב .המפרש.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב י-טו( וז"ל :י .הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה
שנאמר )ויקרא ו ג( 'והרים את הדשן' .והיא עבודה מעבודות כהונה .ובגדי כהונה שתורם בהן
הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר )ויקרא ו ד( 'ופשט את בגדיו
ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן' .אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול אלא שיהיו פחותין מן
הראשונים .לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה לרבו.
יא .אימתי תורמין הדשן בכל יום .משיעלה עמוד השחר .וברגלים מתחלת שליש אמצעי של
לילה .וביום הכפורים מחצות הלילה.
יב .כיצד תורמין .מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה .ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו הזהר
שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך .ואחר כך לוקח המחתה ושל כסף היתה .והיא היתה
נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של כבש .ונוטל את המחתה ועולה לראש המזבח
ומפנה את הגחלים אילך ואילך וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד למטה לארץ.
והופך פניו לצפון ומהלך בארץ למזרח הכבש כמו עשר אמות כלפי הצפון .וצובר את הגחלים
שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים .במקום שנותנים מוראת העוף ודשון
המזבח הפנימי והמנורה .וחתיה זו שחותה במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח היא המצוה של
כל יום.
יג .אחר שירד זה שתרם רצים אחיו הכהנים ומקדשין ידיהם ורגליהם במהרה .ונוטלין את
המגרפות ואת הצנורות ועולין לראש המזבח .וכל איברי העולות ואימורי הקרבנות שלא
נתאכלו כל הלילה מחזירין אותם לצדדי המזבח .אם אין הצדדין מחזיקין סודרים אותם בכבש
כנגד הסובב .ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי המזבח .ומעלין אותו ערימה על
גבי התפוח .וגורפין אותה הערימה בפסכתר .והוא כלי גדול שמחזיק לתך .ומורידין אותו למטה.
וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה באמצע המזבח מפני שהוא נוי
למזבח.
יד .כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן.
ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה .ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן.
טו .ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה .אין בעלי מומין מוציאין אותו .וכשמוציאין אותו לחוץ
לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה .ולא חזירים גורפים אותו .ולא
יפזרנו שם שנאמר )ויקרא ו ג( 'ושמו' .שיניחנו בנחת .ואסור ליהנות בו.
פג .רע"ב.
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]יא[ ואף על פי שהכהן יודע את זה ,צריך להזהירו מפני שהוא
הולך יחידי ושמא ישכח ויגע .ומתוך שמזהירים אותו הוא
יזהרפד.

ואומרים לו גםפה :וַ ֲה ֵרי ַה ַּמ ְח ָּתה נְ ת ּונָ ה בַ ִּמ ְקצוֹ ַע ֵּבין ַה ֶּכבֶ ׁש לַ ִּמז ְֵּב ַח,
ְּב ַמ ֲע ָרבוֹ ׁ ֶשל ֶּכבֶ ׁש ,המחתה נמצאת בזוית שבין כותל מערב של
כבש לבין כותל דרומי של מזבח ,שם מונחת המחתה
באלכסוןפו.
אומרים לו את מקום המחתה ,כי יתכן שעדיין לא עשה עבודה
מעולם ,ולכן אינו יודע היכן מקום המחתהפז.
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פד .המפרש .תפארת ישראל.
פה .המפרש .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
פו .המפרש .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
פז .תפארת ישראל.
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ֵאין ָא ָדם נִ כְ נָ ס ִע ּמוֹ  ,אף אחד לא נכנס איתו ,מפני שאסור להיכנס
בין האולם ולמזבח שלא לצורך עבודהפח ,וְ לֹא נֵ ר ְּביָ דוֹ  ,ואינו
מחזיק נר בידו מפני שהולך יחידיפטֶ ,א ָּלא ְמ ַה ֵּל ְך לְ אוֹ ר ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה,
אלא יש לו אור מהמערכה שעל המזבח.
לֹא ָהי ּו רוֹ ִאין אוֹ תוֹ  ,מפני שהם עומדים בצד מזרח העזרה
והמזבח ,והתורם מקדש ידיו ורגליו מהכיור שבמערב הכבש,
נמצא שגובה הכבש מפסיק ביניהם ואינם רואים אותוצ ,וְ לֹא
ׁשוֹ ְמ ִעין ֶאת קוֹ לוֹ  ,מפני שהולך בצניעות כי עדיין לא קידש ידיו
ורגליוצאַ ,עד ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ָה ֵעץ ׁ ֶש ָעשָׂ ה בֶ ן ָק ִטין מ ּוכְ נִ י לַ ִּכיּוֹ ר ,עד
ששומעין את קול הגלגל מעץ הנקרא 'מוכני' ,שמעלה בגלגל
את הכיור מהבור.
מ ּוכְ נִ י :כל מים שנמצאים בכלי שרת בלילה ,המים נפסלים.
באמצע ימי בית המקדש השני ,היה כהן גדול ששמו 'בן קטין',
והוא עשה 'מוכני' עבור הכיור ,שהוא גלגל מעץ ,שעל ידו
משקעים את הכיור בכל לילה לבור מים הנקרא 'בור הגדול'צב,
שנמצא שם ליד מקום הכיורצג .ובזה המים מחוברים לקרקע
ואינם נפסלים בלינהצד.
W
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פח .המפרש .תפארת ישראל.
פט .המפרש.
צ .המפרש .תפארת ישראל.
צא .תפארת ישראל.
צב .רבינו אליעזר בר נתן הראב"ן בסימן כ"ה .רבינו יהונתן עירובין ל"ה .תוספות יום טוב
עירובין י' י"ד.
צג .תוספות יום טוב בסימני הציור .וכן משמע בתפארת ישראל בסימני הציור.
צד .יומא ל"ז .וברש"י .זבחים כ' .וברש"י .המפרש כאן .תפארת ישראל כאן.
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כשמעלים את הכיור מהבור על ידי המוכני ,שומעים את קול
המוכני עד יריחוצה.
יע ֵעת' ,וכששאר הכהנים שומעין את קול המוכני,
וְ ֵהן אוֹ ְמ ִרים ִ'ה ִ ּג ַ
הם אומרים 'הגיע עת' ,דהיינו שהגיע הזמן להכין עצמינו
לעבודה ,כי מיד אחר שהוא יתרום את הדשן ,יקדשו הם את
ידיהם ורגליהם ,ויסלקו את הדשן מהמזבח לתפוחצו.
ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ִמן ַה ִּכיּוֹ ר ,הכהן שיתרום את המזבח ,מקדש ידיו
ורגליו מן הכיור.
]יב[

לפני העבודה חייב כל כהן לקדש ידיו ורגליו מן הכיורצז.
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אך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור ]או שהוא כלי עגול כגלגל סביבות הכיור
)דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד יח([ ,והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת ,ובו נמצאים המים.

ומפני שהכלי הזה אינו קדוש ,המים שנמצאים בו אינם נפסלים בלינה .וכשרוצה כהן לקדש ידיו
ורגליו מן הכיור ,הוא פותח את הפתח שבין הכלי שמעל הכיור הנקרא 'מוכני' אל הכיור עצמו,
ונכנס מים לכיור כפי הצורך ראשון ראשון ,ואז הוא מקדש ידיו ורגליו מהכיור במים שנכנסו
לשם )פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד .פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא .רמב"ם הלכות בית
הבחירה ג יח(.
ולפי מה שכתב הרמב"ם )הלכות ביאת המקדש ה יג( וז"ל :כמה מים צריכין להיות בכיור ,אין
פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים .ע"כ .צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיור מים כדי שיעור
שיהיה שם מים עבור ד' כהנים .ואז מקדשים .אבל אין מכניסים יותר מזה ,כדי שלא יפסל
בלינה.
והנה שיטת הרמב"ם זו נתבארה בג' מקומות )פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד .פירוש המשניות
להרמב"ם יומא ג יא .רמב"ם הלכות בית הבחירה ג יח( .אבל במקום אחד )הלכות ביאת המקדש ה יד(
כתב הרמב"ם כפי שיטת רש"י ,שכדי שלא יפסלו המים בלינה משקעין את הכיור בתוך מי
מקוה או מעין ,ובבוקר מעלים אותו .ולכאורה יוקשה מהי שיטת הרמב"ם.
ומתרץ בדרך חכמה )הלכות בית הבחירה ד יח( ששיטת הרמב"ם היא ששניהם נכונים ,ואם לא
השתמשו במוכני למעלה צריך להשתמש במוכני למטה .ועי"ש.
צה .תמיד ג' ח'.
צו .תפארת ישראל.
צז .שמות ל' י"ט-כ"א.
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אופן קידוש ידים ורגליים :מניח שני ידיו על שני רגליו ,בבת
אחת ,מעומד ,ומתכופף ומקדשצח.
]יג[ מקום הכיור הוא בין האולם והמזבח ,ואינו עומד ממש בין
האולם והמזבח ,אלא הוא משוך לצד דרום כנגד המקום שבין
האולם והמזבחצט.
הכיור צורתו כמו סיר גדולק ,ויש לו בסיס שעליו יושב הכיור,
וצורתו כמו סיר הפוךקא ,והוא 'כנו'קב .הכיור וכנו עשויים
מנחושתקג.
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צח .זבחים י"ט :רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה' ט"ז.
ֹשת לְ ָר ְחצָ ה וְ נ ַָת ּ ָת אֹתוֹ ּ ֵבין
ֹשת וְ כַ נּ וֹ נְ ח ׁ ֶ
ית ִּכיּוֹ ר נְ ח ׁ ֶ
ש ָ
צט .תפארת ישראל .כתוב )שמות ל יח( :וְ עָ ִ ׂ
ְבחַ וְ נ ַָת ּ ָת ׁ ָש ּ ָמה מָ יִ ם .וכתב רש"י וז"ל :ובין המזבח .מזבח העולה ,שכתוב בו
אֹהֶ ל מוֹ עֵ ד וּבֵ ין הַ ִּמז ּ ֵ
שהוא לפני פתח משכן אהל מועד ,והיה הכיור משוך קמעא ,ועומד כנגד אויר שבין המזבח
והמשכן ואינו מפסיק כלל בנתיים ,משום שנאמר ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל מועד
)שמות מ כט( ,כלומר מזבח לפני אהל מועד ,ואין כיור לפני אהל מועד ,הא כיצד ,משוך קמעא
כלפי הדרום ,כך שנויה בזבחים )נט .(.ע"כ.
ק .רש"י שמות ל' י"ח.
קא .פירוש שני בתוס' זבחים כ"ב .וז"ל התוס' :משמע שיש לו תוך ,ועשוי כמין תיבה פרוצה
למעלה והכיור יושב עליו .ורבינו פירש כעין יורה כפוייה על פיה ונפחתו שוליה .ע"כ.
קב .אין שום קערה וכדומה תחת הכיור ,אלא המים שותתין על הריצפה' .כנו' הוא בסיס ומושב
עבור הכיור ,וצורתו נתבאר ,ואינו קערה וכדומה כלל .המים ששותתין על הריצפה לאחר
הקידוש ידים ורגלים ,יתכן שנשפכים ל'בור הגדול' שלידו ,ויתכן שנשפכים לאמת המים
העוברת בעזרה.
בפשטות אין לכיור מכסה )כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א(.
פסק הרמב"ם )הלכות ביאת המקדש ה טז( שקידוש ידים ורגלים הוא כמו עבודה ולכן צריך
לעשותו מעומד ,ובכל עבודה צריך לעמוד דוקא על הריצפה בלי שום חציצה )הלכות ביאת
המקדש ה יז(.
ֹשת ְּבמַ ְראֹת הַ ּצ ְֹבאֹת.
חשת וְ ֵאת ּ ַכנּ וֹ נְ ח ׁ ֶ
קג .שמות ל' י"ח .וכן כתוב )שמות לח ח(ַ :ו ּיַעַ שׂ ֵאת הַ ִּכיּוֹ ר נְ ׁ ֶ
וברש"י :בנות ישראל היו בידן מראות וכו' ,ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן ,והיה
מואס משה בהן וכו' ,אמר לו הקב"ה קבל ,כי אלו חביבין עלי מן הכל ,שעל ידיהם העמידו
הנשים צבאות רבות במצרים וכו' .עי"ש.
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בתחילה היו לכיור שני דדים ליציקת המים ,אחד למעלה ,ואחד
למטה .בבוקר כשהכיור מלא מקדשים ידים ורגלים מהדד
העליון ,ולפנות ערב כשיש כבר פחות מים בכיור ,מקדשים ידים
ורגלים מהדד התחתוןקד.
הכהן גדול ששמו 'בן קטין' ,עשה שתים עשרה דדים סביבות
הכיורקה.
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קד .יומא ל"ז .לפי ביאור מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתי"ק.
קה .כדי ששנים עשר הכהנים העוסקים בקרבן תמיד של שחר יקדשו ידיהם ורגליהם בבת אחת
)יומא לז .(.וראה להלן תמיד פרק ג' משנה א'.
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 Qהכיור וכנו ,והמוכני R
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נָ ַטל הכהן שקידש ידיו ורגליו ,את ַמ ְח ַּתת ַה ֶּכ ֶסף שמונחת במקום
ֹאש ַה ִּמז ְֵּב ַחּ ,ובמערכה הגדולה ִפ ָּנה
שנתבאר לעיל ,וְ ָעלָ ה הכהן לְ ר ׁ
ֶאת ַה ֶ ּג ָחלִ ים ֵהילָ ְך וְ ֵהילָ ְך ,ופינה לצדדים את הגחלים שנעשו
ימיּוֹ ת ,חותה מלא
מהעציםקו ,ואחר כך ָח ָתה ִמן ַה ְמ ֻא ָּכלוֹ ת ַה ּ ְפנִ ִ
המחתה מהגחלים הפנימיות שנתהוו מאברי העולה שנתעכלו
ונעשו גחליםקז ,ולוקח דווקא מהגחלים שבאמצע האש שנתאכלו
היטב ונעשו גחלים דקים ,שהן דשןקח ,כמו שכתובקט' :וְ הֵ ִרים אֶ ת
שר ּתֹאכַ ל הָ ֵא ׁש אֶ ת הָ עֹלָה ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ 'קי .וְ יָ ַרד בכבש
שן אֲ ׁ ֶ
הַ ֶ ּד ׁ ֶ
מהמזבח .בדרך שבה עלה למזבח ,כך יורדקיא.
יע לָ ִרצְ ָפה ,למקום שכלה הכבשקיבָ ,ה ַפ ְך ּ ָפנָ יו לַ ָ ּצפוֹ ן ,ואינו
ִה ִ ּג ַ
ממשיך לצד מזרח לצד היציאה מהעזרה ,אלא הופך פניו לצפון
העזרהקיגָ ,הלַ ְך לְ ִמ ָזְרחוֹ ׁ ֶשל ֶּכבֶ ׁש ְּכ ֶעשֶׂ ר ַא ּמוֹ ת ,והולך בצד מזרח
של הכבש כעשר אמות .וזה רחוק מהמזבח עשרים אמהקיד.
צָ בַ ר ֶאת ַה ֶ ּג ָחלִ ים ַעל ַ ּג ֵּבי ָה ִרצְ ָפה ,מניח וצובר את הגחלים על גבי
מו אֵ צֶ ל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ' ,שלא
ש ֹ
הריצפה באותו מקום ,כמו שכתובקטו ' ְו ָׂ
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קו .תפארת ישראל.
קז .תפארת ישראל ,עפ"י ירושלמי יומא פרק ב' הלכה א'.
קח .המפרש .וכן ברע"ב וז"ל :המאוכלות הפנימיות .הגחלים שבאמצע האש שנתאכלו היטב והן
קרובים להיות דשן.
קט .ויקרא ו' ג'.
קי .המפרש .תוספות יום טוב.
קיא .המפרש.
קיב .המפרש.
קיג .המפרש.
קיד .המפרש .תפארת ישראל .ועי"ש.
קטו .ויקרא ו' ג'.
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לשה ְט ָפ ִחים ,ומניח מעט רחוק מן
יפזרקטזָ .רחוֹ ק ִמן ַה ֶּכבֶ ׁש ׁ ְש ׁ ָ
הכבש ,שלשה טפחים ,כדי שלא ישחיר הכבשקיזְ ,מקוֹ ם ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין
ימי וְ ַה ְּמנוֹ ָרה ,מניח את תרומת
ֻמ ְראוֹ ת ָהעוֹ ף וְ דִּ ׁ ּש ּון ִמז ְֵּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
קיח
הדשן באותו מקום שנותנים את מוראות העוף  ,ואת הדשן
ממזבח הפנימי ואת הדשן מהמנורהקיט .והם נבלעין במקומםקכ.
W
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קטז .המפרש.
קיז .תפארת ישראל.
קיח .כמו שכתוב בקרבן עולת העוף )ויקרא א טז( :וְ הֵ ִסיר ֶאת מֻ ְר ָאתוֹ ְּבנֹצָ ָת ּה וְ ִה ְׁשלִ ְ
יך א ָֹת ּה ֵאצֶ ל
ש ן.
ְבחַ ֵק ְדמָ ה ֶאל ְמקוֹ ם הַ דָּ ׁ ֶ
הַ ִּמז ּ ֵ
וברש"י וז"ל :מוראתו .מקום הרעי ,וזה הזפק :בנוצתה .עם בני מעיה ,ונוצה לשון דבר המאוס,
כמו 'כי נצו גם נעו' ,וזהו שתרגם אונקלוס 'באוכליה' ,וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן ,שאמר,
נוטל את הקורקבן עמה .ורבותינו ז"ל אמרו ,קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם
הנוצה שעל העור .בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה ,נאמר 'והקרב והכרעים
ירחץ במים והקטיר' ,בעוף שנזון מן הגזל ,נאמר 'והשליך' את המעים שאכלו מן הגזל :אצל
המזבח קדמה .במזרחו של כבש :אל מקום הדשן .מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,
ודישון מזבח הפנימי ,והמנורה ,וכולם נבלעים שם במקומן.
ימי ,נִ ְכנַס וְ נָטַ ל הַ ּ ֶטנִ י וְ ִה ִּניחוֹ לְ פָ נָיו,
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שזָּכָ ה ְב ִד ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
קיט .כמו שכתוב להלן )תמיד ג ט(ִ :מי ׁ ֶ
שזָּכָ ה ְב ִד ּ ׁשוּן הַ ְּמנוֹ ָרה,
וְ הָ יָה חוֹ פֵ ן וְ נוֹ ֵתן לְ תוֹ כוֹ  ,וּבָ ַאחֲרוֹ נָה ִּכ ּ ֵבד ֶאת הַ ּ ְׁש ָאר לְ תוֹ כוֹ וְ ִה ִּניחוֹ וְ יָצָ אִ .מי ׁ ֶ
שן ֶאת הַ ּ ְׁש ָאר וּמַ ִּניחַ ֶאת ֵאלּ ּו דּ וֹ לְ ִקין ִּב ְמקוֹ מָ ןְ .מצָ ָאן
נִ ְכנַס וּמָ צָ א ְׁשנֵי נֵרוֹ ת ִמז ְָר ִח ִ ּיים דּ וֹ לְ ִקיםְ ,מ ַד ּ ׁ ֵ
ְ
שן ֶאת הַ ּ ְׁש ָאר .וְ ֶאבֶ ן הָ יְ ָתה לִ ְפנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה וּבָ ּה
יקן ִמן הַ דּ וֹ לְ ִקים ,וְ ַאחַ ר ּ ָכך ְמ ַד ּ ׁ ֵ
ש ּ ָכבוְּ ,מ ַד ּ ְׁשנָן וּמַ ְדלִ ָ
ֶׁ
שעָ לֶ יהָ הַ ּכֹהֵ ן עוֹ מֵ ד וּמֵ ִטיב ֶאת הַ ּנֵרוֹ ת .וְ ִה ִּניחַ ֶאת הַ ּכוּז עַ ל מַ עֲלָ ה ְׁשנִ ּיָה וְ יָצָ א.
לש מַ עֲלוֹ תֶ ׁ ,
ׁ ָש ׁ
ימין
ימי וְ הַ ְּמנוֹ ָרה הָ י ּו מַ ְקדִּ ִ
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שזָּכ ּו ְב ִד ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
וכן )תמיד ו א( :הֵ חֵ לּ ּו עוֹ לִ ים ְּבמַ עֲלוֹ ת הָ אוּלָ םִ .מי ׁ ֶ
ּ
שזָכָ ה ְב ִד ּ ׁשוּן
ימי נִ ְכנַס ,וְ נָטַ ל ֶאת הַ ּ ֶטנִ י וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה וְ יָצָ אִ .מי ׁ ֶ
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שזָּכָ ה ְב ִד ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
לִ ְפנֵיהֶ םִ .מי ׁ ֶ
שן ֶאת הַ ִּמז ְָר ִחי ,וּמַ ִּניחַ ֶאת הַ ּ ַמע ֲָר ִבי דוֹ לֵ ק,
הַ ְּמנוֹ ָרה ,נִ ְכנַס וּמָ צָ א ְׁשנֵי נֵרוֹ ת ִמז ְָר ִח ִ ּיים דּ וֹ לְ ִקיןְ ,מ ַד ּ ׁ ֵ
ְבח הָ עוֹ לָ ה .נָטַ ל
ש ּ ָכבָ הְ ,מ ַד ּ ְׁשנוֹ וּמַ ְדלִ יקוֹ ִמ ִּמז ּ ַ
ש ִּמ ּ ֶמנּ ּו הָ יָה מַ ְדלִ יק ֶאת הַ ְּמנוֹ ָרה ּ ֵבין הָ עַ ְר ּ ַביִ םְ .מצָ אוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ֶאת הַ ּכוּז ִמ ּ ַמעֲלָ ה ְׁשנִ ּיָה ,וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲ וָ ה וְ יָצָ א.
וברע"ב וז"ל :החלו .אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות
האולם ,ששתים עשרה מעלות היו לאולם .ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח
הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם ,מאחר שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון
המנורה ,היה ממתין עד לאחר זריקת התמיד שהיה הזוכה בדשון המנורה עושה הטבת שתי
נרות וגומר השלמת דשון המנורה ,ואז היו שניהן מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכים הדשן
במקום אחד אצל המזבח קדמה.
קכ .אבל לגבי תרומת הדשן יש ספק אם נבלע במקומו או לא )תפארת ישראל( .ועיין תוס' זבחים
ס"ד .ובמפרש כאן.
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א .במדרש רבה )במדבר כא כא-כב(ְ :ו ָא ַמ ְר ָּת לָ הֶ ם זֶה הָ ִא ּ ֶׁשה אֲ ֶׁשר ַּת ְק ִריב ּו לַ ה' ְ ּכבָ שִׂ ים ְ ּבנֵ י
ימם )במדבר כח ג( ,לֹא ְ ׁשנֵ יהֶ ם ְ ּבבַ ת ַאחַ ת ֶא ּ ָלא )במדבר כח ד(ֶ :את הַ ֶּכבֶ שׂ ֶאחָ ד ַּתעֲ ֶ ׂשה
ָׁשנָ ה ְת ִמ ִ
עולָ ם לֹא ָהיָ ה
ימון מֵ ֹ
בַ בּ ֶֹקר ְו ֵאת הַ ֶּכבֶ שׂ הַ ּ ֵׁש ִני ַּתעֲ ֶ ׂשה ֵּבין הָ ַע ְר ָּביִ םָ .א ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַּבר ַר ִ ּבי ִס ֹ
רות ֶׁש ַּב ּ ַליְ לָ הְ ,ו ֶׁשל ֵּבין
דו ָע ֹוןֵּ ,כיצַ דָּ ,ת ִמיד ֶׁשל ַׁשחַ ר ְמכַ ּ ֵפר ַעל עֲ בֵ ֹ
ָא ָדם ִ ּבירו ָּׁשלַ יִ ם ו ְּביָ ֹ
הָ ַע ְר ַּביִ ם ְמכַ ּ ֵפר
)ישעיה א כא(:
יבין ְלפָ נַ י
ַמ ְק ִר ִ
רו ִאים
כּ ֹו ָכ ִבים ֹ

דו ָע ֹוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר
קום לֹא לָ ן ָא ָדם ִ ּבירו ָּׁשלַ יִ ם ו ְּביָ ֹ
רות ֶׁש ַּנעֲ שׂ ּו ַּבי ֹּוםִ ,מ ָּכל ָמ ֹ
ַעל עֲ בֵ ֹ
עולָ ם הַ ֶ ּזה ַא ּ ֶתם
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְליִ שְׂ ָר ֵאלָּ ,ב ֹ
צֶ ֶדק יָ ִלין ָּב ּה וגו'ָ .א ַמר לָ הֶ ן הַ ָ ּק ֹ
עו ְב ֵדי
דול ְויִ ְהי ּו ֹ
עולָ ם הַ ָּבא אֲ נִ י ֶאעֱ ר ְֹך לָ כֶ ם ׁ ֻש ְלחָ ן ָ ּג ֹ
לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ְו ָק ְר ָּב ֹנות ,לָ ֹ
ְ
ּבו ִ ׁשיםֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )תהלים כג ה(ַּ :תעֲ רֹך ְלפָ נַ י ׁ ֻש ְלחָ ן נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי דִּ ַׁשנְ ָּת בַ ּ ֶׁשמֶ ן
ו ֹ

אומֵ ר )ישעיה סה יג(ִ :ה ֵּנה עֲ בָ ַדי יֹאכֵ ל ּו ְו ַא ּ ֶתם ִ ּת ְר ָעב ּו ִה ֵּנה עֲ בָ ַדי
רֹא ִ ׁשי ּכ ֹו ִסי ְרוָ יָ הְ .וכֵ ן הוּא ֹ
יִ ְ ׁש ּת ּו ְו ַא ּ ֶתם ִ ּת ְצ ָמאוּ.
צַ ו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ָּת אֲ לֵ הֶ ם ֶאת ָק ְר ָּב ִני לַ ְח ִמי ְל ִא ּ ַׁשי )במדבר כח ב( ,זֶה ֶׁש ָא ַמר הַ ָּכתוּב
ֹחו ִמי כָ מֹה ּו
)איוב לז כג(ַׁ :שדַּ י לֹא ְמצָ אנֻה ּו ַ ׂש ִ ּגיא כֹחַ  ,ו ְּכ ִתיב )איוב לו כב( :הֶ ן ֵאל יַשְׂ ִ ּגיב ְ ּבכ ֹ
ֹחו ,ו ְּכ ֶׁשהוּא
אות ֵא ּלוֶּ ,א ּ ָלא ְ ּכ ֶׁשהוּא ֹנו ֵתן לָ הֶ םֹ ,נו ֵתן לָ הֶ ם ְל ִפי ּכ ֹ
מו ֶרהֵּ ,כיצַ ד יִ ְת ַקיְ מ ּו ְ ׁשנֵ י ִמ ְק ָר ֹ
ֹ
ינו ְמבַ ֵ ּק ׁש ֶא ּ ָלא ְל ִפי ּכֹחָ ןְ ,ר ֵאה ַמה ְ ּכ ִתיב )שמות כו א(ֶ :את הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן ַּתעֲ ֶ ׂשה ֶע ֶ ׂשר
ְמבַ ֵ ּק ׁש ֵא ֹ
בודֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא לַ עֲ שׂ ֹות ְלכָ ל צַ דִּ יק ְוצַ דִּ יק חֻ ּ ָפה ֶׁשל ַענְ נֵ י ָּכ ֹ
יְ ִריעֹתְ ,ו ָע ִתיד הַ ָ ּק ֹ
כון הַ ר ִצי ֹּון ְו ַעל ִמ ְק ָר ֶא ָה ָענָ ן ֹיו ָמם ְו ָע ָׁשן ְונֹגַ ּה ֵא ׁש לֶ ָהבָ ה
)ישעיה ד ה( :וּבָ ָרא ה' ַעל ָּכל ְמ ֹ
רות ְ ּב ַת ְל ִמ ִידים
עו ְ ׁש ֹנות ְוצָ ֹ
בוד חֻ ּ ָפהְ .ו ָע ָׁשן ְ ּבחֻ ּ ָפה לָ ּ ָמהָּ ,כל ִמי ֶׁשנּ ֹו ֵתן ֵעינָ יו ֹ
לָ יְ לָ ה ִ ּכי ַעל ָּכל ָּכ ֹ
עולָ ם הַ ָּבאֵ .א ׁש ְ ּבחֻ ּ ָפה לָ ּ ָמהְ ,מלַ ּ ֵמד ֶׁש ָּכל צַ דִּ יק ֶׁשהוּא ְמעֻ ּ ֶלה
תו ָע ָׁשן לָ ֹ
עולָ ם הַ ּזֶהִ ,מ ְת ַמ ּ ֵלא חֻ ּ ָפ ֹ
ָּב ֹ
ְ
פוְ ,לכָ ך ְ ּכ ִתיב :הֶ ן ֵאל
סו ֹ
עולָ ם ְו ַעד ֹ
יוו ַמ ְב ִהיק ִמ ּס ֹוף הָ ֹ
תו ִנ ְכוֵ ית ִמ ּ ֶמנּ וּ .נֹגַ ּהֶׁ ,ש ִּז ֹ
רו חֻ ּ ָפ ֹ
מֵ חֲבֵ ֹ
ֹחוּ ְ .כ ֶׁש ִ ּב ֵ ּק ׁש מֵ הֶ ם לֹא ִ ּב ֵ ּק ׁש ֶא ּ ָלא ְל ִפי ּכֹחָ ן )שמות כז כ(ְ :ו ַא ָּתה ְ ּתצַ ֶ ּוה ֶאת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
יַשְׂ ִ ּגיב ְ ּבכ ֹ
ְויִ ְקח ּו ֵאלֶ ָ
אור ְלהַ עֲ לֹת נֵ ר ָּת ִמיד ,ו ְּכ ֶׁשהֵ ִאיר לָ הֶ ם ְל ִפי כּ ֹ
יך ֶׁשמֶ ן זַיִ ת זָ ְך ָּכ ִתית לַ ּ ָמ ֹ
ֹחו )שמות יג

בוד ה'
או ֵר ְך ו ְּכ ֹ
או ִרי ִ ּכי בָ א ֹ
בוא )ישעיה ס א( :קו ִּמי ֹ
כא( :וַ ה' הֹלֵ ְך ִל ְפנֵ יהֶ ם ֹיו ָמםְ ,ולֶ ָע ִתיד לָ ֹ
או ֵר ְך
גויִ ם ְל ֹ
דו ָעלַ יִ ְך י ֵָר ֶאה) ,ישעיה ס ג(ְ :ו ָה ְלכ ּו ֹ
בו ֹ
ָעלַ יִ ְך זָ ָרח) ,ישעיה ס ,ב(ְ :ו ָעלַ יִ ְך יִ זְ ַרח ה' ו ְּכ ֹ
אור הַ חַ ּ ָמה יִ ְהיֶה
אור הַ חַ ּ ָמה ְו ֹ
אור הַ ְּלבָ נָ ה ְ ּכ ֹ
ו ְּמלָ ִכים ְלנֹגַ ּה זַ ְרחֵ ָך ,ו ְּכ ִתיב )ישעיה ל כו(ְ :והָ יָ ה ֹ
ֹחוּ ְ .כ ֶׁש ִ ּב ֵ ּק ׁש מֵ הֶ ם לֹא ִ ּב ֵ ּק ׁש מֵ הֶ ם ֶא ּ ָלא ְל ִפי ּכֹחָ ןּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְ ּת
ִ ׁש ְב ָע ַתיִ ם ,הֱ וֵ י הֶ ן ֵאל יַשְׂ ִ ּגיב ְ ּבכ ֹ
ָ
ֹחו )יחזקאל מז יב(ְ :ו ַעל הַ ַּנחַ ל
אשית ִ ּב ּכו ֵּרי ַא ְד ָמ ְתך ,ו ְּכ ֶׁשנּ ֹו ֵתן לָ הֶ ן ְל ִפי כּ ֹ
ָא ַמר )שמות כג יט(ֵ :ר ִ ׁ
תו ִמ ּזֶה ו ִּמ ּזֶה ָּכל ֵעץ ַמאֲ ָכל לֹא יִ בּ ֹול ָעלֵ ה ּו ְולֹא יִ ּתֹם ּ ִפ ְר ֹיו לָ ח ֳָד ָׁשיו יְ בַ ֵּכרַ ,מה ּו
יַעֲ לֶ ה ַעל שְׂ פָ ֹ
לָ ח ֳָד ָׁשיו יְ בַ ֵּכרֶׁ ,ש ָּכל ִאילָ ן ְמחַ דֵּ ׁש ִ ּבכּ ו ִּרים אֲ חֵ ִרים ָּכל ח ֶֹד ׁש ְוח ֶֹד ׁש ,לֹא ְ ּכ ִב ּכו ֵּרי ח ֶֹד ׁש זֶה ִ ּב ּכו ֵּרי
אש ֹון ּ ְפ ִרי ֵעץ
ח ֶֹד ׁש זֶהּ ְ .כ ֶׁש ִ ּב ֵ ּק ׁש לֹא ִ ּב ֵ ּק ׁש ֶא ּ ָלא ְל ִפי כּ ֹחָ ן )ויקרא כג מ( :ו ְּל ַק ְח ּ ֶתם לָ כֶ ם ַּבי ֹּום ָה ִר ׁ
ֹחו )ישעיה מא יט(ֶ :א ּ ֵתן ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶא ֶרז ִ ׁש ּ ָטה וַ הֲ ַדס ְו ֵעץ ָׁשמֶ ן) .ויקרא נה
הָ ָדרְ ,ו ֹנו ֵתן לָ הֶ ן ְל ִפי ּכ ֹ

רו ׁש.
יג(ַּ :תחַ ת הַ ַּנעֲ צוּץ יַעֲ לֶ ה ְב ֹ
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ב .כתב הרמ"א בספרו תורת העולה )ח"א פי"א( וז"ל :בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית
המקדש בבית אבטינס בבית הניצוץ בבית המוקד והלוים בעשרים ואחד מקומות ,שהוא בין
הכל ארבע ועשרים מקומות ,נגד ארבע ועשרים ספרי הקודש אשר התורה נחלקת עליהן,
שעליהם העולם עומד ,כמו שנאמר )ירמיה לג( אם לא בריתי יומם ולילה חקת שמים וארץ
לא שמתי .ולהיות כי כללן שלשה שהם תורה נביאים כתובים ,והאחרים הם הפרט ,לכן היו
הכהנים שומרים בג' מקומות ,והלוים שהוא מלשון 'ונלוו עליך' רצה לומר שנתספו על
הכהנים ,באחד ועשרים מקומות ,שהוא בין הכל ארבע ועשרים .וידוע שהתורה שומרת
העולם לבל יפסד ,וכן היו אלו השומרים המקדש ,ולפי שהכהנים והלוים היו עוסקי תורה
כמו שנאמר )דברים לג( יורו משפטיך ליעקב ,ונאמר וקמת ועלית אל המקום וגו' ,ונאמר
)שם יח( ובאת אל הכהנים ואל הלוים ואל השופט אשר יהיה וגו' ,על כן היה הרמז בכהנים
לוים .ועוד נוסף כי כבר כתבתי שהכהנים היו דוגמת צבא מעלה והלוים הם דוגמת השמים
והם שומרים בעולם על כן היה שמירות המקדש גם כן על ידן .ע"כ.
בספה"ק תולדות יעקב יוסף )פרשת בהר( וז"ל :ונראה לי דאיתא במשנה תמיד )א א( ,בג'
מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש כו' .ופירש רש"י לא מפני פחד הגנבים היו שומרים,
רק משום כבוד וגדולה .להבין זה כבר ביארתי במ"א )ראה פרשת אמור( ,וכעת נ"ל כי ענין
השמירה מפני הכבוד הגדול שלא יכנוס מי שאינו ראוי ליכנס לפנים אל המלך האדיר
הגדול .והענין כי יש שמירה מלבר כנזכר בזוהר הנ"ל ,בכל יום תשכח נטירא שהיא החשך
דכסי לנהורא ,וצריך להעביר החשך בכל יום ע"י התבודדת שעה אחת ,ויכנס לטוב הגנוז
שבכל יום היונק מהאוצר האור של יום השבת כנודע זה .ויש שמירה מלגאו בבית המקדש
הגנוז בכותל הבנין שהוא אפריון הנ"ל ,תוכו רצוף אהבה שהוא הדביקות בו יתברך שהוא
תכלית כל המצות ,כמ"ש המפרש להרמב"ם )יסודי התורה ב א( ,והוא ענג של שבת שנאמר
אז תתענג על ה' שהיא מעין עולם הבא ,שאז תכלית התענוג כנודע .וז"ש ע"י תרעא
דאהבה או תשובה ,כי בחול נכנס לשמירה דלבר ע"י תשובה ,ובשבת נכנס לשמירה דלגאו
ע"י תרעא דאהבה שהוא מדת הכהן אהבת חסד.
וז"ש בג' מקומות הכה"נים שומרים בבית המקדש .ר"ל ליכנס לקדושת המקדש לפנים צריך
ליכנס במדרגת הכהנים שהיא שמירה מלגאו ע"י תרעא דאהבה שהוא חסד .וזה אינו ידוע
ומסורה לכל כי אם להבאים בסוד ה' לתענוג הדביקות שהוא למעלה מהטבע שעליו נאמר
אז תתענג ע"ל ה' כנודע ,וזמן מיוחד לזה הוא בשבת כדדרשו בש"ס דשבת )דף קיח(.

יעו"ש .ע"כ.
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בספה"ק אגרא דכלה )פרשת קרח( וז"ל :ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם וכו' ולמבית
לפרכת ועבדתם )במדבר יח ז( .הנה בכאן סגול באתנ"ח ,שלא כמשפט הדקדוק דצריך להיות
קמץ .ונ"ל דהנה בכאן אמר אתה ובניך אתך תשמרו וכו' ,הנה מיירי מעבודת כהן הדיוט,
שהוא בחינת חס"ד נקודתו סגול .מה שאין כן קמץ ,הוא בחינת חכמה הנקרא כהן גדול,
נ"ל .ועוד נ"ל דאמר בכאן תשמר"ו את כהנתכם ,ומיירי משמירה בבית המקדש ,בא בסגול
בג' נקודות שלא כמשפטו ,להורות דבג' מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש )תמיד א א(.

ג .אפשר לבאר שהטעם שנקרא 'בית המוקד' הוא מלשון יקד יקוד אש ,שיוקדים באש
להבת שלהבת אל ה' יתברך .וכמו שכתוב )שיר השירים ח ו( ִ ּכי ַע ָ ּזה כַ ּ ָמוֶ ת ַאהֲ בָ ה ָק ָׁשה
יה ִר ְ ׁש ּ ֵפי ֵא ׁש ַׁש ְלהֶ בֶ ְתיָ ה .והרי בית המוקד הוא המקום שיושנים הכהנים,
אול ִקנְ ָאה ְר ָׁשפֶ ָ
ִכ ְ ׁש ֹ
והענין הוא ,שאפילו בשעת השינה ג"כ יוקדים באש להבה אל ה' יתברך .בספר ליקוטי
תורה לבעל התניא )במדבר( איתא וז"ל :יתעורר ויקוד יקד אש בלבו להתלהב ולהתלהט
להיות הלב גשמי ממש נמס ותשתפך נפשו בכלות הנפש ממש לדבקה בו ית' .ע"כ.
ובפרשת פנחס וז"ל' :לחמי לאשי' ,פי' 'לאשי' לאש שלי ,ששורפים ובוערים אלי ,דהיינו
השרפים שהם בחי' יקד יקוד אש בוערה בלבם תמיד בתשוקה גדולה ונפלאה ובאהבה עזה
כרשפי אש להבטל ולהכלל באור א"ס ב"ה.
ובדומה לזה כתב רבינו הרמ"א בספר תורת העולה )ח"א י"א( וז"ל :הרמז על התורה ,בא
השמירה בבית המוקד בארץ כאשר התורה ִנתנה על הר סיני שהוא בארץ לעיני כל בוער
באש עד לב השמים והוא בית המוקד.

ד.

חלוקת כ"ד משמרות ,וחלוקת כל משמר לבתי אב ,ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ד א-יא(

וז"ל :א .הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות שנאמר )דברי הימים א' כג יג( 'ויבדל
אהרן להקדישו קדש קדשים' ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן
שנאמר )ויקרא כא ח( 'וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב'.
ב .וצריך כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה.
לפתוח בתורה ראשון .ולברך ראשון .וליטול מנה יפה ראשון.
ג .משה רבינו חלק הכהנים לח' משמרות .ארבעה מאלעזר .וארבעה מאיתמר .וכן היו עד
שמואל הנביא .ובימי שמואל חלקם הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר .ועל כל משמר ומשמר
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ראש אחד ממונה .ועולין לירושלים לעבודת משמר לכל שבת .ומיום השבת ליום השבת הן מתחלפין
משמר יוצא והאחר שהוא אחריו נכנס .עד שיגמרו וחוזרין חלילה.
ד .ומצות עשה להיות כל המשמרות שוים ברגלים .וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה
לעבוד עובד וחולק עמהם .ואין אומרין לו לך עד שיגיע משמרך שנאמר )דברים יח ו( 'וכי
יבא הלוי מאחד שעריך' וגו'.
ה .בד"א בקרבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של עצרת .אבל נדרים
ונדבות ותמידין אין מקריבין אותן אלא משמר שזמנו קבוע ואפילו ברגל .שנאמר )דברים יח

ח( 'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות' כלומר חלק כחלק יאכלו בקרבנות הצבור.
ואין חלק כחלק בשאר הדברים שכבר חלקו אותם האבות וקבעום כל משמר ומשמר בשבתו.
ו .וכן עבודת לחם הפנים במשמר שזמנו קבוע .אבל עבודת שתי הלחם בכל המשמרות.
ומניין שאינו מדבר אלא ברגלים שנאמר )דברים יח ו( 'מאחד שעריך מכל ישראל' בשעה
שכל ישראל באין בשער אחד .ומניין שאינו מדבר אלא בכהנים שנאמר )דברים יח ח( 'חלק
כחלק יאכלו' ואין שם מתנות במקדש להאכל אלא לכהנים בלבד.
ז .וכן כהן שהיה לו קרבן ה"ז בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה שנאמר )דברים יח ו(

'ובא בכל אות נפשו' )דברים יח ז( 'ושרת' ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר ע"י
עצמו והעור של קרבנו ואכילתו שלו .ואם רצה ליתן את קרבנו לכל כהן שירצה להקריבו
נותן ועור הקרבן ועבודתו לאותו הכהן בלבד שנתן לו.
ח .היה הכהן בעל הקרבן בעל מום נותן קרבנו לאנשי משמר והעור שלהם .היה זקן או
חולה שיכול לעבוד ע"י הדחק נותן קרבנו לכל כהן שירצה והעור והעבודה לאנשי משמר.
ואם אינו יכול לעבוד כלל הרי הקרבן כלו לאנשי משמר.
ט .היה טמא בקרבנות הצבור וכל הכהנים טמאים נותנו לבעלי מומין טהורים שבאותו
משמר .ועורו ועבודתו לאנשי משמר הטמאים.
י .היה הקרבן של כ"ג והיה אונן נותנו לכל כהן שירצה ועורו ועבודתו לאנשי משמר .כיון
שכ"ג האונן ראוי לעבודה כמו שיתבאר ה"ז עושה שליח לקרבנו.
יא .כל ראש משמר ומשמר מחלק משמרו לבתי אבות .עד שיהיה כל בית אב ואנשיו עובד ביום אחד
מימות השבת .והאחר ביום של אחריו .והאחר ביום של אחריו .ולכל בית אב ואב ראש אחד ממונה
עליו.
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או נָ עוּלֹ ,יו ֵד ַע ֶׁש ּי ֶׁש ָׁשם ָא ָדםָ ּ .פתוּחַ ֹ ,יו ֵד ַע ֶׁש ֵאין ָׁשם ָא ָדם .על דרך הדרש
ה .במשנהְ :מצָ ֹ
אפשר לבאר ,שמדובר על אם אדם שומר את עצמו כראוי ,ונועל את עצמו מפני השפעות
זרות מהרחוב וכדומה .על זה אמרה המשנה' ,מצאו נעול' אם מוצאים אדם נעול ,ששומר
את עצמו ,ונועל על עצמו מפני פגעי הזמן והרחוב ,הרי 'יודע יש שם אדם' ,הרי הוא אדם
כראוי' .אתם קרויים אדם' ,ומלשון 'אדמה לעליון' .אבל אם ח"ו 'מצאו פתוח' שהוא פתוח
לפגעי הזמן והרחוב ,ומתנהג בפתיחות ,ואינו שומר על עצמו מהשפעות זרות ,הרי 'יודע
שאין שם אדם' ,אזי יודעים שאין שם אדם ,ואין הוא בכלל אדם.

הוה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹר) :ב( צַ ו ֶאת ַאהֲ רֹן ְו ֶאת ָּבנָ יו
ו .מצוות תרומת הדשן )ויקרא ו() :א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ ֹ ָ
מו ְק ָדה ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ָּכל הַ ּ ַליְ לָ ה ַעד הַ בּ ֶֹקר ְו ֵא ׁש הַ ִּמזְ ֵּבחַ
לֵ אמֹר זֹאת ּת ֹו ַרת הָ עֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה ַעל ֹ
רו ְוהֵ ִרים ֶאת הַ דֶּ ֶׁשן אֲ ֶׁשר ּתֹאכַ ל
ּתו ַּקד בּ ֹו) :ג( ְולָ בַ ׁש הַ ּכֹהֵ ן ִמדּ ֹו בַ ד ו ִּמ ְכנְ סֵ י בַ ד יִ ְל ַּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂש ֹ
מו ֵאצֶ ל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ) :ד( וּפָ ַׁשט ֶאת ְ ּבגָ ָדיו ְולָ בַ ׁש ְ ּבגָ ִדים אֲ חֵ ִרים
הָ ֵא ׁש ֶאת הָ עֹלָ ה ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְו ָ ׂש ֹ
קום ָט ֹ
הו ִציא ֶאת הַ דֶּ ֶׁשן ֶאל ִמחוּץ לַ ּ ַמחֲנֶ ה ֶאל ָמ ֹ
ְו ֹ
הור) :ה( ְוהָ ֵא ׁש ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּתו ַּקד בּ ֹו לֹא ִת ְכ ֶּבה
יה חֶ ְלבֵ י הַ ּ ְ ׁשלָ ִמים) :ו( ֵא ׁש
יה הָ עֹלָ ה ְו ִה ְק ִטיר ָעלֶ ָ
יה הַ ּכֹהֵ ן ֵע ִצים ַּבבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקר ְו ָע ַר ְך ָעלֶ ָ
ו ִּב ֵער ָעלֶ ָ
ָּת ִמיד ּתו ַּקד ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ לֹא ִת ְכ ֶּבה:
רש"י) :ב( צו את אהרן .אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות .אמר ר' שמעון ביותר צריך
הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס :זאת תורת העלה וגו' .הרי הענין הזה בא ללמד על
הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה ,וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ,ואיזה
אם עלה לא ירד ,שכל תורה לרבות הוא בא ,לומר תורה אחת לכל העולים ,ואפלו פסולין,
שאם עלו לא ירדו :הוא העלה .למעט את הרובע ואת הנרבע וכיוצא בהן ,שלא היה פסולן
בקדש ,שנפסלו קודם שבאו לעזרה) :ג( מדו בד .היא הכתנת .ומה תלמוד לומר מדו ,שתהא
כמדתו :על בשרו .שלא יהא דבר חוצץ בנתים :והרים את הדשן .היה חותה מלא מחתה מן
המאכלות הפנימיות ונותנן במזרחו של כבש :הדשן אשר תאכל האש את העלה .ועשאתה
דשן ,מאותו דשן ירים תרומה ושמו אצל המזבח :על המזבח .מצא אברים שעדין לא
נתעכלו ,מחזירן על המזבח ,לאחר שחתה גחלים אלך ואלך ונטל מן הפנימיות ,שנאמר את
העלה על המזבח) :ד( ופשט את בגדיו .אין זו חובה אלא דרך ארץ ,שלא ילכלך בהוצאת
הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד .בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזג בהן כוס
לרבו ,לכך ולבש בגדים אחרים פחותין מהן :והוציא את הדשן .הצבור בתפוח ,כשהוא רבה
ואין מקום למערכה ,מוציאו משם .ואין זה חובה בכל יום ,אבל התרומה חובה בכל יום) :ה(

והאש על המזבח תוקד בו .רבה כאן יקידות הרבה על מוקדה ,ואש המזבח תוקד בו ,והאש
על המזבח תוקד בו ,אש תמיד תוקד על המזבח ,כלן נדרשו במסכת יומא )מג (:שנחלקו
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רבותינו במנין המערכות שהיו שם :וערך עליה העלה .עולת תמיד היא תקדים :חלבי
השלמים .אם יביאו שם שלמים .ורבותינו למדו מכאן עליה ,על עולת הבקר השלם כל
הקרבנות כלם .מכאן שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים) :ו( אש תמיד .אש
שנאמר בה תמיד ,היא שמדליקין בה את הנרות ,שנאמר בה )שמות כז כ( להעלות נר תמיד,
אף היא מעל המזבח החיצון תוקד :לא תכבה .המכבה אש על המזבח עובר בשני לאוין.

ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב( :י .הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה שנאמר
)ויקרא ו ג( 'והרים את הדשן' .והיא עבודה מעבודות כהונה .ובגדי כהונה שתורם בהן הדשן
יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר )ויקרא ו ד( 'ופשט את בגדיו
ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן' .אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול אלא שיהיו פחותין
מן הראשונים .לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה לרבו.
יא .אימתי תורמין הדשן בכל יום .משיעלה עמוד השחר .וברגלים מתחלת שליש אמצעי של
לילה .וביום הכפורים מחצות הלילה.
יב .כיצד תורמין .מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה .ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו
הזהר שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך .ואחר כך לוקח המחתה ושל כסף היתה.
והיא היתה נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של כבש .ונוטל את המחתה ועולה
לראש המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד
למטה לארץ .והופך פניו לצפון ומהלך בארץ למזרח הכבש כמו עשר אמות כלפי הצפון.
וצובר את הגחלים שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים .במקום שנותנים
מוראת העוף ודשון המזבח הפנימי והמנורה .וחתיה זו שחותה במחתה ומוריד לרצפה אצל
המזבח היא המצוה של כל יום.

ז .סדר הפיס ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד א-ט( וז"ל :א .כל העבודות האלו שעושין
בכל יום בפייס היו עושין אותן .וכיצד היו עושין .כל כהני בתי אבות של יום נכנסין
ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי כהונה .והממונה שעל הפייסות
עמהן והן עומדין בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא
האיש שמתחילין למנות ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.
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ב .ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו .ושאר הכהנים מוסרין אותן לחזנין ומפשיטין אותן
את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין
ופושטין את המכנסיים של קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.
ג .כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו עליו.
והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים .ואם הוציא שלש מונין לו שלש.
ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו .והמוציא גודל אין
מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה .ומונה על אצבעותיהן
וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס
ראשון לעבודה.
ד .ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים
עצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר )שמואל א טו-ד( 'ויפקדם
בטלאים'.
ה .ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית .הפייס הראשון מי תורם את המזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה לתרום .והוא מסדר את המערכה .והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח .והוא
מכניס מחתה מלאה אש מן המזבח החיצון למזבח הזהב להקטיר עליה קטורת.
ו .הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן .כיצד הממונה אומר להם הצביעו
ומונה כדרך שביארנו .וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר .והשני שעומד
בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו .והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי
שהוא מזבח הקטורת .והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות .והחמישי מעלה
ראש התמיד ורגלו לכבש .והששי מעלה שתי הידים .והשביעי מעלה העוקץ והרגל .והשמיני
מעלה החזה והגרה .והתשיעי מעלה שתי הדפנות .והעשירי מעלה הקרבים .והאחד עשר
מעלה סולת הנסכים .והשנים עשר מעלה החביתין .והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
ז .הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר
קטורת מימיו יבא ויפיס .ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא
שיזכה להקטיר קטורת.
ח .הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה .תמיד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר .אלא כל כהן שזכה
בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים .חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר
בין הערבים ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה.
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ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית
מקטירה בין הערבים.
ט .בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין .מפיסין בשחר אנשי
אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של מוספין .וכל
שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בשני כבשי מוסף .והמשמר האחר
שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים .ואלו ואלו חולקין בלחם
הפנים.

ח .הנה ,העבודה הראשונה שעושים בבית המקדש בבוקר ,היא לחמם מים רותחים עבור
הכנת מנחת החביתין .ואף שלפני כן מבלשים את העזרה ,מכל מקום אין זה עבודה ממש,
אבל הכנת החביתין מדאורייתא ודוחה שבת.
יש ללמוד מכאן בענין עבודת ה' ,שהעבודה הראשונה שצריך לעשות ,הוא לחמם ,להתחמם
ולבעור באש התלהבות לעבודתו יתברך.

הוה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹר :זֶה ָק ְר ַּבן ַא ֲהרֹן וּבָ נָ יו
ט .פרשת מנחת חביתין )ויקרא ו יב-טז( :וַ יְ ַד ֵּבר יְ ֹ ָ
ית ּה
ית ּה ַּבבּ ֶֹקר ו ַּמח ֲִצ ָ
ֹתו עֲ שִׂ ִירת הָ ֵאפָ ה סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ָּת ִמיד ַמח ֲִצ ָ
אֲ ֶׁשר ַי ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה ְ ּב ֹיום ִה ּ ָמ ַׁשח א ֹ
יהוה:
יא ָּנה ּ ֻת ִפינֵ י ִמ ְנחַ ת ּ ִפ ִ ּתים ַּת ְק ִריב ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ ֹ ָ
ָּב ָע ֶרבַ :על ַמחֲבַ ת ַּב ּ ֶׁשמֶ ן ּ ֵת ָע ֶ ׂשה מֻ ְר ֶּבכֶ ת ְ ּת ִב ֶ
יהוה ָּכ ִליל ָּת ְק ָטרְ :ו ָכל ִמ ְנחַ ת ּכֹהֵ ן ָּכ ִליל
עולָ ם לַ ֹ ָ
ְוהַ ּ ֹכהֵ ן הַ ּ ָמ ִ ׁשיחַ ַּת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו ַיעֲ ֶ ׂשה א ָֹת ּה חָ ק ֹ
ִ ּת ְה ֶיה לֹא ֵת ָאכֵ ל:
ברש"י :זה קרבן אהרן ובניו .אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין
לעבודה ,אבל כהן גדול בכל יום ,שנאמר מנחה תמיד וגו' ,והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת
עולם וגו' )מנחות נא :(:מרבכת .חלוטה ברותחין כל צרכה )ת"כ פרק ד ,ה :(.תפיני .אפויה
אפיות הרבה ,שאחר חליטתה אופה בתנור ,וחוזר ומטגנה במחבת :מנחת פתים .מלמד
שטעונה פתיתה) .בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין ,לפי שאינה נקמצת ,אלא כופלה לשנים(:
המשיח תחתיו מבניו .המשיח מבניו תחתיו :כליל תקטר .אין נקמצת להיות שיריה נאכלין,
אלא כולה כליל ,וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה :כליל .כולה שוה לגבוה:
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י .בענין תרומת הדשן ,בספר רב ייבי )פרשת צו( וז"ל :עוד יש לפרש אין צו אלא זירוז
מיד ולדורות וכו' .ע"פ מה שכתוב באלשיך הקדוש בזה הל' ולהעמידך על האמת דבר זה
הנני מצוה ללבוש בגדי כהונה להרים תרומת הדשן בכל יום מלא מחתה ממאוכלות
הפנימיות ולשומו אצל המזבח שיהיה שם נבלע במקומו ודשן הנשאר בתפוח כשירבה
יוציאהו בבגדי חול מחוץ למחנה כי אם תשאלך נפשך למה זה יורם חלק מהדשן ויושם
אצל המזבח בקדושה בבגדי קודש ושיבלע במקומו ומה נשתנה מותר הדשן שיוציאו לחוץ
בבגדי חול אך זאת תשיב אל לבך כי זה הוראה על קדושת אש מהשמים אשר על המזבח
ע"כ נוטל מן המאוכלות הפנימיות בבגדי קודש תורמין בכל יום כאלו היא תרומה והיא
קודש כמו שמוציאין תרומת מעשר מן המעשר והשאר חולין מוציאין בבגדי חול הטעם כי
הי' אש מן השמים ואש מן ההדיוט של עצי המערכה ע"כ מה שנאכל מן הקרבן ע"י אש מן
השמים הי' נתרם כי קודש היא ויש ברירה מן השמים וע"כ הי' נבלע במקומו וכשמוציאין
מהתפוח הי' מוציא בבגדי חול כנגד מה שנאכל מאש של הדיוט .עיין שם באריכות הפלא
ופלא .וברש"י ד"ה ופשט את בגדיו אין זה אלא דרך ארץ שלא ילכלך בהוצאת הדשן
בגדים שהוא משמש בהם תמיד ולכך ולבש בגדים אחרים פחותים מהם .הנה בבית שני לא
הי' אש מן השמים והי' ה"א שלא ילבוש בגדי כהונה לתרומת הדשן כי לא יעשה האש
מהשמים פעולה כמו בבית ראשון ולמה ילכלך הבגדים בחנם לכן פי' רש"י אין צו אלא
זירוז מיד ולדורות להורות שאף בבית שני יתרום הדשן בבגדי כהונה דווקא אמר ר"ש
ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס היינו בבגדי כהונה .ע"כ.
בדגל מחנה אפרים )צו( וז"ל :וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת
תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו
ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש וגו'.
פירש רש"י אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות וביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש
חסרון כיס עד כאן .הנה בודאי התורה היא נצחית ונוהג תמיד בכל דור ודור ויש במקראי
קודש אלו רמז לפי עניות דעתי להורות דרך ה' אל הצדיקים החכמים שבדור איך שיראו
לקרב נשמות ישראל העשוקים רחמנא ליצלן להשי"ת ויתעלה וזה היה גם מעשה אהרן ובניו
שהיו מקריבים קרבנות ישראל חטאות ואשמות ועולות כל אחד לפי בחינתו ומה שהיה צריך
לו והיו מעלים ומקרבים בזה נשמות של ישראל לכל אחד לפי מה שהיה צריך לו ולפי
בחינתו וזהו הזירוז הוא מיד ולדורות כי אף שאין קרבנות בזמן הזה עם כל זה צדיקים
שבכל דור ודור מקרבים נשמות קדושות של ישראל על ידי תפלתם הזכה ותורתם שאומרים
באמת ובתמים בכוונת הלב בדחילו ורחימו ,והוא שאמר אחר כך זאת תורת העולה הוא
העולה היינו כי ידוע תורה שלא לשמה לא פרחת לעילא ואין לה עליה רק מי שלומד
תורה לשמה זו התורה היא שעולה לעילא ,וענין לשמה הוא ידוע מה שכתוב בכתבים שהוא
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לשם ה' היינו שיתיחד ה' אחרונה שהיא השכינה כביכול עם יה"ו שיהיה נעשה הוי"ה שלם
יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ויהיה השם שלם וידוע ה' יש לה ג' צירופים ה"י ה"א
ה"ה נמצא ג' מלואים של ה' הם היא ,וזהו שמרמז הפסוק זאת תורת העולה היינו זו היא
התורה שעולה לעילא היא העולה היינו כשהכוונה בה היא להעלות ה' שהוא לשמה לשם ה'
שיש לה ג' צירופים שהם היא זו הוא התורה שעולה ופרחת לעילא ,על מוקדה על המזבח
כל הלילה עד הבוקר היינו מזבח לשון יסורים כמו )ברכות ה (:מזבח כפרה כמו שכתב אור
החיים ,והוא שאמר על מוקדה היינו שיבער בלבו על המזבח היינו ה' מזבח רצה לומר
היסורים של השכינה כביכול ,כל הלילה שהיא בגלות הדומה ללילה ,עד הבוקר היינו
שיאיר הגאולה ויהיה קרבה אל נפשי גאלה ויהיה נהירו דכל עלמין ,ואש המזבח תוקד בו
היינו שיבער בלבו אש התלהבות הנ"ל על המזבח תמיד בכל עת ובכל רגע ,ולבש הכהן
היינו העובד ה' ,מדו בד היינו לשון בדידות רצה לומר שישים אל לבו שהוא לבדו יחיד
בעולם וכל העולמות תלוים עליו כדאיתא בגמרא )סנהדרין לז (.חייב כל אדם לומר כל
העולם לא נברא אלא בשבילי וכבר נתבאר זה לעיל ,ומכנסי בד היינו מי שמכניס לו זה
הבדידות בלבו ולמד אותו יראת שמים ילבש על בשרו היינו שיקרב עצמו אל הצדיק,
והרים את הדשן אשר תאכל האש יש לפרש על דרך ששאל אחד להרב המגיד ז"ל האיך
נוטלין התלהבות להשי"ת והשיב לו מי שצריך לאש מחפש באפר ,וזה יש לומר גם כאן
והרים את הדשן היינו אפר שיחזיק עצמו לאפר ועל ידי זה יתעורר בלבו התלהבות להבורא
יתברך וזהו והרים את הדשן היינו הבחינת אפר ירים אותו ,אשר תאכל האש רצה לומר
שיבא לידי אש התלהבות ושמו אצל המזבח היינו שעל ידי זה ישים אל לבו יסורי השכינה
כביכול כנ"ל עד הבוקר היינו עד שיאיר אור בוקר נהירו דכל עלמין וזהו זירוז מיד
ולדורות כנ"ל ,וזהו שרימז רש"י בצחות לשונו הטהור וביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון
כיס כיס הוא מספר צ' וזהו חסרון היינו שחסר א' שהוא אלופו של עולם ואין יחוד ח"ו
ולכך ביותר צריך לזרז לעשות יחוד והבן .ע"כ.
בשפת אמת )צו תרל"ד( וז"ל :זאת תורת העולה כו' במד' ובזוה"ק מחשבה רעה היא העולה
לאוקדה לה כו' .כי עולה בא על הרהור הלב .וכשאדם מבער זאת עד שנעשית אפר
ונתבטלה לגמרי .אז נמשך תועלת כמ"ש בכל לבבך בשני יצריך ע"ש בזוה"ק ואתחנן .והוא
מצות תרומת הדשן שיש עלי' למחשבה זו ע"י דמתוקדה לאפר .ומשמע דמצוה זו הוא עיקר
בהקרבן דכתיב זאת תורת העולה ומפרש תרומת הדשן שזה סוף העלי' כנ"ל .והיא מצוה
הראשונה בבוקר .וגם עכשיו שאין לנו הקרבנות .נוכל לקיים זאת ברצון של אמת למסור
נפשו להשי"ת בכל לילה כדאיתא ברע"מ פ' זו .וע"י המס"נ מבער כל המחשבות שעברו
עליו כל היום .ומזה עצמו יש לו התעוררות בבוקר כענין תרומת הדשן כנ"ל .ע"כ.
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בשם משמואל )צו ושבת הגדול תרע"ה( וז"ל :ענין תרומת הדשן .הנה ידוע שיש בכל נמצא
ד' ענינים ,הן בעולם ,הן בשנה ,הן בנפש .בעולם ד' יסודות ארמ"ע .בשנה שבת ויו"ט
ור"ח וימי חול .בנפש גוף ונפש ושכל וצלם אלקים .וכל אחד כלול נמי מארבעה וארבעה
מארבעה עד כי עצמו מספר ,וקצת הצריך לענינינו נזכירם ,ומהם תקיש על השאר .אש
כלול מארבעה ,אש היסודי שהוא חשוך כמ"ש הרמב"ן בפ' בראשית ,ואשא אוכמא וחיוורי
ותיכלא הנזכר בזוה"ק .רוח ,אמרו ז"ל )גיטין לא (:ארבעה רוחות מנשבות בכל יום .מים ,מי
באר ,מי נהרות ,מי גשמים ,מי הים .עפר נמי כלול מארבעה ,דומם ,צומח ,חי ,מדבר.
ודומם עצמו כלול מארבעה ,עפר וחול ]ההפרש ביניהם שזה עושה פירות וזה אינו עושה פירות[,
אבנים ומתכות .וכן צומח עצמו כלול מארבעה ,ירקות ,זרעים ,אילנות ופרי העץ .חי כלול
מארבעה וכולם בפסוק אחד )תהלים קמח( החי' ,וכל בהמה ,רמש ,וצפור כנף .מדבר נמי
נזכרו שם ,מלכי ארץ וכל לאומים ,שרים וכל שופטי ארץ ,בחורים וגם בתולות ,זקנים עם
נערים .מתכת שהוא אחד מחלקי הדומם נמי כולל מארבעה זהב ,וכסף ,ונחושת ,וברזל,
ועיין בזוה"ק )וארא( .וכן כל אחד מחלקי החי דם ,ובשר ,גידין ועצמות .וכן בחלקי המדבר,
גוף ,ונפש ,ושכל ,וצלם אלקים .ושורש כולם ד' עולמות ,אבי"ע ,וד' חיות נושאות את
הכסא ,ושורש שרשם ד' אותיות שם אדנ' ,וד' אותיות הוי' ב"ה וב"ש ,שכל הנמצאים נמצאו
מאמיתת המצאו.
ובאשר את זה לעומת זה עשה האלקים עשה כנגדן ד' מיני כחות המתנגדים למציאות והם
ארבעה גוליירין בישין ,עון ,משחית ,אף ,חימה ,הנרמזים בפסוק אחד והוא רחום יכפר 'עון'
ולא 'ישחית' והרבה להשיב 'אפו' ולא יעיר כל 'חמתו' ,והם שורש לד' הענינים המתנגדים
למציאות הן בעולם ,הן בשנה ,הן בנפש .בעולם נרמז בפסוק והארץ היתה תוהו ובוהו
וחושך על פני תהום ובמד"ר דורשו על ד' מלכיות המתנגדים למלכות שמים ,תוהו זה בבל,
בוהו זה מדי ,חושך זה יון ,על פני תהום זו מלכות הרשעה ,והיינו שד' מלכיות אלו הם
נשפעים מד' כחות רעים .בשנה ד' תקופות שבהן מתעוררין ד' כחות רעים אלו ,ומהם
נסתעפו ד' פרקים שאירעו צרות לישראל שנקבעו בהן ד' צומות .ובנפש ד' מרות ,מרה
אדומה ,לבנה ,ירוקה ,שחורה ,ובזוה"ק שהמרה היא כמו גיהנם באדם ,וכמו שמציאות
העולם נחלקת לד' ,הן בעולם ,הן בשנה ,הן בנפש ,כך נמי המתנגדים למציאות נחלקים
לד' ,הן בעולם הן בשנה והן בנפש.
ונראה שמלכות בבל מקבילה למרה אדומה בנפש ,ובמתכות הוא זהב ,וכתיב )דניאל ב לח(

אנת הוא ראשה די דהבא ,ובפסיקתא דר"כ )יד טו( אדומה זו בבל ,ויסודה יסוד אש שממנה
הגיאות העולה היא למעלה והכעס והחימה ,וזה מצינו בנבוכדנצר שנתגאה ואמר )ישעיה יד(
אעלה על במתי עב אדמה לעליון ,ונמצא אצלו הכעס והחימה ביותר ,ובמדרש )לך לך(

אימה זו בבל שנאמר באדיין נבוכדנצר התמלא חימה ,הרי שזו היתה מהותו ,ושורש מלכות
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בבל הוא האחרון מד' גוליירין בישין שהוא חימה .מלכות מדי מקבילה למרה לבנה,
ובמתכות כסף כמ"ש )דניאל ב( חדוהי ודרעוהי ,די כסף ,ויסודה מים שמהם בקשת התענוגים
והתאוה וסעודת אחשורוש לעד וכמ"ש מהר"ל בספר נר מצוה שכל ענינה של מלכות זו
למלאות נפשם המתאוה וכמ"ש )דניאל ז( קומי אכלי בשר שגיא ,ושורש מלכות מדי הוא
הראשון מד' גוליירין בישין שהוא עוון ,וסתם עוון הוא התאוה וכמ"ש )תהלים נא( הן בעוון
חוללתי .מלכות יון מקבילה למרה ירוקה שבנפש ,ובמתכות היא נחושת כמ"ש )דניאל ב(

מעוהי וירכתה די נחש ,ויסודה רוח שממנה תאות הממשלה ולרדוף באף את מי שאינו נכנע
אלי' ,ושורש מלכות יון הוא השלישי מגוליירין בישין שהוא אף מלכות הרשעה מקבילה
למרה שחורה שבנפש ובמתכות היא ברזל ראש המשחיתים וחרס כמ"ש בדניאל ,ויסודה יסוד
עפר ,וכמו העפר שהוא מבלה ומכלה את הכל כך טבע המלכות הזאת להשחית את הכל
כמ"ש )דניאל ז( אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה ,וכמו שהאריך מהר"ל בספר הנצח ,וכמו
טבע בעלי מרה השחורה שהם שונאי המציאות כנודע ,ושורש מלכות הרשעה הוא השני
מגוליירין בישין שהוא משחית ,ובמדרש )תרומה( וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף
ונחושת זהב זו בבל וכו' ,כסף זו מדי וכו' ,נחושת זו יון וכו' ,אבל ברזל אין כתיב כאן לא
במקדש ולא במשכן למה שנמשלה בו אדום הרשעה ללמדך שמכל המלכיות יקבל הקב"ה
דורון לעת"ל חוץ מאדום וכו'.
ונראה שהדורון הוא שלעת"ל יתבררו מכל הכחות שבעולם כל חלקי הקדושה ,והיינו שבכל
הכחות וכל המדות יש דוגמתן בקדושה ,כידוע שבכל הכחות שבעולם יכולין להשתמש בהם
בקדושה לאהוב את ה' ולייא ממנו בכל תוקף שהיו מונחות האהבה והיראה בחיצוניות ,וע"כ
שלש המלכיות הראשונות שהם זהב וכסף ונחושת ,שהם יראה ואהבה והתפארת והעוז ,יהפך
לקדושה ,וזהו הדורון למלך מה"מ הקב"ה ,אבל מדות השחתה והעדר המציאות אין דוגמתן
בקדושה ,כי כל ענין קדושה הוא החיים והמציאות ,ואפי' העונשין הם רק לתקן ולהדחות
את המתנגד למציאות ,וע"כ ברזל לא נמצא לא במקדש ולא במשכן ,ע"כ לא נתקבל מהם
הדורון לעת"ל ,ועל זה נאמר )עובדיה א( ולא יהי' שריד לבית עשו.
והנה ענין הקרבנות ע"ג המזבח כל חלקי החיות מבררין ומקריבין ,והיינו דם ובשר וגידין,
אבל עצמות מצד עצמן אינן עולין ע"ג המזבח אלא כל זמן שהן מחוברין לבשר עולין עם
הבשר פירשו לא יעלו כבש"ס זבחים )פה ,(:והיינו כי דם בשר וגידין שיש בהם חיות שהם
שלשה חלקים הראשונים שבחי ,הם לעומת שלש המלכיות הראשונות שיש בהן חיות ולעתיד
יחזרו לקדושה ,וזה יהי' הדורון למלך מה"מ הקב"ה כנ"ל ,אבל עצמות שבעצמן אין בהן
חיות אלא ע"י שהן מחוברין לבשר עולין עמו ויסודם מיסוד העפר ,הוא דומה למלכות
רביעית ,וה"ה נמי כל האברים אחר שנבררו מהם חלקי החיות העולים לגבוה ולא נשאר
אלא הדשן לבד והיינו יסוד העפר לבד ,הוא דוגמת מלכות הרביעית ונדחה לחוץ כי הוא
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ממרה השחורה שענינה רק להשחית ולבלוע את הכל ודוגמתו האפר שאינו עושה פירות
ואינו מצמיח כמ"ש התוס' פרק כיסוי הדם שדם איברים לכ"ע ואינו מצמיח ע"כ נדחה
לגמרי וכמ"ש ,ולא יהי' שריד לבית עשו.
ואך באשר אי אפשר שיהיה דבר בעולם שלא יהיה בו ניצוץ קדוש המחיה אותו ,חשב
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,והוא מצות תרומת הדשן שאפר עם כל ענינו שהוא בלי
חיות ובא מצד ההשחתה כנ"ל נמצא בו עוד ניצוץ טוב והיינו שנמשל בו ענין הכנעה
כמ"ש ואנכי עפר ואפר ,היפוך מדתה של המלכות הרביעית האומרת אני ואפסי עוד ,והיינו
כשיתבונן האדם שהוא נשחת לגמרי כאפר בלי חיות ואין לו שום מציאות בפ"ע ,והוא
מבטל עצמו לכלל ישראל ,אז באמצעות כלל ישראל אפשר שישיג חיים חדשים ,ולזה בא
הרמז שבתרומת הדשן שלוקח קומץ דשן במחתה ושמו אצל המזבח ,כי מזבח הוא כנס"י
ונבלע בצדו הרמז שיהי' כ"כ בתכלית הביטול עד שישוב כמו בלוע ,וזה תיקונו והוא כעין
מ"ש הרמ"ע בהא דאמרו ז"ל )ראש השנה יז( נשמתן נשרפת ונעשו אפר תחת רגלי הצדיקים.
ולפי האמור יש לפרש דברי הש"ס פ"ב דיומא )כד (.דבעי תרומת הדשן בכמה מתרומת
מעשר או מתרומת מדין ילפינן לה ,ופשט לה דמקומץ המנחה ילפינן לה ,היינו דכל ענין
תרומה מורה על התרוממות הנפש שע"י אסיפת התבואה שגורמת שמחה לאיש וכמו שכתבו
ז"ל בטעם סוכות זמן שמחתנו באשר בא בזמן האסיף ,וכן הלוי באסיפת מעשרו שלא עמל
ולא טרח בו ,מה גם השבים ממלחמת מדין שנתנו נקמת ה' במדין ולא נפקד מהם איש
ובידם כל השלל הזה ,שבודאי היתה נפשם מתרוממת ,לזה באה המצוה להרים תרומה לה',
היינו שההתרוממות תהיה כולה קודש לה' ולא יתערב שמץ גיאות ח"ו ,ופשיט לה שבתרומת
הדשן אינו כן שאין כאן עדיין מקום התרוממות הנפש ,אדרבה כאן נתבקשה דוקא הכנעה
ושפלות רוח ,וכענין מנחה כאמרם ז"ל )מנחות קד (:מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני
עליו כאלו הקריב נפשו ,והיינו דדשן המורה על הכנעה כמו מי שנשחת מכל וכל ולא
יצלח עוד לשום דבר יכול ח"ו לצמוח מזה יאוש הנורא והתרשלות ,לזה באה מצות התרומה
היינו לרומם את ההכנעה לה' ,היינו להיות נכנע להש"י לתורתו ולעבודתו ולידע ולהאמין
שעוד ישוב לאור באור החיים .וכענין שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בפסח מצרים
שטעון הזאה באגודת אזוב כמ"ש ולקחתם אגודת אזוב ,היינו שישראל במצרים לא היתה
להם מעלה אלא היו נכנעים לפרעה ,ואותה הכנעה נצטוו להגביה אותה לה' היינו שלא
להיות בשפיות ידים אלא נכנעים לה' ולתורתו ,וזה ולקחתם שהוא לשון הגבהה כענין
אמרם ז"ל בלולב )סוכה מב (.מדאגבהי' נפק ביה ,עכת"ד .כן נמי הוא ענין תרומת הדשן.
ולפי האמור יש לפרש ענין שבת הגדול שכתב הטור מפני שנעשה בו נס גדול שמשכו
וקשרו בכרעי המטה ולא היו המצרים רשאים לומר להם דבר ,ואינו מובן למה לא אמרינן
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יום עשירי הגדול שמקחו בעשור ,ומשמע ששבת הי' הגורם ,ואינו מובן למה .ולהנ"ל יש
לומר דהנה הא דמשכו השה כנ"ל למורת רוח מצרים כאמור הן נזבח את תועבת מצרים
לעיניהם ולא יסקלונו הי' נצרך לרוממות הנפש שלא הי' נמצא בכל אותו הדור שהיו
מגודלים בהכנעה וכמ"ש א"ע )פ' בשלח( ,וכל ענינם הי' כענין תרומת הדשן כנ"ל שמקומץ
המנחה ילפינן לה ,ולא מהם הי' לילך בהתרוממות הנפש אבל הכח הלז הי' מפאת שהי' אז
העשירי בשבת ,ושבת כל ענינו הוא בהתרוממות הנפש ,כמו שכבר הארכנו בזה בפי' צווחין
אף עקתין בטלין ושביתין ברם אנפין חדתין ורוחין עם נפשין ואין מהצורך לכפול הדברים.
בזוה"ק )כז (.והאש על המזבח תוקד בו אמאי ,וביער עלי' הכהן עצים בבוקר בבוקר אמאי,
וכהנא אמאי ,והא תנינן אשא בכל אתר דינא הוא וכהנא מסטרא דימינא קא אתי ורחיקא
הוא מן דינא דהא כהנא לא אזדמן בדינא לעלמין ,והכא הוא בעי לאוקדא דינא בעלמא
דכתיב וביער עליה הכהן ,ותירוצו אינו מובן עיי"ש .ונראה לפרש דהנה בזוה"ק דעבירות
הם כמו סירכות דאחידן בריאה ולא מניחין לה לפרחא לסלקא לגבי עילא לנשבא ברוחא
דקודשא .אך ידוע שאין לך דבר העומד בפני הרצון ,ואם הרצון הוא חזק ואיתן הוא מפרק
הרים ומשבר סלעים ,אבל דא עקא שהעבירות מקררין את הרצון .אך הנה כהנים אנשי
החסד תוקפי' דדרום הם הם המדליקין את אש האהבה והחסד שלהבתי' ,ומחמת זה כל
הסירכות מתנתקין ,וזהו אשא אוכלא אשא ,וזהו בבוקר בבוקר עת שליטת החסד ,ויש
להעמיס זה בכוונת הזוה"ק עיין עליו.
ולפי האמור יש לומר שגם זהו טעם שבת הגדול ,כי היות שהיו צריכין ללקיחת השה
מסה"נ שזה לא היה לפי מסת דרגין שלהם שהיו במ"ט שערי טומאה ,אך מחמת שבת
שאיתא בתדב"א שבשבת אדם מתרצה עם בניו ואנשי ביתו ,וכבר פירשנו דקאי אקב"ה,
ובניו וב"ב הם ישראל ,וכמו שאנו אומרים בקידוש אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו ,וכמים
פנים אל פנים גורם נמי רצון בישראל עד למעלה ראש המפרק הרים ומשבר סלעים ,ע"כ
היו יכולין אז לבוא למסה"נ ,ושוב עורר זה למעלה עד שנגלה עליהם מלך מה"מ הקב"ה
וגאלם ,ובהתגלות האלקות נתוספה בהם אהבה על אהבה עד שכל קשורין שקשרו עליהם
המצרים ננתקו כנעורת הפשתן בהריחו אש ,וזה הי' עיקר הגאולה .ע"כ.
בפרי צדיק )פרשת צו אות ג( וז"ל :מצות תרומת הדשן נסמכה בפרשה לתורת העולה ,אף
שתרומת הדשן בא מכל הקרבנות שהיו מרובין ,והעולה יחידית בבוקר ובערב ,הענין על פי
מה שאמרו )זבחים ו (:עולה דורין הוא אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבה ואי דאיכא
תשובה התניא עבר על מצות עשה ושב אינו זז משם עד שמתכפר ,ופירש רש"י דורין
שאינו באה לכפר על עשה כפרה ממש כו' .ובמדרש רבה )פנחס( מעולם לא לן אדם
בירושלים ובידו עון ,תמיד של שחר מכפר על עבירות דלילה ושל בין הערביים על
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עבירות שנעשים ביום ,וצריך להבין הא עולה אינה מכפרת כלל ,שאיננה מועילה לכפר על
מצות עשה רק עם התשובה ,ולחייבי עשה מועיל תשובה לחודה ,גם לשון עון קשה לפרש
על חייבי עשה ,דביטל מצות עשה לא נקרא עון ,אך איתא )במדרש רבה פרשה זו פ"ז(

לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב וכן כתב בזוהר הקדוש פרשה זו )כז א( העולה
דא מחשבה רעה כו' ובזה איתא בגמרא )בבא בתרא קסד (:ג' דברים אין אדם ניצול בכל יום
כו' הרהור עבירה ויחזקאל התפאר בזה הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום לבא לידי
טומאה בלילה )חולין לז (:והקשו בתוספות מאי רבותיה דיחזקאל הא כל אדם נמי אסור
כדילפינן ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר וכו' ותירצו דהיינו רבותיה דיחזקאל משום
דאין אדם ניצול מזה בכל יום ,והנה גדר התשובה איתא ברמב"ם )הלכות תשובה( עד שיעיד
עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטוא עוד .ועל כל פנים צריך שיהיה באותו שעה בגדר
שמוסכם לעזוב החטא לעולם .דאז אף דאחר כך יתגבר עליו היצר הרע .מכל מקום לשעתו
היה בגדר השב )כמו שהוכחנו מגמרא קדושין מט :ע"מ שאני צדיק( וכיון שאין אדם ניצול בכל
יום מג' דברים אלו לא יצויר על זה תשובה כיון דאף לשעתו אינו עוזב כראוי .שיוכל
להעיד עליו היודע תעלומות שלא ישוב עוד לחטא .ועל זה בא כפרת עולת התמיד .ושפיר
מיירי עם התשובה .ואינו בכלל זבח רשעים תועבה ,כיון שעשה תשובה ,אך מכל מקום
נצרכה כפרת עולת התמיד דהתשובה לא יועיל כיון שעומד לשוב ולחטוא ועל ידי העולה
מועיל התשובה .שענין הקרבן הוא דיצייר בנפשו כאלו הקריב עצמו על גבי המזבח .והיינו
שבאמת רוצה להקריב נפשו רק שאינו רשאי ומקריב הבהמה תחתיו ,שיהיה דם הקרבן כדמו
וחלבו כחלבו .וכן מצינו )ברכות יז (.בתפלת תענית בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא
ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו כו' שיהא חלבו ודמו שנתמעט כאלו
הקרבתיה לפניך על גבי המזבח ותרצני .יכוין שבשעת הקרבת העולה עם התשובה הוא
מוסר נפשו ,שבאם יעשה עוד נגד רצון השם יתברך למה לו חיים והוא מוכן באמת להקריב
נפשו .רק התורה אמרה שיקריב בהמה חלף נפשו ,ממילא אין יצר הרע שולט בו עוד.
וכעין דאיתא ביצחק אבינו ע"ה הא קריבית נפשי קמך )כמו שאמרו שבת פט (:והיינו דאברהם
אבינו ע"ה נצטוה על עקידת יצחק אבל יצחק לא נצטוה לשמוע לאביו .והרשות היה בידו
למחות באביו .ומה שאמרו בגמרא )סנהדרין פט (:דשמע ליה יצחק מפני שהיה נביא מוחזק.
אבל היה רק רשות ,כיון שלא אמר לו אברהם אבינו ע"ה שנצטוה לומר לו בנבואה
שיתרצה להיות עולה ואפשר שיכול למחות ,ויתקיים נסיון אברהם אבינו ע"ה במה שיתרצה
בלבו להעלותו לעולה ואם יתגבר עליו יצחק אבינו ע"ה לא איכפת ליה .רק יצחק אבינו
ע"ה בשומעו שהוא רצון השם יתברך רצה לעשות רצון בוראו במסירת נפש אף שלא נצטוה
וזה שאמר הא קריבית נפשי קמך ואף דאברהם אבינו ע"ה גם כן מסר נפשו לכבשן האש
באור כשדים וגם כן לא נצטוה דאין בן נח מצווה על קידוש השם )כמו שאמרו שם עד (:מכל
מקום על כל פנים שם רצו להעבירו על דת לעבוד עבודה זרה .ובדין ישראל יהרג ואל
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יעבור ואברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא נתנה )כמו שאמרו יומא כח (:ואף
דלהרמב"ם ז"ל )פ"ה מיסוה"ת ה"ד( הפטור ומוסר עצמו מתחייב בנפשו ובן נח אינו רשאי
לאבד עצמו ואיך החמיר אברהם אבינו ומסר עצמו כיון שעדיין היה בן נח ואינו מצווה
מכל מקום היה רוצה למסור חיי עולם הזה וחיי עולם הבא כדי שיתקדש שם שמים על ידו.
ובאמת אחר כך אברהם נקרא ישראל )כמו שאמרו מדרש רבה ריש פרשת תולדות( ודינו
כישראל והיה המסירות נפש בדין .מה שאין כן יצחק אבינו ע"ה שמסר נפשו שלא בחיוב
רק מיראת ה' שלא לשנות מרצונו יתברך אמר הא קריבית נפשי קמך ומאז פסק יצר הרע
ממנו וכמו שאמרו )מדרש תנחומא תולדות ז'( שרואה את עפרו כאלו הוא צבור על גבי המזבח
ומהאי טעמא ייחד שמו עליו בחיים ,שבטוח שלא יטעה אותו יצר הרע וזה שאמר שהעולה
מכפר על הרהור הלב ,והיינו עם התשובה כשמקריב עולה שהיא כעין מסירת נפשו שמסכים
בלבו שלחיות נגד רצונו יתברך אינו רוצה ולמה לו חיים ואחר המסירת נפש שוב אין היצר
הרע שולט בו ובשעה זו הוא בגדר בעל תשובה גמור ואף שאחר כך יתגבר יצרו עליו
שאין אדם ניצול בכל יום על פי הרוב מכל מקום כיון שבשעת מעשה היה בגדר עשה
תשובה שיעיד עליו היודע תעלומות על שברון לבו אף שאחר כך נתגבר עליו יצרו וחוזר
לסורו מכל מקום לשעתו היה צדיק גמור )כמו שהוכחנו מגמרא קדושין הנ"ל( וזה שאמר גם כן
בעולת התמיד שהיא מכפר על כל ישראל על הרהור הלב והוא גם כן עם התשובה .רק
דלא היה מועיל כאמור רק עם העולה וזה שאמר ובידו עון שזה נקרא עון )וכן נרמז בעוון

מלא כו' צד א' מעון ,על עטיו של נחש ,כמ"ש מדרש תנחומא ריש פרשת תזריע לגירסת ילקוט( וזה
שאמר הלשון לא לן אדם בירושלים כו' וקשה דהא התמיד מקריבין מתרומת הלשכה שהוא
משקלי ישראל מכל ארץ ישראל ,ואף בחוץ לארץ היו שולחין שקלים ,והיה לו לכפר על
עון ישראל מכל מקומות מושבותיהם ,אך לפי האמור בחוץ לארץ או בשאר ארץ ישראל
שלא ידעו בכיוון זמן הקרבת התמיד ,לא שייך כאלו הקרוב נפשו שיועיל התשובה על
הרהור הלב ,מה שאין כן בירושלים שהיה אנשי מעמד שעמדו על הקרבת התמיד ,וכל אחד
גמר בנפשו להקריב נפשו לפני הקדוש ברוך הוא ,שפיר אמר שלא לן אדם בירושלים ובידו
עון שהועיל התשובה על ידי הקרבת התמיד כאמור ,ושבת זמן תשובה כמו שאמר )פרקי

דרבי אליעזר פי"ט( דכתיב טוב להודות לד' שכל מי שמודה ועוזב כו' מועיל התשובה אף
לקלקול זה ,וזה שכתב בזוהר הקדוש )ח"ב צד ובזוהר חדש תשא מד (:דשבת ברזא דברית שאז
הזמן לתקן פגם הברית וזה שנאמר שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע שהפוגם
בזה נקרא רע כמו שכתב בזוהר הקדוש )ח"א ריט (:וגמרא )נדה יג (:ועל ידי שמירת שבת
כדת זוכה לתקן מדת צדיק כאמור ,וזהו שנסמך בפרשה תרומת הדשן לתורת העולה לזכר
עפרו של יצחק שצבור על גבי המזבח שגם הוא זכה על ידי מסירות נפש שהיה יצר הרע
פסק ממנו וכמו כן בהקרבת העולה לכפר על הרהור הלב כאמור .ע"כ.
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בשפתי צדיק )צו( וז"ל :במדרש תנחומא כי מי בשחק וגו' בבני אלים ,אמר הקב"ה אילו
הייתי מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל להקריב לי קרבן וממי אני מבקש קרבן מישראל.
עיקר המאמר כי המלאך מקורב מתחילתו ולא יקורב יותר על ידי קרבן ,אומות העולם
מרוחקים מעת שמיאנו לקבל תוה"ק ואין אפשרות שיתקרבו על ידי קרבן ,רק ישראל
שמתגדלים בעוה"ז בין כל חמדות ומכשולים רבים ,על ידי קרבנות ביכולתם לעלות
ממחשכי עוה"ז להדבק בו יתב"ש ,ישראל טרם יעלה למקדש יזוע ויזכך לבו להתבונן לפני
מי אני עולה להקריב ,עד שבעת הקרבה נמס לבו כמים ,אזי ההכנה חשוב מאד בשמים,
וזאת לא נמצא במלאכי השרת ,ועל כן לא ידמה לבני אלים שהן מוכנים מבריאתן לשרתו.
לאחר שנשרף הקרבן יש עוד מצות תרומת הדשן ,כי על ידי לב נשבר מבעל הקרבן
כדאיתא בחינוך )מצוה קטז( שצריך לדמות בנפשו שנצרך כליות שלו להקטיר מפני שיעצו
אותו לילך בדרך רע ,ועתה חוזר ושב בתשובה אל יטעה שנשאר כתם רושם מעון ,לכך
מראין שאחר כל ההקרבה נצטוה מצוה חדשה תרומת הדשן ,כמו תשובה מאהבה שנהפך
הכתם גופיה לזכות .ע"כ.

יא .יש לציין לזה את המעשה מהרה"ק מברדיטשוב זיע"א שהיה ממתין בלילה הראשון של
חג הסוכות כל הלילה ,עד שיגיע הבוקר ,ויוכל לקיים מצוות נטילת לולב.
והאתרוג היה מונח בתוך ארון ,עם כיסוי מזכוכית .ומיד כאשר הגיע הבוקר ,בגודל תשוקה
רבה והתלהבות נטל את האתרוג ,ומבלי משים נשבר הזכוכית ,ולא שם לב לכך.
וכן במוצאי חג הסוכות היה ער כל הלילה כדי לקיים מצוות תפילין ,שנבצר ממנו לקיים
זה תשעה ימים.
וכעי"ז כאן בכהן ,שחששו שמא מרוב תשוקה לקיים מצוות תרומת הדשן ,ישכח שצריך
לקדש ידיו ורגליו ,וירוץ מיד ברוב להבת שלהבת אש קודש לקיים מצוות תרומת הדשן.
על כן הוצרכו להזהירו ולהזכירו שיתאפק מעט ולא יגע במחתה לפני קידוש ידים ורגלים,
ורק אחר כך יוכל לקיים גם את מצוות תרומת הדשן ברוב תשוקה והתלהבות ושמחה.

יב .הלכות קידוש ידים ורגלים ,ברמב"ם )הלכות ביאת המקדש פרק ה( :א .מצות עשה לקדש
כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד שנאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן ובניו ממנו את
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ידיהם ואת רגליהם' וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים
שנאמר )שמות ל כ( 'ירחצו מים ולא ימותו' ועבודתו פסולה בין כ"ג בין כהן הדיוט.
ב .ומניין שעבודתו פסולה שנאמר )שמות כח מג( 'חוקת עולם לו ולזרעו' ובבגדי כהונה הוא
אומר )שמות כח מג( 'חוקת עולם' מה מחוסר בגדים מחלל עבודה כמו שביארנו .אף מי שלא
רחץ ידיו ורגליו מחלל עבודה.
ג .אין הכהן צריך לקדש בין כל עבודה ועבודה .אלא פעם אחת מקדש בבקר ועובד והולך
כל היום כולו וכל הלילה .והוא שלא יצא מן המקדש ולא יישן ולא יטיל מים ולא יסיח
דעתו .ואם עשה אחד מארבעתן צריך לחזור ולקדש.
ד .יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קידש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשירה .וזה הכלל היה
במקדש אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אע"פ שהוא טהור עד שהוא טובל.
ה .וכל המסיך את רגליו טעון טבילה .וכל המטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים .יצא חוץ
לחומת העזרה אם לשהות בחוץ יצא ]כשחוזר טעון טבילה ואם לחזור מיד יצא[ כשחוזר טעון
קידוש ידים ורגלים בלבד .ואם לא טבל ולא קידש ועבד הואיל ולא הסיח דעתו ולא הסיך
רגליו ולא הטיל מים עבודתו כשירה .הוציא ידיו חוץ לחומת העזרה אינו צריך לחזור
ולקדש.
ו .נטמאו ידיו מטבילן והן טהורות .ואינו צריך לחזור ולקדש .נטמא גופו באכילת אוכלין
טמאין או שתיית משקין טמאין וטבל אף ע"פ שאינו צריך הערב שמש חוזר ומקדש אחר
טבילה .שכל טובל מקדש ידיו ורגליו ואח"כ עובד .ואם לא קידש הואיל ולא הסיח דעתו
לא חילל.
ז .כהן גדול שלא טבל ולא קידש ידיו ורגליו בין בגדים לבגדים ובין עבודה לעבודה
ביוה"כ ועבד עבודתו כשירה .הואיל ואותן הטבילות והקידושין אינן שוים באהרן ובניו
ונאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן ובניו ממנו' דבר השוה בכל הכהנים מעכב שהוא קידוש
ראשון.
ח .קידש ידיו היום צריך לחזור ולקדש למחר אע"פ שלא ישן כל הלילה .שהידים נפסלות
בלינה .קידש בלילה והקטיר החלבים כל הלילה צריך לחזור ולקדש ביום לעבודת היום.
ט .קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן אף ע"פ שהוא מקדש קודם שתעלה השמש אינו צריך
לחזור ולקדש אחר שהאיר היום שהרי בתחלת עבודה קידש.
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י .מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד מכלי השרת ה"ז כשר .אבל כלי החול אינם
מקדשין .קידש בכלי שרת בחוץ או בכלי חול בפנים ועבד עבודתו פסולה .ואין מקדשין
בתוך הכיור או בתוך כלי השרת אלא מהן שנאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן ובניו ממנו'
ולא בתוכו .ואם קידש בתוכו ועבד לא חילל.
יא .הטביל ידיו ורגליו במי מקוה אפילו במעיין אין זה קידוש כלל עד שירחץ בכלי .ובכל
כלי הקדש מקדשין בין שיש בהן רביעית בין שאין בהן רביעית.
יב .כל המימות כשרים לקידוש בין מים חיים בין מי מקוה .ובלבד שלא ישתנה מראיהן.
אלא יהיו כמים הכשרים לטבילה .טיט הנרוק שהפרה שוחה ושותה ממנו משלים למי כיור.
זה הכלל כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור.
יג .כמה מים צריכין להיות בכיור אין פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים שנאמר )שמות ל

יט( 'אהרן ובניו' והיו אלעזר ואיתמר .ופינחס עמהם הרי ארבעה.
יד .מי כיור נפסלין בלינה במו שביארנו .וכיצד היו עושין משקעים אותו במי מקוה או
במעיין ולמחר מעלין אותו או ממלאין אותו בכל יום בבקר.
טו .הים שעשה שלמה כמקוה היה .מפני שאמה של מים היתה עוברת בתוכו מעין עיטם.
לפיכך לא היו מימיו נפסלין בלינה כמי הכיור וממנו היו ממלאין הכיור.
טז .כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו
השמאלית ושוחה ומקדש .וכל החוצץ בטבילה חוצץ בקידוש ידים .ואינו מקדש כשהוא יושב
מפני שהוא כעבודה .ואין עבודה אלא מעומד שנאמר )דברים יח ה( 'לעמוד לשרת'.
יז .וכל העובד והוא יושב חילל ועבודתו פסולה ואינו לוקה .מפני שאזהרה שלו מכלל עשה
היא .וכן כל העוסק בעבודה מעבודת המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה .ואם היה דבר
חוצץ בינו ובין הקרקע כגון שעמד על גבי כלים או בהמה או על רגלי חבירו פסל .וכן
אם היה דבר חוצץ בין ידו ובין הכלי שעובד בו פסל.
יח .ואין עבודה אלא בימין .ואם עבד בשמאל פסולה ואינו לוקה .רגלו אחת על הכלי
ורגלו אחת על הרצפה ]רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה[ רואין כל שאילו ינטל הכלי
או האבן יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשירה .ואם לאו עבודתו פסולה .קבל בימין
ושמאל מסייעתו עבודתו כשירה .שהמסייע אין משגיחין עליו.
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יט .נתנדדה אבן מאבני העזרה לא .יעמוד עליה בשעת עבודה עד שתחובר בארץ .ואם עבד
עבודתו כשרה הואיל ובמקומה עומדת.

ית ִ ּכי ֹּור ְנח ֶֹׁשת ְוכַ נּ ֹו
יג .פרשת הכיור )שמות ל יז-כא( :וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹרְ :ו ָעשִׂ ָ
מו ֵעד וּבֵ ין הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְונָ ַת ָּת ָׁש ּ ָמה ָמיִ םְ :ו ָר ֲחצ ּו ַא ֲהרֹן וּבָ נָ יו
ֹתו ֵּבין אֹהֶ ל ֹ
נְ ח ֶֹׁשת ְל ָר ְח ָצה ְונָ ַת ָּת א ֹ
או ְב ִג ְ ׁש ָּתם ֶאל
מו ֵעד יִ ְרחֲצ ּו ַמיִ ם ְולֹא יָ מֻ ת ּו ֹ
ִמ ּ ֶמנּ ּו ֶאת יְ ֵדיהֶ ם ְו ֶאת ַר ְגלֵ יהֶ םּ ְ :בב ָֹאם ֶאל אֹהֶ ל ֹ
עולָ ם
יהוהְ :ו ָרחֲצ ּו יְ ֵדיהֶ ם ְו ַר ְגלֵ יהֶ ם ְולֹא יָ מֻ ת ּו ְו ָהיְ ָתה לָ הֶ ם חָ ק ֹ
הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְל ָׁש ֵרת ְלהַ ְק ִטיר ִא ּ ֶׁשה לַ ֹ ָ
עו ְל ֹדר ָֹתם:
לו ו ְּלז ְַר ֹ
ֹ
רש"י :כיור .כמין דוד גדולה ולה דדים המריקים בפיהם מים :וכנו .כתרגומו ובסיסיה ,מושב
מתקן לכיור :לרחצה .מוסב על הכיור :ובין המזבח .מזבח העולה שכתוב בו ,שהוא לפני פתח
משכן אהל מועד ,והיה הכיור משוך קמעא ועומד כנגד אויר שבין המזבח והמשכן ,ואינו
מפסיק כלל בנתים ,משום שנאמר )שמות מ כט( ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל
מועד ,כלומר מזבח לפני אהל מועד ואין כיור לפני אהל מועד ,הא כיצד ,משוך קמעא
כלפי הדרום ,כך שנויה בזבחים )נט :(.את ידיהם ואת רגליהם .בבת אחת היה מקדש ידיו
ורגליו ,וכך שנינו בזבחים )יט (:כיצד קדוש ידים ורגלים ,מניח ידו הימנית על גבי רגלו
הימנית ,וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ,ומקדש :בבאם אל אהל מועד .להקטיר
קטרת שחרית ובין הערבים ,או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה :ולא ימותו.
הא אם לא ירחצו ימותו ,שבתורה נאמרו כללות ,ומכלל לאו אתה שומע הן :אל המזבח.
החיצון ,שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר :ולא ימותו .לחייב מיתה על המשמש במזבח
ואינו רחוץ ידים ורגלים ,שממיתה הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל.

ברקאנאטי )תצוה( וז"ל :ועשית כיור נחשת וגו' ורחצו אהרן ובניו ממנו וגו' .הכיור רומז אל
השכינה כמה דאת אמר כל הנחלים הולכים אל הים )קהלת א ז( וכתיב יקוו המים מתחת
השמים ועל כן ירחצו בו בבואם להקריב כמה דאת אמר בזאת יבא אהרן אל הקדש .וטעם
הרחיצה לפי הפשט כי כל הקרב לשלחן מלכים לשרת וליגע בפת בג המלך וביין משתיו
)דניאל א ח( רוחץ ידיו בעבור היותם עסקניות והוסיף לרחוץ גם הרגלים בעבור היות
הכהנים משרתים יחפים ויש ברגליהם זוהמא וכיעור .ועל דרך הסוד בעבור היות ראש
האדם וסופו הידים והרגלים כי הידים למעלה מהכל בהגביהן למעלה והרגלים למטה והגוף
בנתים רמז לעשר ספירות שיהיה כל גופו כלול בנתים כדאמרינן בספר יצירה כרת לו ברית
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בין עשר אצבעות ידיו ועשר אצבעות רגליו והם ה' כנגד ה' ורצה השם יתברך שיהיה
מספר ההויות בתחלתו וסופו לרמוז שהם סבת מציאותו ובהם קיומו .וטעם היותה במים
בעבור כי בלילה זמן ממשלת מדת הדין על כן רוח רעה שורה על הידים .ובבא היום שהוא
הרחמים מעבירין אותן במים וברכה וטובה באה לעולם כי הוא רומז לנשיאות כפים .ומכאן
תקנו נטילת ידים דלתפלה וכמו שקדוש ידיו ורגליו תחלה לעבודת היום כך על נטילת
קודם לכל ברכות של שחרית.
איתא בפירוש הר"י דמן עכו לספר יצירה וז"ל :וכשהיה הכהן מקדיש ידיו ורגליו מן הכיור
היה מכוין כנגד ו"ה לקושרו עם י"ה ,וכשהיה נושא את כפיו היה קושר י"ה עם אהי"ה,
נמצא שהיה קושר הכל ביחד .ע"כ.
איתא בספר מגיד מישרים )כי תשא( מה שאמר המגיד לבית יוסף וז"ל :ובתר הכי קאמר
ועשית כיור נחושת וכנו נחושת דרמיז לכנסת ישראל .ונתת שמה מים דתמשיך מים מחסד
ובתר הכי פקיד אקטורת לקשרא כולהו ספירין כדקא יאות ,ובתר הכי פקיד אשמן המשחה
לאמשכא משח רבות קודשא מלעילא ,ובתר הכי ראה קראתי בשם בצלאל וכו' דעד לא ייתי
עובדא דעגלא יהא מזומן מאן דיתקן ויעביד משכנא ,ואתה שלום .ע"כ.
כתב בספר קהלת יעקב )ערך כיור( וז"ל :כיור וכנו פירוש בתיקונים )הקדמה יג (:כי הן נצח
הוד ,ופירוש בפרדס כי הכיור הוא נצח וכנו הוא הוד ,שהוא כן ובסיס לנצח ,והוקשה
דלמה הן שהן נחושת שהוא בחינת דין ,הלא כיור הוא נצח שהוא ענף החסד והיה בו מים
שהוא חסד ,ותחרץ שהרמז אליהם בהיותם נוטים אל הדין והמים שהיו בהן היו מי גשמים
שהן בחינת דין ,ועל כן נפסלין בלינה שבלילה היה שולט בהם הדין החזק עכ"ל ,ולי נראה
שהמים היה חסד גמור שהיה מן המעיין ,ומה שהיה הכיור נחושת הוד סוד ההמזגה שכתב
הרב ז"ל שהחסד הוא בכלי הגבורה ,ועל כן היה הכלי נחושת ,וכן כיור גימטריא זה החסד
בכלי הדין וי"ד אותיות וב' כוללים ,והנה ידוע דשורש השפעות מימי החסד באין לעולם
על ידי היסוד שהוא המריק שפע וברכה ומימי החסד לעולם ,ועל כן נכון לכנות עניין
הכיור המריק מימי החסד לבחינת יסוד ,וצריך לומר דמה שכתב הרב שהוא בחינת נצח
היינו נצח דיסוד ,וכן כיור עם ד' אותיות גימטריא נצח דיסוד וח' אותיות ,על כן היה
רוחצין ממנו ידיהם ורגליהם שכן מיסוד עולין החסדים בדרך אור חוזר על ידי הנוקבא
כנודע.
ב' ובמגיד פרשת תשא ביאור כי הכיור הוא רומז לכנסת ישראל וצוה שיתן בו מים שימשיך
אליהם החסדים ,אלו תורף דבריו ולפי זה צריך לומר דכנו של הכיור הן הי"ב בקר אשר
תחתיה והן ד' חיות הנושאות הכסא ארגמן ,ע' ע' לו.
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ג' כיור מספר ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן וד' כוללים ,ועל כן היה בו מים גימטריא ט' יודין דע"ב
ס"ג מ"ה .ע"כ.

הרמ"א ביאר רמזי פרטי הכיור בספרו תורת העולה )חלק א פרק יד( וז"ל :בענין הכיור טעם
כלי המקדש שהיו במשכן כבר נתבארו בספרי מפרשי התורה הראשונים ז"ל ומכל מקום לא
אמנע מלכתוב הנראה לי אף כי מזה יתבאר טעם מצב מקומן במקדש .ואתחיל בכיור
ואומר.
אמרו ז"ל )מידות פ"ג מ"ו ור"מ בהל' בה"ב פ"א ה"ו( ובצד המזבח היה הכיור וכנו לקדש ממנו
כהנים ידיהם ורגליהם לעבודה והיה מונח בין האולם והמזבח משוך לדרום .וכתב הרמב"ם
ז"ל )בהל' בה"ב פ"ג הי"ח( הכיור היו לו שנים עשר דדים כדי שיהיו כל הכהנים העוסקים
בתמיד מקדשים בו כאחד ומוכני עשו לו כדי שלא יהא המים שבו נפסלים בלינה כו' .לפי
הכוונה שהמשכנו והענין שנתבאר )בפ"ד( נראה כי הויות הכיור וכנו היה מורה על קבלת
השפע שמקבלים השכלים הנבדלים מהבורא יתעלה .ואף על פי שכבר נתבאר שהיה נרמז
השתלשלותם בעניני המקדש כמו שנתבאר פרק רביעי .מכל מקום לא היה ענין קבלת
השפעתן מבואר יפה .אלא בענין הכיור שהיה מורה על קבלתן מלמעלה ושיש מלאכים
שמקבלים מהשם יתברך שמו בשוה ולא מקבלין דין מדין וכמו שיתבאר .וידוע כי הנביאים
עליהם השלום דמו השפעת השם יתברך שמו לבאר מים כמו שנאמר )ירמיה ב יג( אותי עזבו
מקור מים חיים ונאמר )תהלים לו י( כי עמך מקור חיים .וכבר כתב הרב המורה חלק שני
פרק שנים עשר טעם בזה .על כן היה הכיור מלא מים רומז על המקור העליון שמלא
להשפיע על התחתונים .ולהיות כי הכהנים עובדי עבודת השם יתברך היה במקדש דוגמת
מלאכי אלהים כמו שיתבאר )ח"ב פמ"א( על כן היו רוחצין ידיהן ורגליהן מן הכיור .רצה
לומר היו מורים על מה שמקבלין השפע משם ועל ידי זה נקרא רחיצת הכהנים קדוש ידים
ורגלים כי היה רומז אל מקום קדוש .ועל ידי שהם מקבלין שפע מלמעלה משפיעים למטה
על כן היו רוחצין ידיהן הרומז על קבלת השפעה שהיא מלמעלה כמו שנאמר )חבקוק ג י(

רום ידיהו נשא וכבר כתבו המקובלים כי ענין נטילת ידים הוא מורה על ענין קבלת השפע
שלמעלה ונאמר )יחזקאל א ח( וידי אדם תחת כנפיהם שמורה על קבלת השפע ורחיצת
הרגלים מורה על הדברים שהוא סבתם כמו שכתב הרב המורה חלק ראשון פרק שלשה
וארבעים מענין שתוף שם רגל ולזה היו המים פסולים בלינה כמו שנאמר )איכה ג כג(

חדשים לבקרים רבה אמונתך כי קבלת ההשפעה כל יום ויום ולולי זאת יתבטל מציאתם כי
הוא יתעלה הפועל והצורה ובכל יום ויום אינן יכולין להתקיים לולי קבלת השפעתו ולא
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כדרך שאר פועל שלא יעדר הפעולה אחר שנפעל אף בהעדר הפועל ולזאת הסבה קראו
הפילוסופים השם יתברך צורת העולם כמו שהאריך המורה חלק ראשון פרק ס"ט.
ודע כי שנים עשר מלאכים סובבים הכסא והם דוגמת השבטים ונקראים ארבע מחנות שכינה
ועל כן היו שנים עשר דדים בכיור כדי שיהא שנים עשר כהנים העוסקים בתמיד שהם
דוגמת מלאכי מעלה כמו שיתבאר לקמן )ח"ב פמ"ו( אם ירצה השם רוחצין בו ידיהם בבת
אחת דוגמא מחנה שלמעלה המקבלים השפעת השם יתברך בלי אמצעי וקבלת השפעתם
כאחת ולא בזה אחר זה וכו' .מיכאל מימין ממלל וגבריאל משמאל מהלל ונגדם בא הוראת
דדי הכיור .וכו'.
והיה עשיית הכיור מאספקלריאות המאירות כמו שנאמר )שמות לח ח( ויעש את הכיור נחושת
וכנו נחושת כמראות הצובאות אשר צבאו פתח אהל מועד .והוא רמז נפלא לכל מה שאמרנו
כי השם יתברך הוא אספקלריא המאירה אשר כל הארץ האירה מכבודו והיא נקראת הדום
רגליו כמו שנאמר )ישעיה סו א( השמים כסאי והארץ הדום רגלי והוא הנרמז בכיור עם כנו
ולכן היה הכל נחושת ממורט כדמות מראה כמו שנאמר )שמות לח ח( במראות הצובאות כי
קבלת השפע נקרא מראה כמו שנאמר )במדבר יב ו( במראה אליו אתודע וכו'.
ובהיות כי הנביאים ראו המלאכים בדמות נחושת קלל כמו שאמר דניאל )דניאל י ו(

וזרעותיו ומרגלותיו כעין נחושת קלל וגו' ולכן הכיור היה נעשה ממראות הצובאות מטעם
שאמרנו.
אמנם יותר נאות שנאמר לפי דברינו שהכיור נעשה ממראות הצובאות מטעם שהיה בדמות
מלאכי עליון כמו שבארנו שנגדם באו הדגלים סביב לאהל מועד כמו שכתבו המפרשים
פרשת במדבר סיני והם המראות הצובאות רצה לומר צבא שהיו חונין סביב לאהל מועד כמו
שכתבנו שהם היו כדמות דגלים שלמעלה ומטעם זה שהיה הכיור מורה על ההשפעה
השכלית לכן היה בין המזבח והאולם שהם הדברים הרומזים על ענינים שכליים כמבואר
לעיל.
אמנם היה משוך לדרום לסבת שהוא צד החכמה כמו שאמרו הרוצה להחכים ידרים ואף כי
מן הדרום התחלת השפעה למחנה מלאכים השנים עשר כמו שנתבאר לעיל .וכמו שאמרו
רבותינו ז"ל מיכאל מימין והוא הצד הראש כמו שכתב ]א[בן עזרא )במדבר א יט( בסדר
הדגלים וכ"ש שהוא יותר מבואר לדעת המקובלים שכתבו כי מיכאל נאחז במדת חסד שהוא
הדרום שבמרכבה ומשם התחלת השפע למלאכים אבל משם ולמעלה אין שר נאחז והמשכיל
יבין.
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ומצאתי לספר צרור המור )פ' תשא( שכתב ענין נאות לזה וז"ל לפי שאדם צריך רחיצה
וטהרה כמו שנאמר )ישעיה א טז( רחצו הזכו צוה לעשות כיור וצוה לתת שם מים כי כל
הרוצה להתדבק בשם יתברך ולכנוס למחנה שכינה צריך להסיר תחילה ממנו דעות זרות
שהם מטמאות הגוף והנפש ולכן צוה ירחצו מים ולא ימותו .וכל זאת ההכנה הצריכה לרוצה
לכנס לעולם העליון וזהו בגשתם אל המזבח כאמרם ז"ל )חגיגה י"ב ע"ב תוס' מנחות ק"י ד"ה

מיכאל( מיכאל הכהן גדול מעלה נשמתן של צדיקים על מזבח של מעלה וכבר הראת לדעת
מהו מזבח של מעלה כמו שכתבתי לעיל דוגמתו בתחתונים ולפי שזו הרחיצה צריכה להיות
במי תורה הנקראת מים חיים לכן היה בכיור מים חיים עכ"ל .הרי הדברים מכוונים ביחד.
והנה שלמה עשה עשרה כיורות מ' בת יכיל הכיור האחד )מלכים א' ז' ל"ח( להיות כי
השכלים המשפיעים החכמה הם עשרה ועל ידן ניתן התורה והחכמה לארבעים יום ועל כן
הכיורות מ' בת יכיל להיות כי משה קבל למטה מעשרה התורה וכמו שאמרו )עי' סוכה ה'

ע"א( מעולם לא עלה משה למעלה מעשרה .ולקמן אם ירצה השם יתבאר ענין הקדוש שהיה
הכהן מקדש ידיו ורגליו ממי הכיור ודי עתה במה שנתבאר .ע"כ.
עוד כתב הרמ"א בספרו תורת העולה )חלק ב פרק מו( וז"ל :היו הכהנים מצווין בקדוש ידים
ורגלים ממי הכיור קודם עבודתן ,והוא להורות על הכוונה כי הידים הם מקבלים מלמעלה
השפע ממי הבאר ,שכבר נתבאר פ' י"ג ח"א שהוא מורה על ההשפעה המקבלים מלמעלה,
וידוע מה שנאמר במרכבה )יחזקאל א ח( וידי אדם מתחת כנפיהם ,וכתב הרב המורה פ"ב
ח"ג שידי אדם הם על צורות שיעשה בהן כל מלאכת מחשבת ,וכמו שביאר שם ,וכל זה
צריך רחיצת ידים מלמעלה ממי הכיור המוזכר ,ואחר כך היו יורדים המים משם על
רגליהם ,ולכן היו מניחים ידיהם על רגליהם שהוא מורה על השפעתן למטה ,וכבר כתב
הרב המורה פ' כ"ח ח"א כי שתוף שם רגל הוא מורה על הסבה כמו שנאמר )זכריה יד ד(

ועמדו רגליו על הר הזיתים שרצה לומר סבותיו ,והיו מי הכיור נפסלין בלינה להיות כי
חדשים לבקרים רבה אמונתו ,והיו המים בכיור שירחצו ממנו ארבע כהנים ,נגד ארבע
מחנות שכינה המקבלים ראשונה מן המלכות ,ולא היו מקדשים מיושב אלא מעומד כי אין
ישיבה למעלה ,ונאמר )מלכים א' כב יט( וכל צבא השמים עומדים ממעל לו .ע"כ דברי
רבינו הרמ"א.

איתא בנועם אלימלך )כי תשא( וז"ל :ועשית כיור נחושת כו' נראה לפרש דהנה צוה השם
יתברך ליקח בבגדי כהונה ג' דברים זהב כסף נחושת י"ל שתורה הקדושה רמזה לאדם
הרוצה לכנוס אל הקדושה ועבודתו יתברך צריך הכנעה מתחלתה עד תכלית הכנעה כמאמר
התנא מאד מאד הוי שפל רוח ולזה רמז אותיות זהב שכל אות הוא מספר מועט מאות
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שלפניו לרמז להאדם הרוצה לכנום אל הקדושה שהיא מדריגה חשובה שהוא רמז זהב דבר
חשוב צריך לשבר גבהותו וגדלותו אשר טמן בקרבו עד תכלית הכנעה צריך למעט עצמו *
כסף רמז לאהבה ותשוקה בעבודת הבורא יתברך כמו נכסף נכספתי כו' ואותיות כסף עולה
במספרו כל אות מרובה מאות הקודם רמז שצריך להתגבר ולעלות למעלה מעלה בכל פעם
עד תכלית יכולתו ואפשרו בעבודתו יתברך עד אין תכלית * ונחושת לשון נחש לשון נופל
על הלשון רוצה לומר הגשמיות דהיינו אכילה ושתיה ועניני גשמיות עולם הזה הבא מצד
הנחש צריך להכניס הכל אל הקדושה שיאכל וישתה בקדושה ובטהרה ובמחשבות טהורות
הכל למען עבודתו יתברך ובזה הוא גורם השפעות לישראל ולעולם.
וזהו ועשית כיור דהכיור הוא דבר המשפיע ומריק מים מהדדים שבתוכו וצוה השם יתברך
שיעשה כיור שיגרום השפעות על ידי נחושת היינו על ידי הגשמית שינהג עצמו בהם
בקדושה ובטהרה * וכנו נחושת כנו הוא לשון מושב ויסוד דהיינו שיעשה יסוד גמור
להשפעות להשפיע לישראל על ידי הגשמיות * ולכן מתחילה לא רצה משה רבינו עליו
השלום לקבל מראות הצובאות שיעשה מהם הכיור עד שצוה השם יתברך לקבל מהם כי
מחמת שתאוה הזאת הוא דבר עלול לקבל טומאה ובעוונותינו הרבים רוב בני אדם נכשלים
בעון הזה הנראה ונדמה להם שאין זה חטא כלל ואינם יודעים עד היכן הדברים מגיעים
שפוגמים בחטא זה על פי הרוב חטא של הרהורים ותאוויות האלו באים מהאשה המהרהרת
חלילה בהרהורים לא טובים ולכן צוה השם יתברך שיקבל מהם כי השם יתברך יודע
מחשבות שכוונת הנשים היה בהסתכלותם בהמראות למען יבוטל מהם ההרהורים מאנשים
אחרים לכן צוה השם יתברך שיקבל מהם ואף שהוא גשמיות עב מכל הגשמיות גם זאת
הצורך להכניס אל הקדושה.
וזהו ואתה קח לך בשמים פירוש שתעלה ריח נחוח במעשיך דהיינו אפילו מדבר הגשמי
ביותר מכל הגשמיות תעלה ממנו ריח נחוח * וזהו ראש מור לשון מר רוצה לומר אפילו
דבר שהוא תכלית וראש לכל המרירות תעלה ממנו ריח נחוח * דרור פירוש תראה שיהיה
דרור דהיינו חירות ממלאך המות דהיינו מסטרא אחרא ומשעבוד מלכיות כל זה תגרום בכל
דברי גשמיות * וזה שאמרו חז"ל בן קטין עשה מוכני לכיור כדי שלא יהיו מימיו נפסלין
בלינה והיו משקעין אותו בבור ששם אין נפסלין בלינה רמז שלא יאמר האדם אם כן הוא
שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ומתאוותו כי אם הכל למען שמו והוא דבר קשה מאד
הבלתי אפשרי לעמוד בו אם כן אפריש עצמי מכל עניני עולם הזה הגשמי ולא אוכל ולא
אשתה כלל ואהיה פרוש מאד אל יאמר כן אלא צריך האדם להתאמץ במעט מעט לשבר כח
התאוויות ולסבב הדבר בסיבוב אחר סיבוב עד שיגיע לתכלית יסוד הקדושה ושורשה בכל
דבר גשמיות גם כן * וזה רמז שעשה מוכני לכיור לשוקעו בבור רמז שצריך האדם לגלגל
ולשקע הגשמיות עד אשר יושקע ויוטבע בטבע בשורש הקדושה שלא יהיה נפסלין בלינה
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רמז לעולם הזה הנקרא לילה ואינה אלא כמו לינה אדם ביקר בל ילין * וזהו ותעבור
המנחה על פניו והוא בלילה ההוא במחנה רוצה לומר אף שכל המנחה ששלח יעקב היו
דברים גשמיים אף על פי כן הוא לן בלילה ההוא רוצה לומר בעולם הזה הנקרא לילה לן
בה במחנה דהיינו בהקדושה מחנות קדושה * וזהו ומשה יקח את האהל .דאהל רמז
להקדושה והשכינה הנקרא אהל ומשה רבינו עליו השלום היה מתאמץ בקדושתו להעלות
הקדושה והשכינה * וזהו יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה רוצה לומר אף דבר שהוא
מחוץ למחנה דהיינו דברים גשמיים שהם דבר חיצונית מחוץ להקדושה היה משה נוטהו
ומביאו להקדושה * וזה נטה לו פירוש לו מוסב אל מילת אוהל .הרחק מן המחנה פירוש
הדבר החיצוני שבתוך הגשמיות היה מרחיק מהקדושה * והקדושה והרוחניות שבו היה מעלה
אל הקדושה .והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה פירוש מובן ממילא
שכל מבקש ה' היה יוצא להתאמץ בדרך הזה * והאיך עשה ואמר הכתוב והיה בצאת משה
אל האהל כו' דהנה העיקר לאדם ללמוד מהצדיק את מעשיו אשר עושה יראה וישגיח על
מעשיו הקדושים ובזאת יעיר לבו בקרבו גם כן בקדושה להתחיל בעבודתו יתברך .וזהו
והביטו אחרי משה .ונצבו איש פתח אהלו רוצה לומר שהתחילו לעמוד על פתח וההתחלה
של קדושה הזאת לעשות כיוצא בו עד בואו האוהלה מוסב על ונצבו איש פתח רוצה לומר
שהתחיל כל איש להתאמץ ולהתחיל בקדושה עד שזכה לבוא אל האוהל ממש * ונחזור
לביאור הכתוב ועשית כיור נחושת .ונתת בין אוהל מועד ובין המזבח פירוש על ידי
שתקדש עצמך בדברי גשמיות תפעול שני דברים הן שתעלה הקדושה להשכינה כנ"ל גם
שיהא לך מזבח כפרה על עוונותך ע"ד שאמרו חז"ל בזמן שבית המקדש קיים היו קרבנות
מכפרים ועכשיו שולחנו של אדם מכפר וזהו בין אוהל מועד ובין המזבח רוצה לומר הן זאת
והן זאת תפעול ועוד תפעול ונתת שמה מים רמז שתגרום השפעות רחמים וחסדים לעולם
וישראל והשם ברחמיו יחזק ויאמץ לבבינו ללכת בכל דרכיו הקדושים אמן כן יהי רצון.
ע"כ.

בבאר מים חיים )בראשית א א( וז"ל :גם יאמר הכתוב בראשית ברא אלהים וגו' .על פי מה
שאמרו חז"ל )יומא נד (:ושתיה היתה נקראת תנא שממנה הושתת העולם ,תנן כמאן דאמר
מציון נברא העולם דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא וכו' עד אלו ואלו
מציון נבראו שנאמר )תהלים נ( מציון מכלל יופי אלהים הופיע ,ממנו מוכלל יופיו של
עולם .והנה נקודה אמצעית הלזו שממנה הושתת העולם שהוא מקום אשר תחת כנפי
הכרובים בקודש הקדשים הוא הוא אשר אמר עליה יעקב אבינו ע"ה )בראשית כח יז( מה
נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים .כי כל החיות של כל העולם
הזה וכל הברכות והשפעות הטוב והמיטיב לכל ,הכל יורד בתחילה לשם ומשם מתחלק לכל
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יושבי הארץ כי שם נקרא לב הארץ בסוד הכתוב )ישעיה מ ב( דברו על לב ירושלים,
וכאשר באדם כל הכח מן המאכלים בא תחילה אל הלב שהוא מלך בכל האברים שבגוף,
והלב לוקח לעצמו הזך והנקי ואחר כך שולח מאתו כח לכל האברים דרך מעבר הורידין
כנודע מספרי החכמה ,כן כל השפעות החיות היורד משמים לארץ יורד תחילה אל נקודה
אמצעית הלזו הנקראת לב הארץ ומשם יתחלק השפע לכל האברים ,ועל כן נקרא שער
השמים כי שם הוא שער הראשון לקבלת ההשפעה הבאה משמים .ושם נקרא נשקי ארעא
ורקיע אהדדי ,כי תחילה עולים דרך שם כל התפילות ותחנונים ושבחי ה' יתברך ויחודי
שמותיו יתברך מתתא לעילא בבחינת העלאת המיין נוקבין ועל ידי זה מתעורר כנגדו
לעילא לעילא להיות יורד כל שפע טוב וברכה ורחמים וחיים ממקור מחיה החיים לנוה
אפריון למכון בית אלהינו .ושם מקדש ה' כוננו ידיך שהוא ככן ובסיס ליו"ד שבמקור
העליון אשר משם נמשך כל אלה ,ועל כן בעת הבריאה שהיה העלאת המיין נוקבין מניה
וביה כידוע משם עלה ולשם ירד ונעשה אבן שתיה וממנה הושתת העולם להיות נפרץ ימה
וקדמה ולכל צדדיו.
והנה אמרו חז"ל )זבחים יט (:תנו רבנן איזהו קידוש ידים ורגלים מניח ידו הימנית על גבי
רגלו הימנית ,ידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש ,כי את ידיהם ואת רגליהם
לומר שעם ידיהם יהיה רגליהם ועם רגליהם יהיה ידיהם .וזה אמר הכתוב בראשית ברא
אלהים את השמים ואת הארץ כלומר ראשית הבריאה היתה במקום שמחובר הארץ לשמים
ושמים לארץ הוא מקום אבן שתיה אשר שם נשקי ארעא ורקיע אהדדי כנאמר .ועיקר
הבריאה היתה לזה שתמיד יהיה עם השמים הארץ שתעלה מיין נוקבין מן הארץ לשמים על
ידי תפילות ובקשות ומעשים טובים ,ועם הארץ יהיה תמיד השמים להוריד שפע וברכה
וחיים עד העולם והכל על ידי נקודה אמצעית הלזו ששם נשקי ארעא ורקיע .ואף זה
שאומר מן הצדדין נברא יודה לזה שהשקפה הראשונה עת אשר משמים אל ארץ הביט היה
העיקר אל מקום זה הנקרא שער השמים ,ואך שלום שלום לרחוק ולקרוב ,ואמרו חז"ל
)ברכות לד (:לרחוק ברישא והדר לקרוב אבל ודאי הקרוב קרוב וסוף מעשה תחילת המחשבה
לזו הנקודה האמצעית ,אשר גם לזה נכון לקרוא אותה ראשית הבריאה .ע"כ .ולהלן וז"ל:
את השמים ואת הארץ מורה חיבור השמים לארץ ,וארץ לשמים ,כבחינת קידוש ידים
ורגלים מן הכיור שהיה בבת אחת ממש מפני שנאמר את ידיהם ואת רגליהם .ע"כ.

ובבאר מים חיים פרשת כי תשא )ל יח-כ( וז"ל) :יח( ועשית כיור וגו' וכנו נחשת לרחצה
וגו' .להבין אומרו כאן לרחצה שהוא לכאורה מיותר ,כי הלא מפרש להלן כל עניניו ונתת
שמה מים ורחצו אהרן וכו' .והנראה כי הנה נודע להבאים בסוד ה' בקבלת מרן הרב האר"י
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ז"ל )בסוד נטילת ידים שחרית( בכוונת נטילת ידים שהוא להפריד הקליפות והחיצונים
הנאחזים בעשר אצבעות הידים בהקצוות לפי ששם מתגלים ה' גבורות מנצפ"ך בכל יד ויד,
ובמקום הגבורות שם נאחזים הקליפות ,והם מסתלקים ומתפרדים על ידי המים הנשפכין .כי
מים הוא בסוד החסד ומימי החסד הם הדוחין ומגרשים הקליפות לבל יינקו משם .והנה
באצבעות הרגלים בהקצוות גם שם הרגיעה שידה להיות בהם אחיזת הקליפות בסוד אותיות
הכפולות אשר במנצפ"ך .ואולם לאשר כי שם המה דינים קשים למאוד בסוד עקביים עקבי
דמשיחא ששם חוצפא יסגי והחיצונים יש להם שליטה גדולה מאוד באופן שאינן נגרשים
משם בכל ימות החול כי אם בערב שבת קודש שאז נתוסף אור גדול בכל העולמות בסוד
תוספת שבת ,ויורד האי שלהבותא דאשא להפריד הקליפות מהעולמות טרם בא שבת
קדשנו ,ואז הם נרחצים גם למטה על ידי חמי חמין לרמז על האי שלהבותא דאשא ,ואז
ברשפי אש שלהבת י"ה מה שהאדם רוחץ על כל פנים פניו ידיו ורגליו בערב שבת קודש
מגרש מעליו כל בחינת אחיזת הקליפות שנתאחזו בששת ימי החול .ועל כן השוה הכתוב
חיוב הרחיצה הזו לחיוב סעודת שבת כמו שאיתא ברמב"ם ז"ל )בפרק ל מהלכות שבת הלכה

א-ז( וזה לשונו ,ד' דברים נאמרו בשבת ב' מן התורה וב' מדברי הנביאים .שבתורה ,זכור
ושמור .ומהנביאים ,כבוד ועונג .איזהו כבוד זה שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו
בחמין בערב שבת מפני כבוד שבת וכו' .איזהו עונג זה שצריך לתקן תבשיל שמן וכו'
ומשקה וכו' .הרי שהרחיצה והסעודה הושוו בפסוק אחד .כי חיוב גדול הוא ותיקון רב
בעולמות עליונים ותיקון לנפשו ורוחו ונשמתו לטהרם ולרחצם מכל בחינת אחיזת החיצונים
הכל כנודע לחכמים יודעי העתים .והנה נודע אשר עיקר בחינת אחיזת החיצונים בנפש
האדם לא נמשך אלא מהאי זוהמת הנחש שהטיל בחוה ויצאו בניה אחר כך מזוהמים בזוהמה
ההוא .ועד היום הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב )בראשית ג טו( ,שבכל בחינת הקצוות
ועקביים הן בידים הן ברגלים שם מקומו להתדבק ולהתאחז שם .ונחש הוא היצר הרע הוא
השטן חושבן נחש עם הכולל ,עד היום הנושך עקבי סוס וגו' )בראשית מט יז( ,כי אין מקומו
אלא בעקביים ששם חוצפא יסגי.
ועל הענין הזה היה רומז הכיור כי הכ' רומז על עשרים הקצוות שבידים ורגלים שנאחזין
שם החיצונים והוא עבור ששם מתגלה בחינת הגבורה ובמקום הגבורה שם אחיזתן כאמור.
ולזה סמך הכ' אל רי"ו מספר גבורה וזה כיו"ר עשרים אצבעות הנאחזים בגבורה ,ונחש הוא
השטן תשופנו שם בעקבו ,ובזה צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו כפירוש רש"י ז"ל שם
בפסוק )בראשית ג טו( ואתה תשופנו עקב ,ואף משם תמיתנו וכו' .ועל כן היה של נחשת
לרמז על זה ששם הוא אחיזת הנחש .ות' היא תמות כמאמר חז"ל )שבת נה .(.כי החיצונים
כל מגמתם להרע ,ולהיטיב לא ידעו .ובמקום אחיזתן ממיתין תיכף כאשר יוכלו] .או אפשר

נחשת נחש תשופנו ,והבן[ אך ה' לא יעזבנו בידו ,וצונו לגרשו משם על ידי מים הנאמנים
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מימי החסד ,ועל ידי הכלי הנקרא אנטל או נטלא שעם הכולל הוא חושבן הוי"ה ואדנ"י
כמו שאיתא בכוונות ,שבזה הוא מרחיץ ומטהר את אברים הללו מגילולי עבודה זרה הם
הקליפות שסביב רשעים יתהלכון.
והנה נראה בזה נכון שעל כן היה הכיור נעשה ממראות הצובאות של נחושת שאמרו חז"ל
]תנחומא ומובא ברש"י ויקהל פסוק )לח ח( במראות הצובאות[ שהיו מראות שרואות בהן בנות
ישראל כשהן מתקשטות ,והנשים הביאו אותם לנדבת המשכן והיה משה רבינו מואס בהן
מפני שעשויין ליצר הרע .אמר לו הקב"ה קבל אותם כי אלו חביבים עלי שעל ידיהם
העמידו הנשים צבאות רבות במצרים כשהיו בעליהן יגיעים בעבודת פרך היו הולכות
ומוליכות להם מאכל ומשתה וכו' ונוטלת המראה ורואה עצמה עם בעלה במראה וכו' ומתוך
כך הביאו בעליהן לידי תאוה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם וכו' עד כאן .ולכאורה
מפני מה דוקא לכיור הוקדשו אלו המראות ולא לשאר כלים שהיו של נחושת .וחז"ל אמרו
שם לפי שהוא עשוי לעשות שלום בין איש לאשתו על ידי המים המרים וכו'.
ועוד לאלוה מילין על פי הנזכר .כי נודע אשר אותו הדור שהיה במצרים כולם היו גלגולי
נשמות מניצוצי קרי שיצא מאדם הראשון באותן ק"ל שנים שפירש מאשתו ,והמשיך אותן
הנשמות שהם באים מצד הטוב להאי קליפה תקיפא דאיקרי רע וכו' .ונתגלגלו בשלושה
דורות וקבלו עונשם .שהם בדור המבול ודור אנוש ודור הפלגה .ואחר כך נבחנו שנתגלגלו
בדור ההוא שירדו לגלות מצרים .הכל כמו שאיתא בדברי הרב ז"ל )בפרי עץ חיים שער חג

המצות עיין שם( .ושם במצרים כבר היו בסוד התיקון במה ששמרו בריתן מלהתערב בעם
אלהי נכר .ונאמר עליהם בקבלה )שיר השירים ד יב( גן נעול אחותי כלה גל נעול וגו',
ואמרו חז"ל )ויקרא רבה לב ד( גן נעול אלו הבעולות גל נעול אלו הבתולות וכו' .ודבר זה
להפליא הוא ,כי הלא היו בשעבוד תחת המצרים ולא קבלו עדיין התורה והיו עובדי עבודה
זרה כמאמר חז"ל )שמות רבה טז ב( ולא נמצא אחת מהנה שיטמאו בטומאת העריות והעיד
עליהן הכתוב בשמו יתברך שהיו כולם בני אבותיהם שלא שלטו בהם המצרים כמאמר חז"ל
)שיר השירים ד' רבה פסוק י"ב גן נעול( ועל כרחך זה היה תיקון לזוהמת הנחש שנדבק באדם
הראשון והוציא זרעו לבטלה והמשיך אלו הנשמות.
ועתה כשנפרדו מעריות שהוא הרע הזה בעצמו שהיה בהחטא ,נתקנו לעלות ממצרים ברכוש
גדול וביד חזקה .ועל כן כיור הנחושת המורה על אחיזת זוהמת הנחש ,והוא בא לטהר
האצבעות מזוהמא ההוא ,טוב ויפה הוא להיות נעשה ממראות הללו המורים על בחינה זו
במה שהכניעו ישראל זוהמתם .שעל ידי המראות היו נזקקין לבעליהן ולא היו מתאוין
לטומאת בני אל נכר .והנה מלת וכנו עם מספר אותיותיו במילוי עולה לחושבן צ"א שהוא
צירוף הוי"ה ואדנ"י בחינת הכלי אנטל הנזכר ,המועיל להרחיץ ולטהר את קצוי האצבעות
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על ידי מימי החסד .ולזה יאמר הכתוב ועשית כיור נחושת שהכיור יהיה נחשת לרמז על
הנזכר אחיזת זוהמת הנחש בעשרים הקצוות הנאחזים בגבורה ,ועל כן יהיה וכנו נחשת
לרחצה ש"וכנו" שהוא הכלי המוכן לנטילה יחוד שמותיו הוי"ה ואדנ"י ברוך הוא ,יהיה
נחשת לרחצה כלומר לרחצה מהאי נחשת אחיזת זוהמת הנחש באברים הללו .ועל כן ונתת
שמה מים בכדי להגעילו ולגרשו על ידי המים מים הנאמנים המוכנים להעביר כל טומאה
בסוד החסד אשר עליהם שמגרש כל בחינת אחיזת הקליפות .ולזה אמר:
)יט( ורחצו אהרן וגו' את ידיהם ואת רגליהם .כי במקדש היו יכולים לטהר גם אצבעות
רגליהם מהנחש הכרוך על העקב ,אף על פי ששם האחיזה קשה מהדינים קשים השולטים
שם ,לא כן במקדש כי על כל פנים היו נכנעים שם הקליפות מרבות הקדושה ואור אלהים
המאיר במשכן ה' והיו יכולין לגרשם שם גם מאצבעות הרגלים .ועל כן היה הכיור מרמז
לכל העשרים אצבעות להראות כי הוא המטהר לכל אחיזתם הן בידים והן ברגלים .ועל כן
אמר הכתוב את ידיהם ואת רגליהם ואמרו חז"ל בזה )זבחים יט (.כי בבת אחת היה מקדש
ידיו ורגליו וכו' מניח ידו הימנית על רגלו הימנית וכו' ומקדש .כי על כל פנים היה קשה
להרחיץ הרגלים לבד ,מתוקף הגבורה הנאחז שם ,והיה מקדשן בבת אחת עם הידים ומניח
הידים עליהם להכניעם ולהיות נטפלים עם קדושת הידים ועל ידי זה היו נטהרים בכן
הכיור ובמים אשר שמה )המורים על ט' יודי"ן שבשמות הכוללים כל העולמות שהם ע"ב ס"ג מ"ה

ב"ן העולים מים כנודע מכוונות( וזאת במקדש ולא במקום אחר .ועל כן:
)כ( בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו וגו' .כי תדע שורש כל המיתות הנאמר
בעוברי עבירה אינם על צד הנקמה לומר לפי שמרדת בי אנקם ממך ,כי לא זה הוא דרכי
אלהינו יתברך שמו וחימה אין לפניו לעשות דבר בחימה לנקום ,וכל היסורים והעונשים
הבאים על האדם אינם כי אם בחסד האמת מצור העולמים ברוך הוא .או למרק עוונותיו על
ידי היסורים הן בעולם הזה והן בעולם הבא בכדי לזכך ולטהר נשמתו מאחיזת הקליפות
הנאחזים בה על ידי העוונות שתוכל לשוב לחיק אביה כבראשונה לראות באור פני מלך
חיים ברוך הוא ליהנות מזיו שכינתו יתברך ,וכמאמר חז"ל )ספרי מובא בילקוט רמז תתל"ז(

יהא אדם שמח ביסורין מבטובה שאילו אדם בטובה כל ימיו אין נמחל לו עוון שבידו ובמה
נמחל לו ביסורין ועיין שם עוד הפלגת טובת היסורין שאין ערוך אליהם ששמו של הקב"ה
חל על מי שיסורין באין עליו וכו' וכדומה .או שבאין היסורין בכדי להזכיר את האדם
שישוב בתשובה לפני בוראו כמאמר חז"ל )סנהדרין קא (.נענה ר' עקיבא ואמר חביבין יסורין
וכו' עד מכל הטורח שטרח בו וכו' לא החזירוהו למוטב אלא היסורין .או לשאר דרכי
טובות שביארנום במקום אחר.
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ואמנם זה אינו כי אם שעבור כן ברא הקב"ה את בחינת היסורין בכדי שיהיה לאדם טובות
אמיתיות האלה ,אבל בכל זאת אין הקב"ה שולח על האדם היסורין כי אין הקב"ה מיחד
שמו על הרעה לעולם כמאמר חז"ל )בראשית רבה ג ו( ,רק הרע בעצמו שעשה האדם הוא
מיסרו ומענישו כמאמר הכתוב )ירמיה ב יט( תיסרך רעתך וגו' .והוא לפי שבעוונות מגביר
האדם על נפשו אחיזת הקליפות ,והם מוכנים לזה להכות ולפצוע להרוג ולענוש כי זה
חפצם ותאותם ברע ולא בטוב .וגם בחינת המיתה זה הוא כאשר האדם מגביר על נפשו
אחיזת הקליפות שיעור שיוכלו להמית אותו הם ממיתין אותו תיכף כי צופה רשע לצדיק
ומבקש להמיתו רק ה' לא יעזבנו בידו בכח מצוות ומעשים טובים .אבל אם מגביר עליו
אחיזתם בעוונות והקב"ה כביכול סר מעליו כי אין אדם העליון כביכול דר עם נחש
בכפיפה ,הם עושים לו מה שירצו כי השטן הוא היצר הרע עולה ומסטין יורד וממית.
ולזה בא הצווי במצוה זו בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו .כי הנכנס אל אהל
מועד שהוא מקור הקדושה בלתי קידוש ידים ורגלים הרי הוא ח"ו מכניס אחיזת הקליפות
הנאחזים בקצוות הידים ורגלים אל הקודש פנימה ,ומשם עושה פגם למעלה בשורש נשמתו
אשר בקדושה עליונה באהל מועד אשר בשמים להעלות עליה מחושך החיצונים והקליפות,
והם מוכנים להמית .ועל כן ירחצו מים שלא להשריש שורש הקליפות בנשמתו אשר
בקדושה ולא ימותו .ועל כן גם בנטילת ידים בשחרית מבואר בספרי חכמי אמת שההולך ד'
אמות בלי נטילת ידים חייב מיתה כמו שאיתא )בתולעת יעקב ומובא במגן אברהם בסימן ד( ,כי
ארבע אמות של אדם הוא מקומו .ואך היוצא מחוץ לארבע אמותיו הרי הוא מכניס הקליפה
למקום טהור ותיכף מגיע הפגם למעלה שיאחזו החיצונים בהקדושה בשורש נשמתו בתחילה
וחייב מיתה ח"ו .לכך ירחצו מים וה' עליהם יחיו כדבר האמור .ע"כ.

כתוב בספר 'אור התורה' להרה"ק רבי שלום תאומים זיע"א ,בן אחיו של ה'פרי מגדים',
תלמיד הרה"ק הרב רבי ברוך ממעזיבוז זיע"א ואחיו הרה"ק הדגל מחנה אפרים מסדילקאב
זיע"א ,ומבאר על ענין הכיור )פרשת כי תשא( ,מה טעם כתוב בנחושת 'ועשו' ולא 'ועשית'
כמו בזהב .וכן מה טעם כתוב הכיור בפרשת כי תשא ,ולא יחד עם שאר כלי המשכן.
ומבאר וז"ל :שהיה בו ]-בכיור[ דבר חדש מה שלא היה בשאר כלי המשכן ,היינו שהיו בו
שני מלאכות ,אחת נוגע לבצלאל ,שיעשה הוא 'כיור נחושת וכנו נחושת' סתמא במלאכת
אומן מופלא .אמנם מה שיהי נוגע 'לרחצה' ,זה יהיה מלאכתו של משה ועשיותיו ,היינו
תיכף כאשר יתן אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ,ויתן בו מים ,אזי תיכף יתברכו מימיו
ויהיו טיפיים עולים מלמטה ,וינבע מעין מים מתחת קרקעיתו של מקום הכיור דרך כנו עד
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שהמים שנתן משה לא יפסקו לעולם ,ויהיו כמו מקוה מים אשר לא יכזבו מימיו ,אפילו
בעת מסיעין מסעות ,והבן.
ולזה נאמר כאן 'ועשית' ,שעיקר נעשה ע"י משה ,וגם נאמר 'כיור נחושת וכנו נחושת',
שהכן הוא כמו הכיור אשר דרך בו יעלו המים למעלה ]איתא בתוס' )זבחים כב (.שמשמע

מהגמרא )שם( שגם בכן יש בית קיבול[ .וגם נאמר 'לרחצה' אצל הכן ,וגם נאמר 'ונתת שמה
מים' כאילו שם מעין מים חיים נובעים ,וגם נאמר כאן כי הוא מופלג בדבר זה משאר כלי
המשכן .וכו'.
דברי חז"ל בזבחים )יט (:שאמרו ,כיצד קידוש ידים ורגלים ,הכהן מניח ידו הימנית על גבי
רגלו השמאלית ,ומקדש ידיו ורגליו בבת אחת .ואם היתה דרך נטילה לא היתה ראויה
לעשות כן ,שהנטילה צריכה להיות כל אחד בפני עצמו ,ולא יגעו יד ביד ורגל ברגל עד
אחר הנטילה .אמנם לדברינו היה הדבר דרך טבילה ומותר להטביל בפעם אחת ,וק"ל .ע"כ.
וממשיך בענין זה שכן נמצא כתוב בתרגום יונתן וז"ל :ובקראי אז בתורה וכאשר הגעתי
מו ֵעד וּבֵ ין הַ ִּמזְ ֵּבחַ וַ ִּי ּ ֵתן ָׁש ּ ָמה
לתרגום יונתן על פסוק )שמות מ ל( 'וַ ָ ּי ֶ ׂשם ֶאת הַ ִ ּכ ּיֹר ֵּבין אֹהֶ ל ֹ
יה ֵּבינֵ י
ַמיִ ם ְל ָר ְח ָצה' ,מצאתי שאהבה נפשי שפירש הפסוק וז"לְ :ו ַׁשוֵ י ַית ִ ּכי ֹּו ָרא ַעל ְ ּב ִסיסֵ ּ
ַמ ְ ׁש ַּכן זִ ְמנָ א וּבֵ ינֵ י ַמ ְד ְ ּבחָ א ִויהַ ב ַּת ּ ָמן ַמיִ ין חַ יִ ין ְל ִקידו ּׁש ְולָ א ּ ַפ ְס ִקין ְולָ א סַ ְר ַין ָּכל ֹיו ַמיָ א.
עכ"ל .ונשאתי עיני לשמים לשבח ולהלל למי שאמר והיה העולם שכוונתי דרך אמת
בתורתינו הקדושה ,ואור התורה הופיע בי ,שהוא ממש כדברי ,שכאשר נתן משה המים
נעשים המים מים נובעים מהתהום דרך הכן ולא פסקו המים .וזה שהביא התרגום ית בסיסיה
שלא נזכר במקרא ,להרמיז על דברינו שהכן הוא צורך כלי כמו הכיור .ע"כ .וממשיך שם
עוד בביאור ענין זה עי"ש.
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פרק ב

משנה א
ש ָ ּי ַרדְ ,והֵ ם ָרצ ּו ּובָ א ּוִ .מהֲר ּו ְו ִק ְ ּד ׁש ּו יְ ֵדיהֶ ן
ָרא ּוה ּו ֶאחָ יו ׁ ֶ
רות ְו ָעל ּו
פות ְו ֶאת הַ ִּצנּ ֹו ֹ
ְו ַרגְ לֵיהֶ ן ִמן הַ ִּכי ֹּור ,נָ ְטל ּו ֶאת הַ ּ ַמגְ ֵר ֹ
שלּ ֹא נִ ְת ַא ְּכל ּו ִמ ּ ָב ֶע ֶרב,
ֹאש הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ  .הָ ֵאבָ ִרין ְוהַ ּ ְפ ָד ִרין ׁ ֶ
לְ ר ׁ
יקין,
או ָתם לִ ְצ ָד ֵדי הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ִ .אם ֵאין הַ ְּצ ָד ִדין ַמחֲזִ ִ
סונְ ִקין ֹ
ֹ
או ָתם ּ ַב ּס ֹובֵ ב ַעל הַ ּ ֶכבֶ ׁש:
סו ְד ִרין ֹ
ֹ
משנה זו היא המשך למה שלמדנו במשנה הקודמתא ]פרק א

משנה ד[.
ָרא ּוה ּו ֶא ָחיו ׁ ֶש ָ ּי ַרד ,לאחר שהכהן תרם את הדשן ,ירד מהכבש
והתקרב למקום שאחיו הכהנים עומדים] ,א[ וְ ֵהם אחיו הכהנים ָרצ ּו
במהירות ּובָ א ּו לכיור .שבנתיים כבר הניח התורם את הגחלים
במזרח הכבשב.
W

באר התמיד

X

א .המפרש.
ב .תפארת ישראל.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב יג-טו( וז"ל :יג .אחר שירד זה שתרם רצים אחיו הכהנים
ומקדשין ידיהם ורגליהם במהרה .ונוטלין את המגרפות ואת הצנורות ועולין לראש המזבח .וכל
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עכשיו שרוצים לקדש ידיהם ורגליהם לצורך עבודה ,רשאים
ללכת בין האולם ולמזבחג.
מכיוון שהם רבים ,אינם יכולים ללכת בצניעות בלי המולה כמו
הכהן התורםד ,לכן עדיף שירוצו ולא ישהו הרבה בלי קידוש בין
האולם למזבחה.
יהן ִמן ַה ִּכיּוֹ ר ,מיהרו ועשו קידוש ידים
ִמ ֲהר ּו וְ ִקדְּ ׁש ּו יְ ֵד ֶיהן וְ ַרגְ לֵ ֶ
ורגלים מהכיור .אופן קידוש ידים ורגליים :מניח שני ידיו על
שני רגליו ,בבת אחת ,מעומד ,ומתכופף ומקדשו.
נָ ְטל ּו ֶאת ַה ַּמגְ ֵרפוֹ ת ,לקחו את היעים ,כדי להסיר את הדשן
מהמערכה ולפנותו לתפוחז ,וְ ֶאת ַה ִ ּצנּוֹ רוֹ ת ,ואת המזלגות ,כדי
ֹאש
לתחוב בהן האיברים שלא נתאכלו באש ,ולסלקןח ,וְ ָעל ּו לְ ר ׁ
ַה ִּמז ְֵּב ַח ,ועלו על ידי הכבש אל מזבח למעלה.
W

באר התמיד

X

איברי העולות ואימורי הקרבנות שלא נתאכלו כל הלילה מחזירין אותם לצדדי המזבח .אם אין
הצדדין מחזיקין סודרים אותם בכבש כנגד הסובב .ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל
צדדי המזבח .ומעלין אותו ערימה על גבי התפוח .וגורפין אותה הערימה בפסכתר .והוא כלי
גדול שמחזיק לתך .ומורידין אותו למטה .וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה
גבוהה באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח.
יד .כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן.
ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה .ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן.
טו .ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה .אין בעלי מומין מוציאין אותו .וכשמוציאין אותו לחוץ
לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה .ולא חזירים גורפים אותו .ולא
יפזרנו שם שנאמר )ויקרא ו ג( 'ושמו' .שיניחנו בנחת .ואסור ליהנות בו.
ג .המפרש.
ד .לעיל פרק א' משנה ד'.
ה .תפארת ישראל.
ו .זבחים י"ט :רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה' ט"ז.
ז .המפרש.
ח .תפארת ישראל.
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ַּמגְ ֵרפוֹ ת :יעים .וצורתם כמין כסוי קדרה של מתכת דק ,ויש להם
ידיתט .בהם צוברים את האפר לתפוחי.
ִ ּצנּוֹ רוֹ ת :מזלגות .והם כמין אונקליות כפופים .ומכה בהם
ונתחבים באברים שעל גבי המזבח ,כדי להפכן ,כדי שיתעכלו
יפה ומהריא ]זה מה שעושים תדיר עם המזלגות ,אבל כעת עושים בהם
דבר דומה אך שונה[.

W

באר התמיד

X

ט .רש"י שמות כ"ז ג'.
ֹשת.
ֲשה נְ ח ׁ ֶ
ת ָתיו לְ כָ ל ּ ֵכלָ יו ּ ַתע ֶׂ
ית ִּסיר ָֹתיו לְ ַד ּ ְׁשנוֹ וְ יָעָ יו ו ִּמז ְְרק ָֹתיו ו ִּמזְלְ ֹג ָתיו וּמַ ְח ּ ֹ
ש ָ
הפסוק )שם( :וְ עָ ִ ׂ
יה וּמַ גְ רוֹ ְפי ֵָת ּה ו ִּמז ְְר ָק ֵת ּה וְ ִצנו ְּרי ֵָת ּה וּמַ ְח ְּתי ֵָת ּה
תרגום אונקלוס :וְ ַת ְע ּ ֵבד ּ ְפסַ ְכ ְּת ָרוָ ֵת ּה לְ ִמ ְספֵ י ִק ְּטמֵ ּ
לְ כָ ל מָ נוֹ ִהי ּ ַת ְע ּ ֵבד נְ ָח ׁ ָשא.
רש"י ד"ה 'ויעיו' :כתרגומו ,מגרפות שנוטל בהם הדשן ,והן כמין כסוי קדרה של מתכת דק ,ולו
בית יד ,ובלע"ז וידי"ל.
וברש"י בבמדבר )ד יד( :יעים .הם מגרפות ובלע"ז ווידי"ל והן של נחשת ,ובהן מכבדין את הדשן
מעל המזבח.
עפ"י רש"י ,נראה שצורת המגריפות שהם היעים ,כעין זה:

י .רא"ש.
יא .רש"י שמות כ"ז ג'.
וז"ל רש"י )שם( :ומזלגותיו .כמין אונקליות כפופים ,ומכה בהם בבשר ונתחבים בו ,ומתהפכין
בהן על גחלי המערכה שיהא ממהר שריפתן ,ובלע"ז קרוצינ"ש ,ובלשון חכמים צנוריות.
וז"ל רש"י בבמדבר )ד יד( :המזלגות .צינוריות של נחשת ,שבהן מכין באברים שעל המזבח
להפכן ,כדי שיתעכלו יפה ומהר.
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קודם תרומת הדשן לא היו יכולים לעשות את זה ,מפני שצריך
להרים תרומת הדשן קודם שיפנו את הדשן לתפוחיב.
ָה ֵאבָ ִרין מהקרבנות ,וְ ַה ּ ְפ ָד ִרין החלבים מהקרבנות ,וכל החלבים
נקראו כן על שם ה' ּ ָפ ֶדר' שבפסוקיגֶ ׁ ,שלּ ֹא נִ ְת ַא ְּכל ּו ִמ ָּב ֶע ֶרב ,שעדיין
לא נשרפו ונעשו דשן מהלילה ,סוֹ נְ ִקין אוֹ ָתם מסלקים אותם על
ידי המזלגות לִ צְ ָד ֵדי ַה ִּמז ְֵּב ַח ,לצדדים של האש .ומונחים שם
בצדדים עד אחר שיסדרו את המערכה החדשה ,ואז יחזירום
למערכהיד.
סוֹ נְ ִקין :מלשון סולק .מסלקים .אות ל' ואות נ' הם ממוצא אחד,
ומתחלפיםטו.
W

באר התמיד

X

יב .המפרש.
יג .תוספות יום טוב.
זה לשון הרמב"ן בביאור תיבת 'פדר' )ויקרא א ח( :את הפדר .תרגם אונקלוס 'תרבא' ,וכן דברי
כל המפרשים פה אחד ,ואין למלה חבר ,ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם רק לחלב הדק
הפרוס ומבדיל בין הקרבים ,והמלה מן ההפוכים ,פדר ,פרד ,שמפריד בין הקרבים העליונים
לתחתונים ,ולכך אמרו רבותינו )יומא כו( שיהא פורס הפדר על בית השחיטה שזהו דרך כבוד
של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו ולכסות בו ,וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי ,ואם
יהיה שם לחלבים כולם יקרא החלב כן בעבור שהוא השומן הנפרד מן הבשר ,וכן הוא כנויו בפי
חכמי הטבע כאשר אזכיר .ע"כ.
וכאן ביאר התוספות יום טוב שכולם נקראו כן על שם הפדר שבכתוב.
יד .תפארת ישראל.
טו .רא"ש .תפארת ישראל .הרע"ב כתב וז"ל :סונקים .מסלקים אותן .לשון נענוע ונדנוד .וכן
כגדי מסנקן )פסחים ג ,(:גדי שהוא עיף על ידי נענוע ונגיחות שמנגחין זה בזה .אף כאן סונקים
מנענעים ומהפכין אותן בצנורות לצדדי המזבח.
הרא"ש והתוספות יום טוב ציינו למשנה )מקואות ב ו( :הַ ְמסַ ּנֵק ֶאת הַ ּ ִטיט לַ ְּצ ָד ִדין.
וכתוב שם בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל :מסנק ומסלק ענינן שוה .אמר שהמסלק את הטיט
מקרקעית המקוה והחזירו לצדדיו ,וכו'.
וברע"ב :המסנק .כמו המסלק .שמסלק את הטיט לצד אחד.
ובהון עשיר :המסנק .כמו המסלק ,כי הלמ"ד והנו"ן מאותיות דטלנ"ת המתחלפות.
הרא"ש ציין לפסוק בנחמיה )יג ז( :נִ ְׁש ּ ָכה ְּבחַ ְצ ֵרי ּ ֵבית הָ אֱ ל ִֹהים .והכוונה לשכה .כי נו"ן ולמ"ד
מתחלפות.
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בצדדי המזבח ,סוֹ ְד ִרין
ַּב ּסוֹ בֵ ב ַעל ַה ֶּכבֶ ׁש ,על

ִיקין ,אם אין מקום
ִאם ֵאין ַה ְ ּצ ָד ִדין ַמ ֲחז ִ
אוֹ ָתם מסדרים את האברים והפדרים
הכבש שכנגד גג הסובבטז .אבל לא יותר נמוך מגובה הסובביז.

כל קרבן שנזרק דמו ביום ,אפשר להקטיר את אבריו וחלביו
במשך הלילה שאחר כך עד הבוקר .כמו שכתוביח ' ִהוא הָ עֹלָה
ַעל ֽמוֹ ְק ָדה ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּ ָכל הַ ּלַיְ לָ ה ַעד הַ ּבֹקֶ ר' .אבל אם עלה עמוד
השחר ועדיין לא הוקטר ,הרי זה נפסליט.
אמנם אם האברים והחלבים כבר על המזבח ,אינם נפסלים ,גם
אם יקח כמה ימים עד שיוקטרכ.
על כן ,כדי שלא יפסלו האיברים והחלבים בלינה ,ומכיוון שאי
אפשר להקטיר אותם עד מאוחר יותר ,ואם אין מסדרים אותם
על המזבח היו נפסלים בלינה .אבל על המזבח אינם נפסלים
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בנחמיה )ג ל( על תיבת נִ ְׁש ּ ָכתוֹ  ,ביאר המצודת דוד וז"ל :נשכתו .כמו לשכתו כי דטלנ"ת
מתחלף.
טז .רמב"ם .רע"ב .מאירי .ויש מפרשים :שמסדרים על הסובב או על גבי הכבש )המפרש .תפארת
ישראל(.
יז .תפארת ישראל.
יח .ויקרא ו' ב'.
יט .זה לשון רש"י )ברכות ב :(.הקטר חלבים ואברים .של קרבנות שנזרק דמן ביום :מצותן.
להעלות כל הלילה ואינן נפסלים בלינה עד שיעלה עמוד השחר והן למטה מן המזבח דכתיב
'לא ילין לבקר' )שמות לד כה(:
ברש"י )ויקרא ו ב( :הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה
וכו' .ע"כ.
כ .כמו שכתוב )שמות לד כה( 'וְ לֹא ָילִ ין לַ ּב ֶֹקר' .והתרגום :וְ לָ א יְ ִביתוּן לְ צַ ְפ ָרא ּ ַבר ִממַ ְד ְּבחָ א .ופירש
רש"י :ולא ילין .כתרגומו ,אין לינה מועלת בראש המזבח ,ואין לינה אלא בעמוד השחר .ע"כ.
ובשפתי חכמים :פירוש מועלת לשון מעילה הוא ,כלומר אין לינה פוסל בראש המזבח ,כלומר
אם עלו איבריו בראש המזבח קודם עלות השחר אף על פי שלא נקרבו אינם נפסלים.
בגמרא )זבחים פז :(.איברים שלנו בעזרה מקטר והולך כל הלילה ,לן בראשו של מזבח מקטר
והולך לעולם.
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משום שאין לינה במזבח .לכן מסדרים את האיברים והחלבים
על המזבח בצדדיו.
ואם אין מקום בצדדי המזבח ,מסדרים גם על הכבש כנגד
הסובב .מפני שכבש הרי הוא כמזבח לכל דבר .ושם הוא
למעלה מחצי גבהו של מזבח ,והרי זה כאילו נשארו על גבי
המזבח עצמוכא.
ולאחר שיסדרו את המערכות יחזירו את האברים על המערכה,
ויציתו בה האשכב.
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כא .המפרש .תפארת ישראל.
במפרש וז"ל :סודרן בכבש כדי שלא יפסלו בלינה שאין יכולין להקטירן עד לאחר שיקטירו
אברי תמיד ,ואם לא סודרן על המזבח היו נפסלין בלינה ,ואמרינן בזבחים בפ' המזבח )פז (.דאין
לינה במזבח ,וכבש הרי הוא כמזבח לכל דבר ,צדי מזבח נראה לרבי מקום שהוא פנוי ואם אין
)מן( הצדדין מחזיקין סודרין אותם בסובב או על גבי הכבש ,ולאחר שיסדרו את המערכות
יחזירו את האברים על המערכה ויציתו בה האור.
בתפארת ישראל וז"ל :רצה לומר יסדרום על גבי כבש שכנגד גג הסובב ,או על גג הסובב גופיה
דשם הוא למעלה מחצי גבהו של מזבח ,והוה ליה כאילו נשארו על גבי המזבח ,רק צריך
שיניחום סמוך לכבש ,כדי שיהיה נוח לחזור ולטלן משם להחזירן למערכה )כפ"ב מ"ה( ,אבל
ביסוד ,או בכבש שכנגד היסוד ,לא הניחום ,דשם הוא חציו התחתון של מזבח והוה ליה
כמורידן מהמזבח ואסור )תוס' יומא דמ"ה ב'(.
בתוס' וז"ל )יומא מה :(:סודרן על גבי כבש או על גבי סובב .אבל על גבי יסוד לא דא"כ היה נפסל
בלינה אם ירד אבל סובב שהוא מחצי המזבח ולמעלה הרי הוא כמזבח ואין לינה מועלת
בראשו של מזבח וכן כבש ריב"א ועוד אפשר דאיסור יש להורידו מן המזבח אבל כשסודרן .על
הסובב והכבש לא מיקרי ירידה.
כב .המפרש.
בציורים דלהלן אפשר לראות את מקום הסובב במזבח.
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משנה ב
הֵ חֵ לּ ּו ַמ ֲעלִ ין ּ ָב ֵאפֶ ר ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ַת ּפ ּוחַ ְ .ו ַת ּפ ּוחַ הָ יָ ה ְב ֶא ְמצַ ע
אות ּכ ֹורּ .ובָ ְרגָ לִ ים לֹא הָ י ּו
לש מֵ ֹ
הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ְ ּ ,פ ָע ִמים ָעלָ יו ִּכ ְׁש ׁ
נוי ל ִַּמזְ ּ ֵבחַ ִ .מ ָ ּי ָמיו לֹא נִ ְת ַע ֵּצל
שה ּוא ֹ
תוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
או ֹ
ְמ ַד ּ ְׁשנִ ין ֹ
ש ן:
הו ִציא ֶאת הַ ָ ּד ׁ ֶ
הַ ּכֹהֵ ן ִמ ְּל ֹ
ֵה ֵחלּ ּו ַמ ֲעלִ ין ָּב ֵא ֶפר ַעל ַ ּג ֵּבי ַה ַּת ּפ ּו ַח .התחילו לגרוף ביעיםכג להעלות
את האפר מהמערכה ,על גבי התפוחכד.
וְ ַת ּפ ּו ַח ָהיָ ה בְ ֶא ְמצַ ע ַה ִּמז ְֵּב ַח ,באמצע המזבח יש גל גדול של אפר
צבור ,עגול כמו תפוחכה ,לשם גורפים את האפר ,ומעגלים את
האפר הרב עד שנראה כעין תפוח גדולכוְ ּ .פ ָע ִמים ָעלָ יו ִּכ ׁ ְש ׁלש
ֵמאוֹ ת כּ וֹ ר ,יש פעמים שיש בתפוח הרבה מאוד אפר ,כשלש
מאות כור.
בגמרא נתבאר שכאן הוא אחד משלשת הפעמים שדיברו
חכמים בלשון גוזמא ,ואין הכוונה שהיה ממש שלש מאות כור,
אלא שהיה הרבה מאוד אפרכז .ולא היו ממתינים מלפנות עד
W
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כג .המגריפות הם יעים ,כדלעיל.
כד .רמב"ם .המפרש .רע"ב .תפארת ישראל.
כה .רמב"ם .המפרש .רע"ב .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
כו .רמב"ם בפירוש המשניות .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד' .רע"ב .תפארת ישראל.
תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.
כז .גמרא דף כ"ט .רמב"ם .רע"ב .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
בהון עשיר וז"ל :כשלש מאות .כתב הרב ,גוזמא .וגוזמא כזו שנינו בפרכת דשקלים )ח ה( ,וגפן
דמדות )ג ח( ,ולא אשטמיט ליה לתנא בכולהו שלשה למתני בכף כי אם הכא ,ש"מ דאע"ג דהוי
גוזמא ,מ"מ היה רחוק מעט ממנין זה ,כלומר יותר משני מאות כורים ,ולכן אנו יכולים לומר
עליו להפליג הדברים באמת כשלש מאות ,ומשום הכי אין אנו צריכים לבקש טעם על מנין זה,
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שיהיה כל כך הרבה .ובא התנא להודיענו שהיה בתפוח הרבה
מאוד אפר.
כשהתאסף אפר רב מאוד עד שהפריע לסדר את המערכות,
שן אֶ ל
מוציאים לחוץ את האפרכח ,כמו שכתובכט וְ הוֹ ִציא אֶ ת הַ דֶּ ׁ ֶ
ִמחוּץ ל ּ ַַמ ֲחנֶה אֶ ל ָמקוֹ ם ָטהוֹ רל.
ּובָ ְרגָ לִ ים לֹא ָהי ּו ְמ ַד ׁ ּ ְשנִ ין אוֹ תוֹ  ,אבל בשלשת הרגלים ,אין מוציאים
את האפר מהתפוח אל מחוץ לעיר ,אף על פי שזה מפריע
W
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כ"ש דנשתמש בענין זה בשתי הגוזמות האחרות ששם יש טעם הגון כמפורש במקומם ,דלא
רצה לשנות כי שווי העניינים מועילים לזכרון.
כח .עפ"י המפרש .רש"י )ויקרא ו ד( .תפארת ישראל.
אמנם לשיטת הרמב"ם מוציאים לחוץ את האפר בכל יום .ורק ברגלים אין מוציאים.
כט .ויקרא ו' ד'.
ל .ברש"י )ויקרא ו ד( :והוציא את הדשן .הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה ,מוציאו
משם ,ואין זה חובה בכל יום ,אבל התרומה חובה בכל יום.
האופן שבו מוציאין את הדשן מהתפוח כשצריך ,נתבאר להלן )תמיד ה ה( :ו ְּפסַ ְכ ּ ֵתר הָ יְ ָתה ְכלִ י
שהוּא אוֹ חֵ ז ּ ָב ּה
ש ְך ּ ָב ּה וְ יוֹ ֵרד ,וְ ַאחַ ת ׁ ֶ
שהוּא מוֹ ׁ ֵ
ש ְר ְׁשרוֹ ת הָ י ּו בָ ּהַ ,אחַ ת ׁ ֶ
ּש ּ ֵתי ׁ ַ
חז ֶֶקת לֶ ֶת ְך ,ו ְׁ
גָדוֹ ל מַ ֲ
שתּ ,כוֹ ִפין אוֹ ָת ּה עַ ל ּגַב ּגֶחָ לִ ים וְ עַ ל
ש ּ ֶמ ׁ ֶ
לשה ְדבָ ִרים הָ יְ ָתה ְמ ׁ ַ
ּש ׁ ָ
שלּ ֹא ִת ְת ּגַלְ ּגֵל .ו ְׁ
ִמלְ מַ ְעלָ ן ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶ
ְבחַ .
ַבי הַ ִּמז ּ ֵ
שן מֵ עַ ל ּג ּ ֵ
ש ּ ָבת ,וּמוֹ ִר ִידין ּ ָב ּה ֶאת הַ דֶּ ׁ ֶ
ש ֶרץ ְּב ׁ ַ
הַ ּ ׁ ֶ
ובתפארת ישראל :שבו מורידין הדשן מהמזבח באופן זה וכדמסיק ,כהן אחד עומד למעלה
ואוחז בפסכתור וממלאו דשן ,וכשנתמלא ,אז אוחז בשלשלת ומשלשלו מעט מעט למטה ,וכהן
אחר שעומד למטה אוחז בשלשלת השני ומושכו למטה ,באופן שיהיה הפסכתר נשמט לאט
לאט ביושר דרך הכבש למטה ,ולא תתגלגל בבת אחת מהר למטה וישפך הדשן ,וכשהוריקן
למטה ,חוזר העליון ומשכו לעצמו למעלה בהשלשלת לחזור למלאותו.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב יג-טו( :ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי
המזבח .ומעלין אותו ערימה על גבי התפוח .וגורפין אותה הערימה בפסכתר .והוא כלי גדול
שמחזיק לתך .ומורידין אותו למטה .וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה
באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח.
כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן .ואין
להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה .ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן.
ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה .אין בעלי מומין מוציאין אותו .וכשמוציאין אותו לחוץ
לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה .ולא חזירים גורפים אותו .ולא
יפזרנו שם שנאמר )ויקרא ו ג( 'ושמו' .שיניחנו בנחת .ואסור ליהנות בו .ע"כ.
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ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא נוֹ י

לסדר את המערכותלא ,אלא האפר נשאר בתפוח
לַ ִּמז ְֵּב ַח ,מפני שזה יופי למזבח שיש עליו הרבה אפר ורואים
שהקריבו הרבה קרבנותלב.
ואף על פי שהוא נוי למזבח ,מכל מקום כשהגיע הזמן להוציא
את הדשן מהתפוחלג ִמ ָ ּי ָמיו לֹא נִ ְת ַע ֵ ּצל ַהכּ ֵֹהן ִמ ְּלהוֹ צִ יא ֶאת ַהדָּ ׁ ֶשן,
מעולם לא התעצל הכהן שמוטל עליו לעשותלד ,להוציא את
הדשן אל מחוץ לעיר למקום טהור.
שלשת הפעמים שדיברו חכמים בלשון גוזמא הם :תפוח,
]ג[ ופרוכתלה.

]ב[

גפן,

תפוח :ככתוב כאן.
של זָהָ ב ,עץ גפן עשוי
גפן :כמו שכתוב במסכת מדותלוּ :גֶפֶ ן ׁ ֶ
של הֵ יכָ ל ,עומדת לפני פתח
מזהב ,הָ יְ ָתה עוֹ מֶ ֶדת ַעל ּ ִפ ְתחוֹ ׁ ֶ
ההיכללז.
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לא .המפרש.
לב .תפארת ישראל.
לג .המפרש.
לד .המפרש .כתב התפארת ישראל וז"ל :רצה לומר אף שהדישון אינה מלאכה נכבדה ,ומשום
הכא לא הפיסו עליה ,אפילו הכי לא נתעצלו בה ,ונקט לה הכא ,דקא משמע לן דלהכי לא
דישנוה ברגלים ,ולא חיישינן שיתלו הרואין בעצלות הכהנים.
לה .גמרא .לשיטת רבא בגמרא יש עוד דבר רביעי ,והוא 'השקו את התמיד בכוס של זהב' לפני
שחיטתו כדי שיהיה נוח להפשיט ,ככתוב להלן )תמיד ג ד( ,ולשיטת רבא זהו גוזמא שמשקים
בכוס של זהב ]אלא השקו בכוס של נחושת יפה כזהב )רע"ב תמיד ג ד([ .אבל בגמרא חולקים על
רבא ,שאין זה גוזמא ,אלא אין עניות במקום עשירות ,ולכן אפילו את קרבן התמיד משקים
בכוס העשוי מזהב ממש.
לו .פרק ג' משנה ח'.
הערה :המראי מקומות דלהלן הם למפרשים במסכת מדות.
לז .תפארת ישראל.
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הטעם שעשו גפן של זהב לפני ההיכל ,מפני שכנסת ישראל
נמשלה לגפןלח .וכן התורה נמשלה לגפןלט.
וּמֻ ְדלָה ַעל ַּג ֵּבי כְ לוֹ נָ סוֹ ת ,עץ הגפן הזה העשוי מזהב ,מושכב על
גבי קרשים מעץ ארזמ ,כמו גפן ממש .כדי לרמז היטב את מה
שהוא מרמזמא.
שהוּא ִמ ְתנַ דֵּ ב ,כל מי שרוצה לנדב זהב עבור ההיכל,
ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
ורוצה שאת הזהב עצמו שמנדב יתנו בהיכל ,כי ההיכל כולו
מצופה בזהבמב .עושה מהזהב שמנדב צורת ָעלֶה של גפן ,אוֹ
גַ ְר ִ ּגיר ענב אחד ,אוֹ אֶ ְ ׁשכּ וֹ ל שלם של ענבים .ומֵ ִביא לכהןמג,
וְ תוֹ לֶה בָ ּה ,והכהן תולה את מה שהאדם התנדב בעץ הגפן
מזהב.
וכשצריכים זהב עבור ההיכל ,לוקחים מכאן ,ומתיכים אותו
ועושים בו מה שצריך עבור ההיכלמד.
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לח .רמב"ם .תפארת ישראל .שישראל נמשלו לגפן מבואר בגמרא חולין צ"ב .וכן במדרש
ובזוה"ק בכמה מקומות.
לט .תפארת ישראל.
מ .הכלונסאות הם מעץ ארז )תוספות יום טוב(.
מא .תפארת ישראל.
מב .רמב"ם .רע"ב.
מג .תפארת ישראל.
מד .תוספות יום טוב.
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 Qגפן מודלה על גבי כלונסאותמה R
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מה .התמונה של עץ הגפן היא להמחשה בלבד .בבית המקדש עשו צורת עץ גפן מזהב.
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 Qגרגיר R

 Qעלהמו R

 Qאשכול R
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מו .התמונות הם להמחשה .בבית המקדש עשו אותם מזהב.
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לש
שה הָ יָה ,וְ נִ ְמנ ּו ָעלֶיהָ ְ ׁש ׁ
יעזֶר ְ ּב ַר ִ ּבי צָ דוֹ קַ ,מ ֲע ֶׂ
אָ ַמר ַר ִ ּבי אֱלִ ֶ
מֵ אוֹ ת כּ ֹהֲנִ ים .היה מעשה שמפני כובד הכמות העצומה של
הזהב שהיה בה ,היו צריכים שלש מאות כהנים כדי לפנותה
לפרק את העלים והגרגירים והאשכולות שתלו בהמז.
כאן הוא אחד משלשת המקומות שדיברו חכמים בלשון גוזמא,
ואין הכוונה שהיו ממש שלש מאות כהנים ,אלא שהיו כהנים
רבים ביותרמח .ולא היו ממתינים עד שיהיה כל כך הרבה כדי
שלא תישבר הגפןמט .ובא התנא להודיענו שהיה בה הרבה
מאוד זהבנ.
פרוכת] :ד[ בכל שנה אורגים שתי פרוכות חדשות להבדיל בין
ההיכל לקודש הקדשים .עובי כל פרוכת טפח ,ארכה ארבעים
אמה ורחבה עשרים אמה ,ושמונים ושתים ריבוא נערות
עובדות לארוג כל פרוכת ,ושלש מאות כהנים מטבילים את
הפרוכתנא.

משנה ג
הֵ חֵ לּ ּו ַמ ֲעלִ ין ְּבגִ זְ ִרין לְ סַ ֵ ּדר ֵא ׁש הַ ּ ַמ ֲע ָרכָ הְ .ו ִכי כָ ל הָ ֵע ִצים
של
ַמ ֲע ָרכָ ה ,ח ּוץ ִמ ּ ׁ ֶ
ש ִרין ל ּ ַ
ַמ ֲע ָרכָ ה .הֵ ןָ ּ ,כל הָ ֵע ִצים ְּכ ׁ ֵ
ש ִרים ל ּ ַ
ְּכ ׁ ֵ
W
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מז .רר"ש .תפארת ישראל.
מח .גמרא תמיד כ"ט .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
מט .המפרש תמיד כ"ט.
נ .תפארת ישראל.
נא .שקלים פ"ח מ"ה .גמרא תמיד כט :חולין צ:
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קלג

של
של ְּת ֵאנָ ה ְו ׁ ֶ
של ּ ֶגפֶ ן .אֲ בָ ל ְּב ֵאלּ ּו ְרגִ ילִ יןְּ ,במֻ ְר ִּבי ֹּות ׁ ֶ
זַיִ ת ְו ׁ ֶ
שמֶ ן:
של ֵעץ ׁ ָ
גוז ְו ׁ ֶ
אֱ ֹ
]ה[ לאחר שהעלו את האפר אל התפוח שבאמצע המזבח ,נשאר
מקום המערכה פנוינב] ,ו[ ואז ֵה ֵחלּ ּו ַמ ֲעלִ ין ְּבגִ ז ְִרין ,התחילו להעלות
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נב .המפרש .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב א-ט( וז"ל :א .מצות עשה להיות אש יקודה על
המזבח תמיד שנאמר )ויקרא ו ו( 'אש תמיד תוקד על המזבח' .אף על פי שהאש ירדה מן השמים
מצוה להביא אש מן ההדיוט שנאמר )ויקרא א ז( 'ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח'.
ב .בבקר עורכין עצים ועורכין בראש המזבח מערכה גדולה של אש שנאמר )ויקרא ו ה( 'ובער
עליה הכהן עצים בבקר בבקר' .וכן מצוה להעלות שני גזרים של עץ עם תמיד של שחר יותר על
עצי המערכה שנאמר )ויקרא ו ה( 'ובער עליה הכהן עצים בבקר' .וכן מוסיפין שני גזרים עם תמיד
של בין הערבים שנאמר )ויקרא א ז( 'וערכו עצים על האש' .מפי השמועה למדו שבתמיד של בין
הערבים הכתוב מדבר.
ג .שני גזרים של בין הערבים מעלין אותן שני כהנים .כל אחד ואחד בעץ יחידי בידו שנאמר
)ויקרא א ז( 'וערכו' הרי כאן שנים .אבל של שחר בכהן אחד.
ד .שלש מערכות של אש עושין בראש המזבח בכל יום .ראשונה מערכה גדולה שעליה מקריבין
התמיד עם שאר הקרבנות .שניה בצדה קטנה שממנה לוקחין אש במחתה להקטיר קטורת בכל
יום .שלישית אין עליה כלום אלא לקיים מצות האש שנאמר )ויקרא ו ו( 'אש תמיד תוקד'.
ה .מפי השמועה למדו שזה שנאמר )ויקרא ו ב( 'על מוקדה על המזבח' זו מערכה גדולה) .ויקרא ו
ב( 'ואש המזבח תוקד בו' זו מערכה שניה של קטרת) .ויקרא ו ה( 'והאש על המזבח תוקד בו' זו
מערכה שלישית של קיום האש .אבל איברים ופדרים שלא נתאכלו מבערב נותנין אותן בצדי
מערכה גדולה.
ו .המכבה אש המזבח .לוקה שנאמר )ויקרא ו ה ו( 'לא תכבה' .אפילו גחלת אחת ואפילו הורידה
מעל המזבח וכבה לוקה .אבל אש מחתה ואש מנורה שהכינה במזבח להדליק ממנה אף על פי
שכבה אותן בראש המזבח פטור שהרי נתקה למצוה אחרת ואין אני קורא בהן אש המזבח.
ז .כשמסדר עצי מערכה גדולה מסדרה במזרח המזבח .ויהיה מראה שהתחיל לסדר מן המזרח.
וריוח היה בין הגזרים .וראשי הגזרים הפנימיים היו נוגעין בדשן שבאמצע המזבח והוא הנקרא
תפוח.
ח .ואחר שמסדר מערכה גדולה חוזר ובורר עצי תאנה יפים ומסדר מערכה שניה של קטורת
מכנגד קרן מערבית דרומית משוכה מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות ובה כמו חמש סאין
גחלים .ובשבת עושין בה כמו שמונה סאין גחלים מפני שעליה מקטירין בכל שבת שני בזיכי
לבונה של לחם הפנים.
ט .מערכה שלישית של קיום האש עושה אותה בכל מקום שירצה מן המזבח .ומצית בה את
האש .ולא יצית האש למטה ויעלה אותה למזבח אלא במזבח עצמו מציתין שנאמר )ויקרא ו ב(
'ואש המזבח תוקד בו' .מכאן להצתה שלא תהיה אלא בראשו של מזבח.
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גזירי עצים חתוכים ובדוקים שאין בהם תולעיםנג,
ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה .כדי לסדר את מערכת האשנד.

וְ כִ י כָ ל ָה ֵעצִ ים ְּכ ׁ ֵש ִרים לַ ַּמ ֲע ָרכָ ה,

שואל התנאנה:
העצים כשרים למערכה שעל המזבחנו.

לְ ַסדֵּ ר ֵא ׁש

האם כל מיני

ומשיב מידנזֵ :הן ,כןָּ ,כל ָה ֵעצִ ים ְּכ ׁ ֵש ִרין לַ ַּמ ֲע ָרכָ ה,
העצים כשרים למערכה שעל המזבחנח ,ח ּוץ ִמ ׁ ּ ֶשל זַיִ ת וְ ׁ ֶשל ֶ ּג ֶפן,

כלומר ,רוב מיני

חוץ מעצי זית ועצי גפן ,משום ישוב ארץ ישראל ,שהרי יש
להם פירות חשובים .וכן מפני שבעצים הללו יש קשרים ואינם
דולקים יפהנטֲ .אבָ ל ְּב ֵאלּ ּו ְרגִ ילִ ין ,אבל את אלו העצים רגילים
W

באר התמיד

X

כהֲנִ ים ּ ַבעֲלֵ י
ש ּ ׁ ָשם הַ ּ ֹ
נג .המפרש .במסכת מדות )ב ה(ִ :מז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ יתִ ,היא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת הָ עֵ ִציםֶ ׁ ,
ְבחַ .
ַבי הַ ִּמז ּ ֵ
ש ִּנ ְמצָ א בוֹ תוֹ לַ עַ תָ ּ ,פסוּל מֵ עַ ל ּג ּ ֵ
יעין הָ עֵ ִצים ,וְ כָ ל עֵ ץ ׁ ֶ
מו ִּמין מַ ְתלִ ִ
ברמב"ם הלכות איסורי המזבח )פרק ו( :א .כשם שמצוה להיות כל קרבן תמים ונבחר כך הנסכין
יהיו תמימים ונבחרים שנאמר )במדבר כח לא( 'תמימים יהיו לכם ונסכיהם' שיהיו הנסכים
תמימים שלא יביא נסכים לא מיין מעושן ולא סולת שהתליעה ולא יבלול בשמן שריחו או טעמו
רע.
ב .וכן עצי המערכה לא יהיו אלא נבחרים ולא יהיה בהם תולעת .וכל עץ שהתליע כשהוא לח
פסול למזבח .התליע יבש גורר את המקום שהתליע .ועצי סתירה פסולין לעולם לא יביאו אלא
חדשים.
ג .המקדיש יין פסול או סלת או שמן פסול או עצים פסולים למזבח הרי הדבר ספק אם דומים
לבעל מום כבהמה ולוקה או אינן כבעל מום לפיכך אינו לוקה ומכין אותו מכת מרדות .ע"כ.
נד .בספר המצות להרמב"ם וז"ל )מצוה כט( :שצונו להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד והוא
אמרו יתעלה 'אש תמיד תוקד על המזבח' ,וזה לא יתכן אלא במה שצוה להתמיד להשים עצים
בבקר ובין הערבים ,כמו שנתבאר בב' מיומא ובמסכת תמיד ,ובבאור אמרו אף על פי שהאש
יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ,וכבר התבארו דיני מצוה זו בד' מיומא ושני מתמיד
כלומר מצות מערכת האש אשר יעשו בכל יום במזבח.
נה .המפרש.
נו .תפארת ישראל.
נז .המפרש.
נח .המפרש.
נט .שני דיעות בגמרא מה הטעם שאין מביאין עצי זית וגפן.
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קלה

תמיד להביא למערכהְּ ,ב ֻמ ְר ִּביּוֹ ת ,בענפיםסֶ ׁ ,של ְּת ֵאנָ ה ,ענפי
תאנה זקנים שכבר אינם עושים פירותסא ,וְ ׁ ֶשל ֱאגוֹ ז ,ועץ של
אגוזסב ,וְ ׁ ֶשל ֵעץ ׁ ָש ֶמן ,ועץ של שמן אפרסמוןסג.
בכל יום לפני שמעלים את העצים כדי לסדר את המערכה,
בוזקים מלח על הכבש כדי שלא יחליקו הכהנים .ומותר מפני
שאין ההולכה הזו עבודה .אבל אחר כך אוספים משם את
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ברמב"ם וז"ל :והטעם שאין מסיקין עצי הזיתים והגפנים משום ישוב ארץ ישראל ,ועוד מפני
שממהרין להתאכל.
ס .תפארת ישראל.
סא .תפארת ישראל .וז"ל התפארת ישראל :דוקא ענפי תאנים זקנים ,שכבר אינן עושין פירות
אבל של זית וגפן גם זקנים עושין על כל פנים מעט פירות חשובות.
בגמרא בענין עצי תאנה שאינם עושים פירות וז"ל :כדרחבה ,דאמר רחבה ,מייתי תאיני
חיורתא ,ושייפי להו בחבלא דצבתא דסריך עליה בזרא ,וקברי היכא דמסיק ימא שירטון ,קורה
עבדא פירי לא עבדא ,ותלת בריכי מינייהו לא מחזקה להו גמלא .ע"כ.
ביאר המפרש :דאמר רחבה מייתי תאיני חיוורתא .תאנים לבנות אותן תאנים רעות הן נטעים
של תאנים חיוורתא לוקחין כדי לנטוע כדמפרש .ושייפי להו בחבלא דצבתא .כמו דצבתא
מייתינן במסכת עבודה זרה בסופה )עה (:בחבל העשוי מצורי דקל ושייף ליה לעץ עד שתסיר כל
קליפתו וגם אם יש זרע גרעין בתוך הנטיעות תפילנו ושוב לא יבא שם פרי ובהכי משירין
קליפתן ושמא ע"י כך תועיל לו שלא תגדיל בו קליפה ומתוך כך לא יבא בו פרי דיפול דשריקה
ביה בארעי זרע גרעין כמו שפירשתי .וקברי ליה היכא דמסיק לה ימא שירטון .באותו מקום
שהים גדל ומתוך לחלוח המים לא ימות האילן שאם לא היה שם קבור ימות מתוך שאין בו
קליפה .קורה עבדא .ומתוך שהוא אילן סרק ואין גדל בו פרי שמכחישין כחו גדול כל כך שראוי
לקורות לעשות ממנו בנין אותן ענפים הדקין לוקחין לצורך המזבח ,ותלת סיכי מינייהו ענפי
לשון אחר בריכי .לא מחזקה להו גמלא .דף של גשר אינו יכול לסובלן מרוב גודלן ,גמלא גשר
כלומר הרבה הם גדולים כך נראה בעיני שינוי זה וכמו שברייתא שנויה בת"כ כגירסת הספרים
אין אדם יכול ליישב .ע"כ.
סב .אגוז ביאר התפארת ישראל :וואלנוסבוים.
סג .רע"ב .אמנם כתב הרע"ב וז"ל :ושל עץ שמן .העושה שמן אפרסמון .ואני שמעתי ,שהוא
האילן שקורים לו בלע"ז פינ"ו ,ובערבי צינובו"ר .ואף על גב דעץ מאכל הוא אין בו צורך כמו
בגפן וזית ,הלכך לא אסרוהו משום ישובה של ארץ ישראל כדרך שאסרו הגפן והזית.
והמפרש פירש :עצי שמן .עצים שדולקין כמו נר.
התפארת ישראל כתב :פיכטענהאלץ שמן ,שאלו העצים מתלהבין יפה ,ולא לקחו עצי ארזים
ארנים וברושים )כפ"ג דפרה( ,מדמעלין עשן הרבה.
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המלח ,כדי שלא יהיה חציצה בין רגלי הכהנים לכבש ,בשעת
עבודת הולכת הקרבנות למזבחסד.

משנה ד
אשי הַ ִ ּגזְ ִרין
ית ּה ִמזְ ָרחָ הְ ,ו ָר ׁ ֵ
דולָה ִמזְ ָרחָ ה ,וַ חֲזִ ָ
ִס ֵ ּדר הַ ּ ַמ ֲע ָרכָ ה גְ ֹ
שהָ י ּו
נוגְ ִעים ּ ַב ּ ַת ּפ ּוחַ ְ .ו ֶרוַ ח הָ יָ ה בֵ ין הַ ִ ּגזְ ִריןֶ ׁ ,
ימ ִּים הָ י ּו ֹ
הַ ּ ְפנִ ִ
שם :
יתא ִמ ּ ׁ ָ
יתין ֶאת הָ אֲ לִ ָ
ַמ ִּצ ִ
על המזבח ,יש שלש מערכותסה :א .מערכה גדולה .מקומה
במזרח המזבח ,בצד דרוםסו .מערכה זו גדולה ורחבהסז ,ועליה
מקריבים את קרבן התמיד ושאר הקרבנותסח.
ב .מערכה שניה .ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כדי לשים
על מזבח הזהב עבור הקטורתסט .מקומה במערב המזבח ,משוך
מן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמותע.
ג .מערכה לקיום האש .אין מקריבין במערכה זו כלוםעא ,אלא
היא לקיום מצוותעב 'וְ הָ אֵ ׁש ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּתו ַּקד בּ וֹ לֹא ִתכְ ֶּבה'עג.
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סד .עירובין ק"ד .וברש"י .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ג'.
סה .כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
סו .עפ"י תפארת ישראל בסימני הציור .וז"ל התפארת ישראל :מערכה גדולה היה בדרום
המזבח ,נגד חצי מזרחי של כבש.
סז .תפארת ישראל.
סח .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
סט .להלן משנה ה' .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד' .ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני
הבזיכי לבונה משולחן לחם הפנים )להלן משנה ה .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב ח(.
ע .להלן משנה ה'.
עא .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
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קלז

ביום הכיפורים יש מערכה רביעית ,שממנה לוקח הכהן גדול
גחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשיםעד.
ִסדֵּ ר ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה גְ דוֹ לָ ה ,מי שזכה בתרומת הדשן ,הוא מסדר את
המערכה הגדולהעהִ ,מ ָזְר ָחה ,מקום המערכה גדולה הוא בצד
מזרח מהתפוחעו.
סידור המערכה גדולה הוא באופן זה :מסדרים עצים אחד ליד
השני ממזרח למערב ,ועליהם מסדרים עצים מדרום לצפון,
ועליהם שוב ממזרח למערב ,וכן הלאה בסדר זהעז.
ִית ּה ִמז ְָר ָחה ,בצד מזרח של המערכה עושים חלון ופתח ,כדי
וַ ֲחז ָ
שיכנס משם רוח להלהיב האשעח.
ימ ִ ּים ָהי ּו נוֹ גְ ִעים ַּב ַּת ּפ ּו ַח ,ראשי העצים הפנימים
אשי ַה ִ ּג ִזְרין ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ָר ׁ ֵ
פ
עט
ארוכים ונוגעים בתפוח שהוא באמצע המזבח  .מקרבים את
המדורה לתפוח כמה שאפשר ,כדי לתת רווח לאמה לצד מזרח
שהוא מיוחד להילוך רגלי הכהנים ,כדי שלא ישרפו בגדיהםפא.
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עב .ויקרא ו' ה'.
עג .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'.
עד .כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה' .והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד' ו'.
עה .גמרא יומא כ"ב .המפרש .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
עו .המפרש.
עז .עי' תפארת ישראל.
עח .תפארת ישראל.
עט .רע"ב.
פ .המפרש .תפארת ישראל.
פא .ראב"ד )הלכות בית הבחירה ב ז( .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
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וְ ֶרוַ ח ָהיָ ה בֵ ין ַה ִ ּג ִזְרין ,משאירים מעט רווח בין העצים,
יתא ִמ ׁ ּ ָשם ,ברווח בין העצים מניחים קיסמים
ַמ ִ ּצ ִיתין ֶאת ָה ֲאלִ ָ
דקים ,שאותם מדליקים ,ועל ידם נדלק כל המערכה.

ׁ ֶש ָהי ּו

ֲאלִ ָיתא:

עצים קיסמים דקיםפב.

]ז[ בנוסף לשאר העצים שבמערכה גדולה ,מביאים גם כן שני
גזירי עציםפג ,ארכם ורחבם אמה על אמה ,ועביים כמו מחק
גדיש של סאהפד.

משנה ה
שם ֲעצֵ י ְת ֵאנָ ה יָ ִפין ,לְ סַ ֵ ּדר הַ ּ ַמ ֲע ָרכָ ה ְׁשנִ ָ ּיה לַקְּ ט ֶֹרת,
ּ ֵב ְרר ּו ִמ ּ ׁ ָ
ְ
פון
רו ִמיתָ ,מ ׁש ּוך ִמן הַ ֶּק ֶרן ְּכל ּ ֵַפי ָצ ֹ
ִמ ְּכנֶגֶ ד ֶק ֶרן ַמ ֲע ָר ִבית ְ ּד ֹ
ש ּ ָבת ְּבעֹמֶ ד
ַא ְר ּ ַבע ַא ּמ ֹותְּ ,בעֹמֶ ד חָ מֵ ׁש ְס ִאים ּ ֶגחָ לִ יםּ ,ו ְב ׁ ַ
בונָ ה
נו ְתנִ ין ְׁשנֵי ְבזִ יכֵ י לְ ֹ
שם הָ י ּו ֹ
ש ָּׁ
מונַ ת ְס ִאין ּ ֶגחָ לִ יםֶ ׁ ,
ְׁש ֹ
שלּ ֹא נִ ְת ַא ְּכל ּו ִמ ּ ָב ֶע ֶרב,
של לֶחֶ ם הַ ּ ָפנִ ים .הָ ֵאבָ ִרים ְוהַ ּ ְפ ָד ִרים ׁ ֶ
ֶׁ
כות ּ ָב ֵא ׁש,
ַמ ֲע ָרכָ הִ .ה ִּצית ּו ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ַמ ֲע ָר ֹ
או ָתן ל ּ ַ
ַמחֲזִ ִירין ֹ
ְויָ ְרד ּו ּובָ א ּו לָהֶ ם לְ לִ ְׁש ּ ַכת הַ ָּגזִ ית:
ֵּב ְרר ּו ִמ ׁ ּ ָשם ,בחרו מתוך העציםפהֲ ,עצֵ י ְת ֵאנָ ה יָ ִפין ,עצי תאנה יפים
וטוביםפו ,כדי לְ ַסדֵּ ר את ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה ה ׁ ְשנִ ָ ּיה לַ ְּקט ֶֹרת.
W
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פב .המפרש .רע"ב.
פג .יומא כ"ו :רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ג' .ועיין במפרשים כאן.
פד .זבחים ס"ב :רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'.
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מפני שצריכים לקחת ממערכה זו גחלים ולתת אותם על
המזבח הפנימי ,כדי להקטיר שם קטורת ,לכן בוררים דוקא יפים
שיעשו גחלים טובים ולא אפרפז.

זו השניה ,הוא ִמ ְּכנֶ גֶ ד ֶק ֶרן ַמ ֲע ָרבִ ית דְּ רוֹ ִמית,
דרומית של המזבחָ ,מ ׁש ּו ְך ִמן ַה ֶּק ֶרן ְּכלַ ּ ֵפי צָ פוֹ ן

מקום מערכה
קרן מערבית
ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ,המדורה שממנה לוקחים גחלים לקטורת ,משוכה
לצד צפון ,מקרן מערבית דרומית של מזבח ,ארבע אמותפח.
כנגד

W
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פה .התפארת ישראל כתב שבחרו מתוך העצים שהעלו למזבח ,ובחרו עוד לפני שסידרו את
המערכה הגדולה ,ואחרי שסידרו את המערכה הגדולה ,סידרו את המערכה השניה לקטורת
מהעצים שכבר בחרו עבור מערכה זו.
אמנם ,רש"י פירש )זבחים נח (.שבחרו מדיר העצים .ונראה כוונתו שהלכו ובחרו במיוחד עצים
מלשכת דיר העצים.
פו .בטעם מדוע דוקא עצי תאנה כתב רש"י )זבחים נח :(.בשל תאנה היו רגילין ,וטעם אגדה הוא
שבו היתה תקנה לאדם הראשון ויעשו להם חגורות .ע"כ.
וכתב התפארת ישראל :משום דקטורת מכפר על לשון הרע )כיומא דמ"ד א'( ,וחטא אדם הראשון
ע"י לשון הרע היה ,שקבל מלשינות מהנחש ,ובעלי תאנה נתקן ,אחר שחטא ונתבושש ,שעשו
להם מעלי תאנה חגורות ,לכן גם לקטורת לקחו עצי תאנה ]נתעוררתי לזה מדברי רש"י זבחים
דנ"ח[ ,וכו' .ע"כ.
פז .המפרש.
פח .תפארת ישראל .וז"ל התפארת ישראל :רצה לומר שהיה המדורה של קטורת משוכה לצפון
מקצה קרן מערבית דרומית של מזבח ,ד' אמות .וה"ט ,מדכתיב בקטורת של יו"כ ולקח מלא
המחתה וגו' אשר פתח אהל מועד ,וילפינן כל קטורת מקטורת יו"כ ,שצריך ליקח הגחלים
מכנגד פתח אהל מועד ,וד' אמות לצפון מקרן מערבית דרומית של מזבח ,שם מכוון נגד פתח
אהל מועד] ,דהרי קיימא לן דמזבח עומד ממוצע באמצע עזרה ,משוך רק קצת כלפי דרום ]כזבחים נ"ט א'
ורמב"ם פ"א מבחירה[ ,וגם קיימא לן דקדושת היכל ואולם חדא מלתא היא ]ועי' תוס' זבחים דנ"ח
ב' ,שכתבו דספיקא הוא בש"ס[ ,אם כן פתח האולם דינו כפתח ההיכל ,ונקרא גם כן פתח אהל
מועד ,והרי פתח האולם היה גם כן כהמזבח מכוון באמצע העזרה ,והפתח היה רחב כ' אמה,
נמצא שהמזבח שהיה רוחב גגו למעלה כ"ח אמה ,היו כ' אמות אמצעיות שלו נגד כ' אמות של
פתח האולם וארבע אמות לכאן וארבע אמות לכאן היה גג המזבח עודף על פתח האולם ,ואלו
הד' אמות שגג המזבח עודף מכאן ומכאן ,לא היו נגד פתח האולם ,נמצא שכשמושך לעשות
המדורה להקטורת ד' אמות מהקרן ,תהיה המדורה מכוונת נגד פתח אהל מועד[.
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]ח[ ְּבע ֶֹמד ָח ֵמ ׁש ְס ִאים ֶ ּג ָחלִ ים ,משערים לסדר כמות של עצים כדי
שיצא מזה חמש סאה גחליםפט.
ְּבע ֶֹמד :כמו באומדצ.
ּובְ ׁ ַש ָּבת שצריך גם כן להקטיר במערכה זו שני בזיכי לבונה,
שהיו בלחם הפניםצא ,צריך להוסיף עוד שלש סאהְּ .בע ֶֹמד ׁ ְשמוֹ נַ ת
ְס ִאין ֶ ּג ָחלִ ים ,בשבת משערים לסדר כמות של עצים כדי שיצא
W
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פט .מפרש .תפארת ישראל .ומערכה גדולה וודאי היתה גדולה מזו ,רק לא היה שיעור קבוע לה,
דהכל לפי הקרבנות שהיו מביאים באותו יום )תפארת ישראל(.
במפרש וז"ל :גחלים לפי אומד חמש סאין גחלים היו נותנין שם עצים ,כך שיערו לחתות בתוכו
בראש המזבח כשהוא חול מחתה של ארבעה קבין בריוח ,ולכך צריך שני כלים לפי שלא היה
חותה בשל זהב כדאמר ביומא )דף מד (:שהתורה חסה על ממונן של ישראל ,ובכלי של כסף
שהיה חותה לא היה יכול להכניס הגחלים בפנים דגנאי הוא להכניס כלי כסף בפנים שאין
עניות במקום עשירות ,וגם צריך שיהא אותו שמכניס בפנים קטן יותר לפי שלא היה יכול
לערות אותו של כסף בשל זהב שלא יפלו מן הגחלים לארץ ,הילכך חותה בשל ארבע קבין
ומערה בשל שלשה קבין ,והיינו דתנן לקמן נתפזר ממנו כקב גחלים מכבדן לאמה וצריך
להכניס כלי מלא בפנים דכתיב )ויקרא טז( ולקח מלא המחתה גחלי אש וגו'.
צ .רע"ב .תפארת ישראל .ברמב"ם וז"ל :עומד כמו אומד ,והוא השעור בקירוב .ע"כ.
צא .ענין שני בזיכי הלבונה ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ה ב-ג( :ודבר ברור בתורה שהוא
שתים עשרה חלות כל חלה שני עשרונים .ועורכין אותו שני סדרים .שש חלות בכל סדר .חלה
על גבי חלה ובין כל שתי חלות שלשה קנים של זהב כדי שתהיה הרוח מנשבת בו .וסומך כל
מערכה בשתי קשוות .ונותנין בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ לבונה שנאמר )ויקרא כד ז(
'ונתת על המערכת לבונה זכה' .וכלי זה הוא הנקרא בזך .נמצאו שני קומצי לבונה בשני הבזיכין.
ושוליים היו לבזיכין כדי שיניחום על השולחן .שני הסדרים מעכבין זה את זה .ושני הבזיכין
מעכבין זה את זה .והסדרין והבזיכין מעכבין זה את זה.
וכן ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד ט-יא( :ט .בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי
לבונה כיצד הם עובדין .מפיסין בשחר אנשי אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של
שחר ושני כבשי עולה של מוספין .וכל שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה
בשני כבשי מוסף .והמשמר האחר שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין
הערבים .ואלו ואלו חולקין בלחם הפנים.
י .ואין אוכלין את הלחם עד שיקטירו שני בזיכי לבונה על האש .והלבונה טעונה מלח כשאר
הקרבנות.
יא .ואחר קרבן המוספין מקטירין שני הבזיכין .ושני כהנים מקריבין את שני הבזיכין.
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מזה שמונה סאה גחליםֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָשם ָהי ּו נוֹ ְתנִ ין ׁ ְשנֵ י בְ זִיכֵ י לְ בוֹ נָ ה ׁ ֶשל לֶ ֶחם
ַה ּ ָפנִ ים ,כדי להקטיר שם את שני הבזיכי לבונה של לחם
הפניםצב.

W
צב .מפרש .תפארת ישראל.
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 Qהמערכות והתפוח על המזבח R
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לאחר שסידרו את שתי המערכות ,מביא אותו הכהן שזכה
בתרומת הדשן את שני הגזירי עציםצג ,שארכם ורחבם אמה על
אמה ,ועביים כמו מחק גדיש של סאהצד ,ומסדרם במערכה
הגדולהצה.
ָה ֵאבָ ִרים וְ ַה ּ ְפ ָד ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַא ְּכל ּו ִמ ָּב ֶע ֶרב ,האברים והחלבים
מהקרבנות שעדיין לא נשרפו ונעשו דשן מהלילה ,שהניחו
אותם בצדדי המזבח ועל הכבש ,כמו שנתבאר לעילַ ,מ ֲחז ִִירין
אוֹ ָתן לַ ַּמ ֲע ָרכָ ה ,עכשיו לאחר שסידרו את המערכה ,מחזירין
אותם למערכה ונשרפים שם בצידי המערכהצו.
ִה ִ ּצית ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ַּמ ֲע ָרכוֹ ת ָּב ֵא ׁש ,הדליקו אש בשתי המערכות .את
המערכה השלישית לקיום האש אפשר להדליק לאחר קרבן
התמידצז .וְ יָ ְרד ּו ּובָ א ּו לָ ֶהם לְ לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִית ,ואחר כך הלכו ללשכת
הגזית כדי לעשות את הפיסצח.
לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִית :זה בצד צפון של העזרה ,ונקראת כן מפני שבנויה
מאבני גזית מרובעים לכבוד הסנהדריןצט.
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צג .יומא כ"ו :רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ג' .ועיין במפרשים כאן.
צד .זבחים ס"ב :רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'.
צה .יומא ל"ג .מפרש.
צו .המפרש כתב שמחזירין אותם רק לאחר הקרבת קרבן תמיד ,שהרי אסור להקטיר שום דבר
במערכה זו קודם התמיד .אך התפארת ישראל כתב שמחזירין אותם עכשיו לפי הסדר במשנה,
ואסור רק להעלות שאר קרבנות קודם התמיד ,אבל לא כשהם כבר על המזבח .ועי"ש.
צז .תפארת ישראל.
צח .רע"ב .המפרש .תפארת ישראל.
צט .תפארת ישראל מדות ה' ד'.
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יש בבית המקדש שלשה בתי דינים :א .סנהדריה קטנה של
עשרים ושלשה דייניםק ,ליד פתח הר הבית המזרחי מבפנים .ב.
סנהדריה קטנה של עשרים ושלשה דיינים ,ליד פתח עזרת
נשים המזרחי מבפנים .ג .סנהדריה גדולה של שבעים ואחד
דיינים ,בלשכת הגזית שבעזרהקא.
לשכת הגזית היא גדולה וגבוההקב .הלשכה בנויה חצי בקודש
וחצי בחול .יש לה שני פתחים אחד לקודש ואחד לחולקג.
הסנהדרין יושבים בחצי החול של לשכת הגזית ,כי בחצי
הקודש אסור לשבת] ,ט[ שהרי 'אין ישיבה בעזרה אלא למלכי
בית דוד בלבד'קד.
החצי המזרחי של הלשכה קודש ,והחצי המערבי חול .וזה מפני
שהפתח לקודש נמצא בחלק המזרחי של הלשכה ,והפתח לחול
נמצא בחלק המערבי של הלשכה .ונמשך הקדושה לפי הפתחקה.
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ק .סנהדרין ב.
קא .סנהדרין י"א ב' ובתפארת ישראל שם.
קב .יומא כ"ה .וברש"י .ופשוט שלשכת העץ ולשכת הגולה הגיעו גם כן לאותו הגובה של לשכת
הגזית ,כמו שכתוב במשנה )מדות ה ד( 'וגג שלשתן שוה'.
קג .יומא כ"ה.
קד .יומא כ"ה.
קה .מאירי )יומא כ"ה( .וכן משמע ברבינו חננאל ובריטב"א )שם( .וביאר הר"מ קזיס זלה"ה במדות
וזתו"ד :ונ"ל שנוכל למצוא שיהיה החול לצד מערב ,והקודש לצד מזרח ,כשנניח שלשכת הגזית
תהיה מונחת בקרן מזרחית צפונית של העזרה ,ויהיה לה פתח לחיל בצפונה סמוך לכותל
מערבי שלה ,ופתח לעזרה בדרומה סמוך לכותל מזרחי שלה .ולכן יהיה חציה שלצד מזרח
קודש ,וחציה שלצד מערב חול .וסמוך לה לצד מערב יהיו לשכת העץ ולשכת הגולה .ע"כ.
והציור כעין זה:
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והטעם לזה שדוקא החצי המערבי הוא חול ,כדי לקרב יותר את
הסנהדרין אל המזבח .כמו שאמרו חז"לקו :מניין לסנהדרין
שיושבין בלשכת הגזית סמוך למזבח ,שנאמרקז 'וְ לֹא ַת ֲעלֶה
ְב ַמ ֲעלֹת ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי' ובפסוק אחר כך כתובקח 'וְ אֵ ּלֶה הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים'קט.
בתוך לשכת הגזית יש פספסין ,כדי להבדיל בין חצי הקודש
לחצי החול ,כמו שיש בבית המוקדקי.
]י[ בלשכת הגזית בחציה החולקיא ,יושבים סנהדרין גדולה של
שבעים ואחד דייניםקיב .הסנהדרין יושבים ופניהם לדרום
ואחוריהם לצפוןקיג ,ויושבים בחצי עיגול ,כדי שיראו כל
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מערב – חצי חול  -סנהדרין
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לעזרה

לשכת הגזית

עזרה

מזרח – חצי קודש  -פיס
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קו .ירושלמי מכות ז .רש"י שמות כ"א א' .ועוד.
קז .שמות כ' כ"ג.
קח .שמות כ"א א'.
קט .מאירי יומא כ"ה.
קי .ריטב"א יומא כ"ה.
קיא .יומא כ"ה.
קיב .סנהדרין ג:
קיג .תפארת ישראל בסימני הציור.
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הסנהדרין אלו את אלו .בשני הצדדים יש שני סופרים
הכותבים .לפני הסנהדרין יושבים שלש שורות של תלמידים,
בכל שורה עשרים ושלשה תלמידים .והבעלי דינים והעדים
עומדים ברווח העיגולקיד.
]יא[ בחצי הקודש של לשכת הגזית עושים את הפייסות .ולומדים
את זה מהפסוק שנאמרקטו 'בבית אלקים נהלך ברגש' ,שצריך
לעשות את הפיס בקודש ,דהיינו בעזרהקטז.
אך מכיוון שאי אפשר שיעשו את הפיס בעזרה ממש ,משום
שהממונה לוקח מצנפת של אחד מהכהנים בשעת הפיס ,ואין
נכון שיעמוד כך הכהן בעזרה בגלוי ,ועוד משום שעומדים
בעיגול ,ואם כן יהיה אחוריהם אל היכל ה' .לכן עושים את
הפיס בלשכת הגזית ,בחציו הקודש ,שקדוש בקדושת העזרהקיז.
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קיד .סנהדרין ל"ו:
קטו .תהילים נ"ה ט"ו.
קטז .יומא כ"ה .ז"ל המאירי )יומא כה (.בענין סדר עשיית הפייסות :כשהיו הכהנים של בית אב
מתכנסים לפייס ,היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה ,ועומדין שם כמין
כולייר ,והוא תכשיט עגול ,ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול ,וזקן מזקני הסנהדרין יושב בחציה
של חול לצד מערבה של לשכה ,ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון אחד ,אלא שהוא אינו יודע
מהיכן יתחיל המנין ,והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם ומחזירה ,והכל מכירין
שממנו מתחיל החשבון ,ואח"כ הזקן מודיעם המנין ,והממונה מקיף ומונה האצבעות ,ואותו
שכלה בו המנין זכה.
קיז .תוספות יומא כ"ה .תפארת ישראל.
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א .יתכן לבאר טעם נוסף מדעו הם רצים כדי לקדש ידים ורגלים ולהתחיל לעשות עבודה,
שזה מרוב התשוקה לעשות עבודה ,ועד עכשיו הוכרחו להתאפק ולהמתין עד אחר תרומת
הדשן ,אבל עכשיו שיכולים כבר הרי הם מיד רצים במהירות בתשוקה נפלאה לקיים מצוות
קידוש ידים ורגלים ולעשות את העבודה הקדושה בבית המקדש.
וכעי"ז יש לציין לזה את המעשה מהרה"ק מברדיטשוב זיע"א שהיה ממתין בלילה הראשון
של חג הסוכות כל הלילה ,עד שיגיע הבוקר ,ויוכל לקיים מצוות נטילת לולב.
והאתרוג היה מונח בתוך ארון ,עם כיסוי מזכוכית .ומיד כאשר הגיע הבוקר ,בגודל תשוקה
רבה והתלהבות נטל את האתרוג ,ומבלי משים נשבר הזכוכית ,ולא שם לב לכך.
וכן במוצאי חג הסוכות היה ער כל הלילה כדי לקיים מצוות תפילין ,שנבצר ממנו לקיים
זה תשעה ימים.
וכך יש עוד סיפורים רבים מהצדיקים על גודל תשוקתם למצוות ,וכן כאן בכהנים מרגע
שכבר יכולים מיד ממהרים ורצים בתשוקה נפלאה לקיים המצוות.
ומהראוי לציין לכל הפחות את העובדא על הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זיע"א
]השני[ ,שבחג הסוכות היה ממתין עד נץ החמה ,ומיד בנץ החמה היה נוטל את הלולב .אך
בשנות זקנותו ,לא עצר יותר כח להמתין עד נץ החמה ,אלא מיד בעלות השחר נטל את
הלולב ,בגודל עבודתו הקדושה.

ב.

כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' ,בספרו 'הון עשיר' )מדות

ג ח( וז"ל :נמנו עליה שלש מאות כהנים .הואיל וגפן זו רומזת לכנסת ישראל וכמו שכתב
התי"ט בשם הרמב"ם ,אין לתמוה אמאי הפליגו דבריהם רז"ל במנין זה של שלש מאות ,כי
בגפן שלשה שריגים )בראשית מ י( אלו האבות )חולין צב ,(.והשין ממש שהיא עולה שלש
מאות צורתה בג' ווי"ן הרומזים להם ,כמו שכתבו חכמי האמת על תיבת שבת שהיא
נוטריקון שין בת ,דהיינו השלשה אבות ומלכות בית דוד הנקראת בת.

ג.

כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' ,בספרו 'הון עשיר' )שקלים

ח ה( וז"ל :ושלש מאות כהנים .כתב הרב ,גוזמא .ש"ס )ה"ב לב .(:ומ"מ יש ליתן טעם למנין
זה ,והוא שרומז כל המניינים השייכים ביה ,דהיינו ע"ב נימין ,כ"ד חוטין ,היקפו ק"כ מפני
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שארכו ארבעים ורחבו עשרים ,ושמנים ושתים רבוא ,ושתים שעושים בכל שנה ,סך כלם
שלש מאות.

עון ֶּבן
או ֵמר ִמ ּ ׁשוּם ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
יאל ֹ
עון ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ד .זה לשון המשנה בשקלים )ח ה(ַ :ר ָּבן ִ ׁש ְמ ֹ
ימא ֶעשְׂ ִרים
ימא ְונִ ָ
ימין נֶ אֱ ֶרגֶ תְ ,ו ַעל ָּכל ִנ ָ
הַ ְּסגַ ןָ ּ ,פרֹכֶ ת ָע ְביָ ּה ֶטפַ חְ ,ו ַעל ִ ׁש ְב ִעים ו ְ ּׁש ַּתיִ ם ִנ ִ
מו ִנים ו ְ ּׁש ַּתיִ ם ִרבּ ֹוא נַ עֲ ֵ ׂשית.
ְו ַא ְר ָּב ָעה חו ִּטיןָ .א ְר ָּכ ּה ַא ְר ָּב ִעים ַא ּ ָמה ְו ָר ְח ָּב ּה ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ,ו ִּמ ּ ְ ׁש ֹ
או ָת ּה.
ילין ֹ
אות ּ ֹכ ֲה ִנים ַמ ְט ִ ּב ִ
לש מֵ ֹ
עושִׂ ין ְ ּב ָכל ָׁשנָ ה ,ו ְ ּׁש ׁ
ו ְ ּׁש ַּתיִ ם ֹ

ה .את העצים למערכה מכניסים דרך שער הדלק .נתבאר )מדות א ד במפרשים( שמשער הדלק
מכניסים את העצים למערכה הדולקים על המזבח ,ולכן נקרא בשם זה .הנה שער זה הוא
בדרום העזרה סמוך למערב .ולכאורה צריך להבין מדוע מכניסים משם את העצים .שהרי
לפני כן בודקים את העצים מתולעים בלשכת העצים שבעזרת נשים ,בקרן מזרחית צפונית.
ומדוע מכניסים את העצים דרך שער שנמצא כמה מאות אמות רחוק יותר מלשכת העצים.
ובפרט לפי הכלל ש'כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין' )מדות ב ב( ,ו'כל פינות שאתה
פונה לא יהו אלא דרך ימין' )יומא טו ,(:נמצא שכדי להביא את העצים מלשכת העצים,
לאחר שנבדקו מתולעים ,ולהכניסם לעזרה דרך שער הדלק ,צריך להוציאם דרך שער עזרת
נשים שבמזרח ,וללכת חצי צד מזרח מבחוץ ,ולהקיף את כל צד צפון של עזרת נשים
והעזרה מבחוץ ,ולהמשיך להקיף את כל מערב העזרה מבחוץ ,ולהמשיך לתחילת צד דרום
ושם להכניס את העצים דרך שער הדלק .נמצא שזה מהלך של יותר מחמש מאות אמה.
והנה באמת יתכן שכך עשו .והטעם שעשו כך ,הוא כדי לעשות את העבודה בעסק גדול,
וכמו שמצינו בעוד דברים שבבית המקדש ,שיש ענין מיוחד לעשות בעסק גדול.
עוד אפשר לפרש פירוש שני .שהרי נתבאר במשנה )מדות ב ה( שבלשכת העצים שבעזרת
נשים ,שם הכהנים בעלי מומין בודקין את העצים מתולעים ,וכל עץ שיש בו תולעת פסול
מעל גבי המזבח .אך לא כתוב ששם הוא האוצר של העצים ,ושהעצים לאחר שנבדקו
נשארים שם .אלא רק ששם בודקים את העצים .ועוד ,דאין מסתבר ששם נשמרו העצים,
שהרי אין גג ללשכת העצים )מדות ב ה( ,והרי אם העצים ישארו שם ,הם יכולים להתקלקל
ולהתליע על ידי הגשמים שיורדים .על כן מסתבר מאוד לומר ששם רק בדקו את העצים
מתולעים ,אבל אח"כ העבירו את העצים ללשכה אחרת שבהר הבית ,ששם יש כן גג ,ושם
נשמרו העצים עד שיביאום למזבח.
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והנה הרי נתבאר )מדות ב א( ש'רובו מן הדרום' וכן 'מקום שהיה רוב מדתו שם היה רוב
תשמישו' ,שבמקום שהוא רוב המידה של הר הבית ,דהיינו במקום ששם יש רווח יותר
גדול ,שם הוא רוב התשמיש ,שיש שם הרבה לשכות להשתמש שם מה שצריך לעבודת
המקדש .נמצא שבצד דרום של הר הבית שם הם רוב הלשכות לצרכי בית המקדש .וא"כ
מסתבר שגם הלשכה שמניחים שם את העצים לאחר בדיקתם הוא בדרום הר הבית .ומסתמא
שלשכה זו קרובה יותר למערב .ומפני כן מכניסים את העצים משער הדלק שהוא אחד
משערי העזרה בדרום ,משום שהלשכה שבה העצים הבדוקים ושער הדלק ,סמוכים וקרובים
זה לזה.

ו .בספר החינוך )מצוה קלב( וז"ל :מצות הדלקת אש על המזבח בכל יום.
להבעיר אש על המזבח ככל יום תמיד ,שנאמר )ויקרא ו ו( אש תמיד תוקד על המזבח ,ובא
הפירוש של תמיד ,כלומר להשים בו עצים בבקר ובין הערבים ,ובביאור אמרו זכרונם
לברכה )יומא כא (:אעפ"י שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט.
ואל יקשה עליך לאמר מה היא מצוה זו ,והלא עכ"פ היה להם להבעיר אש לצורך הקרבן
שנתחייבו להקריב ,ובלא אש אי אפשר .כי מצוה זו בפני עצמה היא ,כי מלבד אש הצריך
לקרבן היו בוערים אש כמזבח למצוה זו ,וכמו שדרשו זכרונם לברכה )שם מה (.שלש
מערכות של אש מן הכתובים ,כמו שנכתוב בדינין של מצוה זו.
משרשי המצוה ,הקדמה ,ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם כי ניסים גדולים אשר יעשה האל
אל בני אדם בטובו הגדול לעולם יעשם דרך סתר ,ונראים הענינים נעשים קצת כאילו הם
בדרכי הטבע ממש או בקרוב לטבע ,כי גם בנס קריעת ים סוף ,שהיה נס מפורסם ,כתוב
שם )שמות יד כא( 'ויולך יי את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה
ויבקעו המים' ,והמשכילים יבינו כי ענין סתר זה למעלת האדון ושפלות המקבל.
ומזה הענין ציונו להבעיר אש במזבח ,אף על פי ששם יורד אש מן השמים ,כדי להסתיר
הנס .לפי הדומה שהאש היורדת לא היתה נראית בירידתה ,מן הטעם שאמרנו ,חוץ מיום
שמיני של מילואים )ויקרא ט כד( ושל גדעון )שופטים ו כא( ומנוח )שם יג כ( שהיתה נראית.
ועדיין אנו צריכין לומר מהו ענין המצוה להדליק אש על המזבח מלבד האש הצריך שם
לקרבן .ונראה על צד הפשט שהוא כענין מה שכתבנו במצות לחם הפנים ,שהאדם מתברך
לפי מעשיו שהוא עוסק בהם לרצון בוראו ,ועל זה הדרך אמרנו שהברכה מצויה בכל לחם
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חול מתוך עסקינו במצוה בלחם קודש ,כאילו תאמר על דרך משל שהברכה תתפשט במינה.
וכמו כן הוא עסק המצוה באש בכל יום שיתברך האדם בענין האש שבו.
ומהו אש זה ,הוא הטבע שבאדם ,כי מן הארבעה יסודות שבאדם הוא אש והוא ראש
לארבעתן ,כי בו יתחזק האדם ויתנועע ויפעל ,ועל כן צריכה הברכה בו יותר .וענין
הברכה הוא שלימות ,כלומר דבר שאין בו חסרון ולא מותר ,וכן האש שבאדם צריך לברכה
זו שיהא ממנו באדם מה שצריך אליו ,לא פחות כי יחלש כוחו ,ולא יותר כי ישרף בו,
כדרך בני אדם שמתים בתוספת האש בהם יותר מדי והוא הקדחת .ובני אהרן הוסיפו באש
מבלי שנצטוו )ויקרא י א( ,ונוסף גם בהם אש ונשרפו ,כי לפי פעולת בני אדם יבואו ענשיו
או תנוח ברכת יי בו.
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה )שם כא (:אף על פי שהאש ירדה מן השמים מצוה
להביא מן ההדיוט ,שנאמר )שם א ז( 'ונתנו בני אהרן הכהן אש' וגו' .ובבקר היו עורכין
עצים ועושים בראש המזבח מערכה גדולה של עצים ,שנאמר )שם ו ה( 'ובער עליה הכהן
עצים בבקר בבקר' .ומלבד העצים הערוכים על המערכה מצוה על הכהן לעלות למזבח
בשני גזירין של עץ ,שנאמר )שם( 'ובער עליה הכהן עצים' ,ומיעוט עצים שנים .וכן
מוסיפים גם כן שני גזירין עם תמיד של בין הערבים ומעלין אותם שני כהנים ,שנאמר )שם

א ז( 'וערכו' ,ושל שחר כהן אחד.
ושלש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום ,הראשונה גדולה ,שעליה מקריבין
התמיד עם שאר קרבנות ,שניה בצדה קטנה ממנה ,שממנה לוקחין אש במחתה להקטיר
קטורת בכל יום ,ומערכה שלישית אין עליה כלום ,אלא לקיים מצות האש ,שנאמר )שם ו ו(

'אש תמיד תוקד' וגו' .ושלשה כתובים בענין שהם מורים על שלש מערכות אלה כמו
שלמדנו מפי השמועה ,שאמרו זכרונם לברכה )שם מה' (:על מוקדה' )שם ב( זו מערכה
גדולה' ,ואש המזבח תוקד בו' )שם( זה מערכה שניה של קטורת' ,והאש על המזבח תוקד בו'
)שם ה( זה מערכה שלישית של קיום האש .ויתר פרטיה מבוארים בפרק ד' מיומא ושני
מתמיד.
ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה ,ואם לא הבעירו הכהנים מערכה שלישית במזבח ,ביטלו
מצות עשה זו .ע"כ.

בנועם אלימלך )תצוה( וז"ל :תמיד פירוש שתראה שלא תזוז ממך הקדושה והאור העליון
לעולם .וזהו הפירוש הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח פירוש שהכתוב מזהיר שיהא תמיד
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הקדושה ואור העליון בוער בך שלא תכבה לעולם דהיינו שתוסיף אור וקדושה שלא יכבה
לעולם .ע"כ.
במאור ושמש )צו( וז"ל :וזה רומז כאן גם כן שראשי תיבות של זאת וגו' עולים כמנין
השבת לרמוז שהשבת מכפר כמו הקרבנות .והראשי תיבות של צו וגו' עולין כמנין חמשה
הויו"ת כדלעיל בסמוך לרמוז שעל ידי שמירת שבת אנו ממשיכין על הכנסת ישראל
החמשה הויו"ת החסדים .וגמר אומר ואש המזבח תוקד בו שרומז שהגם שבשבת אנו מצווים
על הבערת אש שלא לעורר כוחות הדינים ואשו של גיהנום כידוע ,אבל אש של המזבח
אדרבה מצוה היא להבעירו אפילו בשבת שזה האש הוא משורש גבוה וממקום קדוש הוא
ומוסיף אומץ בקדושה .ע"כ.

ז.

בענין שני גזירי עצים ,בספה"ק אוהב ישראל )פרשת נצבים( וז"ל :דהנה כתיב )יחזקאל לז

טז( בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ובני ישראל חביריו ולקח עץ אחד וכתוב
עליו ליוסף עץ אפרים ולכל ישראל חביריו וקרב אותם אחד אל אחד והיו לאחדים גו',
ואח"כ כתיב ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם גו' ולהבין זה י"ל ,דהנה כתיב
)דברים ב יט( כי האדם עץ השדה וכתיב )בראשית ב ח( ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וישם
שם את האדם אשר יצר .כי נודע מספה"ק סוד הגן הק' שהוא סוד המלוכה הק' והיא נק'
בבחי' שדה מקום הראוי לזריעה ובסוד שדה תפוחין קדישין ושם שתל הבורא בהוב"ש העץ
החיים אשר בתוך הגן בסוד עץ החיים אשר מהלכו ת"ק שנה והוא סוד אילנא רברבא
ותוקפא אשר תחותוהי תטלל חיוות ברא ובענפוהי ידורין צפרי שמיא סוד הנשמות הק' של
בני אל חי אשר מקורם נחצב משם והוא בסוד מ"ה הק' מספר אד"ם וזהו כי האדם עץ
השדה .והבן .ולרמז זה ציוה הבורא בהוב"ש ליחזקאל הנביא ליקח עץ אחד למלכות יהודה
ועץ אחד למלכות ישראל לסוד כי האדם עץ השדה ולייחדם להיותם אחדים בידו ואח"כ
כתיב ועבדי דוד מלך עליהם .והבן .ולרמז אלו השני עצים היו על המזבח שני גזירי עצים והיו
כורתים עצי המערכה ,היינו לרמז שהיו כורתים וחוטבים וממשיכים השפע עילאה וחסדים טובים
מבחי' עץ החיים ועץ השדה וכנ"ל .והנה נודע ומבואר אצלינו כמה פעמים ובפרט בפסוק
)דברים יב ט( השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך שעיקר התקשרות וייחוד
כל המדות הק' והמשכות השפעות קדושות וחסדים ורחמים ,הוא רק ע"י מדת יסו"ד .ולזה
מדת יסוד נק' כביכול בבחי' חוטב עציך כי הוא ממשיך השפע הקדושה מבחי' עץ החיים
אשר בתוך הגן עד שואב מימיך ,הוא בחי' מלכות הקדוש שהיא שואבת כל מימי החסדים
העליונים וכל ברכאין וכל נהורין עילאין קדישין ,וכמ"כ בקומה השלימה הישראלית האבות
הקדושים הם נק' בבחי' חוטבי עצים בסוד מחצדי חקלא שהם ממשיכים השפעות קדושות
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וחסדים טובים ורחמים וכל ברכאין טבין לכל זרע ישראל ואישי ישראל שואבים ומקבלים
השפע הקדושה וכל הטובות וישועות .וכיה"ר עד ביאת משיח צדקנו ויגאלנו גאולת עולם.
בב"א .ע"כ.

ח.

בענין שהכהנים היו יודעים לאמוד כמה גחלים יוצא מעצים ,איתא מדרש רבה )איכה א

יסין ַּכ ּ ָמה ָע ְב ִדין ְ ּתנַ ן,
מו ְבלָ א ְד ֵק ִ
יה ֹ
י( :חַ ד מֵ ַא ּ ֵתינַ ס אֲ ָתא ִלירו ָּׁשלַ יִ םַ ,א ְ ׁש ַּכח חַ ד ַּכהֲ נָ א ,אֲ ַמר לֵ ּ
ישה ִהיא ִ ּת ְל ָּתא ְ ּתנַ ן ְו ִת ְל ָּתא ְק ָטם ְו ִת ְל ָּתא ֶא ָׁשא
יה ַּכד ְר ִטיבָ ה הֲ וָ ה כּ ו ּ ָּל ּה ְ ּתנַ ןַּ ,כד יְ בֵ ָׁ
אֲ ַמר לֵ ּ
ָא ְכלָ הִ .מן הֵ ין יְ ִליף לַ ּה ,מֵ עֲ צֵ י הַ ּ ַמעֲ ָר ָכה.

ט .כתב הרה"ח רבי צבי הערשקא ז"ל ששמע מהרה"ק רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצא
זיע"א ,וז"ל :אמרו ז"ל אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד שנאמר 'וישב דוד' כו',
והקשה למה היה אסור בישיבה בעזרה לאיש אחר ולמלכי בית דוד היה מותר ,ממה נפשך
אם הוי ישיבה הנאב ,והוי מועל בהקדש ,למה היה מותר למלכי בית דוד ,ואם ישיבה לא
הוי הנאה למה אסורה לאיש אחר .ותירץ כן דהנה אמרו ז"ל )סנהדרין יט (.מלך אין דנין
אותו ,והנפקא מינא למלכי ישראל אבל למלכי בית דוד דנין אותם משום שנאמר בית דוד
כה אמר ה' דינו לבקר משפט ,והטעם משום שמלכי ישראל היו גאים והתנשאו מאוד ולא
קבלו עליהם שום דין משום אדם ,אבל מלכי בית דוד היו ענווים ושפלים ויראי ה' לכן
קבלו עליהם הדין מכל בית דין ,ולכן דנין אותם.
ובזה מתורץ הנ"ל ,שיש ב' מיני ישיבות ,א' שהוא יושב משום שאין כבודו לעמוד ,ויושב
משום התנשאות וחשיבות .והב' ישיבה משום חלשות ומורא ופחד אין בו כח לעמוד ,ומגודל
הפחד מוכרח לישב .לכן למלכי ישראל כשבאו לעזרה באו בהתנשאות ,וישיבתם היה מפני
כבוד והנאה ,וזה אסור מפני מועל בהקדש .אבל מלכי בית דוד באו בפחד ויראה ושפלות
לעזרה ,ומגודל הפחד היו מוכרחים לישב ,לכן הישיבה מותר להם .ע"כ.

י .בענין הגודל של לשכת הגזית :הנה בגמרא )יומא כה (.כתוב וז"ל :דתניא לשכת הגזית
כמין בסילקי גדולה היתה פייס במזרחה וזקן יושב במערבה .ע"כ .ולהלן וז"ל :אמר אביי
שמע מינה לשכת הגזית חציה בקדש וחציה בחול ,ושמע מינה שני פתחים היו לה אחד
פתוח בקדש ואחד פתוח בחול .דאי סלקא דעתך כולה בקדש ,זקן יושב במערבה ,והאמר
מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד .ואי סלקא דעתך כולה בחול ,פייס
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במזרחה ,והא בעינן )תהילים נה טו( 'בבית אלהים נהלך ברגש' וליכא .אלא שמע מינה חציה
בקדש וחציה בחול .ואי סלקא דעתך פתח אחד יש לה ופתוח לקודש ,זקן יושב במערבה,
והתנן הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקדש תוכן קודש .ואי סלקא דעתך פתוח לחול,
פייס במזרחה ,והתנן בנויות בקדש ופתוחות לחול תוכן חול .אלא לאו שמע מינה שני
פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח לחול .ע"כ.
נמצאנו למדים מדברי הגמרא ,שלשכת הגזית היא כמין בסילקי גדולה .וחציה קודש וחציה
חול .ויש לה שני פתחים אחד לקודש ואחד לחול.
בחציה החול של לשכת הגזית יושבים הסנהדרין בחצי עיגול ,והם שבעים ואחד דיינים,
ושני סופרים משני הצדדים ,ולפניהם שלש שורות של עשרים ושלשה תלמידים בכל שורה,
ובעלי דינים ועדים ועדי עדים ,נמצא מחזיק קרוב למאתיים איש )עפ"י תפארת ישראל ה' ב'

בבועז ,ומקורו בסנהדרין לו ,:וראה ברמב"ם הלכות סנהדרין א(.
ובפרט לשון הגמרא שלשכת הגזית היא כמין בסילקי גדולה .והקושיא ידועה ,איך יש מקום
לזה בעזרה.
על לשון הגמרא שלשכת הגזית הוא גדול 'כמין בסילקי גדולה' ,נראה לתרץ ,דהנה מקום
ג' הלשכות שהם לשכת הגזית ולשכת העץ ולשכת הגולה ,אשר הגג של שלשתם שווה ,הוא
מתחיל בעזרת ישראל במזרח ,ונמשך לעזרת כהנים ,וכפי העולה מדברי התפארת ישראל
)שם( .אמנם ודאי שאינו נמשך לכנגד המזבח ,מכיוון שבמשנה )לעיל משנה ב( נמנה שיעור
האמות שיש מול המזבח ולא כתוב שם לשכת הגזית .נמצא שג' הלשכות האלו יכולים
להיות בי"א אמה של עזרת ישראל ,וי"א אמה של עזרת כהנים ,ויחד הוא מקום של כ"ב
אמה עבור ג' הלשכות יחד .מכיוון שצריך לפחות מהנ"ל לערך ארבע אמות עבור לשכת
העץ )וכדביאר התפארת ישראל שם עי"ש( ,ולצידו לשכת הגולה .נמצא מקום לשכת הגזית לבד
הוא לערך י"ח אמה או פחות.
אמנם לשכת הגזית יכול להתרחב לצד חוץ להר הבית הרבה מאוד ,ואפילו מאה אמה
ויותר.
בבית המוקד לא היה כך ,משום שכתוב מפורש במשנה )מידות א ז( שיש לו פתח לחיל.
נמצא שאינו יכול להתרחב לצד חוץ יותר ממעט פחות מעשר אמה ,כי צריך להיות לו פתח
לחיל דוקא ורוחב החיל אינו יותר מעשר אמה.
אבל בלשכת הגזית לשון הגמרא הוא שיש פתח לחול ,ולא לחיל .נמצא שיכול להתרחב
הרבה מאוד בחול בהר הבית.
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ובזה יכול להתיישב ענין מה שכתוב בגמרא שלשכת הגזית הוא כמין בסילקי גדולה .שהוא
גדול מאוד ,ומתרחב הרבה לצד הר הבית.
אמנם עדיין קשה דמכל מקום איך יהיה מקום עבור כל הסנהדרין והתלמידים ,מכיוון
שהרוחב הוא רק לערך י"ח אמה ,ורק חצי ממנו הוא חול ,נמצא שהרוחב הוא רק לערך ט'
אמה .ואף אם האורך יהיה ארוך מאוד ,אבל קשה על הרוחב ,והרי שיושבים בחצי גורן
עגולה.
ובפרט כאשר נבוא לחשבון כמה מקום צריך עבור ישיבת הסנהדרין .הנה הסנהדרין יושבים
בחצי גורן עגולה .וגברא באמתא יתיב )סוכה ז .(:עולה היקף חצי העיגול שהסנהדרין
יושבים הוא ע"א אמה .ואם נחשב לעיגול שלם ,נמצא קמ"ב אמה .וכתוב במשנה שכל שיש
בהיקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח )עירובין יג ,(:נמצא לפי"ז אורך ורוחב העיגול
באמצעו ]קוטר העיגול[ בערך מ"ז על מ"ז אמה .ומכיוון שהסנהדרין יושבים רק בחצי עיגול,
נמצא האורך ורוחב בערך מ"ז על כ"ג אמה .ומלבד זאת צריך להיות מקום עבור התלמידים
שיושבים כנגד הסנהדרין בשלש שורות ,ג"כ בעיגול.
והנה הסנהדרין יושבים אחוריהם לצפון ופניהם לדרום .נמצא שהמידה מ"ז אמה הוא ממזרח
למערב.
וכל זה רק חציה שבחול .ומלבד זה יש את חציה שבקודש ,ששם עושים את הפייסות.
ומלשון הגמרא 'חציה' משמע ששני החצאים שווים .נמצא שעולה אורך לשכת הגזית ממזרח
למערב לערך צ"ד אמה ]ומסתמא אינם יושבים בצמצום ,נמצא המידה לכל הפחות בערך מאה

אמה[.
כי החצי שבחול הוא למערב והחצי שבקודש הוא למזרח ]והקדושה לפי הפתחים כפי שביאר

הר"מ קזיס[.
והנה ,לשכת הגזית נמצאת בצד צפון של העזרה .ולפי"ז יש לעיין איך יש מקום .שהרי יש
שם גם את לשכת העץ והגולה ,התופסים לכה"פ כמה אמות ,ויש את בית המוקד שהוא
בית גדול ,וכבר כתבנו דנראה שמידתו לערך שלשים אמה ,ומלבדם יש עוד ג' שערים
]שער הניצוץ ,שער הקרבן ,שער הנשים[ ,וכל שער רחבו עשר אמה .ומסתמא השערים אינם
סמוכים ממש אחד לשני ,ויש רווח ביניהם .ומלבדם יש ל"ב אמה שכנגד המזבח ,שמלשון
המשנה עולה שאין שם לשכה אחרת כנגד המזבח )כמו שביאר התפארת ישראל( .נמצא עולה
החשבון של השערים ובית המוקד לכל הפחות בערך שישים אמה ,וכאשר נוסיף את שאר
הרווחים וכו' יעלה לכל הפחות ק"כ אמה.
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והנה אורך כל העזרה הוא רק קפ"ז אמה .וא"כ יוקשה היכן יש מקום עבור עוד לשכה
גדולה של בערך מאה אמה.
אפשר לתרץ ,שרק חלק קטן מלשכת הגזית הוא בעזרה ,והוא מתרחב לחוץ לצד הר הבית,
ובהר הבית הוא מתרחב וגדול מאוד מאוד .ועדיין נשאר חציה במזרח קודש וחציה במערב
חול מפני הפתחים.
אמנם יוקשה על זה ,שהרי הסנהדרין צריכים להיות סמוכים למזבח ,ואיך יהיו בהר הבית
ולא בעזרה .ועוד יוקשה דהרי בלשון הגמרא כתוב 'חציה בקודש וחציה בחול'.
אפשר לתרץ באופן אחר .דהנה בבית המקדש לא שייך גשמיות ,ולא שייך שם מידות
גשמיות .וכמו שכתוב שמקום ארון אינו מן המידה .וכרובים בנס היו עומדים )יומא כא.(.
וכן עומדים צפופים ומשתחווים רווחים )שם( .ואפילו ה'עומדים צפופים' הוא נס עצום ,כי
באו לבית המקדש עשרות מליוני יהודים )וכמובא במדרשים( .ובפרט למשל ברגלים שאז
מצות עשה דאורייתא על כל איש ישראל לבוא ולעלות לרגל ,ומצות עשה דאורייתא על
כל אחד להביא קרבן עולת ראיה .ומצוה מן המובחר להביא מיד ביום הראשון של הרגל.
נמצא שבאו בבת אחת למקום של קל"ה על קפ"ז אמה ,עשרות מליוני יהודים ,וכל אחד
מביא קרבן ,וכולם נכנסו ,והספיקו להקריב את כל הקרבנות .הרי זה למעלה מדרך הטבע.
וזה נס ופלא עצום עד מאוד .וכן בהקרבת קרבן פסח ובעבודת יום הכיפורים .ניסים נוראים
ונפלאים מאוד מאוד.
נמצא שבבית המקדש לא היה כלל טבע ,והוא למעלה מגדר מקום.
ונראה דלכן ה'עומדים צפופים' לא נכלל בעשרה ניסים שהיו בבית המקדש ,מכיוון דאינו
בגדר נס ,אלא כך הוא הטבע בבית המקדש ,שאינו בגדר טבע העולם כלל ,והוא למעלה
מגדר מקום של העולם .ורק ה'משתחווים רווחים' נחשב לנס ,מכיוון ששם כבר נעשה ענין
מיוחד של רווח ארבע אמות לכל אחד מכל צד ,וראו בחוש שינוי איך שפתאום נעשה
המקום רחב מאוד .וכפי המבואר ברש"י )יומא כא (.שבאו כולם לצד מזרח ושם השתחוו.
ועל פי זה אפשר לתרץ ,שבלשכת הגזית שהוא חלק מבית המקדש והעזרה גם שם היה כך,
שגם שם במקום צר ,יש מקום עבור כל הסנהדרין והתלמידים וכו' .וכענין ארץ הצבי.
וכענין שכתוב בירושלמי )סוכה פרק ה הלכה ב( על המנורות של שמחת בית השואבה,
דלכאורה אין שם מקום עבור המנורות ]עיין שם את החשבון[ .ומתרץ הירושלמי שמקום
המנורות בנס.
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ואם יוקשה דהרי אין סומכין על הנס .יש לתרץ ,דכאן נתבטל ונשתנה ונתהפך הטבע,
ואינו בגדר אין סומכין על הנס.
וכמו שלגבי 'לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם' )יומא כא ,(.אמר מרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א שהיה מותר להחזיקם ביד ,ועל כך לא נאמר שאין סומכין על הנס ,כיוון שנשתנה
טבעם.
וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.

בתיאור הניסים הגדולים שיש בבית המקדש ,שנתבטל לגמרי דרך הטבע ,מתוך קונטרס
'ההלל בהקרבת קרבן פסח' ,מאת הרה"ג רבי הלל בריסק שליט"א :בזמן בית המקדש שיבנה
במהרה בימינו תהיה הקרבת קרבן פסח ,ויתואר הדבר בקצרה לפי הבנתנו הקלושה.
הגמרא )פסחים סד (:מספרת 'תנו רבנן ,פעם אחת בקש אגריפס המלך לתן עיניו באוכלוסי
ישראל ,אמר ליה לכהן גדול ,תן עיניך בפסחים ,נטל כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים
ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי מצרים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה .ואין לך כל פסח
ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם ,והיו קוראין אותו פסח מעובין' וכו' .ובמדרש
)איכ"ר א ב( מוסיף על כך' :תני רבי חייא אפילו ארבעים ואפלו חמשים .בר קפרא אמר
אפילו מאה' .ומשמע מהגמרא ומהמדרש שלא היה מספר קבוע ,ולפחות היו  11בכל חבורה,
והמדרש רק מוסיף שהיו חבורות שהיו בהם  ,100ולכן נחשב לפי המספר הקטן ביותר
למרות שבודאי היו הרבה יותר .והנה היו ] 1,200,000מליון ומאתים אלף[ פסחים ונכפיל זאת
לפי  10איש לקרבן פסח ,עולה שהיו בירושלים בימות הפסח ] 12,000,000שנים עשר מליון[

נפשות.
ונתאר איך הדבר נראה .לפני ימי הפסח עם ישראל עולים לרגל בהמוניהם' .כל שהוא
מעולי הרגלים חייב להקריב קרבנותיו ברגל הראשון שהוא עולה' )רמב"ם הלכות מעשה

הקרבנות יד יג( .כל עם ישראל באים עם בקר וצאן שהם התחייבו במשך השנה  -או בכסף
לקנותם - .מה מספר הבהמות שחייב להיות בירושלים בתקופה זו? באו חשבון1,200,000 :
לקרבן פסח .בנוסף לכך היו מביאים חגיגת ארבעה עשר ,עולת ראיה ,שלמי חגיגה ושלמי
שמחה .כמה צריך מכל אלו? חגיגת ארבעה עשר רשות ואינה חובה )רמב"ם הלכות קרבן פסח

י יג( והמספר המשוער הוא פי ארבע יותר מקרבן פסח ,שהרי צריך לשבוע קודם מהחגיגה
)רמב"ם הלכות קרבן פסח ח ג( ,זה מסתכם בכ] 4,800,000-ארבע מליון ושמונה מאות אלף[.
עולת ראיה ושלמי חגיגה הנם חובה לגברים )רמב"ם הלכות חגיגה א א( ,ואם אין לו משלו
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משתתף עם אחרים )תוספתא חגיגה א ו ועיין שם בספר חזון יחזקאל .טורי אבן חגיגה ו( .שלמי
שמחה חובה לכל )רמב"ם הלכות חגיגה א א( .אמנם אפשר לצאת בשל חבירו )תוס' פסחים צה:

ד"ה טעון( .ולכולם אין להם שיעור )רמב"ם הלכות חגיגה א ב-ג( ,יש שלא היו מביאים ויש
שהיו מביאים יותר מאחד כמבואר בגמרא וברמב"ם ,ניתן להעריכם בכמות של אחד לכל
נפש

שהם

.6,000,000

והכל

יחד

מסתכם

בכ12,000,000-

קרבנות.

וכל

זה

מלבד

ההתחייבויות של עם ישראל ,חטאות ואשמות ,אשם תלוי ]שצדיקים היו מתנדבים כל יום לחד

מאן דאמר[ ,יולדת וכו' וסתם נדרים ונדבות .יחד היו בודאי  24,000,000קרבנות ,ויתכן
שאפלו יותר.
ראשי הסנהדרין מחלקים את התפקידים .מצוים לסוחרי הבהמות להביא מסביבות ירושלים
את כל הצאן והבקר הקימים כדי שיספיקו לכל הקרבנות ,ובהגיעם להרים אשר סביבות
ירושלים ,היה הריבוי כל כך עד שלא נראה הדשא ,כי כלו הפך לבן מלבנונית הצמר )תאור

מספר 'שבט יהודה' בשם רומאי אחד מובא להלן(.
הסנהדרין בודאי דאגו גם שיהיה מספיק אוכל ]מצות! ושאר ירקות[ לכל העם הזה ,והרי
אכילה ממוצעת של אדם בכל יום היא כשיעור החייב בחלה ]כירידת המן  -עשרון כמבאר

בגמרא עירובין פג ,[:אם כן דאגו שיהיה מספיק אוכל לשבעה ,שמונה או עשרה ימים שכל
הקהל נשאר בירושלים ]עיין בתוס' זבחים צז .ד"ה ופנית ,ותוס' סוכה מז .ד"ה לינה ,ועיין במשנה

ב"מ כ"ח .שרק לאחר הרגל הלכו הביתה[ .עשרון הוא בערך  2ק"ג ולעשרה ימים זה  20ק"ג
לנפש ,ל 12,000,000-נפשות זה  240,000,000ק"ג דהיינו  240,000טונות אוכל ]אמנם גם

בשר הקרבנות שאכלו כלול בזה[ ,ו 12,000,000-בקבוקי יין לפחות לארבע כוסות ולקידוש .אך
לא רק האנשים אוכלים .גם הפרות אוכלות עד השחיטה ,ודאגו שיהיה מספיק תבן כדי
להאכיל  24,000,000בקר וצאן .ומה עם הסוסים והחמורים שרכבו עליהם? הכמויות של
האוכל בלתי ניתנות לתאור.
בנוסף לזה כל הקהל הזה צריך לגור באיזה מקום .הסנהדרין הקימו בודאי 'גמ"ח דירות'
שכל מי שבא דאגו לו לאכסניה ]לו ולמקנהו![ 'ולא אמר אדם מעולם צר לי המקום שאלין
בירושלים' )אבות ה( .היהודי המגיע לירושלים אינו דואג ,אין הוא צריך לחפש דירה
בשכירות ,הוא מקבל דירה חנם כי ]לדעה אחת  -יומא יב' [.אין משכירין בתים בירושלים ,ר'
אלעזר ברבי שמעון אומר ,אף לא מיטות' .וכך התמקמו כל עם ישראל בירושלים לפני
המועד ,כל אחד דאג שיהיו לו מספיק בהמות ועופות לקרבנות ומתכוננים להקרבת קרבן
פסח.
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פלא  -בירושלים ישנם כעת  12,000,000אנשים ,ועוד  24,000,000בהמות ,וזה לא צפוף
]ובעצם מאיפה היו מיטות לכלם כדי שיסבו על מיטה כבודה? ומאיפה היו מיטות לישון  -ובאדר"נ

פרק ל"ה מבאר שזה היה מהניסים של ירושלים[.
וכעת לתאור סדר ההקרבה שיהיה במהרה בימינו .כלם צריכים להקריב קרבן פסח ,אבל
רבים היו טמאי מת .ורבים חששו אולי הם טמאי מת? מה עושים? הולכים בירושלים לרחוב
'הטהרה' שם מהחלון מזים מי חטאת על כל מי שעובר עד שהרחוב נראה כתעלת מים -
כשהאדם מרגיש שהוזה עליו ידע הוא שנטהר  -עושים זאת ביום השלישי וביום השביעי
)משניות פרה פי"ב  -לפי פירוש הרמב"ם והרע"ב(.
כל מי שנכנס לעזרה חייב בטבילה במקוה )רש"י יומא ל .ד"ה לעבודה ותוס' שם ד"ה אין אדם(

]ולרמב"ם הלכות ביאת מקדש ה' ד' ,דוקא מי שנכנס לעזרה לעבוד עבודה[ מלבד שכל מי שהזו
עליו חייב לטבול להטהר מטמאת מת .אם כן הכינו בירושלים הרבה מקואות שבמשך יום
ארבעה עשר יוכלו כל הקהל  1,200,000 -איש לטבול במקוה .וגם למחרת היום -
כשיביאו עולת ראיה ,יטבלו כולם במקוה ,ואז כדלהלן יהיו כשש מליון אנשים ,וצריך
להכין מקואות לכולם שיטבלו לפני שחרית .בכמה זמן אפשר לטבול  -ירד וטבל עלה
ונסתפג? מבואר ב-רא"ש )זבים א ד(  -שזה מהלך חמישים אמה שהוא כ 27-שניות לטבילה
)לפי  18דקות למיל(  -וזה מסתכם ב 162,000,000-שניות ,שהם  45,000שעות .נשער
לעצמנו כמה מקואות היו שכולם הספיקו לטבול ולהגיע בזמן לתפילה ]גם בלא לחשב את

ה'נסתפג' שאפשר לעשותו מחוץ למקוה[ .הקרבת קרבן פסח היא בשעה 'שמונה ומחצה' בשעות
זמניות )פסחים נט (.דהיינו שלש וחצי שעות לפני הלילה ,ונמשכת עד השקיעה ופחות מזה.
הפסח נשחט בשלש כתות )פסחים סד .(.בשתי הכתות הראשונות היו קוראים פעמים את
ההלל ,ומימיהם של כת שלישית לא הגיעו ל'אהבתי'  -לפי זה כמות האנשים שהיו בכל
אחת משתי הכתות הראשונות מסתכם בכ ,530,000-ושל הכת השלישית מסתכם בכרבע מזה
שהם כ 140,000-ונתבונן לפי זה בסדר הדברים.
ביום ארבעה עשר ,כשמתקרבת השעה 'שמונה ומחצה' ]שלש וחצי שעות לפני הלילה[ ,צועדים
עם הכבש או העז לכוון בית המקדש .הרחובות מלאים ,אנשים וכבשים - ,לכאורה יש
לחשוש שמא יטמאו ברגע האחרון מאיזה שרץ ,אך אין חשש ,אף שמליוני אנשים ומליוני
בהמות הולכים ברחוב ,הרחוב נקי ומבריק ואין בו לכלוך אפילו כ'עדשה' ,כי 'שווקי
ירושלים עשוים להתכבד בכל יום' )בבא מציעא כו .ובתוד"ה עשויין( .כדאי שלפחות אחד מבני
החבורה הנמנים על קרבן פסח ידע הלכות שחיטה ]כמבאר ברש"י פסחים ז :שמצות השחיטה

מוטלת על הבעלים שישחטו בעצמם[ ,הלה רוכש לו סכין שחיטה ומקדישו להיות כלי שרת
)פסחים סו .ובתוד"ה תוחב לו( ,ומתכוננים להקרבת הקרבן.

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ב משנה ה

â

אוצר התמיד

קנט

â

מגיעים להר הבית ששטחו הכולל חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ,ורואים שכל הר
הבית מלא אנשים ובהמות .לאן יכנסו כל אלו? הרי כל שטחה של העזרה הפנויה מבנין -
עזרת ישראל ועזרת כהנים זה בערך  135אמה על  110אמה שהם  14850אמות מרובעות,
ובתרגום למטרים ]לפי מידות ר' חיים נאה[  67.5מטר על  55שהם  3712.5מטר רבוע ,והרי
'גברא באמתא יתיב'  -אדם תופס שטח של אמה על אמה ,דהיינו  4אנשים במטר מרובע,
וכעת מתקרבים לבית המקדש מליון ומאתים אלף אנשים] ,באם נניח שמכל חבורה הלך רק

איש אחד - ,אם הלכו יותר החשבון יגדל[ ואתם מליון ומאתים אלף כבשים ועזים ,וכיצד יכנסו
כולם? ובכלל ,הרי כל הזמן המיועד להקרבת קרבן פסח הוא רק שלש שעות ומחצה ,איך
יכולים כל כך הרבה אנשים להכנס לבית המקדש במשך זמן כל כך קצר ,להקריב את
קרבנם ולצאת?
מתקרבים לשערי בית המקדש ,ההמונים זורמים ונכנסים 12 ,לויים עומדים ליד השער
מבחוץ ועוד  12ליד השער מבפנים ומשגיחים על הסדר )עדות הרומאי( ,כאשר נכנסו כ-
 530,000איש עם  530,000כבשים ,נתמלאה העזרה והדלתות ננעלות בדרך נס ]לחד מאן

דאמר בגמרא פסחים סד ,[:ואז מתחלה ההקרבה של הכת הראשונה.
לפי החשבון עומדים בכל אמה מרבעת כ 35-איש עם  35כבשים ,ובכל מטר מרובע הרי יש
ארבע אמות יוצא שבכל מטר עמדו  140איש עם  140כבשים!! ,וזה מלבד רבבות הכהנים
המשרתים .ובאמת רואים כולם שיש עם רב ,אך יחד עם זאת אין כלל צפיפות בעזרה,
אחרת איך יכלו כל האנשים והכבשים להמצא בתנועה מתמדת ,כדלהלן .כ 66-טורים של
כהנים עומדים סביבות המזבח על אצטבאות ]מאבן[ ,כדי שלא יתלכלכו בגדיהם בדם )פסחים
סה] ,(:משוער לפי החשבון של גברא באמתא יתיב  -והמזבח היקפו  128אמה  -ומזה יש להוריד 62

אמה שאין בהם יסוד .שהרי שפיכת הדם צריכה להיות כנגד היסוד[.
מתקרב אדם לראש טור הכהנים ,שוחט את הכבש שלו ,והכהן מקבל את דמו .באותו רגע
לוקח בעל הכבש את הכבש השחוט ,ומיד בא אחר ושוחט באותו מקום והכהן מקבל את
הדם .המזרקים היו טסים אל המזבח ונמסרים מכהן לכהן כחצים ביד גבור ולא היה נראה
כיצד הם נמסרים מיד ליד מרוב המהירות )תאור הרומאי( .לפי החשבון ,לחמש מאות
ושלושים אלף איש המחולקים ל 66-טורים ,עולה לכל טור שמונת אלפים ושלושים כבשים,
והם נשחטים לכל היותר במשך תשעים דקות דהיינו  5400שניות ,אם כן כל כבש נשחט
בפחות משניה.
מיד אחר השחיטה הולכים להפשיט את העור של הקרבן )פסחים סד (.על 'אונקליות' ,שהם
הווים המתאימים לכך .מי שלא מוצא לוקח מהמקלות הדקים שהיו שם ותלה אותם על
כתפו וכתף חברו ,תולה עליהם את הכבש ומפשיט אותו באויר .כל אחד מהנמצאים שם
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הוא ממחה ל'ניקור' ,מוציא את האימורים ,שם אותם בכלי שרת ]היכן היה מקום להניח כל כך

הרבה כלי שרת מלאים?[ ,ומשאיר לכהנים שהספיקו בזריזותם להקריב אותם עד שקיעת החמה
) -רמב"ם הלכות קרבן פסח א(] ,מלבד בזמן שחל ערב פסח בשבת שאז אפשר היה להקריבם כל

הלילה )רמב"ם שם([ .והספיקו גם לשטוף את העזרה לפני השקיעה )משנה פסחים סד(.
תוך זמן קצר נגמרת ההקרבה של הכת הראשונה - ,עוד לפני שהלויים הספיקו להתחיל
פעם שלישית את ההלל )משנה פסחים סד .(.והיא יוצאת ומפנה את העזרה .מיד נכנסת כת
שניה וגם היא גומרת את מעשיה בזריזות ומפנה מקום לכת השלישית ]כדי לצייר את גודל
הנס יש להזכר את משך הזמן שאורך לכולם לצאת מבית המדרש ולפנותו לאחר גמר תפילת נעילה

ולנסות לשער לפי זה כמה ימים היתה אורכת היציאה אילו היה קהל גדול כפי שהיה בבית המקדש[.
מי שגמר להקריב הולך הביתה לצלות את הפסח .צליית הפסח ואכילתו רק בקומת קרקע
מפני שגגין ועליות לא נתקדשו )פסחים פה (:ולפי החשבון יוצא שאם כל תנור גדלו מטר
מרובע ]ויתכן שכל אחד צלה בתנור נפרד  -ובפרט כשערב פסח חל בשבת שאז כולם יצאו יחד

לצלות את הפסח[ ,אזי התנורים בלבד היו מחזיקים קילומטר שלם על קילומטר ומאתים מטר
משטחה של ירושלים ]ובאמת  -מבואר באדר"נ שמניסי ירושלים היה שלא אמר אדם לא מצאתי

תנור לצליית פסחים[ .ושנים עשר מליון אמות מרובעות היה צריך לאנשים ,שזה  3קילומטר
מרובע ]לפי ר' חיים נאה[ ,וזאת כאשר לא מסבים ,בהסבה ,צריך הרבה יותר .ובכמות כזאת
של אנשים לא פלא שמקול ההלל 'פקע איגרא'  -נבקעות גגות ירושלים )פסחים פד(.
ביום טוב הראשון של פסח יש חובת 'שלמי חגיגה' ו'שלמי שמחה' ,ואמנם יש להם
תשלומים ,אך המצוה העיקרית היא ביום הראשון )רמב"ם חגיגה הלכות א ה( .בנוסף לכך מי
לא ילך ביום הראשון של פסח להתפלל בבית המקדש ,ומי שהולך לבית המקדש חייב גם
ב'עולת ראיה' בו ביום ואם לא הביא עבר על לא תעשה )רמב"ם הלכות חגיגה א א(.
אם כן ביום הראשון של חג הפסח ,באו לבית המקדש כל  6,000,000הגברים שהיו
בירושלים ,עם טפם ]נשים פטורות[ וכולם הצליחו להכנס לבית המקדש ,ולהקריב כ 6-מליון
קרבנות ,הכוללות 'עולת ראיה' ,שלמי חגיגה ושלמי שמחה ,ואולי יותר ,שהרי השלמים
נאכלים לשני ימים ולילה אחד ,והבשר צריך להספיק לכל הזמן .לפי החשבון דלעיל של
שטח העזרה ,עמדו כ 404-איש ו 404-כבשים באמה מרובעת!! ]שהם 1616 :אנשים ו1616-

בהמות למטר רבוע[ אך במשך התפילה הם עמדו רק ב 11-אמה שמותר לישראל לעמוד ,ואם
כן הצפיפות היתה פי  10והיו כ 4040-איש באמה! ]לפי ספר נדחי ישראל פרק מ"ג לבעל החפץ
חיים ,וזה לשונו :שבאחת עשרה אמה ממקום כניסת העזרה ולפנים לצד המזבח שהיו מותרין ישראלים
לעמד שם ,עמדו כל הקהל בזמן הרגל שהיה מספרם אלפים ורבבות אנשים שהיה צריך לרחב עמידתן

כמה מילין ועמידתן היה צפופים ובעת השתחויה נעשה רווח שהיו משתחוים רווחים[ בנוסף לזאת
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המזבח שרף במשך לילה אחד את כל העולות ראיה שכולן כליל לאשים ,ואת האימורים של
כל הכמות העצומה הזאת של הקרבנות.
לפי זה מובן מאד מה שכתוב )איכה ב ז( 'קול נתנו בבית ד' כיום מועד' ואומר התרגום:
'קלא יהבו בבית מוקדשא דה' כקל עמא בית ישראל דמצליין בגויה ביומא דפסחא' .ולמה
דוקא ביומא דפסחא? מפני שאז רוב ישראל עלו לרגל להקריב קרבן פסח ,וזה היה היום
העמוס ביותר בבית המקדש ,וקשה לצייר איזה קול גדול היה כאשר כלם באו להתפלל,
וענו 'אמן יהא שמיה רבה מברך' בכל כוחם!!

מנחת נסכים
כאמור ,בערב פסח ,הקריבו כ-ארבע מליון שמונה מאות אלף ) (4,800,000קרבנות חגיגה
ושלמי שמחה ,מלבד קרבן פסח .וביום טוב ראשון הקריבו כשש מליון ) (6,000,000קרבנות
של עולת ראיה ,ושלמי שמחה.
לכל הקרבנות האלו )מלבד קרבן פסח שפטור( ,חיבים לצרף גם נסכים ומנחות ,נסכים ככתוב
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב ב-ג( ושיעורם ]יחשב בזה לפי הקטן ביותר שהם מנחת ונסכי

הכבש[ )הלכות מעשה הקרבנות ב ד( עשרון סולת  -רבע ההין שמן ,רבע ההין יין .ובמידות
זמננו ]לפי השעור הקטן יותר של רבי חיים נאה[ עולה קצת יותר מ-ליטר יין ,ליטר שמן ,ו
 2.4ליטר סולת .נפח כלם יחד הוא  4.4ליטר ]לפי מדות החזון איש זה מסתכם בקרוב לפי

שניים[.
איפה קנו נסכים אלו .מבואר ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ז יב( שבבית המקדש היו שני
דלפקים .באחד מהם היו משלמים ,ומקבלים אישור על כך ,ובדלפק השני היו מקבלים
תמורת הפתק את המנחות והנסכים להם הוצרכו.
מה עשו עם המנחה והנסך? מבואר ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב א( כי את המנחה
]המכילה את הסולת הבלולה בשמן[ הקריבו על גבי המזבח ,ואת היין שפכו ביסוד המזבח.
הכסף משנה ,אומר שביסוד המזבח הכונה כפשוטו ,וה'לחם משנה' אומר שדעת הרמב"ם
כדעת הראב"ד שאומר שאת היין שפכו בתוך ספל מנוקב שהיה בצד המזבח.
ועתה בואו חשבון .מה הכמות של השמן ,היין והקמח שהיו צריכים להיות בבית המקדש
בשני ימים אלו ,כדי לספק לכל דורש את נסכיו.
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נניח ,כי בערב פסח כל המלאי ליומיים היה מוכן במחסנים .אם כן לפי האמור היו עשר
מליון ושמונה מאות אלף קרבנות שנצרכו לנסכים .המנחה לכל קרבן מסתכמת ב 4.4-ליטר,
וכשנכפיל זאת בעשר מליון שמנה מאות אלף יעלה בידינו שהיו שם ארבעים ושבע אלף
חמש מאות ועשרים מטר מעוקב ) (47520של שמן ,קמח ,ויין .וכל זה מלבד הכלים בהם
החזיקו את המנחות האלו ,שיתכן והם הכפילו את השטח הנצרך לאכסון.
כדי לאחסן כמות כזאת צריכים מחסנים בגדל של לפחות  69מטר על  69מטר בגובה של
 10מטר .להמחיש קצת ,מדות אלו ,יש לדעת כי אחד הבתי מדרש הגדולים ביותר בארץ
נכנס  10פעמים בנפח זה ,וכל אחד ישער לפי בית מדרש גדול שהוא מכיר ,ויוכל להעריך
את גדל המחסנים .תיאור נוסף שניתן לתאר ,הוא שנפח זה שוה לנפח של כ  670משאיות
שתא המטען של כל אחד הוא בגודל של אוטובוס.
נתאר לעצמנו חניה של  670אוטובוסים רגילים ,איזה שטח זה תופס.
ועתה נחשב ונחשב את גודל הניסים שנעשו מתחלת חלקת הנסכים לכל נצרך ועד גמר
הקרבת עולת הראיה והנסכים .כיצד נעשתה החלוקה ,ביום טוב ראשון ,עמדו ליד הדלפק
שש מליון ) (6,000,000אנשים ,והמתינו בסבלנות עד שכל אחד יקבל את הנסכים בתורו,
והממונים על החלוקה ,הספיקו לחלק לכמות כזו של אנשים את כל מה שבקשו.
וצריך באותו יום להקריב את הסולת והשמן על המזבח ,וכאמור ביום טוב היו ששה מליון
קרבנות החייבות בנסכים ,ולפי החשבון שחשבנו ,עלינו לתאר שצריך להעביר ביום אחד
ולהקריב על המזבח שכל שטחו היה כ"ד אמה על כ"ד אמה ] 12מטר על  12מטר שזה שטח

בערך של  7אוטובוסים[ נפח של כ 250-אוטובוסים המכילים  14,400מטר מעוקב של קמח ו-
 6,000מטר מעוקב שמן ]אגב ,יש לשים לב כי ששת אלפים מטר מעוקב שמן ,הם חמר בערה רב
ועצום ,ואלו הדברים היו מתנהגים בדרך הטבע ,היתה צריכה להתפשט דליקה עצומה מכמות עצומה

כזו של שמן ,דלקה שבכוחה לשרוף עיר שלמה[ ,וכל זה מלבד ה'עולות' שצריכות להשרף כליל,
ואם נעריך אותם בשני מליון ] [2,000,000ומשקל כל כבש לפחות  10קילו ,שעולה הכל יחד
כ 20,000-מטר מעקב אם כן צריך נפח של עוד בערך  200אוטובוסים ,שיש להקריבם על
המזבח בו ביום ו 6,000-מטר מעוקב יין ,אותם היה צריך לנסך באותו יום  -ולפי הראב"ד
ולפי דעת הלחם משנה ברמב"ם ,שפכו את כל  6,000,000הליטרים ,לתוך הספל שהיה ליד
המזבח ]נתאר לעצמנו כמה זמן אורך לשפך בקבוק יין אחד .ובבית המקדש שפכו 6,000,000

בקבוקים לתוך אותו ספל ,וזה במשך כמה שעות[.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונזכה לעלות לרגל
ולקים כל המצות שנצטוינו שם.
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יא .סדר הפיס ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד א-ט( וז"ל :א .כל העבודות האלו שעושין
בכל יום בפייס היו עושין אותן .וכיצד היו עושין .כל כהני בתי אבות של יום נכנסין
ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי כהונה .והממונה שעל הפייסות
עמהן והן עומדין בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא
האיש שמתחילין למנות ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.
ב .ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו .ושאר הכהנים מוסרין אותן לחזנין ומפשיטין אותן
את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין
ופושטין את המכנסיים של קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.
ג .כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו עליו.
והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים .ואם הוציא שלש מונין לו שלש.
ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו .והמוציא גודל אין
מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה .ומונה על אצבעותיהן
וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס
ראשון לעבודה.
ד .ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים
עצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר )שמואל א טו-ד( 'ויפקדם
בטלאים'.
ה .ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית .הפייס הראשון מי תורם את המזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה לתרום .והוא מסדר את המערכה .והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח .והוא
מכניס מחתה מלאה אש מן המזבח החיצון למזבח הזהב להקטיר עליה קטורת.
ו .הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן .כיצד הממונה אומר להם הצביעו
ומונה כדרך שביארנו .וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר .והשני שעומד
בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו .והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי
שהוא מזבח הקטורת .והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות .והחמישי מעלה
ראש התמיד ורגלו לכבש .והששי מעלה שתי הידים .והשביעי מעלה העוקץ והרגל .והשמיני
מעלה החזה והגרה .והתשיעי מעלה שתי הדפנות .והעשירי מעלה הקרבים .והאחד עשר
מעלה סולת הנסכים .והשנים עשר מעלה החביתין .והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
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ז .הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר
קטורת מימיו יבא ויפיס .ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא
שיזכה להקטיר קטורת.
ח .הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה .תמיד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר .אלא כל כהן שזכה
בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים .חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר
בין הערבים ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה.
ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית
מקטירה בין הערבים.
ט .בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין .מפיסין בשחר אנשי
אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של מוספין .וכל
שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בשני כבשי מוסף .והמשמר האחר
שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים .ואלו ואלו חולקין בלחם
הפנים.
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משנה א
ָא ַמר לָהֶ ם הַ ְממֻ ּנֶהּ ,בֹא ּו ְוהָ ִפיס ּוִ ,מי ׁש ֹוחֵ טִ ,מי ֹזו ֵרקִ ,מי
נו ָרהִ ,מי ַמ ֲעלֶה
שן ֶאת הַ ְּמ ֹ
ימיִ ,מי ְמ ַד ּ ׁ ֵ
שן ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
ְמ ַד ּ ׁ ֵ
ֹאש ְוהָ ֶרגֶ לּ ,ו ְׁש ּ ֵתי הַ ָ ּי ַדיִ ם ,הָ ע ֶֹקץ ְוהָ ֶרגֶ ל,
ֵאבָ ִרים ל ּ ֶַכבֶ ׁש ,הָ ר ׁ
נות ,הַ קְּ ָרבַ יִ םְ ,והַ ּסֹלֶתְ ,והַ ח ֲִב ִּתים,
הֶ חָ זֶה ְוהַ ּ ֵג ָרהּ ,ו ְׁש ּ ֵתי ְדפָ ֹ
שז ָּכָ ה:
ְוהַ ָ ּייִ ן .הֵ ִפיס ּו ,זָכָ ה ִמי ׁ ֶ
]א[

לאחר שהכהנים באו ללשכת הגזיתא,
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ָא ַמר לָ ֶהם ַה ְמ ֻמ ֶּנה,

X

א .המפרש .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד א-יא( וז"ל :א .כל העבודות האלו שעושין בכל יום
בפייס היו עושין אותן .וכיצד היו עושין .כל כהני בתי אבות של יום נכנסין ללשכת הגזית אחר
שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי כהונה .והממונה שעל הפייסות עמהן והן עומדין
בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא האיש שמתחילין למנות
ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.
ב .ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו .ושאר הכהנים מוסרין אותן לחזנין ומפשיטין אותן את
בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין ופושטין
את המכנסיים של קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.
ג .כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו
עליו .והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים .ואם הוציא שלש
מונין לו שלש .ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו.
והמוציא גודל אין מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו
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בּ ֹא ּו וְ ָה ִפיס ּו,

קסו

באר
החיי

W

באר התמיד

בואו ונעשה

X

תחילה .ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם
המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס ראשון לעבודה.
ד .ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים עצמן לפי
שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר )שמואל א טו ד( 'ויפקדם בטלאים'.
ה .ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית .הפייס הראשון מי תורם את המזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה לתרום .והוא מסדר את המערכה .והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח .והוא מכניס
מחתה מלאה אש מן המזבח החיצון למזבח הזהב להקטיר עליה קטורת.
ו .הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן .כיצד הממונה אומר להם הצביעו ומונה
כדרך שביארנו .וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר .והשני שעומד בצדו הוא
מקבל את דם התמיד והוא זורקו .והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי שהוא מזבח
הקטורת .והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות .והחמישי מעלה ראש התמיד
ורגלו לכבש .והששי מעלה שתי הידים .והשביעי מעלה העוקץ והרגל .והשמיני מעלה החזה
והגרה .והתשיעי מעלה שתי הדפנות .והעשירי מעלה הקרבים .והאחד עשר מעלה סולת
הנסכים .והשנים עשר מעלה החביתין .והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
ז .הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר קטורת
מימיו יבא ויפיס .ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא שיזכה להקטיר
קטורת.
ח .הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח .הפיסו וזכה
מי שזכה .תמיד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר .אלא כל כהן שזכה בעבודה מן
העבודות שחרית יזכה בין הערבים .חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר בין הערבים
ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה .ואם כבר הקטירו
כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית מקטירה בין
הערבים.
ט .בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין .מפיסין בשחר אנשי
אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של מוספין .וכל
שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בשני כבשי מוסף .והמשמר האחר
שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים .ואלו ואלו חולקין בלחם הפנים.
י .ואין אוכלין את הלחם עד שיקטירו שני בזיכי לבונה על האש .והלבונה טעונה מלח כשאר
הקרבנות.
יא .ואחר קרבן המוספין מקטירין שני הבזיכין .ושני כהנים מקריבין את שני הבזיכין.
ב .הוא הממונה על הפייסות ,ושמו מתיא בן שמואל ,כמו שנתבאר לעיל פרק א' משנה ב'
)תפארת ישראל(.
ג .בכל יום יש ארבע פייסות .ועכשיו הוא הפיס השני )רמב"ם(.
שהֵ ן ְמ ֻר ִּביןָ ,ר ִצין וְ עוֹ לִ ין
ְבחַ ּ ,תוֹ ֵרם .ו ִּבזְמַ ן ׁ ֶ
שרוֹ צֶ ה לִ ְתרֹם ֶאת הַ ִּמז ּ ֵ
אשוֹ נָה ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
ביומא )ב א-ד(ָ ּ :ב ִר ׁ
ּ ַב ּ ֶכבֶ ׁש ,וְ כָ ל הַ ּקוֹ ֵדם ֶאת חֲבֵ רוֹ ְב ַא ְר ּ ַבע ַא ּמוֹ ת זָכָ ה .וְ ִאם הָ י ּו ְׁשנֵיהֶ ם ׁ ָשוִ ין ,הַ ְממֻ ּנֶה אוֹ מֵ ר לָ הֶ ם
יאין אֲ גֻדָּ ל ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁש.
יאיןַ ,אחַ ת אוֹ ְׁש ּ ַתיִ ם ,וְ ֵאין מוֹ ִצ ִ
הַ ְצ ִּביעוּ .וּמָ ה הֵ ן מוֹ ִצ ִ
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פיס ,דהיינו גורלד.
סדר הזוכים בפיס הזה :הראשון שעולה בגורל ,הוא השוחט,
והשני שעומד לצידו הוא הזורק ,והשלישי שהוא הסמוך לשני
הוא מדשן מזבח הפנימי ,וכן הלאהה.
W
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שהָ י ּו ְׁשנֵיהֶ ם ׁ ָשוִ ין וְ ָר ִצין וְ עוֹ לִ ין ּ ַב ּ ֶכבֶ ׁש ,וְ ָדחַ ף ֶא ָחד מֵ הֶ ן ֶאת חֲבֵ רוֹ  ,וְ נָפַ ל וְ נִ ְׁש ְּב ָרה ַרגְ לוֹ  .וְ כֵ יוָ ן
ֲשה ׁ ֶ
מַ ע ֶׂ
ְבחַ ֶא ּ ָלא ְבפַ יִ סַ .א ְר ּ ָבעָ ה
שלּ ֹא יְ ה ּו תוֹ ְר ִמין ֶאת הַ ִּמז ּ ֵ
ידי סַ ּ ָכנָהִ ,ה ְת ִקינ ּו ׁ ֶ
ש ּ ָב ִאין לִ ֵ
ש ָרא ּו בֵ ית דִּ ין ׁ ֶ
ֶׁ
אשוֹ ן.
ְפיָסוֹ ת הָ י ּו ׁ ָשם ,וְ זֶה הַ ּ ַפיִ ס הָ ִר ׁ
שן ֶאת הַ ְּמנוֹ ָרה ,ו ִּמי מַ עֲלֶ ה
ימי ,ו ִּמי ְמ ַד ּ ׁ ֵ
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שן ִמז ּ ֵ
שנִ יִ ,מי ׁשוֹ חֵ טִ ,מי זוֹ ֵרק ,ו ִּמי ְמ ַד ּ ׁ ֵ
הַ ּ ַפיִ ס הַ ּ ׁ ֵ
ּש ּ ֵתי הַ דְּ פָ נוֹ ת ,וְ הַ ְ ּק ָרבַ יִ ם,
ּש ּ ֵתי הַ ּי ַָדיִ ם ,הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל ,הֶ חָ זֶה וְ הַ ּג ֵָרה ,ו ְׁ
ֹאש וְ הָ ֶרגֶל ,ו ְׁ
ֵאבָ ִרים לַ ּ ֶכבֶ ׁש ,הָ ר ׁ
כהֲנִ ים זָכ ּו בוֹ ָ .אמַ ר ּ ֶבן עַ זַּאי לִ ְפנֵי ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א ִמ ּ ׁשוּם ַר ִּבי
שר ּ ֹ
לשה עָ ָ ׂ
וְ הַ ּסֹלֶ ת ,וְ הַ ח ֲִב ִּתין ,וְ הַ ּיָיִ ןְׁ .ש ׁ ָ
שעַ  ,דֶּ ֶר ְך ִהלּ וּכוֹ הָ יָה ָק ֵרב.
יְ הוֹ ׁ ֻ
יעי ,חֲ ָד ִׁשים ִעם יְ ׁ ָשנִ יםִ ,מי מַ עֲלֶ ה ֵאבָ ִרים ִמן
ישי ,חֲ ָד ִׁשים לַ ְ ּקט ֶֹרת ּבֹא ּו וְ הָ ִפיסוּ .וְ הָ ְר ִב ִ
הַ ּ ַפיִ ס הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
ְבחַ .
הַ ּ ֶכבֶ ׁש וְ לַ ִּמז ּ ֵ
ד .רע"ב .תפארת ישראל .במאירי )יומא כה (.בענין סדר עשיית הפייסות וז"ל :כשהיו הכהנים של
בית אב מתכנסים לפייס ,היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה ,ועומדין
שם כמין כולייר ,והוא תכשיט עגול ,ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול ,וזקן מזקני הסנהדרין יושב
בחציה של חול לצד מערבה של לשכה ,ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון אחד ,אלא שהוא
אינו יודע מהיכן יתחיל המנין ,והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם ומחזירה ,והכל
מכירין שממנו מתחיל החשבון ,ואח"כ הזקן מודיעם המנין ,והממונה מקיף ומונה האצבעות,
ואותו שכלה בו המנין זכה.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד ג( :כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה
או אלף או כל מניין שיסכימו עליו .והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או
שתים .ואם הוציא שלש מונין לו שלש .ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר
ונוח להוציאו ולכפותו .והמוציא גודל אין מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע
שהסיר מצנפתו תחילה .ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו
והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס ראשון לעבודה.
ולהלן בענין הפיס השני )שם ו( :הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן .כיצד הממונה
אומר להם הצביעו ומונה כדרך שביארנו .וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר.
והשני שעומד בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו .והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח
הפנימי שהוא מזבח הקטורת .והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות .והחמישי
מעלה ראש התמיד ורגלו לכבש .והששי מעלה שתי הידים .והשביעי מעלה העוקץ והרגל.
והשמיני מעלה החזה והגרה .והתשיעי מעלה שתי הדפנות .והעשירי מעלה הקרבים .והאחד
עשר מעלה סולת הנסכים .והשנים עשר מעלה החביתין .והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
ה .יומא כ"ה :רמב"ם.
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שלש עשרה כהנים זוכים בפיס הזה ,לפי הסדרו.

ִמי ׁשוֹ ֵחט,

הפיס הוא על העבודות האלו:
התמידז .והוא הזוכה ראשון בפיסח.

מי שוחט את קרבן

ִמי זוֹ ֵרק ,מי זורק את דם קרבן התמיד ,והוא גם מקבל את הדםט.
וזוכה בה השני שעומד ליד מי שזכה לשחוטי.
ימי ,השלישי ,הוא מסיר את אפר מזבח
ִמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ִמז ְֵּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
יא
הפנימי ,מכיוון שבו מקטירין את הקטורת בכל יום .
ִמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ,הרביעי ,מנקה נרות המנורה ,ומוציא
האפר שנשרף מהפתילותיב .הוא המטיב את הנרותיג.
ִמי ַמ ֲעלֶ ה ֵאבָ ִרים לַ ֶּכבֶ ׁש ,מי מעלה את אברי קרבן התמיד לכבש.
ֹאש
ועכשיו מפרש ששישה כהנים זוכים בהעלאת האבריםידָ :הר ׁ
וְ ָה ֶרגֶ ל ,הכהן החמישי מעלה את הראש ואת רגל ימיןטו.
ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ָ ּי ַדיִ ם ,השישי מעלה את שתי הידיםטז.
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ו .יומא פרק ב' משנה ג' .רמב"ם.
ז .אף על גב דשחיטה כשרה בזר ,תקנו בה פייס ,דתחילת עבודת התמיד היא וחביבה להו ,אי
לא יטילו פייס אתו לאינצויי עלה ואתו בה לידי סכנה )רע"ב(.
ח .רמב"ם.
ט .יומא כ"ה :המפרש .רע"ב .תפארת ישראל .המקבל הדם הוא הזורק ,רק נקט תכלית עבודת
הדם ,דהזריקה הוא עיקר הכפרה )תפארת ישראל(.
י .רמב"ם.
יא .רמב"ם.
יב .רמב"ם.
יג .תפארת ישראל.
יד .עפ"י תפארת ישראל.
טו .להלן פרק ד' משנה ג'.
טז .רמב"ם.
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ָהע ֶֹקץ וְ ָה ֶרגֶ ל ,השביעי מעלה את הזנביז ואת רגל שמאליח.
ֶה ָחזֶה וְ ַה ֵ ּג ָרה ,השמיני מעלה את החזהיט ואת הצוארכ.
ּו ׁ ְש ֵּתי ְד ָפנוֹ ת ,התשיעי מעלה את שתי הדפנות.

ַה ְּק ָרבַ יִ ם,
וְ ַה ּסֹלֶ ת ,הכהן

העשירי מעלה את הקרבייםכא.

האחד עשר ,מעלה את הסולת של מנחת הנסכים
שמקריבים עם הקרבן תמידכב.

וְ ַה ֲחבִ ִּתים] ,ב[ הכהן השנים עשר ,מעלה חצי משתים עשרה
כג
החלות של מנחת החביתין שמקריבים משל הכהן גדול בבוקר
]והחצי השני יחד עם תמיד של בין הערביים[.
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יז .המפרש .התפארת ישראל )יומא ב ג( כתב על העוקץ :שוואנץ שטיק.
יח .להלן פרק ד' משנה ג'.
יט .החזה הוא השומן הרואה את הקרקע ,וחותכין מכאן ומכאן בלא ראשי צלעות )המפרש(.
החזה .הוא שומן החזה הרואה את הקרקע ,וחותכין אותו אילך ואילך בלא ראשי הצלעות )רע"ב
יומא ב ג(.
כ .והגרה הוא הצואר ,ובו מחובר הקנה והלב )המפרש(.
והגרה .מקום שהוא מעלה גרה ,הוא הצואר ,ובו מחוברים וכו' )רע"ב יומא ב ג(.
כא .רמב"ם .הרי שישה כהנים שמעלים את האברים.
כב .רמב"ם.
יעת
שמֶ ן ּ ָכ ִתית ְר ִב ִ
ֲש ִירית הָ ֵאיפָ ה סֹלֶ ת לְ ִמנְ חָ ה ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶ
ככתוב בפרשת התמיד )במדבר כח ה(ַ :וע ִ ׂ
הַ ִהין.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב א( :היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים
והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים .ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא
לבונה .אבל טעונה מלח .וכולה נשרפת על מזבח החיצון .ויתנסך היין על המזבח .ואין נותנין
אותו על האש אלא מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.
ולהלן )שם ד( :כמה הוא שיעור נסכים .נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין
שמן ויין לנסך רביעית ההין .וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל אף
על פי שהיא גדולה .אבל נסכי איל הן שני עשרונים סלת בלול בשלישית ההין שמן ויין לנסך
שלישית ההין .ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין
שמן ויין לנסך חצי ההין.
כג .תפארת ישראל.
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וְ ַה ָ ּייִ ן ,הכהן השלשה עשר ,מעלה את היין לניסוך היין ,שמנסכים
עם קרבן התמידכד.
ֵה ִפיס ּו ,עשו את הפיס ,זָכָ ה ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה ,ומי שזכה זכה ,לפי הסדר.

משנה ב
יטהִ .אם
יע זְ ַמן הַ ּ ְׁש ִח ָ
ָא ַמר לָהֶ ם הַ ְממֻ ּנֶהְ ,צא ּו ּו ְרא ּו ִאם ִה ִ ּג ַ
אומֵ ר ,הֵ ִאיר
אומֵ רַ ּ ,ב ְר ַקאיַ .מ ְתיָ א בֶ ן ְׁשמ ּו ֵאל ֹ
רו ֶאה ֹ
יע ,הָ ֹ
ִה ִ ּג ַ
אומֵ ר ,הֵ ין:
רוןְ ,וה ּוא ֹ
שה ּוא ְבחֶ ְב ֹ
ּ ְפנֵי כָ ל הַ ִּמזְ ָרחַ ,עד ׁ ֶ
]ג[ ָא ַמר לָ ֶהם ַה ְמ ֻמ ֶּנה ,אמר הממונה לכהנים ,צְ א ּו מלשכת הגזיתכה,
ולכו למקום גבוה שיש בבית המקדשכוּ ,ו ְרא ּו ִאם ִה ִ ּג ַיע ז ְַמן
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בתפארת ישראל )יומא ב ג( וז"ל] :החביתין[ הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן
וחולטן ברותחין ולש ואופה אותן ,ומקריב ו' חלות בבוקר פתות פתים ,עם חצי קומץ לבונה ,וו'
חלות האחרות פתותות עם קומץ לבונה בערב ,ולרמב"ם מקריב י"ב חצי חלות פתותות בבוקר,
וי"ב חצי חלות פתותות בערב ,ומשל כהן גדול היו קרבין ,ומדהיו נאפות בשמן במחבת ,להכי
קרוין חביתין.
כד .רמב"ם.
שכָ ר
יעת הַ ִהין לַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ ֶא ָחד ּ ַב ּק ֶֹד ׁש הַ ּ ֵס ְך נֶסֶ ְך ׁ ֵ
ככתוב בפרשת התמיד )במדבר כח ז( :וְ נִ ְס ּכוֹ ְר ִב ִ
לַ ה'.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב א( :היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים
והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים .ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא
לבונה .אבל טעונה מלח .וכולה נשרפת על מזבח החיצון .ויתנסך היין על המזבח .ואין נותנין
אותו על האש אלא מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.
ולהלן )שם ד( :כמה הוא שיעור נסכים .נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין
שמן ויין לנסך רביעית ההין .וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל אף
על פי שהיא גדולה .אבל נסכי איל הן שני עשרונים סלת בלול בשלישית ההין שמן ויין לנסך
שלישית ההין .ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין
שמן ויין לנסך חצי ההין.
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יטה ,ותראו ותסתכלו בצד מזרח האם כבר עלה השחרכז,
ַה ׁ ּ ְש ִח ָ
ואפשר כבר לשחוט את קרבן התמיד .כי אסור לשחוט את
התמיד בלילה ,שנאמרכח ְ ּביוֹ ם זִ ְבחֲכֶ םכט.
יע ,אם רואה שכבר יש מעט אור
ִאם ִה ִ ּג ַ
ַּב ְר ַקאי .האיר והבריק השחרל.

מהשחרָ ,הרוֹ ֶאה אוֹ ֵמר,

]ד[ ַמ ְתיָ א בֶ ן ׁ ְשמ ּו ֵאל אוֹ ֵמר ,מתיא בן שמואל הוא הממונה ,והוא
תנאלא ,חולק על תנא קמא ,ואומר שאין מספיק שיהיה קצת
ברק אור כנקודהלב ,אלא ,זה שהלך להסתכל ממתין עד שיאיר
כל פני המזרח ,ואז אומרֵ :ה ִאיר ּ ְפנֵ י כָ ל ַה ּ ִמ ָזְרח ,כבר יש אור פני
כל צד מזרח ,ולא רק קצת .וחוזרים ושואלים אותו העומדים
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כה .כי היו בלשכת הגזית בפיס )תפארת ישראל(.
כו .רמב"ם יומא פרק ג' משנה א' .רע"ב.
כז .תפארת ישראל.
כח .ויקרא י"ט ו'.
כט .רע"ב.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין א א-ג( וז"ל :א .מצות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום
והם הנקראים תמידין .אחד בבקר ואחד בין הערבים שנאמר )במדבר כח ג( 'שנים ליום עולה
תמיד' וגו'.
ב .ואימתי זמן שחיטתן .של בקר שוחטין אותו קודם שתעלה החמה משיאור פני כל מזרח .ופעם
אחת דחקה השעה את הצבור בבית שני והקריבו תמיד של שחר בארבע שעות ביום.
ג .תמיד של בין הערבים שוחטין אותו משיאריך הצל ויראה לכל שהאריך .והוא משש ומחצה
ומעלה עד סוף היום .ולא היו שוחטין אותו בכל יום אלא בשמונה שעות ומחצה וקרב בתשע
ומחצה .ולמה מאחרין אותו שתי שעות אחר תחילת זמן שחיטתו .מפני הקרבנות של יחידים או
של צבור .לפי שאסור להקריב קרבן כלל קודם תמיד של שחר .ולא שוחטין קרבן אחר תמיד
של בין הערבים חוץ מקרבן פסח לבדו .שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהן בשתי שעות.
ל .רע"ב.
לא .תפארת ישראל.
לב .רע"ב.
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למטהַ :עד ׁ ֶשה ּוא בְ ֶחבְ רוֹ ן ,האם האור כבר הגיע עד
אוֹ ֵמר ,וזה שעומד במקום הגבוה עונהֵ :הין ,כןלג.

חברון ,וְ ה ּוא

משנה ג
ָא ַמר לָהֶ םְ ,צא ּו ְוהָ ִביא ּו ָטלֶה ִמ ִּל ְׁש ּ ַכת הַ ּ ְט ָל ִאים .וַ ה ֲֵרי לִ ְׁש ּ ַכת
כות
ש ֹ
פונִ ית ַמ ֲע ָר ִביתְ .ו ַא ְר ּ ַבע לְ ׁ ָ
צו ַע ְצ ֹ
הַ ּ ְט ָל ִאים הָ יְ ָתה ְב ִמ ְק ֹ
מות,
חו ָת ֹ
שםַ ,אחַ ת לִ ְׁש ּ ַכת הַ ּ ְט ָל ִאיםְ ,ו ַאחַ ת לִ ְׁש ּ ַכת הַ ֹ
הָ י ּו ׁ ָ
עו ִ ׂשין ּ ָב ּה
שהָ י ּו ֹ
ְו ַאחַ ת לִ ְׁש ּ ַכת ּ ֵבית הַ ּמ ֹו ֵקדְ ,ו ַאחַ ת לִ ְׁש ּ ָכה ׁ ֶ
לֶחֶ ם הַ ּ ָפנִ ים:

התמידלד :צְ א ּו וְ ָהבִ יא ּו

ָא ַמר לָ ֶהם הממונה ,לאותם שזכו בעבודת
ָטלֶ ה ִמ ִּל ׁ ְש ַּכת ַה ּ ְטלָ ִאים .שיביאו טלה לקרבן תמיד מ'לשכת
הטלאים' .לשכה זו נקראת גם 'לשכת טלאי קרבן'לה .לשכה זו
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לג .רע"ב .תפארת ישראל .בתוך דברי התפארת ישראל כתב וז"ל :והיינו משום דחברון הוא
בקרן דרומית מזרחית מירושלים ושאלו האם נתפשטו כנפי שחר כבר עד שם] ,ולהמפרש ד"ל
ע"א רצה לומר ששאלו אם יכול לראות משם את חברון[ ,וזה כדי להזכיר זכות אבות הקבורים שם,
והעליון משיב הן.
ההלכה כשיטת מתיא בן שמואל )רמב"ם(.
ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין )א א-ב( :א .מצות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום
והם הנקראים תמידין .אחד בבקר ואחד בין הערבים שנאמר )במדבר כח ג( 'שנים ליום עולה
תמיד' וגו'.
ב .ואימתי זמן שחיטתן .של בקר שוחטין אותו קודם שתעלה החמה משיאור פני כל מזרח.
ופעם אחת דחקה השעה את הצבור בבית שני והקריבו תמיד של שחר בארבע שעות ביום.
לד .המפרש .תפארת ישראל.
לה .מדות א' ו' .המפרש.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין א ט( וז"ל :אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאים
שבמקדש .ויהיו מוכנים קודם יום הקרבה בארבעה ימים .ואע"פ שהיו מבקרין אותו מתחילה לא
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היא אחת מארבע הלשכות שבתוך בית המוקד .בלשכה זו
מוכנים בכל עת לא פחות משש טלאים בדוקים ממום עבור
קרבן תמידלו.

וַ ֲה ֵרי לִ ׁ ְש ַּכת ַה ּ ְטלָ ִאים ָהיְ ָתה בְ ִמ ְקצוֹ ַע צְ פוֹ נִ ית ַמ ֲע ָרבִ ית.

לשכת

הטלאים נמצאת צפונית מערבית לעזרהלז.
דהיינו שכאשר אדם נמצא בתוך העזרהלח ,ורוצה להגיע
ללשכת הטלאים ,הוא צריך לפנות לכיוון קרן צפונית מערבית.
כי ביחס לעזרה ,נמצאת לשכת הטלאים בצפונית מערביתלט.
אבל ,בתוך בית המוקד עצמו ,יש ארבע לשכות ,ולשכת
הטלאים נמצאת בדרומית מערבית של בית המוקדמ.
W

באר התמיד
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היו שוחטין את התמיד עד שמבקרין אותו שניה קודם שחיטה לאור האבוקות .ומשקין אותו מים
בכוס של זהב כדי שיהיה נוח להפשט.
לו .רמב"ם .רר"ש במדות א' ו' .תפארת ישראל .ערכין פ"ב מ"ה.
לז .רמב"ם.
לח .ליד המזבח או ליד לשכת הגזית .ומדובר על עיקר העזרה ,שזה עזרת ישראל ועזרת כהנים
ומקום המזבח ובית המטבחיים.
לט .רמב"ם.
מ .רמב"ם .כאן כתובַ :וה ֲֵרי לִ ְׁש ּ ַכת הַ ְּטלָ ִאים הָ יְ ָתה ְב ִמ ְקצוֹ עַ ְצפוֹ נִ ית מַ ע ֲָר ִבית .אך במסכת מדות
)א ו( כתוב :מַ ע ֲָר ִבית ְּדרוֹ ִמית ִהיא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת ְטלָ ֵאי ָק ְר ּ ָבן .ויוקשה היכן לשכת הטלאים ,האם
בצפונית מערבית ,או בדרומית מערבית.
מתרצת הגמרא )יומא יז (.וז"ל :רב אדא בריה דרב יצחק אמר ,האי לשכה אקצויי מקציא ,ודאתי
מצפון מתחזיא ליה בדרום ,ודאתי מדרום מתחזיא ליה בצפון ,ומסתברא דבמערבית דרומית
הואי.
ביאר הרמב"ם את דברי הגמרא וז"ל )מדות א ו( :ומה שאמר לשכת הטלאים היתה במקצוע
צפונית מערבית ,ונתן אותו בכאן מערבית דרומית ,ותרצו קושיא זו בתלמוד )יומא יז (.ואמרו
דקאי בצפון ומחזיא בדרום ,דקאי בדרום ומחזיא בצפון ,ומסתברא דמערבית דרומית הוה
קיימא .וענין זה הוא שהיתה נתונה בבית המוקד עצמו מערבית דרומית ,וכמו שזכר כאן,
וכשמשערין מקומה לנגד העזרה תהא מן העזרה צפונית מערבית ,כמו שזכר בתמיד כשנתן
אותם בלשכה זו והוא בעזרה ,והואיל והדבר כן אז תהא לשכת עושים לחם הפנים שהיא
רביעית ללשכת הטלאים כמנין תמיד כמו שזכר שם דרומית מזרחית מבית המוקד כמו שזכר
כאן ,ואני ידעתי שאין מבינים זה בגמרא אלא מראיתו בצורה ,וזו היא צורת מקום בית המוקד
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בעזרה וצורת הארבע לשכות שבו ,והסתכל בצורה ומה שכתוב בה ויתבאר לך כל מה שכתוב
כאן וזו היא הצורה.
וברמב"ם בתרגום החדש וז"ל :וכבר קדם בשלישי דתמיד אמרם לשכת הטלאים היתה במקצוע
צפונית מערבית ,ועשאה כאן מערבית דרומית ,ותירצו את זה בתלמוד ואמרו דקאי בצפון
מחזיא בדרום ,דקאי בדרום מחזיא בצפון ,ומסתברא דבמערבית דרומית הוא קימא .וענין דבר
זה שהיה מקומה בבית המוקד עצמו מערבית דרומית כמו שהזכיר כאן ,וכאשר תראה מקומה
ביחס לעזרה תהיה בעזרה צפונית מערבית כמו שהזכיר בתמיד כאשר דברו על לשכה זו
כשהוא בעזרה ,וכיון שהדבר כן הרי תהיה לשכת עושי לחם הפנים שהיא הרביעית מלשכת
הטלאים כפי שמנו בתמיד כמו שנזכר שם דרומית מזרחית בבית המוקד כמו שהזכיר כאן ,ואני
יודע שלא יובן דבר זה בקלות אלא על ידי ראייתו בציור ,וזו צורת מקום בית המוקד בעזרה
ומקום ארבע הלשכות בו ,התבונן בציור ובכתוב בו יתבאר לך כל מה שנזכר כאן .וזו צורתו.
והרי הציור בכתי"ק הרמב"ם:
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אמנם רש"י ביאר את דברי הגמרא באופן אחר וז"ל )יומא יז :(.רב אדא בר יצחק אמר הא
לשכת הטלאים אקצויי מקציא .בשתי המקצועות נראית שארוכה היא ועומדת במערב
ומארכת לצד הצפון ודרום עד קרוב למקצועות שמכאן ומכאן :ודאתי מצפון מיתחזיא ליה.
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 Qמקום לשכת הטלאים בתוך בית המוקד R

ראשי
פספסין
לשכת בית
המוקד

לשכת
הטלאים

בית המוקד

פשפש

טבלא של שיש

רובדין
של
אבן

לשכת
החותמות

לשכת
עושי לחם
הפנים

ובה גנוזים
אבני המזבח
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שמשוכה לצד דרום יותר :ודאתי מדרום מיתחזיא ליה .משוכה לצד צפון :מסתברא
דבמערבית דרומית הוה .טפי ומודי בה תנא דתמיד אלא דנקיט סידרא מדרום לצפון מיתחזי
ליה דרך הילוכו כאילו הוא בצפון :מדרמינן לחם הפנים .דהוה סלקא דעתיה שהוא מונה והולך
דרך ימין מצפון למערב וממערב לדרום ומדרום למזרח לשכת הטלאים בצפונית מערבית
לשכת החותמות במערבית דרומית לשכת בית המוקד בדרומית מזרחית לשכת לחם הפנים
במזרחית צפונית והוה רמינן עלה מתני' דמדות דקתני דרומית מזרחית היא היתה לשכת לחם
הפנים:

באר
החיי

פרק ג משנה ג

החיים
תמיד

 Qמקום בית המוקד ביחס לעזרה R
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וְ ַא ְר ַּבע לְ ׁ ָשכוֹ ת ָהי ּו ׁ ָשם ,ארבע לשכות יש בבית המוקד .והם כמו
חדרים קטנים הפתוחים לבית גדולמא.
ַא ַחת לִ ׁ ְש ַּכת ַה ּ ְטלָ ִאים ,לשכה אחת היא לשכת הטלאים לקרבן
התמיד .בלשכה זו מוכנים בכל עת לא פחות משש טלאים
בדוקים ממום עבור קרבן תמידמב.
וְ ַא ַחת לִ ׁ ְש ַּכת ַהחוֹ ָתמוֹ ת ,לשכה אחת היא 'לשכת החותמות',
שבה מוכרים את החותמות עבור הנסכיםמג.
בלשכה זו נמצא הממונה על החותמותמד .ומי שרוצה לקנות
סלתות ונסכים טהורים ,נותן לממונה שם כסף לפי השער
הקבוע ,ולפי הנסכים לקרבן שצריך ,אם נסכים של פר או של
איל וכדומה ,ונותן לממונה את הכסף והממונה נותן לו חותם,
ואחר כך הולך לממונה על הנסכיםמה ,ונותן לו את החותם
ומקבל ממנו נסכים כפי שכתוב בחותםמו.
W
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מא .המפרש.
מב .רמב"ם .רר"ש במדות א' ו' .תפארת ישראל .ערכין פ"ב מ"ה.
מג .רע"ב.
מד .הנקרא יוחנן בן פנחס )שקלים פ"ה מ"א(.
מה .הנקרא אחיה )שקלים פ"ה מ"א(.
מו .תפארת ישראל .רע"ב .וראה במשנה בשקלים )פ"ה מ"ג( את סוגי החותמותַ :א ְר ּ ָבעָ ה חוֹ ָתמוֹ ת
הָ י ּו ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ כָ תוּב עֲלֵ יהֶ ן ,עֵ גֶל ,זָכָ רְּ ,ג ִדי ,חוֹ טֵ אֶ ּ .בן עַ זַּאי אוֹ מֵ ר ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה הָ יוּ ,וַ אֲ ָר ִמית ּ ָכתוּב
ש ּ ֵמ ׁש ִעם נִ ְס ּ ֵכי ּ ָב ָקר ְּגדוֹ לִ ים ו ְּקטַ ִּניםְ ,זכָ ִרים
עֲלֵ יהֶ ן ,עֵ גֶל ,זָכָ רְּ ,ג ִדי ,חוֹ טֵ א דַּ ל ,וְ חוֹ טֵ א עָ ִׁשיר .עֵ גֶל ְמ ׁ ַ
ש ּ ֵמ ׁש
של ֵאילִ ים .זָכָ ר ְמ ׁ ַ
ש ּ ֵמ ׁש ִעם נִ ְס ּ ֵכי צֹאן ְּגדוֹ לִ ים ו ְּקטַ ִּנים ,זְכָ ִרים וּנְ ֵקבוֹ ת ,חוּץ ִמ ּ ׁ ֶ
וּנְ ֵקבוֹ תְּ .ג ִדי ְמ ׁ ַ
של ְמצוֹ ָר ִעין.
לש ְּבהֵ מוֹ ת ׁ ֶ
ש ּ ֵמ ׁש ִעם נִ ְס ּ ֵכי ׁ ָש ׁ
ִעם נִ ְס ּ ֵכי ֵאילִ ים ִּבלְ בָ ד .חוֹ טֵ א ְמ ׁ ַ
וברע"ב :ד' חותמות היו במקדש .ג' חותמות לג' נסכין חלוקים של בהמות .חותם ראשון לנסכי
בקר ,והן ג' עשרונים סולת בלול בחצי ההין שמן ,ויין לנסך חצי ההין ,וחותמן עגל .והב' זכר
לנסכי איל ,שתרגום איל דכרא ,ונסכיו שתי עשרונים סולת בלול בשמן שלישית ההין ,ויין
לנסך שלישית ההין .והג' גדי ,לנסכי כבש בן שנתו ,והן עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן,
ויין לנסך רביעית ההין .והד' חוטא ,והם נסכיו של מצורע עשיר שמביא ג' בהמות וצריך עשרה
לוגין שמן ,ט' לג' כבשים ואחד למתן תנוך ובהונות .וקרי ליה חוטא משום דאמרינן בערכין על
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בלשכה זו גם כן גנזו החשמונאים את אבני המזבח ששקצום
היוניםמז.
W

באר התמיד

X

שבעה דברים נגעים באין :חמשה היו .שני חותמות היו למצורע :חוטא דל וחוטא עשיר .לפי
שמצורע עני אינו מביא אלא בהמה אחת .ואם לא היה למצורע אלא חותם אחד היו נותנים
למצורע עני שלשה עשרונות .ות"ק סבר למצורע עני נותנים לו חותם גדי .והלכה כתנא קמא:
וארמית כתוב עליהן .שרוב דיבורם בלשון ארמי היה :זכרים ונקבות .בין לנסכי עולות שאינן
באות אלא זכרים בין לנסכי שלמים שבאים זכרים או נקבות .ועולות ושלמים הן שטעונין נסכים
כדכתיב )במדבר ט"ו( עולה או זבח.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ז י-יב( :י .זה שעל החותמות הוא שמקבל דמי הנסכים ממחוייבי
נסכים ונותן להן חותמות וזה שעל הנסכים הוא שמוכר הנסכים.
יא .כיצד ארבע חותמות היו במקדש .האחד כתוב עליו עגל .והשני כתוב עליו זכר .והשלישי
כתוב עליו גדי .והרביעי כתוב עליו חוטא.
יב .כל מי שיביא קרבנותיו למקדש נותן דמי הנסכים לזה הממונה על החותמות ונותן לו
חותמות כמנין הקרבנות שלו ואם היה מצורע עשיר נותן לו חותם אחד שכתוב עליו חוטא והלה
הולך בחותמות שבידו לזה הממונה על הנסכים ונותן לו נסכים כמניין החותמות וכמ"ש בהן
ולערב באים זה אצל זה מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות אם הותירו המעות הותירו
להקדש ואם פחתו המעות ישלם זה שעל החותמות מביתו .מי שאבד חותמו ממתינין לו עד
הערב אם מצאו במעות יתר כדי חותם שטוען נותנין לו ואם לאו אין נותנין לו .ושם כל היום
כתוב על החותם מפני הרמאים שלא ישהה החותם אצלו עד שיוקרו הנסכים.
מז .מדות א' ו' .בגמרא )ע"ז נב :(.מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו
אנשי יון .ואמר רב ששת ששקצו לעבודת כוכבים .אמר רב פפא התם קרא אשכח ודרש,
דכתיב )יחזקאל ז כב( 'ובאו בה פריצים וחללוה' ,אמרי היכי נעביד ,ניתברינהו )דברים כז ו(
אבנים שלמות אמר רחמנא ,ננסרינהו )דברים כז ה( לא תניף עליהם ברזל אמר רחמנא ,ואמאי
ליתברינהו ולישקלינהו לנפשייהו מי לא אמר רב אושעיא בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם
משום כספא ודהבא של ירושלים והוינן בה ירושלים הויא רובא דעלמא אלא אמר אביי בקשו
לגנוז דינרא הדרייאנא טוריינא שיפא מפני טבעה של ירושלים עד שמצאו לה מקרא מן התורה
שהוא מותר ובאו בה פריצים וחללוה התם לא אשתמשו בהו לגבוה הכא כיון דאשתמש בהו
לגבוה לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא.
רש"י :מזרחית צפונית .שימוש ארבע לשכות שהיו במקצעות העזרה קא חשיב במס' מדות:
ואמר רב ששת ששיקצו' לעבודת כוכבים .אלמא אע"ג דלהדיוט לא מיתסרי דאין אדם אוסר
דבר שאינו שלו גזור בהו רבנן לגבי גבוה ואע"ג דלאו בני דעה נינהו ובבית חוניו נמי אע"ג דלאו
בית עבודת כוכבים ולא מיתסרי כלים דידיה מדאורייתא גזור בהו רבנן :התם קרא אשכח
ודרוש .דמדאורייתא אסירי אפי' להדיוט :דכתיב ובאו בה פריצים וחללוה .מכיון שנכנסו
עובדי כוכבים להיכל יצאו כליו לחולין וכיון דנפקי לחולין קנינהו בהפקירא והוו להו דידהו
וכשנשתמשו בהן לעבודת כוכבים נאסרו :אמרי .הנך דבית חשמונאי כשנצחום היכי נעביד:
ניתברינהו .על יד עובד כוכבים כדי לבטלן :אבנים שלימות .שאין בהם פגימות ואפילו
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כשמשלו היונים על ישראל בימי אנטיוכוס ,הקריבו הרשעים
לע"ז על המזבח הקדוש שבבית המקדש ,כדי להכעיס את
ישראל] .ה[ וכשנגאלו על ידי חשמונאי ובניו ,גנזו את אבני אותו
המזבח בלשכה זומח ,ואחר כך בנו מזבח חדש במקומו.
וְ ַא ַחת לִ ׁ ְש ַּכת ֵּבית ַה ּמוֹ ֵקד ,לשכה אחת היא הנקראת 'לשכת בית
המוקד' .לשכה זו נקראת גם 'בית המוקד קטן'מט.
מלשכה זו יש מחילה תחת הרצפה ,וכל כהן שנטמא בלילה,
יורד מלשכה זו במחילה ,וטובל במקוה שיש שם תחת האדמהנ.
ליד המקוה יש בית הכסא של כבוד] .ו[ וכבודו הוא שאם מצא
שבית הכסא נעול ,יודע שיש שם אדם .ואם מצא אותו פתוח
יודע שאין שם אדםנא.
בלשכה זו יש גם כן מדורה ,בשביל שיתחמם ממנה הכהן
שעלה מהטבילה ]ובבית המוקד הגדול מתחממים הכהנים הטהורים[נב.
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בפגימות סכין שתחגור בה צפורן פוסלת בהן כדאמרינן בהכל שוחטין )חולין יח :(.ננסרינהו.
לאחר שבירתן להשוות פגימתן לא תניף עליהם ברזל כתיב ועמדו וגנזום :ונתברינהו .כדי
לבטלן מעבודת כוכבים :ונשקלינהו לנפשייהו .שהרי חולין הן וכדקאמרת ובאו בה פריצים
וחללוה :משום כספה וזהבה של ירושלים .שרובה הקדש :טריינא הדריינא שיפא .מטבעות של
ירושלים טיריינא הדריינא על שם מלכי רומי נעשו הצורות ושמם טוריינוס אדריינוס :שיפא.
ישן ביותר שנישוף מחמת יושנו ואין הצורה ניכרת.
מח .תפארת ישראל מדות א' ו' .מהלשון 'גנזו' ,משמע ומסתברא שבלשכה זו חפרו בור עמוק,
וגנזו שם את אבני המזבח.
מט .המפרש.
יחים
שנִ ים ְּב ִבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁשֶ ,א ּ ָלא פוֹ ְׁש ִטין ו ְּמ ַק ּ ְפלִ ין וּמַ ִּנ ִ
נ .תפארת ישראל .לעיל בתמיד )א א( :לֹא הָ י ּו יְ ׁ ֵ
אשיהֶ ן ,ו ִּמ ְת ּ ַכ ִּסין ִּב ְכסוּת עַ ְצמָ ןֵ .א ַרע ֶק ִרי לְ ַאחַ ד מֵ הֶ ן ,יוֹ צֵ א וְ הוֹ לֵ ְך לוֹ ּ ַב ְּמ ִס ּ ָבה
אוֹ ָתן ּ ַתחַ ת ָר ׁ ֵ
שהוּא מַ ִּגיעַ לְ בֵ ית הַ ְּט ִבילָ ה .ו ְּמדו ָּרה
הַ הוֹ לֶ כֶ ת ּ ַתחַ ת הַ ִּב ָירה ,וְ הַ ּנֵרוֹ ת דּ וֹ לְ ִקין ִמ ּ ָכאן ו ִּמ ּ ָכאן ,עַ ד ׁ ֶ
ֶש ׁ ָשם ָא ָדםָ ּ .פתוּחַ  ,יוֹ ֵדעַ
ש ּי ׁ
של ּ ָכבוֹ ד .וְ זֶה הָ יָה ְכבוֹ דוֹ ְ ,מצָ אוֹ נָעוּל ,יוֹ ֵדעַ ׁ ֶ
הָ יְ ָתה ׁ ָשם ,וּבֵ ית ִּכ ּ ֵסא ׁ ֶ
כהֲנִ ים
ָשב לוֹ ֵאצֶ ל ֶאחָ יו הַ ּ ֹ
ש ֵאין ׁ ָשם ָא ָדם .י ַָרד וְ טָ בַ ל ,עָ לָ ה וְ נִ ְס ּ ַת ּ ֵפג וְ נִ ְתחַ ּ ֵמם ְּכ ֶנגֶד הַ ְּמדו ָּרהָ ּ .בא וְ י ׁ ַ
ֶׁ
שהַ ּ ְׁשעָ ִרים נִ ְפ ּ ָת ִחים ,יוֹ צֵ א וְ הוֹ לֵ ְך לוֹ .
עַ ד ׁ ֶ
נא .תמיד א' א'.
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וְ ַא ַחת לִ ׁ ְש ָּכה ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ שִׂ
עושי לחם הפנים,
הפניםנג.
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]ז[

קפא

ין ָּב ּה לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ,לשכה אחת ,היא לשכת
ששם לשים ואופים בית גרמו את לחם

התנור שבבית המקדש ,הוא ממתכתנד.
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נב .תפארת ישראל כאן ובמדות א' ו'.
נג .רע"ב במדות .תפארת ישראל במדות.
נד .זבחים צ"ו .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות י"ב כ"ג .כתב הכסף משנה )שם( וז"ל :ותנור של
מקדש של מתכת היה .בפרק דם חטאת )דף צו .(.ומפרש התם טעמא דכיון דאיכא שתי הלחם
ולחם הפנים דאפייתן בתנור וקדושתן בתנור הוה ליה כלי שרת וכלי שרת דחרס לא עבדינן,
ופירש"י וקדושתן בתנור שאין נעשים בכלי שרת לפי שאין טעונים שמן ואמרינן בפרק שתי
הלחם לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים דתנור מקדש להו .ע"כ.
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 Qבית המוקד R

ראשי
פספסין
לשכת בית
המוקד

בית המוקד

לשכת
הטלאים

פשפש

טבלא של שיש

לשכת
החותמות
ובה גנוזים
אבני המזבח

רובדין
של
אבן

לשכת
עושי לחם
הפנים
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קפג

משנה ד
לשה ְכלֵי
שם ִּת ְׁש ִעים ּו ְׁש ׁ ָ
הו ִציא ּו ִמ ּ ׁ ָ
נִ ְכנְ ס ּו לְ לִ ְׁש ּ ַכת הַ ּ ֵכלִ יםְ ,ו ֹ
של זָהָ בַ .אף ַעל ּ ִפי
כוס ׁ ֶ
כֶ סֶ ף ּו ְכלֵי זָהָ בִ .ה ְׁשק ּו ֶאת הַ ּ ָת ִמיד ְּב ֹ
קות:
אור הָ אֲ ב ּו ֹ
תו לְ ֹ
או ֹ
שה ּוא ְמבֻ ָ ּקר ִמ ּ ָב ֶע ֶרבְ ,מבַ קְּ ִרין ֹ
ֶׁ
]ח[ נִ כְ נְ ס ּו לְ לִ ׁ ְש ַּכת ַה ֵּכלִ ים ,מלשכה זו מוציאים את הכלים בבוקרנה,
לשה כְ לֵ י כֶ ֶסף ּוכְ לֵ י ז ָָהב .הוציאו
]ט[ וְ הוֹ צִ יא ּו ִמ ׁ ּ ָשם ִּת ׁ ְש ִעים ּו ׁ ְש ׁ ָ
מלשכת הכלים תשעים ושלשה כלי שרת שצריכים לעבודת
היוםנו.
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נה .כתב השלטי הגיבורים שלשכה זו היא בהר הבית .וכן כתב שלשכה זו סמוכה לבית המוקד.
ונראה כוונתו שהיא סמוכה לבית המוקד מבחוץ בהר הבית.
אמנם התפארת ישראל כתב על לשכה זו וז"ל :לא ידעתי מקומה ,ואפשר שהיתה באותן ל"ח
לשכות שהיו סביב לכותלי ההיכל .ע"כ.
אך העזרת כהנים כתב )מדות ה ג( שלשכה זו היא בתוך חומת העזרה ,סמוך לצד מערב של
המזבח.
נו .רמב"ם .תפארת ישראל .כתב העזרת כהנים )מדות ה ג( וז"ל :הנה כבר הבאתי לעיל משנה
דתמיד דאיתא שם שהוציאו מלשכת הכלים צ"ג כלי כסף וכלי זהב ע"כ .וכתב שם הרמב"ם ז"ל
בפירושו על זה וז"ל :מנין זה אפשר שהוא כנגד מה שצריכין )לכלים( לעבודת היום מן הכלים
וכו' .עכ"ל .והרע"ב ז"ל כתב שם וז"ל :לא איתפרש למה הוצרכו למנין של כלים הללו .וכו' עכ"ל.
)עי' בתוי"ט שם בד"ה תשעים בשם הירושלמי שכתב שהם כנגד אזכרות השמות .ועי' בס' בני ישכר
שכתב הטעם שכן עולה חשבין מלת צבא(.

ואני חפשתי ומצאתי צורך לכל מספר הזה .והן הן הכלים שהיו צריכין לעבודה בכל יום ויום.
ואלו הן :ב' מדות של יבש .עשרון וחצי עשרון .העשרון למדוד מנחות .וחצי עשרון לחלוק בו
מנחת כהן גדול הן חביתין.
שבע מדות לח .הין .חצי ההין .שלישית ההין .רביעית ההין .ולוג .וחצי לוג .ורביעית .חצי ההין
ושלישית ורביעית ההין למדידת הנסכים של זבחים .ולוג למדידת שמן המנחות .וחצי לוג
למדידת שמן לכל נר ונר מנרות המנורה .ורביעית לחלק בה השמן לחביתין .וההין לא היה בו
צורך רק מפני שהיה במקדש מימי משה שמדד בו שמן לשמן המשחה )עיין ברמב"ם בהלכות כלי
המקדש פרק א' דין י"ח( .וחצי לוג למי סוטה ושמן לתודה .ורביעית למדוד שמן ללחם הנזיר ומים
לטהרת מצורע .הרי תשעה כלים.
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ליד הכבש בצד מערב יש שתי שולחנות .אחד של שיש,
שנותנים עליו את האיברים .ואחד של של כסף ,שנותנים עליו
את תשעים ושלשה כלי השרת שהוציאונז.
לפני השחיטהִ ,ה ׁ ְשק ּו ֶאת ַה ָּת ִמיד ְּבכוֹ ס ׁ ֶשל ז ָָהב ,משקים את
הקרבן תמיד מכוס של זהב ,כדי שיהיה נוח להפשיט את
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ג' סכינין א' לשחוט .וא' לחתוך בשר .וא' לחתוך חלבים )עי' חולין דף ח'( .הרי י"ב.
י"ג מזרק לקבלת דם .י"ד כוס של זהב להשקות את התמיד )עי' תמיד פ"ד מ"ד( .ט"ו טני .ט"ז כוז
)עי' תמיד פ"ג מ"ו( .י"ז קופיץ לשבר בו את הצלעות ולהפריד דופן מדופן .י"ח בזך גדול לקרביים
להביאם אל המזבח )עי' תמיד פ"ג מ"ג( .י"ט כף לקטורת .כ' בזך לקטורת )עי' תמיד פ"ה מ"ד( .כ"א
מחתת כסף לקטורת .כ"ב מחתת זהב לקטורת )עי' תמיד פ"ה מ"ה( .כ"ג פסכתר לכפות על
הגחלים שנתפזרו ולהוריד הדשן .ולכפות על השרץ )עי' תמיד פ"ה מ"ה( .כ"ד מגריפה )עי' תוי"ט
פ"ה דתמיד מ"ו בד"ה מגריפה( .כ"ה קערה לבלול בו את המנחה .כ"ו קערה ליצוק בו שמן למנחה
)עיין ברמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות פי"ג דין ה' ובכ"מ שם( .כ"ז מחבת .כ"ח מרחשת )עיין ברמב"ם
שם פי"ב דין כ"ג( .כ"ט מזלג למנורה להגביה את הפתילות .נ' מחתה למנורה לחתות בה דשן
הפתילות .ל"א כלי א' ושמו עלת לשאוב בו יין מן החביות או מן ההין לנסכים )עיין ברד"ק ז"ל
בדה"י ב' כ"ח פסוק י"ד שכתב שם כן( .הרי לך ל"א כלים שהיו צריכים בכל יום ויום.
וכבר ידוע במסכת חגיגה בסופו במשנה שם דכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים
ושלישים .נמצא ג' פעמים ל"א עולה צ"ג .הרי לך החשבון בכוון שהיה צורך למספר מנין צ"ג
כלים אלו.
ויש עוד לחשוב כלי א' .והוא כסוי של הכף של קטורת .ואין לומר שהוא נחשב לכלי אחד עם
הכף כיון שהוא משמש את הכף .דזה אינו .דהא חזינן דהתנא חשיב לה לכלי באנפי נפשה .עיין
בפ"ז בתמיד מ"ב דחשיב אותה שם בחשבון חמשה כלים.שמע מינה שהוא כלי באנפי נפשה
בחשבון .ולפ"ז יש לנו להוציא כלי א' מן הכלים הנ"ל שחשבתי למעלה בחשבון ולהכניס את
הכסוי הזה בחשבון .והנראה דמסתבר להוציא את ההין מן החשבון .כיון שלא היה בו שום צורך
לתשמיש .ואף דאמת הוא שהיה במקדש .מ"מ לא היו מוציאין אותו בכל יום מלשכת הכלים.
כיון שאין בו צורך .ולמה לן טירחא בחכם להוציאו .ובמקומו יוכנס כסוי הזה בחשבון.
ולכאורה היה אפשר לומר להוציא את הסכין לשחוט מן החשבון .דהא מקומו היה בבית
החליפות לא בלשכת הכלים .אכן אפשר לומר 'דכל משמר ומשמר בשבוע שלו היה לוקח סכינו
מן בית החליפות בשבוע שלו בתחילתו ומניחו בשבוע שלו בלשכת הכלים .והיה מונח שם כל
השבוע שלו .ובכלות השבוע חוזר וגונזו בחלונו בבית החליפות .ולכן יותר נראה לומר כמ"ש
להוציא ההין מן החשבון .ע"כ.
נז .תפארת ישראל .שקלים ו' ד' ,וברע"ב .רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו.
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העורנח .ומשום 'אין עניות במקום עשירות' השקו בכוס העשוי
מזהבנט.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשה ּוא ְמבֻ ָּקר ִמ ָּב ֶע ֶרב ,אף על פי שהקרבן כבר נבדק
ממום ,כי צריך לבודקו ארבע ימים קודם ההקרבהס ,מכל מקום
ְמבַ ְּק ִרין אוֹ תוֹ  ,בודקים אותו שוב ממוםסא ,כי אולי בנתיים נהיה
בו מוםסב ,לְ אוֹ ר ָה ֲאב ּוקוֹ ת ,ובודקים באור האבוקות כדי לבדוק
היטב .כי אף על פי שכבר עלה השחר ,אבל עדיין חושך ,לכן
לא יכלו עדיין לבדקו היטב בלי אבוקותסג.

משנה ה
הול ְֵך לְ בֵ ית הַ ִּמ ְט ּ ָבחַ יִ םּ ,ו ִמי
כו ְו ֹ
מו ְׁש ֹ
שז ָּכָ ה בַ ּ ָת ִמידֹ ,
ִמי ׁ ֶ
נו
פו ֹ
הולְ ִכין ַאח ֲָריוֵ ּ .בית הַ ִּמ ְט ּ ָבחַ יִ ם הָ יָ ה לִ ְצ ֹ
שז ָּכ ּו בָ ֵאבָ ִרים ֹ
ֶׁ
של ֶא ֶרז
יעית ׁ ֶ
ֶׁ
של ִמזְ ּ ֵבחַ ְ ,ו ָעלָיו ְׁשמֹנָ ה ַע ּמ ּו ִדים נַ ָּנ ִסיןּ ,ו ְר ִב ִ
לשה
של ּ ַב ְרזֶל הָ י ּו ְקב ּו ִעין ּ ָבהֶ ןּ ,ו ְׁש ׁ ָ
ָיות ׁ ֶ
ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ןְ ,ואֻ נְ ְקל ֹ
יטין ַעל
ש ּ ָבהֶ ן ּת ֹולִ יןּ .ו ַמ ְפ ִׁש ִ
ְס ָד ִרים הָ יָ ה לְ כָ ל ֶאחָ ד ְו ֶאחָ דֶ ׁ ,
ש ּ ֵבין הָ ַע ּמ ּו ִדים:
שיִ ׁש ׁ ֶ
של ׁ ַ
נות ׁ ֶ
שלְ חָ ֹ
ֻׁ
W
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נח .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל .ביצה מ'.
נט .גמרא דף כ"ט .רמב"ם .רע"ב.
לשיטת רבא בגמרא זהו גוזמא שמשקים בכוס של זהב ]אלא השקו בכוס של נחושת יפה כזהב
)רע"ב([ .אבל בגמרא חולקים על רבא ,שאין זה גוזמא ,אלא אין עניות במקום עשירות ,ולכן
אפילו את קרבן התמיד משקים בכוס העשוי מזהב ממש.
ס .רע"ב.
סא .רמב"ם.
סב .תפארת ישראל.
סג .תפארת ישראל.
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ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בַ ָּת ִמיד ,מי שזכה בפיס שהוא ישחט את התמידסד,
מוֹ ׁ ְשכוֹ  ,מושך את הקרבן תמיד ,וְ הוֹ לֵ ְך לְ בֵ ית ַה ִּמ ְט ָּב ַחיִ ם ,למקום
הטבעות שיש שםסהּ ,ו ִמי ׁ ֶש ּזָכ ּו בָ ֵאבָ ִרים והכהנים שזכו בפיס שהם
יעלו את האברים ,הוֹ לְ כִ ין ַא ֲח ָריו ,כדי לאחוז את התמיד בשעת
השחיטהסו.
ֵּבית ַה ִּמ ְט ָּב ַחיִ ם ָהיָ ה לִ צְ פוֹ נוֹ ׁ ֶשל ִמז ְֵּב ַח ,בצד צפון של המזבח ,יש
מקום שנקרא 'בית המטבחים' .ואינו בית ממש עם כתליםסז.

וְ ָעלָ יו ובאותו המקום שנקרא 'בית המטבחים'סח ,יש ׁ ְשמֹנָ ה
ַע ּמ ּו ִדים נַ ָּנ ִסין ,שמונה עמודי אבן נמוכיםסט ורחביםעּ ,ו ְרבִ ִיעית ׁ ֶשל
ֶא ֶרז ַעל ַ ּג ֵּב ֶיהן ,ועליהם חתיכות מרובעות מעץ ארזעא .וְ ֻאנְ ְקלָ יוֹ ת
ׁ ֶשל ַּב ְר ֶזל ָהי ּו ְקב ּו ִעין ָּב ֶהן ,בריבועי העץ קבועים ווים מברזלעב,
דהיינו ברזל שראשו כפוףעג.

ּו ׁ ְש ׁ ָ
לשה ְס ָד ִרים ָהיָ ה לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,יש שלש שורות של
'אונקליות' ,אחד יותר גבוה מהשני .הנמוך כדי לתלות עליו
W
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סד .תפארת ישראל.
סה .תפארת ישראל.
סו .תפארת ישראל.
סז .תפארת ישראל .כל מקום המחזיק איזה דבר נקרא 'בית' ,כגון :בית הפרס ,בית סאה ,בית
כור ,וכדומה )תפארת ישראל(.
סח .רר"ש במדות ג' ה' .תפארת ישראל.
סט .רבינו גרשום .רע"ב .תפארת ישראל .כתב התפארת ישראל שהם נמוכים כדי שיהיה נוח
לתלות בו ולהפשיט.
ע .רא"ש .וכמו אדם ננס שהוא נמוך ורחב )רא"ש(.
עא .רע"ב.
עב .רמב"ם.
עג .ראב"ד )תמיד ל .(:כתב הרע"ב שהאונקליות הם כעין ווים.

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ג משנה ה

קפז

כבש שהוא קטן ,האמצעי כדי לתלות איל שהוא בינוני ,והגבוה
עבור פר שהוא גדולעד.
ה'אונקליות' ,הם בשלשת הצדדים של המרובעים ,אבל לא בצד
מערב ,כדי שלא יעמוד ואחוריו אל ההיכלעה.
האונקליות הם באורך שלשה טפחים .שני טפחים שקועים בתוך
העץ ,וטפח אחד בולט לחוץעו.
W

באר התמיד

X

עד .רר"ש במדות ג' ה' .וכן פירש הרע"ב במדות ג' ה'.
עה .ראבי"ה .וכדעתו נקטו התוספות יום טוב במדות ג' ה' ,והתפארת ישראל.
ולכאורה שני פירושים אלו חולקים ,דלהרע"ב שלש סדרים ,הכוונה שלש אחד יותר גבוה
מהשני .אולם להראבי"ה הכוונה שלש צדדים של העמוד.
אמנם אפשר לבאר שאין זה מחלוקת ,והיו גם שניהם יחד ,דהיינו שהיו שלש אונקליות אחד
יותר גבוה מהשני ,והיה כן בכל אחד משלשה צדדים של העמוד .וגם להרר"ש והרע"ב יבוא
פירוש זה על נכון ,כי גם לדעתם יש שורות של אונקליות ,ולא רק אחד בודד ]ברר"ש איתא כן
במפורש ,וכן משמע גם ברע"ב[ .וכן כתוב במשנה 'סדרים' דהיינו שורות .ואם נאמר שהשורות של
האונקליות הם אחד ליד השני באותו צד של העמוד ,מה התועלת בזה ,הלא הבהמה גדולה
ואיך יוכלו להפישיט כמה יחד .על כן צריך לומר שהשורות הם בצדדי העמוד ,דהיינו שיש בכל
אחד מהצדדים אונקליות ,ויחד הם נעשים שורה .וכך אפשר להפשיט כמה בהמות יחד בכל
אחד מצדדי העמוד .וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצד מערב אין אונקליות ,כי אסור
לעמוד ואחוריו אל ההיכל.
ומצד שני ,גם הראבי"ה לשיטתו יסכים שיש כמה אונקליות אחד יותר גבוה מהשני בכל אחד
מהצדדים ,דכן הוא הלשון סדרים שפירושו שורות במשנה.
ובדרך זה יתבאר שאין מחלוקת ,והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני .והיה כן בכל אחד
משלשה צדדים של העמוד.
ויתכן רק שחולקים מהו פירוש תיבת 'סדרים' במשנה ,האם הכוונה על שורה מלמטה למעלה,
או הכוונה על שורה מימין לשמאל.
ואלו ואלו דברי אלקים חיים.
ובדרך זה אפשר לבאר גם כן את מחלוקת תנא קמא והיש אומרים בתחילת משנה זו ,בענין
שורות הטבעות.
עו .רא"ש ,ועי"ש.
כתוב ביחזקאל )מ מג( :וְ הַ ְׁשפַ ּ ַתיִ ם טֹפַ ח ֶאחָ ד מוּכָ נִ ים ּ ַב ּ ַביִ ת סָ ִביב סָ ִביב.
ברש"י :והשפתים טופח אחד .אונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים
בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבועין
בעמודים ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין וכן ת"י ועונקלין נפקין פשך חד.
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ׁ ֶש ָּב ֶהן ּתוֹ לִ ין ,שלאחר השחיטה תולים את הבהמה על הווים
שב'ננסין' ,וכך מפשיטים את העור ממנה.
כדי שלא תיגרר חלקה התחתון של הבהמה על הארץ ,מניחים
בשעת ההפשטה את חלקה התחתון ּו ַמ ְפ ׁ ִש ִיטין ַעל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ׁ ֶשל
ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶש ֵּבין ָה ַע ּמ ּו ִדים ,על שולחנות של שיש ,שנמצאים ליד
העמודים הננסיןעז .ונקראים 'בין העמודים' משום שהם מכוונים
כנגד בין העמודיםעח.
ואף על פי שהשולחנות הם במרחק מהננסיןעט ,אין הבהמה
נגררת על הארץ ,מכיוון שהבהמות של הקרבנות הם גדולים
מאודפ.
השולחנות הם משיש ,ולא מזהב ,משום שהשיש מקרר ומצנן
את הבשר שלא יסריחפא.
W

באר התמיד

X

במלבי"ם :והשפתים טפח אחד ,פירוש אונקלאות של ברזל קבועים ויוצאים טפח מאחורי
עמודים נמוכים לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים )כמ"ש בפ"ה דפסחים ובפ"ג דמדות( ,והם היו
מוכנים בית סביב סביב ,קבועים בעמודים שעמדו סביב השלחנות כי ביניהם היו שלחנות
]כדתנן פ"ג דמדות שלחנות של שיש בין העמודים ,שהשיש מקרר ושומר הבשר שלא יסריח[.
עז .לשיטת תוספות )יומא ט"ז (:והראב"ד )תמיד ל (:השולחנות הם במרחק ארבע אמות מהננסים.
לשיטת הרמב"ם כפי שנתבאר בכסף משנה )הלכות בית הבחירה ה יג-יד( ,השולחנות הם ליד
הננסין .עי"ש.
לשיטת התפארת ישראל ,גם לפי השיטה שהשולחנות רחוקים מהננסין ארבע אמות ,היינו שלא
בשעה שמשתמשים בהם ,אבל כשרוצים להשתמש בהם לוקחים שולחן ומעמידים אותו בין
העמודים ננסין.
יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים ,חוץ מהשולחנות שנתבארו במשנה )מידות ה ב(
שיש להם מקום מיוחד לעצמם.
עח .ראב"ד תמיד ל :ואולי הוא כמו 'בין עיניך' בתפילין ,שהכוונה כנגד בין העינים.
עט .לשיטת תוספות ,והראב"ד ,ורש"י )יומא טז-:יז ,(.ורא"ש )מידות ה ב(.
פ .תוספות יומא ט"ז :וכתוב בתוספות בשם המדרש )בראשית רבה סה( שכשמרכיבים כבשי
התמיד על הגמלים היו נגררים רגליהם בארץ.
פא .רמב"ם .רע"ב .ומקורו בתמיד ל"א:
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על שולחנות אלו מדיחים את הקרביים גם כןפב .אבל את הכרס
מדיחים ב'לשכת המדיחים' שבדרום העזרהפג ,מכיוון שיש בה
הרבה לכלוךפד.

W
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פב .רע"ב.
פג .תוי"ט מידות ה' ג'.
פד .תמיד לא:
שזָּכָ ה בָ הֶ ם לַ ה ֲִדיחָ ן.
עוד בענין השולחנות במשנה בתמיד )ד ב( :נָטַ ל ֶאת הַ ְ ּק ָרבַ יִ ם וּנְ ָתנָן לְ ִמי ׁ ֶ
לשה ְפעָ ִמים ְּב ִמעוּטָ ּה ,עַ ל
יחין אוֹ ָתן ְׁש ׁ ָ
יחין ּ ָכל צָ ְר ּ ָכ ּה .וְ הַ ְ ּק ָרבַ יִ ם ְמ ִד ִ
יחין אוֹ ָת ּה ְּבבֵ ית ְמ ִד ִ
וְ הַ ּ ֶכ ֶרס ְמ ִד ִ
ש ּ ֵבין הָ עַ ּמו ִּדים.
של ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶ
שלְ חָ נוֹ ת ׁ ֶ
ֻׁ
של ׁ ַשיִ ׁש ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְט ְּבחַ יִ ם,
שלְ חָ נוֹ ת הָ י ּו ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁשְׁ ,שמוֹ נֶה ׁ ֶ
שר ׁ ֻ
לשה עָ ָ ׂ
ובמשנה בשקלים )ו ד(ְׁ :ש ׁ ָ
שיִ ׁש
של ׁ ַ
של ּ ֶכסֶ ף עַ ל ׁ ֶ
שיִ ׁש וְ ֶא ָחד ׁ ֶ
של ׁ ַ
ּשנַיִ ם ְּבמַ ע ֲַרב הַ ּ ֶכבֶ ׁשֶ ,אחָ ד ׁ ֶ
יחין ֶאת הַ ְ ּק ָרבַ יִ ם .ו ְׁ
שעֲלֵ יהֶ ן ְמ ִד ִ
ֶׁ
של
ּשנַיִ ם ּ ָבאוּלָ ם ִמ ִּב ְפנִ ים עַ ל ּ ֶפ ַתח הַ ּ ַביִ תֶ ,אחָ ד ׁ ֶ
של ּ ֶכסֶ ף ְּכלֵ י ׁ ָש ֵרת .ו ְׁ
הָ י ּו נוֹ ְתנִ ים ֶאת הָ ֵאבָ ִרים ,עַ ל ׁ ֶ
ש ּ ַמ ֲעלִ ין
יאתוֹ ֶ ׁ ,
יצ ָ
של זָהָ ב ִּב ִ
שיִ ׁש נוֹ ְתנִ ין לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ִּב ְכנִ יסָ תוֹ  ,וְ עַ ל ׁ ֶ
של ׁ ַ
של זָהָ ב ,עַ ל ׁ ֶ
שיִ ׁש וְ ֶאחָ ד ׁ ֶ
ַׁ
שעָ לָ יו לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ּ ָת ִמיד.
של זָהָ ב ִמ ִּב ְפנִ יםֶ ׁ ,
ּ ַב ּקֹ ֶד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין .וְ ֶא ָחד ׁ ֶ
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 Qאחד מהננסיןפה R

W
פה .התמונה לדוגמא להמחשה בלבד.
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בצד צפון של המזבח יש טבעותפו.
הטבעות הם בצד צפון ,כי שם הוא מקום שחיטת קרבנות
קדשי קדשים ,וכל קרבנות הציבור הם קדשי קדשיםפז.
בתחילה ,לפני שחיטת הקרבנות ,כשרצו להפיל את הבהמה על
הארץ כדי לשוחטה ,היו מסרטים את הבהמה בין קרניה ונופל
דם לתוך עיניה ,וכך אינה מתחזקת לעמוד על רגליה .בא יוחנן
כהן גדול ,וביטל את זה מפני שזה נראה כמו מוםפח.
או ,שהיו מכים את הבהמה במקלות כדי להפילה לארץ .בא
יוחנן כהן גדול וביטל את זה ,מפני שאולי נעשית הבהמה
טריפה ,כי יתכן שניקב קרום המוח כנגד מקום ההכאהפט.
ובמקום זאת התקין יוחנן כהן גדול טבעותצ.
W

באר התמיד

X

פו .מדות ג' ה'.
פז .רמב"ם מדות ג' ה'.
התקינו את הטבעות דוקא במקום שכשר עבור קדשי קדשים ,על אף שיכלו להתקין טבעות גם
בדרום או בשאר צדדים ויהיה עבור קדשים קלים .ובנוסף למה שביאר הרמב"ם יתכן עוד לבאר
שהטעם הוא כדי שלא יהיה טעות ולא ישחטו קדשי קדשים במקום שאינו ראוי להם.
ועוד יתכן שאולי המקום של שחיטת הקרבנות הוא בעיקר בצפון ,על אף שקדשים קלים כשר
גם בכל מקום בעזרה ,אבל עיקר המקום המיוחד לזה הוא בצד צפון ,ועל כן עשו שם את
הטבעות.
פח .גמרא סוטה מ"ח .וברש"י.
פט .גמרא סוטה מ"ח .וברש"י .ואפשר להעיר שלכאורה מכיוון שיודעים באיזה מקום היכו את
הבהמה ,היו יכולים לעשות תקנה שצריך תמיד לבדוק את קרום המוח במקום ההכאה ,כדי
לדעת האם נעשית הבהמה טריפה .ותירץ המנחת יצחק )חלק ב סימן כז( ,שאין לעשות כן ,מפני
שאולי יקרה שישכח ולא יבדוק .ועוד תירץ ,דאין לגרום נבילות וטריפות משום בל תשחית וכן
משום תיקון הניצוצות או הגלגולים שבבהמה .ועל כן אפילו אם יבדוק וימצא טריפה ג"כ יעבור
על איסור.
צ .גמרא סוטה מ"ח .וברש"י .יוחנן כהן גדול הזה הצדיק שתיקן את התקנות ,הוא היה אחרי
שמעון הצדיק )רמב"ם הלכות מעשר ט א( .והוא אביו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול הנזכר
בתפילת על הניסים )מאירי פתיחה למסכת אבות .ערוך לנר ראש השנה יח.(:
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צורת הטבעת היא כמו קשת ,חצי עיגול ,ראשה האחד מחובר
לריצפה עם ציר ,ומגביה את הטבעת ומכניס את צואר
הבהמה לתוכה ,וחוזר וכופף את הטבעת על צווארה ,ומחבר
את הראש השני של הקשת בריצפה .וזה כדי שלא תתנועע
הבהמה בשעת השחיטהצא.
]י[ יש עשרים וארבע טבעות .ומסודרים כך :שש שורות ,ובכל
שורה יש ארבע טבעות .ויש אומרים שעשרים וארבע הטבעות
מסודרים בארבע שורות ,שבכל שורה יש שש טבעותצב.

W
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X

ואינו יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי )כסף משנה
הלכות מעשר ט א( ,שהוא היה שנים רבות אח"כ ,בימי שמעון בן שטח ומרתא בת ביתוס בימי
החורבן )עי' תוס' הרא"ש קידושין סו.(.

צא .תפארת ישראל מדות ג' ה' .ועפ"י הרא"ש מדות ג' ה'.
צב .מדות ג' ה'.
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משנה ו
ימין,
נו ָרה הָ י ּו ַמ ְק ִ ּד ִ
ימי ְוהַ ְּמ ֹ
שז ָּכָ ה ְב ִד ּ ׁש ּון ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
ִמי ׁ ֶ
חות .הַ ּ ֶטנִ י
ְו ַא ְר ּ ָב ָעה כֵ לִ ים ְּביָ ָדם ,הַ ּ ֶטנִ י ְוהַ ּכ ּוז ּו ְׁשנֵי ַמ ְפ ְּת ֹ
של זָהָ בַ ,מחֲזִ יק ַק ּ ַביִ ן וָ חֵ ִציְ .והַ ּכ ּוז ּד ֹומֶ ה
דול ׁ ֶ
דומֶ ה לְ ַת ְר ָקב ָּג ֹ
ֹ
חותֶ ,אחָ ד ֹיו ֵרד לְ ַא ּ ַמת
של זָהָ בּ .ו ְׁשנֵי ַמ ְפ ְּת ֹ
דול ׁ ֶ
יתון ָּג ֹ
לְ ִק ֹ
ש ִחי ְו ֶאחָ ד ּפ ֹו ֵתחַ ּ ֵכיוָ ן:
הַ ּ ׁ ֶ
ימי וְ ַה ְּמנוֹ ָרה ,שני הכהנים שזכו בפיס
ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בְ ִד ׁ ּש ּון ִמ ְז ֵּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
ימין ,הם
בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורהָ ,הי ּו ַמ ְקדִּ ִ
מקדימים לפני שישחטו את התמידצג.
וְ ַא ְר ָּב ָעה כֵ לִ ים ְּביָ ָדם ,והם אוחזים ארבעה כלים בידם ,שכאשר
יפתחו את ההיכל יקיימו המצוהצד.
ארבעת הכלים הם:
ש ְמ ָּת בַ ּ ֶטנֶא ,דומה לסל ופיו רחבצו .כדי לשים בו
ַה ּ ֶטנִ י ,מלשוןצה וְ ַׂ
את הדשן ממזבח הפנימיצז.
וְ ַהכּ ּוז ,כדי לשים בו את הדשן מהמנורהצח.
W

באר התמיד

X

צג .בתפארת ישראל וז"ל] :היו מקדימין[ רצה לומר קודם שישחטו אלו את התמיד ,דשחיטה היה
בשעת דישון מזבח הפנימי ,ואף על גב דהטבת ה' נרות לא היה רק אחר זריקת הדם ,אפילו הכי
היה גם המטיב מקדים לילך לשם מדממהרים לזרוק הדם מיד אחר שחיטה כדי שלא יקרוש
הדם ביני ביני ,והרי צריך להיטיב מיד אחר זריקה דמצוה שבא לידו לא יחמצנה )מכילתא בא(.
צד .לקוטי הלכות לחפץ חיים.
צה .דברים כ"ו ב'.
צו .רע"ב.
צז .להלן משנה ט'.
צח .להלן משנה ט'.
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כדי לפתוח את מנעולי הפשפש הצפוני ]כפי

שיבואר להלן[.
]יא[ ַה ּ ֶטנִ י דוֹ ֶמה לְ ַת ְר ָקב ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ז ָָהב ,ה'טני' דומה לכלי הנקרא
'תרקב' גדול ,שהוא כלי המחזיק שלשה קבין' .תרקב' הוא לשון
'תרי וקב'צטַ .מ ֲחזִיק ַק ַּביִ ן וָ ֵחצִ י ,אבל ה'טני' מחזיק רק שני קבין
וחציק ,והוא רק דומה ל'תרקב'קא .ה'טני' עשוי מזהבקב.
וְ ַהכּ ּוז דּ וֹ ֶמה לְ ִקיתוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ז ָָהב ,הכוז דומה לקיתון גדול של
זהבקג ,פיו צר ,ורחב מלמטה ,ועגולקד.

ּו ׁ ְשנֵ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת :מפתח ֶא ָחד יוֹ ֵרד לְ ַא ַּמת ַה ׁ ּ ֶש ִחי ,וְ מפתח ֶא ָחד ּפוֹ ֵת ַח
ֵּכיוָ ן.
לדלת של הפשפש הצפוני ]שיבואר להלן[ יש שני מנעוליםקה,
ופותחים אותם בשני מפתחות .מנעול אחד בצידו החיצוני של
הדלת ,כמו כל המנעולים .ומנעול אחד בצידו הפנימי של הדלת
ואי אפשר לפותחו מבחוץקו.
W
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X

צט .רע"ב .תפארת ישראל.
ק .בתפארת ישראל וז"ל :דאף על גב שהיה כמות הכלי גדול כתרקב גדול שמחזיק ג' קבין,
אפילו הכי לא היה מחזיק בתוכו רק קביין ומחצה ,כדי שיהיה נראה שהוא מלא דזה דרך כבוד,
וזה היה מדעשו דופנה עב ,דכך היו רגילין במקדש לעשות כלים שדפנן עב )כיומא פ"ד מ"ד(,
ונראה לי הטעם כדי להראות שאין עניות במקום עשירות )מנחות פ"ח ב'(.
קא .רע"ב .תפארת ישראל.
קב .רע"ב.
קג .התפארת ישראל כתב :קרוג של זהב.
קד .רא"ש .ברא"ש וז"ל :כוז .כלי קטן ,כמו )שבת מח (.כוזא דמיא .דומה לקתון .ופיו צר ומרחיב
מלמטה ועגול ,כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז ,לכך היה פיו צר כדי שלא
ישפך.
קה .רמב"ם .רע"ב.
קו .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
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ֶא ָחד יוֹ ֵרד לְ ַא ַּמת ַה ׁ ּ ֶש ִחי :כדי לפתוח את המנעול הפנימי ,יש חור
בכותל ליד הדלתקז ,ומכניס את כל אמת ידו עד בית השחי
לתוך החור ,עד שהיד מגיעה לצד הפנימי של הדלת ,וכך פותח
במפתח את המנעול הפנימיקח.
ֶא ָחד ּפוֹ ֵת ַח ֵּכיוָ ן :את המנעול החיצוני פותח במפתח ישר ומהר
בלי טרחה ,כמו כל מנעול רגילקט.
בלילה דלתות ההיכל סגורות ונעולות .ולפני שחיטת התמיד
צריך לפתוח את דלתות ההיכלקי .ההיכל נעול מבפנים ,ואי
אפשר לפתחו מבחוץקיא.
כשבא בבוקר לפתוח את דלתות ההיכל ,צריך מתחילה לפתוח
את שני מנעולי הפשפש הצפוני ,ולהיכנס דרכו אל התא
הצפוני הראשון ,ומהתא הזה יש פתח אל ההיכל ,ונכנס אל
תוך ההיכל עצמו ,ופותח מבפנים את דלתות ההיכלקיב.
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קז .לכאורה יוקשה שהרי בית המקדש נבנה מאבנים שלימות ואסור לפגום באבנים ,ואם כן
איך עשו את החור הזה בכותל .ויש לומר שהרי בנו באופן של שלש שורות אבנים ,ושורה אחת
עץ ,וכן הלאה שלש שורות אבנים ושורה אחת של עץ וכך לכל גובה הכתלים .ובזה אפשר
לתרץ שעשו את החור הזה בחלק מהכותל שהוא מעץ.
עוד יתכן לומר שהיה החור בדלת עצמו ,ובזה לא יוקשה כלל ,וכעת לא מצאתי מאן דאמר
שהחור בדלת עצמו.
קח .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
קט .רע"ב.
קי .להלן משנה ז' .וראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא
)עירובין ב .ועוד( 'אל פתח אהל מועד' עד שתהא פתוח .ומקרבן שלמים למדין לכל הקרבנות,
שבשעת שחיטתן צריך להיות פתח ההיכל פתוח.
קיא .רמב"ם.
קיב .רע"ב .תפארת ישראל.
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משנה ז
דול,
ַש ַער הַ ָּג ֹ
לו ל ּ ׁ ַ
פונִ יּ .ו ְׁשנֵי ִפ ְׁש ּ ָפ ִׁשין הָ י ּו ֹ
לו ל ּ ִַפ ְׁש ּ ָפ ׁש הַ ְּצ ֹ
ּ ָבא ֹ
רום לֹא נִ ְכנַ ס ּב ֹו ָא ָדם
ש ּ ַב ָ ּד ֹ
רוםֶ ׁ .
פון ְו ֶאחָ ד ּ ַב ָ ּד ֹ
ֶאחָ ד ּ ַב ָּצ ֹ
עולָםְ ,ו ָעלָיו ה ּוא ְמפ ָֹר ׁש ַעל יְ ֵדי יְ חֶ זְ ֵקאלקיג ,וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי יְ יָ ,
מֵ ֹ
בו ִּכי יְ יָ
יש לֹא יָ בֹא ֹ
ש ַער הַ זֶּה סָ ג ּור יִ ְהיֶה לֹא יִ ּ ָפ ֵתחַ ְו ִא ׁ
הַ ּ ׁ ַ
בו ְוהָ יָ ה סָ ג ּור .נָ ַטל ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ּופָ ַתח
אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ָבא ֹ
שה ּוא
ֶאת הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָפ ׁש ,נִ ְכנַ ס ל ּ ַָתאּ ,ו ִמן הַ ּ ָתא ֶאל הַ הֵ יכָ לַ ,עד ׁ ֶ
דול ,הֶ ֱע ִביר ֶאת הַ ּנֶגֶ ר
ַש ַער הַ ָּג ֹ
יע ל ּ ׁ ַ
ַש ַער הַ ָּג ֹ
יע ל ּ ׁ ַ
דולִ .ה ִ ּג ַ
ַמ ִ ּג ַ
ש ּ ׁש ֹומֵ ַע
חו .לֹא הָ יָ ה ׁש ֹוחֵ ט הַ ּ ׁש ֹוחֵ טַ ,עד ׁ ֶ
חות ּו ְפ ָת ֹ
ְו ֶאת הַ ּפ ֹו ְת ֹ
ש ִ ּנ ְפ ּ ָתח:
דול ׁ ֶ
ש ַער הַ ָּג ֹ
קול ׁ ַ
ֹ
סביב ההיכל יש שלשים ושמונה חדרים הנקראים 'תאים'.
חמישה עשר תאים בצד צפון ,חמישה עשר תאים בצד דרום,
ושמונה תאים בצד מערב .בשלשה קומות .בסך הכל יש שלשים
ושמונה חדרים הנקראים 'תאים'קיד.
]יב[

כזהקטו:

W
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קיג .יחזקאל מ"ד ב'.
קיד .מסכת מדות ד' ג'.
קטו .הציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו ]את הציור לפי שיטת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר
התמיד'[.
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ָּבא לוֹ לַ ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש ַה ְ ּצפוֹ נִ י ,זה שהמפתחות בידו בא אל הפתח הקטן
שבצד צפון משער ההיכלקטז.
ּו ׁ ְשנֵ י ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁ ִשין ָהי ּו לוֹ לַ ׁ ּ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל ,שני פתחים קטנים יש ליד
שער ההיכל ,רחוקים קצת מהשערקיזֶ .א ָחד ַּב ָ ּצפוֹ ן וְ ֶא ָחד ַּבדָּ רוֹ ם.
אחד בצד ימין של שער ההיכל ואחד בצד שמאל של שער
ההיכלקיח.
ׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל :שער ההיכל נקרא 'שער הגדול' .ולא מפני גדלו,
שהרי שער האולם יותר גדול ממנו ,אלא כדי לחלוק כבוד
להיכלקיט .וכן שער ההיכל נקרא 'שער הגדול' מפני גודל
קדושתו ,שהוא קדוש יותר מכל שאר שערי בית המקדשקכ.
ׁ ֶש ַּבדָּ רוֹ ם לֹא נִ כְ נַ ס בּ וֹ ָא ָדם ֵמעוֹ לָ ם ,בפתח הקטן שבצד דרום לא
נכנס בו אדם מעולם ,וְ ָעלָ יו ה ּוא ְמפ ָֹר ׁש ַעל יְ ֵדי יְ ֶחז ְֵקאל ,ועל שער
ֹאמר ֵאלַ י יְ יָ ַ ,ה ׁ ּ ַש ַער ַה ּזֶה ָסג ּור יִ ְהיֶ ה
זה כתוב בנבואת יחזקאלקכא' :וַ ּי ֶ

לֹא יִ ּ ָפ ֵת ַח ,וְ ִא ׁיש לֹא יָ בֹא בוֹ ִּ ,כי יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל ָּבא בוֹ  ,וְ ָהיָ ה ָסג ּור'.
W

באר התמיד

X

קטז .ראב"ד .היה זה לפי ציווי 'בן גבר' שהוא הממונה על נעילת שערים )תפארת ישראל( .ככתוב
בשקלים )ה א(ֶ ּ :בן ּגֶבֶ ר עַ ל נְ ִעילַ ת ְׁשעָ ִרים .וברע"ב :לנעול השערים בערב ולפתחן בבוקר.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ז ג( :זה שעל נעילת שערים ]הוא הנקרא בן גבר )דרך חכמה([ ,על פיו
נועלין ועל פיו פותחין.
קיז .רע"ב.
קיח .רע"ב.
קיט .חנוכת הבית לרבי משה חפץ .וכמו שאיתא בדברי חז"ל )פסיקתא זוטרתא בראשית ב יב,
ועיין שבועות מז (:על נהר פרת שנקרא הנהר הגדול כמו שנאמר )בראשית טו יח ,דברים א ז( 'הַ ּנָהָ ר
הַ ּ ָגדֹל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת' ,שמפני כבוד ארץ ישראל נקרא בשם גדול )חנוכת הבית לרבי משה חפץ(.
קכ .תפארת ישראל מדות ד' ב' .ואף על פי שפתח קודש הקדשים יותר קדוש ממנו ,מכל מקום
לא היה שם שער אלא רק שני פרוכות )תפארת ישראל מדות ד ב(.
קכא .יחזקאל מ"ד ב'.

ר

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

ואף על פי שהוא סגור יכול השי"ת להיכנס בו ,והשי"ת אינו
צריך שער כדי להיכנס ,ועל כן נשאר סגורקכב.
שני הפתחים הקטנים הנקראים 'פשפשים' ,שבשני צידי השער
הגדול ,לא נכנסים בהם אל ההיכל עצמו ,כי אם אל התא
הראשון שבכל צדקכג.
הפשפש הדרומי לא נכנס בו אדם מעולם ,ורק דרך הפשפש
הצפוני נכנסים אל התא הראשון שבצד צפוןקכד.
לפשפש הצפוני ,יש שני מנעולים ,ופותחים אותם בשני
מפתחותקכה.
בלילה דלתות ההיכל סגורות ונעולות .ולפני שחיטת התמיד
צריך לפתוח את דלתות ההיכלקכו .ההיכל נעול מבפנים ,ואי
אפשר לפתחו מבחוץקכז.
כשבא בבוקר לפתוח את דלתות ההיכל ,צריך מתחילה לפתוח
את שני מנעולי הפשפש הצפוני ,ולהיכנס דרכו אל התא
הצפוני הראשון ,ומהתא הזה יש פתח אל ההיכל ,ונכנס אל
תוך ההיכל עצמו ,ופותח מבפנים את דלתות ההיכלקכח.
W

באר התמיד

X

קכב .תפארת ישראל .במהרש"א )מדות ד ב( וז"ל :ונ"ל שעל מקדש שני נאמר שאמר שיהיה סגור
ולא יבא בו איש כי השער זה קדוש שה' אלהי ישראל בא בו במקדש שני גם אם יהיה סגור
יהיה ביאת השכינה דרך שם ,וק"ל.
קכג .תפארת ישראל.
קכד .עפ"י תפארת ישראל.
קכה .ככתוב לעיל משנה ו'.
קכו .ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא )עירובין ב .ועוד(
'אל פתח אהל מועד' עד שתהא פתוח .ומקרבן שלמים למדין לכל הקרבנות ,שבשעת שחיטתן
צריך להיות פתח ההיכל פתוח.
קכז .רמב"ם.
קכח .רע"ב .תפארת ישראל.
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רא

וזה יבואר במשנה :בבוקר כשהולך לפתוח את שערי ההיכל,
נָ ַטל ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח לקח את המפתח ּו ָפ ַתח ֶאת ַה ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש הצפוני,
נִ כְ נַ ס דרך הפשפש לַ ָּתא הצפוני הראשוןּ ,ו ִמן ַה ָּתא יש פתח
להיכל ,ונכנס בו ֶאל ַה ֵהיכָ לַ ,עד ׁ ֶשה ּוא ַמ ִ ּג ַיע לַ ׁ ּ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל
מבפניםקכט.

שערי ההיכל נעולים מבפנים על ידי בריחים ומנעולים ,וכש ִה ִ ּג ַיע
לַ ׁ ּ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל מבפניםֶ ,ה ֱעבִ יר ֶאת ַה ֶּנגֶ ר ,מעביר את הבריח ,וְ ֶאת
ַה ּפוֹ ְתחוֹ ת ,ואת המנעוליםּ ,ו ְפ ָתחוֹ  ,ופותח את שער ההיכל הגדול
מבפניםקל.
]יג[

כזהקלא:

W
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X

קכט .רע"ב .תפארת ישראל.
במשנה לעיל )משנה ו( כתוב שיש שני מפתחות.
לשיטת התפארת ישראל הפשפש הצפוני נעול רק על ידי מנעול פנימי אחד ]הנקרא במשנה 'יורד
לאמת השחי'[ ,והמנעול השני שהוא מנעול רגיל ]הנקרא 'פותח כיון'[ נמצא בדלת שבין התא
להיכל )תפארת ישראל( .ובזה יתורץ לשון המשנה שכתוב 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד.
שאכן לפשפש זה יש רק מנעול ומפתח אחד ,והמפתח השני מיועדת לדלת הבאה ולא לכאן.
אמנם לשיטת הרמב"ם והרע"ב ששני המנעולים ושני המפתחות עבורם הם בפשפש עצמו,
יוקשה מלשון המשנה 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד .ולכאורה אפשר לתרץ שבלשון
'מפתח' נכללים שני המפתחות ,וזה כעין שיגרא דלישנא.
קל .רע"ב .תפארת ישראל .המנעולים של דלתות ההיכל ,הם מנעולים בלי מפתח )רא"ש(.
קלא .הציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו ]את הציור לפי שיטת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר
התמיד'[.
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 Qפתיחת שערי ההיכל R

ֶּנגֶ ר :בריח שעושים מאחורי הדלת ,ומבריח מקצה אחד לקצה
השניקלב.
ּפוֹ ְתחוֹ ת :מנעולים

קלג

בלי מפתחקלד.

]יד[ לֹא ָהיָ ה ׁשוֹ ֵחט ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ,השוחט שצריך לשחוט את קרבן
התמיד ,לא היה שוחטַ ,עד ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵמ ַע קוֹ ל ׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּנ ְפ ָּתח ,עד
ששומע את הקול שנפתח שער ההיכל ,ורק אז היה שוחטקלה.

W
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X

קלב .שיטה לרבינו שמואל ב"ר יצחק .פירוש ראשון ברע"ב .התפארת ישראל תרגם :ריעגעל.
קלג .עפ"י רא"ש .עפ"י רע"ב .תפארת ישראל .התפארת ישראל תרגם :שלאסס.
קלד .עפ"י רא"ש.
קלה .ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא )עירובין ב .ועוד(
'אל פתח אהל מועד' עד שתהא פתוח .ומקרבן שלמים למדין לכל הקרבנות ,שבשעת שחיטתן
צריך להיות פתח ההיכל פתוח.
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משנה ח
יחו הָ י ּו
ש ִ ּנ ְפ ּ ָתחִ .מ ִיר ֹ
דול ׁ ֶ
ש ַער הַ ָּג ֹ
קול ׁ ַ
יחו הָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
ִמ ִיר ֹ
שה
ש ָע ָׂ
קול הָ ֵעץ ׁ ֶ
חו הָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
קול הַ ּ ַמגְ ֵרפָ הִ .מ ִירי ֹ
ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
רוז.
קול ְ ּג ִבינִ י ּ ָכ ֹ
יחו הָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
בֶ ן ָק ִטין מ ּו ְכנִ י ל ִַּכי ֹּורִ .מ ִיר ֹ
קול
יחו הָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
קול הֶ חָ לִ ילִ .מ ִיר ֹ
יחו הָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
ִמ ִיר ֹ
יחו הָ י ּו
קול הַ ּ ִׁשירִ .מ ִיר ֹ
יחו הָ י ּו ׁש ֹו ְמ ִעין ֹ
הַ ִצלְ ָצלִ .מ ִיר ֹ
דול
של ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
קול ׁ ֶ
או ְמ ִריםַ ,אף ֹ
ֵש ֹ
קול הַ ּ ׁש ֹופָ רְ .וי ׁ
ׁש ֹו ְמ ִעים ֹ
יחו הָ י ּו
שם ְּב ֹיום הַ ִּכ ּפ ּו ִריםִ .מ ִיר ֹ
שה ּוא ַמזְ ִּכיר ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
ש ָעה ׁ ֶ
ְּב ׁ ָ
יעזֶר ּ ֶבן ִ ּדגְ לַאי,
ְמ ִר ִ
יחים ֵריחַ ּ ִפ ּט ּום הַ קְּ ט ֶֹרתָ .א ַמר ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
ִע ִּזים הָ י ּו לְ בֵ ית ַא ּ ָבא ְּבהַ ר ִמ ְכוָ רְ ,והָ י ּו ִמ ְת ַע ּ ְט ׁש ֹות מֵ ֵריחַ
ּ ִפ ּט ּום הַ קְּ ט ֶֹרת:
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּנ ְפ ָּתח .יריחו רחוק מירושלים
עשר פרסאות .ושומעים עד יריחו את קול שער ההיכל
שנפתחקלו.

ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ַה ַּמגְ ֵר ָפה.

מיריחו שומעים את קול כלי

השיר הנקרא מגריפהקלז.
]טו[ כלי השיר הנקרא מגריפה ,היא אמה ,וגבוה אמה ,וידית
יוצא ממנה .יש במגריפה עשרה נקבים ,ובכל נקב יש קנה,
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קלו .עפ"י רע"ב .עפ"י תפארת ישראל .ראה יומא ל"ט:
קלז .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
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ובכל קנה יש עשרה נקבים .מכל נקב יוצא מין זמר ,נמצא
שמכל המגריפה יוצא מאה מיני זמרקלח.
ויש אומרים שבכל קנה יש מאה נקבים ,נמצא שמכל המגריפה
יוצא אלף מיני זמרקלט.
W
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X

קלח .ערכין י"א .וברש"י.
קלט .ערכין י"א .וברש"י.
יש כאן מקום שאלה איך פעולת כלי השיר הזה הנקרא 'מגריפה' ,ואיך מנגנים בו .דהרי אם הוא
כמו חליל ,הרי צריך לסתום באצבעות חלק גדול מהנקבים בשעת הניגון ,כדי שיצא הניגון טוב.
וכמו שכתוב לגבי החליל ,שהוא מכה לפני המזבח ,כי מכים עליו באצבעות בשעה שמנגנים
)רע"ב ערכין ב ג( .ואיך אפשר להקיש על כל כך הרבה נקבים שבמגריפה בבת אחת.
ביאר אאמו"ר שליט"א ,שיתכן שהקנים שבתוך המגריפה ,אינם מחוברים וקבועים ,אלא שהם
יוצאים ונכנסים במקומם .דהיינו ,שהקנים האלו שהם כמו חלילים ,נמצאים רוב הזמן שקועים
בתוך חלל המגריפה ,שהיא אמה וגבוה אמה ,ובעת שמנגנים מוצאים כל קנה בזמנו לפי הניגון,
ולעיתים מוציאים ומגלים רק נקב אחד ,ולפעמים יותר ,ולפעמים הכל ,ולפי כמות הנקבים
שמוציאים ,כך משתנה הקול ,והתנועה היוצא ממנו.
כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א אמר לי ,לשאול בזה את להבחל"ח הגאון הגדול
רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל.
ושאלתיו ,והסכים שיתכן הביאור הנ"ל ,והוסיף עוד ביאור .ואמר שיתכן שיש על כל נקב מכסה
קטן ,ואופן הניגון הוא על ידי שלוחצים עם האצבע בצידו של המכסה ,ועל ידי כן מתגלה הנקב
ויוצא ממנו קול ]כמו שיש במיני חצוצרות[ .ע"כ.
ובענין מהיכן מגיע האוויר לתוך המגריפה .יתכן שמה שכתוב בגמרא 'וקתא יוצאה הימנה'
שהוא הידית ,הכוונה שידית זו היא כעין נאד מלא אויר ,ומנחים אותו תחת הזרוע ,ולוחצים עליו
על ידי הזרוע ,והאויר יוצא משם אל חלל המגריפה ,ואח"כ יוצא האויר דרך הנקבים .שכל נקב
הוא באופן שונה ,ומוציא מין קול שונה ,ונעשה מזה ניגון יפה ונשגב מאוד הנשמע עד יריחו.
כראוי לבית אלקינו.
חלִ ילִ ין' .וביאר התפארת
נאד כזה ,יש בכלי שיר המוזכר במסכת כלים )כ ב( הנקרא 'חֵ מֶ ת ֲ
ישראל מהו הכלי הזה וז"ל :זאקפייפע ]-שק חלילים[ ,והוא עשוי כעין מפוח שמחוברין בו כמה
חלילים ,יש שנקביהן צרים ועי"ז קולן דק ,ויש שנקביהן רחבים ,ועי"ז קולן עב וגס ,וכשדוחקין
על המפוח במקומות ידועות ,אז מנגן מאליו ע"י הרוח היוצא מהמפוח דרך החלילים .וכבר יש
אצלינו כלי קטן דומה לזה ,לשחוק הקטנים ונקרא 'האמניקא' בל"א .ע"כ .וכתב התוספות יום
טוב שבארץ רוסיא זה נמצא הרבה .בזמנינו נמצא הכלי הזה הרבה במדינת סקאטלאנד.
כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות ,ואח"כ ביאר בענין צורת המגריפה
]ראה ב'אוצר התמיד'[ .בכללות ביאר השלטי הגיבורים שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה,
ובתוכה מבפנים עשר קנים ,ובכל קנה עשרה נקבים .ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה.
וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים .וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים
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פרק ג משנה ח

רה

בבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'קמ.
א .כלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה'קמא .את קול כלי השיר הזה
שומעים עד יריחוקמב.
ב .מגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבחקמג.
ג .כלי שלישי הנקרא 'מגריפה' ,והוא בצורת מגריפה .את
הכלי הזה זורקים על הרצפה בין האולם והמזבח בכל
בוקר כדי להשמיע קול גדול .וקול זה הוא לסימן שלשה
דברים .כהן ששומע את קול המגריפה יודע שאחיו
הכהנים נכנסים להשתחוות ,והוא רץ ובאקמד .לוי ששומע
את קול המגריפה יודע שאחיו הלוים נכנסים לומר שיר,
והוא רץ ובאקמה .וראש המעמד מעמיד את המצורעים
בשער המזרח כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם
האשםקמו.
W

באר התמיד

X

שבתיבה .ולכל נקב יש כיסוי קטן .ויש מאה קלידים ]כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו[ ,וכל אחד
מהקלידים מחובר מבפנים ,ע"י ברזל קצת ארוך ,למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים .ועל ידי
ההקשה על הקלידים נפתחים ונסגרים הנקבים ,ומשמיעים קול ]כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו,
אלא ששם הקלידים מחוברים מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים ,אך כאן הם מקישים על
נקבים[ .והקנים משונים זה מזה ,בעובי ובאורך ,וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם בקנה

אם רחוק אם קרוב .ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו ,עד שעולה למאה קולות.
ולפי דרך זה ,אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים ,שיהיה גם כן כנ"ל ,אלף
קלידים ,ויצאו מהמגריפה אלף קולות.
קמ .תוספות יום טוב תמיד ה' ו' .וכעי"ז בתוס' ערכין י:
קמא .ערכין י"א.
קמב .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
קמג .תמיד ב' א'.
קמד .תמיד ה' ו'.
קמה .תמיד ה' ו'.
קמו .רמב"ם תמיד ה' ו'.

רו
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החיים
תמיד

מסכת תמיד

להלן ציור כלי השיר הנקרא 'מגריפה'קמז:

W

באר התמיד

X

קמז .ציור המגריפה להלן ,הוא להמחשה בלבד .ואיננו יודעים את הצורה ממש .ורק ניסינו
להמחיש את הכתוב בגמרא בערכין ]לא ציירנו את הביאורים שכתבנו בזה ,אלא רק להבנת פשט
הגמרא[ .ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לראות את המגריפה על מכונה ואת כל הכלים
בבית המקדש במהרה בימינו אמן.
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פרק ג משנה ח

החיים
תמיד

 Qכלי שיר הנקרא מגריפה R

רז

באר
החיי

רח

מסכת תמיד

החיים
תמיד

 Qהמגריפה  -עם המדות R

בכל קנה
יש  10נקבים
]ויש אומרים  100נקבים[

 10נקבים
ובכל אחד יש קנה

ידית

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ג משנה ח

רט

ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ָה ֵעץ ׁ ֶש ָעשָׂ ה בֶ ן ָק ִטין מ ּוכְ נִ י לַ ִּכיּוֹ ר .מיריחו
שומעים את קול הגלגל מעץ הנקרא 'מוכני' ,שמעלה בגלגל את
הכיור מהבור ,בכל בוקר.
מ ּוכְ נִ י :כל מים שנמצאים בכלי שרת בלילה ,המים נפסלים.
באמצע ימי בית המקדש השני ,היה כהן גדול ששמו 'בן קטין',
והוא עשה 'מוכני' עבור הכיור ,שהוא גלגל מעץ ,שעל ידו
משקעים את הכיור בכל לילה לבור מים הנקרא 'בור הגדול'קמח,
שנמצא שם ליד מקום הכיורקמט .ובזה המים מחוברים לקרקע
ואינם נפסלים בלינהקנ.

W

באר התמיד

X

קמח .רבינו אליעזר בר נתן הראב"ן בסימן כ"ה .רבינו יהונתן עירובין ל"ה .תוספות יום טוב
עירובין י' י"ד.
קמט .תוספות יום טוב בסימני הציור .וכן משמע בתפארת ישראל בסימני הציור.
קנ .יומא ל"ז .וברש"י .זבחים כ' .וברש"י .המפרש .תפארת ישראל.
אך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור ]או שהוא כלי עגול כגלגל סביבות הכיור
)דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד יח([ ,והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת ,ובו נמצאים המים.
ומפני שהכלי הזה אינו קדוש ,המים שנמצאים בו אינם נפסלים בלינה .וכשרוצה כהן לקדש ידיו
ורגליו מן הכיור ,הוא פותח את הפתח שבין הכלי שמעל הכיור הנקרא 'מוכני' אל הכיור עצמו,
ונכנס מים לכיור כפי הצורך ראשון ראשון ,ואז הוא מקדש ידיו ורגליו מהכיור במים שנכנסו
לשם )פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד .פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא .רמב"ם הלכות בית
הבחירה ג יח(.
ולפי מה שכתב הרמב"ם )הלכות ביאת המקדש ה יג( וז"ל :כמה מים צריכין להיות בכיור ,אין
פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים .ע"כ .צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיור מים כדי שיעור
שיהיה שם מים עבור ד' כהנים .ואז מקדשים .אבל אין מכניסים יותר מזה ,כדי שלא יפסל
בלינה.
והנה שיטת הרמב"ם זו נתבארה בג' מקומות )פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד .פירוש המשניות
להרמב"ם יומא ג יא .רמב"ם הלכות בית הבחירה ג יח( .אבל במקום אחד )הלכות ביאת המקדש ה יד(
כתב הרמב"ם כפי שיטת רש"י ,שכדי שלא יפסלו המים בלינה משקעין את הכיור בתוך מי
מקוה או מעין ,ובבוקר מעלים אותו .ולכאורה יוקשה מהי שיטת הרמב"ם.
ומתרץ בדרך חכמה )הלכות בית הבחירה ד יח( ששיטת הרמב"ם היא ששניהם נכונים ,ואם לא
השתמשו במוכני למעלה צריך להשתמש במוכני למטה .ועי"ש.

רי
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כשמעלים את הכיור מהבור על ידי המוכני ,שומעים את קול
המוכני עד יריחו.
 Qהכיור וכנו ,והמוכני R
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פרק ג משנה ח

ריא

ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ְ ּגבִ ינִ י ָּכרוֹ ז .בכל יום סמוך לעלות השחר,
כהןקנא הנקרא 'גביני כרוז'קנב מכריז לפני שער בית המוקד
הסגורקנג 'עמדו כהנים לעבודתכם ,ולוים לדוכנכם ,וישראל
למעמדכם'קנד .ושומעים את קולו עד יריחו.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ֶה ָחלִ יל .מיריחו שומעים את קול החלילקנה,
שמנגנים בו בבית המקדשקנו.
החליל נקרא גם בשם 'אבוב'קנז .החליל עשוי מקנה קלוף ודקקנח.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ַהצִ לְ צָ ל .מיריחו שומעים את קול
הצלצלקנט ,שמנגנים בו בבית המקדש.
קס

הצלצל הוא כמו שתי חתיכות רחבות מנחושת
בזוקסא.
W

באר התמיד

ומכים זו

X

קנא .רע"ב.
קנב .פירש רש"י :גביני המכריז )יומא כ.(:
קנג .תפארת ישראל.
קנד .רמב"ם.
קנה .החליל ,תרגם התפארת ישראל :פלעטהע.
קנו .בשיר הלויים שבכל ימות השנה ,עולה שיש סדר מיוחד לכלי השיר ,לכל זמן וזמן ,באיזה
כלי שיר ,וכמות הכלים מכל מין .כמבואר בערכין )י-.יג.(:
אבל בשמחת בית השואבה ,מזמרין בכל כלי שיר .כמבואר בתוספתא )סוכה ד ז( ,ויש כלי שיר
רבים מאוד בלא מספר ,כמבואר במשנה )סוכה ה ד( .וכן כתב הרמב"ם )הלכות לולב ח יג( וז"ל:
החליל מכה ומנגנין בכינור ובנבלים ובמצלתים ,וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו.
ע"כ .מזה גם כן משמע שמלבד הכלים שהוזכרו ,גם כן מנגנים שם בכלי שיר רבים מאוד
נוספים.
קנז .ערכין י:
קנח .ערכין י :וברש"י .בבית המקדש השני היה חליל שנשאר מימות משה רבינו )ערכין י.(:
קנט .על הצלצל ממונה בן ארזה ,ככתוב במסכת שקלים )ה א(ֶ ּ :בן ַא ְרזָה עַ ל הַ ִּצלְ צָ ל .וברע"ב:
צלצל .כלי שיר שיש לו קול גדול ,לשון תצילנה אזניו ,צימבל"ו בלע"ז .וכשהיו שומעין קולו היו
הלוים מתחילין בשיר.
יש ּ ֶבן ַא ְרזָא ּ ַב ֶ ּצלְ צָ ל .בתפארת ישראל :הרבה מיני שיר היו שם ,אבל עם
להלן )תמיד ז ג( :וְ ִה ִ ּק ׁ
הצלצל התחילו.
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 Qצלצל R

W

באר התמיד

X

קס .בבית המקדש השני היה צלצל נחושת שנשאר מימות משה רבינו )ערכין י.(:
קסא .רע"ב ערכין פ"ב מ"ה.
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פרק ג משנה ח

ריג

ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ַה ׁ ּ ִשיר .מיריחו שומעים את קול השיר
בפהקסב ,שמשוררים הלוים בבית המקדש.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעים קוֹ ל ַה ׁ ּשוֹ ָפר .מיריחו שומעים את קול השופר,
שתוקעים בכל יום בבית המקדשקסג.

]טז[ וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ ,אף קוֹ ל ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשה ּוא ַמז ְִּכיר ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם
ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים .שגם את קולו של הכהן גדול כשמזכיר את השם
המפורש ביום הכיפורים ,שומעים עד יריחוקסד.

ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ְמ ִר ִיחים ֵר ַיח ּ ִפ ּט ּום ַה ְּקט ֶֹרת.

מיריחו מריחים את ריח

הקטורתקסה.
W

באר התמיד

X

קסב .תפארת ישראל.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג ג( :ואין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן בכל יום לומר
שירה על הקרבן ,ומוסיפין עד לעולם .ואין אומרין שירה אלא בפה בלא כלי ,שעיקר השירה
שהיא עבודתה בפה .ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר .מהן לוים ומהן ישראלים
מיוחסין המשיאין לכהונה .שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס .ואין אלו המשוררים על פי הכלים
עולין למנין השנים עשר.
קסג .רמב"ם .תפארת ישראל.
יפין עַ ל ַא ְר ּ ָב ִעים
ש ִרים וְ ַאחַ ת ְּת ִקיעוֹ ת ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ ֵאין מוֹ ִס ִ
ח ִתין מֵ עֶ ְ ׂ
במסכת סוכה )ה ה(ֵ :אין ּפוֹ ֲ
שע לְ ָת ִמיד
לש לִ ְפ ִתיחַ ת ְׁשעָ ִרים ,וְ ֵת ׁ ַ
ש ִרים וְ ַאחַ ת ְּת ִקיעוֹ ת ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁשָ ׁ ,ש ׁ
מנֶהְּ .בכָ ל יוֹ ם הָ י ּו ׁ ָשם עֶ ְ ׂ
ּש ֹ
ו ְׁ
ש ּ ָבת הָ י ּו
שע .ו ְּבעֶ ֶרב ׁ ַ
יפין עוֹ ד ּ ֵת ׁ ַ
של ּ ֵבין הָ עַ ְר ּ ָביִ ם .וּבַ ּמוּסָ ִפין הָ י ּו מוֹ ִס ִ
שע לְ ָת ִמיד ׁ ֶ
שחַ ר ,וְ ֵת ׁ ַ
של ׁ ַ
ֶׁ
ש ְּבתוֹ ְך
ש ּ ָבת ׁ ֶ
לש לְ הַ ְבדִּ יל ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹל .עֶ ֶרב ׁ ַ
לש לְ הַ ְב ִטיל הָ עָ ם ִמ ְּמלָ אכָ ה ,וְ ׁ ָש ׁ
ש ׁשָ ׁ ,ש ׁ
יפין עוֹ ד ׁ ֵ
מוֹ ִס ִ
שעַ ר הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן,
לש לַ ּ ׁ ַ
שעַ ר הָ עֶ לְ יוֹ ן ,וְ ׁ ָש ׁ
לש לַ ּ ׁ ַ
לש לִ ְפ ִתיחַ ת ְׁשעָ ִריםָ ׁ ,ש ׁ
מנֶהָ ׁ ,ש ׁ
ּש ֹ
הֶ חָ ג הָ י ּו ׁ ָשם ַא ְר ּ ָב ִעים ו ְׁ
של ּ ֵבין הָ עַ ְר ּ ַביִ ם,
שע לְ ָת ִמיד ׁ ֶ
שחַ ר ,וְ ֵת ׁ ַ
של ׁ ַ
שע לְ ָת ִמיד ׁ ֶ
ְבחַ ֵ ּ ,ת ׁ ַ
ַבי ִמז ּ ֵ
לש עַ ל ּג ּ ֵ
לש לְ ִמלּ וּי הַ ּ ַמיִ ם ,וְ ׁ ָש ׁ
וְ ׁ ָש ׁ
לש לְ הַ ְבדִּ יל ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹל.
לש לְ הַ ְב ִטיל ֶאת הָ עָ ם ִמן הַ ְּמלָ אכָ ה ,וְ ׁ ָש ׁ
שע לַ ּמוּסָ ִפיןָ ׁ ,ש ׁ
וְ ֵת ׁ ַ
קסד .תפארת ישראל.
בגמרא )יומא לט :(:תנו רבנן עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום ,ג' בוידוי ראשון,
ושלשה בוידוי שני ,ושלשה בשעיר המשתלח ,ואחד בגורלות .וכבר אמר השם ונשמע קולו
ביריחו.
ברש"י :שלשה בוידוי ראשון .של פר ,אנא השם חטאתי ,אנא השם כפר ,לפני ה' תטהרו .ואחד
בגורלות .לה' חטאת.
קסה .בגמרא )יומא לט :(:עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת ,נשים שביריחו אינן
צריכות להתבשם מריח קטורת ,כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.
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]יז[ ָא ַמר ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶר ֶּבן דִּ גְ לַ איִ ,ע ּזִים ָהי ּו לְ בֵ ית ַא ָּבאְּ ,ב ַהר ִמכְ וָ ר,
מקום שנקרא כךקסו ,והוא רחוק מירושליםקסז ,וְ ָהי ּו ִמ ְת ַע ּ ְט ׁשוֹ ת
ֵמ ֵר ַיח ּ ִפ ּט ּום ַה ְּקט ֶֹרתקסח.

שם

משנה ט
יחו
ימי ,נִ ְכנַ ס ְונָ ַטל הַ ּ ֶטנִ י ְו ִה ִ ּנ ֹ
שז ָּכָ ה ְב ִד ּ ׁש ּון ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
ִמי ׁ ֶ
ֲרונָ ה ִּכ ּ ֵבד ֶאת הַ ּ ְׁש ָאר
כוּ ,ובָ ַאח ֹ
תו ֹ
נו ֵתן לְ ֹ
חופֵ ן ְו ֹ
לְ פָ נָ יוְ ,והָ יָ ה ֹ
נו ָרה ,נִ ְכנַ ס ּו ָמ ָצא
שז ָּכָ ה ְב ִד ּ ׁש ּון הַ ְּמ ֹ
יחו ְויָ ָצאִ .מי ׁ ֶ
כו ְו ִה ִ ּנ ֹ
תו ֹ
לְ ֹ
שן ֶאת הַ ּ ְׁש ָאר ּו ַמ ִ ּניחַ ֶאת
ֵרות ִמזְ ָר ִח ִּיים ּד ֹולְ ִקיםְ ,מ ַד ּ ׁ ֵ
ְׁשנֵי נ ֹ
יקן ִמן
ש ּ ָכב ּוְ ,מ ַד ּ ְׁשנָ ן ּו ַמ ְדלִ ָ
קו ָמןְ .מ ָצ ָאן ׁ ֶ
ֵאלּ ּו ּד ֹולְ ִקין ִּב ְמ ֹ
שן ֶאת הַ ּ ְׁש ָארְ .ו ֶאבֶ ן הָ יְ ָתה לִ ְפנֵי
הַ ּד ֹולְ ִקיםְ ,ו ַאחַ ר ּ ָכ ְך ְמ ַד ּ ׁ ֵ
עומֵ ד ּומֵ ִטיב ֶאת
ש ָעלֶיהָ הַ ּכֹהֵ ן ֹ
לותֶ ׁ ,
לש ַמ ֲע ֹ
ש ׁ
נו ָרה ּובָ ּה ׁ ָ
הַ ְּמ ֹ
ֵרותְ .ו ִה ִ ּניחַ ֶאת הַ ּכ ּוז ַעל ַמ ֲעלָה ְׁשנִ ָ ּיה ְויָ ָצא:
הַ ּנ ֹ
בהיכל יש
הפנימי.

]יח[

את המנורהקסט,

W

]יט[

ואת השולחןקע,

באר התמיד

]כ[

ואת המזבח

X

קסו .רע"ב .תפארת ישראל.
קסז .תפארת ישראל.
קסח .בגמרא )יומא לט :(:אמר רבי )יוסי בן דולגאי( ,עזים היו לאבא בהרי )מכמר( ,והיו מתעטשות
מריח הקטורת .אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה ,סח לי זקן אחד ,פעם אחת
הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה.
בתוס' :כלה שבירושלים לא היתה צריכה להתבשם מריח הקטרת .תימה דאמר פרק כל שעה
)פסחים כו (.קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה ,ודייק מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא,
מאי לאו לאותן העומדין בפנים דלא איפשר וקא מיכוון ואביי לאותם שבחוץ ,א"כ לאביי היו
עושין איסור בכל יום ,ויש לומר אינו אסור אלא שלא יקרבו עצמן לעזרה כדי להריח יותר.
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רטו

המנורה בצד דרום ,השולחן בצד צפון .והמזבח הפנימי באמצע
משוך כלפי חוץ .ושלשתם מונחים משליש ההיכל ולפניםקעא.

W

באר התמיד

X

קסט .קני המנורה הם באלכסון ולא בעיגול .כמו שכתב רש"י )שמות כה לב( ,וכן צייר הרמב"ם
בכתי"ק ,וכן כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם בשם אביו ,וכ"כ בתשובת הריב"ש )סימן ת"י( ,וכ"כ
רבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת )שמות כה לד( ,וכן ביאר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א ,וכן
כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א )דרך חכמה הלכות בית הבחירה ג י(.
קע .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ה א-ה( וז"ל :א .מצות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת
על השולחן לפני ה' בהיכל שנאמר )ויקרא כד ח( 'ביום השבת ביום השבת יערכנו' הכהן וגו'.
ב .ודבר ברור בתורה שהוא שתים עשרה חלות כל חלה שני עשרונים .ועורכין אותו שני סדרים.
שש חלות בכל סדר .חלה על גבי חלה ובין כל שתי חלות שלשה קנים של זהב כדי שתהיה
הרוח מנשבת בו .וסומך כל מערכה בשתי קשוות .ונותנין בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ
לבונה שנאמר )ויקרא כד ז( 'ונתת על המערכת לבונה זכה' .וכלי זה הוא הנקרא בזך .נמצאו שני
קומצי לבונה בשני הבזיכין .ושוליים היו לבזיכין כדי שיניחום על השולחן.
ג .שני הסדרים מעכבין זה את זה .ושני הבזיכין מעכבין זה את זה .והסדרין והבזיכין מעכבין זה
את זה .ואין מחנכין את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת .מיום השבת ליום השבת מוציאין
את הלחם שהוא שם על השולחן משבת שעברה ומסדרין לחם אחר .וזה שמוציאין הוא שחולקין
שתי המשמרות הנכנסת והיוצאת עם כהן גדול ואוכלין אותו.
ד .וכיצד מסדרין את הלחם ארבעה כהנים נכנסים .שנים בידן שני סדרין .ושנים בידם שני
בזיכין .וארבעה מקדימין לפניהם שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין שהיו שם על
השולחן .הנכנסין עומדין בצפון ופניהם לדרום .והיוצאין עומדים בדרום ופניהם לצפון .אלו
מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה בתוך טפחו של זה שנאמר )שמות כה ל( 'לפני תמיד'.
ה .יצאו ונתנו את הלחם שהוציאו על שולחן זהב אחר שהיה באולם והקטירו הבזיכין ואחר כך
מחלקין החלות .ואם חל יום הכפורים להיות בשבת החלות מתחלקות לערב.
קעא .רמב"ם הלכות בית הבחירה ג' י"ז.
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 Qמזבח הפנימי R
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ימי ,מי שזכה בפיס שהוא ידשן את
ִמי ׁ ֶש ָ ּזכָ ה בְ ִד ׁ ּש ּון ִמ ְז ֵּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
מזבח הפנימיקעב ,נִ כְ נַ ס להיכלקעג ,וְ נָ ַטל את ַהכלי הנקרא ּ ֶ'טנִ י',
וְ ִה ִּניחוֹ לְ ָפנָ יו ,והניח את הטני לפניו על רצפת ההיכלקעד .סמוך
למזבח הפנימי.
ש ְמ ָּת בַ ּ ֶטנֶא ,דומה לסל ופיו רחבקעו .ה'טני' דומה
ּ ֶטנִ י :מלשוןקעה וְ ַׂ
לכלי הנקרא 'תרקב' ,ומחזיק שני קבין וחציקעז ,ה'טני' עשוי
מזהבקעח.
W

באר התמיד

X

קעב .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג ד-ט( וז"ל :ד .כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום .מי
שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס בכלי קודש וטני היה שמו ושל זהב היה ומחזיק קביים
וחצי .מניח הטני בארץ לפניו וחופן בידיו האפר והפחם שבתוך המזבח ונותן לתוך הטני.
ובאחרונה מכבד את השאר לתוכו ומניחו שם בהיכל ויוצא .ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא
קטורת גדוש .וכסוי היה לו ובזך היה שמו ונותן הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו .ומכסה את
הכף בבגד קטן ואוחז הכף בידו ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו.
ה .וכיצד חותה .זה שזכה במחתה לוקח מחתה של כסף ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים
אילך ואילך .ונוטל מן הגחלים שנתאכלו במערכה שגית .ויורד ומערן לתוך מחתה של זהב .אם
נתפזרו מן הגחלים כמו קב או פחות מכבדן לאמה ובשבת כופה עליהן הפסכתר .ואם נתפזר
יתר על קב חוזר וחותה.
ו .שלשה דברים היה הפסכתר משמש .כופין אותו על הגחלים .ועל השרץ בשבת .ומורידין בו
את הדשן מעל המזבח.
ז .ומקדים לפניהם זה שדשן המזבח הפנימי ונוטל הטני שבו דשון המזבח ומשתחוה ויוצא .וזה
שבידו המחתה צובר את הגחלים על גבי המזבח הפנימי ומרדדן בשולי המחתה ומשתחוה
ויוצא .וזה שבידו הכף נוטל את הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו ורואה אם נתפזר מן
הקטורת מעט בכף אוהבו או קרובו נותן לו לתוך חפניו זה שנתפזר עם הקטורת שבבזך
ומשתחוה ויוצא.
ח .ואומרין לזה המקטיר הזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תכוה .ומתחיל ומשליך הקטורת על
האש בנחת כמי שמו .קד סולת עד שתתרדד על כל האש.
ט .ואין המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר .ואם כהן גדול הוא אומר לו הממונה אישי
כהן גדול הקטר .ואחר שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחוה ויצא.
קעג .תפארת ישראל.
קעד .תפארת ישראל.
קעה .דברים כ"ו ב'.
קעו .לעיל משנה ו' .וברע"ב.
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וְ ָהיָ ה חוֹ ֵפן וְ נוֹ ֵתן לְ תוֹ כוֹ  ,ולוקח בחפניוקעט את האפר ממזבח
הפנימי ,ונותנו לתוך הטניקפּ .ובָ ַא ֲחרוֹ נָ ה ,באחרונה כשלא נשאר
על המזבח אלא מעט דשן ,שאינו יכול לחפנו בידוִּ ,כ ֵּבד ֶאת
ַה ׁ ּ ְש ָאר לְ תוֹ כוֹ  ,כיבד במכבדתקפא את הדשן לתוך הטניקפב ,וְ ִה ִּניחוֹ,
והניח את הטני על הרצפה בהיכלקפג ,וְ יָ צָ א.
את הטבת נרות המנורה ,עושים בשני פעמים ,בתחילה לחמש
נרות ,ומפסיקים ועושים עבודה אחרת ,ואחר כך מטיבים את

W

באר התמיד

X

קעז .בתפארת ישראל וז"ל :דאף על גב שהיה כמות הכלי גדול כתרקב גדול שמחזיק ג' קבין,
אפילו הכי לא היה מחזיק בתוכו רק קביין ומחצה ,כדי שיהיה נראה שהוא מלא דזה דרך כבוד,
וזה היה מדעשו דופנה עב ,דכך היו רגילין במקדש לעשות כלים שדפנן עב )כיומא פ"ד מ"ד(,
ונראה לי הטעם כדי להראות שאין עניות במקום עשירות )מנחות פ"ח ב'(.
קעח .רע"ב לעיל משנה ו'.
קעט .בידיו.
קפ .תפארת ישראל.
קפא .הנקרא מטאטא )ישעיה יד כג ,ראש השנה כו :מגילה יח .(.ונקרא בעזי"ם.
קפב .תפארת ישראל.
קפג .תפארת ישראל.
ברע"ב וז"ל :והניחו .לטני שם ויצא .אבל מיד לא היה מוציאו ,שכיון שצריך לתת הדשן אצל
המזבח קדמה כמו דשון המנורה ,ממתין עד לאחר זריקת התמיד ,שהיה עושה הטבת שתי נרות
וגומר השלמת דשון המנורה ,ואז היו שניהם מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכין הדשן במקום
אחד אצל המזבח ונבלעים שם במקומן .ע"כ.
כתב התפארת ישראל וז"ל :והא דלא הוציאו השתא ,נראה לי משום דדשן הקטורת ודישון
המנורה שניהן נבלעין בדרך נס כשיניחום אצל מזבח החיצון ,והרי דישון המנורה אי אפשר
להוציאו עכשיו עדיין ,מדהיטיב השתא רק ה' נרות ,וב' נרות האחרונים לא ייטיב עד אחר
הקטרת הקטורת ,לכן היה ממתין גם כן מלהוציא דישון הקטורת עד אחר הטבת גם ב' נרות
האחרונים ,כדי להוציא ב' הדישונים יחד ,ויבלעו שניהן בנס פעם א' יחד ,דאסור להטריח קמי
שמיא כביכול להרבות ניסים שלא לצורך ,כהך מעשה דרבא )תענית כד.(:
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שתי הנרות .וזה כדי להרגיש את כל העזרהקפד ,דהיינו להרחיב
משך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכרקפה.

]כא[ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בְ ִד ׁ ּש ּון ַה ְּמנוֹ ָרה,
המנורהקפו ,נִ כְ נַ ס להיכל.
W
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קפד .כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז .אבל יש טעם נוסף ,שכתוב )שמות ל ז(
'בבקר בבקר בהטיבו את הנרות'  -חלקהו לשני בקרים )יומא לג :וראה פירוש המשניות להרמב"ם
כאן(.

קפה .רמב"ם.
קפו .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג י-יז( וז"ל :י .דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין
הערבים מצות עשה שנאמר )שמות כז כא( 'יערוך אותו אהרן ובניו' .והדלקת הנרות דוחה את
השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר )שמות כז כ ,ויקרא כד ב( 'להעלות נר
תמיד'.
יא .וכמה שמן הוא נותן לכל נר .חצי לוג שמן שנאמר )שמות כז כא ,ויקרא כד ג( 'מערב עד בקר'
תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר .ואין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה
בין הערבים.
יב .מהו דישון המנורה .כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה
אחרת ושמן אחר במידה והוא חצי לוג .וזה שהסיר משליכו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון
המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה .והדלקת הנרות היא הטבתם .ונר שמצאו שלא כבה
מתקנו.
יג .נר מערבי שכבה אין מדליקין אותו אחר דשונו אלא ממזבח החיצון .אבל שאר הנרות כל נר
שכבה מהן מדליקו מנר חבירו.
יד .וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה .לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו
יכול להדליק בנר אחר משום בזיון.
טו .כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת אסור להדליק בהן במקדש במנורה שנאמר )שמות
כז כ ,ויקרא כד ב( 'להעלות נר תמיד' שתהא שלהבת עולה מאליה.
טז .לא היה מטיב כל הנרות בפעם אחת אלא מטיב חמשה נרות ומפסיק ועושין עבודה אחרת
ואחר כך נכנס ומטיב השנים .כדי להרגיש את כל העזרה.
יז .כל נר שכבה מדליקין אותו מנר אחר מהן כמו שביארנו .וכיצד סדר ההטבה זה שזכה
בדישון המנורה נכנס וכלי בידו וכוז שמו ושל זהב היה דומה לקיתון גדול .מדשן בו את
הפתילות שכבו ואת השמן הנשאר בנר והטיב חמשה נרות ומניח הכוז שם לפני המנורה על
מעלה שנייה משלש מעלות שלפניה ויוצא .ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו
ומשתחוה ויוצא .ע"כ.
כתב הכסף משנה )הלכה יב( וז"ל :ומ"ש והדלקת הנרות היא הטבתם ,זהו דעת רבינו שהוא
סובר שגם בבקר מדליק הנרות דכי כתיב והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהטיבו
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התנא שאומר את משנה זו ,סובר שהמנורה מונח מזרח
ומערבקפז .דהיינו שלש קנים למזרח ,ושלש קנים למערבקפח.
שני הנרות הסמוכים לצד מזרח ,הם הנקראים 'נרות
מזרחיים'קפט.
'נר המערבי'קצ הוא הנר השני מצד מזרח ,והוא נקרא 'מערבי'
לגבי הנר הראשון החיצון במזרחקצא.
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את הנרות פירוש בהטיבו בהדליקו .והאחרונים חולקים עליו ואומרים שאין הדלקת הנרות אלא
בין הערבים ופירוש בהטיבו אינו הדלקה אלא תיקון הפתילות וכל זה תמצא באורך בתשובות
הרשב"א סי' ש"ט ומ"ט .ומדברי רש"י שכתבתי בסמוך וממה שכתב בפירוש התורה נראה
שדעתו כדעת האחרונים וכן נראה שהוא דעת הראב"ד ממה שכתב בפרק שני מעבודת יוה"כ
וכן דעת אונקלוס.
קפז .רע"ב.
קפח .תפארת ישראל.
מחלוקת תנאים איך המנורה עומדת :רבי סובר שהמנורה מונח מזרח ומערב ,ורבי אלעזר ברבי
שמעון סובר שהמנורה מונח צפון ודרום )מנחות צח.(:
הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יב( פסק כמו התנא שסובר שהמנורה מונח מצפון לדרום.
והראב"ד חולק.
ראה ב'אוצר התמיד' את שיטת הרמב"ם בביאור משנה זו.
קפט .עפ"י רע"ב .עפ"י תפארת ישראל.
קצ .בגמרא )שבת כב :מנחות פו :(:עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל ,מאי עדות,
אמר רב זו נר מערבי ,שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.
וביומא )לט :(.תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק וכו' והיה נר מערבי דולק .מכאן
ואילך פעמים דולק פעמים כבה.
ברש"י :והיה נר מערבי דולק .לאחר שכבו שאר כל הנרות .ואע"פ שממנו מתחיל להדליק
ערבית בו היה מסיים הטבת נרות שחרית ,והוא עדות שהשכינה שורה בישראל ,כדכתיב מחוץ
לפרוכת העדות ,ואמרינן במסכת שבת )כב (:עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה
בישראל ,ואמרינן )שם( מאי עדות זה נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה
מתחיל ובה היה מסיים .ואיזהו נר מערבי ,למאן דאמר )מנחות צח (:שבעת הנרות סדורים מזרח
ומערב ,קרי נר מערבי נר שני שסמוך לראשון שבמזרח .וכו'.
קצא .רש"י שבת כ"ב :רש"י יומא ל"ט .רע"ב .תפארת ישראל.
בטעם שדוקא נר זה הוא הנר מערבי ,כתב הרע"ב וז"ל :ומה שמיטיב חמש של צד מערב
תחילה ,ולא חמש לצד מזרח ולבסוף שתים של מערב ומהם היה לו להדליק ,ולא עביד הכי
משום דכתיב )ויקרא כד( להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו לפני ה' ,אמרה
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להיכלּ ,ו ָמצָ א ׁ ְשנֵ י נֵ רוֹ ת ִמ ָזְר ִח ִ ּיים דּ וֹ לְ ִקים,

הכהן נכנס
הנרות המזרחיים דולקים ,ומשאיר אותם לדלוק .

רכא

ומוצא את

קצב

אבל שאר חמשת הנרות ,אפילו אם רואה שהם דולקים ,מכבה
אותם ,ו ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָאר ,מנקה את חמשת הנרותקצג.

ּו ַמ ִּנ ַ
יח ֶאת ֵאלּ ּו דּ וֹ לְ ִקין ִּב ְמקוֹ ָמן ,ומניח את שני הנרות המזרחיים
שימשיכו לדלוק ,ואינו מנקה אותם כעתקצד.
ְמ ַד ׁ ּ ֵשן :מסיר מהם את השמן הישן ,ומסיר את הפתילה הישנה
על ידי המלקחייםקצה ,ומנקה את האפר על ידי המחתהקצו ,ומניח
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תורה קבע נר להדליק ממנו שאר נרות ,ואיזה זה נר שני של צד מזרח ,והוא קרוי נר מערבי,
דכי עייל בהיכל בההוא נר פגע ברישא ,ואין מעבירין על המצות ,ואיכא למימר בההיא
אתוקם הנס והוקבע להדליק ממנו .ובנר ראשון אי אפשר ,דהא כתיב לפני ה' ,מאותו נר של
צד שכינה שהוא לצד מערב ,ואין נר ראשון קרוי לפני ה'.
קצב .רע"ב .תפארת ישראל.
קצג .רע"ב .תפארת ישראל.
קצד .רע"ב .תפארת ישראל.
קצה .בשמות )כה לח( :וּמַ לְ ָקחֶ יהָ וּמַ ְח ּת ֶֹתיהָ זָהָ ב טָ הוֹ ר.
ברש"י :ומלקחיה .הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן ,לישבן ולמושכן בפי
הנרות ,ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים .וצביתהא שתרגם אונקלוס ,לשון צבת ,טוליי"ש
בלע"ז.
בבמדבר )ד ט( :וְ לָ ְקח ּו ּ ֶבגֶד ְּתכֵ לֶ ת וְ ִכ ּס ּו ֶאת ְמנ ַֹרת הַ ּ ָמאוֹ ר וְ ֶאת ֵנר ֶֹתיהָ וְ ֶאת מַ לְ ָקחֶ יהָ וְ ֶאת מַ ְח ּת ֶֹתיהָ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו לָ ּה ּ ָבהֶ ם.
ש ְמנ ָּה אֲ ׁ ֶ
וְ ֵאת ּ ָכל ְּכלֵ י ׁ ַ
ברש"י :מלקחיה .כמין צבת ,שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה.
קצו .ברש"י )שמות כה לח( :ומחתותיה .הם כמין בזיכין קטנים ,שחותה בהן את האפר שבנר
בבקר בבקר ,כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו ,ולשון מחתה
פויישד"א בלע"ז ,כמו לחתות אש מיקוד )ישעיה ל יד(.
ברש"י )במדבר ד ט( :מחתתיה .כמין כף קטנה ,ושוליה פשוטין ולא סגלגלים ,ואין לה מחיצה
לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.
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קצז

הכל בכוז .ומקנח את הנרות
חדש ופתילה חדשהקצט.

בספוגקצח .ואחר כך שם שמן

אבל אם ְמצָ ָאן ׁ ֶש ָּכב ּו ,מצא ששני הנרות המזרחיים נכבו כברר,
ְמ ַד ׁ ּ ְשנָ ן ,אין הכוונה שמחליף את השמן ואת הפתילה ,אלא רק
מסיר את הדשן שבראש הפתילה הישנה ,ומגביה את הפתילה,
רא
יקן ומדליקם בחזרהִ ,מן ַהדּ וֹ לְ ִקים ,מושך את הפתילה
ּו ַמ ְדלִ ָ
ומדליקה מהנרות שעדיין דלוקיםרב .ואם אין נרות דולקים מביא
אש בקיסםרג ממזבח החיצוןרד.
וזה כדי שיהיה ניכר היטב ההפסק שבין הטבת חמש הנרות
לשתי הנרותרה.
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָאר ,ואחר כך מטיב את חמשת הנרות.
דהיינו ,מסיר מהם את השמן הישן ,ומסיר את הפתילה הישנה
על ידי המלקחייםרו ,ומנקה את האפר על ידי המחתהרז ,ומניח
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קצז' .נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה .וכדאיתא ברש"י )במדבר ד ט( :נרותיה .לוצי"ש בלע"ז
שנותנים בהן השמן והפתילות.
קצח .מנחות פ"ח :וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב.
קצט .רע"ב .תפארת ישראל .ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד הערב ,ובערב מדליקן.
אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
ר .כגון לאחר שמת שמעון הצדיק וכבר לא היה תמיד הנס שהנר המערבי נשאר דולק כל היום.
נר המערבי הוא הנר השני מהנרות המזרחיים )רע"ב(.
רא .פתילות המנורה הן ארוכות )שבת כב .(:ברש"י )שם( וז"ל :בפתילות ארוכות .כל הפתילות
יוצאות חוץ לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזו.
רב .ראה ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג יד( וז"ל :וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה
ומחזירה .לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיון.
רג .תפארת ישראל.
רד .רע"ב .תפארת ישראל.
רה .רע"ב .תפארת ישראל.
רו .בשמות )כה לח( :וּמַ לְ ָקחֶ יהָ וּמַ ְח ּת ֶֹתיהָ זָהָ ב טָ הוֹ ר.
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רכג

הכל בכוז .ומקנח את הנרותרח בספוגרט .ואחר כך שם שמן חדש
ופתילה חדשהרי.
רק יותר מאוחר ,לאחר שמפסיקים ועושים עבודה אחרת ,מדשן
את שני הנרות המזרחיים ,ונותן בהם שמן חדש ופתילה
חדשהריא .וזה כדי להרגיש את כל העזרהריב ,דהיינו להרחיב
משך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכרריג.

]כב[ וְ ֶאבֶ ן ָהיְ ָתה לִ ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרהּ ,ובָ ּה ׁ ָש ׁלש ַמ ֲעלוֹ תֶ ׁ ,ש ָעלֶ ָיה ַהכּ ֵֹהן עוֹ ֵמד
ּו ֵמ ִטיב ֶאת ַה ֵּנרוֹ ת .גובה המנורה הוא שמונה עשרה טפחים,
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ברש"י :ומלקחיה .הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן ,לישבן ולמושכן בפי
הנרות ,ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים .וצביתהא שתרגם אונקלוס ,לשון צבת ,טוליי"ש
בלע"ז.
בבמדבר )ד ט( :וְ לָ ְקח ּו ּ ֶבגֶד ְּתכֵ לֶ ת וְ ִכ ּס ּו ֶאת ְמנ ַֹרת הַ ּ ָמאוֹ ר וְ ֶאת ֵנר ֶֹתיהָ וְ ֶאת מַ לְ ָקחֶ יהָ וְ ֶאת מַ ְח ּת ֶֹתיהָ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו לָ ּה ּ ָבהֶ ם.
ש ְמנ ָּה אֲ ׁ ֶ
וְ ֵאת ּ ָכל ְּכלֵ י ׁ ַ
ברש"י :מלקחיה .כמין צבת ,שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה.
רז .ברש"י )שמות כה לח( :ומחתותיה .הם כמין בזיכין קטנים ,שחותה בהן את האפר שבנר
בבקר בבקר ,כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו ,ולשון מחתה
פויישד"א בלע"ז ,כמו לחתות אש מיקוד )ישעיה ל יד(.
ברש"י )במדבר ד ט( :מחתתיה .כמין כף קטנה ,ושוליה פשוטין ולא סגלגלים ,ואין לה מחיצה
לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.
רח' .נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה .וכדאיתא ברש"י )במדבר ד ט( :נרותיה .לוצי"ש בלע"ז
שנותנים בהן השמן והפתילות.
רט .מנחות פ"ח :וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב.
רי .רע"ב .תפארת ישראל .ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד הערב ,ובערב מדליק את
כל הנרות כולן .אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
ריא .רע"ב .כתב הרע"ב שפירושו למשנה זו בענין דישון נרות המנורה ,הוא בשם רבינו ברוך בר
יצחק.
ריב .כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז .אבל יש טעם נוסף ,שכתוב )שמות ל ז(
'בבקר בבקר בהטיבו את הנרות'  -חלקהו לשני בקרים )יומא לג :וראה פירוש המשניות להרמב"ם
כאן .וכ"כ הרע"ב(.
ריג .רמב"ם.
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נמצא שהוא כגובה אדם בינוני בשווה ,לכן צריך לעלות למקום
גבוה כדי להיטיב את הנרותריד.
רטו

לומדים מהפסוק שצריך לעשות מדרגות למנורה ,שנאמר
' ְ ּבהַ ֲעל ְֹת ָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת' ,לשון העלאהרטז ,כלומר ,עשה לה מעלות.
וכןריז 'אֶ ל מוּל ּ ְפנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה הֶ ֱעלָה ֵנר ֶֹתיהָ ' ,כלומר ,עשה לה
מעלותריח.
לכן יש לפני המנורה ,אבן שיש בה שלש מדרגות ,ועליה עומד
הכהן ומטיב את הנרות.
יש שלש מדרגות דוקא ,כנגד שלש העלאות שכתובות
במנורהריטּ ְ ' ,בהַ ֲעל ְֹת ָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת'רכ' ,וְ הֶ ֱעלָה אֶ ת ֵנר ֶֹתיהָ 'רכא,
'לְ הַ ֲעלֹת נֵר ָּת ִמיד'רכב.

הנרותִ ,ה ִּנ ַיח ֶאת ַהכּ ּוז ַעל ַמ ֲעלָ ה ׁ ְשנִ ָ ּיה,

וְ לאחר שדישן את חמשת
הניח את ה'כוז' שבו השמן והפתילות הישנים והאפר ,על
המדרגה השניה מתוך שלשת המדרגותרכג ,וְ יָ צָ א מההיכלרכד.
W

באר התמיד

X

ריד .רמב"ם .מאירי .רע"ב .תפארת ישראל.
רטו .במדבר ח' ב'.
רטז .פסקי רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות פרשת בהעלותך.
ריז .במדבר ח' ג'.
ריח .ספרי בהעלותך א'-ב' .ראב"ד.
ריט .רע"ב .ונראה כונת הרע"ב ששלשת המדרגות הם כנגד שלש מיני לשונות העלאה.
רכ .במדבר ח' ב'.
רכא .שמות כ"ה ל"ז.
רכב .שמות כ"ז כ'.
רכג .מאירי .אולי יתכן לבאר מדוע הניח דוקא על המעלה השניה ,כי על המעלה השלישית צריך
לעמוד כדי להיטיב את הנרות .והרי הכוז הוא כלי העוסק בשמן ,ואם יניחו על המעלה
השלישית ,אח"כ הרי יצטרך לעמוד שם כדי להיטיב את שני הנרות המזרחיים .שלא יהיה חשש
סכנה שלא יחליק .לכן מניחו דוקא על המעלה השניה.
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו לָ ּה ּ ָבהֶ ם.
יתכן שהכוז מרומז בפסוק )במדבר ד ט( :וְ ֵאת ּ ָכל ְּכלֵ י ׁ ַש ְמנ ָּה אֲ ׁ ֶ
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רכה

ורק יותר מאוחר לאחר שידשן גם את שתי הנרות ,אז יוציא
את הכוז ,וחברו יוציא את הטני .ואז יתנם אצל המזבחרכה,
במקום שנותנים את תרומת הדשןרכו ואת מוראות העוףרכז.
ויבלעו שם במקומםרכח.

W
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רכד .וכעת עדיין לא השתחווה כשיצא כי עדיין לא גמר את העבודה ,אבל יותר מאוחר
כשיגמור את העבודה ,יוציא את הכוז ,וחברו יוציא את הטני ,וישתחוו בפישוט ידים ורגלים,
ואז יצאו )רע"ב .תפארת ישראל(.
ימי
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שזָּכ ּו ְב ִד ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
רכה .כמו שכתוב להלן )תמיד ו א( :הֵ חֵ לּ ּו עוֹ לִ ים ְּבמַ עֲלוֹ ת הָ אוּלָ םִ .מי ׁ ֶ
חוָ ה
ימי נִ ְכנַס ,וְ נָטַ ל ֶאת הַ ּ ֶטנִ י וְ ִה ְׁש ּ ַת ֲ
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שזָּכָ ה ְב ִד ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
ימין לִ ְפנֵיהֶ םִ .מי ׁ ֶ
וְ הַ ְּמנוֹ ָרה הָ י ּו מַ ְקדִּ ִ
שן ֶאת הַ ִּמז ְָר ִחי ,וּמַ ִּניחַ
שזָּכָ ה ְב ִד ּ ׁשוּן הַ ְּמנוֹ ָרה ,נִ ְכנַס ו ָּמצָ א ְׁשנֵי נֵרוֹ ת ִמז ְָר ִח ִ ּיים דּ וֹ לְ ִקיןְ ,מ ַד ּ ׁ ֵ
וְ יָצָ אִ .מי ׁ ֶ
ש ּ ָכבָ הְ ,מ ַד ּ ְׁשנוֹ וּמַ ְדלִ יקוֹ
ש ִּמ ּ ֶמנּ ּו הָ יָה מַ ְדלִ יק ֶאת הַ ְּמנוֹ ָרה ּ ֵבין הָ עַ ְר ּ ַביִ םְ .מצָ אוֹ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ַמע ֲָר ִבי דוֹ לֵ קֶ ׁ ,
ְבח הָ עוֹ לָ ה .נָטַ ל ֶאת הַ ּכוּז ִמ ּ ַמעֲלָ ה ְׁשנִ ּיָה ,וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה וְ יָצָ א.
ִמ ִּמז ּ ַ
וברע"ב וז"ל :החלו .אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות
האולם ,ששתים עשרה מעלות היו לאולם .ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח
הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם ,מאחר שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון
המנורה ,היה ממתין עד לאחר זריקת התמיד שהיה הזוכה בדשון המנורה עושה הטבת שתי
נרות וגומר השלמת דשון המנורה ,ואז היו שניהן מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכים הדשן
במקום אחד אצל המזבח קדמה.
ְבחַ  ,ו ִּפ ּנָה ֶאת הַ ּגֶחָ לִ ים
ֹאש הַ ִּמז ּ ֵ
רכו .כמו שכתוב לעיל )תמיד א ד( :נָטַ ל מַ ְח ּ ַתת הַ ּ ֶכסֶ ף וְ עָ לָ ה לְ ר ׁ
של
ימיּוֹ ת ,וְ י ַָרדִ .ה ִּגיעַ לָ ִר ְצפָ ה ,הָ פַ ְך ּ ָפנָיו לַ ָּצפוֹ ן ,הָ לַ ְך לְ ִמז ְָרחוֹ ׁ ֶ
הֵ ילָ ְך וְ הֵ ילָ ְך ,חָ ָתה ִמן הַ ְמאֻ ּ ָכלוֹ ת הַ ּ ְפנִ ִ
לשה ְטפָ ִחיםְ ,מקוֹ ם
ַבי הָ ִר ְצפָ ה ָרחוֹ ק ִמן הַ ּ ֶכבֶ ׁש ְׁש ׁ ָ
שר ַא ּמוֹ ת .צָ בַ ר ֶאת הַ ּגֶחָ לִ ים עַ ל ּג ּ ֵ
ּ ֶכבֶ ׁש ְּכעֶ ֶׂ
ימי וְ הַ ְּמנוֹ ָרה.
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
שנּ וֹ ְתנִ ין מֻ ְראוֹ ת הָ עוֹ ף וְ דִּ ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
ֶׁ
ְ
רכז .כמו שכתוב בקרבן עולת העוף )ויקרא א טז( :וְ הֵ ִסיר ֶאת מֻ ְר ָאתוֹ ְּבנֹצָ ָת ּה וְ ִה ְׁשלִ יך א ָֹת ּה ֵאצֶ ל
ש ן.
ְבחַ ֵק ְדמָ ה ֶאל ְמקוֹ ם הַ דָּ ׁ ֶ
הַ ִּמז ּ ֵ
וברש"י וז"ל :מוראתו .מקום הרעי ,וזה הזפק :בנוצתה .עם בני מעיה ,ונוצה לשון דבר המאוס,
כמו 'כי נצו גם נעו' ,וזהו שתרגם אונקלוס 'באוכליה' ,וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן ,שאמר,
נוטל את הקורקבן עמה .ורבותינו ז"ל אמרו ,קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם
הנוצה שעל העור .בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה ,נאמר 'והקרב והכרעים
ירחץ במים והקטיר' ,בעוף שנזון מן הגזל ,נאמר 'והשליך' את המעים שאכלו מן הגזל :אצל
המזבח קדמה .במזרחו של כבש :אל מקום הדשן .מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,
ודישון מזבח הפנימי ,והמנורה ,וכולם נבלעים שם במקומן.
רכח .יומא כ"א.
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כּ ּוז :הכוז דומה לקיתון גדול של זהברכט ,פיו צר ,ורחב מלמטה,
ועגולרל.
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רכט .לעיל משנה ו' .התפארת ישראל )שם( כתב :קרוג של זהב.
רל .רא"ש )לעיל משנה ו( .ברא"ש וז"ל :כוז .כלי קטן ,כמו )שבת מח (.כוזא דמיא .דומה לקתון .ופיו
צר ומרחיב מלמטה ועגול ,כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז ,לכך היה פיו צר
כדי שלא ישפך.
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רכז

â

א .סדר הפיס ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד א-ט( וז"ל :א .כל העבודות האלו שעושין
בכל יום בפייס היו עושין אותן .וכיצד היו עושין .כל כהני בתי אבות של יום נכנסין
ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי כהונה .והממונה שעל הפייסות
עמהן והן עומדין בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא
האיש שמתחילין למנות ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.
ב .ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו .ושאר הכהנים מוסרין אותן לחזנין ומפשיטין אותן
את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין
ופושטין את המכנסיים של קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.
ג .כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו עליו.
והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים .ואם הוציא שלש מונין לו שלש.
ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו .והמוציא גודל אין
מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה .ומונה על אצבעותיהן
וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס
ראשון לעבודה.
ד .ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים
עצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר )שמואל א טו-ד( 'ויפקדם
בטלאים'.
ה .ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית .הפייס הראשון מי תורם את המזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה לתרום .והוא מסדר את המערכה .והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח .והוא
מכניס מחתה מלאה אש מן המזבח החיצון למזבח הזהב להקטיר עליה קטורת.
ו .הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן .כיצד הממונה אומר להם הצביעו
ומונה כדרך שביארנו .וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר .והשני שעומד
בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו .והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי
שהוא מזבח הקטורת .והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות .והחמישי מעלה
ראש התמיד ורגלו לכבש .והששי מעלה שתי הידים .והשביעי מעלה העוקץ והרגל .והשמיני
מעלה החזה והגרה .והתשיעי מעלה שתי הדפנות .והעשירי מעלה הקרבים .והאחד עשר
מעלה סולת הנסכים .והשנים עשר מעלה החביתין .והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
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ז .הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר
קטורת מימיו יבא ויפיס .ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא
שיזכה להקטיר קטורת.
ח .הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה .תמיד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר .אלא כל כהן שזכה
בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים .חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר
בין הערבים ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה.
ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית
מקטירה בין הערבים.
ט .בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין .מפיסין בשחר אנשי
אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של מוספין .וכל
שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בשני כבשי מוסף .והמשמר האחר
שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים .ואלו ואלו חולקין בלחם
הפנים.

הוה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹר :זֶה ָק ְר ַּבן ַא ֲהרֹן וּבָ נָ יו
ב .פרשת מנחת חביתין )ויקרא ו יב-טז( :וַ יְ ַד ֵּבר יְ ֹ ָ
ית ּה
ית ּה ַּבבּ ֶֹקר ו ַּמח ֲִצ ָ
ֹתו עֲ שִׂ ִירת הָ ֵאפָ ה סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ָּת ִמיד ַמח ֲִצ ָ
אֲ ֶׁשר ַי ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה ְ ּב ֹיום ִה ּ ָמ ַׁשח א ֹ
יהוה:
יא ָּנה ּ ֻת ִפינֵ י ִמ ְנחַ ת ּ ִפ ִ ּתים ַּת ְק ִריב ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ ֹ ָ
ָּב ָע ֶרבַ :על ַמחֲבַ ת ַּב ּ ֶׁשמֶ ן ּ ֵת ָע ֶ ׂשה מֻ ְר ֶּבכֶ ת ְ ּת ִב ֶ
יהוה ָּכ ִליל ָּת ְק ָטרְ :ו ָכל ִמ ְנחַ ת ּכֹהֵ ן ָּכ ִליל
עולָ ם לַ ֹ ָ
ְוהַ ּכֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִ ׁשיחַ ַּת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו ַיעֲ ֶ ׂשה א ָֹת ּה חָ ק ֹ
ִ ּת ְה ֶיה לֹא ֵת ָאכֵ ל:
ברש"י :זה קרבן אהרן ובניו .אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין
לעבודה ,אבל כהן גדול בכל יום ,שנאמר מנחה תמיד וגו' ,והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת
עולם וגו' )מנחות נא :(:מרבכת .חלוטה ברותחין כל צרכה )ת"כ פרק ד ,ה :(.תפיני .אפויה
אפיות הרבה ,שאחר חליטתה אופה בתנור ,וחוזר ומטגנה במחבת :מנחת פתים .מלמד
שטעונה פתיתה) .בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין ,לפי שאינה נקמצת ,אלא כופלה לשנים(:
המשיח תחתיו מבניו .המשיח מבניו תחתיו :כליל תקטר .אין נקמצת להיות שיריה נאכלין,
אלא כולה כליל ,וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה :כליל .כולה שוה לגבוה:
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סדר עשיית מנחת חביתין ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ג( :א .מצות עשה לעשות
כל מנחה כמצותה האמורה בתורה.
ב .וכיצד עשיית חביתי כהן גדול .מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש
שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין .ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר
)ויקרא ו יד( 'בשמן תעשה' להוסיף לה שמן כנסכי הכבש .ובולל הסולת בשמן וחולטה
ברותחין .ולש מכל חצי עשרון שש חלות .נמצאו שתים עשרה חלות.
ג .ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש .רביעית לכל
חלה .ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה .ואינו
מבשלה הרבה שנאמר )ויקרא ו יד( 'תופיני' בין בשל ונא.
ד .ואחר כך חולק כל חלה וחלה לשנים באומד .כדי שיקריב החצי בבקר והחצי בערב
ולוקח החציים וכופל כל אחד מהן לשנים ופותת עד שתמצא כל פתיתה כפולה לשנים.
ומקריב החציין עם חצי קומץ לבונה בבוקר והחצי הנשאר עם חצי קומץ לבונה בערב .ואם
היתה מנחת חינוך אינו חוצה אלא מקריבה כולה כאחת עם קומץ לבונה ושתיהן כליל
לאשים .ע"כ.

ובהלכות תמידין ומוספין )ג יח-כב( וז"ל :יח .חביתי כהן גדול מצות עשה להקריבן בכל יום
מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים .ולישתן
ואפייתן דוחין את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר )ויקרא ו יד(

'תופיני' שתהא נאה ולא תאפה מבערב .ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת
מכלי הקדש היא כמו שביארנו.
יט .טחינת סולתן והרקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת.
כ .כהן שהקריב מחצה בשחרית ומת או נטמא או נולד לו מום ומינו כהן אחר תחתיו לא
יביא חצי עשרון מביתו ולא חצי עשרון של ראשון .אלא מביא עשרון שלם וחוצהו ומקריב
מחצה ומחצה אבד.
כא .נמצאו שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין האובדים מניחין אותן
עד שתעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה .וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים.
והיכן שורפין אותן בעזרה.
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כב .מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין
עשרון שלם עבור כפרתו ועושין אותו חביתין ושלימה היתה קריבה .מת כהן גדול קודם
שיקריבו בבקר ולא מינו כהן אחר מקריבין אותו עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בין
הערבים ואין כופלין שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסלת .אלא מפרישין להם שלשה
לוגי שמן וקומץ לבונה .לוג ומחצה שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה
שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בין הערבים .ע"כ.

סדר עשיית החביתין מהיעב"ץ ,בסידורו )באמצע סדר עבודת תמיד השחר( וז"ל :מנחת חביתין
היא מנחת כהן גדול שמקריב אותה כל יום ,מחציתה בבוקר ומחציתה בערב .וזה מעשה
החביתין ,לוקח עשרון סולת וחוצהו במידת חצי עשרון שבמקדש ,ולוקח שלשה לוגין שמן,
שהם י"ב רביעיות לי"ב חלות ,רביעית לכל חלה ,ובולל הסולת עם השמן ומשאיר ממנו
מעט .אחר כך חולט את הסולת ברותחין ולש מכל חצי עשרון שש חלות ,ואחת אחת היו
נעשות .ואופה החלה מעט ,אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת ,בשאר השמן הנשאר מן
הרביעית .ואינו מבשל אותה הרבה ,שנאמר' ,תופיני' אפוי נא .ומקריב חצי קומץ לבונה עם
מחציתה בבוקר ,וחצי קומץ עם מחציתה בין הערבים .וכל השני חצאין כליל לאישים .ע"כ.
הערה מהיעב"ץ :לדעת הר"מ ז"ל היה חולק כל חלה לשתים ,ושתים לארבע .ולדעת הר"א
ז"ל לא היה חולק כלל )עיין בחיזוק בדק הבית( ,אלא שש מקריב בבוקר ושש בין הערבים.
ע"כ.

ג .בספה"ק עבודת ישראל )יום הכיפורים( וז"ל :אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן
שחיטה אם הגיע הרואה אומר ברקאי .אפשר לומר ,כי הרואה פירושו מי שעיניו פקוחות
וחכמת אדם בקרבו יוכל להבחין בין יום ובין לילה גם בשבתו בחדר סגור ואופל בהרגשתו
השינוי בחינת יום שהוא בוקר זמן החסד וגדלות המוחין ובין בחינת לילה .וזה הרואה אומר
ברקאי.
מתתיה בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון והוא אומר הן .פירש הברטנורה
וכדי להזכיר זכות אבות מזכיר חברון .פירוש הענין ,כי צריך להעלות המלכות תחלה בסוד
האבות .וזה והוא אומר ה"ן גימטריא כל"ה הרומז על המלכות .ע"כ.
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ד .כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' ,בספרו 'הון עשיר'
במסכת יומא )ג א( וז"ל :שבחברון .עד חברון לא קתני אלא שבחברון ,דפירושו עד מה
שבתוך חברון דהם האבות הקבורים בתוכו ,והיינו כמ"ש הר"ב והוא מהירושלמי )ה"א( הזכיר
זכות אבות .והש' נמי רומז להם כידוע לי"ח ,אבל בתמיד )פ"ג מ"ב( גרסינן ,עד שהוא
בחברון .ולא ידעתי למה ,ואין בידי לומר אלא דבי"ה דווקא היו רומזים רמז גמור על
האבות ,להזכיר זכותם שיגין עליהם לכפר פשעיהם בעצם היום ההוא שהוא יום כפרה ,אבל
לא בשאר הימים שלא היתה כוונתם אלא לידע אם האיר היום יפה והוא בהגיע האור עד
חברון.

הו ָד ָאה,
ה .ונעתיק מעט מהזוה"ק על חנוכה )תיקוני זוהר תיקון י"ג ,דף כט (.וז"לּ ְ :ת ִמינָ ָאה ְ ּב ֹ
הודְ ,ו ִאינוּן
הון ְר ִמיזִ ין נֶ צַ ח וָ ֹ
הודוּּ ְ ,ב ֹ
הוד וַ דַּ אי ,לַ ְמנַ ֵ ּצחַ ֹ
הוד ּו לַ ה'ְ ,ו ָדא ֹ
יה הֲ וָ ה ְמ ַׁש ַּבח דָּ ִוד ֹ
וּבֵ ּ
הוד
יה ַׁש ַּבח מ ֶֹׁשה ָאז ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )שמות טו א( ָאז יָ ִ ׁשיר מ ֶֹׁשהּ ְ ,ב ִגין דְּ ִאיה ּו ֹ
נִ ִּסין ,וּבֵ ּ
יה ְ ּב ִרית
דִּ יְ ִהיב ְלמ ֶֹׁשה) ,ישעיה נח ז( ָאז ִ ּת ְק ָרא וַ ה' יַעֲ נֶ הְ ,ו ִאיה ּו ְ ּת ַמ ְניָ א ֹיו ִמין דְּ ִמילָ ה ,וּבַ ְת ֵר ּ
יה ִא ְת ַ ּג ְליָ א י' דְּ ִמילָ ה ,עֲ שִׂ
סוד צַ דִּ ָ
דְּ ִאיה ּו יְ ֹ
יקא ְד ָע ְל ָמא ,וּבֵ ּ
ְ ּת ַמנְ יָ א ֹיומֵ י ַדחֲנו ָּּכהְ ,ל ַא ְר ָּב ָעה ְו ִעשְׂ ִרין ֹיו ִמין ,דְּ ִאינוּן ָּברו ְּך
ו ִּמ ָ ּיד דַּ עֲ לֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְ ּב ִפיהָ ַׁ ,ש ְריָ א כ"ה ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבכ"ה

הוד
ָיר ָאה לַ עֲ ַ ׂשר ְס ִפ ָירןְ ,ו ִאיה ּו ֹ
עולָ ם וָ ִעד,
ּתו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכו ֹ
ֵׁשם ְ ּכ ֹ
ְ ּב ִכ ְסלֵ וְ ,ו ִא ּ ֵלין ִאינוּן כ"ה ַא ְתוָ ון

גומֵ רְ ,ו ָדא ִאיה ּו ֲחנו ָּּכ"ה חֲנ" ּו ָּכ"ה.
דְּ יִ חו ָּדאְ ,ד ִאינוּן ְ ׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ֹ
הוד וַ דַּ אי ,לַ ְמנַ ֵ ּצחַ
הוד ּו לַ ה'ְ ,ו ֶזה ֹ
ּבו ָהיָ ה ְמ ַׁש ֵּבחַ דָּ ִוד ֹ
הו ָד ָאה ,ו ֹ
יני ְ ּב ֹ
ותרגום הזוה"ק :הַ ּ ְ ׁש ִמ ִ
ּבו ִ ׁש ַּבח מ ֶֹׁשה ָאזֶ ,זה ּו ֶׁש ָּכתוּב ָאז יָ ִ ׁשיר מ ֶֹׁשה,
הודְ ,והֵ ם ִנ ִּסים ,ו ֹ
הודוָּּ ,בהֶ ם ְרמוּזִ ים נֵ צַ ח ְו ֹ
ֹ
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָ הְ ,ו ַאח ֲָריו ְ ּב ִרית
הוד ֶׁש ָּנ ַתן ְלמ ֶֹׁשהָ ,אז ִ ּת ְק ָרא וַ ה' יַעֲ נֶ הְ ,והוּא ְ ׁש ֹ
ִמ ּ ׁשוּם ֶׁשהוּא ֹ
מונָ ה
הוד הוּא ְ ׁש ֹ
ירותְ ,והַ ֹ
ּבו ִה ְת ַ ּג ּ ָלה י' ֶׁשל ִמילָ ה ,עֲ שִׂ ִירי ְל ֶע ֶ ׂשר ְס ִפ ֹ
עולָ ם ,ו ֹ
סוד צַ דִּ יק הָ ֹ
ֶׁשהוּא יְ ֹ
ְ
עולָ ם וָ ֶעד ,ו ִּמ ָ ּיד ֶׁשעֲ לֵ ה
ּתו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכו ֹ
יְ מֵ י הַ ֲחנ ָֻּכהְ ,ל ַא ְר ָּב ָעה ְו ֶעשְׂ ִרים יָ ִמיםֶׁ ,שהֵ ם ָּברוּך ֵׁשם ְ ּכ ֹ
או ִתי ֹּות הַ ִּיחוּדֶׁ ,שהֵ ם
יהׁ ,ש ֹו ָרה כ"ה ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבכ"ה ְ ּב ִכ ְסלֵ וְ ,ו ֵא ּל ּו הֵ ם כ"ה ֹ
זַיִ ת ָט ָרף ְ ּב ִפ ָ
גומֵ רְ ,ו ֶזה הוּא חֲנו ָּּכ"ה ,חֲנ" ּו כ"ה.
ְ ׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ֹ

או נָ עוּלֹ ,יו ֵד ַע ֶׁש ּי ֶׁש ָׁשם ָא ָדםָ ּ .פתוּחַ ֹ ,יו ֵד ַע ֶׁש ֵאין ָׁשם ָא ָדם .על
ו .במשנה )תמיד א א(ְ :מצָ ֹ
דרך הדרש אפשר לבאר ,שמדובר על אם אדם שומר את עצמו כראוי ,ונועל את עצמו
מפני השפעות זרות מהרחוב וכדומה .על זה אמרה המשנה' ,מצאו נעול' אם מוצאים אדם
נעול ,ששומר את עצמו ,ונועל על עצמו מפני פגעי הזמן והרחוב ,הרי 'יודע יש שם אדם',
הרי הוא אדם כראוי' .אתם קרויים אדם' ,ומלשון 'אדמה לעליון' .אבל אם ח"ו 'מצאו פתוח'
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שהוא פתוח לפגעי הזמן והרחוב ,ומתנהג בפתיחות ,ואינו שומר על עצמו מהשפעות זרות,
הרי 'יודע שאין שם אדם' ,אזי יודעים שאין שם אדם ,ואין הוא בכלל אדם.

ז .סדר מעשה לחם הפנים )רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ה ו-י( :ו .כיצד מעשה לחם הפנים.
מביא ארבע ועשרים סאים חטים הראויין למנחות .ושפין אותם ובועטין בהן כשאר חטי
מנחות .וטוחנין אותן ומנפין מהן באחת עשרה נפה ארבעה ועשרים עשרון סולת .ועושין
מהם שתים עשרה חלות מצות .לא נפה אותם באחת עשרה נפה או שלא הוציאן מעשרים
וארבע סאים הואיל ונעשו סלת מכל מקום כשירות .לא נאמרו השיעורין האלו אלא למצוה.
ז .לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים בעזרה כשאר המנחות .ולשין אותן אחת אחת.
ואופין אותן שתים שתים.
ח .ושלשה דפוסין של זהב היו להם .אחד שנותנין בו החלה והיא בצק .והשני שאופין אותה
בו .והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן התנור כדי שלא תתקלקל.
ט .כל חלה מהן מרובעת שנאמר )שמות כה ל( 'לחם פנים' שיהיו לו פנים רבים .אורך כל
חלה מהן עשרה טפחים .ורחבה חמשה טפחים .ורומה שבע אצבעות .והשולחן אורכו שנים
עשר טפח ורחבו ששה טפחים .נותן אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני
טפחים מכאן ושני טפחים מכאן .וכופל את היוצא מכאן ומכאן וישאר בין שני הקצוות רוח
באמצע .וכן מניח חלה על גבי חלה עד שעורך שש חלות .וכן עושה בצד המערכה שנייה
שש חלות.
י .אין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת ולא את יום טוב .אלא בערב שבת אופין אותן
ועורכין אותן למחר .ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה להיות בחמישי ובערב שבת
אופין אותן מיום רביעי .ע"כ.

מסידור היעב"ץ )סדר עבודה דמוסף שבת( :בשעה שביעית היו נותנין לחם הפנים לפני ה' על
שולחן הזהב שבהיכל .ומוציאין את של שבת שעברה.
כיצד מעשה לחם הפנים .מביא עשרים וארבעה סאים חטים הראוין למנחות .ושפין אותן
ובועטין כשאר חטי מנחות .וטוחנין אותן ומנפין מהן בי"א נפה כ"ד עשרון סולת .ועושין
מהן י"ב חלות מצות .לישתן ועריכתן בחוץ .ואפייתן בפנים בעזרה כשאר המנחות .ולשין
אותן אחת אחת .ואופין אותן שתים שתים .וג' דפוסין של זהב היו להם .אחד שנותנין בו
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החלה והיא בצק .והשני שאופין אותה בו .והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן
התנור .כדי שלא תתקלקל.
כל חלה מהן מרובעת .שנאמר לחם הפנים .שיהיו לו פנים רבים .אורך כל חלה מהן י'
טפחים .רחבה ה' טפחים .ועביה טפח .וקרנותיה שבעה אצבעות .השולחן ארכו י"ב טפחים.
ורחבו ו' טפחים .נותן אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני טפחים מכאן
ושני טפחים מכאן .וכופל את היוצא מכאן ומכאן .וישאר בין שני הקצוות ריוח באמצע.
נמצא הלחם בצורת מרובע .כחי"ת הפוכה

שיש לו ב' כותלים נצבים על שטה התושבת

משני צדדי ארכו .ופתוח מפולש משני עבריו לרחבו.
וכן מניח חלה ע"ג חלה עד שעורך שש חלות .וכן עושה בצד מערכה שניה שש חלות .אין
אפיית לחם הפנים דוחה השבת ולא את יום טוב .אלא בערב שבת אופין אותו .ועורכין
אותו למחר .ואם חלו שני יו"ט של ר"ה להיות בה' ובו' .אופין אותו מיום ד'.
לא סדור הקנים ולא נטילתן דוחה שבת .אלא מערב שבת נכנס ושומטן .ונותנן לאורך
השולחן .ובאחד בשבת נכנס ומכניס את הקנים בין החלות .בין כל שתי חלות שלש קנים
של זהב כדי שתהא הרוח מנשבת ביניהם .וסומך כל מערכה בשני סניפין זהב מופצלין
מראשיהן.
ונותנין בצד כל מערכה .כלי שיש בו קומץ לבונה .שנאמר ונתת על המערכת לבונה זכה.
וכלי זה הוא הנקרא בזך .נמצאו שני קומצי לבונה בשני בזיכין .ושוליים היו לבזיכין כדי
שיניחום על השולחן.
שני הסדרים מעכבין זה את זה .ושני הבזיכין מעכבין זה את זה .הסדרים והבזיכין מעכבין
זה את זה.
ואין מחנכין השולחן אלא בלחם הפנים בשבת .מיום השבת ליום השבת מוציאין את הלחם
שהוא שם על השולחן משבת שעברה .ומסדרין לחם אחר .וזה שמוציאין הוא שחולקין שתי
המשמרות היוצאת והנכנסת .עם כהן גדול .ואוכלין אותו.
וכיצד מסדרין את הלחם ארבעה כהנים נכנסים שנים בידם שני מערכות של לחם מצה ,שש
חלות של שני עשרונים סולת המערכת .ושנים בידם שני בזיכין .בהם שני קומצי לבונה
זכה .וארבעה מקדימין לפניהם .שנים ליטול שני סדרים .ושנים ליטול שני בזיכין .המכניסין
עומדים בצפון .הגיעו לשולחן .משכו אלו והניחו אלו .וטפחו של זה כנגד טפחו של זה.
יצאו ונתנו הלחם על שולחן הזהב באולם .נתנו מלח על שני בזיכי הלבונה .והקטירום ב'
כהנים על מזבח החצון .וכו'.
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חלקו משמר היוצא והנכנס את הלחם ביניהם .נטל כהן גדול מחצית החלות לחלקו .שנאמר
והיתה לאהרן ולבניו וכו' .ואין אוכלין את הלחם עד שיקטרו שני בזיכי הלבונה על האש.
הנכנסין חולקין ביניהם בצפון .שהם מוכנים לעבודה .והיוצאין בדרום.
ובזמן שיהיה יום טוב של א' משלשה רגלים בשבת וכן בשבת שבתוך מועד ,חולקין כל
המשמרות בשוה בלחם הפנים .וכן אם חל ערב יום טוב הראשון בשבת ,חולקין כל
המשמרות בשוה מערב יום טוב שהוא שבת .וכן כשחל יום טוב האחרון להיות בערב שבת,
חולקין כל המשמרות בשוה בלחם ,באותה שבת מוצאי החג .ולעולם כהן גדול נוטל
המחצה .חל יום א' להפסיק בנתיים ,כגון שהיה יום טוב הראשון בשני ,או יום טוב האחרון
בחמישי ,או יום טוב של עצרת שחל בשני או בחמישי משמר שזמנו קבוע נוטל עשר חלות
והנכנס נוטל שתים .ע"כ.

ח .מענין כלי השרת ,וכן בענין כלי השרת שמודדים בהם מידות היבש והלח ,שיתכן שגם
הם מונחים בלשכת הכלים הזו ,ראה ברמב"ם )הלכות כלי המקדש א יב-יט( וז"ל :יב .כל כלי
המקדש שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא במשיחתן בשמן המשחה שנאמר )במדבר ז א(

'וימשחם ויקדש אותם' ודבר זה אינו נוהג לדורות .אלא הכלים כולן כיון שנשתמשו בהן
במקדש במלאכתן נתקדשו שנאמר )במדבר ד יב( 'אשר ישרתו בם בקודש' בשירות הם
מתקדשין.
יג .הכפות והקערות שמקבלין בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלין בהן הדם ושאר כלי
השרת כולן של כסף ושל זהב היו ומותר לעשותן משאר מיני מתכות כמו שביארנו וכולן
מתקדשין במלאכתן .ואם נשברו מתיך אותם ועושה אותן כלי אחר ואין קדושתן מסתלקת
מהן לעולם.
יד .כלי הקדש שנקבו או שנסדקו אין סותמין אותן אלא מתיכין אותן ועושין אותן חדשים.
טו.

סכין שנשמט מן הנצב או שנפגם אין מחזירין אותו ואין משחיזין אותו .אלא גונזין

אותו בצד ההיכל בין הקודש והאולם לדרום ועושין אחרים .שאין עניות במקום עשירות.
טז .שתי מדות של יבש היו במקדש .עשרון .וחצי עשרון .העשרון למנחות .וחצי העשרון
לחלק בו מנחת כהן גדול שבכל יום.
יז.

ושבע מדות של לח היו שם .הין .וחצי ההין .ושלישית ההין .ורביעית ההין .ולוג .וחצי

לוג .ורביעית .ולמה היו חצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין ,למדידת הנסכים של

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ג משנה ט

â

אוצר התמיד

רלה

â

זבחים .ולוג למדידת שמן המנחות .וחצי לוג למדידת שמן לכל נר מנרות המנורה .ורביעית
לחלק בה השמן לחביתין.
יח.

ואין לנו דבר למדוד בו הין ולמה היה שם ,הואיל והיה במקדש מימי משה שמדד בו

שמן לשמן המשחה .ובחצי לוג שיהיה במקדש היו מודדין מים למי סוטה ושמן לתודה.
וברביעית שהיתה שם היו מודדין שמן לחם הנזיר .ומים לטהרת מצורע .ולא מפני מעשים
אלו נתקדשו אלא מפני המלאכות של מקדש שאמרנו.
יט.

כל המדות האלו קודש ומכלי השרת .אלא שמדות הלח נמשחו מבפנים ומבחוץ .וכלי

היבש לא נמשחו אלא בפנים .לפיכך בירוצי מדות הלח קודש .ובירוצי מדות היבש חול.
ע"כ.
על תיבת 'בירוצי' כתב הכסף משנה וז"ל :ופירוש 'בירוצי' ,היינו מה שנופל מן הכלי לאחר
שנתמלא .ע"כ.

ט .כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' ,בספרו 'הון עשיר' וז"ל:
תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב .הואיל והאירו עינינו רז"ל בירושלמי )חגיגה ג ח( שמנין
זה הוא כנגד מנין האזכרות ,אענה חלקי אף אני על פי דרכם ,באמור כי עוד טעם אחר
יש ליתן על מנין זה מלבד טעמם המקובל ,והוא כי הכסף הלבן מורה חסד ורחמים שהוא
שם הוי"ה ב"ה ,והזהב הוא שרש הדין השורה על שם אדנות יתברך ויתעלה שמו ,ושניהם
כאחד טובים לעולם והרי הם עולים כמנין אמן ,ועם שני השמות עצמם הם צ"ג ,ובכל יום
תמיד אנו צריכים לזווג זה ,ולכן מוציאים כנגדם בכל יום צ"ג כלי שרת לשרת בקדש ,כי
גם רומזים בהם לצ"ג אזכרות הנזכרים בירושלמי.

פו ִנית
י .במשנה בענין קרבן התמיד )מסכת תמיד ד א(ֶׁ :של ַׁשחַ ר הָ יָ ה נִ ְ ׁשחָ ט ַעל ֶק ֶרן ְצ ֹ
פו ִניתַ ,על ַט ַּב ַעת
ַמעֲ ָר ִביתַ ,על ַט ַּב ַעת ְ ׁשנִ ָ ּיהֶׁ .של ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִ ם הָ יָ ה נִ ְ ׁשחָ ט ַעל ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצ ֹ
ְ ׁשנִ ָ ּיה.
ברע"ב :של שחר .קרבן תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית ,לפי שבבוקר
שמש במזרח וזורחת כנגדה למערב ,והכתוב אומר שנים ליום ,כנגד היום ,כלומר נגד
השמש ,שהשמש קרוי יום .ושל בין הערבים .שחמה במערב ומאירה כנגד המזרח ,היה נשחט
על קרן צפונית מזרחית .בטבעת שניה .רחוק מן המזבח ,לפי שהמזבח גבוה ומאפיל כולו.
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ויוחנן כהן גדול התקין ששה סדרים של טבעות ,בכל סדר ארבע טבעות ,לארבעה ועשרים
משמרות כהונה ,היו קבועות ברצפה עשויות כמין קשת ,ולפי שלא היו כופתים את התמיד
כדתנן בריש פרקין ,היו מכניסין צואר הבהמה באותן הטבעות בשעת שחיטה ונועצים ראש
הטבעת בארץ.

רוםְ ,ו ַט ַּב ְע ָּת ּה ְקבו ָּעהְ ,וחַ ּל ֹונָ ּה ְסתו ָּמה.
חולֶ ֶקת ַּבדָּ ֹ
עולָ ם ֹ
במשנה במסכת סוכה )ה ח(ּ ִ :ב ְל ָ ּגה ְל ֹ
ברע"ב וז"ל :בילגה .שם המשמרה .לעולם חולקת בדרום .ואפילו כשהיא נכנסת ,קנסא הוא
שקנסוה .וטבעתה קבועה .עשרים וארבע טבעות היו בעזרה במקום המטבחיים ,לעשרים
וארבע משמרות כהונה ,וטבעות של כל המשמרות פתוחות צד אחד והופכה למעלה ומכניס
צואר הבהמה לתוכה וחוזר והופך פתחה למטה לתוך הרצפה .וטבעת של בלגה קבועה ואינה
נהפכת ,וצריכה להשתמש בשל אחרים ,וגנאי הוא לה .וחלונה סתומה .חלונות היו בלשכת
החליפות ששם גונזין את סכיניהם .וחלון של משמרת בלגה היתה סתומה ,דקנסוה רבנן
משום מעשה שהיה ,שאשה אחת ממשמרת בלגה ומרים בת בלגה שמה נשתמדה ונשאת
לסרדיוט אחד ממלכי יונים ,וכשנכנסו יונים להיכל הלכה וטפחה בסנדל ע"ג המזבח ואמרה,
לוקוס לוקוס ,פירוש זאב זאב בלשון יוני .עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואין אתה
עומד להן בשעת דוחקן .וכששמעו חכמים בדבר זה קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה של
כל המשמרת כולה ,כי אמרו אם לא ששמעה מאביה שהיה מבזה את העבודה לא אמרה כן.
ובשביל אביה קנסו כל המשפחה ,דאוי לרשע ואוי לשכנו ,טוב לצדיק וטוב לשכנו.
בתפארת ישראל וז"ל :בלגה .שם משמר .וטבעתה קבועה .כל משמר היה לו טבעת מיוחד
קבוע ברצפת העזרה ,וע"י ציר נפתחה מצד א' ,ומכניס בה צואר הבהמה כששוחטה ,שלא
תזוז הבהמה את עצמה בשעת שחיטה ,אמנם טבעת בלגה היה סגור וקבוע מב' הצדדים,
כדי שתתבזה להשתמש בשל אחרים ]ולא עקרו טבעתה לגמרי ,כדי שלא תתבייש ביותר לכל
הרואה טבעת חסירה בכ"ד טבעות שהיו מונחים בריבוע ו' על ד' )מדות פ"ג מ"ה( גם שלא יתגנה

סדר הנחתם[ .וחלונה סתומה .דלכל משמר היה מיוחד ארגז ]שראנק[ בכותל לסכיניהן ,ושל
בלגה סתום ,וכל זה עשו לה לקנס ,דבת אחת ממשפחתה המירה ונשאת לשר יווני,
וכשמשלו היוונים בימי חשמונאי טפחה בסנדלה ע"ג המזבח ,וחרפה את המזבח ואמרה ,זאב,
זאב ,עד מתי תכלה ממון ישראל ,והרי לא תושיען .וכשגברו ישראל קנסו לכל משפחת
בית אביה שנתגדלה בתוכן מרשעת כזאת ,דאוי לרשע אוי לשכנו ,טוב לצדיק ,טוב לשכנו.
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יא .בתפארת ישראל וז"ל :ותמה רתוי"ט האיך שייך גבי תרקב שהוא מדה קבועה ,מלת
גדול והרי מדתו קבוע .ולכן רצה למחוק מלת גדול .ולפענ"ד א"צ למחוק ,דרגילין היו בב'
תרקבין ,א' שלא היה מחזיק רק ב' קבין ,ורק מדגודשא תילתה הוה )ב"ב דפ"ט א'( ,להכי
כשיגדישוהו היה מחזיק עם הבירוץ ג' קבין ,ולהכי קראוהו תרקב קטן .והב' היה מחזיק ג'
קבין גם כשיהיה מחוק ובלי בירוץ ,והוא הנקרא תרקב גדול ,מדהיה תוך חללו גדול יותר
מהאחר .והשתא אילו היו לוקחים התרקב הקטן להאפר של הקטורת שהיה קביין ומחצה,
וכדמסיק התנא ,היה צריך עכ"פ להגדיש חצי קב מהאפר ,וחוששים שיתפזר בלכתו .להכי
בחרו טפי לעשותו דומה לתרקב גדול.

יב .ציור התאים לשיטת הרמב"ם:
מערב

קודש הקדשים
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דרום
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האולם
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רלח

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

â

אוצר התמיד

â

יג .הנה הציור איך נכנסים להיכל בבוקר ,לפי שיטת הרמב"ם:
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להלן מאמר השייך לשיטת הרמב"ם בענין התאים ,במסכת מדות פרק ד' ,ובהלכות בית
הבחירה

]המבואר בארוכה בספר 'היכל ידיד' על מסכת מדות[:

ביאור לשון המשנה לפי שיטת הרמב"ם .במשנה במסכת מדות )ד ז( וז"ל :מֵ הַ ִּמזְ ָרח לַ ּ ַמעֲ ָרב
כו ַא ְר ָּב ִעים ַא ּ ָמה,
תו ֹ
יכל ֵׁש ׁשְ ,ו ֹ
מֵ ָאה ַא ּ ָמהּ ,כ ֶֹתל הָ אוּלָ ם חָ מֵ ׁשְ ,והָ אוּלָ ם ַאחַ ד ָע ָ ׂשר ,כּ ֶֹתל הַ הֵ ָ
יכל ֵׁש ׁשְ ,והַ ָּתא ֵׁש ׁשְ ,וכ ֶֹתל הַ ָּתא
ַא ּ ָמה ְט ַר ְק ִסיןְ ,ו ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ֵּבית ק ֶֹד ׁש הַ ֳּק ָד ִ ׁשים ,כּ ֶֹתל הַ הֵ ָ
חָ מֵ ׁש .ע"כ.
לפי שיטת הרמב"ם מה שכתוב 'כותל ההיכל שש ,והתא שש ,וכותל התא חמש' ,הם תאים,
אלא שיש להם שמות ,כגון 'כותל ההיכל' ו'כותל התא' ,אבל הם תאים.
הנה יש להקשות מה נשתנה תחילת המשנה מהמשך המשנה ,שהרי בתחילת המשנה 'כותל
האולם חמש' הוא כותל ממש ,כפי שעולה מלשון הרמב"ם בהלכות בית הבחירה )ד ד(

ש'כותל האולם' הוא כותל ממש בעובי חמש אמה ואין בתוכו תא .וא"כ יוקשה היכן רואים
במשנה שיש איזה שינוי בין 'כותל האולם' שהוא כותל ממש אטום וסתום ,ל'כותל התא'
שהוא תא הנקרא בשם זה ,ואינו כותל אטום וסתום .היכן רואים את השינוי הזה במשנה,
ומהיכן רואים שכותל זה הוא אטום ,וכותל זה יש חלל בתוכו.
והנה באמת יש לבאר ,שהרי רואים בפרק ד' משנה ג' דמסכת מידות ,שיש שלשים ושמונה
תאים ,וכבר ביאר שם הרמב"ם בפירוש המשניות שהם הם המוזכרים כאן ,והם התאים ,אלא
שלחלקם קרא כאן בשמות .וממילא לא יוקשה ,שהרי שני משניות אלו )משנה ג' ומשנה ז'(

מתיישבות יחד כאחד ,ומה שלא נתבאר בזה נתבאר בזה .ומשלים אחד את השני.
עוד אפשר לבאר ,ולתרץ על הקושיא ,שבהמשך לשון משנתינו )פרק ד משנה ז( כתוב ִ'מן
רום ִ ׁש ְב ִעים ַא ּ ָמה' ,וכתוב פירוט החשבון של השבעים אמה של ההיכל והתאים
פון לַ דָּ ֹ
הַ ָּצ ֹ
פון ,וַ ח ֲֵמ ׁש
עו ֵדף ָעלָ יו חֲמֵ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ִמן הַ ָּצ ֹ
המקיפים אותו .ורק אח"כ כתוב 'הָ אוּלָ ם ֹ
רום' .וכבר ביאר הרמב"ם שפירוש המשנה הוא שהאולם נמשך בכל אורך
ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ִמן הַ דָּ ֹ
צפון ודרום ומשלים בזה למאה אמה.
נמצא שהאולם הוא תוספת על ההיכל וכותליו .בהלכות בית הבחירה )ד ה( קרא הרמב"ם
לתאים וכותליהם בשם 'כותלי הקודש' ,ו'קודש' הוא ההיכל ,דהיינו שכל התאים הם הכתלים
של ההיכל ,והם כמו חלק אחד עם ההיכל .ורק האולם הוא כבר תוספת יותר על ההיכל,
ויש לו דינים אחרים.
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ובזה יובן שכאשר כתוב 'כותל האולם' הכוונה לדבר אחד ]כותל אטום[ ,וכשכתוב 'כותל
התא' שהוא חלק מההיכל ,הכוונה לדבר אחר ]תא חלול[ .כי הם שני דברים שונים ,ואין
להקיש מזה על זה.
ובפרט ראיה לזה ,שהמשנה לא ביארה כאן בפרטות שכותל האולם בצפון ובדרום הוא חמש
אמה ,אלא רק בכללות שהאולם עודף עליו חמש עשרה אמה בדרום וכן בצפון .נמצא שאין
בזה ענין שיהיה שם חלוקה של חללים נוספים בכותל כמו התאים.
אלא רק לאחר שהמשנה ביארה את כל ענין ההיכל ,והתאים שסביב ההיכל שלחלקם יש
שמות 'כותל ההיכל' ו'כותל התא' וכדו' ,אמרה המשנה דבר נוסף שיש מחוץ לכל זה את
האולם שעודף על זה עוד חמש עשרה אמה בצפון וכן בדרום .אבל לא ירד התנא לפרש
חלוקות תאים בזה .ומזה מובן שבאולם אין תאים .ואם כן מה שכתוב בתחילת המשנה
'כותל האולם' הכוונה כותל ממש אטום וסתום ,ואינו תא.
]פשוט שמידת כותל האולם שווה בכל הצדדים ,הן במזרח והן בצפון ובדרום .וממה שכתוב בתחילת

המשנה 'כותל האולם חמש' למד הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ד ה( שגם בצפון ובדרום כן[.
ובזה יתיישבו הדברים יחד ,ומה שלא כתוב במקום אחד במשנה ,נשלם במקום אחר במשנה.

ולגבי 'כותל ההיכל' במזרח :בענין זה עדיין ישאר קצת קושיא .ונפרט הדברים בס"ד .הנה
לשיטת רבי יהודה כותל ההיכל במזרח הוא חלול ,וכמו 'כותל ההיכל' בשאר הצדדים שהם
חלולים ,ודרך 'כותל ההיכל' במזרח נכנס הכהן בבוקר כשפותח את הדלתות .כמבואר
תו ְך ָע ְב ֹיו ֶׁשל כּ ֶֹתל ָהיָ ה ְמהַ ּ ֵל ְךַ ,עד ֶׁש ִ ּנ ְמ ָצא
או ֵמרּ ְ ,ב ֹ
במשנה )פרק ד משנה ב( וז"לַ :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֹ
ימי ֹּות ִמ ַּבחוּץ .ע"כ .וכן כתב
יצו ֹנות ִמ ִ ּב ְפנִ ים ְו ֶאת הַ ּ ְפ ִנ ִ
עומֵ ד ֵּבין ְ ׁשנֵ י הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים ,וּפָ ַתח ֶאת הַ ִח ֹ
ֹ
הרמב"ם לפי שיטת רבי יהודה בציורו שבפירוש המשניות ]מלבד מה שכתב את שיטת תנא

קמא[ .ולשיטת רבי יהודה לא יקשה כלל.
אמנם ,בהלכות בית הבחירה )ד ו( פסק הרמב"ם כתנא קמא .נמצא לפי זה שאין הכרח
שיהיה כותל ההיכל שבמזרח חלול ,אלא יתכן שהוא כותל ממש סתום ,שהרי הכהן לא צריך
להיכנס שם.
ועוד שבלשון הרמב"ם בהלכות בית הבחירה )ד ד( משמע ברור שכותל זה אטום וסתום.
שהרי מנה שם את כל אחד ואחד מהכתלים וכל אחד מהחללים שביניהם ,וכשהגיע הרמב"ם
לכותל ההיכל המזרחי ,כתב 'ועובי הכותל המזרחי שבו השער שש אמות' ,הרי שעוביו ממש
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הוא שש אמות ואין שם חלל ,שהרי מנה את כל שאר החללים והכתלים אחד לאחד ,ולא
כתב בזה כמו במשנה.
ובזאת הדרא קושיא לדוכתא .שהרי ביארנו שההבדל במשנה הוא בין הלשון 'כותל' לגבי
האולם ,ששם זה כותל סתום .לבין הלשונות 'כותל' לגבי ההיכל ותאים הכלולים עימו,
שכאן זה כתלים חלולים והם תאים .ויש הבדל בין האולם להיכל.
אך אם נאמר שלשיטת תנא קמא 'כותל ההיכל' סתום הוא ,אם כן הרי הדרא קושיא
לדוכתא ,שרואים שיש גם בכותל ההיכל ענין של סתום.
אלא צריך לומר ,שמשנה ז' היא לפי שיטת רבי יהודה ,שכותל ההיכל חלול .ובזאת יתבארו
לשונות המשנה .ותנא קמא ,אכן חולק בפרט אחד על רבי יהודה במשנה זו .ובזאת נתבארו
הדברים.
ועוד אפשר ליישב ,שהרי יש מפרשים גם ברמב"ם בהלכות בית הבחירה שכותל ההיכל
במזרח חלול ,ולשיטתם לא יוקשה ולא מידי ,ויתיישבו הדברים על מכונם.
עוד אפשר לבאר ולתרץ באופן אחר ]בין לתנא קמא בין לרבי יהודה[ ,משנה ז' לא באה לבאר
ולהסביר את המבנה של הכתלים ,אלא רק את המקום של מאה אמה ,איך כל בנין ההיכל
הוא באורך מאה אמה .ולכן ביאור של כל כותל וכותל תלוי בביאורי המשניות שקדמו
להסביר כל פרט ופרט במקומו ,וכל שיטה ושיטה לפי עניינה .ולכן המשניות של המידות
הכוללות של כל הבית שהוא מאה אמה כתובות לבסוף ,כי כאן סיכום מהעניינים שקדמו,
ואין כאן המקום לבאר איך הם הכתלים וההבדלים ביניהם.

פונִ ית ָהי ּו ח ֲִמ ּ ָׁשה ְפ ָת ִחים,
יד .במסכת מידות פרק ד' משנה ג' כתוב וז"ל :ו ְּב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצ ֹ
יכל .ע"כ.
ֶאחָ ד לַ ָּתא ִמן הַ ָ ּי ִמיןְ ,ו ֶאחָ ד לַ ָּתא ֶׁש ַעל ַ ּג ָּביוְ ,ו ֶאחָ ד לַ ְּמ ִס ָּבהְ ,ו ֶאחָ ד לַ ּ ִפ ְ ׁש ּ ָפ ׁשְ ,ו ֶאחָ ד לַ הֵ ָ
וראה מה שביארנו בזה בספר 'היכל ידיד' את סדר חמשת הפתחים לפי שיטת הרמב"ם.
אמנם הציור שיש שם )עמוד תס"ג( ,צריך לתקנו ,והרי הציור המתוקן:
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גג התאים מלמעלה

קומה ג'

מערב

לעל גביו

למסיבה

מזרח

טו .זה לשון הגמרא )ערכין י-:יא :(.אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל,
מגריפה היתה במקדש ,עשרה נקבים היו בה ,כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר ,נמצאת
כולה מוציאה מאה מיני זמר .במתניתא תנא ,היא אמה ,וגבוה אמה ,וקתא יוצא הימנה,
ועשרה נקבים היו בה ,כל אחד מוציא מאה מיני זמר ,נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר.
ברש"י ד"ה 'עשרה נקבים היו בה' וז"ל :ובכל נקב היה קנה אחד ,ובכל קנה וקנה היו בו י'
נקבים ,ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר ,נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר.
ובתלמוד ירושלמי )סוכה ה ו( וז"ל :מגריפה ,רב ושמואל ,חד אמר ,עשרה נקבים היו בה,
כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר .וחורנה אמר ,מאה נקבים היו בה ,כל אחד ואחד
היה מוציא עשרה מיני זמר .מדברי שניהם היתה מוציאה אלף מיני זמר.
בקרבן העדה וז"ל :עשרה נקבים היו בה .ובכל נקב היה קנה אחד שהיו בו מאה נקבים וכל
נקב שבקנה היה מוציא זמר בפני עצמו .מאה נקבים היו בה .ובכל נקב קנה שהיו בו עשרה
נקבים .דברי שניהם .כלומר בזה שניהם שוים.

כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות ,ואח"כ ביאר בענין צורת
המגריפה .ונעתיק חלק מדבריו וז"ל :ועם כי בנטיית וכסוי הקנים בה יפלו גם כן ספקות
רבות במגרפה ,עם כל זה לא אסוג אחור מלהודיע לכם מה שלבי אמר לי על מהות
המגרפה הזאת וצורתה לקיים דברי רבותינו הקדושים ורש"י ז"ל שאענדם תמיד עטרה
לראשי כאשר הוא מוטל עלינו וחייבים אנחנו לעשות מהעולם ועד העולם.
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ואען ואומר ,כי באולי היתה המגרפה הזאת כמו תיבה של עץ טוב ונחמד מתוקנת כאמור,
כדמות מגרפת הנחתומים ,סגורה מלמעלה ומלמטה ומכל צדדיה וחלולה בהחלט מבפנים.
וכו'.
ובתוכה היו מסוגרים ותלויים באוירה העזרה קנים עם העשרה נקבים שבם .קצת מהקנים
ארוכים וגסים ,וקצת מהם קצרים ודקים ,מושכבים בתוכה ,ולא זקופים .והנקבים של קנים
שהם בם בשורה שוה היו הפוכים ומסודרים בנקביהם למטה נגד תחתית התיבה .ולא
למעלה.
ובשני צידי התיבה ,היינו שבצפון ודרום לה ,היה מפוח אחד מכאן ומפוח אחד מכאן.
ובמזרח התיבה ,היו ראשיתן של עשרה קנים מחוברים לו ,ומסוגרים בו רחוק מתחתית
התיבה כמו חצי אמה .וממערבה ביושר יצאו כל סופן של עשר קנים הפתוחים והחלולים
רחוק מהעשר נקבים שבם מעט ,כדי שקולן של קנים ישמע היטב ,ולא ימות הקול בתוך
הכלי.
והנסר הסוגר שבמערב לא היה מניח מקום ריק לצאת ממנו רוח המפוחים ,אלא מה שצריך
לו בלבד ,כדי שילך דרך חללן של קנים ולא ממקום אחר נפרד ממנו.
]במזרח של המגריפה יש קלידים ,כמו שיש בפסנתר ,כדי לנגן בזה ,ומבאר איך שהיו[ ובמזרח
התיבה היה סרח עודף] .והיה זה באותו אופן כפי שהיה בכלי אחר[ כמו שכתבנו בפרק ז'
משלטי הגבורים זה ,בכלי ההוא הנקרא מינים ,שעליו ינוחו חמישים יתידות .ובכלי הזה
]במגריפה ,יש יותר יתידות ,כי כאן[ ינוחו מאה יתידות .עשר מהם לכל קנה ,יתד אחד לכל
נקב.
ובסוף היתידות מבפנים היו ברזלים זקופים ,עם נסר קטן בראשם .באופן שיגיעו להקיש
ולסתום בנסרים ההם הקטנים ]את[ נקבי הקנים כולם ,במעיכת היתידות שעל סרח העודף
הזה .עד כי בהקשת הנסרים בנקבים ובדחיפת הרוח בקנים בחזקה יתהוו בהם הקולות שונות
ונאות ,כמו שיתהוו בחלילין בנקישת אצבעות האדם עליהם כשיפיחו בם.
ולכן תוציא המגריפה כולה בדרך נכון כל המאה קולות שאמרו רבותינו ז"ל ,מובדלים זה
מזה ,לפי גסותן ודקורן וארכן וקצרותן של קנים ,ורחוק הנקבים שבם ,מהנקב הראשון עד
הנקב העשירי .והמקיש בכלי זה היה אדם אחד בלבד ולא יותר.
כן דימיתי אני בצורת המגרפה ומשפטיה .והנה אם תיטב הדבר הזה בעיניכם אשמח וכו'
בה .ואם לאו ,ברו לכם דעת אחרת שתהיה יותר אמיתית ומיושרת מזאת ,ושתעלה יפה
לדברי רבותינו ולחפצכם ,כי גם אני אבא עמכם על החותמת ולא אבוש .וכו' .אולי יתעשת
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האלקים לנו ,ונהורא עימכון וכו' להודעוננא רזא דנה ולא נאבד במצולת המבוכה וסכלות
אשר טבענו בה .ע"כ.
עד כאן נעתק מלשונו של בעל שלטי הגיבורים ,אשר ביאר בגודל ענוותנותו .ובכללות
ביאר שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה ,ובתוכה מבפנים עשר קנים ,ובכל קנה עשרה
נקבים .ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה .וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים.
וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים שבתיבה .ולכל נקב יש כיסוי קטן .ויש מאה
קלידים ]כמו שיש בפסנתר הנקרא בלע"ז פיאנ"ו[ ,וכל אחד מהקלידים ]הנקרא בלע"ז קיבאר"ד[

מחובר מבפנים ,ע"י ברזל קצת ארוך ,למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים .ועל ידי ההקשה
על הקלידים נפתחים ונסגרים הנקבים ,ומשמיעים קול ]כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו ,אלא
ששם הקלידים מחוברים מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים ,אך כאן הם מקישים על

נקבים[ .והקנים משונים זה מזה ,בעובי ובאורך ,וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם
בקנה אם רחוק אם קרוב .ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו ,עד שעולה
למאה קולות.
ולפי דרך זה ,אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים ,שיהיה גם כן
כנ"ל ,אלף קלידים ,ויצאו מהמגריפה אלף קולות.

איתא מהבעש"ט הק' בענין המגריפה וז"ל )ספר בעש"ט על התורה לראש השנה ויום כפור(:
משל נפלא לפני התקיעות ,מלך גדול מלך מפואר ששלח את בניו לצוד ציד ,ותעו הבנים
מהדרך והיו צועקים אולי ישמע האם ,ולא נענו ,ואמרו בלבם אולי שכחנו את הלשון של
אבינו ,לפיכך אינו שומע את צעקתינו ,בכן נצעק בקול בלא דיבור ,והתיישבו את עצמם
שישלחו את האחד לצעוק ,והזהירו אותו ראה והבן כי כלנו תלויים בך ,כך הנמשל ,הקדוש
ברוך הוא שלח אותנו להעלות ניצוצות הקדושות ,ותעינו מאבינו ,ואולי מפני ששכחנו
הדיבור של אבינו אין אנו יכולים להתפלל הדיבור ,נשלח אותך בעל תוקע שתעורר רחמים
עלינו ,בקול בלא דיבור ,וראה והזהר כי כלנו תלויים בך ראה אנשים ונשים תלויים בך.
ואף על פי כן יחזיק עצמו לאין ,כי הוא רק כמגריפה ההוא שיש בה נקבים נקבים ,ודרך
הנקבים יוצא הקול זמר ,וכי יתגאה העור במה שיוצא ממנו קול ,כך הוא האדם ,המחשבה
והדיבור וכל המדות שורים בו כבתוך כלי ,ומה יתגאה ,הלא הוא בעצמו אינו כלום ,ואין
בו רק מדות רעות ,והוא מחוייב לעלות אותם אל הקדוש ברוך הוא ,והוא ח"ו מביא את
השם יתברך בהם כביכול ,ומלביש אותו בקליפות כביכול ח"ו רחמנא ליצלן ,ואם בא
במחשבתו שהוא בעצמו עובד את השם יתברך אזי בוודאי הוא גרוע מכולם .ע"כ.
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לשיטת רש"י )ערכין י (:המגריפה שהוא כלי השיר ,הוא אותו המגריפה ששימש עבור הדשן.
והתוס' חולקים ואומרים שאלו שני כלים שונים ,וכפי שנתבאר.
לבאר שיטת רש"י ,כתב הרה"ק מפיאסנצא זיע"א ,באמצע שנות השואה ,וז"ל )אש קודש

פרשת וארא( :וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד' .וארא אל אברהם אל יצחק ואל
יעקב באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם .לכן אמר לבני ישראל אני ד' והוצאתי אתכם
מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים
)שמות ו ב-ו(.
כי איתא בגמרא ערכין )י' (:אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל ,מגריפה היתה
בבית המקדש י' נקבים היו בה ,כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר ,נמצאת כולה
מוציאה מאה מיני זמר .במתניתא תנא היא אמה וגבוה אמה וקתא יוצא הימנה ,ועשרה
נקבים היו בה ,כל אחד מוציא מאה מיני זמר ,נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר'.
ופרש"י ,מגריפה ,שבה גורפין את דשן המזבח.
וצריכין להבין למה הוצרכה כלי הדשן לזמר ,ודוקא זמר רב של אלף בני אדם ,יותר מכל
כלי השיר ,עד שאיתא במסכת תמיד )ל (:שביריחו היו שומעין את קול המגריפה ,והתוס'
פירשו בשביל זה פירוש אחר ,וצריכים להבין לפירוש רש"י מה ענינו לפי מצבנו.
והנה במסכת תמיד )כח (:בענין הרמת הדשן איתא' :וברגל לא היו מדשנין אותו מפני שהוא
נוי למזבח' ,היינו שניכר שהקריבו עליו הרבה קרבנות ,ונבין מה זה מרמז שהראו על ריבוי
הקרבנות דוקא בהדשן ,כי בטח הכל בכוונה היה.
אבל כל הקרבנות שהיו מקריבין היו בחינת 'ויעלהו לעולה תחת בנו' שנאמר באברהם אבינו
)בראשית כב יג( ,שהחוטא וכן המביא דורון לעולה היה צריך ליתן את נפשו קרבן לד',
ונתנה התורה עצה שיקריב קרבן בהמה ,לכן קרבנות של בהמות מראות לנו רמז שאחר
שהקריבו ונעשו דשן רואים יותר מה רבו הקרבנות שהקריבו.
וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו יתברך שכך עלה במחשבה לפניו יתברך שהם יעלו
לקרבן אליו יתברך ,אז רק אחר שנעדרו רואים יותר כי רב הוא ,רב בכמות ורב באיכות,
מתחילה כשהיו עמנו ,עד כמה שהיו יקרים לנו כבבת עיננו ורוח אפנו ונשמתנו ,ועד כמה
ששמחנו והשתעשענו בהם ,מכל מקום לא ידענו כל כך להעריך את אשר היה לנו ולא
ידענו מה טוב היה לנו כשהיו עמנו ,ואחר שנחסרו רחמנא ליצלן רואים יותר מה מאוד
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חסרים הם לנו ,הלב מתגעגע וכואב ואין במה להתנחם בלתי בדברי הקדוש ברוך הוא
למשה רבינו )מנחות כט' (:כך עלה במחשבה לפני'.
והמגריפה הנעשה לאפר הקרבנות ,היתה מוציאה קול זמר כל כך גדול ,כי כל מיני זמר
בבית המקדש היו להשמיע במרום קולם ,כמו שאמר הכתוב )במדבר י י( 'וביום שמחתכם
ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם
לזכרון לפני אלהיכם אני ד' אלהיכם'.
לכן הרמז הוא שלא לנו בלבד מעורר כל כך דשן הקרבנות אחר שעלו למרום ,יותר
מבתחילה ,רק כן גם במרום ,ואת אשר לא יכלו לפעל בחיותם ,פועלים הם עתה במרום
לעורר רחמים רבים וישועת ישראל תיכף ומיד.
וזהו הענין שרבי יוסי כשהתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים ,כמו שאמרו בריש מס'
ברכות )ג' (.שמע בת קול אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין
האומות ,ולמה לא שמע עד עתה ,דהא אליהו אמר לו שבכל יום כשישראל נכנסין לבתי
כנסיות ולבתי מדרשות אומר הקדוש ברוך הוא אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה
לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם' ,אבל כנזכר לעיל
בחורבה כשנראה הדשן ,כביכול גם במרום הצער והרחמנות יותר גדול ,ושמע רבי יוסי מה
שלא שמע עד עתה.
ולענין עבודה מרמז לנו ,דנודע משערי קדושה להרב חיים ויטאל זצוק"ל שמן הד' יסודות
שבאדם נמשך היצר הרע ,מן יסוד האש כעס ,מיסוד הרוח גאות וכו' ,ומן יסוד העפר
עצלות.
ובספר הקדוש אמרי אלימלך )תולדות( איתא ,שיצר הרע של חמימות לעבירה יכולים להכניס
לקדושה ולשמש בו להתעורר בחמימות למצוה ,משא"כ יצר הרע של קרירות עמלק אי
אפשר להכניס לקדושה ,עיין שם ,כי היצר הרע משמש בהד' יסודות לרע ,וביסוד העפר
משמש יצר הרע של עמלק בחינת 'והנחש עפר לחמו' )ישעיהו סה כה( ,ונאמר לו )בראשית ג

יד( 'ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך'.
וצריכים להבין הא אפשר לשמש גם בו בעצלות לעבירה שלא יעשה ,אבל הענין הוא כיון
שהיצר הרע של קרירות פוגם גם באמונה לכן משמש בכל דבר לרע ,כלומר ,כל עוד שאין
קליפת עמלק משמש בעצלות וכבדות לפגום האמונה אז אפשר לשמש גם עם הד' יסודות
גופניים לקדושה ,אבל כיון שפוגם את האיש לקררו חס וחלילה באמונה ,אז אינו משמש
את ]עם[ העצלות לעבירה ,רק למצוה ,ולהיפך את ]עם[ החמימות לעבירה רחמנא ליצלן.
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ולכאורה מה ענין עצלות ויסוד העפר לקרר באמונה ,ואיך זה משמש בו יצר הרע של
עמלק לפגום אמונה חס וחלילה.
אבל כבר דברנו שאמונה שבאיש ישראלי הוא מרוח של קדושה אשר בו שעל ידי זה מאמין
למעלה מהשגתו ומשכלו ,לכן על ידי העצלות וכבדות ,הלב המוח וכל הגוף שמשמש בו
היצר הרע ,מכבידו וממשיכו למטה ואינו נותן אותו להתרומם ולהתעלה ולהתדבק בקדושה,
ואז אמונתו נפגמת רחמנא ליצלן.
לכן גם צרות רבות הבאות חס וחלילה על האיש המשברות אותו ומפילתו ,ג"כ פוגמות
אמונתו ,מתחילה אין לו מחשבות היפך אמונה חס וחלילה ,רק שגם התרוממות רוח האמונה
ג"כ אין לו מפני נפילתו ,כי שוכב הוא ,וכולו נעשה כאבן בטמטום הלב והמוח ,ומעט
מעט גם מחשבות פסולות נפגמות עולות בו רחמנא ליצלן.
לכן בעבודת הקרבנות שהעלו ישראל באש הקדושה את הכל לד' ,נשאר האפר בחינת יסוד
העפר שאינו נכנס בקדושה והוצרכו לתרום אותו ,ובמה תורמין אותו ,במגרפה שהוציאה
מיני כלי זמר שהיא שמחה וישועת ישראל ,כי בישועה ושמחה יכולים להעלות הכל,
ולהפוך מחשוכא לנהורא ,אבל ברגלים לא היו מדשנין אותו ,כי הרגלים הם עצמן זמן
שמחה אורה ישועה וקדושה רבה בחינת לעתיד שהכל יתעלה לקדושה.
ואפשר להבין מעט יותר ,גם לפי השגתנו הקטנה ,כי נודע שד' יסודות נמשכים מד' אותיות
הויה ,ויסוד העפר נמשך מאות ה' אחרונה שבשם שהיא בחינת מלכות ,לכן כשהיא נפרדת
לגמרי חס וחלילה ונופלת אז נעשה בחינת 'מפריד אלוף' לא יראה מאורות ופגם הלבנה
שעצמה חשכה ,וכשמתעוררת להתיחד עם דודה שרה שירה כנודע.
וכמו שאמרי' לעורר את חבצלת השרון לשיר )ישעיה לה ב( 'פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן
כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ד' הדר אלהינו' ,ואז אדרבה
ההתרחקות שמקודם מעוררת תשוקתה ושירתה כדי להתיחד.
והוא הענין בשיר השירים שנאמר בה התקרבות והתרחקות' ,דודי חמק עבר' )שיר השירים ה

ו( ואז נעשה בחינת 'נפשי יצאה בדברו' )שם( כנודע ,היינו שעל ידי ההתרחקות נתעוררה
השירה שמתעוררת בתשוקה יתירה ,כמו שרואים גם באב ובן שכשמתרחקים זה מזה
מתעוררת אהבתם יותר ,וזהו ענין קול הזמר במגרפה של הדשן מיסוד העפר ,שעל ידי
הכבדות מתעוררת יותר לתשוקה ולשירה ,עד שברגלים לא היו מדשנים שאז הוא נוי
למזבח ,ומעורר יותר את היחוד.
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נחזור להנזכר לעיל ,בחורבה שמע רב יוסי יותר מפני שאז נתעורר יותר הרחמנות מצער
ישראל' ,וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה' ,אחר בחינת אלקים שהוא דין,
מתגלה 'הוי"ה' רחמים ,וארא אל האבות )שמות ו ג( ולא קיימתי ,כמו שפירש רש"י )ד"ה

ויאמר( ,ועתה נתעורר ה'חבל על דאבדין ולא משתכחין' )סנהדרין קיא (.ועל ידי התעוררות
ה'חבל' ,הגאולה מתעוררת' ,והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים' )שמות ו ו( .ע"כ.

כתוב בספר 'תורת המנחה' לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב"א )דרשה נו( וז"ל :וגם שבט לוי
חנכם וטהרם לשמו ית' וקדשם לו ולעבודתו ,הה"ד 'קח את הלוים' וגו' ,וכתיב )במדבר ח
טז( 'כי נתונים נתונים המה לי' ,נתונים למשא נתונים לשיר .ושיר זה יש אומרים )סוכה נ(:

שעיקרו בפה ,ויש אומרים שעיקרו בכלי .ואפילו למאן דאמר עיקרו בפה ,היה צריך כלי
לבסומי קלא .וכלי השיר היו תשעה דכתיב )תהלים קנ( 'הללוהו בתקע שופר הללוהו בתוף
ומחול' וגו' ,הרי תשעה כלי שיר ,וכלי הפה דכתיב 'כל הנשמה תהלל יה הללויה' ,הרי
עשרה כלי שיר .וכנגד אלו עשרה הכלי שיר היתה מגרפה במקדש שהיו לה עשרה נקבים,
וכל נקב ונקב היה מוציא עשרה מיני קולות )ערכין יא ,(.נמצא שזו המגרפה היתה מוציאה
מאה מיני קולות של זמר ,ונקרא א"ל מוסיק"ה.
וכלי זה דוד המלך תקנו ,דכתיב )שמואל ב' כג א( 'נאם הגבר הוקם על' ,הוא תיקן כלי של ק'
קולות כמנין 'על' ,וכנגדם תקנו רז"ל )מנחות מג (:ק' ברכות בכל יום ,ועיקר התיקון של דוד
לא היה אלא לכלי השיר ,הה"ד )שמואל ב' כג א( ונעים זמירות ישראל .ע"כ.

כתב הבן איש חי )בן יהוידע ערכין יא (.וז"ל :מגרפה היתה בבית המקדש .י"ל למה הוצרך
לפרש ולומר נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,הלא חשבון זה אפילו תינוק יודע
לאומרו .ונ"ל בס"ד דבא לספר הנס שנעשה בה אע"ג דתרי קלי לא משתמעי וכאן היו מאה
מיני זמר ,וכלהו משתמעי להשומע שהוא מרגיש בשמע של מאה קולות ,אף על פי שיוצאין
בבת אחת .וכו'.
ונ"ל בס"ד דמלבד מגריפה זו הגשמית יש עוד מגריפה רוחנית ,וזו הגשמית היא משל
לרוחנית ,והענין הוא דידוע שכל הקרבנות שמקריבים בבית המקדש הם לצורך ברור נצוצי
קדושה מן הדומם צומח חי ומדבר ,וכמ"ש רבינו האר"י ז"ל ,אך ודאי אין הבירור נעשה
ע"י הקרבן עצמו שהוא בהמה ,אלא נעשה ע"י אור קדושה עליון השוכן וחונה בבית
המקדש והוא שורה ומרחף על הקרבן ,ועל ידי כך נעשה הבירור של ניצוצי קדושה ,ולכן
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אם הקריב האדם קרבנות כהלכתן חוץ למקדש עביד איסורא ,כי חוץ למשכן ולמקדש אין
אור קדושה שורה ומרחף על הקרבן ,וכיון שהוא מושלל מן האור אין בקרבן חשיבות כלל,
כי מצד עצמו הוא בהמה בזויה ,ורק מתעלה ע"י האור המרחף עליו ,והוא מתלבש בו,
ובלתי האור הוא כמו בהמה מתה שאין בה נשמה ,נמצא האור העליון השורה על הקרבן
הוא עושה מלאכת הבירור של ניצוצי קדושה ,ולזה האור השוכן בבית המקדש שעל ידו
ובכוחו נעשה הבירור קורא בשם מגריפה שבו נגרפים ניצוצי הקדושה ועולים.
והנה נודע שכל אור קדושה הנעתק ונמשך ממקום העליון למקום תחתון כלול מעשר
ספירות ,וכל אחת מעשר הרי מאה ,ולכן במגריפה של בית המקדש עשו ציור ודמיון לאור
של מעלה שכלול מעשר ועשר מעשר שבו גורפין ניצוצי קדושה ,שגם זו המגרפה הגשמית
יש בה עשרה נקבים וכל נקב יש בו עשרה מיני זמר ,דנמצא יש בה מאה מיני זמר שהוא
ענין שירה וזמרה ,והאור של מעלה שהוא כלול מעשר ספירות ,ועשר מעשר הרי מאה
ספירות שמהם יהיה בירור ניצוצי קדושה ,גם בזה יש מאה זמר ,כי הזמר הזה של האור
עניינו בירור ,והוא לשון כריתה כמו זימור עריצים ,דכל בירור יהיה ע"י זימור ,ונמצא גם
באור הזה יש מאה מיני זמר ,ר"ל מאה זימור ,ולכן אחר שהגיד שמואל תכונת מגריפה
הגשמית שיש בבית המקדש סיים נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,כלומר נמצאת זו
המגריפה היא כנגד מגריפה הרוחנית שמוציאה מאה מיני זימור ,כלומר מאה בירור ,ואמר
בלשון קצר להעלים הסוד.
אמנם תנא דברייתא אמר דברים של משל במגריפה הגשמית ,שכל דבריו הם משל על
המגרפה הרוחנית שהוא האור העליון השוכן וחונה בבית המקדש שבכוחו נעשה הבירור,
קאמר היא אמה וגבוה אמה ,פירוש זה משל על האור הנמשך מעולם הבריאה ששם הוא
מדרגת המאות ,ואמה אותיות מאה ,וז"ש היא אמה בהפוך מאה שנמשך פנימיות שלה מן
הבריאה שהיא סוד מאה ,וגבוה אמה המקיף שלה גם כן מן בריאה שהיא סוד מאה ,וקתא
יוצא ממנה משל על אחיזת אור יצירה ועשיה ,ועשרה נקבים היו בה כל אחת מוציא מאה
מיני זמר ,נמצא מוציאה אלף מיני זמר ,זה התנא עשה פרטות יותר שמגיע עד אלף .ע"כ.
עוד כתב שם וז"ל :איזהו שירות שבשם הוי אומר זו שירה .נ"ל בס"ד שירה שר י"ה עבודה
עבד ו"ה ,נמצא השם נשלם בשניהם ,ולכך בשעת עבודה צריך לעשות שירה כדי ליחד
השם ברוך הוא ,מיהו בשירה נרמז שם י"ה שהוא שם בפני עצמו ,אך אותיות ו"ה אינם שם
בפני עצמו ,וז"ש איזהו שירות שבשם ,כלומר שירות שנרמז בה שם הקדוש הוי אומר זו
שירה שנרמז בה שם י"ה שהוא שם קדוש בפני עצמו.
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שם לעבוד עבודה ,איזהו עבודה שצריכה עבודה .נ"ל בס"ד הכונה דיליף מהכא על שירה
בפה שצריכה עבודה אחרת שהיא שירה בכנור שהוא בידים ,ולזה אמר לעבוד עבודה תרתי.
ע"כ.

טז .בהון עשיר וז"ל :ויש אומרים אף קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום
הכפורים .כתב התי"ט דא"א לומר דכל כהן גדול היה קולו גדול כל כך ,ושלכן צ"ל דהאי
קול הנשמע היה קול הכהנים האומרים בשכמ"לו ,ויחסו לכ"ג על שהוא ראש המדברים ,וכן
הוכיח מלישנא דמתניתין דקתני בשעה וכו' ולא קתני כשמזכיר ,ע"כ .ולי ראיה גמורה
דהאי קול ר"ל של כהן גדול ממש ,ממה שכתבתי ביומא )פ"ו מ"ב( בשם האר"י זלה"ה
שהשם יוצא מפי כ"ג בעצמו דרך נס ,ולכן אם הכהן היה ראוי אף אם אין טבעו חזק מ"מ
השם היוצא מפיו דרך נס משמיע קולו ,ודוק בלישנא דמתניתין דקתני קול של כהן גדול,
ולא קתני קול כהן גדול כדקתני קול גביני כרוז ,דמשמע דהאי קול אינו קול המוטבע
בכ"ג כקול גביני כרוז שקולו חזק בטבעו ,אלא מתנה אלהית הוא על כהן גדול הראוי
בשעה שהוא הנעלם מעין כל השולט ביום הכפורים מזכיר את השם ,וזה הוא הקול הנשמע,
אבל כשלא היה הכ"ג ראוי לכך כמו בבית שני שרובם היו בלתי מהוגנים ,לא היה הוא
הנעלם מזכיר את השם אלא הכהן גדול זוכרו מעצמו ,וקול זה אם לא היה חזק בטבעו
כקול גביני לא היה נשמע ביריחו ,וזה הוא שדקדק התנא באמרו בשעה שהוא מזכיר ,שהיה
לו לומר אף קול כ"ג כשזוכר ,א"נ כשהיה זוכר וכו' ,כי מזכיר הוא פועל יוצא ,וה"ט
דת"ק דלא רצה להזכיר ענין זה ,דהואיל ודרך נס הוא אינו מן התימא שישמע אפילו בסוף
העולם ,והיש אומרים סבירא להו דהואיל ואין הכל יודעים בנס זה ,דבר פלא הוא בעיני
בני אדם ,ולכן ראוי להזכירו אף הוא.

בספה"ק אוהב ישראל )ליקוטים( וז"ל :אחז"ל )סנהדרין צ (:ההוגה את השם באותיותיו אין לו
חלק לעולם הבא .הנה ידוע כי במקדש היה הכהן גדול מזכיר אותו ככתיבתו בהוי"ה.
מפורש יוצא בקול גדול רם ונשגב מאוד כמ"ש )תמיד ל (:מיריחו היו שומעין קולו של כהן
גדול בשעה שהוא מזכיר את השם .ואחיו הכהנים היו מבליעין את השם בנעימה .אך
בגבולין אסור לנו להזכיר את השם ככתיבתו בבחי' הוי"ה .רק כקריאתו בשם אדנ"י זולת
לעתיד בעת הגאולה ב"ב יקרא השם ככתיבתו .ולהבין הטעם לזה אומר ,כי בזמן הגלות.
אינו ניכר אלהותו מחמת אמיתית מציאות הוייתו .כי בגלות נעלם האמת והשקר גובר ולזה
אינו ניכר כלל אמיתתו ית' .אבל אנו מכירין ומבינים אלהותו ית' .מצד פעולותיו ושליטתו.
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מפני שאנו רואין שמלכותו בכל משלה .וע"י פעולותיו וניסיו שעושה עמנו עי"ז ניכר
אצלינו אלוהותו ית' לכך כתיב )שמות טו ,יח( ה' ימלוך לשון עתיד .שלעת עתה המלוכה
שלו ית' הוא באתכסייא .ולכן אין לנו רשות להזכיר את השם ככתיבתו כעת בזמן גלותנו.
אבל בהמקדש ששם היה התגלות אורו ית' .והשראת הקדושה האמיתית והכהנים היו
מרגישין בנועם מתיקות של השם מעין עולם הבא שהוא עולם הנועם ושם היה מקום
האמת .לזה היו אחיו הכהנים מבליעין את השם בנעימה .ר"ל בזו הנעימה שהרגישו שם
בהמקדש .שהופיע עליהם אור הנועם העליון והאמת הפשוט לכך הזכירו גם הם את השם.
אבל מי שאינו מרגיש את נועם הזה בעולם הזה אסור להזכירו .ולע"ל שיהיה אז נגלה
כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו )ישעיה מ ,ה( .לכך אז יקרא השם ככתיבתו .אך מי שהוגה את
השם באותיותיו הגם שאינו מרגיש הנועם העליון .אין לו חלק לעולם הבא .מדה כנגד מדה
נפרעין ממנו שאינו מרגיש בהנועם העליון אף בעוה"ב .ויה"ר שנזכה לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלו אמן .ע"כ.

בספה"ק ישמח משה )נצבים( וז"ל :דאמרו חז"ל ביומא )לח (.בן קמצר לא רצה ללמוד על
מעשי הכתב ,ואמרו עליו שם רשעים ירקב )משלי י ז( ,דהיינו שאחז ד' קולמסין בד'
אצבעותיו ,וכותב שם בן ד' בבת אחת .ויש להבין מאי מעליותא כולו האי ,ואיזה צורך
גדול יש בזה שהמונע מללמוד נקרא רשע ,וכי בשביל שלא ירצה ללמוד איזה תחבולה
נפלאה נקרא רשע .אלא ודאי דיש בזה צורך גדול לעבודת השי"ת ,והיינו כי ידוע שהוראת
שם הויה ב"ה ,הוא היה הוה ויהיה כמבואר בשו"ע או"ח סימן ה' )ס"א( ,וזאת ראוי לידע
לכל בר )דת( ]דעת[ ,כי אינו נפרד עבר מהוה ועתיד כאחד לפניו ית' ,וכל מה שהיה ,הוא
הוה ועתיד להיות כאחד לפניו ית' ,וכל מה שעתיד ,הוא היה והוה .וזה מאמר שלמה המלך
ע"ה )קהלת א ט ,קהלת ג טו( מה שהיה הוא שיהיה ואשר ]עתיד[ להיות כבר היה .ונ"ל שזה
אחד מן הטעמים שאסר לנו להזכיר שם הויה ב"ה ככתבו ,כאמרם )פסחים נ (.זה שמי לעלם
)שמות ג טו( ,משום דאי הוי אפשר להוציא כל השם כאחת בלי הקדמת אות אחת לחברתה,
להורות כי אין העבר קודם ולא העתיד מאוחר ,הוי שרי ,כי הוא יחוד האמיתי .אבל מכיון
שאין הפה יכול לדבר כן ,ואי אפשר מבלי הקדמת אות לאות ,לכך אסור כי הוא כפירוד
ח"ו ,לכך זה שמי לעלם כנ"ל .וכהן גדול ביום הכיפורים הוי שכינה מדברת מתוך גרונו,
כמ"ש הקדוש האר"י זצוק"ל על אמרם )יומא סו (.היה יוצא מפי כהן גדול כו' ,וכן מורה
מאמר הפסוק )שמות כ כד( בכל מקום אשר אזכיר את שמי ,אזכיר ולא תזכיר ,כי השי"ת
לבד הוא המזכיר ,ולכן היה נשמע קולו ביריחו )יומא לט ,(:שאין זה בכח של בשר ודם ,עד
כאן דברי הקדוש האר"י וש"י .ואם כן ודאי דלא היה שם שום הקדמת אות לאות ,רק הכל
כאחד כיון דהשכינה הוא מדברת ,מה שאין הפה של בשר ודם יכול לדבר כן כנ"ל ,ואם כן
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בעת הכתיבה הוא רב חסד מהשי"ת שהותר לנו לכתוב שמו הקדוש ,אף שאי אפשר בלי
הקדמת אות לאות בכותב אחד ,וד' כותבין הוא נראית פירוד יותר ,כדי שלא ישתכח
וישתקע מאתנו ח"ו לגמרי השם הקדוש הזה המחיה כל העולמות .אבל אם היה אפשר
לכתוב מבלי הקדמת אות לאות ,רק ד' אותיותיו כאחד בבת אחת בד' קולמסים והכותב
אחד ,ודאי מה טוב ומה נעים ,ומדרגתו של שם הנכתב הזה ,ודאי רבה למעלה ראש עד
אין חקר ואין סוף ואין מספר ואין ערך ,כי הוא היחוד האמיתי .לכך בן קמצר שהיה יודע
לעשות כך ולא רצה ללמד ,עליו נאמר שם רשעים ירקב ,כי הוא מונע בר וברכה ושפע
טוב לבית ישראל שפע קודש ממקום קודש יהלך גבוה על גבוה ,כנ"ל ברור .ועוד יש
לומר בפשוט יותר ,כי השם אף התוארים מורים עליו ,מה שאין באלוקים ,ומכל שכן שם
העצם ,כי כל דבר בזמן היותו הוא לפעמים היה הוה ויהיה ,דהיינו כל זמנו ,מלבד הרגע
הראשון אשר בו נוצר ,כי אז לא יצדק היה ,ורגע האחרון אשר בו נפסד ,שאז לא יצדק
עליו יהיה .אבל השי"ת הוא תמיד היה הוה ויהיה ,שאין לו ראשית ולא תכלה .ואם כן
ההפרש הוא שבכל הנבראים נפרד ההיה מן הוה ויהיה ,דהיינו אחר שנפסד יתכן לומר היה,
אבל לא הוה ויהיה .וברגע האחרון יתכן לומר היה הוה ,אבל לא יהיה .וברגע ראשון יתכן
לומר הוה יהיה ,ולא היה .וקודם היותו ,יתכן לומר יהיה ,אבל לא היה הוה .ואם כן
נפרדים זה מזה ,שפעמים יפול שם זה לבד ,ופעמים זה השם לבד .אבל בהשי"ת אינם
נפרדים זה מזה בשום פעם ,כי תמיד יתכן לומר עליו היה הוה ויהיה ,כי אין לו ראשית
והתחלה ולא תכלית ,והבן זה כי תמיד הוא היה ויהיה והוה ,ותמיד הוא הוה והיה ויהיה,
ותמיד הוא יהיה והיה והוה ,והבן זה מאד ,ותמיד הם אחודים זה בזה ,לכן יתכן לומר עליו
בלי פירוד כלל ,להורות על המרחק וההפרש הרב לבינו ית' ובין ברואיו בזה ,וכיון שאין
הפה יכול לדבר כן ,לכך זה שמי לעלם ,ולכך נתכנה בן קמצר בשם רשע כו' ,וגם זה
ברור ושני הטעמים הם אמיתים לענ"ד .ע"כ.

בספה"ק תולדות יצחק להרה"ק רבי יצחק מנעשכיז זיע"א וז"ל )ליום הכיפורים( :בגמרא )יומא

כ (:גבי כהן גדול כשאמר אנא השם נשמע קולו ביריחו וכו' .ומירושלים ליריחו מהלך
עשרה פסאות ,ולכאורה הוא מהנמנע שישמע קול אדם מהלך עשר פרסאות .ויש לבאר דמה
היה העובדא של כהן גדול שהיה מייחד יחודים ,ובשעה שהיה מייחד יחודים היה נתבטל
במציאותו ,וכיון שנתבטל במציאותו הגיע לשורשו ,ושם הוא למעלה מהטבע ,ולכן נשמע
קולו חוץ לדרך הטבע .ע"כ.
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יעזֶר ֶּבן דִּ ְגלַ איִ ,ע ִּזים ָהי ּו ְלבֵ ית ַא ָּבא ְ ּבהַ ר ִמ ְכוָ רְ ,ו ָהי ּו
יז .כתוב במשנהָ :א ַמר ַר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
ִמ ְת ַע ְּט ׁש ֹות מֵ ֵריחַ ּ ִפ ּטוּם הַ ְּקט ֶֹרת .שמעתי לבאר הענין ,שהרי עיזים הם הענין של הקלי'
וכוחות טומאה ,כמו שכתוב 'שעירים ירקדו שם' .עיטוש הוא ענין של מיתה ,כמו שכתוב
'מתעטש ומת' .קטורת הוא הענין שמכלה את הקליפות ,ועוצר דברים רעים .כמו שכתוב על
אהרן הכהן.
והנה ,בזה נתבאר שה'עיזים' שהם הקליפות ,היו מתעטשות ,דהיינו שהיו מתים ,מריח פיטום
הקטורת ,דהיינו בכח הקטורת.
והיה כח הקטורת מתפשט והולך אפילו למקומות רחוקים ,כגון 'הר מכוור' שהוא מקום
רחוק מירושלים ,ומרמז למקומות רחוקים מהקדושה ,וגם שם היו הקלי' מתים בכוח הקטורת
)הגרד"ל(.

יע ֶ ׂשה הַ ְּמ ֹנו ָרה
הור ִמ ְק ָׁשה ּ ֵת ָ
ית ְמנ ַֹרת זָ ָהב ָט ֹ
יח .פרשת המנורה )שמות כה לא-מ() :לא( ְו ָעשִׂ ָ
יה ו ְּפ ָרחֶ ָ
יה ַּכ ְפ ּת ֶֹר ָ
יע ָ
יְ ֵרכָ ּה ְו ָקנָ ּה ְ ּג ִב ֶ
יה ְ ׁשל ָֹׁשה ְקנֵ י
יה ִמ ּ ֶמ ָּנה יִ ְהיוּ) :לב( ְו ִ ׁש ּ ָׁשה ָק ִנים י ְֹצ ִאים ִמ ִּצדֶּ ָ
ְמנ ָֹרה ִמ ִּצדָּ ּה הָ ֶאחָ ד ו ְ ּׁשל ָֹׁשה ְקנֵ י ְמנ ָֹרה ִמ ִּצדָּ ּה הַ ּ ֵׁשנִ י) :לג( ְ ׁשל ָֹׁשה ְג ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּב ָ ּקנֶ ה הָ ֶאחָ ד
ַּכ ְפ ּתֹר וָ פֶ ַרח ו ְ ּׁשל ָֹׁשה ְג ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּב ָ ּקנֶ ה הָ ֶאחָ ד ַּכ ְפ ּתֹר וָ פָ ַרח ֵּכן ְל ֵׁש ֶׁשת הַ ָ ּקנִ ים הַ ּי ְֹצ ִאים ִמן
הַ ְּמנ ָֹרה) :לד( וּבַ ְּמנ ָֹרה ַא ְר ָּב ָעה ְג ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּכ ְפ ּת ֶֹריהָ ו ְּפ ָרחֶ יהָ ) :לה( ְוכַ ְפ ּתֹר ַּתחַ ת ְ ׁשנֵ י הַ ָ ּק ִנים
ִמ ּ ֶמ ָּנה ְוכַ ְפ ּתֹר ַּתחַ ת ְ ׁשנֵ י הַ ָ ּקנִ ים ִמ ּ ֶמ ָּנה ְוכַ ְפ ּתֹר ַּתחַ ת ְ ׁשנֵ י הַ ָ ּקנִ ים ִמ ּ ֶמ ָּנה ְל ֵׁש ֶׁשת הַ ָ ּקנִ ים הַ ּיֹ ְצ ִאים ִמן
יה
ית ֶאת נֵ ר ֶֹת ָ
הור) :לז( ְו ָעשִׂ ָ
הַ ְּמנ ָֹרה) :לו( ַּכ ְפ ּת ֵֹריהֶ ם ו ְּקנ ָֹתם ִמ ּ ֶמ ָּנה יִ ְהי ּו ּ ֻכ ּ ָל ּה ִמ ְק ָׁשה ַאחַ ת זָ הָ ב ָט ֹ
הור) :לט( ִ ּכ ַּכר
ִ ׁש ְב ָעה ְוהֶ עֱ לָ ה ֶאת נֵ ר ֶֹתיהָ ְוהֵ ִאיר ַעל ֵעבֶ ר ּ ָפנֶ יהָ ) :לח( ו ַּמ ְל ָקחֶ יהָ ו ַּמ ְח ּת ֶֹתיהָ זָ ָהב ָט ֹ
יתם אֲ ֶׁשר ַא ָּתה ָמ ְר ֶאה
הור יַעֲ ֶ ׂשה א ָֹת ּה ֵאת ָּכל הַ ֵּכ ִלים הָ ֵא ּ ֶלה) :מ( ו ְּר ֵאה וַ עֲ ֵ ׂשה ְ ּב ַת ְב ִנ ָ
זָ ָהב ָט ֹ
ָּב ָהר:
רש"י) :לא( מקשה תעשה המנורה .שלא יעשנה חוליות ,ולא יעשה קניה ונרותיה איברים
איברים ,ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין ,שקורין שולדי"ר בלע"ז אלא כלה באה מחתיכה
אחת ,ומקיש בקרנס וחותך בכלי האמנות ומפריד הקנים אלך ואלך :מקשה .תרגומו נגיד,
לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקרנס ,ולשון מקשה
מכת קרנס ,בטידי"ץ בלע"ז כמו )דניאל ה ו( דא לדא נקשן :תעשה המנורה .מאליה ,לפי
שהיה משה מתקשה בה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והיא נעשית
מאליה ,לכך לא נכתב תעשה :ירכה .הוא הרגל של מטה העשוי כמין תבה ,ושלשה רגלים
יוצאין המנה ולמטה :וקנה .הקנה האמצעי שלה העולה באמצע הירך זקוף כלפי מעלה,
ועליו נר האמצעי עשוי כמין בזיך לצוק השמן לתוכו ולתת הפתילה :גביעיה .הן כמין
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כוסות שעושין מזכוכית ארכים וקצרים ,וקורין להם מדרינ"ש בלע"ז ,ואלו עשויין מזהב
ובולטין ויוצאין מכל קנה וקנה כמנין שנתן בהם הכתוב ,ולא היו בה אלא לנוי :כפתריה.
כמין תפוחים עגולין סביב ,בולטין סביבות הקנה האמצעי ,כדרך שעושין למנורות שלפני
השרים וקורין להם פומיל"ש בלע"ז ,ומנין שלהם כתוב בפרשה ,כמה כפתורים בולטין
ממנה ,וכמה חלק בין כפתור לכפתור :ופרחיה .ציורין עשויין בה כמין פרחים :ממנה יהיו.
הכל מקשה יוצא מתוך חתכת העשת ,ולא יעשם לבדם וידביקם) :לב( יצאים מצדיה .לכאן
ולכאן באלכסון נמשכים ועולין עד כנגד גבהה של מנורה ,שהוא קנה האמצעי ,ויוצאין
מתוך קנה האמצעי זה למעלה מזה ,התחתון ארוך ,ושל מעלה קצר המנו והעליון קצר
המנו ,לפי שהיה גובה ראשיהן שוה לגבהו של קנה האמצעי השביעי ,שממנו יוצאים ששת
הקנים) :לג( משקדים .כתרגומו ,מצוירים היו כדרך שעושין לכלי כסף וזהב שקורין ניילי"ר:
ושלשה גבעים .בולטין מכל קנה וקנה :כפתר ופרח .היה לכל קנה וקנה) :לד( ובמנרה
ארבעה גבעים .בגופה של מנורה היו ארבעה גביעים אחד בולט בה למטה מן הקנים,
והשלשה למעלה מן יציאת הקנים היוצאים מצדיה :משקדים כפתריה ופרחיה .זה אחד
מחמשה מקראות שאין להם הכרע ,שאין ידוע אם גביעים משקדים או משקדים כפתוריה
ופרחיה) :לה( וכפתר תחת שני הקנים .מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני צדיה אלך
ואלך .כך שנינו במלאכת המשכן )פרק י( גבהה של מנורה שמונה עשר טפחים ,הרגלים
והפרח שלשה טפחים ,הוא הפרח האמור בירך ,שנאמר )במדבר ח ד( עד ירכה עד פרחה,
וטפחיים חלק ,וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים ,וכפתור ופרח משני כפתורים ושני פרחים
האמורים במנורה עצמה ,שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה ,למדנו שהיו בקנה שני כפתורים
ושני פרחים לבד מן השלשה כפתורים ,שהקנים נמשכין מתוכן ,שנאמר וכפתור תחת שני
הקנים ,וגו' וטפחים חלק ,וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אלך ואלך נמשכים ועולים
כנגד גבהה של מנורה ,וטפחיים חלק ,וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו ,וטפחיים חלק
וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו ונמשכים ועולין כנגד גבהה של מנורה וטפחיים חלק,
נשתיירו שם שלשה טפחים ,שבהם שלשה גביעים וכפתור ופרח .נמצאו גביעים עשרים
ושנים שמונה עשר לששה קנים ,שלשה לכל אחד ואחד ,וארבעה בגופה של מנורה ,הרי
עשרים ושנים ,ואחד עשר כפתורים ששה בששת הקנים ,ושלשה בגופה של מנורה ,שהקנים
יוצאים מהם ,ושנים עוד במנורה ,שנאמר משקדים כפתוריה ,מעוט כפתורים שנים האחד
למטה אצל הירך ,והאחד בשלשת טפחים העליונים עם שלשת הגביעים ,ותשעה פרחים היו
לה ששה לששת הקנים ,שנאמר )פסוק לג( בקנה האחד כפתור ופרח ,ושלשה למנורה,
שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה ,ומיעוט פרחים שנים ,ואחד האמור בפרשת בהעלותך
)במדבר ח ד( עד ירכה עד פרחה .ואם תדקדק במשנה זו הכתובה למעלה ,תמצאם כמנינם
איש איש במקומו) :לז( את נרתיה .כמין בזכין שנותנין בתוכם השמן והפתילות :והאיר על
עבר פניה .עשה ששת הנרות שבראשי הקנים ,היוצאים מצדיה ,מסבים כלפי האמצעי ,כדי
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שיהיו הנרות כשתדליקם מאירים אל עבר פניה ,מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי,
שהוא גוף המנורה) :לח( ומלקחיה .הם הצבתים העשויין לקח בהם הפתילה מתוך השמן
לישבן ולמשכן בפי הנרות ,ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים .וצבתהא שתרגם
אנקלוס ,לשון צבת ,טינליי"א בלע"ז :ומחתתיה .הם כמין בזכין קטנים ,שחותה בהן את
האפר שבנר בבקר בבקר ,כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות ,שדלקו הלילה וכבו,
ולשון מחתה פוישידויר"א בלע"ז ,כמו )ישעיה ל יד( לחתות אש מיקוד) :לט( ככר זהב טהור.
שלא יהיה משקלה עם כל כליה אלא ככר ,לא פחות ולא יותר ,והככר של חול ששים מנה
ושל קדש היה כפול ,מאה עשרים מנה ,והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כסף למשקל
קולוני"א והם מאה זהובים ,עשרים וחמשה סלעים והסלע ארבעה זהובים) :מ( וראה ועשה.
ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך ,מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה ,עד שהראה
לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש :אשר אתה מראה .כתרגומו דאת מתחזי בטורא ,אלו
היה נקוד מראה בפת"ח ,היה פתרונו אתה מראה לאחרים ,עכשו שנקוד חטף קמ"ץ ,פתרונו
דאת מתחזי ,שאחרים מראים לך ,שהנקוד מפריד בין עשה לנעשה.

ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג א-יא( :א .המנורה מפורשת צורתה בתורה .וארבעה גביעים
ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה שנאמר )שמות כה לד( 'ובמנורה ארבעה גביעים
משוקדים כפתוריה ופרחיה' ועוד פרח שלישי היה סמוך ליריכה של מנורה שנאמר )במדבר ח

ד( 'עד ירכה עד פרחה'.
ב .ושלש רגלים היו לה .ושלשה כפתורים אחרים היו בקנה המנורה שמהן יוצאים ששת
הקנים .שלשה מצד זה ושלשה מצד זה .ובכל קנה וקנה מהן שלשה גביעים וכפתור ופרח.
והכל משוקדים כמו שקדים בעשייתן.
ג .נמצאת כל הגביעים שנים ועשרים .והפרחים תשעה .והכפתורים אחד עשר .וכולן מעכבין
זה את זה ואפילו חסר אחד מן השנים וארבעים מעכב את כולן.
ד .בד"א בשעשאוה זהב אבל שאר מיני מתכות אין עושין בה גביעים כפתורים ופרחי' .וכן
מנורה הבאה זהב תהיה כולה ככר עם נרותיה ותהיה כולה מקשה מן העשתות .ושל שאר
מיני מתכות אין מקפידין על משקלה .ואם היתה חלולה כשירה.
ה .ואין עושין אותה לעולם מן הגרוטאות בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני
מתכות.
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ו .המלקחים והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר שהרי נאמר במנורה )שמות כה לא( 'זהב
טהור' וחזר ואמר )שמות כה לח( 'ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור' ולא נאמר נרותיה זהב טהור
מפני שהנרות קבועין במנורה והם מכלל הככר.
ז .שבעת קני המנורה מעכבין זה את זה .ושבעת נרותיה מעכבין זה את זה בין שהיתה של
זהב בין שהיתה של שאר מיני מתכות .וכל הנרות קבועים בקנים.
ח .ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל
קני המנורה וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי.
ט .הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחב ושוליהן קצר .והכפתורים כמין תפוחים
כרותיים שהן ארוכין מעט כביצה ששני ראשיה כדין .והפרחים כמו פרחי העמודים שהן
כמין קערה ושפתה כפולה לחוץ.
י .גובה המנורה היה שמונה עשר טפח .הרגלים והפרח שלשה טפחים .ושני טפחים חלק.
וטפח שבו גביע כפתור ופרח .וטפחיים חלק .וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד
הילך ואחד הילך ונמשכים ועולין כנגד גובה המנורה .וטפח חלק .וטפח כפתור ושני קנים
יוצאים ממנו אחר הילך ואחד הילך ונמשכין ועולין כנגד גובה המנורה .וטפח חלק .וטפח
כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אחד הילך ואחד הילך ונמשכין ועולין כנגד גובה המנורה.
וטפחיים חלק .נשתיירו שלשה טפחים שבהן שלשה גביעים כפתור ופרח.
יא .ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח
עליה כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה.

ית ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַא ּ ָמ ַתיִ ם ָא ְר ּכ ֹו ְו ַא ּ ָמה ָר ְחבּ ֹו
יט .פרשת השולחן )שמות כה כג-כט() :כג( ְו ָעשִׂ ָ
ְו ַא ּ ָמה וָ חֵ ִצי ק ָֹמ ֹ
ית ּל ֹו
ית ּל ֹו זֵר זָ ָהב ָס ִביב) :כה( ְו ָעשִׂ ָ
הור ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו זָ ָהב ָט ֹ
ית א ֹ
תו) :כד( ְו ִצ ּ ִפ ָ
ית ּל ֹו ַא ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת זָ ָהב ְונָ ַת ָּת ֶאת
ית זֵר זָ הָ ב ְל ִמ ְס ַ ּג ְר ּת ֹו ָס ִביב) :כו( ְו ָעשִׂ ָ
ִמ ְס ֶּג ֶרת טֹפַ ח ָס ִביב ְו ָעשִׂ ָ
ֶין◌ הַ ּ ַט ָּבעֹת ְלבָ ִ ּתים
הַ ּ ַט ָּבעֹת ַעל ַא ְר ַּבע הַ ּ ֵפאֹת אֲ ֶׁשר ְל ַא ְר ַּבע ַר ְגלָ יו) :כז( ְלעֻ ּ ַמת הַ ִּמ ְס ֶּג ֶרת ִ ּת ְהי ָ
ית א ָֹתם זָ ָהב ְונִ ּ ָשׂ א בָ ם ֶאת
ית ֶאת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂשאת ֶאת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן) :כח( ְו ָעשִׂ ָ
ְ
הור ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתם:
ית ְּק ָער ָֹתיו ְוכַ ּפ ָֹתיו ו ְּקשׂ ֹו ָתיו ו ְּמנַ ִּק ּי ָֹתיו אֲ ֶׁשר י ּ ַֻסך ָּבהֵ ן זָ ָהב ָט ֹ
הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן) :כט( ְו ָעשִׂ ָ
)ל( ְונָ ַת ָּת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן לֶ חֶ ם ּ ָפנִ ים ְלפָ נַ י ָּת ִמיד:
רש"י) :כג( קמתו .גובה רגליו עם עובי השלחן) :כד( זר זהב .סימן לכתר מלכות ,שהשלחן
שם עושר וגדלה ,כמו שאומרים שלחן מלכים) :כה( מסגרת .כתרגומו גדנפא ,ונחלקו חכמי
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ישראל בדבר יש אומרים ,למעלה היתה סביב לשלחן ,כמו לבזבזין שבשפת שלחן שרים,
ויש אומרים ,למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השלחן ,ודף השלחן שוכב על
אותה מסגרת :ועשית זר זהב למסגרתו .הוא זר האמור למעלה ,ופרש לך כאן שעל המסגרת
היתה) :כז( לעמת המסגרת תהיין הטבעות .ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת :לבתים
לבדים .אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים :לבתים .לצורך בתים :לבדים.
כתרגומו אתרא לאריחיא) :כח( ונשא בם .לשון נפעל ,יהיה נשא בם את השלחן) :כט(

ועשית קערתיו וכפתיו .קערותיו זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם ,והלחם היה עשוי כמין
תבה פרוצה משתי רוחותיה ,שולים לו למטה וקופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כתלים,
ולכך קרוי לחם הפנים ,שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה ,ונותן ארכו
לרחבו של שלחן ,וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן ,והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל,
בשל ברזל הוא נאפה וכשמוציאו מן התנור נותנו בשל זהב עד למחר בשבת שמסדרו על
השלחן ,ואותו הדפוס קרוי קערה :וכפתיו .בזכין שנותנים בהם לבונה ,ושתים היו לשני
קמצי לבונה שנותנין על שתי המערכות ,שנאמר )ויקרא כד ז( ונתת על המערכת לבונה
זכה :וקשותיו .הן כמין חצאי קנים חלולים הנסדקין לארכן דגמתן עשה של זהב ומסדר
שלשה על ראש כל לחם ,שישב לחם האחד על גבי אותן הקנים ומבדילין בין לחם ללחם
כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו ,ובלשון ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה :ומנקיתיו.
תרגומו ומכילתיה ,הן סניפים ,כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד למעלה מן השלחן
הרבה כנגד גובה מערכת הלחם ,ומפצלים ששה פצולים זה למעלה מזה ,וראשי הקנים שבין
לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין ,כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים
וישברו ולשון מכילתיה ,סובלותיו ,כמו )ירמיה ו יא( נלאיתי הכיל ,אבל לשון מנקיות איני
יודע ,איך נופל על סניפין .ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין ,שמקשין אותו
ומחזיקין אותו שלא ישבר ,ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש ,אבל אונקלוס
שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין :אשר יסך בהן .אשר יכסה
בהן ,ועל קשותיו הוא אומר אשר יסך ,שהיו עליו כמין סכך וכסוי ,וכן במקום אחר הוא
אומר )במדבר ד ז( ואת קשות הנסך וזה וזה ,יסך והנסך ,לשון סכך וכסוי הם) :ל( לחם
פנים .שיש לו פנים כמו שפרשתי ,ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל
הכהנים.

ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יב-טו( :יב .השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה
טפחים .והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש
אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן הארון שהיה אורכו לרוחב הבית .וכן
נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום.
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יג .ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות
של לחם הפנים .שנים מסדר זה .ושנים מסדר זה .והם הנאמרים בתורה )שמות כה-כט(

'וקשותיו'.
יד .וכ"ח קני ם של זהב כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו .ארבעה עשר לסדר זה
וארבעה עשר לסדר זה .והם הנקראים )שמות כה כט( 'מנקיותיו' .ושני הבזיכין שמניחין בהן
הלבונה על השולחן בצד המערכות הן הנקראין )שמות כה כט( 'כפותיו' .והדפוסין שעושין
בהם להם הפנים הם הנקראים )שמות כה כט( 'קערותיו'.
טו .אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצמו של שולחן ונותן בין ראשונה
ושנייה שלשה קנים .וכן בין כל חלה וחלה שלשה קנים ובין ששית וחמישית שני קנים
בלבד .לפי שאין על הששית אחרת נמצאו ארבעה עשר בכל מערכה ומערכה.

ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ה ו-טז( וז"ל :ו .כיצד מעשה לחם הפנים .מביא ארבע
ועשרים סאים חטים הראויין למנחות .ושפין אותם ובועטין בהן כשאר חטי מנחות .וטוחנין
אותן ומנפין מהן באחת עשרה נפה ארבעה ועשרים עשרון סולת .ועושין מהם שתים עשרה
חלות מצות .לא נפה אותם באחת עשרה נפה או שלא הוציאן מעשרים וארבע סאים הואיל
ונעשו סלת מכל מקום כשירות .לא נאמרו השיעורין האלו אלא למצוה.
ז .לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים בעזרה כשאר המנחות .ולשין אותן אחת אחת.
ואופין אותן שתים שתים.
ח .ושלשה דפוסין של זהב היו להם .אחד שנותנין בו החלה והיא בצק .והשני שאופין אותה
בו .והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן התנור כדי שלא תתקלקל.
ט .כל חלה מהן מרובעת שנאמר )שמות כה ל( 'לחם פנים' שיהיו לו פנים רבים .אורך כל
חלה מהן עשרה טפחים .ורחבה חמשה טפחים .ורומה שבע אצבעות .והשולחן אורכו שנים
עשר טפח ורחבו ששה טפחים .נותן אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני
טפחים מכאן ושני טפחים מכאן .וכופל את היוצא מכאן ומכאן וישאר בין שני הקצוות רוח
באמצע .וכן מניח חלה על גבי חלה עד שעורך שש חלות .וכן עושה בצד המערכה שנייה
שש חלות.
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י .אין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת ולא את יום טוב .אלא בערב שבת אופין אותן
ועורכין אותן למחר .ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה להיות בחמישי ובערב שבת
אופין אותן מיום רביעי.
יא .לא סדור הקנים ולא נטילתן דוחה את השבת .אלא מערב שבת נכנס ושומטן ונותנן
לאורך השולחן .ובאחד בשבת נכנס ומכניס את הקנים בין החלות.
יב .סידר הלחם בשבת כמצותו ולא הניח עמו בזיכי לבונה עד למחר ולשבת הבאה הקטיר
הבזיכין נפסל הלחם ואינו קדוש .וכן אם סידר הלחם והבזיכין באחד בשבת והקטיר הבזיכין
לאחר שבת הבאה הלחם אינו קדוש ונפסל .אבל אם הקטיר הבזיכין בשבת ]לא[ נפסל
הלחם.
יג .כיצד יעשה בלחם ובזיכין שסדרן לאחר השבת .יניחם שם על השולחן עד שיעבור
עליהן יום השבת והן מסודרין .ואחר כך יקטיר הבזיכין לשבת הבאה אחר השבת שעברה
עליהן והן מסודרין .שאפילו נשאר הלחם עם הבזיכין על השולחן כמה שבתות אין בכך
כלום.
יד .סידר את הלחם ואת הבזיכין בשבת כמצותן והקטיר את הבזיכין לאחר השבת בין לאחר
שבת זו בין לאחר שבת אחרת הבאה נפסל הלחם .והרי הוא כקדשים שנפסלו שחייבין
עליהן משום פיגול ונותר וטמא כמו שיתבאר.
טו .נפרסה חלה אחת מן הלחם .אם עד שלא הסיר הלחם מעל השולחן נפרסה הלחם פסול
ואינו מקטיר עליו את הבזיכין .ואם אחר שהסיר הלחם נפרסה הלחם פסול ומקטיר עליו את
הבזיכין.
טז .הגיע זמן הלחם להסירו הרי זה כמי שהסירו .ואם נפרס הלחם מקטיר הבזיכין ואף על
פי שלא פירק המערכה .נטמא אחד מן הסדרין בין לפני הקטרה בין לאחר הקטרה או
שנטמא אחד מן הבזיכין .הטמא בטומאתו והטהור בטהרתו.

ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד יב-יד( וז"ל :יב .כיצד חולקין לחם הפנים בכל שבתות
השנה .משמר הנכנס נוטל שש חלות .ומשמר היוצא נוטל שש .הנכנסין חולקין ביניהם
בצפון שהרי הן מוכנים לעבודה .והיוצאין חולקין בדרום .ובזמן שיהיה יום טוב של אחד
משלשה רגלים בשבת וכן בשבת שבתוך החג חולקין כל המשמרות בשוה בלחם הפנים .וכן
אם חל יום טוב הראשון של חג בשבת חולקין כל המשמרות בשוה מערב יום טוב שהוא
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שבת בלחם הפנים מפני שהקדימו לעבודה .וכן אם חל יום טוב האחרון להיות בערב שבת
חולקין כל המשמרות בשוה בלחם הפנים באותה שבת שהיא מוצאי החג .ודבר זה תקנה כדי
שיתאחרו הכהנים בשביל חילוק לחם הפנים ואם נתאחר אחד מבעלי משמר ולא בא ימצא
אחר.
יג .חל יום אחד להפסיק בין השבת ובין יום טוב כגון שהיה יום טוב הראשון של חג בשני
או יום טוב האחרון בחמישי או יום של עצרת שחל להיות בשני או בחמישי .משמר שזמנו
קבוע באותה שבת נוטל עשר חלות וזה הנכנס נוטל שתים .שהרי לא נשאר להם לעבודה
הם לבדם אלא יום אחד שהוא ערב שבת או אחד בשבת ומתעצלין ואין באין מהן אלא
מעט.
יד .כהן גדול לעולם נוטל מכל משמר חצי החלות שזכה בהן שנאמר )ויקרא כד ט( 'והיתה
לאהרן ולבניו' מחצה לאהרן ומחצה לבניו .ואין כהן גדול נוטל פרס שאין זה כבודו.

ֹתו:
ית ִמזְ ֵּבחַ ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַּתעֲ ֶ ׂשה א ֹ
כ .פרשת מזבח הפנימי )שמות ל א-י() :א( ְו ָעשִׂ ָ
הור
ֹתו זָ הָ ב ָט ֹ
ית א ֹ
תו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַק ְרנ ָֹתיו) :ג( ְו ִצ ּ ִפ ָ
)ב( ַא ּ ָמה ָא ְרכּ ֹו ְו ַא ּ ָמה ָר ְחבּ ֹו ָרבו ַּע יִ ְה ֶיה ְו ַא ּ ָמ ַתיִ ם ק ָֹמ ֹ
ית ּל ֹו זֵר זָ ָהב ָס ִביב) :ד( ו ְ ּׁש ּ ֵתי ַט ְ ּבעֹת זָ הָ ב ַּתעֲ ֶ ׂשה
ֶאת ַ ּגגּ ֹו ְו ֶאת ִקיר ָֹתיו ָס ִביב ְו ֶאת ַק ְרנ ָֹתיו ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו ָּבהֵ ּ ָמה:
ֵרו ַעל ְ ׁש ּ ֵתי צַ ְלע ָֹתיו ַּתעֲ ֶ ׂשה ַעל ְ ׁשנֵ י ִצדָּ יו ְו ָהיָ ה ְלבָ ִ ּתים ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂשאת א ֹ
ּל ֹו ִמ ַּתחַ ת ְלז ֹ
ֹתו ִל ְפנֵ י הַ ּ ָפרֹכֶ ת אֲ ֶׁשר ַעל
ית א ָֹתם זָ הָ ב) :ו( ְונָ ַת ָּתה א ֹ
ית ֶאת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
)ה( ְו ָעשִׂ ָ
ָ
אֲ רֹן הָ ֵע ֻדת ִל ְפנֵ י הַ ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ֶׁשר ַעל הָ ֵע ֻדת אֲ ֶׁשר ִא ָ ּו ֵעד ְלך ָׁש ּ ָמה) :ז( ְו ִה ְק ִטיר ָעלָ יו ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת
יבו ֶאת הַ ֵּנרֹת ַי ְק ִט ֶיר ָּנה) :ח( ו ְּבהַ עֲ לֹת ַאהֲ רֹן ֶאת הַ ֵּנרֹת ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִ ם
יט ֹ
סַ ִּמים ַּבבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקר ְ ּבהֵ ִ
הוה ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם) :ט( לֹא ַתעֲ ל ּו ָעלָ יו ְקט ֶֹרת זָ ָרה ְועֹלָ ה ו ִּמ ְנחָ ה ְונֵ סֶ ךְ
ַי ְק ִט ֶיר ָּנה ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד ִל ְפנֵ י יְ ֹ ָ
לֹא ִת ְּסכ ּו ָעלָ יו) :י( ְו ִכ ּ ֶפר ַא ֲהרֹן ַעל ַק ְרנ ָֹתיו ַאחַ ת ַּב ּ ָׁשנָ ה ִמדַּ ם חַ ּ ַטאת הַ ִ ּכ ּ ֻפ ִרים ַאחַ ת ַּב ּ ָׁשנָ ה יְ כַ ּ ֵפר
יהוה:
ָעלָ יו ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִ ׁשים הוּא לַ ֹ ָ
רש"י) :א( מקטר קטרת .להעלות עליו קיטור עשן סמים) :ג( את גגו .זה היה לו גג ,אבל
מזבח העולה לא היה לו גג ,אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן :זר זהב .סימן הוא
לכתר כהנה) :ד( צלעותיו .כאן הוא לשון זויות ,כתרגומו ,לפי שנאמר על שני צדיו ,על
שתי זויותיו שבשני צדיו :והיה .מעשה הטבעות האלה :לבתים לבדים .לכל בית תהיה
הטבעת לבד) :ו( לפני הפרכת .שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום ,תלמוד
לומר לפני הכפרת ,מכון כנגד הארון מבחוץ) :ז( בהיטיבו .לשון נקוי הבזכין של מנורה
מדשן הפתילות שנשרפו בלילה ,והיה מטיבן בכל בקר ובקר :הנרות .לוצי"ש בלע"ז וכן כל
נרות האמורות במנורה ,חוץ ממקום שנאמר שם העלאה ,שהוא לשון הדלקה) :ח( ובהעלות.
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כשידליקם להעלות להבתן :יקטירנה .בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין
הערבים) :ט( לא תעלו עליו .על מזבח זה :קטרת זרה .שום קטורת של נדבה .כלן זרות לו
חוץ מזו :ועולה ומנחה .ולא עולה ומנחה ,עולה של בהמה ועוף ,ומנחה היא של מין לחם:
)י( וכפר אהרן .מתן דמים :אחת בשנה .ביום הכפורים ,הוא שנאמר באחרי מות )ויקרא טז

יח( ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו :חטאת הכפורים .הם פר ושעיר של יום
הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו :קדש קדשים .המזבח מקדש לדברים הללו
בלבד ולא לעבודה אחרת.
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יז( :מזבח הקטרת היה מרובע אמה על אמה .והוא נתון בהיכל
מכוון בין הצפון לדרום משוך בין השלחן והמנורה לחוץ .ושלשתן היו מונחין משליש ההיכל ולפנים
כנגד הפרוכת המבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.

כא .להלן שיטת הרמב"ם בביאור משנה זו.
כתב התפארת ישראל שלהרמב"ם לא גורסים במשנה זו תיבת 'מזרחיות' .עי"ש.
וכן רואים בכתי"ק של הרמב"ם שלא כתוב 'מזרחיות' .והגירסא היא 'ומצא שתי נרות
דולקות' .ללא תיבת 'מזרחיות'.
והרי תמונת כתי"ק הרמב"ם:

בפירוש המשניות להרמב"ם ]מהדורא בתרא[ וז"ל :כבר נתבאר בגמר יומא שהטבת הנרות
והוא נקוי הנרות והבערת מה שנכבה מהן והחלפת הפתילות לא היה לשבעת הנרות בעת
אחד ,אלא הסדר הוא שמטיב חמש נרות ואחר כך עושה עבודה אחרת ,ואחר כך חוזר
ומטיב שתי הנרות הנשארות ,ונחלקו בטעם הדבר ,יש מי שאמר למה מטיבין וחוזרין
ומטיבין כדי להרגיש כל העזרה ,כלומר להרחיב משך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה
הכר ,ויש שם מי שנתן טעם לדבר אמרו יתעלה בבקר בבקר בהטיבו את הנרות חלקהו
לשני בקרים .ואני אצייר לך כאן אופן סדר שבעת הנרות היאך היו בין הצפון לדרום,
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ואכתוב אות על כל נר כדי שיהא אפשר לרמוז עליו בקלות בעת הפירוש ,וזו היא צורתן
]הציור מכתי"ק הרמב"ם[:

]המשך לשון הרמב"ם [:ופיות כל הנרות כלפי האמצעי אחד לגב השני כפי שהוא בציור ,והנר
הכתוב עליו ד הוא נר מערבי אשר לא כבה משך זמן מסויים כפי שידוע ,והוא האמצעי
ונקרא מערבי מפני שפיו לצד מערב ,ועל סדר זה רמז יתעלה באמרו אל מול פני המנורה
יאירו וכו' ,כלומר שיהו פיות כל הנרות כלפי זה האמצעי אשר פניו למערב ,אמר כי
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כאשר הוא נכנס להטיב את הנרות אם מצא שני הנרות שכתוב עליהן ז ו דולקים מניחם
ומטיב חמש הנרות כמו שאמרנו ,ואחר כך יעשה עבודה שיעשה וחוזר ומטיב שתי הנרות
שהניח ,ואם מצאם כבוים הרי זה מטיב חמשת הנרות שכתוב עליהם א ב ג ד ה ומניח
השנים הדרומיים שכתוב עליהם ו ז עד שיעשה העבודה שיעשה ויחזור להטיבן וזהו אמרו
ואחר כך מדשן את השאר .וכבר בארנו בשלישי דמנחות שגובה המנורה שמונה עשר טפח,
נמצא שהיא כגובה האדם בשוה ,ולפיכך צריך להתרומם מעל הארץ ואחר כך יוכל להתקין
את הנרות ולהדליקן כמו שהזכיר .ע"כ.

לפי שיטת הרמב"ם צריך להדליק את נרות המנורה גם בבוקר ,ולא רק בין הערביים .כמו
שכתב הרמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג י ,יב( וז"ל :דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין
הערבים מצות עשה שנאמר )שמות כז כא( 'יערוך אותו אהרן ובניו' .והדלקת הנרות דוחה את
השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר )שמות כז כ ,ויקרא כד ב( 'להעלות נר
תמיד' .ולהלן וז"ל :מהו דישון המנורה .כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר
ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר במידה והוא חצי לוג .וזה שהסיר משליכו במקום
הדשן אצל המזבח עם דישון המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה .והדלקת הנרות היא
הטבתם .ונר שמצאו שלא כבה מתקנו .ע"כ.
אמנם הרבה חולקים הרמב"ם וסוברים שמדליקים את המנורה רק בין הערביים ולא בבוקר.
כמו שכתב הכסף משנה )הלכות תמידין ומוספין ג יב( וז"ל :ומ''ש והדלקת הנרות היא הטבתם
זהו דעת רבינו שהוא סובר שגם בבקר מדליק הנרות דכי כתיב והקטיר עליו אהרן קטרת
סמים בבקר בבקר בהטיבו את הנרות פירוש בהטיבו בהדליקו .והאחרונים חולקים עליו
ואומרים שאין הדלקת הנרות אלא בין הערבים ופירוש בהטיבו אינו הדלקה אלא תיקון
הפתילות וכל זה תמצא באורך בתשובות הרשב''א סי' ש''ט ומ''ט .ומדברי רש''י שכתבתי
בסמוך וממה שכתב בפירוש התורה נראה שדעתו כדעת האחרונים וכן נראה שהוא דעת
הראב''ד ממה שכתב בפרק שני מעבודת יוה''כ וכן דעת אונקלוס .ע"כ.
אך ברעיא מהימנא בזוהר הקדוש כתוב כדעת הרמב"ם ,שצריך להדליק את נרות המנורה
שני פעמים בכל יום .וזה לשון הזוהר הקדוש )אמור פט :(.רעיא מהימנא ּ ִפקו ָּדא דָּ אְ ,ל ַסדְּ ָרא
ימנָ א ְ ּב ָרזָ א דִּ ְמ ֹנו ָרהְ .ו ִאיה ּו ָרזָ א ְ ּכגַ ְוונָ א
או ִק ְ
ַּכהֲ נָ א ְ ּב ָכל ֹיו ָמא בּ ּו ִּצינִ ין ְ ּבבֵ י ַמ ְקדְּ ָׁשאְ ,והָ א ֹ
יתא ְלבָ ַתר ִאיה ּו
ישא דְּ כַ הֲנָ א ְ ּב ַק ְד ִמ ָ
ילאּ ְ ,ב ִגין דִּ ְנ ִהיר ּו ִע ּ ָל ָאה ִ ּב ְמ ַׁשח ְרבוּ ,נָ ִחית ַעל ֵר ָׁ
דִּ ְל ֵע ּ ָ
גו' ,ו ְּכ ִתיב ִ ּכי ֶׁשמֶ ן ִמ ְ ׁשחַ ת אֱ ל ָֹהיו
ֹאש ְו ֹ
טוב ַעל ָהר ׁ
ינין .דִּ ְכ ִ ּתיב ַּכ ּ ֶׁשמֶ ן הַ ֹ
ַא ְד ִליק ְו ַא ְנ ִהיר ָּכל בּ ּו ִּצ ִ
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הון ְ ּבכָ ל ֹיומָ א
דוי ,לְ סַ דְּ ָרא בּ ּו ִ ּצינִ ין ,וּלַ א ְֲדלָ ָקא לְ ֹ
חו ֹ
יהיב ְר ׁש ּו ְלכַ הֲנָ א ִ ּב ְל ֹ
גו'ְ .ו ַעל דָּ א ִא ְתיְ ִ
ָעלָ יו ְו ֹ
ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ,לָ קֳ בֵ ל נְ ִהיר ּו דְּ יִ חו ָּדא ְּת ֵרין זִ ְמנִ יןָ ,ק ְר ְ ּבנָ א ְ ּבכָ ל ֹיומָ אְּ ,ת ֵרין זִ ְמנִ ין ,וְ כ ּ ָֹלא ִא ְ ּצ ְט ִר ְ
יך.
סוד הַ ְּמ ֹנו ָרה.
רות ְ ּבבֵ ית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ,וַ ֲה ֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו ְ ּב ֹ
תרגוםִ :מ ְצוָ ה ֹזוֶׁ ,ש ְּיסַ דֵּ ר הַ ּכֹהֵ ן ְ ּב ָכל ֹיום נֵ ֹ
אש ֹונָ ה,
ֹאש הַ ּכֹהֵ ן ָּב ִר ׁ
אור הָ ֶע ְל ֹיון ְ ּב ֶׁשמֶ ן ִמ ְ ׁשחָ ה ֹיו ֵרד ַעל ר ׁ
מו ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ הִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁשהָ ֹ
סוד ְ ּכ ֹ
ְוהוּא ֹ
ְ
גו'ְ ,וכָ תוּב ִ ּכי
ֹאש ְו ֹ
רותֶׁ ,ש ָּכתוּב ַּכ ּ ֶׁש ֶמן הַ ּט ֹוב ַעל ָהר ׁ
ְו ַאחַ ר ָּכך הוּא ַמ ְד ִליק וּמֵ ִאיר ֶאת ָּכל הַ ֵּנ ֹ
או ָתם
ֵרות וּלְ הַ ְד ִליק ֹ
גו'ְ .ו ַעל ֵּכן ִנ ְ ּתנָ ה ְר ׁש ּות לַ ּכֹהֵ ן ְלבַ דּ ֹו ְלסַ ֵ ּדר אֶ ת הַ ּנ ֹ
ֶׁשמֶ ן ִמ ְ ׁשחַ ת אֱ ל ָֹהיו ָעלָ יו ְו ֹ
אור הַ ִּיחוּד ּ ַפעֲמַ יִ םָ ,ק ְר ָּבן ְ ּבכָ ל ֹיום ּ ַפ ֲעמַ יִ ם ,וְ הַ כּ ֹל צָ ִריךְ.
ְ ּבכָ ל ֹיום ּ ַפעֲמַ יִ םְּ ,כ ֶנגֶד ֹ
ילא ְו ַת ָּתא ְל ֶמ ְחדּ ּו חֵ ידּ וּ ,ו ְּל ַא ְ ׁש ְ ּכחָ א חֵ ידּ ּו ְ ּב ָכל ִס ְט ִרין.
ינין ְ ּבכ ּ ָֹלאֵ ,ע ּ ָ
ְו ַעל יְ ֵדי דְּ כַ הֲ נָ א נַ הֲ ִרין בּ ּו ִּצ ִ
ינין ,דְּ הָ א ְ ּת ֵרין ִא ּ ֵלין ַעל יְ ֵדי דְּ כַ הֲנָ אְ ,ל ִא ְ ׁש ַּת ְ ּכחָ א חֵ יד ּו ְ ּבכָ ל ִס ְט ִריןְ ,ו ִא ּ ֵלין
ְ ּב ַא ְד ְלקו ָּתא דְּ ב ּו ִּצ ִ
ימנָ א )משלי כז( ֶׁש ֶמן ו ְּקט ֶֹרת יְ ַ ׂש ּ ַמח לֵ ב.
או ִק ְ
ינין ו ְּקט ֶֹרתְ .והָ א ֹ
ִאינּ וּן ַא ְד ְלקו ָּתא דְּ ב ּו ִּצ ִ
רות ַּבכּ ֹלְ ,ל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטהִ ,לשְׂ מֹחַ ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ו ְּל ִה ּ ָמצֵ א שִׂ ְמחָ ה
תרגוםְ :ו ַעל יְ ֵדי הַ כּ ֹהֵ ן ְמ ִא ִירים הַ ֵּנ ֹ
רותֶׁ ,שהֲ ֵרי ְ ׁשנֵ י ֵא ּ ֶלה ַעל יְ ֵדי הַ ּכֹהֵ ןְ ,להַ ְמ ִציא שִׂ ְמחָ ה ְ ּב ָכל הַ ְּצ ָד ִדים,
ְ ּב ָכל הַ ְּצ ָד ִדים ְ ּבהַ ְדלָ ַקת הַ ֵּנ ֹ
רות ְוהַ ְּקט ֶֹרת ,וַ הֲ ֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו ֶׁשמֶ ן ו ְּקט ֶֹרת יְ ַ ׂש ּ ַמח לֵ ב .ע"כ.
ְו ֵא ּל ּו הֵ ם הַ ְדלָ ַקת הַ ֵּנ ֹ

כב .שורש ענין הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה טפחים ,מהמדרגות למנורה שבבית המקדש.
הנה בהדלקת נר חנוכה מתכופפים להדליק את הנרות למטה מעשרה טפחים דוקא .ככתוב
בגמרא )שבת כא :(:נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה .ונפסק בשולחן ערוך )הלכות חנוכה
תרעא ו( וז"ל :ומצוה להניחו למטה מי' טפחים .ע"כ .וכדאיתא בכתבי האריז"ל )פרי עץ חיים

שער חנוכה( וז"ל :והנה בחנוכה ,זו היה כוונת ההדלקה ,שיכוין האדם כשמוריד ידו להדליק,
כי היא למעלה מג' טפחים וכו' ,ולמטה מי' טפחים וכו' ,לכן אם הניח אותה בתוך י' יצא,
כי כל זה נקרא מקומה ,כיון שהיא נוטלת אור מן כל י' ,אבל למעלה מי' אין להניח .ע"כ.
ובספה"ק בת עין )חנוכה( ביאר בענין שצריך דוקא להתכופף כדי להדליק נר חנוכה וז"ל:
דהנה איתא רזא דהשתחויה רזא דברכאין אינון ,ובחינת חנוכה הוא רזא דהשתחויה ,כמו
שאמר המגיד זללה"ה על פסוק )בראשית כב ה( 'ואני והנער נלכה עד כה' ,שהוא מרמז על
חנוכה שהוא כ"ה כסליו ,ואח"כ 'ונשתחוה' כו' ,שהוא בחינת השתחואה ,כמ"ש במשנה )מדות

ב ג( שנתקנו י"ג השתחויות נגד י"ג פרצות שעשה מלכות הרשעה ,ולכך מצוה להניחו
בתוך עשרה ,כדי לכרוע ,שהוא רזא דהשתחויה .וענין רזא דהשתחויה הוא עד"ז ,להשפיל
את עצמו שהוא בחינת ענוה ושפלות ,ומחמת זה הוא ממשיך השראת השכינה ושפע ברכה
וחיים בזה העולם .ותיבת ענו"ה גימטריא יו"ם ליל"ה ,לרמז שעל ידי ענוה הוא ממשיך

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ג משנה ט

â

אוצר התמיד

רסה

â

בחינת יום שהוא אור לבחינת לילה שהוא חושך ,בחינת עולם הזה הגשמי .ובחינת אור הוא
בחינת י"ג מכילין דרחמי ,שהוא מקור השפע והברכות ,ועל ידי חנוכה שהוא בחינת ענוה
רזא דהשתחויה ,ממשיך שפע ברכות י"ג מכילין דרחמי על כנסת ישראל .ע"כ.
והנה הרי בחנוכה הכל הוא לרמז על ענין המנורה מבית המקדש ,לזכר הנס שהיה במנורה
בבית המקדש )ראה שו"ע ומשנ"ב הלכות חנוכה תרעא ז( .וצריך לבאר היכן בבית המקדש היה
הענין של להתכופף להדליק למטה מעשרה טפחים.
ויתבאר דהנה גובה המנורה הוא י"ח טפחים )מנחות כח :רמב"ם הלכות בית הבחירה ג י( .לפני
המנורה יש אבן ובה שלש מדרגות שעליה עומד הכהן ומיטיב את הנרות )תמיד ג ט ,רמב"ם

הלכות בית הבחירה ג יא( .והרי כל המדרגות שיש בבית המקדש גבהם חצי אמה )מדות ב ג(.
ואמה זו היא בת שש טפחים ]כך עולה גם לפי שיטת רבי מאיר וגם לפי שיטת רבי יהודה במסכת

כלים )יז י( ,וכן פסק הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ב ו([ .נמצא שגובה שלשת המדרגות שלפני
המנורה ט' טפחים .ונמצא שהמנורה יותר גבוהה מהמדרגות ט' טפחים.
העולה מכך ,שמרגלי הכהן המיטיב את הנרות ,המנורה גבוהה רק ט' טפחים ,והשלהבת בתוך י'
טפחים.
נמצא שכאשר עומד הכהן על המדרגות ורוצה להיטיב את הנרות ,צריך הכהן להתכופף אל למטה
מעשרה טפחים ,לגבי מקום עמידתו ,כדי להיטיב את נרות המנורה.
ונראה שמכאן השורש להדליק את נרות החנוכה למטה מעשרה טפחים.
ועוד יש לבאר ,שבגמרא )מנחות כט (.איתא :אמר רב גובהה של מנורה תשעה טפחים .ורק
לאחר ששאלוהו ביאר רב שמה שאמר שגובה המנורה ט' טפחים ,הכוונה ממקום יציאת
הקנים מהמנורה עד למעלה .אך מהארץ עד לקנים יש עוד ט' טפחים ,יחד גובה כל
המנורה י"ח טפחים .עכ"פ רואים ממאמר זה של רב שעיקר מידת המנורה הוא ט' טפחים,
והיינו כדאמרן שההדלקה הוא דוקא למטה מעשרה טפחים.
כתוב באריז"ל )פרי עץ חיים שער חנוכה( וז"ל :ודע ,כי יש בה ג' יחודים ,א' נגד נה"י ,כי
עד שם מגיע קומתה לבד ,ובזה היחוד הוא הוי"ה אדני .ולפעמים הוא נגד החזה ,ואז הוא
הוי"ה אלהים .ולפעמים הוא שוה עד הכתר שלו ,ואז הוא הוי"ה אהי"ה ,וג' יחודים אלו,
גי' נר) .עיקר כוונת נר חנוכה הוא ,להוריד הארה למטה באלו הימים ,כאלו היה הזווג עם בעלה
פב"פ ,שוה לו עד הכתר ברמ"ח אברים ,הרי רמ"ח וב' דרועין ,גי' נר .ושם הויה בזווג זה ,הוא י"א

ה"ה ו"י ה"ה( .והנה בחנוכה היא נגד נה"י לבד ,ואנו ממשיכין לה אור מג' יחודים אלו
עליונים ,לעשות אותה נר .והנה בחנוכה ,זו היה כוונת ההדלקה ,שיכוין האדם כשמוריד
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ידו להדליק ,כי היא למעלה מג' טפחים ,שהוא כנגד נה"י ,שהם ג' טפחים ,ולמטה מי'
טפחים ,שאינו עולה עד הראש ,ואנו ממשיכין לה אור מן הראש .לכן אם הניח אותה בתוך
י' יצא ,כי כל זה נקרא מקומה ,כיון שהיא נוטלת אור מן כל י' .אבל למעלה מי' אין
להניח .וביום השבת ,היא עולה עד הכתר שלו ,ואז מקומה ממש בכל הי' ,ואז היא נקראת
נר שבת שלימה .ע"כ .עולה מזה שאנו מדליקים למטה מעשרה טפחים ,כדי להמשיך את
אור היחוד השלם ,בקומה שלימה ,אל מקומה בנה"י .ע"כ.
אמנם בבית המקדש היה היחוד השלם תמיד )פרי עץ חיים שער התפילה פרק ז ,ועוד( .ונראה
שעל כן היה גובה המנורה י"ח טפחים ,שזה שלש אמות ,כדי לרמז על היחוד השלם בקומה
שלימה בחב"ד ובחג"ת ובנה"י.
אך מכל מקום יש במנורה בבית המקדש רמז אל ימי הגלות ,שאף בימי הגלות יוכלו
להמשיך את אור היחוד העליון אפילו למטה מעשרה טפחים ,ע"י מצוות הדלקת נר חנוכה,
שזה משורש נרות המנורה שבבית המקדש.
וכתב הרמב"ן )במדבר ח ב( על מה שנאמר באהרן הכהן 'שלך קיימת לעולם' ,שזה מרמז על
נרות חנוכה שקיימים לעולם אף בימי הגלות .ואפשר לבאר שזהו 'מגיד שבחו של אהרן
שלא שינה' ,שכבר בזמן בית המקדש ]משכן נקרא מקדש )עירובין ב [(:היטיב את המנורה
למטה מעשרה טפחים ,דהיינו ע"י המדרגות כמו שביארנו ,כדי להמשיך את האור העצום
של המנורה גם אל ימי הגלות ,שיאירו ע"י נרות חנוכה .וימשך אור היחוד בקומה שלימה
למטה עד הנה"י.
נתבאר בספה"ק מאור עינים )חנוכה( וז"ל :שיעשה השם ניסים ונפלאות בחנוכה ,ובכל שנה
ושנה יש מפלת הרשעים של אומות העולם שונאי הדת ,עד שיפלו ויתבטלו לגמרי ,ויבוא
משיח צדקינו במהרה בימינו ,וזהו 'ערכתי נר למשיחי' )תהלים קלב יז( ,מן נר חנוכה הוא
הערכה שיבוא משיח צדקינו ,ויתבטלו כל הקליפות ,וזהו עד שתכלה רגלי דתרמודאי ,הוא
הקליפה כדכתיב תרמוד בהרים .ע"כ.
ועל זה הדרך יש לבאר ,שהרי הדלקת נרות חנוכה הוא הכנה למשיח צדקנו ,כמו שכתוב
'ערכתי נר למשיחי' ,כדאיתא במאור עינים ,על כן מדליקים נרות חנוכה למטה מעשרה
טפחים ,כדי לרמז את האופן שבו הכהן ידליק את המנורה בבית המקדש השלישי ,שיהיה
למטה מעשרה טפחים ,כי יטיב את הנרות כשעומד על המדרגות והמנורה תהיה גבוהה
ממקום רגליו רק ט' טפחים.
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ואז בזמן משיח צדקנו בבית המקדש השלישי ,יהיה היחוד השלם ,שמרומז בשלש האמות
של גובה המנורה ,שזה יחוד שלם בחב"ד בחג"ת ובנה"י.
וזה נרמז כבר בזמן הגלות ,כאשר מדליקים נרות חנוכה ,ומדליקים באותו האופן שבבית
המקדש דהיינו למטה מעשרה טפחים ,ועי"ז האור של היחוד השלם המרומז בשלש האמות
גובה שבמנורה בבית המקדש ימשך כבר עכשיו עלינו ,ע"י הדלקת נרות המנורה .והרי
המנורה הוא מהאור הגנוז )בני יששכר(.
ונתבאר בספה"ק מאיר עיני חכמים )שער ז( ,שהדלקת נרות חנוכה למטה מעשרה טפחים,
הוא בסוד גודל מעלת חביבות ויקירות כנסת ישראל בגאולה העתידה במהרה בימינו
שמעוררים במצות הדלקת נרות חנוכה ,ככתוב בזוהר הקדוש )ויקרא ו (.וז"לְ :מ ַתל ְל ַמ ְל ָּכא
יעאַּ .כד הֲ וָ ה ָמטֵ י הַ הוּא זִ ְמנָ אִ ,מ ַ ּיד
יהְ ,לזִ ְמנָ א יְ ִד ָ
רונִ ָ
דְּ ָרגַ ז ַעל ַמ ְט ֹ
יתאְ ,ו ַא ְ ׁשדֵּ י לָ ּה מֵ הֵ יכָ לֵ ּ
יתא,
יתא הֲ וָ ת ָעאלַ ת ְו ָתבַ ת ָקמֵ י ַמ ְל ָּכאְ .וכֵ ן זִ ְמנָ א חַ ד ,ו ְּת ֵרין ,ו ְּתלַ ת זִ ְמנִ יןְ .לזִ ְמנָ א ַּב ְת ַריְ ָ
רו ִנ ָ
ַמ ְט ֹ
יקאָ .א ַמר ַמ ְל ָּכא ,הַ אי זִ ְמנָ א
יה ְלזִ ְמנָ א ְר ִח ָ
ִא ְת ַרח ֲַקת מֵ הֵ יכָ לָ א דְּ ַמ ְל ָּכאְ ,ו ַא ְ ׁשדֵּ י לָ ּה ַמ ְל ָּכא ֵמהֵ ָ
יכלֵ ּ
יכ ִלי ְו ַא ְת ַּבע
יתי ָק ַמאי הָ ִכיֶ ,א ּ ָלא אֲ נָ א ֵאיזִ יל ִעם ָּכל ְ ּבנִ י הֵ ָ
לָ או הוּא ִ ּכ ְ ׁש ָאר זִ ְמ ִנין דְּ ִהיא ּ ֵת ֵ
יתא ְ ּבהַ ִהיא זִ ְמ ָנא,
רונִ ָ
ָעלָ ּהַּ .כד ָמ ָטא ְלגַ ָּב ּה ,חָ ָמא לָ ּה דְּ הֲ וָ ה ְ ׁש ִכיבַ ת ְל ַע ְפ ָרא .מַ אן חָ ָמא יְ ָק ָרא דְּ מַ ְט ֹ
אומֵ י לָ ּה דְּ לָ א
יה ,וְ ֹ
או ִקים לָ ּה ,וְ אַ יְ ֵ
ידוי ,וְ ֹ
וּבָ עו ִּתין דְּ מַ לְ ּ ָכא לָ קֳ ְבלָ ּה עַ ד דְּ אָ ִחיד לָ ּה מַ לְ ּ ָכא ִ ּב ֹ
יתי לָ ּה ְלהֵ יכָ לֵ ּ
ְ
יִ ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמי ָּנ ּה לְ עָ לְ ִמין ,וְ לָ א יִ ְת ְר ִחיק ִמי ָּנ ּהַּ .כ ָך קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּאָּ ,כל זִ ְמנִ ין דִּ ְכ ְנסֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל
יאת ְוהַ ְד ַרת ָק ֵמי ַמ ְל ָּכאְ .והַ ְ ׁש ָּתא ְ ּבגָ לו ָּתא דָּ א לָ או הָ ִכי,
ְ ּבגָ לו ָּתאַּ ,כד הֲ וָ ה ָמ ֵטי זִ ְמנָ אִ ,היא אֲ ִת ַ
אֶ ּ ָלא קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יהְ .ו ָתא ֲחזֵי דְּ ָה ִכי
יך הוּא ֹיו ִחיד ִ ּב ָ
ידהָ א ,וְ ֹיו ִקים לָ ּה ,וְ יִ ְת ּ ְפיַיס ַּבה ֲָד ּה וְ י ִָתיב לָ ּה לְ הֵ יכָ לֵ ּ
תו ִסיף קוּםְ ,ו ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב) ,עמוס ט( ַּבי ֹּום הַ הוּא ָא ִקים ֶאת סֻ ַּכת
הוּא ,דְּ הָ א ְ ּכ ִתיב נָ ְפלָ ה לא ֹ
או ִקים לָ ּהְ .ו ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב ַּבי ֹּום
תו ִסיף קוּם ְ ּכזִ ְמ ִנין ָאח ֳָר ִנין ,אֲ בָ ל אֲ נָ א ֹ
דָּ ִויד הַ נֹפֶ לֶ תִ ,היא לֹא ֹ
הַ הוּא ָא ִקים ֶאת סֻ ַּכת דָּ ִוד הַ ּנֹפֶ לֶ ת ,אֲ ִני ָא ִקים ֶאת סו ַּּכת דָּ ִודַ .מאן סֻ ַּכת דָּ ִוד .דָּ א ְ ּבתוּלַ ת
יִ שְׂ ָר ֵאל .הַ נּ ֹופֶ לֶ תּ ְ ,כ ָמה דִּ ְכ ִ ּתיב נָ ְפלָ הְ .ו ָדא ִהיא יְ ָק ָרא דִּ ְב ּתוּלַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ותו ְ ּׁש ַּב ְח ָּתא דִּ ילָ ּהְ .ו ָדא
יל ָּתא ַעל ִל ָּבאיְ ,ו ִא ְתיִ ְ ׁשבָ אְ ,ו ָדא ְ ּב ִריר ּו
יפנָ א ְ ּבהַ ִהיא ַׁשעֲ ָתאָ .א ַמר ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וַ דַּ אי ָמ ִל ְ
או ִל ְ
ֹ
וחנָ א לָ ּה ,דְּ ָתנֵ ינָ ןָ ,א ַמר ִר ִ ּבי
דְּ ִמ ּ ָלהְ .ו ַאזְ לָ א הַ איּ ְ ,כ ִמלָ ה ח ֲָדא דְּ ָׁש ַמ ְענָ א ְו ָׁשכַ ְחנָ אְ ,והַ ְ ׁש ָּתא ָר ְו ְ
ֹיוסֵ יַ ,ז ִּמין קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
ֵימא) ,ישעיה נב( ִה ְתנַ עֲ ִרי מֵ ָעפָ ר
יך הוּא ְל ַא ְכ ְרזָ א ַעל ְ ּכנֶ סֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְוי ָ

ֵימא ִה ְתנָ ֵער ,קוּםַּ ,כ ְך קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא
יה ְוי ָ
קו ִּמי ְ ׁש ִבי יְ רו ָּׁשלַ םּ ְ ,כ ַמאן דְּ ָא ִחיד ִ ּב ָ
ידא דְּ חַ ְב ֵר ּ
יכלָ א דְּ ַמ ְל ָּכא
יה ִר ִ ּבי אֲ חָ אְ ,וכֵ ן ָּכל ִאינּ וּן ְ ּבנֵ י הֵ ָ
ֹיו ִחיד ָּב ּה ְוי ָ
ֵימא ִה ְתנַ עֲ ִרי ,קו ִּמיָ .א ַמר לֵ ּ
או ֵר ְך ,הָ א ַמ ְל ָּכא ָה ָכא,
או ִרי ִ ּכי בָ א ֹ
ישנָ א דָּ א ּ ַפ ְת ִחין ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ס( קו ִּמי ֹ
ְ ּב ִל ָׁ
וַ דַּ אי ְ ּכ ֵדין הוּא יְ ָק ָרא דִּ ילָ ּהְ ,וחֶ ְדוָ ָ
ותא דְּ כ ּ ָֹלאַּ ,כד ַמ ְל ָּכא ִא ְת ּ ְפיַ יס ַּבהֲ ָד ּה) .כתיב )מלכים א א(
יהי ָא ַתת ְלגַ ֵּבי דְּ ַמ ְל ָּכאְ ,ו ָק ַמת
ותבא בת שבע אל המלך החדרה כגוונא דא( ְ ּב ָכל ִאינּ וּן זִ ְמ ִנין ִא ִ
ְ
מוד ִל ְפ ִני הַ ּ ֶמלֶ ך .אֲ בָ ל ְ ּבזִ ְמנָ א
יה ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,מלכים א א( וַ ָּתבֹא ִל ְפנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וַ ַּתעֲ ֹ
ָקמֵ ּ
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â
דָּ א לָ או ָה ִכי,
)זכריה ט( ִה ֵּנה
לָ ְך .יָ בֹא לָ ְך,
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â

יה .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב,
ֵיתי ְלגַ ָּב ּהְ ,ויִ ְת ּ ְפ ַייס ַּב ֲה ָד ּהְ ,וי ִֵתיב לָ ּה ְלהֵ ָ
ֶא ּ ָלא ַמ ְל ָּכא י ֵ
יכלֵ ּ
יסא לָ ְך .יָ בֹא לָ ְךְ ,ל ַא ָ ּק ָמא
יה ,יָ בֹא לָ ְךְ ,לפַ ְּי ָ
ַמ ְל ֵּכ ְך יָ בֹא לָ ְך וַ דַּ איְ ,ולָ א ַאנְ ְ ּת ְלגַ ֵּב ּ
יה ,ו ְּל ִאזְ דַּ ְּווגָ א ִע ּ ָמ ְך זִ ּווּגָ א
ְל ַא ְ ׁש ְל ָמא לָ ְך ְ ּבכ ּ ָֹלא .יָ בֹא לָ ְךְ ,ל ַא ְעלָ ָאה לָ ְך ְלהֵ יכָ לֵ ּ

וא ַרשְׂ ִ ּת ְ
יך ִלי ֶּבאֱ מוּנָ ה .עי"ש.
דְּ ָע ְל ִמיןּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְ ּת ָאמֵ ר )הושע ב( ֵ

ונתבאר בספה"ק מאיר עיני חכמים )שער ז( ,ובתוך הדברים כתוב וז"ל :ולזה אנו מניחין נר
חנוכה סמוך לפתח בג' טפחים נגד נה"י דזעיר אנפין ששם יחוד הג' ,ונוטלת מן כל העשרה
ואין אנו מעלין אותה כלל ,רצ"ל כמו בשאר גאולות שנתעלה השכינה לקמי קוב"ה בסוד
התנשאות השכינה ,כמו ביציאת מצרים ,אבל בהדלקת נר חנוכה אנו מרמזין על גאולה
העתידה במהרה בימינו ,אנו ממשיכין אור עליון למטה בסוד הנה מלכך יבוא לך ,שמלכא
ייתי לגבה לאתפייס בהדה ואתי לקבלא לאזדווגא עמה זווגא דעלמין דלא יתפרש מינה
לעלמין .וזה בחנוכה שגימ' הוי"ה אדנ"י בסוד יחוד הג' ,נגד נה"י דזעיר אנפין ,בהמשכת
האור מן הראש אליו ונוטלת האור מכל הי' ספירות ,והבן .ע"כ.
ויתכן דזה הענין שמדליקים נרות חנוכה למטה מעשרה טפחים ,וממשיכים את האור לנה"י,
ובזה מעוררים את הגאולה העתידה .וגם אז יטיב הכהן את הנרות על המדרגות למטה
מעשרה טפחים כמו שנתבאר ,אלא שאז כבר יהיה ביחודא שלים ממש ,ועל כן המנורה
בגובה שלש אמה .ואת האור הזה של היחוד מעוררים וממשיכים כבר בזמן הגלות ע"י
הדלקת נרות חנוכה .ויהי רצון שבזכות הדלקת נרות חנוכה נזכה כבר לגאולה השלימה,
ליחוד השלם ,ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת ,הנה מלכך יבוא לך ,ערכתי נר
למשיחי ,במהרה בימינו בקרוב מאוד אמן.
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פרק ד משנה א

רסט

פרק ד

משנה א
שז ָּכ ּו
תוִ .מי ׁ ֶ
או ֹ
כו ְפ ִתין ֶאת הַ ּ ָטלֶהֶ ,א ּ ָלא ְמ ַעקְּ ִדין ֹ
לֹא הָ י ּו ֹ
ְ
רום ּופָ נָ יו
ֹאש ֹו ל ָ ַּד ֹ
תו ,ר ׁ
אוחֲזִ ים ּב ֹוְ .וכָ ך הָ יְ ָתה ֲע ֵק ָד ֹ
בָ ֵאבָ ִריםֹ ,
שחַ ר הָ יָ ה
של ׁ ַ
ַמ ֲע ָרבֶ ׁ .
עומֵ ד ּ ַב ִּמזְ ָרח ּופָ נָ יו ל ּ ַ
ַמ ֲע ָרב .הַ ּ ׁש ֹוחֵ טֹ ,
ל ַּ
של ּ ֵבין
פונִ ית ַמ ֲע ָר ִביתַ ,על ַט ּ ַב ַעת ְׁשנִ ָ ּיהֶ ׁ .
נִ ְׁשחָ ט ַעל ֶק ֶרן ְצ ֹ
פונִ יתַ ,על ַט ּ ַב ַעת
הָ ַע ְר ּ ַביִ ם הָ יָ ה נִ ְׁשחָ ט ַעל ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצ ֹ
לו לְ ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית
שחַ ט הַ ּ ׁש ֹוחֵ טְ ,ו ִק ּ ֵבל הַ ְמ ַק ּ ֵבלָ ּ .בא ֹ
ְׁשנִ ָ ּיהָ ׁ .
נו ֵתן
רו ִמיתְ ,ו ֹ
פונָ הַ .מ ֲע ָר ִבית ְ ּד ֹ
נו ֵתן ִמזְ ָרחָ ה ָצ ֹ
פונִ יתְ ,ו ֹ
ְצ ֹ
רו ִמית:
סוד ְ ּד ֹ
רו ָמהְׁ .שיָ ֵרי הַ ָ ּדם הָ יָ ה ׁש ֹופֵ ְך ַעל יְ ֹ
ַמ ֲע ָרבָ ה ָד ֹ
לֹא ָהי ּו כוֹ ְפ ִתין ֶאת ַה ּ ָטלֶ ה ,לא היו קושרים את הכבש בשתי ידיו
לעצמם או בשתי רגליו לעצמם ,כדי שלא לעשות כחוקות
הגויים ,שכך היו עושים כששוחטים לעבודה זרהאֶ ,א ָּלא ְמ ַע ְּק ִדין
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א .גמרא .רע"ב .תפארת ישראל .בגמרא יש שיטה נוספת שהטעם הוא שלא יהיה בזיון קדשים.
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אוֹ תוֹ  ,אלא מעקדים וקושרים כל יד עם הרגל שמאחוריו,
שהיה בעקידת יצחק בן אברהםב.

]א[

כמו

ִמי ׁ ֶש ּזָכ ּו בָ ֵאבָ ִרים ,הכהנים שזכו בפיס שהם יעלו את האברים
לכבש ,אוֹ ֲחזִים בּ וֹ  ,אוחזים בכבש ,כדי לסייעג.
ֹאשוֹ לַ דָּ רוֹ ם ,כי
וְ כָ ְך ָהיְ ָתה ֲע ֵק ָדתוֹ  ,ובאופן זה עוקדים את הכבש ,ר ׁ
היה נשחט בצד צפון למזבח ,לכן הניחו את ראש הקרבן
לדרום ,דהיינו לצד המזבח ,וזנבו לצפון .ולא ההיפך .כדי שאם
ירביץ גללים לא יהיה זה סמוך למזבחדּ .ו ָפנָ יו לַ ַּמ ֲע ָרב ,מעקם את
ראש הקרבן ,כדי שיהיה פניו בשעת השחיטה כנגד ההיכל,
ככתובה וְ ָׁשחַ ט אֹתוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ִּמזְ ֵּבחַ צָ פֹנָ ה לִ ְפנֵי ה'ו.
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ,עוֹ ֵמד ַּב ִּמז ְָרח ּו ָפנָ יו לַ ּ ַמ ֲע ָרב .השוחט עומד בצד מזרח,
ופניו למערב .שלא יהיה אחוריו אל היכל ה'ז.
בצד צפון של המזבח יש טבעותח.
הטבעות הם בצד צפון ,כי שם הוא מקום שחיטת קרבנות
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ב .גמרא .רע"ב .תפארת ישראל .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין א י( וז"ל :כמעשה תמיד של
שחר כך מעשה תמיד של בין הערבים .והכל כמעשה העולה שכתבנו במעשה הקרבנות .ולא
היו כופתין את הטלה .שלא יחקו את המינין אלא אוחזין ידיו ורגליו בידיהן .וכך היתה עקידתו
ראשו לדרום ופניו למערב.
ג .המפרש.
ד .רע"ב .תפארת ישראל.
ה .ויקרא א' י"א.
ו .המפרש .תפארת ישראל.
ז .עפ"י תפארת ישראל.
ח .מדות ג' ה'.
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קדשי קדשים ,וכל קרבנות הציבור הם קדשי קדשיםט.
בתחילה ,לפני שחיטת הקרבנות ,כשרצו להפיל את הבהמה על
הארץ כדי לשוחטה ,היו מסרטים את הבהמה בין קרניה ונופל
דם לתוך עיניה ,וכך אינה מתחזקת לעמוד על רגליה .בא יוחנן
כהן גדול ,וביטל את זה מפני שזה נראה כמו מוםי.
או ,שהיו מכים את הבהמה במקלות כדי להפילה לארץ .בא
יוחנן כהן גדול וביטל את זה ,מפני שאולי נעשית הבהמה
טריפה ,כי יתכן שניקב קרום המוח כנגד מקום ההכאהיא.
ובמקום זאת התקין יוחנן כהן גדול טבעותיב.
צורת הטבעת היא כמו קשת ,חצי עיגול ,ראשה האחד מחובר
לריצפה עם ציר ,ומגביה את הטבעת ומכניס את צואר
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ט .רמב"ם מדות ג' ה'.
התקינו את הטבעות דוקא במקום שכשר עבור קדשי קדשים ,על אף שיכלו להתקין טבעות גם
בדרום או בשאר צדדים ויהיה עבור קדשים קלים .ובנוסף למה שביאר הרמב"ם יתכן עוד לבאר
שהטעם הוא כדי שלא יהיה טעות ולא ישחטו קדשי קדשים במקום שאינו ראוי להם.
ועוד יתכן שאולי המקום של שחיטת הקרבנות הוא בעיקר בצפון ,על אף שקדשים קלים כשר
גם בכל מקום בעזרה ,אבל עיקר המקום המיוחד לזה הוא בצד צפון ,ועל כן עשו שם את
הטבעות.
י .גמרא סוטה מ"ח .וברש"י.
יא .גמרא סוטה מ"ח .וברש"י .ואפשר להעיר שלכאורה מכיוון שיודעים באיזה מקום היכו את
הבהמה ,היו יכולים לעשות תקנה שצריך תמיד לבדוק את קרום המוח במקום ההכאה ,כדי
לדעת האם נעשית הבהמה טריפה .ותירץ המנחת יצחק )חלק ב סימן כז( ,שאין לעשות כן ,מפני
שאולי יקרה שישכח ולא יבדוק .ועוד תירץ ,דאין לגרום נבילות וטריפות משום בל תשחית וכן
משום תיקון הניצוצות או הגלגולים שבבהמה .ועל כן אפילו אם יבדוק וימצא טריפה ג"כ יעבור
על איסור.
יב .גמרא סוטה מ"ח .וברש"י .יוחנן כהן גדול הזה הצדיק שתיקן את התקנות ,הוא היה אחרי
שמעון הצדיק )רמב"ם הלכות מעשר ט א( .והוא אביו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול הנזכר
בתפילת על הניסים )מאירי פתיחה למסכת אבות .ערוך לנר ראש השנה יח.(:
ואינו יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי )כסף משנה
הלכות מעשר ט א( ,שהוא היה שנים רבות אח"כ ,בימי שמעון בן שטח ומרתא בת ביתוס בימי
החורבן )עי' תוס' הרא"ש קידושין סו.(.
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הבהמה לתוכה ,וחוזר וכופף את הטבעת על צווארה ,ומחבר
את הראש השני של הקשת בריצפה .וזה כדי שלא תתנועע
הבהמה בשעת השחיטהיג.
יש עשרים וארבע טבעות .ומסודרים כך :שש שורות ,ובכל
שורה יש ארבע טבעות .ויש אומרים שעשרים וארבע הטבעות
מסודרים בארבע שורות ,שבכל שורה יש שש טבעותיד.
אף על פי שאת כל הקרבנות שוחטין כל משמר על הטבעת
שלהם ,בשבוע שלהם ,מכל מקום קרבנות התמיד יש להם
טבעות מיוחדות להם ,ואינו משתנה לפי המשמרטו.
כתוב בפסוק ְ ׁשנַ יִ ם ַליּוֹ ם עֹלָה ָת ִמידטז .ממה שכתוב 'שנים ליום',
לומדים שצריך לשחוט את התמיד כנגד היוםיז ,דהיינו כנגד
השמש.
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יג .תפארת ישראל מדות ג' ה' .ועפ"י הרא"ש מדות ג' ה'.
יד .מדות ג' ה'.
טו .תפארת ישראל.
טז .במדבר כ"ח ג'.
יז .יומא סב:
וז"ל הגמרא :לכדתניא )במדבר כח ג( 'שנים ליום' כנגד היום ,אתה אומר כנגד היום או אינו אלא
חובת היום ,כשהוא אומר 'את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים'
הרי חובת היום ,אמור ומה אני מקיים 'שנים ליום' ,כנגד היום .כיצד ,תמיד של שחר היה נשחט
על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה ,ושל בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית
על טבעת שניה.
ברש"י וז"ל :כנגד היום .כנגד זריחת השמש :או אינו אלא חובת היום .ובא ללמד שיהו שנים
לכל יום :על קרן מערבית צפונית .של מזבח ,שהשמש באה מן המזרח לפיכך מושכו השוחט
לצד מערב להרחיקו מן כותל המזרח בכל יכולת ,מפני שהכתלים גבוהים והחמה שחרית
בשיפולו של רקיע וצל הכותל עומד כנגדה ,וצפונית משום דקדשי קדשים שחיטתן על ירך
המזבח צפונה ושם היה בית המטבחיים והטבעות קבועות ברצפה לתת ראש הבהמה לתוכן,
והן עשרים וארבעה כמנין המשמרות ומקומן עשרים וארבע אמות על עשרים וארבע קבועות
בששה סדרים :על טבעת שניה .לא בטבעת שאצל המזבח אלא בשניה לה המשוכה לצד צפון,
ופני השוחט וצואר הבהמה באלכסון לצד מזרחית צפונית שמשם השמש באה שחרית ,וטעמא
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ש ְך הַ יּוֹ םיט.
השמש נקרא 'יום' ,כמו שכתוביח ו ִּב ְתחַ ְפנְ חֵ ס חָ ַׂ
ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַעל ֶק ֶרן צְ פוֹ נִ ית ַמ ֲע ָרבִ ית ,את הקרבן תמיד
שמקריבים בבוקר ,שוחטים בצד מערב ,כדי שיהיה כנגד
השמש שנמצא בבוקר בצד מזרחכ.
וזה בצד צפון מהמזבחכא .ככתובכב וְ ָׁשחַ ט אֹתוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
צָ פֹנָ ה.
ַעל ַט ַּב ַעת ׁ ְשנִ ָ ּיה .ואינו שוחט על הטבעת הכי קרובה למזבח,
אלא על הטבעת השניה לה .היה ראוי לשחוט על הטבעת
הראשונה ,אלא לא רצו לקרב אותו כל כך למזבח בלי הפסק,
גזירה שמא יטיל גלליםכג.
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דטבעת שניה לא ידענא ,ואני שמעתי כדי שתהא הראשונה מסייעתו להאחז בה רגלי הבהמה
שלא תהפך ,ושל בין הערבים שהחמה באה מן המערב מושך עצמו לצד מזרח בכל יכולת ,ופניו
למערב דרום באלכסון שזריחת החמה באה משם.
יח .יחזקאל ל' י"ח .פירוש הפסוק כתב המלבי"ם וז"ל :עד שתגיע המלחמה לתחפנחס ,ששם היה
בית פרעה ,ושם טמן ירמיהו אבנים במלט במלבן אשר בפתח בית פרעה כמ"ש )בירמיהו מ"ג
שם( ,לכן אמר כי שם חשך היום ,ממשיל שמן התחלת המלחמה התחיל היום לערוב עד הגיע
לתחפנחס ששם חשך היום לגמרי.
חשך .ענין מניעה כמו ולא חשכת.
במצודת ציוןׂ :
יט .רמב"ם .תפארת ישראל.
כ .רמב"ם .רש"י יומא סב:
כא .רש"י יומא סב:
כב .ויקרא א' י"א.
כג .תוס' יומא סב:
אבל המפרש כתב טעם אחר ,וז"ל :על טבעת שניה .לאו בטבעת שניה של סדר ראשון שהוא
אצל המזבח אלא בטבעת ראשונה שהוא אצל הקרן בסדר השני המשוכה לצד צפון ופני
השוחט וצואר בהמה לצד מערב צפון באלכסון כדי שלא יעכב אור השמש לבא וטעמא
דבטבעת שניה שהיא מתרחקת מן המזבח שגבוה עשרה שיוכל לראות דרך עליו השמש ויותר
מכאן לא היה צריך להרחיק ואם היה שוחט בסדר הראשון א"כ היה המזבח מעכב אור השמש
לבא על ידו של שוחט שהרי המזבח גבוה י' אמות וסדר ראשון של טבעות אינו רחוק מן המזבח
אלא ח' אמות.
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ׁ ֶשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַעל ֶק ֶרן ִמ ָזְר ִחית צְ פוֹ נִ ית ,את הקרבן
תמיד שמקריבים בין הערביים ,שוחטים בצד מזרח ,כדי שיהיה
כנגד השמש שכבר זז ונמצא אז בצד מערבכד.
וזה בצד צפון מהמזבחכה .ככתובכו וְ ָׁשחַ ט אֹתוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
צָ פֹנָ ה.
ַעל ַט ַּב ַעת ׁ ְשנִ ָ ּיה .ואינו שוחט על הטבעת הכי קרובה למזבח,
אלא על הטבעת השניה לה .היה ראוי לשחוט על הטבעת
הראשונה ,אלא לא רצו לקרב אותו כל כך למזבח בלי הפסק,
גזירה שמא יטיל גלליםכז.
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כד .רמב"ם .רש"י יומא סב:
כה .רש"י יומא סב:
כו .ויקרא א' י"א.
כז .תוס' יומא סב:
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין א יא-יב( וז"ל :יא .תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית
מערבית של בית המטבחים על טבעת שנייה .ושל בין הערבים על קרן צפונית מזרחית ממנה על
טבעת שנייה כדי שיהיה כנגד השמש .דברי קבלה הן שיהיו נשחטין כנגד השמש.
יב .טעו או שגגו אפילו הזידו ולא הקריבו תמיד של שחר יקריבו תמיד של בין הערבים .במה
דברים אמורים בשנתחנך המזבח .אבל היה מזבח חדש שעדיין לא קרב עליו כלום לא יקריבו
עליו תחלה בין הערבים .שאין מחנכין מזבח העולה אלא בתמיד של שחר.
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 Qמקום שחיטת קרבנות התמיד R

תמיד של שחר

תמיד של בין הערביים
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]ב[ ׁ ָש ַחט ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ,מי שזכה בפיס שהוא ישחט ,שוחט את קרבן
התמידכח ,וְ ִק ֵּבל ַה ְמ ַק ֵּבל ,וכהן אחר מקבל את הדם למזרקכט .והוא
הכהן השני שזכה בפיסל.
]ג[ הכהן הולך לזרוק את הדם על המזבח .והזריקה היא כמו כל
קרבן עולהלאָּ .בא לוֹ לְ ֶק ֶרן ִמ ָזְר ִחית צְ פוֹ נִ ית ,הולך לקרן מזרחית
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כח .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ד יא( וז"ל :וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה
לשם ששה דברים .לשם הזבח .ולשם הזובח .ושהזבח להשם ברוך הוא .ושיקטירו לאישים.
ושהקטרתו לריח בלבד .ושריח זה נחת רוח לפני השם .ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו.
והשוחט חטאת ואשם צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבא עליו.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ה א( וז"ל :כבר ביארנו ששחיטת הקדשים כשירה בזרים
ומקבלת הדם ואילך מצות כהונה וכל הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן .אבל מקום
שחיטתן ומקום קיבול דמן אינו שוה בכלן.
ית ִּסיר ָֹתיו לְ ַד ּ ְׁשנוֹ וְ יָעָ יו
ש ָ
כט .בכלי הנקרא מזרק מקבלים את דם הקרבנות .בשמות )כז ג( :וְ עָ ִ ׂ
ֹשת .ברש"י :ומזרקותיו .לקבל בהם דם
ֲשה נְ ח ׁ ֶ
ו ִּמז ְְרק ָֹתיו ו ִּמזְלְ ֹג ָתיו וּמַ ְח ּת ָֹתיו לְ כָ ל ּ ֵכלָ יו ּ ַתע ֶׂ
הזבחים.
ביומא )ד ג ,ה ד(ְׁ :שחָ טוֹ וְ ִק ּ ֵבל ּ ַב ִּמז ְָרק ֶאת דָּ מוֹ .
ידיהֶ ם ּ ָבזִיכֵ י כֶ סֶ ף וּבָ זִיכֵ י
כהֲנִ ים עוֹ ְמ ִדים ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ ת ,ו ִּב ֵ
בענין צורת המזרק ,בפסחים )ה ה( :הַ ּ ֹ
ִיכין ׁשוּלַ יִ ם,
ש ּ ֻכ ּ ָל ּה זָהָ ב זָהָ ב .לֹא הָ י ּו ְמע ָֹר ִבין .וְ לֹא הָ י ּו לַ ּ ָבז ִ
ש ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ֶכסֶ ף ּ ֶכסֶ ף ,וְ ׁשו ָּרה ׁ ֶ
זָהָ בׁ .שו ָּרה ׁ ֶ
ש ּ ָמא י ִַּניחוּם וְ יִ ְק ַר ׁש הַ דָּ ם .ברע"ב :ולא היו לבזיכים שולים .רחבים היו מלמעלה ותחתיהם חדים
ֶׁ
כדי שלא יוכלו לישב על הקרקע.
ברמב"ם וז"ל :והבזך מחודד כצורה זו ]הציור מכתי"ק הרמב"ם[:

ל .כדלעיל פרק ג' משנה א' .כתב התפארת ישראל וז"ל :ועומד המקבל בשעת קבלת הדם כנגד
השוחט באלכסון ,דהשוחט עומד במזרח ,ופניו למערב ,והמקבל עומד במערב הבהמה ,אחוריו
לצפון ופניו לדרום ,כדי שלא יהא אחוריו כלפי ההיכל ,ולהכי פני המקבל לדרום ולא לצפון,
כדי שיהיה מוכן להוליך הדם למזבח ולזרקו ,דהמקבל הוא הזורק.
לא .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ה ו( וז"ל :העולה והאשם והשלמים בין של יחיד בין של צבור
זריקת דם שלשתן על גבי המזבח שוה לעולה .וכיצד הוא עושה .כשלוקח הכהן הדם במזרק
וזורק ממנו במזרק שתי זריקות על שתי זויות המזבח באלכסון מחצי המזבח ולמטה על קרן
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רעז

זו ,וְ נוֹ ֵתן

צפונית של המזבח ,ועומד למטה על הרצפה כנגד קרן
ִמ ָזְר ָחה צָ פוֹ נָ ה ,וזורק את הדם מהמזרק לקרן מזרחית צפונית,
ומתכוון שיגיע הדם גם למזרח וגם לצפוןלב.
ַמ ֲע ָרבִ ית דְּ רוֹ ִמית ,אחר כך הולך לקרן מערבית דרומית של
המזבח ,וְ נוֹ ֵתן ַמ ֲע ָרבָ ה ָדרוֹ ָמה ,וזורק את הדם מהמזרק לקרן
מערבית דרומית ,ומתכוון שיגיע הדם גם למערב וגם לדרוםלג.
ׁ ְשיָ ֵרי ַהדָּ ם ָהיָ ה ׁשוֹ ֵפ ְך ַעל יְ סוֹ ד דְּ רוֹ ִמית ,והדם שנשאר במזרק
לאחר זריקת הדם ,שופך ליסוד דרומי במזבח .כדין קרבן עולה.
לאחר הזאת דם הקרבנות ,כל אחד לפי הלכותיו ,שופכים את
הדם שנשאר ליסוד המזבחלד .את דם החטאות הפנימיות
שופכים ליסוד המערבי ,ואת דם שאר הקרבנות ליסוד דרומילה.
ביסוד המזבח ,בפינה המערבית דרומית שלו ,יש שני נקבים.
שיירי הדמים שניתנים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי ,יורדים
בנקבים האלולו.
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מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית .ומתכוין כשיזרק הדם על הקרן שיהיה הדם מקיף על
הזויות כמין ג"ם .כדי שימצא הדם של שתי מתנות על ארבעה כתלי המזבח לפי שנאמר בעולה
ובשלמים )ויקרא ז ב ,ויקרא ט יב ,ויקרא ט יח( 'סביב' והוא הדין לאשם .ושירי הדם נשפכין על
היסוד הדרומי.
לב .תפארת ישראל .ברמב"ם וז"ל :וכבר נתבאר בחמישי דזבחים שהעולה דמה טעון שתי
מתנות שהן ארבע ,ובארנו שם שענינו שיזה דמה על שתי הקרנות שבאלכסון ,ובאר כאן כי
אותן שתי הקרנות הם מזרחית צפונית ומערבית דרומית וכמו שציירנו בחמישי דזבחים.
לג .תפארת ישראל.
לד .רמב"ם במדות ג' ב' .זבחים פרק ה'.
לה .רע"ב ותפארת ישראל במדות ג' ב'.
לו .מדות ג' ב'.
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עד עכשיו התבאר סדר השחיטה והזריקה .במשניות הבאות
יתבאר סדר הפשטת העור ,וניתוח ,וכיצד מעלים את האברים
לכבשלז.

W
לז .המפרש.
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משנה ב
בו ִמ ּת ֹו ְך ַע ְר ּכ ּו ּב ֹו
נו ְק ֹ
לֹא הָ יָ ה ׁש ֹובֵ ר ּב ֹו ֶאת הָ ֶרגֶ לֶ ,א ּ ָלא ֹ
יע
בו .הָ יָ ה ַמ ְפ ִׁשיט ְו ֹיו ֵרד ַעד ׁ ֶ
תולֶה ֹ
ְו ֹ
יע לֶחָ זֶהִ .ה ִ ּג ַ
שה ּוא ַמ ִ ּג ַ
בו .חָ ַת ְך ֶאת
שז ָּכָ ה ֹ
נו לְ ִמי ׁ ֶ
ֹאש ּונְ ָת ֹ
לֶחָ זֶה ,חָ ַת ְך ֶאת הָ ר ׁ
שטָ ,ק ַרע ֶאת
שז ָּכָ ה בָ הֶ ן .מֵ ַרק ֶאת הַ הֶ ְפ ׁ ֵ
הַ ְּכ ָר ַעיִ ם ּונְ ָתנָ ן לְ ִמי ׁ ֶ
שז ָּכָ ה
מו .חָ ַת ְך ֶאת הַ ָ ּי ַדיִ ם ּונְ ָתנָ ן לְ ִמי ׁ ֶ
הו ִציא ֶאת ָ ּד ֹ
הַ ּלֵב ְו ֹ
שז ָּכָ ה בָ ּה,
בָ הֶ ןָ .עלָה ל ֶָרגֶ ל הַ יְ ָמנִ ית ,ח ֲָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶ
עוְ ,ונִ ְמ ָצא כֻ לּ ֹו גָ ל ּוי לְ פָ נָ יו .נָ ַטל ֶאת
יצים ִע ּ ָמ ּהְ .ק ָר ֹ
ּו ְׁש ּ ֵתי בֵ ִ
ֹאש ִמלְ ַמ ְע ָלן .נָ ַטל ֶאת
יטת הָ ר ׁ
נו ַעל ּ ֵבית ְׁש ִח ַ
הַ ּ ָפ ֶדר ּונְ ָת ֹ
יחין
שז ָּכָ ה בָ הֶ ם ַלה ֲִדיחָ ןְ .והַ ּ ֶכ ֶרס ְמ ִד ִ
הַ קְּ ָרבַ יִ ם ּונְ ָתנָ ן לְ ִמי ׁ ֶ
או ָתן
יחין ֹ
יחין ּ ָכל ָצ ְר ּ ָכ ּהְ .והַ קְּ ָרבַ יִ ם ְמ ִד ִ
או ָת ּה ְּבבֵ ית ְמ ִד ִ
ֹ
ש ּ ֵבין
שיִ ׁש ׁ ֶ
של ׁ ַ
נות ׁ ֶ
שלְ חָ ֹ
לשה ְפ ָע ִמים ְּב ִמע ּו ָט ּהַ ,על ׁ ֻ
ְׁש ׁ ָ
הָ ַע ּמ ּו ִדים:
בסדר הקרבת קרבן עולהלח נאמר :וְ ִה ְפ ִ ׁשיט אֶ ת הָ עֹלָה וְ נִ ּ ַתח
א ָֹת ּה לִ נְ ָתחֶ יהָ לט .וזה סדר ההפשט והניתוח:
W
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לח .קרבן תמיד הוא קרבן עולה.
לט .ויקרא א' ו' .ברש"י :והפשיט את העולה .מה תלמוד לומר העולה ,לרבות את כל העולות
להפשט ונתוח .אותה לנתחיה .ולא נתחיה לנתחים.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ו א-ט( וז"ל :א .מצות עשה לעשות העולה כמשפטה הכתובה
בתורה .וכיצד מעשה העולה שוחט וזורק הדם כמו שביארנו .ומפשיט ומנתח ומקטיר כל
הנתחים על גבי המזבח שנאמר )ויקרא א ט( 'והקטיר הכהן את הכל המזבחה'.
ב .צמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן התיישים והעצמות והגידים והקרנים והטלפים בזמן שהן
מחוברין מקטירין את הכל .ואם פרשו לא יעלו שנאמר )דברים יב כז( 'עולותיך הבשר והדם'
וכולן שפקעו מעל המזבח לא יחזיר .וכן גחלת שפקעה מעל המזבח לא יחזיר.
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הבהמהֶ ,א ָּלא

לֹא ָהיָ ה ׁשוֹ בֵ ר בּ וֹ ֶאת ָה ֶרגֶ ל ,לא היה שובר את רגל
נוֹ ְקבוֹ  ,אלא עושה נקב ִמ ּתוֹ ְך ַע ְרכּ ּובּ וֹ  ,מעל הברך במקום צומת
הגידיןמ ,בין הגידין לעצםמא ,וְ תוֹ לֶ ה בוֹ  .וכך תולה את הבהמה על
אחד מהננסיןמב.
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ג .איברים שפקעו מעל המזבח אם יש בהן ממש אפילו פקעו אחר חצות הלילה יחזיר .שנאמר
)ויקרא ו ב( 'על מוקדה על המזבח כל הלילה' אם אין בהם ממש אפילו פקעו קודם חצות לא
יחזיר .נתחרך הבשר ויבש עליהן כעץ ופקעו קודם חצות יחזיר אחר חצות לא יחזיר.
ד .כשמנתח איברי העולה מוליכין את כל הנתחים לכבש ומולחין אותם שם .ואחר כך מעלין כל
האיברים לראש המזבח .ומסיר גיד הנשה בראש המזבח ומשליכו על גבי הדשן שבאמצע
המזבח .וזורק כל האיברים על האש שנאמר )דברים יב כז( 'הבשר והדם' כשם שהדם בזריקה כך
כל הבשר בזריקה .ואחר שזורקן חוזר ועורך אותן על האש שנאמר )ויקרא א יב( 'וערך הכהן
אותם' ואיברים שצלאן ואחר כך העלן למזבח אין בהם משום ריח ניחוח.
ה .כיצד מנתחין את העולה .לא היה שובר את הרגל אלא נוקבו ותולה בו ומפשיט .ואם היה
שור מפשיטו בלי תלייה .ומפשיט עד שהוא מגיע לחזה .הגיע לחזה חותך את הראש ונותנו
לכהן .וחותך את הכרעים ונותנן לאחר ומשלים את ההפשט .וקורע את הלב ומוציא את דמו.
וחותך את הידים ונותנן לאחר .עלה לרגל ימיני חותכו ונותנו למי שזכה בראש ושתי ביצים
עמה .ואחר כך קורע את הבהמה עד שיגלו )את( המעים .ונוטל את הפדר ונותנו על הראש
מלמעלה על בית השחיטה .ונוטל את הקרביים ונותנן לאחר.
ו .הולך ומדיחן במים שנאמר )ויקרא א יג( 'והקרב והכרעים ירחץ במים' לא ביין ולא במזג ולא
בשאר משקין .וכל המימות כשרין .כמה מדיחן .הכרס מדיחין אותה בבית ]המדיחין[ כל צרכה.
הקרבים אין פוחתין משלש פעמים .ומדיחין אותן על שלחנות של שיש שבין העמודים.
ז .נטל את הסכין ומפריש את הריאה מן הכבד ואצבע הכבד מן הכבד ואינו מזיז הכבד ממקומו.
ונוקב את החזה ונותנו לאחר .ועולה לדופן הימנית וחותך ויורד עד השדרה ולא יגע בשדרה .עד
שהוא מגיע לשתי צלעות רכות חותכה ונותנה לאחר והכבד תלויה בה.
ח .בא לו לגרה מניח בה שתי צלעות מכאן ושתי צלעות מכאן .חותכה ונותנה לאחר והקנה
והלב והריאה תלויין בה .בא לו לדופן השמאלית ומניח בה שתי צלעות רכות מלמעלה ושתי
צלעות רכות מלמטה וכך היה מניח בחברתה .נמצא מניח בשתי הדפנות ארבע צלעות בזו
וארבע צלעות בזו .חותכה ונותנה לאחר והשדרה עמה והטחול תלוי בה.
ט .בא לו לעוקץ חותכו ונותנו לאחר .והאליה ואצבע הכבד ושתי כליות עמה .נוטל את הרגל
השמאלית ונותנה לאחר .וכסדר זה מפשיטין ומנתחין עולת בהמה .ואלו הן הנתחין האמורין
בתורה )ויקרא א ו( 'ונתח אותה לנתחיה'.
מ .תפארת ישראל.
מא .רא"ש.
מב .תפארת ישראל.
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 Qאחד מהננסיןמג R

W
מג .התמונה לדוגמא להמחשה בלבד.
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נַ ָּנ ִסין :שמונה עמודי אבן נמוכיםמד ורחביםמה ,ועליהם חתיכות
מרובעות מעץ ארז .בריבועי העץ קבועים ווים מברזלמו ,דהיינו
ברזל שראשו כפוףמז .ולאחר השחיטה תולים את הבהמה על
הווים שב'ננסין' ,וכך מפשיטים את העור ממנהמח.
יש שלש שורות של 'אונקליות' ,אחד יותר גבוה מהשנימט.
ה'אונקליות' ,הם בשלשת הצדדים של המרובעים ,אבל לא בצד
מערב ,כדי שלא יעמוד ואחוריו אל ההיכלנ.
W
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מד .רע"ב )מדות פרק ג משנה ה( .תפארת ישראל )מדות פרק ג משנה ה(.
מה .רא"ש .וכמו אדם ננס שהוא נמוך ורחב )רא"ש מדות פרק ג משנה ה(.
מו .רמב"ם )מדות פרק ג משנה ה(.
מז .ראב"ד )תמיד ל.(:
מח .מדות פרק ג' משנה ה'.
מט .רר"ש במדות ג' ה' .וכן פירש הרע"ב במדות ג' ה'.
נ .ראבי"ה .וכדעתו נקטו התוספות יום טוב במדות ג' ה' ,והתפארת ישראל.
ולכאורה שני פירושים אלו חולקים ,דלהרע"ב שלש סדרים ,הכוונה שלש אחד יותר גבוה
מהשני .אולם להראבי"ה הכוונה שלש צדדים של העמוד.
אמנם אפשר לבאר שאין זה מחלוקת ,והיו גם שניהם יחד ,דהיינו שהיו שלש אונקליות אחד
יותר גבוה מהשני ,והיה כן בכל אחד משלשה צדדים של העמוד .וגם להרר"ש והרע"ב יבוא
פירוש זה על נכון ,כי גם לדעתם יש שורות של אונקליות ,ולא רק אחד בודד ]ברר"ש איתא כן
במפורש ,וכן משמע גם ברע"ב[ .וכן כתוב במשנה 'סדרים' דהיינו שורות .ואם נאמר שהשורות של
האונקליות הם אחד ליד השני באותו צד של העמוד ,מה התועלת בזה ,הלא הבהמה גדולה
ואיך יוכלו להפישיט כמה יחד .על כן צריך לומר שהשורות הם בצדדי העמוד ,דהיינו שיש בכל
אחד מהצדדים אונקליות ,ויחד הם נעשים שורה .וכך אפשר להפשיט כמה בהמות יחד בכל
אחד מצדדי העמוד .וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצד מערב אין אונקליות ,כי אסור
לעמוד ואחוריו אל ההיכל.
ומצד שני ,גם הראבי"ה לשיטתו יסכים שיש כמה אונקליות אחד יותר גבוה מהשני בכל אחד
מהצדדים ,דכן הוא הלשון סדרים שפירושו שורות במשנה.
ובדרך זה יתבאר שאין מחלוקת ,והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני .והיה כן בכל אחד
משלשה צדדים של העמוד.
ויתכן רק שחולקים מהו פירוש תיבת 'סדרים' במשנה ,האם הכוונה על שורה מלמטה למעלה,
או הכוונה על שורה מימין לשמאל.
ואלו ואלו דברי אלקים חיים.
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האונקליות הם באורך שלשה טפחים .שני טפחים שקועים בתוך
העץ ,וטפח אחד בולט לחוץנא.
לאחר השחיטה תולים את הבהמה על הווים שב'ננסין'נב.
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ובדרך זה אפשר לבאר גם כן את מחלוקת תנא קמא והיש אומרים בתחילת משנה זו ,בענין
שורות הטבעות.
נא .רא"ש ,ועי"ש.
כתוב ביחזקאל )מ מג( :וְ הַ ְׁשפַ ּ ַתיִ ם טֹפַ ח ֶאחָ ד מוּכָ נִ ים ּ ַב ּ ַביִ ת סָ ִביב סָ ִביב.
ברש"י :והשפתים טופח אחד .אונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים
בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבועין
בעמודים ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין וכן ת"י ועונקלין נפקין פשך חד.
במלבי"ם :והשפתים טפח אחד ,פירוש אונקלאות של ברזל קבועים ויוצאים טפח מאחורי
עמודים נמוכים לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים )כמ"ש בפ"ה דפסחים ובפ"ג דמדות( ,והם היו
מוכנים בית סביב סביב ,קבועים בעמודים שעמדו סביב השלחנות כי ביניהם היו שלחנות
]כדתנן פ"ג דמדות שלחנות של שיש בין העמודים ,שהשיש מקרר ושומר הבשר שלא יסריח[.
נב .הציור דלהלן נעתק מספר 'עבודת הקרבנות' ,ברשות המו"ל .ותשוח"ח .הציור נעשה ע"י
הרה"ג אמתי בן-דוד שליט"א.
הציור שאחריו ברשות הרה"ג אמתי בן-דוד שליט"א ,בעמ"ח ספר 'נר תמיד' .ותשוח"ח.

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ד משנה ב

רפז

יע לֶ ָחזֶה .מפשיט את העור מרוב
ָהיָ ה ַמ ְפ ׁ ִשיט וְ יוֹ ֵרד ַעד ׁ ֶשה ּוא ַמ ִ ּג ַ
הבהמה עד שמגיע לחזה .ולעת עתה מפסיק להפשיט עד אחר
שיחתוך את הראשנג.
ֹאש ,חתך את
כאשר ִה ִ ּג ַיע לֶ ָחזֶה ,ונעצר מלהפשיטָ ,ח ַת ְך ֶאת ָהר ׁ
הראש .מפני שהראש קודם בהקטרה לכן ראוי לחותכו קודםנד.
ואינו מפשיט את העור מהראשנהּ .ונְ ָתנוֹ לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בוֹ  ,ונותן את
הראש לכהן שזכה להעלותו לכבש.
ָח ַת ְך ֶאת ַה ְּכ ָר ַעיִ ם ,חתך מכל רגל מארבע רגלי הבהמה ,את
החלק התחתון עד הברךּ ,ונְ ָתנָ ן לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בָ ֶהן .ונותן אותם לכהן
שזכה להעלותם לכבש .והכהן הולך ורוחץ אותם במים ,כמו
שנאמרנו' ,וְ הַ ֶּק ֶרב ְוהַ ְּכ ָר ַעיִ ם יִ ְרחַ ץ ַּב ָּמיִ ם'נז.
ֵמ ַרק ֶאת ַה ֶה ְפ ׁ ֵשט ,גמר להפשיט את העור מהחזה והשארנח.
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נג .בתפארת ישראל :עד שהוא מגיע לחזה .אז הניח מלגמור ההפשט עד שיחתוך תחלה הראש
שאין צריך הפשט ,ואם יפשיט החזה תחלה יפול העור ממילא למטה עד סמוך לראש ,דהרי
הצואר אין העור מחובר בו )כחולין פ"ט מ"ג( ,ועל ידי זה יהיה קשה לחתוך הראש בצמצום סמוך
לצואר.
נד .המפרש .תפארת ישראל .בתפארת ישראל :והא דלא חתך הראש קודם הפשט ,ה"ט
מדכתיב הפשט תחילה ,והפשיט ונתח.
נה .הראש אינו בכלל הפשטה )חולין כז .(.רא"ש .תפארת ישראל.
נו .ויקרא א' י"ג.
נז .תפארת ישראל.
נח .תפארת ישראל .ברמב"ם :כבר אמרנו בכפורים כי מירוק נקרא סיום הפעולה איזו פעולה
שתהיה ,ושם אמרו 'ומירק אחר שחיטה על ידו' ,ענינו השלים את השחיטה ,וכך אמרו כאן
'מירק את ההפשט' ,רוצה לומר גמר את ההפשט והסיר כל העור.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ה יח-כא( וז"ל :יח .כל הזבחים מקטירין אימוריהן על גבי המזבח
אחר שזורקין הדם תחילה וכל הזבחים מפשיטין אותן ואחר כך מוציאין את אימוריהן .ואין
מפשיטין אותן עד שיזרק הדם .חוץ מחטאות הנשרפות שאין מפשיטין אותם כלל שנאמר )ויקרא
טז כז( 'את עורם ואת בשרם' נמצאת אומר זורק תחילה ואח"כ מפשיט וקורע ומוציא האימורין
ומקטיר.
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ָק ַרע ֶאת ַה ֵּלב וְ הוֹ צִ יא ֶאת דָּ מוֹ  .מכניס ותוחב את ידו דרך בית
השחיטה ,עד שמגיע ללב ,וקורעו ופותחו ,כשעדיין הלב מחובר
במקומו ,כדי שהדם יזוב דרך בית השחיטה לארץ .וזה כדי שלא
ילכלך את הנתחים אחר כך כשינתח את הבהמה ,וכן לא ילכלך
את בגדי הכהונהנט.
וצריך להוציא את הדם הזה ,מפני שכאשר השה צמא גונח
בשעת השחיטה וממשיך את הדם מבית השחיטה ,והוא הדם
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יט .כל עורות קדשי הקדשים לכהנים בין בקרבנות צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר )ויקרא ז ח(
'עור העולה אשר הקריב' אבל עורות קדשים קלים לבעלים .וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה
לא זכו הכהנים בעורה שנאמר )ויקרא ז ח( 'עולת איש' עולה שעלתה לאיש.
כ .כל קדשי הקדשים שאירע בהן פיסול קודם הפשטן אין עורותיהן לכהנים .לאחר הפשטן עורן
לכהנים .וכל העורות מחלקין אותן אנשי משמר ביניהן מערב שבת לערב שבת.
כא .המתפיס עולתו לבדק הבית .וכן המקדיש נכסיו והיו בהן זכרים שדינן שיקרבו עולות .אין
עורותיהן לכהנים שנאמר )ויקרא ז ח( 'עולת איש' פרט לעולת הקדש .אלא ימכרו העורות ויפלו
לבדק הבית .אחד עולת איש או אשה או עכו"ם או עבד עורותיהן לכהנים לא נאמר 'איש' אלא
להוציא ההקדש.
נט .תפארת ישראל .בתפארת ישראל וז"ל :לא שקרע הלב ממקום חבורו ,דהרי עדיין הבהמה
סגורה ,גם אין לומר שאחז הקנה שתלוי דרך הצואר ותלשו מהלב ,דהרי לקמן )במ"ג( קאמר
שנשאר הלב תלוי בקנה ובגרה ,וגם אין לומר דקורע הבהמה נגד הלב ,דהרי הלב מונח נגד
החזה ,והרי תנן לקמן שקודר החזה שלם ,וכתב הרא"ש שנראה שמשנה זו אין מקומה כאן ,אלא
אחר אותה משנה דקרעו ונמצא כולו גלוי לפניו ,ואחמ"כ רבינו דוחק הוא לשבש כל הנוסחאות,
)ועי' מ"ש לעיל פ"ב סי' ל"ו( ,ולולא מסתפינא היה נראה לי דרצה לומר דתוחב ידו דרך בית
השחיטה עד שמגיע ללב ,וקורעו ופותחו בעודו מחובר ,כדי שהדם שכנוס בו בשעת שחיטה,
יזוב דרך בית השחיטה לארץ ,שלא יתלכלכו הנתחים אח"כ כשינתח הבהמה ,והרי גם מקום
השחיטה מכסה בפדר מה"ט ,או נראה לי דלהכי מוציא דמו שלא יזוב דם שבו אחר כך על ידי
הכהן המקריבו ולא ירגיש ,והרי דם יבש חוצץ )כי"ד קצ"ח ט"ו( ,או יזוב על בגדי כהונה ,והרי
בגדי כהונה שנתלכלכו ועבד בהן עבודתו פסולה )כזבחים די"ח( ,וגם אין מכבסין אותן מלכלוכן
)שם( ,משא"כ המפשיט כשתחב ידו לתוך בית השחיטה ,היה נשמר מללכלך בגדיו ,ורוחץ ידיו
ומנגבן מיד אח"כ ,אמנם אין להקשות אם כן מה"ט היה ראוי לקרוע הלב מיד קודם הפשט
וחתיכת הראש ,דנראה לי דה"ט ,משום דראש העולה אינו בכלל הפשט )כחולין דכ"ז א'( ,ואם
היה קורע הלב קודם שחתך הראש ,היה הדם זב על הראש ויתלכלך.
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הקרוש הנמצא בלב ,והרי זה כמו דם שנשפך ולא נתקבל בכלי
ופסול למזבחס.
ָח ַת ְך ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ,חותך את הרגליים הקדמיות .וחותכם עד
למעלה מהכתף שהוא מקום חבורם בגוף ,אבל הפרקים
התחתונים של הרגלים עד הברכיים ,כבר חתך בתחילהסאּ .ונְ ָתנָ ן
לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בָ ֶהן .ונותן את הידים לכהן שזכה להעלותם לכבש.

ָעלָ ה לָ ֶרגֶ ל ַהיְ ָמנִ יתֲ ,ח ָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בָ ּהּ ,ו ׁ ְש ֵּתי בֵ יצִ ים ִע ָּמ ּה.
עלה לרגל האחורית הימנית ,וחתך אותה עד מקום חיבורה
בגוף ,חוץ מהפרק התחתון שכבר חתך בתחילה .ונותנה לכהן
שזכה להעלותה לכבשסב.
והבהמה עדיין נשארת תלויה ברגל השמאליתסג.
ְק ָרעוֹ  ,חתך את הבטן ,וְ נִ ְמצָ א כֻ לּ וֹ גָ ל ּוי לְ ָפנָ יו ,ונמצא כל האברים
הפנימיים גלויים לפניו ,ויכול לראות בפניםסד.
ּ ָפ ֶדר :הואסה 'הַ חֵ לֶב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ֶּק ֶרב'סו ,שהוא קרום שמכסה
את כל הכרססז.
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ס .רא"ש.
סא .תפארת ישראל.
סב .תפארת ישראל.
סג .המפרש .תפארת ישראל.
סד .המפרש .תפארת ישראל.
סה .שמות כ"ט י"ג ועוד הרבה.
סו .תפארת ישראל.
סז .ברש"י )שמות כ"ט י"ג( :החלב המכסה את הקרב .הוא הקרום שעל הכרס שקורין טיל"א.
ברמב"ן )ויקרא א ח( :את הפדר .תרגם אונקלוס 'תרבא' ,וכן דברי כל המפרשים פה אחד ואין
למלה חבר ,ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם ,רק לחלב הדק הפרוס ומבדיל בין הקרבים,
והמלה מן ההפוכים ,פדר פרד ,שמפריד בין הקרבים העליונים לתחתונים ,ולכך אמרו רבותינו
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ֹאש
ּונְ ָתנוֹ ַעל ֵּבית ׁ ְש ִח ַיטת ָהר ׁ

נָ ַטל ֶאת ַה ּ ָפ ֶדר ,לקח את הפדר,
ִמלְ ַמ ְעלָ ן ,ועל ידי הפדר כיסה את מקום השחיטה בראש ,כדי
שלא יראה לכלוך דם השחיטהסח .וזה דרך כבוד של מעלה,
שהחלב הזה ראוי לפרסו ולכסות בוסט.
נָ ַטל ֶאת ַה ְּק ָרבַ יִ ם ,לקח את הקרבייםּ ,ונְ ָתנָ ן לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בָ ֶהם ,ונותן
יחן ,כדי שהכהן
אותם לכהן שזכה בהם להעלותם לכבש ,לַ ֲה ִד ָ
יקח את הקרביים וידיח וירחץ אותם מהלכלוך שבתוכם.
שנאמרע' ,וְ הַ ֶּק ֶרב וְ הַ ְּכ ָר ַעיִ ם יִ ְרחַ ץ ַּב ָּמיִ ם'עא.
יחין ,את הכרס ,שהיא מלוכלכת
וְ ַה ֶּכ ֶרס ְמ ִדי ִחין אוֹ ָת ּה ְּבבֵ ית ְמ ִד ִ
מאוד ,מדיחים ורוחצים אותה בלשכת המדיחים ,שהיא לשכה
מיוחדת לזה בדרום העזרהעב ,ולא רצו להוציא את כל הלכלוך
בעזרהעגָּ .כל צָ ְר ָּכ ּה ,את הכרס רוחצים כמה שצריך עד שיהיה
נקי היטב .ולא קבע בה שיעור כמה פעמים לרחוץ ,אלא הכל
לפי כמות הלכלוך ,אם מלוכלך הרבה ירחץ יותרעד.
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שיהא פורס הפדר על בית השחיטה ,שזהו דרך כבוד של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו
ולכסות בו ,וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי .וכו'.
סח .המפרש .תפארת ישראל .בתפארת ישראל וז"ל :כדי שלא יראה בו לכלוך דם השחיטה,
דבשלמא בית הצואר ,אף על גב שגם כן מלוכלך בדם ,היה יכול להפוך מקום השחיטה לעומת
עצמו ,באופן שלא יראה הדם ,מה שאין כן הראש שצריך שיהיה חוטמו השחור כלפי זרועו
כלקמן ,ע"כ שיהיה מקום לכלוך הדם מגולה.
סט .רמב"ן ויקרא א' ח'.
ע .ויקרא א' י"ג.
עא .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ו'.
עב .מדות ה' ג' .תפארת ישראל.
עג .רא"ש.
עד .תפארת ישראל.
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וְ ַה ְּק ָרבַ יִ ם ,אך את הבני מעייםעה שאינם כל כך מלוכלכיםְ ,מ ִד ִיחין
לשה ְפ ָע ִמים ,רוחצים אותם רק שלשה פעמיםְּ ,ב ִמע ּו ָט ּה,
אוֹ ָתן ׁ ְש ׁ ָ
לכל הפחותעו.
דהיינו רוחצים את הבני מעיים שלשה פעמים לכל הפחות ,ואם
רוצה להוסיף יכול להוסיף ולרחוץ עודעז.
ַעל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶש ֵּבין ָה ַע ּמ ּו ִדים .את הבני מעיים רוחצים על
השולחנות של שיש ,שנמצאים ליד העמודים הננסין שתלה
באחד מהם את הבהמהעח .ונקראים 'בין העמודים' משום שהם
מכוונים כנגד בין העמודיםעט.
השולחנות הם משיש ,ולא מזהב ,משום שהשיש מקרר ומצנן
את הבשר שלא יסריחפ.
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עה .הבני מעים נקראים גם בשם 'דקין'.
עו .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל הפירוש הראשון.
עז .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל הפירוש הראשון.
עח .לשיטת תוספות )יומא ט"ז (:והראב"ד )תמיד ל (:השולחנות הם במרחק ארבע אמות מהננסים.
לשיטת הרמב"ם כפי שנתבאר בכסף משנה )הלכות בית הבחירה ה יג-יד( ,השולחנות הם ליד
הננסין .עי"ש.
לשיטת התפארת ישראל ,גם לפי השיטה שהשולחנות רחוקים מהננסין ארבע אמות ,היינו שלא
בשעה שמשתמשים בהם ,אבל כשרוצים להשתמש בהם לוקחים שולחן ומעמידים אותו בין
העמודים ננסין.
יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים ,חוץ מהשולחנות שנתבארו במשנה )מידות ה ב(
שיש להם מקום מיוחד לעצמם.
עט .ראב"ד תמיד ל :ואולי הוא כמו 'בין עיניך' בתפילין ,שהכוונה כנגד בין העינים.
פ .תמיד לא:
מנָה
ְבחַ  ,וְ עָ לָ יו ְׁש ֹ
של ִמז ּ ֵ
עוד בענין השולחנות במשנה בתמיד )ג ה(ֵ ּ :בית הַ ִּמ ְט ּ ָבחַ יִ ם הָ יָה לִ ְצפוֹ נוֹ ׁ ֶ
לשה ְס ָד ִרים
ּש ׁ ָ
של ּ ַב ְרזֶל הָ י ּו ְקבו ִּעין ּ ָבהֶ ן ,ו ְׁ
ַביהֶ ן ,וְ אֻ נְ ְקלָ יוֹ ת ׁ ֶ
של ֶא ֶרז עַ ל ּג ּ ֵ
יעית ׁ ֶ
עַ ּמו ִּדים נ ַּנ ִָסין ,ו ְּר ִב ִ
ש ּ ֵבין הָ עַ ּמו ִּדים.
של ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶ
שלְ חָ נוֹ ת ׁ ֶ
יטין עַ ל ׁ ֻ
ש ּ ָבהֶ ן ּתוֹ לִ ין .וּמַ ְפ ִׁש ִ
הָ יָה לְ כָ ל ֶאחָ ד וְ ֶא ָחדֶ ׁ ,
של ׁ ַשיִ ׁש ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְט ְּבחַ יִ ם,
שלְ חָ נוֹ ת הָ י ּו ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁשְׁ ,שמוֹ נֶה ׁ ֶ
שר ׁ ֻ
לשה עָ ָ ׂ
ובמשנה בשקלים )ו ד(ְׁ :ש ׁ ָ
שיִ ׁש
של ׁ ַ
של ּ ֶכסֶ ף עַ ל ׁ ֶ
שיִ ׁש וְ ֶא ָחד ׁ ֶ
של ׁ ַ
ּשנַיִ ם ְּבמַ ע ֲַרב הַ ּ ֶכבֶ ׁשֶ ,אחָ ד ׁ ֶ
יחין ֶאת הַ ְ ּק ָרבַ יִ ם .ו ְׁ
שעֲלֵ יהֶ ן ְמ ִד ִ
ֶׁ
של
ּשנַיִ ם ּ ָבאוּלָ ם ִמ ִּב ְפנִ ים עַ ל ּ ֶפ ַתח הַ ּ ַביִ תֶ ,אחָ ד ׁ ֶ
של ּ ֶכסֶ ף ְּכלֵ י ׁ ָש ֵרת .ו ְׁ
הָ י ּו נוֹ ְתנִ ים ֶאת הָ ֵאבָ ִרים ,עַ ל ׁ ֶ
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לא רוחצים את הקרביים ואת הכרס יחד ,מפני שהכרס מלוכלך
הרבה יותר ,ולא רוצים שהכרס ילכלך את הקרביים ,לכן קבעו
מקום מיוחדפא.
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ש ּ ַמעֲלִ ין
יאתוֹ ֶ ׁ ,
יצ ָ
של זָהָ ב ִּב ִ
שיִ ׁש נוֹ ְתנִ ין לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ִּב ְכנִ יסָ תוֹ  ,וְ עַ ל ׁ ֶ
של ׁ ַ
של זָהָ ב ,עַ ל ׁ ֶ
שיִ ׁש וְ ֶאחָ ד ׁ ֶ
ַׁ
שעָ לָ יו לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ּ ָת ִמיד.
של זָהָ ב ִמ ִּב ְפנִ יםֶ ׁ ,
ּ ַב ּק ֶֹד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין .וְ ֶא ָחד ׁ ֶ
פא .תפארת ישראל.
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משנה ג
יש ֶאת הָ ֵר ָאה ִמן הַ ּ ָכבֵ דְ ,ו ֶא ְצ ּ ַבע הַ ּ ָכבֵ ד
נָ ַטל ֶאת הַ ּ ַס ִּכין ְו ִה ְפ ִר ׁ
נו
קו ָמ ּה .נָ ַקב ֶאת הֶ חָ זֶה ּונְ ָת ֹ
ִמן הַ ּ ָכבֵ דְ ,ולֹא הָ יָ ה ְמזִ יז ָּה ִמ ְּמ ֹ
חו ֵת ְך ְו ֹיו ֵרד ַעד
בוָ .עלָה ל ַּדֹפֶ ן הַ יְ ָמנִ ית ,הָ יָ ה ֹ
שז ָּכָ ה ֹ
לְ ִמי ׁ ֶ
יע לִ ְׁש ּ ֵתי
נוגֵ ַע ּ ַב ּ ִׁש ְד ָרהַ ,עד ׁ ֶ
הַ ּ ִׁש ְד ָרהְ ,ולֹא הָ יָ ה ֹ
שה ּוא ַמ ִ ּג ַ
שז ָּכָ ה בָ ּהְ ,והַ ּ ָכבֵ ד ְּתל ּויָ ה
ָעות ַר ּכ ֹות .ח ֲָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶ
ְצל ֹ
ָעות ִמ ּ ָכאן ּו ְׁש ּ ֵתי
לו ל ּ ֵַג ָרהְ ,ו ִה ִ ּניחַ ּ ָב ּה ְׁש ּ ֵתי ְצל ֹ
בָ ּהָ ּ .בא ֹ
שז ָּכָ ה בָ ּהְ ,והַ ָ ּקנֶה ְוהַ ּלֵב
ָעות ִמ ּ ָכאן .ח ֲָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶ
ְצל ֹ
לו ל ַּדֹפֶ ן הַ ּ ְ ׂש ָמאלִ יתְ ,ו ִה ִ ּניחַ ּ ָב ּה ְׁש ּ ֵתי
ְוהָ ֵר ָאה ְּתל ּויִ ם ּ ָב ּהָ ּ .בא ֹ
ָעות ַר ּכ ֹות ִמ ְּל ַמ ּ ָטןְ .וכָ ְך הָ יָ ה
ָעות ַר ּכ ֹות ִמלְ ַמ ְע ָלן ּו ְׁש ּ ֵתי ְצל ֹ
ְצל ֹ
ַמ ִ ּניחַ ּ ַבחֲבֶ ְר ּ ָת ּה .נִ ְמ ָצא ַמ ִ ּניחַ ִּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ןְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ְׁש ּ ַתיִ ם
שז ָּכָ ה
ִמלְ ַמ ְע ָלן ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ְׁש ּ ַתיִ ם ִמ ְּל ַמ ּ ָטן .ח ֲָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶ
דולָה,
חול ּ ָתל ּוי ּ ָב ּהְ .ו ִהיא הָ יְ ָתה גְ ֹ
בָ ּהְ ,והַ ּ ִׁש ְד ָרה ִע ּ ָמ ּהְ ,והַ ּ ְט ֹ
לו
שהַ ּ ָכבֵ ד ְּתל ּויָ ה בָ ּהָ ּ .בא ֹ
דולָהֶ ׁ ,
קו ִרין ְ ּג ֹ
של יָ ִמין ֹ
ֶא ּ ָלא ׁ ֶ
בוְ ,והָ ַאלְ יָ ה ְו ֶא ְצ ּ ַבע הַ ּ ָכבֵ ד
שז ָּכָ ה ֹ
נו לְ ִמי ׁ ֶ
כו ּונְ ָת ֹ
חו ְת ֹ
ָלע ֶֹקץֹ ,
שז ָּכָ ה בָ ּה.
ָיות ִע ּמ ֹו .נָ ַטל ֶרגֶ ל הַ ּ ְ ׂש ָמאלִ י ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶ
ּו ְׁש ּ ֵתי ְכל ֹ
אש ֹון,
עו ְמ ִדין ְּב ׁש ּו ָרה ְוהָ ֵאבָ ִרים ְּביָ ָדם .הָ ִר ׁ
נִ ְמ ְצא ּו כֻ ּ ָלן ֹ
עוְ ,ו ַק ְרנָ יו
רו ֹ
מו ְכל ּ ֵַפי זְ ֹ
חו ְט ֹ
ינוְ ,ו ֹ
ימ ֹ
ֹאש ִּב ִ
ֹאש ּובָ ֶרגֶ ל .הָ ר ׁ
ּ ָבר ׁ
תו ִמלְ ַמ ְע ָלןְ ,והַ ּ ֶפ ֶדר נָ ת ּון ָעלֶיהָ .
יט ֹ
עו ָתיוּ ,ובֵ ית ְׁש ִח ָ
ּ ֵבין ֶא ְצ ְּב ֹ
שנִ יִּ ,ב ְׁש ּ ֵתי
רו לַח ּוץ .הַ ּ ׁ ֵ
עו ֹ
ֹאלוּ ,ובֵ ית ֹ
של יָ ִמין ִּב ְ ׂשמ ֹ
ְוהָ ֶרגֶ ל ׁ ֶ
עו ָרן
ֹאלוּ ,ובֵ ית ֹ
של ְ ׂשמֹאל ִּב ְ ׂשמ ֹ
ינוֶ ׁ ,
ימ ֹ
של יָ ִמין ִּב ִ
יָ ַדיִ םֶ ׁ ,
ינוְ ,והָ ַאלְ יָ ה
ימ ֹ
ישיָ ּ ,בע ֶֹקץ ּובָ ֶרגֶ ל .הָ ע ֶֹקץ ִּב ִ
לַח ּוץ .הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
ָיות ִע ּמ ֹו.
עו ָתיוְ ,ו ֶא ְצ ּ ַבע הַ ּ ָכבֵ ד ּו ְׁש ּ ֵתי הַ ְּכל ֹ
ְמ ֻדלְ ֶ ּדלֶת ּ ֵבין ֶא ְצ ְּב ֹ
יעיֶ ּ ,בחָ זֶה
עו ֹ
ֹאלוּ ,ובֵ ית ֹ
של ְ ׂשמֹאל ִּב ְ ׂשמ ֹ
הָ ֶרגֶ ל ׁ ֶ
רו לַח ּוץ .הָ ְר ִב ִ
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עו ֶתיהָ בֵ ין
ֹאלוְ ,וצַ לְ ֹ
ינוְ ,והַ ּ ֵג ָרה ִב ְ ׂשמ ֹ
ימ ֹ
ּובַ ּ ֵג ָרה .הֶ חָ זֶה ִב ִ
של
ינוְ ,ו ׁ ֶ
ימ ֹ
של יָ ִמין ִּב ִ
נותֶ ׁ .
ישיִּ ,ב ְׁש ּ ֵתי ְדפָ ֹ
עו ָתיו .הַ ח ֲִמ ִׁ
ֶא ְצ ְּב ֹ
עו ָרן לַח ּוץ .הַ ּ ִׁש ּ ִׁשיַ ּ ,בקְּ ָרבַ יִ ם
ֹ
ֹאלוּ ,ובֵ ית
ְ ׂשמֹאל ִּב ְ ׂשמ ֹ
יעי,
הַ ְ ּנת ּונִ ים ְּבבָ ז ְָך ּו ְכ ָר ַעיִ ם ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ם ִמלְ ַמ ְעלָה .הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעיַ ּ ,ב ָ ּייִ ן .הָ לְ כ ּו ּונְ ָתנ ּום
ּ ַב ּסֹלֶת .הַ ּ ְׁש ִמינִ יַ ּ ,בח ֲִב ִּתין .הַ ְּת ִׁש ִ
בוּ ,ו ְמלָח ּוםְ .ויָ ְרד ּו ּובָ א ּו לָהֶ ם
מֵ ח ֲִצי הַ ּ ֶכבֶ ׁש ּולְ ַמ ּ ָטה ְּב ַמ ֲע ָר ֹ
רות ֶאת ְׁש ַמע:
לְ לִ ְׁש ּ ַכת הַ ָּגזִ ית ,לִ ְק ֹ
המשך ניתוח קרבן התמיד:

נָ ַטל ֶאת ַה ַּס ִּכין ,לקח את הסכיןפב ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ֶאת ָה ֵר ָאה ִמן ַה ָּכבֵ ד,
והבדיל וחתך את הריאה מהכבד ,במקום שהם מחוברים ,וְ ֶאצְ ַּבע
ַה ָּכבֵ ד ִמן ַה ָּכבֵ ד ,וכן הבדיל וחתך את אצבע הכבד מהכבד,
במקום שהם מחובריםפג.
ֶאצְ ַּבע ַה ָּכבֵ ד :חתיכה הבולטת ויוצאת מהכבד ,כעין אצבע.
וְ לֹא ָהיָ ה ְמזִיז ָּה ִמ ּ ְמקוֹ ָמ ּה .ואינו מזיז את אצבע הכבד ממקומה
בגוף ,מפני שאצבע הכבד הוא דבר מועט ,ואם היה מנענע
אותו קצת היה נופל מידפד.
והטעם שחותך כך ומבדיל את הריאה מהכבד וכן מבדיל את
אצבע הכבד מהכבד ,משום שלהלן כאשר יעלו את האברים
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פב .בתפארת ישראל :רצה לומר דלפי שאחר שחתך רגל הימין וקרע בטן הבהמה ,הניח הסכין
מידו ,שלא יתטנף מהבני המעים שיטול ,ולהכי נמי קאמר נטל הפדר ,נטל הבני מעים ,רצה
לומר שנטלן ביד ,שלנטילתן אין צריך סכין ,להכי קאמר הכא ,דהשתא חזר ונטל הסכין,
מדהוצרך להסכין כדי להפריד בצמצום יפה הריאה מהכבד ,שלא יקרע בשר הריאה שהוא רך
וספוגיי.
פג .תפארת ישראל.
פד .תפארת ישראל.
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לכבש ,צריך כל אחד מהם להישאר מחובר בחלק אחר של
הבהמה .דהיינו הריאה נשאר יחד עם הקנה והגרה .הכבד
נשאר עם דופן ימין .ואצבע הכבד נשאר עם העוקץפה.
נָ ַקב ֶאת ֶה ָח ֶזה ,חתך את החזה בעיגול סביב ממקום חיבורו בגוף.
ולאחר שנטל את החזה ממקומו ,נשאר שם כמו נקב חלוןפו.
ּונְ ָתנוֹ לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בוֹ  .ונותן את החזה לכהן שזכה להעלותו לכבש.
בשני צדדי הבהמה יש 'דפנות' ,המורכבות מ'צלעות' ,שהם
עצמות ארוכות היוצאות מחוט השדרה ,והם עוטפים ומגינים
על אברי הנשימה הפנימיים של הבהמה מימין ומשמאל.

הבהמהָ ,היָ ה

ָעלָ ה לַ דּ ֶֹפן ַהיְ ָמנִ ית ,עלה עם הסכין לדופן הימני של
חוֹ ֵת ְך וְ יוֹ ֵרד ַעד ַה ׁ ּ ִש ְד ָרה ,וְ לֹא ָהיָ ה נוֹ גֵ ַע ַּב ׁ ּ ִש ְד ָרה ,וחותך את הדופן
הימני עד השדרה ,אבל לא את השדרה עצמה ,כי השדרה
עצמה נשארת מחוברת לדופן השמאליפזַ .עד ׁ ֶשה ּוא ַמ ִ ּג ַיע לִ ׁ ְש ֵּתי
צְ לָ עוֹ ת ַרכּ וֹ ת .חותך את כל הדופן הימני ,עד שהוא מגיע לשתי
צלעות רכות שסמוך לצואר ,ואינו חותך אותן עם הדופן ,אלא
משאירן מחוברות לצואר .וכן משאיר בצד השני שתי צלעות
רכות מחוברות לעוקץפח .ובאופן זה גם משאיר שתי צלעות
בשני הצדדים של הדופן השמאליפטֲ .ח ָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בָ ּה,
W
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פה .תפארת ישראל.
פו .תפארת ישראל .כתב המפרש וז"ל :ועוד יש לומר לפי שהחזה על הדפנות כמו אהל וכשנטל
את החזה משם הוי כמי שניקב בבהמה שהחזה קצר ברחבו ודומה מקומו לאחר נטילתו כחלון
וזהו עיקר.
פז .אינו משאיר את השדרה מחובר לדופן הימני ,כי אם כן היה הדופן הימני כבד מאוד
)המפרש(.
פח .העוקץ הוא חלק הזנב של הבהמה.
פט .תפארת ישראל.
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חתך את הדופן הימני ונתנה לכהן שזכה להעלותה לכבש.
וְ ַה ָּכבֵ ד ְּתל ּויָ ה בָ ּה .והכבד נשארת תלויה ודבוקה בדופן ימין.
ָּבא לוֹ לַ ֵ ּג ָרה ,הגיע לגרון ,שהוא הצואר ,ונקרא כך משום שבה
הבהמה מעלה גרה .וְ ִה ִּנ ַיח ָּב ּה ׁ ְש ֵּתי צְ לָ עוֹ ת ִמ ָּכאן ּו ׁ ְש ֵּתי צְ לָ עוֹ ת
ִמ ָּכאן .השאיר מחובר לצואר שני צלעות מכל צד .דהיינו אותן
שתי הצלעות שהשאיר בתחילה בבהמה כשחתך דופן הימיני,
לוקח אותן כעת כשהם מחוברים בצואר כשחותכו מהבהמה.
ועוד השאיר גם כן מחוברים בצואר עוד שתי צלעות אחרים
בצד שמאל ,מהדופן השמאלי שלא חתכו עדיין מהבהמהצ.
ֲח ָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶש ָ ּזכָ ה בָ ּה .חתך את הצואר עם שני הצלעות
מכל צד ,ונתנה לכהן שזכה להעלותה לכבש .וְ ַה ָּקנֶ ה ,שדרכו
עובר האויר שהבהמה נושמת אל הריאות ,וְ ַה ֵּלב ,שהוא נמצא
בין הריאות ,וְ ָה ֵר ָאה ,והריאות עצמםְּ ,תל ּויִ ם ָּב ּה ,שלשה אלו,
הקנה והלב והריאה ,תלויים ומחוברים בצואר.

שמאל ,וְ ִה ִּנ ַיח ָּב ּה ׁ ְש ֵּתי

ָּבא לוֹ לַ דּ ֶֹפן ַה ּ ְשׂ ָמאלִ ית ,הגיע לדופן שבצד
צְ לָ עוֹ ת ַרכּ וֹ ת ִמלְ ַמ ְעלָ ן ,והשאיר שתי צלעות מלמעלה ,שהם
נשארו מחוברים בעוקץצאּ .ו ׁ ְש ֵּתי צְ לָ עוֹ ת ַרכּ וֹ ת ִמ ְּל ַמ ּ ָטן .וכן השאיר
שתי צלעות מלמטה ,שכבר לקח אותם כשהם מחוברים
בצוארצב.
הבהמה כעת תלויה ברגל ,על כן הרגליים למעלה והראש
למטה.
W
צ .תפארת ישראל.
צא .תפארת ישראל.
צב .תפארת ישראל.
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יח ַּב ֲחבֶ ְר ָּת ּה .ובזה האופן השאיר גם בדופן ימיןצג,
וְ כָ ְך ָהיָ ה ַמ ִּנ ַ
שתי צלעות מחוברות בעוקץ ,ושתי צלעות מחוברות בגרון.
יהן ,וכך יוצא שמשאיר ליד שתי הדפנות כאשר
נִ ְמצָ א ַמ ִּנ ַיח ִּב ׁ ְש ֵּת ֶ
חותכם מהבהמהְ ׁ ,ש ַּתיִ ם ׁ ְש ַּתיִ ם ִמלְ ַמ ְעלָ ן ,שתי צלעות מכל צד
נשארו מחוברות בעוקץּ ,ו ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ְש ַּתיִ ם ִמ ְּל ַמ ּ ָטן ,ושתי צלעות
מכל צד נשארו מחוברות בצוארצד .דהיינו ארבע צלעות
למעלה ,וארבע צלעות למטהצה.
ֲח ָתכָ ּה ּונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶש ָ ּזכָ ה בָ ּה ,חתך את הדופן השמאלי ונתנה
לכהן שזכה להעלותה לכבש .וְ ַה ׁ ּ ִש ְד ָרה ִע ּ ָמ ּה ,חוט השדרה מחובר
לדופן השמאלי .וְ ַה ּ ְטחוֹ ל ָּתל ּוי ָּב ּה ,וכן הטחולצו תלוי ומחובר
בדופן השמאלי.

וְ ִהיא
ֶא ָּלא

ָהיְ ָתה גְ דוֹ לָ ה ,הדופן השמאלית היא היתה יותר כבדהצז,
ׁ ֶשל יָ ִמין קוֹ ִרין ְ ּגדוֹ לָ ה ,אלא קוראים 'גדולה' לדופן הימנית,
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צג .תפארת ישראל .ומכיוון שלא פירש בדופן הימנית את שני הצלעות למעלה ,לכן פירשם כאן
)המפרש(.
צד .תפארת ישראל.
צה .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ח'.
צו .בענין הטחול ראה בגמרא )ברכות מד (:וז"ל :אמר מר טחול יפה לשינים וקשה לבני מעים,
מאי תקנתיה ,נלעסיה ונשדייה.
ובמסכת סנהדרין )כא (:וז"ל' :ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו' )מלכים א' א ה(,
מאי רבותא ,אמר רב יהודה אמר רב כולן נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים היו .ע"כ .ברש"י וז"ל:
מאי רבותיה .דחמשים איש לבן מלך :נטולי טחול וחקוקי כפות הרגלים .נטולי טחול על ידי
סם שהטחול מכבידו לאדם וחקוקי כפות הרגלים אין בשר בפרסותיהם ורצים על הקוצים ועל
הברקנין ואינן ניזוקין.
צז .המפרש .נראה שמפני שהשדרה מחובר לדופן השמאלי ,על כן הוא יותר כבד.
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ׁ ֶש ַה ָּכבֵ ד ְּתל ּויָ ה בָ ּה ,מפני שהכבד ,שאינו ממין הדופן ,תלוי
ומחובר בדופן הימניתצח.
ואף על פי שגם בשמאלית מחובר הטחול ,מכל מקום הכבד
שונה ,מפני שהוא דבוק ממש בדופן הימניצט.
ָּבא לוֹ לָ ע ֶֹקץ ,הגיע לעוקץ ,הוא סוף השדרה הסמוך לאליהק,
דהיינו החלק האחורי של הבהמה ,מליד הכליות עד סוף הזנבקא.
חוֹ ְתכוֹ  ,חותך את העוקץּ ,ונְ ָתנוֹ לְ ִמי ׁ ֶש ָ ּזכָ ה בוֹ  ,ונותן את העוקץ
לכהן שזכה להעלותו לכבש .וְ ָה ַאלְ יָ ה ,האליה שיש בכבשים,
וְ ֶאצְ ַּבע ַה ָּכבֵ ד ,חתיכה קטנה כעין אצבע שבולט מן הכבדּ ,ו ׁ ְש ֵּתי
כְ לָ יוֹ ת ,ושתי הכליותִ ,ע ּמוֹ  ,כל אלה ,האליה ואצבע הכבד ושתי
הכליות ,מחוברים לעוקץ .וכן גם נשארים מחוברים לעוקץ שתי
צלעות מימין ושתי צלעות משמאלקב.
נָ ַטל ֶרגֶ ל ַה ּ ְשׂ ָמאלִ י ,לקח את הרגל השמאלי שנשאר לבד תלוי על
העמודקגּ ,ונְ ָתנָ ּה לְ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בָ ּה ,ונתן את הרגל השמאלי לכהן
שזכה להעלותה לכבש.
בסדר הזה מפשיטים ומנתחים עולת בהמהקד .ואלו הם הנתחים
האמורים בתורהקה 'וְ נִ ּ ַתח א ָֹת ּה לִ נְ ָתחֶ יהָ 'קו.
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צח .המפרש .תפארת ישראל.
צט .תפארת ישראל.
ק .רא"ש.
קא .תפארת ישראל .וז"ל התפארת ישראל :ריקגראד ,והוא החלק שמאחורי הבהמה ,ממקום
שאצל הכליות עד סוף הזנב.
קב .המפרש .תפארת ישראל .וז"ל התפארת ישראל :ושני צלעות שמכאן ומכאן שנשארים גם
כן מחוברים בו ,לא חש תנא להזכירן ,מפני שקטנים וקצרים הם ואינן נכרין.
קג .המפרש .רא"ש.
קד .קרבן תמיד הוא קרבן עולה.
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עד עכשיו נתבאר סדר הפשט וניתוח קרבן התמיד ,מעכשיו
יתבאר סדר הולכת האברים למזבח ,ואיזה אבר קודם לאבר
שאחריוקז.
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קה .ויקרא א' ו' .ברש"י :והפשיט את העולה .מה תלמוד לומר העולה ,לרבות את כל העולות
להפשט ונתוח .אותה לנתחיה .ולא נתחיה לנתחים.
קו .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ט'.
קז .עפ"י המפרש.
הציור דלהלן נעתק מספר 'עבודת הקרבנות' ,ברשות המו"ל .ותשוח"ח .הציור נעשה ע"י הרה"ג
אמתי בן-דוד שליט"א.
הציור שאחריו ברשות הרה"ג אמתי בן-דוד שליט"א ,בעמ"ח ספר 'נר תמיד' .ותשוח"ח.

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ד משנה ג

שג

נִ ְמצְ א ּו כֻ ָּלן עוֹ ְמ ִדין ְּב ׁש ּו ָרה וְ ָה ֵאבָ ִרים ְּביָ ָדם .נמצא שכל הכהנים
שזכו להעלות את אברי התמיד ,עומדים בשורה ,ואברי קרבן
התמיד בידםקח.
ֹאש ּובָ ֶרגֶ ל .הכהן הראשון אוחז את הראש ואת הרגל
אשוֹ ןָּ ,בר ׁ
ָה ִר ׁ
הימני.
ימינוֹ  ,את הראש אוחז ביד ימין .מפני שהוא קודם לכל
ֹאש ִּב ִ
ָהר ׁ
האברים .וְ חוֹ ְטמוֹ כְ לַ ּ ֵפי זְרוֹ עוֹ  ,חוטם הבהמה פונה כלפי זרוע
הכהן ,כי מפני שחוטמו שחור אינו הדור שיהיה כלפי חוץ.
וְ ַק ְרנָ יו ֵּבין ֶאצְ ְּבעוֹ ָתיו ,וקרני הבהמה בין אצבעותו הכהן ,כדי
W
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קח .להלן סדר הולכת האברים לכבש מהרמב"ם .קרבן תמיד הא כבש או עז ,ולכן מוליכים
אותו מספר הכהנים שמוליכים כבש או עז .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ו י-יט( וז"ל :י .בכמה
מוליכין את האיברים לכבש .אם מן הצאן היא העולה מוליכין אותה ששה.
יא .הראשון בראש וברגל .הראש בימינו וחוטמו כלפי זרועו .וקרניו בין אצבעותיו .ובית שחיטה
למעלה והפדר עליה והרגל של ימין בשמאלו ובית עורה לחוץ.
יב .השני בשתי הידים של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו ובית עורן לחוץ.
יג .השלישי בעוקץ וברגל .העוקץ בימינו והאליה מדולדלת בין אצבעותיו ואצבע הכבד ושתי
הכליות עמו והרגל של שמאלו בשמאלו ובית עורן לחוץ.
יד .הרביעי בחזה ובגרה .החזה בימינו והגרה בשמאלו וצלעותיה בין אצבעותיו.
טו .החמישי בשתי דפנות של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו ובית עורן לחוץ.
טז .הששי בקרבים נתונין בבזך וכרעים על גביהן מלמעלה .אם היתה העולה כבש או עז .אבל
אם היתה איל מוליכין הקרבים שנים .וכן הסלת של נסכיה ביד אחד והיין ביד אחר .ואם היה
איל הסלת בשנים והיין בשנים.
יז .נמצאת למד שהכבש או העז מוליכין אותו שמונה למזבח .והאיל מוליכין אותו אחד עשר.
יח .השור מוליכין אותו ארבעה ועשרים .הראשון מוליך את הראש .והשני והשלישי מוליכין
הרגל של ימין .והרביעי והחמישי מוליכין את העוקץ .והששי והשביעי מוליכין את הרגל של
שמאל .והשמיני מוליך את החזה .והגרה מוליכין אותה שלשה .תשיעי ועשירי ואחד עשר.
ומוליכין שתי הידים בשנים .ושתי הדפנות בשנים .והקרבים והסולת והיין בשלשה שלשה הרי
ארבעה ועשרים.
יט .ולמה לא יחלקו האבר הגדול של שור לחלקים שנאמר )ויקרא א ו( 'ונתח אותה לנתחיה' ולא
נתחיה לנתחים .במה דברים אמורים בעולות הצבור .אבל עולות היחיד אם רצו להוליך נתחיה
בפחות מאלו או ביותר מוליכין.
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שלא יתנועע ממקומו כשיוליכו למזבחּ .ובֵ ית ׁ ְש ִח ָיטתוֹ ִמלְ ַמ ְעלָ ן,
יה ,ומקום השחיטה
מקום השחיטה מלמעלה ,וְ ַה ּ ֶפ ֶדר נָ ת ּון ָעלֶ ָ
מכוסה בפדר .שהואקט 'הַ חֵ לֶב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ֶּק ֶרב'קי ,שהוא קרום
שמכסה את כל הכרסקיא .על ידי הפדר כיסה את מקום השחיטה
בראש ,כדי שלא יראה לכלוך דם השחיטהקיב .וזה דרך כבוד של
מעלה ,שהחלב הזה ראוי לפרסו ולכסות בוקיג.
וְ ָה ֶרגֶ ל ׁ ֶשל יָ ִמין ִּבשְׂ מֹאלוֹ  ,ואוחז את הרגל הימני של הבהמה ,ביד
שמאל של הכהןּ ,ובֵ ית עוֹ רוֹ לַ ח ּוץ .הרגל במקום חבורו בגוף אין
עליו עור ,והיינו שהצד החיצוני של הרגל שמפשיטים משם את
העור יהיה ביד הכהן המוליך כלפי חוץ אל העם ,ומקום החתך
כלפי המוליךקיד.
הכהן ַה ׁ ּ ֵשנִ יִּ ,ב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם ,אוחז את שתי הידים ,דהיינו שתי
ימינוֹ  ,את יד ימין אוחז ביד ימינו,
הרגליים הקדמיותֶ ׁ .של יָ ִמין ִּב ִ
ׁ ֶשל שְׂ מֹאל ִּבשְׂ מֹאלוֹ  ,ואת יד שמאל אוחז ביד שמאלוּ .ובֵ ית עוֹ ָרן
W
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קט .שמות כ"ט י"ג ועוד הרבה.
קי .תפארת ישראל.
קיא .ברש"י )שמות כ"ט י"ג( :החלב המכסה את הקרב .הוא הקרום שעל הכרס שקורין טיל"א.
ברמב"ן )ויקרא א ח( :את הפדר .תרגם אונקלוס 'תרבא' ,וכן דברי כל המפרשים פה אחד ואין
למלה חבר ,ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם ,רק לחלב הדק הפרוס ומבדיל בין הקרבים,
והמלה מן ההפוכים ,פדר פרד ,שמפריד בין הקרבים העליונים לתחתונים ,ולכך אמרו רבותינו
שיהא פורס הפדר על בית השחיטה ,שזהו דרך כבוד של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו
ולכסות בו ,וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי .וכו'.
קיב .המפרש .תפארת ישראל .בתפארת ישראל וז"ל :כדי שלא יראה בו לכלוך דם השחיטה,
דבשלמא בית הצואר ,אף על גב שגם כן מלוכלך בדם ,היה יכול להפוך מקום השחיטה לעומת
עצמו ,באופן שלא יראה הדם ,מה שאין כן הראש שצריך שיהיה חוטמו השחור כלפי זרועו
כלקמן ,ע"כ שיהיה מקום לכלוך הדם מגולה.
קיג .רמב"ן ויקרא א' ח'.
קיד .המפרש .תפארת ישראל.
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לַ ח ּוץ .הצד החיצוני שמפשיטים משם את העור יהיה ביד הכהן
המוליך כלפי חוץ אל העם ,ומקום החתך כלפי המוליךקטו.
ישיָּ ,בע ֶֹקץ ּובָ ֶרגֶ ל ,אוחז את העוקץ ואת הרגל.
הכהן ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ

ימינו ,וְ ָה ַאלְ יָ ה ְמ ֻדלְ דֶּ לֶ ת ֵּבין
באצבעותקטז ,וְ ֶאצְ ַּבע ַה ָּכבֵ ד

ימינוֹ  ,את העוקץ מחזיק ביד
ָהעֹ ֶקץ ִּב ִ
ֶאצְ ְּבעוֹ ָתיו ,כדי שהאליה תיאחז שם
ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ְּכלָ יוֹ ת ִע ּמוֹ  ,אצבע הכבד והכליות דבוקים בעוקץקיז.

ָה ֶרגֶ ל ׁ ֶשל שְׂ מֹאל ִּבשְׂ מֹאלוֹ  ,ואת הרגל השמאלי אוחז בשמאלו,
ּובֵ ית עוֹ רוֹ לַ ח ּוץ .הצד החיצוני שמפשיטים משם את העור יהיה
ביד הכהן המוליך כלפי חוץ אל העם ,ומקום החתך כלפי
המוליךקיח.
יעיֶּ ,ב ָח ֶזה ּובַ ֵ ּג ָרה ,אוחז את החזה ואת הצואר.
הכהן ָה ְרבִ ִ
ימינוֹ  ,את החזה אוחז הכהן ביד ימין ,כי הוא יותר חשוב,
בִ ִ
וְ ַה ֵ ּג ָרה בִ שְׂ מֹאלוֹ  ,ואת הצואר אוחז הכהן ביד שמאל ,וְ צַ לְ עוֹ ֶת ָיה
בֵ ין ֶאצְ ְּבעוֹ ָתיו ,והצלעות שמחוברות לצואר הם בין האצבעות
של הכהן ,כדי שיתאחז שםקיט.

ֶה ָחזֶה

ישיִּ ,ב ׁ ְש ֵּתי ְד ָפנוֹ ת ,אוחז את שתי הדפנותֶ ׁ .של יָ ִמין
הכהן ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ִּב ִ
ימינוֹ  ,דופן ימין אוחז הכהן ביד ימין ,וְ ׁ ֶשל שְׂ מֹאל ִּבשְׂ מֹאלוֹ  ,ודופן
שמאל אוחז ביד שמאלּ .ובֵ ית עוֹ ָרן לַ ח ּוץ .הצד החיצוני
W
קטו .המפרש .תפארת ישראל.
קטז .תפארת ישראל.
קיז .המפרש .תפארת ישראל.
קיח .המפרש .תפארת ישראל.
קיט .תפארת ישראל.
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שמפשיטים משם את העור יהיה ביד הכהן המוליך כלפי חוץ
אל העם ,ומקום החתך כלפי המוליךקכ.
הכהן ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשיַּ ,ב ְּק ָרבַ יִ ם ַה ְּנת ּונִ ים ְּבבָ ז ְָך ,אוחז את הקרביים
שנמצאים בתוך כף גדול מזהבקכא .מפני שהם רבים צריך ליתנם
יהם ִמלְ ַמ ְעלָ ה ,והכרעיים ,שהם החלק
בתוך הבזךקכבּ .וכְ ָר ַעיִ ם ַעל ַ ּג ֵּב ֶ
התחתון עד הברך ,מכל רגל מארבע רגלי הבהמה ,נמצאים על
גבי הקרביים מלמעלהקכג.
יעיַּ ,ב ּסֹלֶ ת .הכהן השביעי ,מחזיק את הסולת של
הכהן ַה ׁ ּ ְשבִ ִ
קכד
מנחת הנסכים שמקריבים עם הקרבן תמיד .
ואין צריך לפרש שמוליך את הסולת והחביתין והיין בתוך
כליםקכה.

W

באר התמיד

X

קכ .המפרש .תפארת ישראל.
קכא .תפארת ישראל.
קכב .תפארת ישראל.
קכג .תפארת ישראל.
קכד .רמב"ם.
יעת
שמֶ ן ּ ָכ ִתית ְר ִב ִ
ֲשי ִרית הָ ֵאיפָ ה סֹלֶ ת לְ ִמנְ חָ ה ְּבלוּלָ ה ְּב ׁ ֶ
ככתוב בפרשת התמיד )במדבר כח ה(ַ :וע ִ ׂ
הַ ִהין.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב א( :היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים
והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים .ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא
לבונה .אבל טעונה מלח .וכולה נשרפת על מזבח החיצון .ויתנסך היין על המזבח .ואין נותנין
אותו על האש אלא מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.
ולהלן )שם ד( :כמה הוא שיעור נסכים .נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין
שמן ויין לנסך רביעית ההין .וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל אף
על פי שהיא גדולה .אבל נסכי איל הן שני עשרונים סלת בלול בשלישית ההין שמן ויין לנסך
שלישית ההין .ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין
שמן ויין לנסך חצי ההין.
קכה .תפארת ישראל.
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הכהן ַה ׁ ּ ְש ִמינִ יַּ ,ב ֲחבִ ִּתין] .ד[ הכהן השמיני ,מחזיק חצי משתים
עשרה החלות של מנחת החביתין שמקריבים משל הכהן גדול
בבוקרקכו ]והחצי השני יחד עם תמיד של בין הערביים[.
יעיַּ ,ב ָ ּייִ ן .הכהן התשיעי ,מחזיק את היין לניסוך היין,
הכהן ַה ְּת ׁ ִש ִ
קכז
שמנסכים עם קרבן התמיד .
ָהלְ כ ּו ּונְ ָתנ ּום ֵמ ֲחצִ י ַה ֶּכבֶ ׁש ּולְ ַמ ּ ָטה ְּב ַמ ֲע ָרבוֹ  ,הלכו הכהנים ,והניחום
בחציו התחתון של הכבש ,בצד מערב שהוא סמוך להיכלקכח.
ּו ְמלָ ח ּום ,ומלחו אותם ,שנאמר וְ כָ ל ָק ְר ַּבן ִמנְ חָ ְת ָך ַּב ּ ֶמלַח ִּת ְמלָח
אלֹהֶ ָ
יך מֵ ַעל ִמנְ חָ ֶת ָך ַעל ּ ָכל ָק ְר ָּבנְ ָך
וְ לֹא ַת ְ ׁש ִ ּבית מֶ לַח ְ ּב ִרית ֱ
ּ ַת ְק ִריב מֶ לַחקכט.
W
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קכו .תפארת ישראל.
בתפארת ישראל )יומא ב ג( וז"ל] :החביתין[ הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן
וחולטן ברותחין ולש ואופה אותן ,ומקריב ו' חלות בבוקר פתות פתים ,עם חצי קומץ לבונה ,וו'
חלות האחרות פתותות עם קומץ לבונה בערב ,ולרמב"ם מקריב י"ב חצי חלות פתותות בבוקר,
וי"ב חצי חלות פתותות בערב ,ומשל כהן גדול היו קרבין ,ומדהיו נאפות בשמן במחבת ,להכי
קרוין חביתין.
קכז .רמב"ם.
שכָ ר
יעת הַ ִהין לַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ ֶא ָחד ּ ַב ּק ֶֹד ׁש הַ ּ ֵס ְך נֶסֶ ְך ׁ ֵ
ככתוב בפרשת התמיד )במדבר כח ז( :וְ נִ ְס ּכוֹ ְר ִב ִ
לַ ה'.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב א( :היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים
והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים .ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא
לבונה .אבל טעונה מלח .וכולה נשרפת על מזבח החיצון .ויתנסך היין על המזבח .ואין נותנין
אותו על האש אלא מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.
ולהלן )שם ד( :כמה הוא שיעור נסכים .נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין
שמן ויין לנסך רביעית ההין .וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל אף
על פי שהיא גדולה .אבל נסכי איל הן שני עשרונים סלת בלול בשלישית ההין שמן ויין לנסך
שלישית ההין .ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין
שמן ויין לנסך חצי ההין.
קכח .תפארת ישראל.
קכט .ויקרא ב' י"ג.
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וְ יָ ְרד ּו מהכבשּ ,ובָ א ּו לָ ֶהם לְ לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִית ,לִ ְקרוֹ ת ֶאת ׁ ְש ַמע ,ובאו
ללשכת הגזית כדי לקרוא קריאת שמע .ולאחר קריאת שמע
יקטירו את הקטורת ,וכך נכון הדבר שיתפללו קודם שיקטירו
איזה הקטרה ,וכך יעלה קרבנם לריח ניחוחקל.
]ה[

בשלשה מקומות נמצא המלחקלא:

א .בלשכת המלח .שם נמצא המלח .ולוקחים משם מלח כדי
למלוח את עורות הקדשים בלשכת הפרוהקלב .וכן לוקחים משם
מלח לצורך הכהנים לאכילת קדשי קדשיםקלג.
ב .על גבי הכבש .שם מולחים את איברי הקרבנות לפני
הקרבתםקלד.
ג .בראש המזבח .שם מולחים את הקומץ ,והלבונה ,ומנחות
הנשרפות ,ועולת העוףקלה.
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קל .המפרש .וראה ברא"ש.
קלא .מנחות כ"א :רמב"ם הלכות איסורי מזבח ה' י"ג.
קלב .תוס' מנחות כ"א:
לשכת הפרוה נקרא כך ,על שם מכשף אחד ששמו 'פרוה' ,שחפר מחילה מירושלים לבית
המקדש ,כי רצה להגיע לראות את העבודה של הכהן גדול בקודש הקדשים ביום הכיפורים,
וכשהגיע ללשכה זו ,הרגישו הכהנים בזה ,ומצאוהו והרגוהו .ולזכר הנס שמצאוהו ,קבעו את שם
הלשכה על שמו .בלשכת הפרוה מולחים את עורות הקרבנות )מדות ה' ג' ובמפרשים(.
קלג .תוס' ישנים יומא י"ט .ועפ"י שקלים ז' ז' .מנחות כ"א :רמב"ם הלכות מעילה ח' ו'.
קלד .מנחות כ"א :רמב"ם הלכות איסורי מזבח ה' י"ג.
קלה .מנחות כ"א :רמב"ם הלכות איסורי מזבח ה' י"ג.
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אוצר התמיד

שט

â

א .לכאורה צריך לבאר מה הטעם שגם בגמרא וגם במפרשים מוזכר כל הזמן הענין שזה
כעקידת יצחק בן אברהם.
הלא ממה נפשך ,אם צריך לבאר איך היה ,הרי בלאו הכי צריך לבאר ,ומה לנו אם היה
כעקידת יצחק ,הרי בלאו הכי צריך לבאר איך היה עקידת יצחק .ואם כן אפשר כבר לבאר
מיד שקרבן התמיד היה כך ,ומדוע צריך לבאר שזה היה כעקידת יצחק.
נראה לתרץ ,שכמו שבכל יום ויום אומרים 'האיר פני המזרח עד שהוא בחברון' כדי להזכיר
זכות אבות ,כמו שכתוב לעיל )תמיד ג ב( ,כמו כן גם כאן ,מזכירים בכל יום ויום זכות
עקידת יצחק ,ועוקדים את הטלה כמו בעקידת יצחק .כדי להזכיר זכות עקידת יצחק.
וכן קבעו גם לזמן הגלות ,להזכיר בכל יום זכות עקידת יצחק ,וכגון מה שאומרים :אֱ לֹהֵ ינ ּו
טוב ְלפָ נֶ ָ
יך ,וּפָ ְק ֵדנ ּו ִ ּב ְפ ֻקדַּ ת יְ ׁשו ָּעה ְו ַרח ֲִמים ִמ ּ ְ ׁשמֵ י ְ ׁשמֵ י ֶק ֶדם,
רון ֹ
בו ֵתינ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְ ּבזִ ָּכ ֹ
וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
ש ָר ֵאל עֲ בָ ֶד ָ
יךְ ,ו ֶאת הַ ְ ּב ִרית ְו ֶאת הַ חֶ סֶ ד
מונִ ים ַא ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק ְויִ ְ ֹ
וּזְ כָ ר לָ נ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ַאהֲ בַ ת הַ ַ ּק ְד ֹ
ְו ֶאת הַ ּ ְ ׁשבו ָּעה ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ַּב ְע ָּת ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְ ּבהַ ר הַ ּמ ֹו ִר ָ ּיהְ ,ו ֶאת ָהעֲ ֵק ָדה ֶׁש ָע ַקד ֶאת יִ ְצחָ ק ְ ּב ֹנו ַעל
תו ָר ֶת ָך.
ַ ּג ֵּבי הַ ִּמזְ ֵּבחַ ַּ ,כ ָּכתוּב ְ ּב ֹ
טוב ְלפָ נֶ ָ
יך,
רון ֹ
בו ֵתינוּ ,זָ ְכ ֵרנ ּו ְ ּבזִ ָּכ ֹ
וכן בימים הנוראים ,וכגון מה שאומרים :אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
וּפָ ְק ֵדנ ּו ִ ּב ְפ ֻקדַּ ת יְ ׁשו ָּעה ְו ַרח ֲִמים ִמ ּ ְ ׁשמֵ י ְ ׁש ֵמי ֶק ֶדם ,וּזְ ָכר לָ נ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶאת הַ ְ ּב ִרית ְו ֶאת
הַ חֶ סֶ ד ְו ֶאת הַ ּ ְ ׁשבו ָּעה אֲ ֶׁשר נִ ְ ׁש ַּב ְע ָּת ְל ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ְ ּבהַ ר הַ ּמ ִֹר ָ ּיהְ .ו ֵת ָר ֶאה ְלפָ נֶ ָ
יך עֲ ֵק ָדה ֶׁש ָע ַקד
צו ְנ ָך ְ ּבלֵ בָ ב ָׁשלֵ םֵּ ,כן
ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ֶאת יִ ְצחָ ק ְ ּב ֹנו ַעל ַ ּג ֵּבי הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְ ,ו ָכבַ ׁש ַרח ֲָמיו לַ עֲ ש ֹֹות ְר ֹ

יִ ְכ ְ ּב ׁש ּו ַרח ֲֶמ ָ
ֲרון ַא ּ ְפ ָך מֵ ַע ְּמ ָך וּמֵ ִע ְיר ָך וּמֵ ַא ְר ְצ ָך
דול יָ ׁשוּב ח ֹ
יך ֶאת ַּכ ַע ְס ָך מֵ ָעלֵ ינוּ ,ו ְּבטו ְּב ָך הַ ָ ּג ֹ
משה ַע ְבדֶּ ָך ִמ ּ ִפי
ֶׁ
תו ָר ֶת ָך ַעל יְ ֵדי
ו ִּמ ַּנחֲלָ ֶת ָךְ .ו ַק ֶ ּים לָ נ ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶאת הַ דָּ בָ ר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ְ ּב ֹ
אתי א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֵ י הַ גּ ֹויִ ם
הוצֵ ִ
אש ִֹנים אֲ ֶׁשר ֹ
בו ֶד ָך ָּכ ָאמוּרְ :וזָ כַ ְר ִ ּתי לָ הֶ ם ְ ּב ִרית ִר ׁ
ְכ ֹ

עולָ םְ ,ו ֵאין ִ ׁש ְכחָ ה ִל ְפנֵ י
חות ַא ָּתה הוּא מֵ ֹ
ִל ְה ֹיות לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים ,אֲ נִ י יְ הֹוָ הּ ִ :כי ֹזוכֵ ר ָּכל הַ ִ ּנ ְ ׁש ָּכ ֹ
עו הַ י ֹּום ְ ּב ַרח ֲִמים ִ ּתזְ כּ ֹר.
בו ֶד ָך ,וַ עֲ ֵק ַדת יִ ְצחָ קְ ,לזַ ְר ֹ
ִכ ּ ֵסא ְכ ֹ
אומֵ ר )ויקרא א יא(ָ :צפֹנָ ה
במדרש רבה )ויקרא ב יא( וז"לְ :ו ָׁשחַ ט ֶאת ֶּבן הַ ָּב ָקר וגו' וּבָ ַאיִ ל הוּא ֹ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ְ ׁשנֵ י
ִל ְפנֵ י ה'ָ ,א ְמר ּו ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁש ָע ַקד ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ֶאת יִ ְצחָ ק ְ ּב ֹנו ִה ְת ִקין הַ ָ ּק ֹ

יבין
ְכבָ שִׂ יםֶ ,אחָ ד ֶׁשל ַׁשח ֲִרית ְו ֶאחָ ד ֶׁשל ַע ְר ִביתְ ,ו ָכל ָּכ ְך לָ ּ ָמהֶׁ ,ש ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁש ָהי ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ַמ ְק ִר ִ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא עֲ ֵק ַדת
קו ִרין ֶאת הַ ִּמ ְק ָרא הַ ּזֶה ָצפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה'ֹ ,זוכֵ ר הַ ָ ּק ֹ
ָּת ִמיד ַעל ַ ּג ֵּבי הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְו ֹ
יש ֵּבין ִא ּ ָׁשה ֵּבין ֶעבֶ ד
יד ִני ָעלַ י ֶאת הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ְו ֶאת הָ ָא ֶרץֵּ ,בין גּ ֹוי ֵּבין יִ שְׂ ָר ֵאל ֵּבין ִא ׁ
יִ ְצחָ קְ ,מ ִע ַ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא עֲ ֵק ַדת יִ ְצחָ ק,
קו ִרין ֶאת הַ ִּמ ְק ָרא הַ ּזֶהָ ,צפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה'ֹ ,זוכֵ ר הַ ָ ּק ֹ
ֵּבין ָא ָמהֹ ,
ֶׁש ֶּנאֱ ַמרָ :צפֹנָ ה ִל ְפנֵ י ה'.
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ב .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות פרקים ד-ה( וז"ל :א .כל הקרבנות אין מקריבין אותן אלא
ביום שנאמר )ויקרא ז לח( 'ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם' 'ביום' ולא
בלילה .לפיכך אין שוחטין זבחים אלא ביום ואין זורקין דמים אלא ביום השחיטה שנאמר
)ויקרא ז טז( 'ביום הקריבו את זבחו' ביום הזביחה תהיה ההקרבה .וכיון ששקעה החמה נפסל
הדם.
ב .כל שקרבו מתיריו ביום מעלין אותו על המזבח כל הלילה .כיצד זבחים שנזרק דמם
ביום מקטירין אימוריהן בלילה עד שיעלה עמוד השחר .וכן איברי העולות מקטירין אותן
בלילה עד שיעלה עמוד השחר .וכדי להרחיק מן הפשיעה אמרו חכמים שאין מקטירין
האימורין ואיברי העולה אלא עד חצות הלילה.
ג .אע"פ שמותר להקטיר אימורין ואיברים בלילה אין מאחרין אותן לדעת .אלא משתדלין
להקטיר הכל ביום .חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר אימורין ואיברים אע"פ שכשרים
בלילה דוחין את השבת בזמנן ואין מאחרין אותן למוצאי שבת.
ד .כל דבר שאינו קרב אלא ביום כגון הקומץ והלבונה והקטרת ומנחות הנשרפות מותר
להקריבן עם מבוא השמש .והם מתאכלין והולכין כל הלילה כאיברי עולה.
ה .הנסכים הבאים עם הזבח אין קריבין אלא ביום שנאמר )במדבר כט לט( 'ולנסכיכם
ולשלמיכם' מקיש נסכים לשלמים מה שלמים ביום אף נסכים ביום .אבל הנסכים הבאים
בפני עצמן מתקדשין בלילה וקריבין בלילה .לפיכך אם נזדמנו לו נסכים הבאין בפני עצמן
מקדישן ומקריבן בלילה ועלות השחר פוסלת בהן כאיברי העולות.
ו .כל היום כשר לסמיכה ולשחיטה ולמליקה להקטר להגשה ולהזייה ולתנופה ולקמיצה
ולקרבן המוספין .וכל הלילה כשר להקטיר אימורין ואיברים .זה הכלל דבר שמצותו ביום
כשר כל היום .ודבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה .ואף על פי כן זריזין מקדימין למצות.
ז .כל הזבחים אין שוחטין אותן לכתחלה אלא בסכין מכלי שרת .ואם שחט בכל דבר
ששוחטין בו החולין אפילו בקרומית של קנה כשרין.
ח .וכל הזבחין שקיבל מדמם פחות מכדי הזייה לא נתקדש הדם .וצריך להתכוין לקבל כל
הדם .כיצד הוא עושה אוחז הסימנים בידו ומוציאן עם הורידין לתוך המזרק .ושוחט שנים
או רוב שנים כדי שיתקבל הדם כולו בכלי .ומגביה הסכין למעלה כדי שלא ירד הדם
מעליה אלא מן הצואר .ודם שבסכין מקנחו בשפת המזרק.
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ט .אויר הכלי הרי הוא ככלי .היה מקבל הדם ונפחתו שולי המזרק קודם שיגיע הדם לאויר
המזרק הנפחת לא נתקדש הדם .שהאויר שאין סופו לנוח אינו כמונח.
י .כל הזבחים צריך העובד שתהיה מחשבתו לשם הזבח ולשם בעליו בשעת זביחה ובשעת
קבלת הדם ובשעת הולכת הדם ובשעת זריקתו על המזבח שנאמר )ויקרא ז טו( 'ובשר זבח
תודת שלמיו' שתהיה זביחה עם שאר ארבע העבודות לשם שלמיו .וכן שאר הקרבנות .ואם
שחט ועבד שאר עבודות סתם ולא חשב כלל בעולה ובשלמים הרי הן כשרים ועלו לבעלים.
יא .וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה דברים .לשם הזבח .ולשם
הזובח .ושהזבח להשם ברוך הוא .ושיקטירו לאישים .ושהקטרתו לריח בלבד .ושריח זה נחת
רוח לפני השם .ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו .והשוחט חטאת ואשם צריך שתהיה
מחשבתו לשם אותו החטא שבא עליו.
א .כבר ביארנו ששחיטת הקדשים כשירה בזרים ומקבלת הדם ואילך מצות כהונה וכל
הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן .אבל מקום שחיטתן ומקום קיבול דמן אינו שוה
בכלן.
ב .כיצד קדשי קדשים אין שוחטין אותן ואין מקבלין את דמן אלא בצפון המזבח בכל
המקום שביארנו גבולותיו בתחילת ספר זה .וקדשים קלים שחיטתן וקיבול דמן בכל מקום
מן העזרה.
ג .ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא בצפון .שהרי נאמר בעולה )ויקרא א יא( 'ושחט
אותו על ירך המזבח צפונה' ובחטאת הוא אומר )ויקרא ו יח( 'במקום אשר תשחט העולה
תשחט החטאת' וכשם שהחטאת נקראת קדש קדשים כך העולה נקראת קדש קדשים .ובאשם
הוא אומר )ויקרא ז ב( 'במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם' ושלמי צבור הוקשו
לחטאת שנאמר )ויקרא כג יט( 'ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח
שלמים' לפיכך הן קדשי קדשים כחטאת ונשחטין במקום שחיטתה .ומקום שחיטה הוא מקום
הקבלה.
ד .ומנין ששוחטים קדשים קלים בכל העזרה אפילו אחורי ההיכל .שהרי נאמר בשלמים
)ויקרא ג ב( 'ושחטו פתח אוהל מועד' להכשיר כל הרוחות שהרי לא ייחד להם רוח .והוא
הדין לשאר הקדשים קלים ואם שחטם בהיכל כשרים .אבל אם שחטן בגגו של היכל פסולין
שאין הגגות ראויות לשחיטה כלל אלא בקרקע העזרה.
ה .שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין שנאמר )ויקרא ג ב( 'פתח אהל מועד'
בזמן שפתוח .אפילו היו דלתותיו מוגפות הרי זה כנעול .אבל הפרוכת שעליו אינה פוסלת.
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ו .העולה והאשם והשלמים בין של יחיד בין של צבור זריקת דם שלשתן על גבי המזבח
שוה לעולה .וכיצד הוא עושה .כשלוקח הכהן הדם במזרק וזורק ממנו במזרק שתי זריקות
על שתי זויות המזבח באלכסון מחצי המזבח ולמטה על קרן מזרחית צפונית ועל קרן
מערבית דרומית .ומתכוין כשיזרק הדם על הקרן שיהיה הדם מקיף על הזויות כמין ג"ם.
כדי שימצא הדם של שתי מתנות על ארבעה כתלי המזבח לפי שנאמר בעולה ובשלמים
)ויקרא ז ב ,ויקרא ט יב ,ויקרא ט יח( 'סביב' והוא הדין לאשם .ושירי הדם נשפכין על היסוד
הדרומי.
ז .החטאות הנאכלות דמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצון מחצי מזבח
ולמעלה לפי שנאמר בה )ויקרא ד כה ,ויקרא ד לד( 'על קרנות המזבח' וכיצד הוא עושה.
כשלוקח הכהן הדם במזרק מוליכו אצל המזבח וטובל אצבעו הימנית הסמוכה לגודל בדם.
וסומך באצבעו הגדולה מכאן ובגודל מכאן ומחטא ויורד כנגד חודה של קרן עד שיכלה כל
הדם שבאצבעו .וכן הוא עושה בכל קרן וקרן .ואם נתן סמוך לקרן כאמה אחת מכאן או
מכאן כפר.
ח .וצריך לטבול אצבעו על כל קרן וקרן .וכשגומר הנתינה על הקרן מקנח אצבעו בשפת
המזרק .ואח"כ טובל פעם שניה .ששירי הדם שבאצבעו פסולין ליתן מהן על קרן אחרת.
ט .אין בכל הקרבנות קרבן שטעון הזיית דם באצבעו אלא חטאת בלבד שנאמר בה )ויקרא

ט ט( 'וטבל אצבעו בדם' וצריך שיהיה שם דם כדי טבילה לא שיספג אצבעו מדם.
י .ומנין הוא מתחיל .עולה בכבש ופונה לימינו ומהלך על הסובב ונותן בקרן דרומית
מזרחית תחילה .ואח"כ בקרן השניה הסמוכה לה שהיא מזרחית צפונית .ואח"כ בקרן
שלישית הסמוכה לה שהיא צפונית מערבית .ואח"כ בקרן רביעית הסמוכה לה שהיא מערבית
דרומית .ועל יסוד אותה הקרן שהשלים בה המתנות הוא שופך שירי הדם שנאמר )ויקרא ד

יח( 'ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח' )העולה( זה יסוד דרומי.
יא .כל החטאות הנשרפות דמם נכנס לפנים להיכל ומזין ממנו שם כאשר מפורש בתורה.
ושירי הדם שופכן על יסוד המערבי של מזבח החיצון שהוא פוגע בו תחילה בצאתו מן
ההיכל.
יב .והיכן מזין מדמן .וכמה מזה מהם .פר ושעיר של יום הכפורים דם כל אחד מהן טעון
שמונה הזיות על בין הבדים ושמונה על הפרוכת .ומערב דם הפר והשעיר ומזה משניהם
ארבע הזאות על ארבע קרנות מזבח הזהב שבהיכל .ושבע הזיות על אמצעו של מזבח זה
כמו שיתבאר בהלכות עבודת יום הכפורים .ואם לא כיון בהזיות שבפנים כשרות.
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יג .פרים הנשרפין ושעירים הנשרפין זורק דם מכל אחד מהם שבע הזיות על הפרוכת
המבדלת בין הקדש ובין קדש הקדשים .וארבע הזיות על ארבע קרנות מזבח הזהב.
יד .וכל הדמים הניתנין על מזבח הזהב כשהוא נכנס עומד בין המזבח למנורה והמזבח
לפניו .ונותן על קרנות המזבח מבחוץ .מתחיל מקרן מזרחית צפונית לצפונית מערבית
למערבית דרומית לדרומית מזרחית.
טו .פר כהן משיח הבא על כל המצות כהן המשיח עצמו מקבל דמו ומזה ממנו מבפנים ואם
קיבל והזה כהן הדיוט כשר.
טז .שעירי ע"ז והן שעירין הנשרפין לא נתפרש בהן בתורה כיצד נותן דמן ולהיכן הוא
נותן .אלא לפי שהן חטאת הקהל דינן כדין פר העלם שהוא חטאת הקהל לכל האמור בו
למתן דמים ולשריפה ולטמא את השורף.
יז .הבכור והמעשר והפסח דם כל אחד מהן טעון מתנת אחת בשפיכה כנגד היסוד באי זו
רוח שירצה משלש זויות המזבח .שהרי קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד כמו שביארנו.
ומניין שאינן טעונין אלא מתנה אחת שהרי נאמר בבכור )במדבר יח יז( 'ואת דמם תזרוק על
המזבח' מפי השמועה למדו שהוא הדין במעשר ובפסח שנותן דמן מתנה אחת כבכור.
יח .כל הזבחים מקטירין אימוריהן על גבי המזבח אחר שזורקין הדם תחילה וכל הזבחים
מפשיטין אותן ואחר כך מוציאין את אימוריהן .ואין מפשיטין אותן עד שיזרק הדם .חוץ
מחטאות הנשרפות שאין מפשיטין אותם כלל שנאמר )ויקרא טז כז( 'את עורם ואת בשרם'
נמצאת אומר זורק תחילה ואח"כ מפשיט וקורע ומוציא האימורין ומקטיר.
יט .כל עורות קדשי הקדשים לכהנים בין בקרבנות צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר )ויקרא

ז ח( 'עור העולה אשר הקריב' אבל עורות קדשים קלים לבעלים .וכל עולה שלא זכה
המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר )ויקרא ז ח( 'עולת איש' עולה שעלתה לאיש.
כ .כל קדשי הקדשים שאירע בהן פיסול קודם הפשטן אין עורותיהן לכהנים .לאחר הפשטן
עורן לכהנים .וכל העורות מחלקין אותן אנשי משמר ביניהן מערב שבת לערב שבת.
כא .המתפיס עולתו לבדק הבית .וכן המקדיש נכסיו והיו בהן זכרים שדינן שיקרבו עולות.
אין עורותיהן לכהנים שנאמר )ויקרא ז ח( 'עולת איש' פרט לעולת הקדש .אלא ימכרו
העורות ויפלו לבדק הבית .אחד עולת איש או אשה או עכו"ם או עבד עורותיהן לכהנים
לא נאמר 'איש' אלא להוציא ההקדש.
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ג .ברמב"ם וז"ל :וכבר נתבאר בחמישי דזבחים שהעולה דמה טעון שתי מתנות שהן ארבע,
ובארנו שם שענינו שיזה דמה על שתי הקרנות שבאלכסון ,ובאר כאן כי אותן שתי הקרנות
הם מזרחית צפונית ומערבית דרומית וכמו שציירנו בחמישי דזבחים.
פון,
פוןְ ,ו ִקבּ וּל דָּ ָמ ּה ִ ּב ְכ ִלי ָׁש ֵרת ַּב ָּצ ֹ
יט ָת ּה ַּב ָּצ ֹ
עולָ הָ ,ק ְד ֵׁשי ָק ָד ִ ׁשיםׁ ְ ,ש ִח ָ
במסכת זבחים )ה ד( :הָ ֹ
ְו ָד ָמ ּה ָטעוּן ְ ׁש ּ ֵתי ַמ ָּת ֹנות ֶׁשהֵ ן ַא ְר ַּבע ,ו ְּטעוּנָ ה הֶ ְפ ֵׁשט ְונִ ּתוּחַ ְו ָכ ִליל לָ ִא ּ ִ ׁשים.
ברמב"ם בזבחים )ה ג( וז"ל :והנני מצייר עתה ציור רבוע המזבח כדי שיתבארו אלו הרוחות
והקרנות בלבד עד שנצייר צורת המזבח בכללותו במקומו במדות .וזו היא צורת רבועו
והנחתו בין ארבע הרוחות ]הציור מכתי"ק הרמב"ם[:

ולהלן ברמב"ם בזבחים )ה ד( וז"ל :אמר בעולה קדשי קדשים לפי שלא נאמר בה לשון זה,
אלא כיון שהשוה החטאת והאשם והעולה במקום שחיטתן וקבלת דמן כמו שבארנו בתחלת
הפרק נעשת גם היא קדשי קדשים כמו החטאת והאשם .ואמרה תורה בעולה והפשיט את
העולה ונתח אותה לנתחיה והקטיר את הכל ,ולא באר בעולה על קרנות המזבח שנאמר
שהיא טענה ארבע מתנות ,אלא אמר הכתוב בזריקת דמה וזרקו את הדם על המזבח סביב,
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לפי שאמר סביב הוצרכנו שיכללו המתנות ארבעת הכתלים כלומר כתלי המזבח ,וזה יהיה
אם הזה שתי מתנות בשתי הזויות אשר באלכסון ,וזהו ענין שהן ארבע רוצה לומר שהן
כוללות ארבעת הכתלים ,ואני אצייר עתה רבוע המזבח ואעשה את הדם המוזה כעין קוים
שכתוב עליהם דם ,וזו היא צורת המזבח והדם כפי התיאור שנזכר ]הציור מכתי"ק הרמב"ם[:

הוה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹרֶ :זה ָק ְר ַּבן ַאהֲ רֹן וּבָ נָ יו
ד .פרשת מנחת חביתין )ויקרא ו יב-טז( :וַ יְ ַד ֵּבר יְ ֹ ָ
ית ּה
ית ּה ַּבבּ ֶֹקר ו ַּמח ֲִצ ָ
ֹתו עֲ שִׂ ִירת הָ ֵאפָ ה סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ָּת ִמיד ַמח ֲִצ ָ
אֲ ֶׁשר ַי ְק ִריב ּו לַ יהֹוָ ה ְ ּב ֹיום ִה ּ ָמ ַׁשח א ֹ
יהוה:
יא ָּנה ּ ֻת ִפינֵ י ִמ ְנחַ ת ּ ִפ ִ ּתים ַּת ְק ִריב ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ ֹ ָ
ָּב ָע ֶרבַ :על ַמחֲבַ ת ַּב ּ ֶׁשמֶ ן ּ ֵת ָע ֶ ׂשה מֻ ְר ֶּבכֶ ת ְ ּת ִב ֶ
יהוה ָּכ ִליל ָּת ְק ָטרְ :ו ָכל ִמ ְנחַ ת ּכֹהֵ ן ָּכ ִליל
עולָ ם לַ ֹ ָ
ְוהַ ּכֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִ ׁשיחַ ַּת ְח ָּתיו ִמ ָּבנָ יו ַיעֲ ֶ ׂשה א ָֹת ּה חָ ק ֹ
ִ ּת ְה ֶיה לֹא ֵת ָאכֵ ל:
ברש"י :זה קרבן אהרן ובניו .אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין
לעבודה ,אבל כהן גדול בכל יום ,שנאמר מנחה תמיד וגו' ,והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת
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עולם וגו' )מנחות נא :(:מרבכת .חלוטה ברותחין כל צרכה )ת"כ פרק ד ,ה :(.תפיני .אפויה
אפיות הרבה ,שאחר חליטתה אופה בתנור ,וחוזר ומטגנה במחבת :מנחת פתים .מלמד
שטעונה פתיתה) .בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין ,לפי שאינה נקמצת ,אלא כופלה לשנים(:
המשיח תחתיו מבניו .המשיח מבניו תחתיו :כליל תקטר .אין נקמצת להיות שיריה נאכלין,
אלא כולה כליל ,וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה :כליל .כולה שוה לגבוה:

סדר עשיית מנחת חביתין ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ג( :א .מצות עשה לעשות
כל מנחה כמצותה האמורה בתורה.
ב .וכיצד עשיית חביתי כהן גדול .מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש
שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין .ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר
)ויקרא ו יד( 'בשמן תעשה' להוסיף לה שמן כנסכי הכבש .ובולל הסולת בשמן וחולטה
ברותחין .ולש מכל חצי עשרון שש חלות .נמצאו שתים עשרה חלות.
ג .ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש .רביעית לכל
חלה .ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה .ואינו
מבשלה הרבה שנאמר )ויקרא ו יד( 'תופיני' בין בשל ונא.
ד .ואחר כך חולק כל חלה וחלה לשנים באומד .כדי שיקריב החצי בבקר והחצי בערב
ולוקח החציים וכופל כל אחד מהן לשנים ופותת עד שתמצא כל פתיתה כפולה לשנים.
ומקריב החציין עם חצי קומץ לבונה בבוקר והחצי הנשאר עם חצי קומץ לבונה בערב .ואם
היתה מנחת חינוך אינו חוצה אלא מקריבה כולה כאחת עם קומץ לבונה ושתיהן כליל
לאשים .ע"כ.

ובהלכות תמידין ומוספין )ג יח-כב( וז"ל :יח .חביתי כהן גדול מצות עשה להקריבן בכל יום
מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים .ולישתן
ואפייתן דוחין את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר )ויקרא ו יד(

'תופיני' שתהא נאה ולא תאפה מבערב .ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת
מכלי הקדש היא כמו שביארנו.
יט .טחינת סולתן והרקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת.
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כ .כהן שהקריב מחצה בשחרית ומת או נטמא או נולד לו מום ומינו כהן אחר תחתיו לא
יביא חצי עשרון מביתו ולא חצי עשרון של ראשון .אלא מביא עשרון שלם וחוצהו ומקריב
מחצה ומחצה אבד.
כא .נמצאו שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין האובדים מניחין אותן
עד שתעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה .וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים.
והיכן שורפין אותן בעזרה.
כב .מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין
עשרון שלם עבור כפרתו ועושין אותו חביתין ושלימה היתה קריבה .מת כהן גדול קודם
שיקריבו בבקר ולא מינו כהן אחר מקריבין אותו עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בין
הערבים ואין כופלין שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסלת .אלא מפרישין להם שלשה
לוגי שמן וקומץ לבונה .לוג ומחצה שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה
שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בין הערבים .ע"כ.

סדר עשיית החביתין מהיעב"ץ ,בסידורו )באמצע סדר עבודת תמיד השחר( וז"ל :מנחת חביתין
היא מנחת כהן גדול שמקריב אותה כל יום ,מחציתה בבוקר ומחציתה בערב .וזה מעשה
החביתין ,לוקח עשרון סולת וחוצהו במידת חצי עשרון שבמקדש ,ולוקח שלשה לוגין שמן,
שהם י"ב רביעיות לי"ב חלות ,רביעית לכל חלה ,ובולל הסולת עם השמן ומשאיר ממנו
מעט .אחר כך חולט את הסולת ברותחין ולש מכל חצי עשרון שש חלות ,ואחת אחת היו
נעשות .ואופה החלה מעט ,אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת ,בשאר השמן הנשאר מן
הרביעית .ואינו מבשל אותה הרבה ,שנאמר' ,תופיני' אפוי נא .ומקריב חצי קומץ לבונה עם
מחציתה בבוקר ,וחצי קומץ עם מחציתה בין הערבים .וכל השני חצאין כליל לאישים .ע"כ.
הערה מהיעב"ץ :לדעת הר"מ ז"ל היה חולק כל חלה לשתים ,ושתים לארבע .ולדעת הר"א
ז"ל לא היה חולק כלל )עיין בחיזוק בדק הבית( ,אלא שש מקריב בבוקר ושש בין הערבים.
ע"כ.

ה .צריך למלוח כל קרבן לפני שמקריבים על המזבח .שנאמר )ויקרא ב יג(ְ :וכָ ל ָק ְר ַּבן
לא ַת ְ ׁש ִ ּבית ֶמלַ ח ְ ּב ִרית אֱ לֹהֶ ָ
יך מֵ ַעל ִמנְ חָ ֶת ָךַ ,על ָּכל ָק ְר ָּבנְ ָך ַּת ְק ִריב
ִמנְ חָ ְת ָך ַּב ּ ֶמלַ ח ִ ּת ְמלָ חְ ,ו ֹ
מֶ לַ ח.

שיח

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

â

אוצר התמיד

â

ברמב"ם )הלכות איסורי מזבח ה יא-יב( :מצות עשה למלוח כל הקרבנות קודם שיעלו למזבח
שנאמר )ויקרא ב יג( 'על כל קרבנך תקריב מלח' .ואין לך דבר שקרב למזבח בלא מלח חוץ
מיין הנסכים והדם והעצים .ודבר זה קבלה ואין לו מקרא לסמוך עליו .ומצוה למלוח הבשר
יפה יפה כמולח בשר לצלי שמהפך את האבר ומולח .ואם מלח כל שהוא אפילו בגרגיר
מלח אחד כשר.
הקריב בלא מלח כלל לוקה שנאמר )ויקרא ב יג( 'ולא תשבית מלח ברית אלהיך' ואע"פ
שלוקה הקרבן כשר והורצה .חוץ מן המנחה שהמלח מעכב בקמיצה שנאמר )ויקרא ב יג( 'ולא
תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך' .ע"כ.

בספר החינוך )מצוה קיח( :שלא להקריב קרבן בלא מלח.
שלא להשבית מלח מעל הקרבן או המנחה ,כלומר שלא יקריבו הכהנים שום קרבן או שום
מנחה אלא אם כן ישימו בהן מלח ,שנאמר )ויקרא ב יג( ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל
מנחתך ,וכתוב גם כן )שם( על כל קרבנך תקריב מלח.
משרשי המצוה ,כתבתי למעלה בראש הסדר .מדיני המצוה ,אמרו זכרונם לברכה )מנחות כא(.

שמצוה למלוח הבשר יפה כעין מולח בשר לצלי שמולחו משני צדדיו ,ובדיעבד אפילו מלח
כל שהוא כשר .ומלח שמולחין בו הקרבנות הוא משל ציבור ,כמו העצים ,ואין היחיד מביא
מלח או עצים לקרבנות ,וכל זה מהגדלת הבית ,דבמקום עשירות ליכא עניות .וכו'.
ויתר פרטיה מבוארין בפרק שביעי מזבחים .ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה ,כי להם
להשלים צרכי הקרבן .וכהן עובר עליה והקריב קרבן או מנחה בלא מלח כלל ביטל עשה,
וגם עובר על לאו זה ולוקה ,שהרי מעשה יש כאן כשהוא מקריב הבשר התפל שהוזהר עליו
שלא להקריבו בלא מלח.
וכן בספר החינוך )מצוה קיט( :מצות מליחת הקרבן.
להקריב מלח על כל הקרבנות ,כלומר שיתן מלח בבשר הקרבן וכן בקמח המנחות ,שנאמר
)ויקרא ב יג( על כל קרבנך תקריב מלח.
כבר אמרנו במצות בנין הבית ,כי משרשי מצות הקרבן להכשיר ולהיישיר נפש המקריב
אותו ,ועל כן לעורר נפשו של מקריב נצטווה בהקרבת דברים הטובים והערבים והחביבים
עליו ,וכמו שכתבנו למעלה .והמלח בו גם כן מהשורש הזה ,כדי שתהיה אותה פעולה
שלימה ,לא תחסר לפי הנהגת האדם דבר ,כי אז יתעורר לבו אליו יותר ,כי כל דבר מבלי
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מלח לא יערב לאיש לא טעמו ולא אף ריחו .ומלבד זה יש במלח ענין אחר רומז ,כי המלח
מקיים כל דבר ומציל על ההפסד והרקבון ,וכן במעשה הקרבן ינצל האדם מן ההפסד,
ותשמר נפשו ותשאר קיימת לעד.
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה )מנחות כ (.כי כל הקרבנות נמלחין קודם שיעלו
למזבח ,ואין לך דבר שקרב למזבח בלא מלח חוץ מן הנסכים והדם והעצים ,ודבר זה קבלה
ואין לו מקרא .ואם עבר והקריב בלא מלח ,הקרבן כשר ונרצה ,חוץ מן המנחה שהמלח
מעכבה ,שנאמר בה בפירוש )שם( ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך .ויתר פרטיה,
מבוארים בספרא ובמקומות ממנחות.
ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה .ועובר על זה והקריב מנחה או קרבן בלא מלח כלל ביטל
עשה ,ועוד שהוא עובר על לאו ,דכתיב )שם( ולא תשבית מלח וגו' .ע"כ.
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משנה א
ָא ַמר לָהֶ ם הַ ְממֻ ּנֶהָ ּ ,ב ְרכ ּו ְב ָרכָ ה ַאחַ תְ ,והֵ ן ּ ֵב ְרכ ּוָ .ק ְרא ּו
שמ ַֹע ,וַ ּיֹאמֶ רֵ ּ .ב ְרכ ּו ֶאת
ש ֶרת הַ ְ ּדבָ ִריםְׁ ,ש ַמעְ ,והָ יָ ה ִאם ׁ ָ
ֲע ׂ ֶ
כהֲנִ ים.
בו ָדהּ ,ו ִב ְר ּ ַכת ּ ֹ
כות ,אֱ מֶ ת ְויַ ִּציב ,וַ ֲע ֹ
לש ְּב ָר ֹ
ש ׁ
הָ ָעם ׁ ָ
יפין ְּב ָרכָ ה ַאחַ ת ל ִַּמ ְׁש ָמר הַ י ֹּוצֵ א:
מו ִס ִ
ש ּ ָבת ֹ
ּו ְב ׁ ַ
לאחר שהכהנים באו ללשכת הגזיתאָ ,א ַמר לָ ֶהם ַה ְמ ֻמ ֶּנה ,אמר
הממונה על הפייסותב לכהניםָּ :ב ְרכ ּו בְ ָרכָ ה ַא ַחת ,תברכו ברכה
אחת ,היא ברכת 'אהבת עולם' ,וְ ֵהן ֵּב ְרכ ּו ,והכהנים אמרו את
ברכת אהבת עולםג.
W
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א .כמו שכתוב בסוף הפרק הקודם ,שבאו הכהנים ללשכת הגזית .כתב התפארת ישראל )סוף
פרק ד( וז"ל :והקשה רבינו באר שבע למה לא קראו קריאת שמע בעזרה ,ונראה לפי עניות דעתי

משום דאחר הקריאת שמע התפללו מיד כריש פרק ה' ,ובגזית שעוסקים שם בתורה ,בטוח טפי
שתקובל תפלתם שיתפללו קודם שיקטירו ויקריבו הקרבנות ,דבמקום רנה שם תהא תפלה,
ואוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב ]כברכות ד"ח א' ומגילה כ"ח א'[ להכי קרא גם קריאת
שמע שם וכו'.
ב .תפארת ישראל .וראה בתחילת פרק ג'.
ג .גמרא ברכות י"א :רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.

שכב

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

]א[ ָק ְרא ּו ֲעשֶׂ ֶרת ַהדְּ בָ ִרים ,קראו את עשרת הדברותד ,ואחר כך
קראו את שלש הפרשיות של קריאת שמע ,שהם ' ׁ ְש ַמע ישראל',
ֹאמר'.
ו'וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע' ,ו'וַ ּי ֶ
לש ְּב ָרכוֹ ת ,כי הברכות דלהלן הם
ואחר כךֵּ ,ב ְרכ ּו ֶאת ָה ָעם ׁ ָש ׁ
כולם תפילות על ישראלה .ואלו הם שלש הברכות שאמרוו:

א .ברכת ֱא ֶמת וְ יַ ִ ּציב.
ב .וַ ֲעבוֹ ָדה ,רצה .בגלל העבודה שעשו מברכים אחריהז ,ואומרים
בנוסח הזה' :רצה ה' אלהינו עבודת עמך ישראל ואישי ישראל
ותפלתם תקבל ברצון ,ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך,
ברוך אתה ה' שאותך לבדך ביראה נעבוד'ח.
גּ .ובִ ְר ַּכת כּ ֲֹהנִ ים .אומרים' :אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה
המשולשת בתורה' וכו' .ואומרים את הפסוקים 'יברכך'' ,יאר',
'ישא' .ואומרים 'שים שלום טובה וברכה' וכו' ,עד 'המברך את
עמו ישראל בשלום'ט.
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ואחר שהאיר היום וזרחה השמש ,אומרים ברכת יוצר אור .וסדר הברכות אינו מעכב )רמב"ם.
רע"ב(.

ד .ברמב"ם וז"ל :ומה שאמרו קראו עשרת הדברות בכל יום ,לפי שהם עיקר הדת וראשיתו.
וכבר אמרו בגבולים בקשו לומר כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין ,ולא באר הבבלי
מה היא תרעומת המינין ,אלא שנתבאר בתחלת ברכות בירושלמי ואמרו בדין היה שקורין
עשרת הדברות בכל יום ויום ,אלא מפני מה אין קורין אותם ,מפני המינין ,שלא יהיו אומרים
אלו לבדם ניתנו למשה מסיני ,וכבר אמרנו זה בהלכות ירושלמי שחברנו.
ה .רמב"ם.
ו .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
ז .רש"י ברכות י"א:
ח .רש"י ברכות י"א :תפארת ישראל .ויש אומרים שסיימו :ברוך אתה ה' המקבל עבודת עמו
ישראל ברצון )שם(.
ט .תפארת ישראל.
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ואין נושאים כפיהם עכשיו ,אלא אומרים את הפסוקים בלי
נשיאת כפיים .ורק יותר מאוחר יהיה ברכת כהנים על מעלות
האולםי.
ּובְ ׁ ַש ָּבת ,שבשבת הוא זמן התחלפות המשמרות ,שבכל שבת
נכנס משמר לעבודה ויוצא המשמר שעבריא] .ב[ מוֹ ִס ִיפין ְּב ָרכָ ה
ַא ַחת לַ ִּמ ׁ ְש ָמר ַהיּוֹ צֵ א .בשבת מוסיפים המשמר היוצא ומתפללים
על המשמר הנכנס בנוסח הזה' :מי ששיכן את שמו בבית הזה,
הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות'יב.
]ג[ הטעם שמברכים ברכה זו ,כי יתכן שיהיה מחלוקת על
העבודה בדברים שאין בהם פייסיג ,וביותר יש לחשוש לזה
במשמר שהתחדש ,וכבר עשרים וארבע שבועות שלא עבדו,
ולא היו רגילים בעבודהיד.
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י .תוס' ברכות י"א :תפארת ישראל .כתב רש"י )ברכות יא (:וז"ל :ובשאר תפלה לא היה להם
פנאי ,ואף זמן קריאת שמע לא הגיע ,כדאמר במסכת יומא )לז (:הקורא את שמע עם אנשי
משמר ועם אנשי מעמד לא יצא ,לפי שאנשי משמר מקדימין וכו'.
יא .רע"ב .וכדאיתא בסוכה נ"ו:
יב .גמרא ברכות י"א :רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
יג .הון עשיר ועי"ש.
יד .תפארת ישראל ועי"ש.
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 Qוזה סידורו R
הממונה אומר לכהנים:

ָּב ְרכ ּו ְ ּב ָרכָ ה אַ חַ ת:
הכהנים מברכים:

אַ הֲבַ ת עוֹ לָ ם )אַ הֲבָ ה ַר ָּבה( אֲ הַ ְב ּ ָתנ ּו ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ,חֶ ְמלָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה
ית ָרה חָ ַמ ְל ּ ָת ָעלֵ ינ ּו .אָ ִבינ ּו ַמ ְל ּ ֵכנ ּוַּ ,בעֲ ב ּור ִׁש ְמ ָך הַ ָ ּגדוֹ ל ּובַ עֲ ב ּור
וִ ֵ
ָ
ָ
אֲ בוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ָּב ְטח ּו ְ ּבך וַ ְּתלַ ְּמ ֵדם חֻ ֵּקי חַ י ִּים לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ נְ ך ְ ּבלֵ בָ ב
ׁ ָשלֵ םֵ ּ ,כן ְּתחָ ּנֵנ ּו ּו ְתלַ ְּמ ֵדנ ּו ,אָ ִבינ ּו אָ ב הָ ַרח ֲָמן הַ ְמ ַרחֵ םַ ,רחֵ ם ָעלֵ ינ ּו,
מד ּו ְללַ ּ ֵמדִ ,ל ְׁשמֹר
וְ ֵתן ְ ּב ִל ּ ֵבנ ּו ִ ּבינָה ְלהָ ִביןּ ,ו ְלהַ ְׂש ִ ּכילִ ,ל ְׁשמ ַֹעִ ,ל ְל ֹ
ָ
וְ לַ עֲ ׂשוֹ ת ּו ְל ַקיֵּים אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי ּ ַת ְלמ ּוד תוֹ ָר ֶתך ְ ּבאַ הֲבָ ה :וְ הָ אֵ ר
ֵעינֵינ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך וְ ַד ּ ֵבק ִל ּ ֵבנ ּו ְב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך ,וְ יַחֵ ד ְלבָ בֵ נ ּו ְלאַ הֲבָ ה
ּו ְלי ְִראָ ה אֶ ת ְׁש ֶמ ָךְ .ל ַמ ַען לֹא נֵבוֹ ׁש וְ לֹא נִ ָּכלֵ ם וְ לֹא נִ ָּכ ׁ ֵשל ְלעוֹ לָ ם
וָ ֶעדּ ִ .כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ְׁש ָך הַ ָ ּגדוֹ ל הַ ִ ּג ּבוֹ ר וְ הַ נּוֹ ָרא ָּבטָ ְחנ ּו ,נָגִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמחָ ה
יך ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו וַ ח ֲָס ֶד ָ
יש ּו ָע ֶת ָך ,וְ ַרח ֲֶמ ָ
יך הָ ַר ִ ּבים ,אַ ל י ַַעזְ ב ּונ ּו נֶצַ ח
ִ ּב ׁ
ְש ּועוֹ ת אָ ּ ָתהּ ,ובָ נ ּו בָ חַ ְר ּ ָת ִמ ָּכל ַעם
סֶ לָ ה וָ ֶעד:טו ִ ּכי אֵ ל ּפוֹ ֵעל י ׁ
וְ לָ ׁשוֹ ן ,וְ ֵק ַר ְב ּ ָתנ ּו ַמ ְל ּ ֵכנ ּו ְל ִׁש ְמ ָך הַ ָ ּגדוֹ ל סֶ לָ ה ּ ֶבאֱ ֶמת ְ ּבאַ הֲבָ ה,
ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָך ּו ְליַחֶ ְד ָך ְ ּבאַ הֲבָ הּ ,ו ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת ּ ְׁש ֶמ ָך] .ד[ ָּבר ּו ְךטז אַ ּ ָתה
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טו .נראה שבבית המקדש לא יאמרו את התיבות :מַ הֵ ר וְ הָ בֵ א עָ לֵ ינ ּו ְּב ָרכָ ה וְ ׁ ָשלוֹ ם מֵ ַא ְר ּ ַבע ּ ַכנְ פוֹ ת
ארנוּ ,וְ תֹלִ יכֵ נ ּו ְמהֵ ָרה קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְרצֵ נ ּו .ע"כ .שהרי כבר
ֻלנ ּו )עֹל הַ גּ וֹ יִ ם( מֵ עַ ל צַ ָ ּו ֵ
ּשבוֹ ר ע ּ ֵ
ּ ָכל הָ ָא ֶרץ ,ו ְׁ
בא הגאולה השלימה .יהי רצון שנזכה במהרה בימינו אמן.
טז .נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז :ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו ,שכל ברכה בבית
המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם' .והשומעים עונים
אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.
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ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם ָּבר ּו ְך אַ ּ ָתה
ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
ִש ָראֵ ל ְ ּבאַ הֲבָ ה:
ְיהֹוָ ה הַ ּבוֹ חֵ ר ְ ּב ַע ּמוֹ י ְׂ
את ָ
ְהוה אֱ לֹהֶ ָ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים:
ֲשר הוֹ צֵ ִ
יך א ׁ ֶ
אָ נ ִֹכי י ֹ ָ
לֹא י ְִהיֶה ְל ָך אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ַעל ּ ָפנָי :לֹא ַתעֲ ׂ ֶשה ְל ָך פֶ סֶ ל וְ כָ ל
ְּתמ ּונָה אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ׁ ָש ַמיִם ִמ ּ ַמ ַעל וַ אֲ ׁ ֶשר ָּבאָ ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת וַ אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַמיִם
ְהוָה
ִמ ּ ַתחַ ת לָ אָ ֶרץ :לֹא ִת ְׁש ּ ַת ֲחוֶה לָ הֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם ִ ּכי אָ נ ִֹכי י ֹ
אֱ לֹהֶ ָ
יך אֵ ל ַק ּנָא ּפ ֵֹקד עֲ וֹ ן אָ בֹת ַעל ָּבנִ ים ַעל ִׁש ּ ֵל ִׁשים וְ ַעל ִר ּ ֵב ִעים
אהֲבַ י ּו ְל ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְצוֹ ָתי :לֹא ִת ּׂ ָשא
ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ ִפים ְל ֹ
ְל ׂשֹנְ אָ י :וְ ע ׂ ֶ
ְהוה אֱ לֹהֶ ָ
ִשא אֶ ת
יך לַ ּ ׁ ָשוְ א ִ ּכי לֹא ְינ ֶַּקה ְיהֹוָ ה אֵ ת אֲ ׁ ֶשר י ּׂ ָ
אֶ ת ׁ ֵשם י ֹ ָ
ְׁשמוֹ לַ ּ ׁ ָשוְ א :זָכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ַק ְ ּד ׁשוֹ ֵ ׁ :ש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד
יהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך לֹא
יעי ׁ ַש ָּבת לַ ֹ
אכ ּ ֶת ָך :וְ יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ית ָּכל ְמלַ ְ
וְ ָע ִׂש ָ
ַתעֲ ׂ ֶשה כָ ל ְמלָ אכָ ה אַ ּ ָתה ּו ִבנְ ָך ּו ִב ּ ֶת ָך ַע ְב ְ ּד ָך וַ אֲ ָמ ְת ָך ּו ְבהֶ ְמ ּ ֶתךָ
וְ ג ְֵר ָך אֲ ׁ ֶשר ִ ּב ְׁש ָע ֶר ָ
יךּ ִ :כי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע ָׂשה ְיהֹוָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִם וְ אֶ ת
יעי ַעל ּ ֵכן ּ ֵב ַר ְך
הָ אָ ֶרץ אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָּבם וַ ָי ּנַח ַּבי ּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ָ
שה ּוַּ :כ ּ ֵבד אֶ ת אָ ִב ָ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמך ְל ַמ ַען
ְהוה אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת וַ י ְַק ְ ּד ׁ ֵ
י ָֹ
ְ
ָ
ָ
ְהוה אֱ לֹהֶ יך נ ֵֹתן לָ ך :לֹא ִת ְרצַ ח
יַאֲ ִרכ ּון י ֶָמיך ַעל הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר י ֹ ָ
ָ
לֹא ִתנְ אָ ף לֹא ִתגְ נֹב לֹא ַתעֲ נֶה ְב ֵרעֲ ך ֵעד ׁ ָש ֶקר :לֹא ַת ְחמֹד ּ ֵבית
ֲשר
שת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְב ּדוֹ וַ אֲ ָמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ וַ ֲחמֹרוֹ וְ כֹל א ׁ ֶ
ֵר ֶע ָך לֹא ַת ְחמֹד אֵ ׁ ֶ
ְל ֵר ֶע ָך:
ִש ָראֵ ל ְיהֹוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו ְיהֹוָ ה אֶ חָ ד:
ְׁש ַמע י ְׂ
שם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכ ּותוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּבר ּו ְך ּ ׁ ֵ
וְ אָ הַ ְב ּ ָת אֵ ת ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ּו ְבכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך ּו ְבכָ ל ְמא ֶֹד ָך:
וְ הָ י ּו הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְ ּו ָך הַ י ּוֹ ם ַעל ְלבָ בֶ ָך :וְ ִׁש ּנַנְ ּ ָתם
ְלבָ נ ָ
ית ָך ּו ְבלֶ ְכ ְּת ָך בַ ֶ ּד ֶר ְך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְ ּב ָך
ֶיך וְ ִד ַּב ְר ּ ָת ָּבם ְ ּב ִׁש ְב ְּת ָך ְ ּבבֵ ֶ
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ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ :ו ְק ׁ ַש ְר ּ ָתם ְלאוֹ ת ַעל י ֶָד ָך וְ הָ י ּו ְלטֹטָ פֹת ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך:
ית ָך ּו ִב ְׁש ָע ֶר ָ
יך:
ּו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמזֻזוֹ ת ּ ֵב ֶ
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם הַ י ּוֹ ם
וְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ְׁש ְמע ּו אֶ ל ִמ ְצוֹ ַתי א ׁ ֶ
ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת ְיהֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ּו ְל ָע ְבדוֹ ְ ּבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ּו ְבכָ ל נ ְַפ ְׁשכֶ ם:
ירש ָך
וְ נ ַָת ִּתי ְמטַ ר אַ ְר ְצכֶ ם ְ ּב ִע ּתוֹ יוֹ ֶרה ּו ַמ ְלקוֹ ׁש וְ אָ ַס ְפ ּ ָת ְדגָ נ ֶָך וְ ִת ְׁ
וְ י ְִצהָ ֶר ָך :וְ נ ַָת ִּתי ֵע ׂ ֶשב ְ ּב ָׂש ְד ָך ִל ְבהֶ ְמ ּ ֶת ָך וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָתִ :ה ּ ׁ ָש ְמר ּו
לָ כֶ ם ּ ֶפן י ְִפ ּ ֶתה ְלבַ ְבכֶ ם וְ ַס ְר ּ ֶתם וַ עֲ בַ ְד ּ ֶתם אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים
יתם לָ הֶ ם :וְ חָ ָרה אַ ף ְיהֹוָ ה ָּבכֶ ם וְ ָעצַ ר אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִם וְ לֹא
וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ֶ
י ְִהיֶה ָמטָ ר וְ הָ אֲ ָד ָמה לֹא ִת ּ ֵתן אֶ ת יְב ּולָ ּה וַ אֲ בַ ְד ּ ֶתם ְמהֵ ָרה ֵמ ַעל
ֲשר ְיהֹוָ ה נ ֵֹתן לָ כֶ ם :וְ ׂ ַש ְמ ּ ֶתם אֶ ת ְ ּדבָ ַרי אֵ ּ ֶלה ַעל
הָ אָ ֶרץ הַ ּטֹבָ ה א ׁ ֶ
ְלבַ ְבכֶ ם וְ ַעל נ ְַפ ְׁשכֶ ם ּו ְק ׁ ַש ְר ּ ֶתם א ָֹתם ְלאוֹ ת ַעל י ְֶדכֶ ם וְ הָ י ּו ְלטוֹ טָ פֹת
ית ָך
ּ ֵבין ֵעינֵיכֶ ם :וְ ִל ּ ַמ ְד ּ ֶתם א ָֹתם אֶ ת ְ ּבנֵיכֶ ם ְל ַד ּ ֵבר ָּבם ְ ּב ִׁש ְב ְּת ָך ְ ּבבֵ ֶ
ית ָך
ּו ְבלֶ ְכ ְּת ָך בַ ֶ ּד ֶר ְך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְ ּב ָך ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ :ו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמז ּוזוֹ ת ּ ֵב ֶ
ּו ִב ְׁש ָע ֶר ָ
ֲשר נִ ְׁש ַּבע
ימי ְבנֵיכֶ ם ַעל הָ אֲ ָד ָמה א ׁ ֶ
יךְ :ל ַמ ַען י ְִר ּב ּו י ְֵמיכֶ ם וִ ֵ
ימי הַ ּ ׁ ָש ַמיִם ַעל הָ אָ ֶרץ:
ְיהֹוָ ה לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ הֶ ם ִ ּכ ֵ
ִש ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם
ֹשה ּ ֵלאמֹרּ ַ :ד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי י ְׂ
ֹאמר ְיהֹוָ ה אֶ ל מ ׁ ֶ
וַ י ּ ֶ
יצת הַ ָּכנָף
יצת ַעל ַּכנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ְלדֹר ָֹתם וְ נ ְָתנ ּו ַעל ִצ ִ
וְ ָע ׂש ּו לָ הֶ ם ִצ ִ
יתם אֹתוֹ ּוזְ כַ ְר ּ ֶתם אֶ ת ָּכל
יצת ּו ְר ִא ֶ
ּ ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת :וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְל ִצ ִ
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָתת ּור ּו אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי
ִמ ְצוֹ ת ְיהֹוָ ה וַעֲ ִׂש ֶ
יתם אֶ ת ָּכל
ֵעינֵיכֶ ם אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם זֹנִ ים אַ ח ֲֵריהֶ םְ :ל ַמ ַען ִּתזְ ְ ּכר ּו וַ עֲ ִׂש ֶ
ֲשר
ִיתם ְקד ִֹׁשים לֵ אלֹהֵ יכֶ ם :אֲנִ י ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם א ׁ ֶ
ִמ ְצוֹ ָתי וִ ְהי ֶ
אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲ נִ י ְיהֹוָה
הוֹ צֵ ִ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם:
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ָשר ,וְ נֶאֱ ָמן ,וְ אָ ה ּוב ,וְ חָ ִביב ,וְ נ ְֶח ָמד,
אֱ ֶמת וְ ַי ִ ּציב ,וְ נָכוֹ ן ,וְ ַקיָּם ,וְ י ׁ ָ
וְ נ ִָעים ,וְ נוֹ ָרא ,וְ אַ ִ ּדירּ ,ו ְמת ּו ָקןּ ,ו ְמקֻ ָּבל ,וְ טוֹ ב ,וְ יָפֶ ה ,הַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה
ָעלֵ ינ ּו ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד .אֱ ֶמת ,אֱ לֹהֵ י עוֹ לָ ם ַמ ְל ּ ֵכנ ּו צ ּור יַעֲ קֹב ָמ ֵגן
ִש ֵענ ּוְ ,לדוֹ ר וָ דוֹ ר ה ּוא ַקיָּםּ ,ו ְׁשמוֹ ַקיָּם ,וְ ִכ ְסאוֹ נָכוֹ ןּ ,ו ַמ ְלכ ּותוֹ
י ְׁ
וֶאֱ מ ּונָתוֹ לָ ַעד ַקי ּ ֶָמתּ ,ו ְדבָ ָריו חָ י ִּים וְ ַקי ּ ִָמים ,נֶאֱ ָמנִ ים וְ ֶנח ֱָמ ִדים לָ ַעד
ּו ְלעוֹ ְל ֵמי עוֹ לָ ִמיםַ .על אֲ בוֹ ֵתינ ּו וְ ָעלֵ ינ ּוַ ,על ָּבנֵינ ּו וְ ַעל ּדוֹ רוֹ ֵתינ ּו וְ ַעל
ִש ָראֵ ל עֲ בָ ֶד ָ
אשוֹ נִ ים וְ ַעל הָ אַ חֲרוֹ נִ ים ָ ּדבָ ר
יךַ :על הָ ִר ׁ
ָּכל ּדוֹ רוֹ ת ז ֶַרע י ְׂ
טוֹ ב וְ ַקיָּם ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד :אֱ ֶמת וֶאֱ מ ּונָה חֹק וְ לֹא יַעֲ בוֹ ר .אֱ ֶמת ׁ ָשאַ ּ ָתה
ה ּוא ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוַ .מ ְל ּ ֵכנ ּו ֶמלֶ ְך אֲ בוֹ ֵתינ ּו .גּוֹ אֲלֵ נ ּו
ְש ּו ָע ֵתנ ּוּ .פוֹ ֵדנ ּו ּו ַמ ִ ּצילֵ נ ּו ֵמעוֹ לָ ם ה ּוא
גּוֹ אֵ ל אֲ בוֹ ֵתינ ּו .יוֹ ְצ ֵרנ ּו צ ּור י ׁ
ָ
ְׁש ֶמ ָך ,וְ אֵ ין לָ נ ּו עוֹ ד ֱאל ִֹהים ז ּולָ ֶתך סֶ לָ הֶ :עזְ ַרת אֲ בוֹ ֵתינ ּו אַ ּ ָתה ה ּוא
יע לָ הֶ ם וְ ִל ְבנֵיהֶ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם ְ ּבכָ ל ּדוֹ ר וָ דוֹ רּ ְ ,בר ּום
מוש ַ
ֵמעוֹ לָ םָ ,מגֵן ּו ִׁ
עוֹ לָ ם מוֹ ׁ ָשבֶ ָךּ ,ו ִמ ְׁש ּ ָפטֶ ָ
יך ,וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ַעד אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ ,אֱ ֶמת אַ ְׁש ֵרי
יש ׁ ֶשי ְִּׁש ַמע ְל ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ תוֹ ָר ְת ָך ּו ְדבָ ְר ָך י ִָׂשים ַעל ִל ּבוֹ  .אֱ ֶמת אַ ּ ָתה
ִא ׁ
ה ּוא אָ דוֹ ן ְל ַע ּ ֶמ ָך ּו ֶמלֶ ְך ִ ּג ּבוֹ ר לָ ִריב ִריבָ ם ְלאָ בוֹ ת ּובָ נִ ים ,א ֱֶמת
אשוֹ ן וְ אַ ּ ָתה ה ּוא אַ חֲרוֹ ן ּו ִמ ַּב ְל ָע ֶד ָ
יך אֵ ין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך גּוֹ אֵ ל
אַ ּ ָתה ה ּוא ִר ׁ
יע .אֱ ֶמת ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְ ּגאַ ְל ּ ָתנ ּו ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּוּ ,ו ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים
ּומוֹ ִׁש ַ
ִש ָראֵ ל ָ ּגאָ ְל ּ ָת ,וְ יַם ס ּוף לָ הֶ ם
יתנ ּוָּ ,כל ְ ּבכוֹ ֵריהֶ ם הָ ָרגְ ּ ָתּ ,ו ְבכוֹ ְר ָך י ְׂ
ּ ְפ ִד ָ
ָּב ַק ְע ּ ָת ,וְ ז ִֵדים ִט ַּב ְע ּ ָת ,וִ ִיד ִידים הֶ עֱ בַ ְר ּ ָת .וַ יְכַ ּס ּו ַמיִם צָ ֵריהֶ ם אֶ חָ ד
ֵמהֶ ם לֹא נוֹ ָתרַ .על זֹאת ִׁש ְ ּבח ּו אֲה ּו ִבים ,וְ רוֹ ְממ ּו לָ אֵ ל ,וְ נ ְָתנ ּו
י ְִד ִידים זְ ִמירוֹ ת ִׁשירוֹ ת וְ ִת ְׁש ָּבחוֹ ת ְ ּב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לַ ּ ֶמלֶ ְך אֵ ל חַ י
יה
וְ ַקיָּםָ ,רם וְ נִ ּׂ ָשאּ ָ ,גדוֹ ל וְ נוֹ ָראַ ,מ ְׁש ּ ִפיל ּג ִֵאים עֲ ֵדי אָ ֶרץּ ,ו ַמגְ ִ ּב ּ ַ
ְׁשפָ ִלים עֲ ֵדי ָמרוֹ ם ,מוֹ ִציא אֲ ִס ִיריםּ ,ופוֹ ֶדה עֲ נָוִ ים ,וְ עוֹ זֵר ַ ּד ִּלים,
ִש ָראֵ ל ְ ּב ֵעת ׁ ַש ְ ּו ָעם אֵ לָ יוְּ .ת ִהילוֹ ת ְלאֵ ל ֶע ְליוֹ ן
וְ עוֹ נֶה ְל ַע ּמוֹ י ְׂ
ָ
ְ
ִש ָראֵ ל ְלך ָענ ּו ִׁש ָירה
ֹשה ּו ְבנֵי י ְׂ
גּוֹ אֲ לָ םָּ ,בר ּו ְך ה ּוא ּו ְמבוֹ ָרך ,מ ׁ ֶ
ְב ִׂש ְמחָ ה ַר ָּבה ,וְ אָ ְמר ּו כֻ ָּלםִ :מי כָ מֹכָ ה ָּבאֵ ִלים ְיהֹוָ הִ ,מי ָּכמֹכָ ה
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נ ְֶא ָ ּדר ַּב ּק ֶֹד ׁש ,נוֹ ָרא ְת ִה ּלֹת ע ׂ ֵֹשה פֶ לֶ אִׁ .ש ָירה ח ֲָד ׁ ָשה ִׁש ְ ּבח ּו
גְ א ּו ִלים ְל ִׁש ְמ ָך הַ ָ ּגדוֹ ל ַעל ְׂשפַ ת הַ יָּם ,יַחַ ד ּ ֻכ ָּלם הוֹ ד ּו וְ ִה ְמ ִליכ ּו
ִש ָראֵ ל
ִש ָראֵ ל ק ּו ָמה ְ ּב ֶעזְ ַרת י ְׂ
וְ אָ ְמר ּוְ :יהֹוָ ה י ְִמל ְֹך ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד :צ ּור י ְׂ
מו
ִש ָראֵ ל וְ נֶאֱ ַמרֹּ :גאֲלֵ נ ּו ְיהֹוָ ה ְצבָ אוֹ ת ְׁש ֹ
ּו ְפ ֵדה ִכנְ אֻ ֶמ ָך יְה ּו ָדה וְ י ְׂ
ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם
ִש ָראֵ לָּ .בר ּו ְך אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ֱאלֹהֵ י י ְׁ
ְקדוֹ ׁש י ְׂ
ְ
ִש ָראֵ ל:
וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם ָּבר ּוך אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה ָ ּגאַ ל י ְׂ
ִש ָראֵ ל ּו ְת ִפ ָּל ָתם
שי י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל ,וְ ִא ּ ׁ ֵ
ְרצֵ ה ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו עֲ בוֹ ַדת ַע ְּמ ָך י ְׂ
ִש ָראֵ ל ַע ּ ֶמ ָךָּ :בר ּו ְך
ְת ַק ּ ֵבל ְ ּב ָרצוֹ ןּ ,ו ְת ִהי ְל ָרצוֹ ן ּ ָת ִמיד עֲ בוֹ ַדת י ְׂ
ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם ָּבר ּו ְך
אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה ׁ ֶשאוֹ ְת ָך ְלבַ ְ ּד ָך ְ ּבי ְִראָ ה נַעֲ בֹד:
ש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּתוֹ ָרה
אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוָּ ,ב ְרכֵ נ ּו ַּב ְ ּב ָרכָ ה הַ ְמ ׁ ֻ
הרֹן ּובָ נָיו כּ ֹהֲנִ ים ַעם
ֹשה ַע ְב ֶ ּד ָך ,הָ אֲ מ ּו ָרה ִמ ּ ִפי אַ ֲ
הַ ְ ּכת ּובָ ה ַעל י ְֵדי מ ׁ ֶ
ִש ְמ ֶר ָך :יָאֵ ר ְיהֹוָ ה ּ ָפנָיו אֵ לֶ ָ
ְקדוֹ ׁ ֶש ָ
יך
יךָּ ,כאָ מ ּור :יְבָ ֶר ְכ ָך ְיהֹוָ ה וְ י ְׁ
ִשא ְיהֹוָ ה ּ ָפנָיו אֵ לֶ ָ
ָשם ְל ָך ׁ ָשלוֹ םִׂ :שים ׁ ָשלוֹ ם טוֹ בָ ה
יך וְ י ׂ ֵ
וִ יחֻ ּנ ּ ֶָך :י ּׂ ָ
ִש ָראֵ ל ַע ּ ֶמ ָך.
ּו ְב ָרכָ ה ,חַ י ִּים ,חֵ ן וָ חֶ סֶ ד ,וְ ַרח ֲִמיםָ ,עלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל י ְׂ
ֶיךּ ִ ,כי ְבאוֹ ר ּ ָפנ ָ
ָּב ְרכֵ נ ּו אָ ִבינ ּוֻ ּ ,כ ָּלנ ּו ְ ּכאֶ חָ ד יַחַ ד ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך נ ַָת ּ ָת ָּלנ ּו
ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּוּ ,תוֹ ַרת חַ י ִּים ,וְ אַ הֲבַ ת חֶ סֶ דּ ,ו ְצ ָד ָקה ּו ְב ָרכָ ה וְ ַרח ֲִמים,
וְ חַ י ִּים וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ כָ ל טוֹ ב .וְ טוֹ ב י ְִהיֶה ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך ְלבָ ְרכֵ נ ּו ּו ְלבָ ֵר ְך אֶ ת ָּכל
ִש ָראֵ ל ְ ּבכָ ל ֵעת ּו ְבכָ ל ׁ ָש ָעה ִ ּב ְׁשלוֹ ֶמ ָךּ ְ ,ברֹב עֹז וְ ׁ ָשלוֹ םָּ .בר ּו ְך
ַע ְּמ ָך י ְׂ
ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם ָּבר ּו ְך
אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
ִש ָראֵ ל ַּב ּ ׁ ָשלוֹ ם:
אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה הַ ְּמבָ ֵר ְך אֶ ת ַע ּמוֹ י ְׂ
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בשבת ,מוסיפים המשמר היוצא ואומרים:

ִמי ׁ ֶש ּ ִׁש ּ ֵכן אֶ ת ְׁשמוֹ ַּב ַּביִת הַ זֶּה ,ה ּוא י ְַׁש ִ ּכין ּ ֵבינֵיכֶ ם אַ הֲבָ ה וְ אַ ְחוָה
וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ ֵרע ּות:
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משנה ב
ָא ַמר לָהֶ ם ,ח ֲָד ִׁשים לַקְּ ט ֶֹרת ּבֹא ּו ְוהָ ִפיס ּו .הֵ ִפיס ּו ,זָכָ ה ִמי
שנִ ים ּבֹא ּו ְוהָ ִפיס ּוִ ,מי ַמ ֲעלֶה ֵאבָ ִרים ִמן
שז ָּכָ ה .ח ֲָד ִׁשים ִעם יְ ׁ ָ
ֶׁ
אומֵ ר ,הַ ּ ַמ ֲעלֶה ֵאבָ ִרים
יעזֶר ּ ֶבן יַ ֲעקֹב ֹ
הַ ּ ֶכבֶ ׁש ל ִַּמזְ ּ ֵבחַ ַ .ר ִּבי אֱ לִ ֶ
או ָתן ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ :
ל ּ ֶַכבֶ ׁש ה ּוא ַמ ֲעלֶה ֹ
]ה[ ָא ַמר לָ ֶהם הממונהיזֲ ,ח ָד ׁ ִשים לַ ְּקט ֶֹרת ,מי שלא זכו עדיין מעולם
להקטיר את הקטורת ,בּ ֹא ּו וְ ָה ִפיס ּו ,יבואו להשתתף בגורל מי
יקטיר את הקטורתיח.
מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת ,לא נותנים לו להקטירה
שוב ,כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת .מפני שמי
W
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יז .תפארת ישראל.
יח .רע"ב .תפארת ישראל .במאירי )יומא כה (.בענין סדר עשיית הפייסות וז"ל :כשהיו הכהנים
של בית אב מתכנסים לפייס ,היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה,
ועומדין שם כמין כולייר ,והוא תכשיט עגול ,ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול ,וזקן מזקני
הסנהדרין יושב בחציה של חול לצד מערבה של לשכה ,ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון
אחד ,אלא שהוא אינו יודע מהיכן יתחיל המנין ,והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד
מהם ומחזירה ,והכל מכירין שממנו מתחיל החשבון ,ואח"כ הזקן מודיעם המנין ,והממונה מקיף
ומונה האצבעות ,ואותו שכלה בו המנין זכה.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד ג( :כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה
או אלף או כל מניין שיסכימו עליו .והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או
שתים .ואם הוציא שלש מונין לו שלש .ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר
ונוח להוציאו ולכפותו .והמוציא גודל אין מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע
שהסיר מצנפתו תחילה .ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו
והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס ראשון לעבודה.
ולהלן בענין הפיס השלישי )שם ז( :הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של
אותו היום מי שלא הקטיר קטורת מימיו יבא ויפיס .ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא
בפייס זה ראשון הוא שיזכה להקטיר קטורת.
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שלא

ָשימ ּו ְקטוֹ ָרה
שמקטיר קטורת נהיה עשיר ,כמו שכתוביט 'י ִ ׂ
ְ ּבאַ ּ ֶפ ָך' ,ומיד אחר כך כתובכָּ ' :ב ֵר ְך ה' חֵ ילוֹ ' .כדי שיהיו כל
הכהנים מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורתכא.

ֵה ִפיס ּו ,עשו את הפיס ,זָכָ ה ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה,

ומי שזכה זכה.

אחר כך עושים עוד פיס:
מכיוון שבקטורת אמר שרק 'חדשים' יבואו ,עכשיו אומר שגם
'חדשים' וגם 'ישנים' יבואו לפיסכבֲ .ח ָד ׁ ִשים ִעם יְ ׁ ָשנִ ים ,בין מי
שכבר זכו בפיס בפעמים קודמות ,ובין מי שלא זכהכג ,בּ ֹא ּו
וְ ָה ִפיס ּו ,בואו להשתתף בגורל ,על ִמי ַמ ֲעלֶ ה ֵאבָ ִרים ִמן ַה ֶּכבֶ ׁש
לַ ִּמז ְֵּב ַח ,מי יעלה את אברי הקרבן תמיד מהכבש אל המזבח.

ואוֹ ֵמרַ :ה ַּמ ֲעלֶ ה ֵאבָ ִרים

יעזֶ ר ֶּבן יַ ֲעקֹב חולק על תנא קמא,
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
לַ ֶּכבֶ ׁש ה ּוא ַמ ֲעלֶ ה אוֹ ָתן ַעל ַ ּג ֵּבי ַה ִּמז ְֵּב ַח .מי שהעלה את האברים
לכבש ,הוא יעלה אותם מהכבש למזבח .ואין עושים פיס נוסף
על זהכד.
המחלוקת היא ,שלשיטת תנא קמא ,ברוב עם הדרת מלך ,ולכן
ראוי שיהיה לכל עבודה כהן מיוחד שיעשה את זהכה.

W
יט .דברים ל"ג י'.
כ .דברים ל"ג י"א.
כא .יומא כ"ו .רע"ב .תפארת ישראל.
כב .רע"ב .תפארת ישראל.
כג .רע"ב .תפארת ישראל.
כד .רע"ב.
כה .יומא כ"ו .תפארת ישראל.
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אבל לשיטת רבי אליעזר בן יעקב ,על כל פנים במקום חדר
המלך אינו דרך ארץ ,כי נראה כאילו כבד לראשון לגמור את
עבודתוכו.

משנה ג
או ָתם ֶאת ִּבגְ ֵדיהֶ םְ ,ולֹא הָ י ּו
יטין ֹ
ְמסָ ר ּום לַחַ ז ָּנִ ים ,הָ י ּו ַמ ְפ ִׁש ִ
שם,
נות הָ י ּו ׁ ָ
יחין ֲעלֵיהֶ ם ֶא ּ ָלא ִמ ְכנָ סַ יִ ם ִּבלְ בָ דְ .וחַ לּ ֹו ֹ
ַמ ִ ּנ ִ
ישי הַ ּ ֵכלִ ים:
ְוכָ ת ּוב ֲעלֵיהֶ ם ּ ַת ְׁש ִמ ׁ ֵ
את הפיס עושים כשכל הכהנים מהבית אב לבושים בגדי
כהונה ,כדי שמי שיזכה יוכל לעשות את העבודה מידכז.
עכשיו לאחר שכבר עברו כל ארבעת הפייסות שעושים בבוקר:
הכהנים שלא זכו בפיסְ ,מ ָסר ּום לַ ַח ּזָנִ ים ,מסר אותם הממונה
לשמשים של פנחס המלביש ,שהוא ממונה על בגדי הכהונהכח,
והם יקבלו מהם את בגדי הקודש כדי להחזירם למקומםכט.

]ו[ ָהי ּו ַמ ְפ ׁ ִש ִיטין אוֹ ָתם ֶאת ִּבגְ ֵד ֶיהם ,וְ לֹא ָהי ּו ַמ ִּנ ִיחין ֲעלֵ ֶיהם ֶא ָּלא
ִמכְ נָ ַסיִ ם ִּבלְ בָ ד .פושטים את בגדי הכהונה ,ומשאירים עליהם רק
את המכנסיים .ולובשים בגדי חול ,ואחר כך פושטים את
המכנסיים ולובשים מכנסיים של חולל.
W

באר התמיד

X

כו .יומא כ"ו .תפארת ישראל .ואין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב )רמב"ם(.
כז .עפ"י רע"ב .תפארת ישראל.
כח .תפארת ישראל.
כט .עפ"י רע"ב .תפארת ישראל.
ל .עפ"י רמב"ם .עפ"י רע"ב .תפארת ישראל.
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ליד שער נקנור ,בצד צפוןלא ,יש לשכה אחת היא 'לשכת פנחס
המלביש'לב .בלשכה זו מונחים בגדי הכהונה ,ויש שם ממונה
מיוחד לשמור על הבגדים ,ולעזור לכהנים להלביש את בגדי
הכהונהלג .ומפני שהממונה הראשון נקרא פנחס ,נקראו גם
כולם אחריו בשם פנחסלד.
עושים הרבה מאוד בגדי כהנים הדיוטיםלה.
]ז[ וְ ַחלּ וֹ נוֹ ת ָהי ּו ׁ ָשם ,בלשכת פנחס המלבישלו יש תשעים וששה
חלונות עבור בגדי הכהונה .לכל משמר ומשמר מעשרים
וארבע המשמרות יש ארבע חלונותלז.
ישי ַה ֵּכלִ ים .בחלון אחד מונחים כל המכנסים,
וְ כָ ת ּוב ֲעלֵ ֶיהם ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
וכתוב עליו 'מכנסים' .בחלון אחד מונחים כל האבנטים ,וכתוב
עליו 'אבנט' .וכן כל המגבעותלח בחלון אחד .וכן כל הכתונות
בחלון אחדלט.
החלון אינו חלון מפולש ,אלא הוא חלל מה בעובי הכותלמ.
לכל בגד ובגד יש תיקמא.
W
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לא .תפארת ישראל במדות א' ד'.
לב .מדות א' ד'.
לג .רא"ש במדות .רע"ב במדות .תפארת ישראל .עזרת כהנים במדות.
לד .רא"ש במדות.
לה .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'.
לו .דרך חכמה בביאור הלכה )הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה ח( .וכן בשם שלטי הגבורים.
לז .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'.
לח .עפ"י רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ב'.
לט .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ט'.
מ .תוספות יום טוב מעילה ו' א' .דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח' .בתפארת
ישראל :וחלונות היו שם .עשוי כמין חלל שאינו מפולש בחומה ,והוא מרובע כעין ארגז בכותל,
שראנק בל"א.
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משנה ד
נוטֵ ל ֶאת הַ ּ ַכףְ .והַ ּ ַכף ּד ֹומֶ ה לְ ַת ְר ַקב
שז ָּכָ ה בַ קְּ ט ֶֹרת ,הָ יָ ה ֹ
ִמי ׁ ֶ
ְ
כו,
תו ֹ
לשת ַק ִּביםְ ,והַ ּ ָבזָך הָ יָ ה ְב ֹ
של זָהָ בַ ,מחֲזִ יק ְׁש ׁ ֶ
דול ׁ ֶ
ָּג ֹ
לוּ ,ו ְכ ִמין ְמט ּוטֶ לֶת הָ יָ ה ָעלָיו
ָמלֵא ְוגָ ד ּו ׁש ְקט ֶֹרתְ .ו ִכ ּס ּוי הָ יָ ה ֹ
ִמלְ ַמ ְע ָלן:
ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בַ ְּקט ֶֹרת ,הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת,
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ַּכף .לוקח את הכףמב ,ככתוב בנשיאיםמגַ ּ :כף אַ חַ ת
ש ָרה זָהָ ב ְמלֵאָ ה ְקט ֶֹרתמד.
ֲע ָ ׂ

ָהיָ ה
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מא .דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח' ,בשם בעל הטורים שמות ל"ט כ"ז.
מב .בתפארת ישראל כתוב על הכף :כעין לעפפעל היה.
מג .במדבר ז' י"ד.
מד .יומא מ"ז .וברש"י .תוספות יום טוב.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג א-ט( וז"ל :א .מצות עשה להקטיר הקטורת על מזבח הזהב
שבהיכל פעמים בכל יום בבקר ובין הערבים שנאמר )שמות ל ז( 'והקטיר עליו אהרן קטורת
סמים' .לא הקטירו בבקר יקטירנו בין הערבים אפילו היו מזידין .ואין מחנכין מזבח הזהב אלא
בקטורת של בין הערבים.
ב .כמה מקטירין ממנה בכל יום .משקל מאה דינרין .חמשים בבוקר וחמשים בין הערבים .מזבח
שנעקר מקטירין הקטורת במקומו .וקטרת שפקעה מעל המזבח אפילו קרטין שבה אין מחזירין
אותן.
ג .בעת שמקטירין הקטורת בהיכל בכל יום פורשין כל העם מן ההיכל ומבין האולם ולמזבח לא
יהיה שם אדם עד שיצא זה שהקטיר הקטרת .וכן בשעה שיכנס בדם חטאות הנעשות בפנים
פורשים הכל מבין האולם ולמזבח עד שיצא שנאמר )ויקרא טז יז( 'וכל אדם לא יהיה באהל מועד
בבואו לכפר בקודש' ונו' בנין אב לכל כפרה שבקודש שלא יהא שם אדם.
ד .כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום .מי שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס בכלי קודש וטני
היה שמו ושל זהב היה ומחזיק קביים וחצי .מניח הטני בארץ לפניו וחופן בידיו האפר והפחם
שבתוך המזבח ונותן לתוך הטני .ובאחרונה מכבד את השאר לתוכו ומניחו שם בהיכל ויוצא.
ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש .וכסוי היה לו ובזך היה שמו ונותן הבזך בתוך
כלי אחר וכף היה שמו .ומכסה את הכף בבגד קטן ואוחז הכף בידו ונכנס עמו אחד במחתה של
אש בידו.
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]ח[ וְ ַה ַּכף דּ וֹ ֶמה לְ ַת ְר ַקב ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ז ָָהב ,ה'כף' דומה לכלי הנקרא
'תרקב' גדול ,שהוא כלי המחזיק שלשה קבין' .תרקב' הוא לשון
לשת ַק ִּבים ,ה'כף' מחזיק שלשה קבין ]אינו
'תרי וקב'מהַ .מ ֲחזִיק ׁ ְש ׁ ֶ
כמו ה'טני'מו שמחזיק רק שני קבין וחצי[.

וְ ַה ָּבז ְָך ָהיָ ה בְ תוֹ כוֹ  ,ה'בזך' שהוא כף קטןמז ,מונח בתוך
וְ גָ ד ּו ׁש ְקט ֶֹרת ,והבזך מלא וגדוש קטורת.

הכףָ ,מלֵ א

ולכן מניח את הבזך בתוך הכף ,כדי שלא יתפזר הקטורת
כשמוליכו להיכלמח.
ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד ,משום שדרך
כבוד הוא כלפי מעלה שישים את הקטורת על הגחלים מתוך
כלי מלא וגדושמט.
W
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ה .וכיצד חותה .זה שזכה במחתה לוקח מחתה של כסף ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים
אילך ואילך .ונוטל מן הגחלים שנתאכלו במערכה שגית .ויורד ומערן לתוך מחתה של זהב .אם
נתפזרו מן הגחלים כמו קב או פחות מכבדן לאמה ובשבת כופה עליהן הפסכתר .ואם נתפזר
יתר על קב חוזר וחותה.
ו .שלשה דברים היה הפסכתר משמש .כופין אותו על הגחלים .ועל השרץ בשבת .ומורידין בו
את הדשן מעל המזבח.
ז .ומקדים לפניהם זה שדשן המזבח הפנימי ונוטל הטני שבו דשון המזבח ומשתחוה ויוצא .וזה
שבידו המחתה צובר את הגחלים על גבי המזבח הפנימי ומרדדן בשולי המחתה ומשתחוה
ויוצא .וזה שבידו הכף נוטל את הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו ורואה אם נתפזר מן
הקטורת מעט בכף אוהבו או קרובו נותן לו לתוך חפניו זה שנתפזר עם הקטורת שבבזך
ומשתחוה ויוצא.
ח .ואומרין לזה המקטיר הזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תכוה .ומתחיל ומשליך הקטורת על
האש בנחת כמי שמו .קד סולת עד שתתרדד על כל האש.
ט .ואין המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר .ואם כהן גדול הוא אומר לו הממונה אישי
כהן גדול הקטר .ואחר שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחוה ויצא.
מה .עפ"י רע"ב ותפארת ישראל לעיל ג' ו'.
מו .לעיל ג' ו'.
מז .רע"ב .תפארת ישראל.
מח .רע"ב .תפארת ישראל.
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על כן שם את הקטורת בתוך הבזך ,מלא וגדוש .ואת הבזך
נותן בתוך הכף.
וְ כִ ּס ּוי ָהיָ ה לוֹ  ,לכף יש כיסוינ.

ּוכְ ִמין ְמט ּו ֶטלֶ ת ָהיָ ה ָעלָ יו ִמלְ ַמ ְעלָ ן,

מעל המכסה נותנים חתיכת

בגד קטנהנא ,לנוינב.
ְמט ּו ֶטלֶ ת :חתיכת בגד קטנהנג .כמונד :לֹא יֵצֵ א גָ ָמל ִ ּב ְמטו ֶּטלֶת.
שהוא חתיכת בגדנה.

משנה ה
ֹאש הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ,
שז ָּכָ ה בַ ּ ַמ ְח ּ ָתה ,נָ ַטל ַמ ְח ּ ַתת הַ ּ ֶכסֶ ףְ ,ו ָעלָה לְ ר ׁ
ִמי ׁ ֶ
של
תו ְך ׁ ֶ
ּו ִפ ָּנה ֶאת הַ ּ ֶגחָ לִ ים הֵ י ָל ְך ְוהֵ י ָל ְך ְוחָ ָתה .יָ ַרד ְו ֵע ָרן לְ ֹ
זָהָ ב .נִ ְת ּ ַפזֵּר ִמ ּ ֶמ ָּנה ְּכ ַקב ּ ֶגחָ לִ יםְ ,והָ יָ ה ְמכַ ְּב ָדן ָל ַא ּ ָמה.
דול
כופֶ ה ֲעלֵיהֶ ן ּ ְפסַ ְכ ּ ֵתרּ .ו ְפסַ ְכ ּ ֵתר הָ יְ ָתה ְכלִ י גָ ֹ
ש ּ ָבת הָ יָ ה ֹ
ּו ְב ׁ ַ
W
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מט .רע"ב .תפארת ישראל.
נ .תפארת ישראל .ולהרע"ב הכיסוי הוא לבזך.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג ד( וז"ל :ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש ,וכסוי
היה לו ,ובזך היה שמו ,ונותן הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו .ומכסה את הכף בבגד קטן,
ואוחז את הכף בידו .ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו.
נא .רמב"ם .רע"ב פירוש שני בשם הערוך .תפארת ישראל פירוש ראשון .ויש אומרים
ש'מטוטלת' הוא טבעת מעל המכסה ,כדי לטלטל את המכסה ולהסירו )רע"ב בשם רבותיו.
תפארת ישראל פירוש שני(.
נב .תפארת ישראל.
נג .רמב"ם .רע"ב פירוש שני בשם הערוך .תפארת ישראל פירוש ראשון.
נד .שבת ה' ג'.
נה .מפרשים בשבת ה' ג' ,ועי"ש.
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ש ְך
מו ׁ ֵ
שה ּוא ֹ
רות הָ י ּו בָ ּהַ ,אחַ ת ׁ ֶ
ש ְר ְׁש ֹ
ַמ ֲחז ֶֶקת ל ֶֶת ְךּ ,ו ְׁש ּ ֵתי ׁ ַ
שלּ ֹא
אוחֵ ז ּ ָב ּה ִמלְ ַמ ְע ָלן ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶ
שה ּוא ֹ
ּ ָב ּה ְו ֹיו ֵרדְ ,ו ַאחַ ת ׁ ֶ
או ָת ּה ַעל
שתּ ,כ ֹו ִפין ֹ
ש ּ ֶמ ׁ ֶ
לשה ְדבָ ִרים הָ יְ ָתה ְמ ׁ ַ
ִת ְת ַּגלְ ּ ֵגלּ .ו ְׁש ׁ ָ
שן מֵ ַעל
מו ִר ִידין ּ ָב ּה ֶאת הַ ֶ ּד ׁ ֶ
ש ּ ָבתּ ,ו ֹ
ש ֶרץ ְּב ׁ ַ
ַּגב ּ ֶגחָ לִ ים ְו ַעל הַ ּ ׁ ֶ
ַּג ּ ֵבי הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ :
על המזבח החיצון ,יש שלש מערכותנו :א .מערכה גדולה.
מקומה במזרח המזבח החיצון ,בצד דרוםנז .מערכה זו גדולה
ורחבהנח ,ועליה מקריבים את קרבן התמיד ושאר הקרבנותנט.
ב .מערכה שניה .ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כדי לשים
על המזבח הפנימי עבור הקטורתס .מקומה במערב המזבח,
משוך מן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמותסא.
ג .מערכה לקיום האש .אין מקריבין במערכה זו כלוםסב ,אלא
היא לקיום מצוותסג 'וְ הָ אֵ ׁש ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּתו ַּקד בּ וֹ לֹא ִתכְ ֶּבה'סד.
ביום הכיפורים יש מערכה רביעית ,שממנה לוקח הכהן גדול
גחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשיםסה.
W
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נו .כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
נז .עפ"י תפארת ישראל בסימני הציור .וז"ל התפארת ישראל :מערכה גדולה היה בדרום
המזבח ,נגד חצי מזרחי של כבש.
נח .תפארת ישראל בתמיד ב' ד'.
נט .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
ס .תמיד ב' ה' .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד' .ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני
הבזיכי לבונה משולחן לחם הפנים )להלן משנה ה .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב ח(.
סא .תמיד ב' ה'.
סב .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
סג .ויקרא ו' ה'.
סד .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'.
סה .כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה' .והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד' ו'.
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הכבֶ ׁש ,והוא עליה משופעת כמו
בצד דרום של המזבח ,יש את ּ ֶ
מדרון ,מקרקע העזרה עד ראש המזבח ,באורך ל"ב אמה
וברוחב ט"ז אמה ,דרכו עולים למזבחסו.
ּ ַמ ְח ָּתה :כמין כף ,אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה .ויש לה
דפנות מהצדדים ,חוץ מהצד הקדמיסז .ויש לה ידיתסח.
כעין זה:

W
סו .מידות ג' ג'.
סז .רש"י במדבר ד' ט'.
סח .יומא ד' ד'.
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פרק ה משנה ה

שלט

ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בַ ּ ַמ ְח ָּתה ,הכהן שזכה להוליך מחתה עם הגחלים למזבח
הפנימי .ולא היה בזה פייס ,אלא מי שזכה בקטורת על ידי פייס,
אומר למי שעמו 'זכה עמי במחתה'סט.
]ט[ נָ ַטל ַמ ְח ַּתת ַה ֶּכ ֶסף ,לקח את המחתה העשויה כסף ,שמחזיקה
ֹאש ַה ִּמז ְֵּב ַח החיצון ,וניגש למערכה
ארבעה קביןע ,וְ ָעלָ ה לְ ר ׁ
השניה שממנה לוקחים גחלים לקטורתעאּ ,ו ִפ ָּנה ֶאת ַה ֶ ּג ָחלִ ים ֵהילָ ְך
וְ ֵהילָ ְך ,ופינה את הגחלים שאינם טובים לצדדיםעב ,וְ ָח ָתה ,ולקח
במחתה גחלים גסות ובוערותעג.
יָ ַרד ממזבח החיצון ,וְ ֵע ָרן לְ תוֹ ְך ׁ ֶשל ז ָָהב ,ושפך את הגחלים לתוך
מחתה העשויה זהב ,שמחזיקה שלשה קביןעד.
ואז
קב

נִ ְת ּ ַפ ּזֵר ִמ ֶּמ ָּנה
גחלים ,וְ ָהיָ ה

ְּכ ַקב ֶ ּג ָחלִ ים ,התפזר על ריצפת העזרה בערך
ְמכַ ְּב ָדן לָ ַא ָּמה ,והוא מטאטאעה את הגחלים
W

באר התמיד

X

סט .רע"ב .תפארת ישראל .ויש אומרים שלא היה רשאי לומר למי שירצה ,רק לזה שעומד
בימינו בשעת הפייס )עי' תוס' יומא כה :ובתוספות יום טוב ובתפארת ישראל(.
ע .יומא ד' ד'.
עא .כדלעיל ב' ה'.
עב .תפארת ישראל.
עג .רע"ב .תפארת ישראל .בפירוש המשניות להרמב"ם )יומא ד ד( וז"ל :חתיה ,הוא מיוחד
לגריפת האש ,לחתות אש מיקוד.
בישעיה )ל יד( :לַ ְח ּתוֹ ת ֵא ׁש ִמ ּיָקוּד .במצודת ציון )שם( :לחתות .ענין לקיחת האש כמו גחלים אתה
חותה על ראשו )משלי כה( ,ועל שם זה יקרא הכלי שחותין בו האש בשם מחתה.
עד .יומא ד' ד'.
אתיהָ ְּבמַ ְטאֲ טֵ א )ישעיה יד כג( ,שזה ענין נקוי וכבוד במכבדות העשוי לכבד את
עה .מלשון וְ טֵ אטֵ ִ
הבית )מצודת ציון( ,מלשון מכבדין את הבית .וככתוב בגמרא )ראש השנה כו :מגילה יח :(.לא הוו
ידעי רבנן מאי 'וטאטאתיה במטאטא השמד' ,יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה
לחבירתה ,שקולי טאטיתא וטאטי ביתא .ע"כ.
כעין זה:
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שהתפזרו ,אל נחל המים העובר באמצע העזרה ,שהוא ברוחב
אמהעו .כדי שלא יכוו רגלי הכהנים ההולכים יחףעז.
ּובְ ׁ ַש ָּבת שאסור לכבותעח,
הגחלים סיר.

ָהיָ ה כוֹ ֶפה ֲעלֵ ֶיהן ּ ְפ ַסכְ ֵּתר,

כופה על

ּ ְפ ַסכְ ֵּתר :סיר .ככתובעטִּ :סיר ָֹתיו ,ותרגם אונקלוסְ ּ :פסַ כְ ְּת ָרוָ ֵת ּהפ,
ובלשון יחיד ּ ְפסַ כְ ּ ֵתרפא.

W

באר התמיד
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עו .עוד בענין אמת המים העוברת בעזרה ,ברש"י )פסחים סד (.וז"ל :שהכהנים מדיחין העזרה.
שאמת המים מהלכת בעזרה ,וכשהן רוצין להדיח העזרה פוקקין את נקב יציאתה ,והמים
פושטין והולכין על גדותיה ,ומדיחין את כל העזרה ,שרצפה של שיש היתה כולה ,ואחר כך
פותחין הנקב והמים יוצאים.
עז .תפארת ישראל.
עח .רע"ב.
עט .שמות כ"ז ג'.
פ .רמב"ם .רע"ב .רש"י עירובין ק"ד:
פא .רמב"ם.
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פרק ה משנה ה

שמא

 Qפסכתר  -סירפב R

זֶקת לֶ ֶת ְך ,ה'פסכתר' ,שהוא סיר ,הוא
ּו ְפ ַסכְ ֵּתר ָהיְ ָתה כְ לִ י גָ דוֹ ל ַמ ֲח ֶ
כלי גדול המחזיק מידת 'לתך' ,שזה חמשה עשר סאה ,שזה חצי
כורפג.
אחד מהדברים שעושים עם ה'פסכתר' הוא להוציא את הדשן
מעל גבי המזבחפד.
באמצע המזבח יש גל גדול של אפר צבור ,עגול כמו תפוחפה,
לשם גורפים את האפר ,ומעגלים את האפר הרב עד שנראה
כעין תפוח גדולפו.
W
פב .הציור להמחשה בלבד.
פג .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
פד .להלן בהמשך המשנה.
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כשמתאסף בתפוח אפר רב מאוד עד שמפריע לסדר את
המערכות ,מוציאים לחוץ את האפרפז ,כמו שכתובפח וְ הוֹ ִציא אֶ ת
שן אֶ ל ִמחוּץ ל ּ ַַמ ֲחנֶה אֶ ל ָמקוֹ ם ָטהוֹ רפט.
הַ דֶּ ׁ ֶ
וכך הוא סדר הוצאת הדשן מהתפוח :ממלאים את האפר
מהתפוח אל ה'פסכתר' ,על ידי היעיםצ ,ואחר כך מורידים את
ה'פסכתר' המלא באפר מהמזבח באופן זה:
W

באר התמיד

X

פה .לעיל ב' ב' ובמפרשים.
פו .רמב"ם לעיל ב' ב' .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד' .רע"ב לעיל ב' ב' .תפארת ישראל
לעיל ב' ב' .תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.
פז .עפ"י המפרש לעיל ב' ב' .רש"י )ויקרא ו ד( .תפארת ישראל לעיל ב' ב'.
אמנם לשיטת הרמב"ם מוציאים לחוץ את האפר בכל יום .ורק ברגלים אין מוציאים.
פח .ויקרא ו' ד'.
פט .ברש"י )ויקרא ו ד( :והוציא את הדשן .הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה,
מוציאו משם ,ואין זה חובה בכל יום ,אבל התרומה חובה בכל יום.
ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ב יג-טו( :ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי
המזבח .ומעלין אותו ערימה על גבי התפוח .וגורפין אותה הערימה בפסכתר .והוא כלי גדול
שמחזיק לתך .ומורידין אותו למטה .וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה
באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח.
כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן .ואין
להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה .ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן.
ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה .אין בעלי מומין מוציאין אותו .וכשמוציאין אותו לחוץ
לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה .ולא חזירים גורפים אותו .ולא
יפזרנו שם שנאמר )ויקרא ו ג( 'ושמו' .שיניחנו בנחת .ואסור ליהנות בו .ע"כ.
צ .היעים נקראים גם בשם ּ ַמגְ ֵרפוֹ ת )לעיל ב ב( .וצורתם כמין כסוי קדרה של מתכת דק ,ויש להם
ידית )רש"י שמות כז ג( .בהם גורפים את הדשן מהתפוח אל הפסכתר.
ֹשת.
ֲשה נְ ח ׁ ֶ
ית ִּסיר ָֹתיו לְ ַד ּ ְׁשנוֹ וְ יָעָ יו ו ִּמז ְְרק ָֹתיו ו ִּמזְלְ ֹג ָתיו וּמַ ְח ּת ָֹתיו לְ כָ ל ּ ֵכלָ יו ּ ַתע ֶׂ
ש ָ
הפסוק )שם( :וְ עָ ִ ׂ
יה וּמַ גְ רוֹ ְפי ֵָת ּה ו ִּמז ְְר ָק ֵת ּה וְ ִצנו ְּרי ֵָת ּה וּמַ ְח ְּתי ֵָת ּה
תרגום אונקלוס :וְ ַת ְע ּ ֵבד ּ ְפסַ ְכ ְּת ָרוָ ֵת ּה לְ ִמ ְספֵ י ִק ְּטמֵ ּ
לְ כָ ל מָ נוֹ ִהי ּ ַת ְע ּ ֵבד נְ ָח ׁ ָשא.
רש"י ד"ה 'ויעיו' :כתרגומו ,מגרפות שנוטל בהם הדשן ,והן כמין כסוי קדרה של מתכת דק ,ולו
בית יד ,ובלע"ז וידי"ל.
וברש"י בבמדבר )ד יד( :יעים .הם מגרפות ובלע"ז ווידי"ל והן של נחשת ,ובהן מכבדין את הדשן
מעל המזבח.
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פרק ה משנה ה

ּו ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ְר ׁ ְשרוֹ ת ָהי ּו בָ ּה,

שמג

שתי שרשרות יש ב'פסכתר' ,בשני

הצדדיםצא.

ב'פסכתר'ַ ,א ַחת ׁ ֶשה ּוא מוֹ ׁ ֵש ְך ָּב ּה וְ יוֹ ֵרד,

לאחר שמילאו את האפר
אוחז הכהן בשרשרת אחת ומושך את הפסכתר ויורד בכבש
המשופע ,וְ ַא ַחת ׁ ֶשה ּוא אוֹ ֵחז ָּב ּה ִמלְ ַמ ְעלָ ן ,וכהן אחר עומד בראש
המזבח ,ואוחז בשרשרת השנית ,ומשלשלו לאט לאט למטה,
ִּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ,כדי שלא יתגלגל הפסכתר בבת אחת
למטה וישפך הדשןצב.

לשה ְדבָ ִרים ָהיְ ָתה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת,
ּו ׁ ְש ׁ ָ

שלשה דברים עושים עם

ה'פסכתר':
א .כּ וֹ ִפין אוֹ ָת ּה ַעל ַ ּגב ֶ ּג ָחלִ ים בשבת ,כופין את ה'פסכתר' על גבי
הגחלים שמתפזרים כאשר מערה אותם ממחתת הכסף למחתת
הזהב בשבת ]כדלעיל[צג.
ב .וְ ַעל ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ְּב ׁ ַש ָּבת ,אם מצאו בשבת שרץ מחוץ לשער ניקנור,
כופין את ה'פסכתר' על גבי השרץ ,כדי שלא יטמאו ממנו.
ואסור להוציאו שהרי השרץ מוקצה.
אבל אם מצאו את השרץ בעזרה ,ששם הנכנס בטומאה חייב
כרת ,מוציאים את השרץ מיד ,על ידי צבת של עץ ,שהוא
פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה ,כדי שלא להרבות
בטומאהצד .ואין שבות במקדשצה.
W
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X

צא .רע"ב .תפארת ישראל.
צב .רע"ב .תפארת ישראל.
צג .תפארת ישראל.
צד .ראה עירובין ק"ד :וברש"י .כך פסק הרמב"ם הלכות ביאת המקדש ג' כ' .תפארת ישראל.
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ּומוֹ ִר ִידין ָּב ּה ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֵמ ַעל ַ ּג ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַח,

ג.
מוציאים את הדשן מעל גבי המזבח.

על ידי ה'פסכתר',

משנה ו
ִה ִ ּגיע ּו ּ ֵבין הָ א ּולָם ְול ִַּמזְ ּ ֵבחַ  ,נָ ַטל ֶאחָ ד ֶאת הַ ּ ַמגְ ֵרפָ ה ְו ֹזו ְר ָק ּה
שלַיִ ם
רו ִּביר ּו ׁ ָ
קול חֲבֵ ֹ
ּ ֵבין הָ א ּולָם ְול ִַּמזְ ּ ֵבחַ ֵ .אין ָא ָדם ׁש ֹומֵ ַע ֹ
שתּ ,כֹהֵ ן
ש ּ ֶמ ׁ ֶ
לשה ְדבָ ִרים הָ יְ ָתה ְמ ׁ ַ
ִמקּ ֹול הַ ּ ַמגְ ֵרפָ הּ .ו ְׁש ׁ ָ
כהֲנִ ים נִ ְכנָ ִסים
ש ֶאחָ יו הַ ּ ֹ
ֶׁ
ֹיו ֵד ַע
קול ָּה,
ֹ
ֶאת
ש ּ ׁש ֹומֵ ַע
ֶׁ
קול ָּה,
שה ּוא ׁש ֹומֵ ַע ֶאת ֹ
ֲוותְ ,וה ּוא ָרץ ּובָ אּ .ובֶ ן ל ִֵוי ׁ ֶ
לְ ִה ְׁש ּ ַתח ֹ
ש ֶאחָ יו הַ לְ ִו ִּים נִ ְכנָ ִסים לְ ַד ּ ֵבר ּ ַב ּ ִׁשירְ ,וה ּוא ָרץ ּובָ א.
ֹיו ֵד ַע ׁ ֶ
ש ַער הַ ִּמזְ ָרח:
ֹאש הַ ּ ַמ ֲע ָמד הָ יָ ה ַמ ֲע ִמיד ֶאת הַ ּ ְטמֵ ִאים ְּב ׁ ַ
ְור ׁ
בבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'צו.
א .כלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה'צז .את קול כלי השיר הזה
שומעים עד יריחוצח.
ב .מגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבחצט.
ג .כלי שלישי הנקרא 'מגריפה' ,והוא בצורת המגריפה
שגורפים בה את הדשןק .את הכלי הזה זורקים על
W
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צה .כך משמע בתפארת ישראל .אבל מחוץ לשער ניקנור יש שבות ,משום שאין שם דין מקדש,
)תפארת ישראל( .שהעזרה נקרא מקדש.
צו .תוספות יום טוב .וכעי"ז בתוס' ערכין י :תפארת ישראל.
צז .ערכין י"א.
צח .רמב"ם ,רע"ב ,תפארת ישראל בתמיד ג' ח'.
צט .תמיד ב' א'.
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הרצפה בין האולם והמזבח בכל בוקר כדי להשמיע קול
גדול .וקול זה הוא לסימן שלשה דברים.
ִה ִ ּגיע ּו ֵּבין ָהא ּולָ ם וְ לַ ִּמזְ ֵּב ַח ,הגיעו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה
אל בין האולם והמזבחקא.

נָ ַטל ֶא ָחד ֶאת ַה ַּמגְ ֵר ָפה ,לקח אחד את המגריפה השלישית ,וְ זוֹ ְר ָק ּה
ֵּבין ָהא ּולָ ם וְ לַ ִּמז ְֵּב ַח ,וזרק אותה על הריצפה בין האולם ולמזבח.
ֵאין ָא ָדם ׁשוֹ ֵמ ַע קוֹ ל ֲחבֵ רוֹ ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִמ ּקוֹ ל ַה ַּמגְ ֵר ָפה ,בירושלים אין
אדם יכול לשמוע את הקול של חברו ,מפני הקול הגדול של
זריקת המגריפה.

לשה ְדבָ ִרים ָהיְ ָתה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת,
ּו ׁ ְש ׁ ָ

הקול הזה הוא סימן לשלשה

דברים:

א .כּ ֵֹהן ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ֶאת קוֹ לָ ּה ,יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים נִ כְ נָ ִסים לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת,
וְ ה ּוא ָרץ ּובָ א .כהן שלא היה בעזרהקב ששומע את קול המגריפה,
יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות ,והוא רץ ובא
להשתחוות עימהם בהיכלקג.

בּ .ובֶ ן לֵ וִ י ׁ ֶשה ּוא ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת קוֹ לָ ּה ,יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶא ָחיו ַהלְ וִ ִ ּים נִ כְ נָ ִסים לְ ַד ֵּבר
ַּב ׁ ּ ִשיר ,וְ ה ּוא ָרץ ּובָ א .לוי ששומע את קול המגריפה יודע שאחיו

W
ק .תפארת ישראל.
קא .תפארת ישראל.
קב .רע"ב .תפארת ישראל.
קג .תפארת ישראל.
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הלוים נכנסים לומר שיר ,והוא רץ ובא ונכנס לעזרה להכין
עצמו לומר את השירקד.
ֹאש ַה ּ ַמ ֲע ָמד ָהיָ ה ַמ ֲע ִמיד ֶאת ַה ּ ְט ֵמ ִאים ְּב ׁ ַש ַער ַה ִּמז ְָרח] .י[ ראש
ג .וְ ר ׁ
המעמדקה מעמיד את המצורעים שכבר נטהרו מהצרעת ,בשער
בשער ניקנור ,כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם האשם.
שיקריבו את האשם מיד לאחר קרבן התמידקו.
W
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קד .עכשיו הלוים נכנסים להתכונן לומר שיר ,ואת השיר עצמו יאמר בשעת ניסוך היין )תפארת
ישראל( .נמצא ששלשת הדברים שעל ידי קול המגריפה ,הם הכנה לדברים שיהיו עוד מעט.

ש ָר ֵאל
ש ּנֶאֱ מַ ר )במדבר כח( צַ ו ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
קה .ענין המעמד )תענית ד ב( וז"לֵ :אלּ ּו הֵ ן מַ עֲמָ דוֹ ת ,לְ ִפי ׁ ֶ
ַביוִ ,ה ְת ִקינ ּו
של ָא ָדם ָק ֵרב וְ הוּא ֵאינוֹ עוֹ מֵ ד עַ ל ּג ּ ָ
יא ְך ָק ְר ּ ָבנוֹ ׁ ֶ
וְ ָאמַ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ֶאת ָק ְר ּ ָבנִ י לַ ְח ִמי ,וְ ִכי הֵ ַ
של
ּשלַ יִ ם ׁ ֶ
ש ִרים וְ ַא ְר ּ ַבע ִמ ְׁש ָמרוֹ ת .עַ ל ּ ָכל ִמ ְׁש ָמר ו ִּמ ְׁשמָ ר הָ יָה מַ ע ֲָמד ִּבירו ׁ ָ
אשוֹ נִ ים עֶ ְ ׂ
יאים הָ ִר ׁ
נְ ִב ִ
ּשלַ יִ ם,
כהֲנִ ים וּלְ וִ ִ ּים עוֹ לִ ים לִ ירו ׁ ָ
ש ְר ֵאלִ יםִ .ה ִּגיעַ זְמַ ן הַ ִּמ ְׁש ָמר לַ עֲלוֹ תֹ ּ ,
של יִ ְ ׂ
של לְ וִ ִ ּים ,וְ ׁ ֶ
כהֲנִ יםֶ ׁ ,
ֹּ
אשית.
ֲשה ְב ֵר ִׁ
ש ְּבאוֹ תוֹ ִמ ְׁש ָמר ִמ ְת ּ ַכ ְּנ ִסין לְ עָ ֵריהֶ ן וְ קוֹ ְר ִאין ְּבמַ ע ֵׂ
ש ָר ֵאל ׁ ֶ
וְ יִ ְ ׂ
בפירוש המשניות להרמב"ם :הנה נתבאר לך מלשון זה כי מלת משמר כוללת כהני משמרה
ולוייה ואנשי אותו מעמד .וכאלו אנשי מעמד הם שלוחי כל ישראל והיתה כונתם ומטרתם
ההתעסקות בעבודה ותפלה ואינם עוסקין בעסקי עצמן ,ותהיה דעתם ומחשבתם בקרבנות,
וכשמגיע זמן מעמד כל מי שהיה מהם מאנשי אותו המעמד קרוב לירושלם יעלה לירושלם ויהיה
מצוי במקדש בזמן הקרבת הקרבן עם הכהנים והלוים שבאותו משמר ,ומי שהיה רחוק
מירושלם מתכנסין בבתי כנסיות בעריהם ומתפללין וקורין כמו שאמר ,ויתעסקו בעבודה כל
אותה השבת שהיא משמרתם בתפלה וקריאה וצום כמו שיבאר .וקורין במעשה בראשית ,כי
שלמות המציאות היא העבודה ,ואין עבודה אצלינו אלא עם הקרבנות ,וכך אמרו אלמלי
קרבנות לא נתקימו שמים וארץ .ואנשי מעמד היו מתענין ארבעה ימים בשבוע מיום שני עד יום
חמישי .ואינם מתענים ערב שבת מפני כבוד השבת .ולא אחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחת
השבת ותענוגיה להתענות בצום ויחלשו.
קו .רמב"ם .ענין הזאת דם האשם על המצורע ברמב"ם )הלכות מחוסרי כפרה פרק ד( וז"ל :א.
כשיתרפא הצרוע מצרעתו אחר שמטהרין אותו בעץ ארז ואזוב ושני תולעת ושתי צפורים
ומגלחין את כל בשרו ומטבילין אותו ,אחר כל זאת יכנס לירושלים ומונה שבעת ימים וביום
השביעי מגלח תגלחתו שניה כתגלחת הראשונה וטובל והרי הוא טבול יום ומעריב שמשו
ולמחר בשמיני טובל פעם שנייה ואח''כ מקריבין קרבנותיו .ומפני מה טובל בשמיני אחר
שטובל מאמש .מפני שהיה רגיל בטומאה בימי חלוטו ואינו נזהר משום טומאה ושמא נטמא
אחר שטבל .לפיכך טובל בשמיני בעזרת הנשים בלשכת המצורעים ששם אע''פ שלא הסיח
דעתו.
ב .נתאחר ולא גילח בשביעי וגילח בשמיני או אחר כמה ימים ביום שיגלח יטבול ויעריב שמשו
ולמחר יביא קרבנותיו אחר שיטבול פעם שנייה כמו שביארנו .כיצד עושין לו .המצורע עומד
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חוץ לעזרת ישראל כנגד פתח מזרחית באסקופת שער ניקנור ופניו למערב ושם עומדים כל
מחוסרי כפרה בעת שמטהרין אותן ושם משקין את הסוטות .והכהן לוקח אשם של מצורע
כשהוא חי ומניפו עם לוג השמן במזרח כדרך כל התנופות .ואם הניף זה בפני עצמו וזה בפני
עצמו יצא .ואחר כך מביא את האשם של מצורע עד הפתח ומכניס שתי ידיו לעזרה וסומך עליו
ושוחטין אותו מיד .ומקבלין שני כהנים את דמו .אחד מקבל בכלי וזורקו על גבי המזבח ואחד
בידו הימנית ומערה לידו השמאלית ומזה באצבעו הימנית .ואם שינה וקבל בשמאל תחילה
פסל .הכהן שקיבל מקצת הדם בכלי מוליכו וזורקו על המזבח תחילה .ואחר כך יבא הכהן
שקיבל הדם בכפו אצל המצורע הכהן מבפנים והמצורע מבחוץ ומכניס המצורע ראשו ונותן
הכהן מן הדם שבכפו על תנוך אזנו הימנית .ואחר כך יכניס ידו הימנית ויתן על בהן ידו
ואחר כך יכניס רגלו הימנית ויתן על בהן רגלו ואם נתן על השמאל לא יצא .ואחר כך יקריב
חטאתו ועולתו .ואחר שיתן הדם על הבהונות נוטל הכהן מלוג השמן ויוצק לתוך כפו של חבירו
השמאלית ואם יצק לתוך כף עצמו יצא וטובל אצבעו הימנית בשמן שבכפו ומזה שבע פעמים
כנגד בית קדש הקדשים על כל הזייה טבילת אצבע בשמן .ואם הזה ולא כיון כנגד בית קדש
הקדשים כשירות .ואחר כך יבא אצל המצורע ויתן מן השמן על מקום דם האשם בתנוך אזן
ובהן ידו ובהן רגלו .והנותר מן השמן שבכפו יתננו על ראש המתטהר ואם לא נתן לא כפר.
ושאר הלוג מתחלק לכהנים.
ג .שירי הלוג אינו נאכל אלא בעזרה לזכרי כהונה כשאר קדשי קדשים שהרי הוקש לאשם.
ואסור לאכול מלוג השמן עד שיתן ממנו מתן שבע ומתן בהונות ואם אכל לוקה כאוכל קדשים
קודם זריקה.

שמח

באר
החיי

מסכת תמיד

â
א.

החיים
תמיד

אוצר התמיד

â

בספה"ק שפתי צדיק )יתרו( וז"ל :במשנה דתמיד )ה א( אמר להם הממונה כו' וקראו )את

העם( יו"ד הדברות .הנה לא מצינו בשום מקום שיהי' חיוב או מצוה לקרות יו"ד הדברות,
רק בגמרא )ברכות יב (.שהיה הוה אמינא לקבוע בקריאת שמע ,ולא קבעו .אולי יש לומר
על פי מה ששמעתי מפ"ק זקיני מו"ר הק' ז"ל ,שאמר בשם מהר"ל על 'וישם העבד נזם
וגו' בקע משקלו' ,רמז לקרבנות בקע לגלגולת ,ב' צמידים על ידיה נגד ב' לוחות ,עשרה
זהב משקלם נגד יו"ד הדברות .אמר מהר"ל מפני שיש ג' עמודי עולם תורה עבודה גמילות
חסדים ,וכשראה בה עמוד גמילות חסדים רמז לה על עוד ב' עמודים ,וסיים נראה דמי שיש
בו עמוד אחד כראוי ,מושיטין לו שאר העמודים .לכך יש לומר דבבית המקדש מקום
עבודת קרבנות צוה הממונה דייקא להקרות את העם יו"ד הדברות ,שבכאן יוכלו לקבל
הדברות כראוי ,דעל ידי עמוד העבודה יזכו גם לתורה וחסד ,שזהו עיקר הגמילות חסדים
שהכהנים בעלי העבודה יורו משפטיו ליעקב ,ויכניסו תורה בלב ישראל כנ"ל.

ב .בהון עשיר וז"ל :ברכה אחת למשמר היוצא .לרמוז דלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק
ברכה לישראל אלא השלום )עוקצין ג יב( ,קרי לה ברכה ,אף על גב דאין בה הזכרת ה'
ומלכות ,ובזה אזלא לה תמיהת התוספות )ברכות יב (.וכתבה התי"ט .ועוד דברכה זו דומה
לברכת כהנים שהכהנים מברכים את ישראל דאין בה אלא פסוקים ,ומוסיף אברכת כהנים
קאי ,ולא אשלש ברכות.
למשמר היוצא .רמז לנו בלשון הזה ,דהמתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה
תחילה )בבא קמא צב ,(.כי הברכה שמברכים היתה מי ששיכן וכו' ישכן ביניהם אהבה אחוה
שלום ורעות ,והטעם דמברכים להם ברכה זו ,נראה משום דשכיח שינצו על העבודה
בדברים שלא היה להם פייס ,ולכן המשמר היוצא היתה צריכה לאותה ברכה גם היא על מה
שעבר ,שאם אירע ביניהם מחלוקת שיהיה והב בסופה )במדבר כא יד .קידושין ל .(:ע"כ.

ג .נראה לבאר עפ"י פנימיות ,טעם לזה שאומרים דוקא בשבת את ברכת ותפילת 'מי ששיכן
את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות' .כתוב בזוהר הקדוש
יהי ִא ְתיַ ח ֲַדת ְל ַת ָּתא
ילא ְ ּב ֶאחָ ד ,אוּף ָה ִכי ִא ִ
)תרומה קלה (.וז"לּ ְ :כגַ ְוונָ א דְּ ִאינּ וּן ִמ ְת ַייח ֲִדין ְל ֵע ּ ָ
ילא חַ ד לָ קֳ בֵ ל חַ ד ,קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
ילא ,לָ א יָ ִתיב
יך הוּא ֶאחָ ד ְל ֵע ּ ָ
הון ְל ֵע ּ ָ
ְ ּב ָרזָ א דְּ ֶאחָ דְ ,ל ֶמהוֵ י ִע ְּמ ֹ
יהְ ,ל ֶמ ֱהוֵ י ֶאחָ ד ְ ּב ֶאחָ דְ .והָ א
יהי ִא ְתעֲ ִב ַ
יהַ ,עד דְּ ִא ִ
ַעל ּכו ְּר ְסיָ יא דִּ ָ
ידת ְ ּב ָרזָ א דְּ ֶאחָ ד ְ ּכגַ ְוונָ א דִּ ילֵ ּ
יק ֵר ּ
יהי ַׁש ָּבת ,דְּ ִא ְת ַאח ֲָדא ְ ּב ָרזָ א דְּ ֶאחָ ''דְ ,ל ִמ ְ ׁש ֵרי
מו ֶאחָ דָ .רזָ א דְּ ַׁש ָּבתִ ,א ִ
ימנָ א ָרזָ א דַּ יְ יָ ' ֶאחָ ד ו ְ ּׁש ֹ
או ִק ְ
ֹ
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ישאּ ְ ,ב ָרזָ א דְּ ֶאחָ ''ד,
לו ָתא דְּ ַמעֲ לֵ י ַׁש ְ ּב ָתא ,דְּ הָ א ִא ְת ַאח ֲַדת ּכו ְּר ְסיָ יא ַי ִּק ָירא ַקדִּ ָׁ
עֲ לָ ּה ָרזָ א דְּ ֶאחָ דְ .צ ֹ
יהי ִא ְת ַיח ֲַדת ְו ִא ְת ּ ַפ ְר ַׁשת
ישא ִע ּ ָל ָאהַּ .כד ַעיֵיל ַׁש ְ ּב ָתאִ ,א ִ
ְו ִא ְת ַּת ָ ּקנַ ת ְל ִמ ְ ׁש ֵרי עֲ לָ ּה ַמ ְל ָּכא ַקדִּ ָׁ
ישאְ ,ו ִא ְת ַע ְּט ַרת
יהי ִא ְ ׁש ְ ּת ָא ַרת ְ ּביִ חו ָּדא דִּ ְנ ִהיר ּו ַקדִּ ָׁ
ינין ִמ ְת ַע ְ ּב ִרין ִמינָ ּהְ ,ו ִא ִ
ִמ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָראְ ,וכָ ל דִּ ִ
ארי דְּ ִדינָ א ּ ֻכ ְּלה ּו ַע ְר ִקיןְ ,ו ִא ְת ַע ְ ּבר ּו
ישאְ ,ו ָכל ׁשו ְּל ָט ִני רו ְּגזִ ין ו ָּמ ֵ
ְ ּבכַ ּ ָמה ִע ְט ִרין ְלגַ ֵּבי ַמ ְל ָּכא ַקדִּ ָׁ
ִמ ָּנ ּהְ ,ולֵ ית ׁשו ְּל ָטנ ּו ַאח ֲָרא ְ ּבכֻ ְּלה ּו ָע ְל ִמין.
סוד ֶׁשל ֶאחָ דִ ,ל ְה ֹיות
מו ֶׁשהֵ ם ִמ ְתיַ ח ֲִדים ְל ַמ ְעלָ ה ְ ּב ֶאחָ דַ ,אף ָּכ ְך ִהיא ִמ ְת ַיחֶ ֶדת ְל ַמ ּ ָטה ְ ּב ֹ
תרגוםּ ְ :כ ֹ
דוַ ,עד
בו ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאחָ ד ְל ַמ ְעלָ ה לֹא ֹיו ֵׁשב ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ְכ ֹ
ִע ּ ָמם ְל ַמ ְעלָ ה ֶאחָ ד ְ ּכנֶ גֶ ד ֶאחָ ד .הַ ָ ּק ֹ
מו
מו ֶׁש ּל ֹוִ ,ל ְה ֹיות ֶאחָ ד ְ ּב ֶאחָ ד .וַ ֲה ֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו הַ ּס ֹוד ֶׁשל ה' ֶאחָ ד ו ְ ּׁש ֹ
סוד ֶׁשל ֶאחָ ד ְ ּכ ֹ
ֶׁש ַּנעֲ ֵ ׂשית ְ ּב ֹ
רות ָעלֶ יהָ הַ ּס ֹוד ֶׁשל ֶאחָ דּ ְ .ת ִפ ּ ַלת
סוד ֶׁשל ֶאחָ ''דְ ,להַ ְ ׁש ֹ
סוד הַ ּ ַׁש ָּבתִ ,היא ַׁש ָּבת ֶׁש ֶּנאֱ חֶ זֶת ְ ּב ֹ
ֶאחָ דֹ .
סוד ֶׁשל ֶאחָ ד ,ו ִּמ ְת ַּת ֶ ּקנֶ ת ֶׁש ִּי ְ ׁש ֶרה ָעלֶ יהָ
דו ׁש ְ ּב ֹ
בוד הַ ָ ּק ֹ
ֶע ֶרב ַׁש ָּבתֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָאז ִמ ְת ַיחֵ ד ִ ּכ ּ ֵסא הַ ָּכ ֹ
ינים
דו ׁש הָ ֶע ְל ֹיוןּ ְ .כ ֶׁש ִ ּנ ְכנֶ סֶ ת הַ ּ ַׁש ָּבתִ ,היא ִמ ְתיַ חֶ ֶדת ְונִ ְפ ֶר ֶדת ֵמהַ ַ ּצד הָ ַאחֵ רְ ,ו ָכל הַ דִּ ִ
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש,
רות לַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש ,ו ִּמ ְת ַע ּ ֶט ֶרת ְ ּבכַ ּ ָמה עֲ ָט ֹ
אור ָק ֹ
ָמעֳ בָ ִרים ִמ ּ ֶמ ָּנהְ ,ו ִהיא נִ ְ ׁש ֶא ֶרת ְ ּביִ חוּד ֶׁשל ֹ
טון ַאחֵ ר ְ ּב ָכל
יטי ָהרֹגֶ ז וּבַ עֲ לֵ י הַ דִּ ין ּ ֻכ ּ ָלם בּ ֹו ְר ִחים ,ומועברים ממנהְ ,ו ֵאין ִ ׁש ְל ֹ
ְו ָכל ַׁש ִּל ֵ
מות.
עולָ ֹ
הָ ֹ
הנה נרמז במאמר הזה הענין שצריך שיהיה אחדות בכנסת ישראל ,ואח"כ יהיה היחוד .ויתכן
שמה שכתוב שבשבת מברכים ברכה מיוחדת נוספת שהיא 'מי ששיכן את שמו בבית הזה
הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות' ,הוא על הענין הזה ,שיהיה אחדות בין
ישראל ,ועי"כ יהיה היחוד שבשבת קודש .והבן.

ד .נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז :ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו ,שכל ברכה בבית
המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם' .והשומעים
עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.
וז"ל הגמרא בתענית )טז :(.במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין
עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר )נחמיה ט ה( קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל
ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה תן
לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר להם
תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונים
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אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה
וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא
בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא
בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה
עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי
ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל
במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא
היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן
במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו )את( שם כבודך
ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה :תנו רבנן על הראשונות
הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי
שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה )והן תוקעין

ומריעין ותוקעין( ועל השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו
בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול
צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו
ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה
בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר
הבית.
וז"ל רש"י )שם( :בד"א .דהן עונין אחריו אמן בגבולין :אבל במקדש .אומר אותו הזקן לאחר
הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא"י אלהי
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל ברכות
שבמקדש :לפי שאין עונין אמן במקדש .כדיליף לקמן מקרא :מניין שאין עונין אמן במקדש.
דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו ברוך ה' אלהי ישראל
כו' :ויברכו שם כבודך .היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך הוא הפסוק ויברכו שם כבודך
ומרומם על כל ברכה ותהלה :ה"ג יכול על כל הברכות כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה
על כל ברכה תן לו תהלה :חזן הכנסת .לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי
שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן :כשמריעין .תחלה הוא אומר להן הריעו בני אהרן
וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו' :וכך הנהיג .כל מנהג זה רבי חלפתא
בצפורי :לא היו נוהגין כך .שיהו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא
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עונין אמן בגבולין :ואית דאמרי כדתני' כו' .כלומר ואיכא דמתני הכי :וכן הנהיג .מנהג זה
אמקדש קאי.
וז"ל הרמב"ם )הלכות תענית ד טו-יז( :כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו מתכנסין
להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה .וכשמגיע שליח צבור לומר מי שענה את
אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' גואל
ישראל .והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .וחזן הכנסת אומר לתוקעים
תקעו בני אהרן תקעו .וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין ותוקעין .וכן בברכה
השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן
העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות .והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד .וחזן הכנסת אומר להן הריעו בני אהרן הריעו .וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את
משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין
ותוקעין ומריעין .וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד
שיגמור כל שבע הברכות .ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין .ופעם מריעין
ותוקעין ומריעין שבע פעמים .ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד .וכשהן תוקעין
ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.

ה .סדר הפיס ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד א-ט( וז"ל :א .כל העבודות האלו שעושין
בכל יום בפייס היו עושין אותן .וכיצד היו עושין .כל כהני בתי אבות של יום נכנסין
ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי כהונה .והממונה שעל הפייסות
עמהן והן עומדין בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא
האיש שמתחילין למנות ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.
ב .ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו .ושאר הכהנים מוסרין אותן לחזנין ומפשיטין אותן
את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין
ופושטין את המכנסיים של קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.
ג .כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו עליו.
והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים .ואם הוציא שלש מונין לו שלש.
ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו .והמוציא גודל אין
מונין אותו לו .ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה .ומונה על אצבעותיהן
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וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס
ראשון לעבודה.
ד .ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים
עצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר )שמואל א טו-ד( 'ויפקדם
בטלאים'.
ה .ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית .הפייס הראשון מי תורם את המזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה לתרום .והוא מסדר את המערכה .והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח .והוא
מכניס מחתה מלאה אש מן המזבח החיצון למזבח הזהב להקטיר עליה קטורת.
ו .הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן .כיצד הממונה אומר להם הצביעו
ומונה כדרך שביארנו .וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר .והשני שעומד
בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו .והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי
שהוא מזבח הקטורת .והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות .והחמישי מעלה
ראש התמיד ורגלו לכבש .והששי מעלה שתי הידים .והשביעי מעלה העוקץ והרגל .והשמיני
מעלה החזה והגרה .והתשיעי מעלה שתי הדפנות .והעשירי מעלה הקרבים .והאחד עשר
מעלה סולת הנסכים .והשנים עשר מעלה החביתין .והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
ז .הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר
קטורת מימיו יבא ויפיס .ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא
שיזכה להקטיר קטורת.
ח .הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח .הפיסו
וזכה מי שזכה .תמיד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר .אלא כל כהן שזכה
בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים .חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר
בין הערבים ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה.
ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית
מקטירה בין הערבים.
ט .בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין .מפיסין בשחר אנשי
אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של מוספין .וכל
שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בשני כבשי מוסף .והמשמר האחר
שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים .ואלו ואלו חולקין בלחם
הפנים.
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ו .הלכות בגדי כהונה ברמב"ם )הלכות כלי המקדש פרקים ח-י( וז"ל :א .בגדי כהונה שלשה
מינים .בגדי כהן הדיוט .ובגדי זהב .ובגדי לבן .בגדי כהן הדיוט הם ארבעה כלים כתנת
ומכנסים ומגבעות ואבנט .וארבעתן של פשתן לבנים וחוטן כפול ששה והאבנט לבדו רקום
בצמר.
ב .בגדי זהב הן בגדי כהן גדול והם שמנה כלים .הארבעה של כל כהן .ומעיל ואפוד וחושן
וציץ .ואבנטו של כהן גדול מעשה רוקם הוא והוא דומה במעשיו לאבנט כהן הדיוט.
ומצנפת האמורה באהרן היא המגבעת האמורה בבניו .אלא שכהן גדול צנוף בה כמי שלופף
על השבר .ובניו צונפין בה ככובע ולפיכך נקראת מגבעת.
ג .בגדי לבן הם ארבעה כלים שמשמש בהן כ"ג ביוה"כ .כתנת .ומכנסים .ואבנט .ומצנפת.
וארבעתן לבנים וחוטן כפול ששה ומן הפשתן לבדו הם .ושתי כתנות אחרות היו לו לכהן
גדול ביום הכפורים .אחת לובשה בשחר ואחת בין הערבים .ושתיהם בשלשים מנה משל
הקדש ואם רצה להוסיף מוסיף משלו ומקדיש התוספת ואחר כך עושה בה הכתנת.
ד .בגדי כהונה מצוותן שיהיו חדשים נאים ומשולשים כדרך בגדי הגדולים שנאמר )שמות כח

ב ,שמות כח מ( 'לכבוד ולתפארת' היו מטושטשין או מקורעין או ארוכין יתר על מדתו או
קצרים פחות ממדתו או שסלקן באבנט ועבד עבודתו פסולה .היו משוחקין או שהיו ארוכים
וסילקן באבנט עד שנעשו כמדתו ועבד עבודתו כשרה.
ה .כל בגד מבגדי כהונה שנעשו צואין אין מלבנין אותן ואין מכבסין אותן אלא מניחן
לפתילות ולובש חדשים .ובגדי כהן גדול שבלו גונזין אותן .ובגדי לבן שעובד בהם ביום
הצום אינו עובד בהם פעם שניה לעולם אלא נגנזין במקום שיפשוט אותם שם שנאמר
)ויקרא טז כג( 'והניחם שם' והם אסורין בהנאה.
ו .מכנסי כהנים הדיוטים שבלו ואבנטיהם היו עושין מהן פתילות ומדליקין בהן במקדש
בשמחת בית השואבה .וכתנות כהנים הדיוטים שבלו היו עושין מהן פתילות למנורת תמיד.
ז .כל בגדי הכהנים אינן באים אלא משל ציבור .ויחיד שהתנדב בגד מבגדי כהונה מוסרו
לציבור ומותר .וכן כל כלי השרת ועצי המערכה שמסרן יחיד לציבור הרי הן כשרין .אף
כל קרבנות הציבור שהתנדב אותן יחיד משלו כשרים ובלבד שימסרם לציבור.
ח .בגדי כהנים הדיוטים היו עושין מהן מחלצות רבות .וששה ותשעים חלון היו במקדש
להניח בהן הבגדים ארבעה חלונות לכל משמר .ושם כל משמר כתוב על חלונותיו וכולן
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סתומות .וכשיכנסו אנשי משמר לעבודה בשבת שלהן פותחין .חלונותיהן כל ימי שבתן
ונוטלין הכלים .וכשיצאו מחזירין הבגדים לחלונותיהן וסותמן.
ט .ולמה עשו ארבעה חלונות לכל משמר .לפי שלא יהיו הכלים מעורבין .אלא כל
המכנסים בחלון אחד וכתוב עליו מכנסים .וכן האבנטים בחלון אחד וכתוב עליו אבנט וכן
המצנפות כולן בחלון אחד .והכתנות כולן בחלון אחד.
י .כהן גדול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה או בעת שיצא מן המקדש.
יא .בגדי כהונה מותר ליהנות בהן .לפיכך לובשם ביום עבודתו ואפילו שלא בשעת עבודה
חוץ מן האבנט מפני שהוא שעטנז.
יב .אסור לכהן הדיוט ללובשו אלא בשעת עבודה .אין הכהנים לובשין לעבודה אלא צמר
ופשתים בלבד.
יג .וכל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'בד' הוא הפשתים והוא הבוץ .ו'תכלת' האמורה בכל
מקום היא הצמר הצבוע כעצם שמים שהוא פתוך מן הכוחל .ה'ארגמן' הוא הצמר הצבוע
אדום .ו'תולעת השני' הוא הצמר הצבוע בתולעת.
יד .כל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'שש משזר' צריך שיהיה החוט כפול ששה .ומקום
שנאמר 'בד' אם היה חוט אחד לבדו כשר .ומצוה מן המובחר שיהיה כפול ששה .ומקום
שנאמר בו 'משזר' בלבד צריך שיהיה חוטן כפול שמנה.
טו .כל מקום שנאמר בתורה 'מעשה רוקם' הוא שתהיינה הצורות הנעשות באריגה נראות
מצד אחד בפני האריג .ו'מעשה חושב' הוא שתהיה הצורה נראית משני צדדין פנים ואחור.
טז .וכיצד מעשה הבגדים .הכתונת בין של כ"ג בין של כהן הדיוט משבצת היתה שהיא
בתים בתים באריגתה כמו בית הכוסות כדרך שעושין האורגין בבגדים הקשים .ובית יד
שלה נארג בפני עצמו ומחברין אותו עם גוף הכתונת בתפירה.
יז .אורך הכתונת עד למעלה מן העקב .ואורך בית יד שלה עד פס ידו .ורוחבו כרוחב היד.
יח .המכנסים בין של כ"ג בין של כהן הדיוט הם ממתנים עד ירכים שהוא למעלה מן
הטיבור קרוב מן הלב עד סוף הירך שהוא הארכובה .ושנצים יש להם ואין להם לא בית
הנקב ולא בית הערוה אלא מוקפין כמין כיס.
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יט .המצנפת של כ"ג או הדיוט ארכו שש עשרה אמות .והאבנט רוחבו כמו שלש אצבעות
ואורכו ל"ב אמה .מקיפו ומחזירו כרך ע"ג כרך .ובגדי כהונה כולן אין עושין אותן מעשה
מחט אלא מעשה אורג שנאמר )שמות כח לב ,שם לט כב ,שם כז( 'מעשה אורג'.
פרק ט' .א .כיצד מעשה הציץ .עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות ומקיף מאוזן לאוזן
וכותב עליו שני שיטין קדש לה' ,קדש מלמטה לה' מלמעלה .ואם כתבו בשיטה אחת כשר.
ופעמים כתבוהו בשיטה אחת.
ב .והאותיות בולטות בפניו ]כיצד[ חופר את האותיות מאחריו והוא מדובק על השעוה עד
שבולט .והוא נקוב בשתי קצותיו .ופתיל תכלת למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה
נקשר בפתיל כננד העורף.
ג .המעיל כולו תכלת .וחוטיו כפולין שנים עשר ופיו ארוג בתחילת אריגתו .ואין לו בית
יד .אלא נחלק לשתי כנפים מסוף הגרון עד למטה כדרך כל המעילים ואינו מחובר אלא
כנגד כל הגרון בלבד .והקורע פי המעיל לוקה שנאמר )שמות כח לב ,שמות לט כג( 'לא
יקרע' והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקה.
ד .ומביא תכלת וארגמן ותולעת שני כל מין משלשתן שזור שמונה לפי שנאמר בשוליו
)שמות לט כד( 'משזר' נמצאו חוטי השולים ארבעה ועשרים ועושה אותן כמין רמונים שלא
פתחו פיהן ותולה אותן במעיל .ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שנים ושבעים ענבולים
הכל זהב ותולה בו ששה ושלשים בשולי כנף זה וששה ושלשים בשולי כנף זה .והזוג עם
הענבול התלוי בין שניהם כאחד נקרא פעמון עד שיהיו שוליו משני צדדיו )שמות לט כו(

'פעמון ורמון פעמון ורמון'.
ה .הזהב שבאריגת האפוד והחושן האמור בתורה ככה הוא מעשהו .לוקח חוט אחד זהב
טהור ונותנו עם ששה חוטין של תכלת וכופל השבעה חוטין כאחת .וכן הוא עושה חוט זהב
עם ששה של ארגמן וחוט אחד עם ששה של תולעת שני .וחוט אחד עם ששה של פשתים.
נמצאו ארבעה חוטי זהב ונמצאו כל החוטים שמנה ועשרים שנאמר )שמות לט ג( 'וירקעו את
פחי הזהב' וגו' )שמות לט ג( 'לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך
השש' מלמד שחוט הזהב כפול בתוכן.
ו .כיצד מעשה החושן .אורג בגד מעשה חושב מן הזהב והתכלת והארגמן ותולעת השני
והשש על שמנה ועשרים חוטין כמו שביארנו ארכו אמה ורחבו זרת וכופלו לשנים .נמצא
זרת על זרת מרובע .וקובע בו ארבעה טורים של אבן המפורשים בתורה כל אבן מהן
מרובע ומשוקע בבית של זהב שמקיפו מלמטה ומארבע רוחותיו.
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ז .ומפתח על האבנים שמות השבטים כתולדותם ונמצא כותב על האודם ראובן ועל ישפה
בנימין .וכותב בתחלה למעלה מראובן אברהם יצחק ויעקב וכותב למטה מבנימין שבטי יה
כדי שיהיו כל האותיות מצויות שם.
ח .ועושה על ארבע זויות של חושן ארבע טבעות זהב .ונותן בשתי הטבעות של מעלה
שהחושן נתלה בהן שתי עבותות הזהב .והם הנקראים שרשרות .ונותן בשתי טבעות של מטה
שהן כנגד הדדים שני פתילי תכלת.
ט .האפוד רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף .ואורכו מכנגד אצילי הידים מאחוריו עד
הרגלים .ויש לו כמו שתי ידות יוצאות ממנו באריג לכאן ולכאן שחוגרין אותו בהם והם
הנקראין חשב האפוד .והכל ארוג זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש על שמנה ועשרים
חוטין כמעשה החושן .ותופר עליו שתי כתיפות כדי שיהיו על כתפות הכהן .וקובע על כל
כתף וכתף אבן שוהם מרובע מושקע בבית של זהב .ומפתח על שתי האבנים שמות
השבטים .ששה על אבן זו וששה על אבן זו כתולדותם .וכותבין שם יוסף יהוסף .ונמצאו
כ"ה אות באבן זו וכ"ה אות באבן זו .וכך היו כתובין ]ציור[ .והאבן שכתוב בה ראובן על
כתיפו הימנית .והאבן שכתוב בה שמעון על כתיפו השמאלית .ועושה בכל כתף שתי טבעות
אחת מלמעלה בראש הכתף ואחת מלמטה לכתף למעלה מן החשב .ונותן שתי עבותות זהב
בשתי טבעות שלמעלה והם הנקראים שרשרות.
י .ואחר כך מכניס קצות העבותות של חושן בטבעות של מעלה בכתפות האפוד .ומכניס
שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות של מעלה מחשב האפוד .ומורידין את
השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות כדי שידבקו זה בזה )שמות

כח כח ,שמות לט כא( 'ולא יזח החושן מעל האפוד' .וכל המזיח חושן מעל האפוד ומפרק
חיבורן דרך קלקול לוקה.
יא .נמצא כשלובש האפוד עם החושן יהיה החושן על לבו בשוה והאפוד מאחריו וחשב
האפוד קשור על לבו תחת החושן .ושתי כתפות האפוד על שתי כתיפיו .ושתי עבותות זהב
יורדות מעל כתיפיו מכאן ומכאן מכתפות האפוד עד טבעות החושן .ושני חוטי תכלת
מרוכסין מתחת אצילי ידיו .משתי טבעות החושן התחתונות עד שתי טבעות כתפות האפוד
התחתונות שהם למעלה מן החשב.
פרק י' .א .כיצד סדר לבישת הבגדים .לובש המכנסים תחלה וחוגר את המכנסים למעלה
מטיבורו מעל מתניו .ואחר כו לובש הכתונת .ואחר כך חוגר את האבנט כנגד אצילי ידיו
ומקיפו כרך על כרך עד שגומר וקושר.
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ב .ועל האבנט מפורש בקבלה )יחזקאל מד יח( 'ולא יחגרו ביזע' במקום שמזיעין .וכך קיבל
יונתן בן עוזיאל מפי הנביאים ותרגם 'על לבביהון יסרון' .ואח"כ צונף במצנפת כמין כובע.
ג .כהן גדול אחר שחוגר באבנט לובש המעיל .ועל המעיל האפוד והחושן וחוגר בחשב
האפוד על המעיל מתחת החושן ולפיכך נקרא )שמות כח לא ,שם כט ה ,שם לט כב( 'מעיל
האפוד' שחוגרו באפוד .ואחר כך צונף במצנפת וקושר הציץ למעלה מן המצנפת ושערו היה
נראה בין ציץ למצנפת ושם היה מניח תפילין בין ציץ למצנפת.
ד .מצות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהן שנאמר )שמות כח ב( 'ועשית בגדי
קדש' )שמות כט ח( 'ואת בניו תקריב והלבשתם כתנות' וכהן גדול ששימש בפחות משמנה
בגדים אלו .או כהן הדיוט ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו הוא הנקרא מחוסר בגדים
ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים כזר ששימש שנאמר )שמות כט ט( 'וחגרת אותם
אבנט' )שמות כט ט( 'והיתה להם כהונה' בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהן .אין בגדיהן
עליהן אין כהונתם עליהן אלא הרי הם כזרים ונאמר )במדבר א נא ,שם ג י ,שם לח ,שם יח ז(

'והזר הקרב יומת'.
ה .כשם שהמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה .כך היתר בגדים .כגון שלבש שתי
כתנות או שני אבנטים .או כהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד ה"ז מחלל העבודה
וחייב מיתה בידי שמים.
ו .נאמר בבגדי כהונה )ויקרא טז ד( 'על בשרו ולבשם' מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו
לבגדים .אפילו נימא אחת או עפר או כינה מתה אם היתה בין בשר לבגד הרי זו חציצה
ועבודתו פסולה .לפיכך אין הכהן יכול לעבוד בתפילין של יד שהרי חוצצת .אבל של ראש
אינה חוצצת .ואם רצה להניחם בשעת העבודה מניח.
ז .וצריך להזהר בשעה שלובש שלא יהיה אבק בין בגדו לבשרו ולא כינה אע"פ שהיא
בחיים .ושלא תכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו .ולא
יכניס ידו תחת חלוקו לחיק .ולא יצא שערו מן הבגד .ולא יהיה בבגד נימא מדולדלת .ואם
היה שם אחד מכל אלו עבודתו כשירה.
ח .כרך על בשרו בגד שלא במקום בגדים כגון שכרכו על אצבעו או על עקבו אם היה בו
שלש אצבעות על שלש אצבעות ה"ז חוצץ ופוסל פחות מכאן אינו חוצץ .ואם היה צלצול
קטן הואיל והוא חשוב בגד בפני עצמו הרי זה פוסל ואע"פ שאין בו שלש על שלש.
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ט .כהן שלקה באצבעו מותר לכרוך עליה גמי בשבת .או בגד שאין בו שלש על שלש
ועובד .ואם נתכוון להוציא דם אסור .והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי בשעת
עבודה.
י .עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמנה בגדים ואע"פ שלא היו נשאלין בהן.
ומפני מה לא היו שואלין בהן מפני שלא היתה שם רוח הקודש וכל כהן שאינו מדבר ברוח
הקודש ואין שכינה שורה עליו אין נשאלין בו.
יא .וכיצד שואלין עומד הכהן ופניו לפני הארון והשואל מאחריו .פניו לאחרי הכהן ואומר
השואל אעלה או לא אעלה .ואינו שואל בקול רם ולא מהרהר בלבו אלא בקול נמוך כמי
שמתפלל בינו לבין עצמו .ומיד רוח הקדש לובש את הכהן ומביט בחושן ורואה בו במראה
הנבואה עלה או לא תעלה באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו .והכהן משיבו ואומר לו
עלה או לא תעלה.
יב .ואין שואלין על שני דברים כאחד .ואם שאל משיבין על הראשון בלבד .ואין נשאלין
בהן להדיוט אלא או למלך או לבית דין או למי שצורך הציבור בו שנאמר )במדבר כז כא(

'ולפני אלעזר הכהן יעמוד' וגו'' .הוא' זה המלך' .וכל בני ישראל' זה הוא משוח מלחמה או
מי שצורך הציבור בשאילתו' .וכל העדה' אלו בית דין הגדול.
יג .זה שאתה מוצא בדבר נביאים שהכהנים היו חוגרין אפוד בד לא היו כהנים גדולים.
שאין האפוד של כ"ג אפוד בד .ואף הלוים היו חוגרין אותו שהרי שמואל הנביא לוי היה
ונאמר בו )שמואל א' ב יח( 'נער חגור אפוד בד' אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים
ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקדש להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר על
פי האפוד והחשן ברוח הקדש.

רוםְ ,ו ַט ַּב ְע ָּת ּה ְקבו ָּעהְ ,וחַ ּל ֹונָ ּה ְסתו ָּמה.
חולֶ ֶקת ַּבדָּ ֹ
עולָ ם ֹ
ז .במשנה במסכת סוכה )ה ח(ּ ִ :ב ְל ָ ּגה ְל ֹ
בפירוש המשניות להרמב"ם :וכן היו שם גם עשרים וארבע חלונות שבהם בגדי כהונה חלון
לכל משמרה ,וכולם סגורים ,וכשנכנסת משמרה לעבודה פותחת אותו החלון שלה ,חוץ
ממשמרת בלגה גזרו עליה חכמים שתהא משמרה זו לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה
וחלונה סתומה כמשמרה היוצא ,ולא השאירו לה סימן להראות בו שהעבודה שלהם .ועשו
להם כך כי בזמן שגברו היונים על ירושלם כידוע נשאת נערה מהם לאחד ממפקדי היונים,
ועברה לדתם ונתחצפה ונכנסה למקדש ובעטה בסנדלה על המזבח והיתה מטיחה לפניו
ואומרת לו בשפה היונית ,הוי זאב הוי זאב עד מתי אתה מכלה ממון ישראל ואינך עוזר
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להם בעת צרתם .וגזרו חכמי אותו הדור על כל המשמרה שיצאה מתוכה תרבות רעה זו מה
שאתה רואה ,וקבעו את זה לדורות הבאים כדי שיוסרו בני אדם.

ח .כתוב בתוספות יום טוב וז"ל :דומה לתרקב גדול .וכן הגי' בכל הנוסחאות שבידי ואף
על פי שבתרקב עצמו לא שייך לומר גדול שהרי אינו נקרא תרקב אלא כלי המחזיק ג'
קבין .כמ"ש הר"ב במשנה ו' פ"ג .מ"מ כאן קורהו גדול בערך הדמיון שאליו נדמה הכף.
והואיל והכף מחזיק ג' קבים והטני שנדמה ג"כ לתרקב שם במ"ו פ"ג .אינו מחזיק אלא
קביים וחצי .כלפי הא הוא דתני הכא שהכף דומה לתרקב גדול כיון שהכף מחזיק ג' קבים.
לעיל כתב התפארת ישראל )לעיל ג ו( וז"ל :ותמה רתוי"ט האיך שייך גבי תרקב שהוא מדה
קבועה ,מלת גדול והרי מדתו קבוע .ולכן רצה למחוק מלת גדול .ולפענ"ד א"צ למחוק,
דרגילין היו בב' תרקבין ,א' שלא היה מחזיק רק ב' קבין ,ורק מדגודשא תילתה הוה )ב"ב

דפ"ט א'( ,להכי כשיגדישוהו היה מחזיק עם הבירוץ ג' קבין ,ולהכי קראוהו תרקב קטן .והב'
היה מחזיק ג' קבין גם כשיהיה מחוק ובלי בירוץ ,והוא הנקרא תרקב גדול ,מדהיה תוך
חללו גדול יותר מהאחר .והשתא אילו היו לוקחים התרקב הקטן להאפר של הקטורת שהיה
קביין ומחצה ,וכדמסיק התנא ,היה צריך עכ"פ להגדיש חצי קב מהאפר ,וחוששים שיתפזר
בלכתו .להכי בחרו טפי לעשותו דומה לתרקב גדול.

ט .ביומא )ד ד( ,בענין ההבדלים שיש בקטורת ,בין הקטורת שבכל יום ,אל הקטורת של
חו ֶתה ְב ֶׁשל זָ ָהב
תו ְך ֶׁשל זָ ָהבְ ,והַ י ֹּום ֹ
חו ֶתה ְ ּב ֶׁשל ֶּכסֶ ף ו ְּמ ָע ֶרה ְב ֹ
יום הכיפוריםּ ְ :ב ָכל ֹיום ָהיָ ה ֹ
ְ
לשת ַק ִ ּביןְ ,והַ י ֹּום
תוך ֶׁשל ְ ׁש ֶׁ
חו ֶתה ְב ֶׁשל ַא ְר ַּב ַעת ַק ִ ּבין ו ְּמ ָע ֶרה ְב ֹ
וּבָ ּה ָהיָ ה ַמ ְכנִ יסּ ְ .בכָ ל ֹיום ֹ
חו ֶתה ְב ֶׁשל ְס ָאה ו ְּמ ָע ֶרה
או ֵמרּ ְ ,בכָ ל ֹיום ֹ
לשת ַק ִ ּבין ,וּבָ ּה הָ יָ ה ַמ ְכנִ יסַ .ר ִ ּבי ֹיוסֵ י ֹ
חו ֶתה ְב ֶׁשל ְ ׁש ֶׁ
ֹ
ְ
לשת ַק ִ ּבין ,וּבָ ּה ָהיָ ה ַמ ְכנִ יסּ ְ .ב ָכל ֹיום ָהיְ ָתה
חו ֶתה ְב ֶׁשל ְ ׁש ֶׁ
לשת ַק ִ ּביןְ ,והַ י ֹּום ֹ
תוך ֶׁשל ְ ׁש ֶׁ
ְב ֹ
רוקְ ,והַ י ֹּום
ְכבֵ ָדהְ ,והַ י ֹּום ַק ּ ָלהּ ְ .ב ָכל ֹיום ָהיְ ָתה יָ ָד ּה ְק ָצ ָרהְ ,והַ י ֹּום אֲ ֻר ָּכהּ ְ .ב ָכל ֹיום הָ יָ ה זְ הָ בָ ּה יָ ֹ
מו ִסיף ְמלֹא
ָאדֹם ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ְמנַ חֵ םּ ְ .בכָ ל ֹיום ַמ ְק ִריב ּ ְפ ָרס ְ ּב ַׁשח ֲִרית ו ְּפ ָרס ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִ םְ ,והַ י ֹּום ֹ
חָ ְפנָ יוּ ְ .ב ָכל ֹיום הָ יְ ָתה ַד ָ ּקהְ ,והַ י ֹּום דַּ ָ ּקה ִמן הַ דַּ ָ ּקה.
בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל :חתיה ,הוא מיוחד לגריפת האש ,לחתות אש מיקוד .ולא
הצריכוהו ביום צום כפור לערות את האש ממחתה למחתה שניה כדי שלא ליגע כהן גדול
ולא להוסיף בעמלו ,אלא המחתה שגורף בה את האש מן המזבח בה בעצמה נכנס להיכל,
ועליה נותן את הקטורת .ומטעם זה בעצמו נעשת קלה במשקלה ביחס למחתה של כל יום.
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וידה ארוכה כדי שיקל עליו נשיאתה .וכבר ביארנו שעור הקב והסאה וזולתן מן המדות
והמשקלות בסוף מסכת פאה .ופרס ,חצי המאה ,ר"ל משקל חמשים דינר .אמר ה' בקטורת
של כל יום ושחקת ממנה הדק ,ואמר ביום צום ומלא חפניו קטורת סמים דקה רצה באמרו
כאן דקה להוסיף לה שחיקה.

י .סדר והלכות המעמד ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ו( וז"ל :א .אי אפשר שיהיה קרבנו של
אדם קרב והוא אינו עומד על גביו וקרבנות הציבור הן קרבן של כל ישראל ואי אפשר
שיהיו ישראל כולן עומדין בעזרה בשעת קרבן לפי כך תקנו נביאים הראשוני' שיבררו
מישראל כשרים ויראי חטא ויהיו שלוחי כל ישראל לעמוד על הקרבנות והם הנקראים אנשי
מעמד .וחלקו אותם כ''ד מעמדות כמנין משמרות כהונה ולויה .ועל כל מעמד ומעמד אחד
מהן ממונה על כולם והוא נקרא ראש המעמד.
ב .בכל שבת ושבת מתקבצין אנשי מעמד של אותה שבת .מי שהיה מהן בירושלים או קרוב
לה נכנסין למקדש עם משמר כהונה ולויה של אותה שבת .והרחוקים שבאותו מעמד כיון
שהגיע מעמד שלהן הן מתקבצין לבית הכנסת שבמקומן.
ג .ומה הן עושין אלו המתקבצין בין בירושלים בין בבתי כנסיות מתענין בשני בשבת שלהן.
ובשלישי וברביעי ובחמישי .אבל בערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד שבת ובאחד בשבת
אינם מתענים כדי שלא יצאו מעונג שבת לצום.
ד .ובכל יום ויום משבת שהיה מעמדן מתפללין ארבע תפלות שחרית ומנחה ונעילה ועוד
מוסיפין תפלה אחרת בין שחרית .ומנחה והיא יתירה להן ונושאין כפיהן הכהנים במעמד ג'
פעמים בכל יום בשחרית ובתפלה זו היתירה ובנעילה וקורין בספר תורה שלשה אנשים שתי
פעמים בכל יום בשחרית ובתפלה השניה שמוסיפין אבל במנחה לא היו קורין בספר תורה
אלא על פה כקוראין את שמע .ולא היו מתקבצין לתפלת מנחה בע''ש מפני שהן טרודין
לשבת.
ה .וקיבוצן לכל תפלה מארבע תפלות אלו ועמידתן שם לתפלה ולתחינה ולבקשה ולקרות
בתורה נקרא מעמד.
ו .ובמה היו קוראין במעשה בראשית .ביום הראשון קוראין )בראשית א( 'בראשית' ו'יהי
רקיע' .בשני 'יהי רקיע' ו'יקוו' .בשלישי 'יקוו' ו'יהי מאורות' .ברביעי 'יהי מאורות' ו'ישרצו'.
בחמישי 'ישרצו' 'ותוצא הארץ' .בששי 'ותוצא הארץ' 'ויכולו'.
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ז .פרשה גדולה קוראין אותה בשנים וקטנה קורא אותה אחד .ושתי פרשיות שקוראין
שחרית .הם שחוזרין וקורין אותן בתפלה השניה בספר .וחוזרין וקוראין אותן במנחה על פה.
ח .שמנת ימי חנוכה לא היו אנשי מעמד עושין מעמד בשחרית וכל יום שיש בו קרבן מוסף
לא היה בו מעמד לא בתפלה שניה שלהם ולא במנחה .אלא בשחרית ובנעילה בלבד .וכל
יום שהיה בו קרבן העצים לא היה בו מעמד .בנעילה אלא בשחרית ובתפלה שניה ובמנחה.
ט .ומהו קרבן העצים .זמן קבוע היה למשפחות משפחות לצאת ליערים להביא עצים
למערכה .ויום שיגיע לבני משפחה זו להביא העצים היו מקריבין עולות נדבה וזהו קרבן
העצים והיה להם כמו יו''ט .ואסורין בו בהספד ובתענית ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג.
י .אפילו יחיד שהתנדב עצים או גזרים במערכה אסור באותו היום בהספד ובתענית
ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג.
יא .אנשי מעמד אסורין מלספר ומלכבס כל שבת שלהן .ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת
ומפני מה אסרו עליהם לכפר ולכבס כדי שלא יכנסו למעמדם כשהם מנוולין .אלא יספרו
ויכבסו מקודם.

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ו משנה א

שסג

פרק ו

משנה א
שז ָּכ ּו ְב ִד ּ ׁש ּון ִמזְ ּ ֵבחַ
לות הָ א ּולָםִ .מי ׁ ֶ
עולִ ים ְּב ַמ ֲע ֹ
הֵ חֵ לּ ּו ֹ
שז ָּכָ ה ְב ִד ּ ׁש ּון
ימין לִ ְפנֵיהֶ םִ .מי ׁ ֶ
נו ָרה הָ י ּו ַמ ְק ִ ּד ִ
ימי ְוהַ ְּמ ֹ
הַ ּ ְפנִ ִ
ימי נִ ְכנַ סְ ,ונָ ַטל ֶאת הַ ּ ֶטנִ י ְו ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה ְויָ ָצאִ .מי
ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
ֵרות ִמזְ ָר ִח ִּיים
נו ָרה ,נִ ְכנַ ס ּו ָמ ָצא ְׁשנֵי נ ֹ
שז ָּכָ ה ְב ִד ּ ׁש ּון הַ ְּמ ֹ
ֶׁ
דולֵק,
שן ֶאת הַ ִּמזְ ָר ִחיּ ,ו ַמ ִ ּניחַ ֶאת הַ ּ ַמ ֲע ָר ִבי ֹ
ּד ֹולְ ִקיןְ ,מ ַד ּ ׁ ֵ
ש ּ ָכבָ ה,
או ׁ ֶ
נו ָרה ּ ֵבין הָ ַע ְר ּ ַביִ םְ .מ ָצ ֹ
ש ִּמ ּ ֶמנּ ּו הָ יָ ה ַמ ְדלִ יק ֶאת הַ ְּמ ֹ
ֶׁ
עולָה .נָ ַטל ֶאת הַ ּכ ּוז ִמ ּ ַמ ֲעלָ ה
יקו ִמ ִּמזְ ּ ַבח הָ ֹ
נו ּו ַמ ְדלִ ֹ
ְמ ַד ּ ְׁש ֹ
ְׁשנִ ָ ּיהְ ,ו ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה ְויָ ָצא:
ֵה ֵחלּ ּו עוֹ לִ ים ְּב ַמ ֲעלוֹ ת ָהא ּולָ ם .התחילו הכהנים שזכו בקטורת
ובמחתה ,לעלות בשתים עשרה המדרגות העולות אל האולםא.

ִמי ׁ ֶש ּזָכ ּו בְ ִד ׁ ּש ּון ִמז ְֵּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
ימי ,הכהן שזכה בדישון מזבח הפנימי,
וְ ַה ְּמנוֹ ָרה ,והכהן שזכה בדישון המנורהָ ,הי ּו ַמ ְקדִּ ִימין לִ ְפנֵ ֶיהם,
מקדימים לפני הכהנים שזכו בקטורת ובמחתהב.
W
א .רע"ב .תפארת ישראל.
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ימי נִ כְ נַ ס ,הכהן שזכה בדישון מזבח
ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בְ ִד ׁ ּש ּון ִמ ְז ֵּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
הפנימי נכנס להיכל ,וְ נָ ַטל ֶאת ַה ּ ֶטנִ י ,ולקח את הטני שבתוכו
הדשןג ,מהמקום שהשאירו שם על הריצפה ליד מזבח הפנימי,
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ,ומשתחווה ,שהרי עכשיו גמר את עבודתו ,וְ יָ צָ א
מההיכל .ושופך את הדשן שבתוך הטני ליד המזבח החיצוןד,
במקום שנותנים את תרומת הדשןה ואת מוראות העוףו .ונבלע
שם במקומוז.
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ב .רע"ב .תפארת ישראל.
ג .כדלעיל ג' ט'.
ד .ברע"ב וז"ל :החלו .אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות
האולם ,ששתים עשרה מעלות היו לאולם .ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח
הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם ,מאחר שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון
המנורה ,היה ממתין עד לאחר זריקת התמיד שהיה הזוכה בדשון המנורה עושה הטבת שתי
נרות וגומר השלמת דשון המנורה ,ואז היו שניהן מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכים הדשן
במקום אחד אצל המזבח קדמה.
ְבחַ  ,ו ִּפ ּנָה ֶאת הַ ּגֶחָ לִ ים הֵ ילָ ךְ
ֹאש הַ ִּמז ּ ֵ
ה .כמו שכתוב לעיל )תמיד א ד( :נָטַ ל מַ ְח ּ ַתת הַ ּ ֶכסֶ ף וְ עָ לָ ה לְ ר ׁ
של ּ ֶכבֶ ׁש
ימיּוֹ ת ,וְ י ַָרדִ .ה ִּגיעַ לָ ִר ְצפָ ה ,הָ פַ ְך ּ ָפנָיו לַ ָּצפוֹ ן ,הָ לַ ְך לְ ִמז ְָרחוֹ ׁ ֶ
וְ הֵ ילָ ְך ,חָ ָתה ִמן הַ ְמאֻ ּ ָכלוֹ ת הַ ּ ְפנִ ִ
שנּ וֹ ְתנִ ין
לשה ְטפָ ִחיםְ ,מקוֹ ם ׁ ֶ
ַבי הָ ִר ְצפָ ה ָרחוֹ ק ִמן הַ ּ ֶכבֶ ׁש ְׁש ׁ ָ
שר ַא ּמוֹ ת .צָ בַ ר ֶאת הַ ּגֶחָ לִ ים עַ ל ּג ּ ֵ
ְּכעֶ ֶׂ
ימי וְ הַ ְּמנוֹ ָרה.
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
מֻ ְראוֹ ת הָ עוֹ ף וְ דִּ ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
ו .כמו שכתוב בקרבן עולת העוף )ויקרא א טז( :וְ הֵ ִסיר ֶאת מֻ ְר ָאתוֹ ְּבנֹצָ ָת ּה וְ ִה ְׁשלִ ְ
יך א ָֹת ּה ֵאצֶ ל
ש ן.
ְבחַ ֵק ְדמָ ה ֶאל ְמקוֹ ם הַ דָּ ׁ ֶ
הַ ִּמז ּ ֵ
וברש"י וז"ל :מוראתו .מקום הרעי ,וזה הזפק :בנוצתה .עם בני מעיה ,ונוצה לשון דבר המאוס,
כמו 'כי נצו גם נעו' ,וזהו שתרגם אונקלוס 'באוכליה' ,וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן ,שאמר,
נוטל את הקורקבן עמה .ורבותינו ז"ל אמרו ,קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם
הנוצה שעל העור .בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה ,נאמר 'והקרב והכרעים
ירחץ במים והקטיר' ,בעוף שנזון מן הגזל ,נאמר 'והשליך' את המעים שאכלו מן הגזל :אצל
המזבח קדמה .במזרחו של כבש :אל מקום הדשן .מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,
ודישון מזבח הפנימי ,והמנורה ,וכולם נבלעים שם במקומן.
ז .יומא כ"א.
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ש ְמ ָּת בַ ּ ֶטנֶא ,דומה לסל ופיו רחבט .בו שם את
ּ ֶטנִ י :מלשוןח וְ ַׂ
הדשן ממזבח הפנימיי.

ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה:

כל השתחוואה היא בפישוט ידים ורגלייםיא.

את הטבת נרות המנורה ,עושים בשני פעמים ,בתחילה לחמש
נרות ,ומפסיקים ועושים עבודה אחרת ,ואחר כך מטיבים את
שתי הנרות .וזה כדי להרגיש את כל העזרהיב ,דהיינו להרחיב
משך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכריג.
התנא שאומר את משנה זו ,סובר שהמנורה מונח מזרח
ומערב .דהיינו שלש קנים למזרח ,ושלש קנים למערביד.
שני הנרות הסמוכים לצד מזרח ,הם הנקראים 'נרות מזרחיים'טו.
W
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ח .דברים כ"ו ב'.
ט .רע"ב לעיל ג' ו'.
י .לעיל ג' ט'.
יא .מגילה כ"ב :תפארת ישראל.
יב .כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז .אבל יש טעם נוסף ,שכתוב )שמות ל ז(
'בבקר בבקר בהטיבו את הנרות'  -חלקהו לשני בקרים )יומא לג :וראה פירוש המשניות להרמב"ם
כאן(.
יג .רמב"ם .בהלכות תמידין ומוספין )ג יז( וז"ל :וכיצד סדר ההטבה זה שזכה בדישון המנורה
נכנס וכלי בידו וכוז שמו ושל זהב היה דומה לקיתון גדול .מדשן בו את הפתילות שכבו ואת
השמן הנשאר בנר והטיב חמשה נרות ומניח הכוז שם לפני המנורה על מעלה שנייה משלש
מעלות שלפניה ויוצא .ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו ומשתחוה ויוצא.
ע"כ.
יד .עפ"י רע"ב .עפ"י תפארת ישראל לעיל ג' ט'.
מחלוקת תנאים איך המנורה עומדת :רבי סובר שהמנורה מונח מזרח ומערב ,ורבי אלעזר ברבי
שמעון סובר שהמנורה מונח צפון ודרום )מנחות צח.(:
הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יב( פסק כמו התנא שסובר שהמנורה מונח מצפון לדרום.
והראב"ד חולק.
ראה ב'אוצר התמיד' את פירוש המשניות להרמב"ם למשנה זו.
טו .עפ"י רע"ב .עפ"י תפארת ישראל.
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'נר המערבי'טז הוא הנר השני מצד מזרח ,והוא נקרא 'מערבי'
לגבי הנר הראשון החיצון במזרחיז.
לפני שחיטת קרבן התמיד כבר הטיב את חמש הנרות
מהמנורהיח ,ועכשיו בא לשני הנרות הנשארים.
]א[ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בְ ִד ׁ ּש ּון ַה ְּמנוֹ ָרה נִ כְ נַ ס ,הכהן שזכה בדישון המנורה
נכנס להיכליטּ ,ו ָמצָ א ׁ ְשנֵ י נֵ רוֹ ת ִמז ְָר ִח ִ ּיים דּ וֹ לְ ִקין ,ומוצא את שני
W
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טז .בגמרא )שבת כב :מנחות פו :(:עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל ,מאי עדות,
אמר רב זו נר מערבי ,שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.
וביומא )לט :(.תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק וכו' והיה נר מערבי דולק .מכאן
ואילך פעמים דולק פעמים כבה.
ברש"י :והיה נר מערבי דולק .לאחר שכבו שאר כל הנרות .ואע"פ שממנו מתחיל להדליק
ערבית בו היה מסיים הטבת נרות שחרית ,והוא עדות שהשכינה שורה בישראל ,כדכתיב מחוץ
לפרוכת העדות ,ואמרינן במסכת שבת )כב (:עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה
בישראל ,ואמרינן )שם( מאי עדות זה נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה
מתחיל ובה היה מסיים .ואיזהו נר מערבי ,למאן דאמר )מנחות צח (:שבעת הנרות סדורים מזרח
ומערב ,קרי נר מערבי נר שני שסמוך לראשון שבמזרח .וכו'.
יז .רש"י שבת כ"ב :רש"י יומא ל"ט .רע"ב .תפארת ישראל.
בטעם שדוקא נר זה הוא הנר מערבי ,כתב הרע"ב )לעיל ג ט( וז"ל :ומה שמיטיב חמש של צד
מערב תחילה ,ולא חמש לצד מזרח ולבסוף שתים של מערב ומהם היה לו להדליק ,ולא עביד
הכי משום דכתיב )ויקרא כד( להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו לפני ה' ,אמרה
תורה קבע נר להדליק ממנו שאר נרות ,ואיזה זה נר שני של צד מזרח ,והוא קרוי נר מערבי,
דכי עייל בהיכל בההוא נר פגע ברישא ,ואין מעבירין על המצות ,ואיכא למימר בההיא
אתוקם הנס והוקבע להדליק ממנו .ובנר ראשון אי אפשר ,דהא כתיב לפני ה' ,מאותו נר של
צד שכינה שהוא לצד מערב ,ואין נר ראשון קרוי לפני ה'.
יח .לעיל ג' ט'.
יט .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג י-יז( וז"ל :י .דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין
הערבים מצות עשה שנאמר )שמות כז כא( 'יערוך אותו אהרן ובניו' .והדלקת הנרות דוחה את
השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר )שמות כז כ ,ויקרא כד ב( 'להעלות נר
תמיד'.
יא .וכמה שמן הוא נותן לכל נר .חצי לוג שמן שנאמר )שמות כז כא ,ויקרא כד ג( 'מערב עד בקר'
תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר .ואין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה
בין הערבים.
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הנרות המזרחיים דולקיםכְ ,מ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ִּמ ָזְר ִחי ,מכבה ומנקה את
יח ֶאת ַה ַּמ ֲע ָרבִ י דוֹ לֵ ק ,ומשאיר את
הנר הכי קרוב לצד מזרחּ ,ו ַמ ִּנ ַ
הנר המערבי לו לדלוקכא ,ואינו מכבהו ואינו מנקהוֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ָהיָ ה
ַמ ְדלִ יק ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם ,ונשאר דולק כל היום בנס ,ומהנר
המערבי מדליק את שאר נרות המנורה בין הערבייםכב.
]ב[ ְמ ַד ׁ ּ ֵשן :מסיר את השמן הישן ,ומסיר את הפתילה הישנה על
ידי המלקחייםכג ,ומנקה את האפר על ידי המחתהכד ,ומניח הכל
W
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יב .מהו דישון המנורה .כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה
אחרת ושמן אחר במידה והוא חצי לוג .וזה שהסיר משליכו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון
המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה .והדלקת הנרות היא הטבתם .ונר שמצאו שלא כבה
מתקנו.
יג .נר מערבי שכבה אין מדליקין אותו אחר דשונו אלא ממזבח החיצון .אבל שאר הנרות כל נר
שכבה מהן מדליקו מנר חבירו.
יד .וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה .לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו
יכול להדליק בנר אחר משום בזיון.
טו .כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת אסור להדליק בהן במקדש במנורה שנאמר )שמות
כז כ ,ויקרא כד ב( 'להעלות נר תמיד' שתהא שלהבת עולה מאליה.
טז .לא היה מטיב כל הנרות בפעם אחת אלא מטיב חמשה נרות ומפסיק ועושין עבודה אחרת
ואחר כך נכנס ומטיב השנים .כדי להרגיש את כל העזרה.
יז .כל נר שכבה מדליקין אותו מנר אחר מהן כמו שביארנו .וכיצד סדר ההטבה זה שזכה
בדישון המנורה נכנס וכלי בידו וכוז שמו ושל זהב היה דומה לקיתון גדול .מדשן בו את
הפתילות שכבו ואת השמן הנשאר בנר והטיב חמשה נרות ומניח הכוז שם לפני המנורה על
מעלה שנייה משלש מעלות שלפניה ויוצא .ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו
ומשתחוה ויוצא.
כ .כי נשארו לדלוק מאתמול בערב ,ואם כבו ]כגון לאחר שמת שמעון הצדיק ולא היה תמיד הנס[
הרי הדליקם בחזרה לפני קצת זמן בעת שהטיב את חמשת הנרות )ראה לעיל ג ט(.
כא .נר המערבי הוא הנר השני מהנרות המזרחיים )רע"ב(.
כב .פתילות המנורה הן ארוכות )שבת כב .(:ברש"י )שם( וז"ל :בפתילות ארוכות .כל הפתילות
יוצאות חוץ לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזו .ע"כ.
ראה ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ג יד( וז"ל :וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה
ומחזירה .לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיון.
כג .בשמות )כה לח( :וּמַ לְ ָקחֶ יהָ וּמַ ְח ּת ֶֹתיהָ זָהָ ב טָ הוֹ ר.
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בכוז .ומקנח את הנרות
ופתילה חדשהכז.

בספוגכו .ואחר כך שם שמן חדש

אבל אם ְמצָ אוֹ ׁ ֶש ָּכבָ ה ,אם מצא שהנר המערבי נכבה עכשיו,
כגון לאחר שמת שמעון הצדיק וכבר לא היה תמיד הנס
שנשאר דולק כל היוםכחְ ,מ ַד ׁ ּ ְשנוֹ  ,מנקה את הנר המערבי,
ּו ַמ ְדלִ יקוֹ ִמ ִּמז ְַּבח ָהעוֹ לָ ה ,ומדליקו מהאש שעל מזבח החיצון.
מביא אש בקיסםכט ממזבח החיצון ,ומדליק בו את הנר
המערביל.
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ברש"י :ומלקחיה .הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן ,לישבן ולמושכן בפי
הנרות ,ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים .וצביתהא שתרגם אונקלוס ,לשון צבת ,טוליי"ש
בלע"ז.
בבמדבר )ד ט( :וְ לָ ְקח ּו ּ ֶבגֶד ְּתכֵ לֶ ת וְ ִכ ּס ּו ֶאת ְמנ ַֹרת הַ ּ ָמאוֹ ר וְ ֶאת ֵנר ֶֹתיהָ וְ ֶאת מַ לְ ָקחֶ יהָ וְ ֶאת מַ ְח ּת ֶֹתיהָ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו לָ ּה ּ ָבהֶ ם.
ש ְמנ ָּה אֲ ׁ ֶ
וְ ֵאת ּ ָכל ְּכלֵ י ׁ ַ
ברש"י :מלקחיה .כמין צבת ,שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה.
כד .ברש"י )שמות כה לח( :ומחתותיה .הם כמין בזיכין קטנים ,שחותה בהן את האפר שבנר
בבקר בבקר ,כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו ,ולשון מחתה
פויישד"א בלע"ז ,כמו לחתות אש מיקוד )ישעיה ל יד(.
ברש"י )במדבר ד ט( :מחתתיה .כמין כף קטנה ,ושוליה פשוטין ולא סגלגלים ,ואין לה מחיצה
לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.
כה' .נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה .וכדאיתא ברש"י )במדבר ד ט( :נרותיה .לוצי"ש בלע"ז
שנותנים בהן השמן והפתילות.
כו .מנחות פ"ח :וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב.
כז .רע"ב לעיל ג' ט' .תפארת ישראל לעיל ג' ט' .ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד
הערב ,ובערב מדליקן .אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
כח .או שכבה כבר לפני שחיטת התמיד ,והדליקו בחזרה )כדלעיל ג ט( .מכיוון שראה שאין את
הנס ,אזי מכבה ומדשן אותו כדי לגמור את דישון שני הנרות המזרחיים יחד )רע"ב(.
כט .תפארת ישראל לעיל ג' ט'.
ל .רע"ב .תפארת ישראל .ברע"ב וז"ל :ומדליקו מעל מזבח העולה .שאין מדליקין נר מערבי
לעולם אלא מאש של מזבח העולה ,דכתיב )ויקרא ו( 'אש תמיד תוקד על המזבח' ,אש שנאמר
בה 'תמיד' דכתיב )ויקרא כד( 'להעלות נר תמיד' מעל המזבח החיצון תוקד:
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לפני המנורה יש שלש מדרגות מאבן ,על זה עומד הכהן ומטיב
את הנרותלא.
]ג[ נָ ַטל ֶאת ַהכּ ּוז ִמ ַּמ ֲעלָ ה ׁ ְשנִ ָ ּיה ,לקח את ה'כוז' שבו השמן הישן
והפתילות הישנים והאפר ,מהמדרגה השניה מתוך שלשת
המדרגות ,ששם הניח את הכוז לאחר דישון הנרותלב ,וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה,
ומשתחווה ,שהרי עכשיו גמר את עבודתו ,וְ יָ צָ א מההיכל .ושופך
את מה שבתוך הכוז ליד המזבח החיצוןלג ,במקום שנותנים את
תרומת הדשןלד ואת מוראות העוףלה .ונבלע שם במקומולו.
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לא .לעיל ג' ט'.
לב .כדלעיל ג' ט'.
לג .ברע"ב וז"ל :החלו .אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות
האולם ,ששתים עשרה מעלות היו לאולם .ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח
הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם ,מאחר שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון
המנורה ,היה ממתין עד לאחר זריקת התמיד שהיה הזוכה בדשון המנורה עושה הטבת שתי
נרות וגומר השלמת דשון המנורה ,ואז היו שניהן מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכים הדשן
במקום אחד אצל המזבח קדמה.
ְבחַ  ,ו ִּפ ּנָה ֶאת הַ ּגֶחָ לִ ים הֵ ילָ ךְ
ֹאש הַ ִּמז ּ ֵ
לד .כמו שכתוב לעיל )תמיד א ד( :נָטַ ל מַ ְח ּ ַתת הַ ּ ֶכסֶ ף וְ עָ לָ ה לְ ר ׁ
של ּ ֶכבֶ ׁש
ימיּוֹ ת ,וְ י ַָרדִ .ה ִּגיעַ לָ ִר ְצפָ ה ,הָ פַ ְך ּ ָפנָיו לַ ָּצפוֹ ן ,הָ לַ ְך לְ ִמז ְָרחוֹ ׁ ֶ
וְ הֵ ילָ ְך ,חָ ָתה ִמן הַ ְמאֻ ּ ָכלוֹ ת הַ ּ ְפנִ ִ
שנּ וֹ ְתנִ ין
לשה ְטפָ ִחיםְ ,מקוֹ ם ׁ ֶ
ַבי הָ ִר ְצפָ ה ָרחוֹ ק ִמן הַ ּ ֶכבֶ ׁש ְׁש ׁ ָ
שר ַא ּמוֹ ת .צָ בַ ר ֶאת הַ ּגֶחָ לִ ים עַ ל ּג ּ ֵ
ְּכעֶ ֶׂ
ימי וְ הַ ְּמנוֹ ָרה.
ְבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
מֻ ְראוֹ ת הָ עוֹ ף וְ דִּ ּ ׁשוּן ִמז ּ ֵ
לה .כמו שכתוב בקרבן עולת העוף )ויקרא א טז( :וְ הֵ ִסיר ֶאת מֻ ְר ָאתוֹ ְּבנֹצָ ָת ּה וְ ִה ְׁשלִ ְ
יך א ָֹת ּה ֵאצֶ ל
ש ן.
ְבחַ ֵק ְדמָ ה ֶאל ְמקוֹ ם הַ דָּ ׁ ֶ
הַ ִּמז ּ ֵ
וברש"י וז"ל :מוראתו .מקום הרעי ,וזה הזפק :בנוצתה .עם בני מעיה ,ונוצה לשון דבר המאוס,
כמו 'כי נצו גם נעו' ,וזהו שתרגם אונקלוס 'באוכליה' ,וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן ,שאמר,
נוטל את הקורקבן עמה .ורבותינו ז"ל אמרו ,קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם
הנוצה שעל העור .בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה ,נאמר 'והקרב והכרעים
ירחץ במים והקטיר' ,בעוף שנזון מן הגזל ,נאמר 'והשליך' את המעים שאכלו מן הגזל :אצל
המזבח קדמה .במזרחו של כבש :אל מקום הדשן .מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,
ודישון מזבח הפנימי ,והמנורה ,וכולם נבלעים שם במקומן.
לו .יומא כ"א.
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שני הכהנים שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה ,הולכים יחד,
זה עם ה'טני' וזה עם ה'כוז' ,ושופכים יחד אצל מזבח החיצון,
בצד מזרח של הכבשלז.
כּ ּוז :הכוז דומה לקיתון גדול של זהבלח ,פיו צר ,ורחב מלמטה,
ועגוללט.

ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה:

כל השתחוואה היא בפישוט ידים ורגלייםמ.
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לז .תפארת ישראל.
לח .לעיל ג' ו' .התפארת ישראל )שם( כתב :קרוג של זהב.
לט .רא"ש )לעיל ג ו( .ברא"ש וז"ל :כוז .כלי קטן ,כמו )שבת מח (.כוזא דמיא .דומה לקתון .ופיו צר
ומרחיב מלמטה ועגול ,כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז ,לכך היה פיו צר כדי
שלא ישפך.
מ .מגילה כ"ב :תפארת ישראל.
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משנה ב
שז ָּכָ ה בַ ּ ַמ ְח ּ ָתהָ ,צבַ ר ֶאת הַ ּ ֶגחָ לִ ים ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ְו ִר ְ ּד ָדן
ִמי ׁ ֶ
ְּב ׁש ּולֵי הַ ּ ַמ ְח ּ ָתהְ ,ו ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה ְויָ ָצא:
]ד[ ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בַ ּ ַמ ְח ָּתה ,הכהן שזכה להוליך מחתה עם הגחלים
למזבח הפנימי ,נכנס להיכל ,צָ בַ ר ֶאת ַה ֶ ּג ָחלִ ים מהמחתהמבַ ,על ַ ּג ֵּבי
ַה ִּמז ְֵּב ַח הפנימימג ,וְ ִרדְּ ָדן ,ומשטח ומיישר את הגחלים על גבי
המזבח הפנימימדְּ ,ב ׁש ּולֵ י ַה ּ ַמ ְח ָּתה ,על ידי תחתית המחתהמה .וזה
כדי שלא יפול הקטורת מעל הגחליםמו.
מקטיר את הקטורת על גבי מזבח הפנימי ממש ,ולא במחתהמז.
אבל רק בקטורת של יום הכפורים בקודש הקדשים ,מניח את
הגחלים בתוך המחתה ועליה מקטיר .ואין שם רידוד גחלים
ביום הכפוריםמח.

וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה,

ומשתחווה ,שהרי עכשיו גמר את עבודתומט,

וְ יָ צָ א

מההיכל.
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מב .רע"ב.
מג .עפ"י רמב"ם ,רע"ב ,תפארת ישראל.
מד .רמב"ם .ועפ"י רע"ב ,תפארת ישראל.
מה .בלשון הקודש 'שוליים' פירושו תחתית ,ולא צדדים )רש"י ישעיה ו א ,וכן ראה רש"י כה י ,רש"י
שמות כה כט ,רש"י במדבר ד ט ,ספורנו שמות כז ח ,מצודת דוד מלכים א' ז כו ,ועוד(.
מו .רע"ב .תפארת ישראל.
מז .רע"ב.
מח .רע"ב.
מט .רע"ב לעיל משנה א'.
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משנה ג
נו
נו ְת ֹ
נוטֵ ל ֶאת הַ ּ ָבז ְָך ִמ ּת ֹו ְך הַ ּ ַכף ְו ֹ
שז ָּכָ ה בַ קְּ ט ֶֹרת ,הָ יָ ה ֹ
ִמי ׁ ֶ
לו ְבחָ ְפנָ יו.
נו ֹ
נו ְת ֹ
כוֹ ,
תו ֹ
בו .נִ ְת ּ ַפזֵּר ִמ ּ ֶמנּ ּו לְ ֹ
רו ֹ
או לִ ְק ֹ
ֲבו ֹ
אוה ֹ
לְ ֹ
ש ּ ָמא ַת ְת ִחיל לְ פָ נ ָ
שלּ ֹא ִת ּ ָכוֶ ה.
ֶיךֶ ׁ ,
תו ,הֱוֵ י ז ִָהיר ׁ ֶ
או ֹ
ּו ְמל ְַּמ ִדים ֹ
שהַ ְממֻ ּנֶה
ִה ְת ִחיל ְמ ַר ֵ ּדד ְו ֹיוצֵ א .לֹא הָ יָ ה הַ ּ ַמ ְק ִטיר ַמ ְק ִטיר ַעד ׁ ֶ
ישי
אומֵ רִ ,א ִׁ
דול ,הַ ְממֻ ּנֶה ֹ
לו ,הַ ְקטֵ רִ .אם הָ יָ ה כֹהֵ ן ָּג ֹ
אומֵ ר ֹ
ֹ
דול ,הַ ְקטֵ רָ ּ .פ ְר ׁש ּו הָ ָעםְ ,ו ִה ְק ִטיר ְו ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה ְויָ ָצא:
כֹהֵ ן ָּג ֹ
ִמי ׁ ֶש ּזָכָ ה בַ ְּקט ֶֹרת ,הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת,
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ָּבזָ ְך ִמ ּתוֹ ְך ַה ַּכף ,מוציאנ את הבזך המלא קטורת מתוך

ָהיָ ה
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של
שזָּכָ ה בַ ְ ּקט ֶֹרת ,הָ יָה נוֹ טֵ ל ֶאת הַ ּ ַכף .וְ הַ ּ ַכף דּ וֹ מֶ ה לְ ַת ְר ַקב ּ ָגדוֹ ל ׁ ֶ
נ .לעיל פרק ה' משנה ד'ִ :מי ׁ ֶ
ְ
ּש ְקט ֶֹרת .וְ ִכ ּסוּי הָ יָה לוֹ  ,ו ְּכ ִמין ְמטוּטֶ לֶ ת
לשת ַק ִּבים ,וְ הַ ּ ָבזָך הָ יָה ְבתוֹ כוֹ  ,מָ לֵ א וְ גָ דו ׁ
חזִיק ְׁש ׁ ֶ
זָהָ ב ,מַ ֲ
הָ יָה עָ לָ יו ִמלְ מַ ְעלָ ן.
שזָּכָ ה בַ ְ ּקט ֶֹרת ,הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת ,הָ יָה נוֹ טֵ ל ֶאת הַ ּ ַכף .לוקח
ועם פירושִ :מי ׁ ֶ
ֲש ָרה זָהָ ב ְמלֵ ָאה ְקט ֶֹרת'.
את הכף ,ככתוב בנשיאיםַ ּ ' :כף ַאחַ ת ע ָ ׂ
של זָהָ ב ,ה'כף' דומה לכלי הנקרא 'תרקב' גדול ,שהוא כלי המחזיק
וְ הַ ּ ַכף דּ וֹ מֶ ה לְ ַת ְר ַקב ּ ָגדוֹ ל ׁ ֶ
לשת ַק ִּבים ,ה'כף' מחזיק שלשה קבין ]אינו
שלשה קבין' .תרקב' הוא לשון 'תרי וקב' .מַ חֲ זִיק ְׁש ׁ ֶ
כמו ה'טני' שמחזיק רק שני קבין וחצי[.
ט ֶרת ,והבזך מלא וגדוש
ּש ְק ֹ
וְ הַ ּ ָבז ְָך הָ יָה ְבתוֹ כוֹ  ,ה'בזך' שהוא כף קטן ,מונח בתוך הכף ,מָ לֵ א וְ גָ דו ׁ
קטורת.
ולכן מניח את הבזך בתוך הכף ,כדי שלא יתפזר הקטורת כשמוליכו להיכל.
ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד ,משום שדרך כבוד הוא כלפי מעלה שישים את
הקטורת על הגחלים מתוך כלי מלא וגדוש.
על כן שם את הקטורת בתוך הבזך ,מלא וגדוש .ואת הבזך נותן בתוך הכף.
וְ ִכ ּסוּי הָ יָה לוֹ  ,לכף יש כיסוי.
ו ְּכ ִמין ְמטוּטֶ לֶ ת הָ יָה עָ לָ יו ִמלְ מַ ְעלָ ן ,מעל המכסה נותנים חתיכת בגד קטנה ,לנוי.
ְמטוּטֶ לֶ ת :חתיכת בגד קטנה .כמו :לֹא יֵצֵ א גָמָ ל ִּב ְמטוּטֶ לֶ ת .שהוא חתיכת בגד.
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וְ נוֹ ְתנוֹ לְ אוֹ ֲהבוֹ אוֹ לִ ְקרוֹ בוֹ ,

הכף,
שהוא אוהבו או קרובו.

נא

ונותן את הבזך

שעה

לכהן אחר

ואת הכף מניח על הריצפהנב.
נג

והכהן החבר או הקרוב ,שופך את הקטורת לתוך חפני
המקטירנד.

הבזך היה גדוש ,ולכן נִ ְת ּ ַפ ֵ ּזר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לְ תוֹ כוֹ  ,התפזר קצת מהקטורת
שהיה בבזך לתוך הכף .על כן נוֹ ְתנוֹ לוֹ בְ ָח ְפנָ יו ,גם את מעט
הקטורת שהתפזר לתוך הכף ,שופך החבר או הקרוב לתוך
חפני המקטירנה.
ָח ְפנָ יו :כפות ידים מלאיםנו .כמו ו ְּמלֹא חָ ְפנָ יו ְקט ֶֹרתנז.
והכהן החבר או הקרוב משתחווה ויוצא מההיכלנח.
מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת ,לא נותנים לו להקטירה
שוב ,כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת .מפני שמי
ָשימ ּו ְקטוֹ ָרה
שמקטיר קטורת נהיה עשיר ,כמו שכתובנט 'י ִ ׂ
W
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נא .תפארת ישראל .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' ז'.
נב .תפארת ישראל.
נג .במצודת ציון )משלי ל ד( :בחפניו .עניינו מלא כפות הידים כמו ומלוא חפניו קטורת )ויקרא טז
יב(.
נד .עפ"י תפארת ישראל.
נה .עפ"י רמב"ם.
נו .מצודת ציון משלי ל' ד'.
נז .ויקרא ט"ז י"ב.
נח .ספר עבודת הקרבנות לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים.
עפ"י המשך המשנה שחוץ מהמקטיר עצמו ,אסור לאף אדם להיות בהיכל או באולם או בבין
האולם ולמזבח בשעת ההקטרה.
נט .דברים ל"ג י'.
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ְ ּבאַ ּ ֶפ ָך' ,ומיד אחר כך כתובסָּ ' :ב ֵר ְך ה' חֵ ילוֹ ' .כדי שיהיו כל
הכהנים מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורתסא.
על כן ,מפני שהמקטיר זה פעם ראשונה עבורו שמקטיר ,לכן
צריכים ללמד אותוסב:
המקטיר עומד במזרח מזבח הפנימי וחפניו מלאים קטורת.
ּו ְמלַ ְּמ ִדים אוֹ תוֹ  ,מלמדים את הכהן המקטירֱ :הוֵ י ז ִָהיר ׁ ֶש ָּמא ַת ְת ִחיל
לְ ָפנֶ ָ
יךֶ ׁ ,שלּ ֹא ִת ָּכוֶ ה .תהיה זהיר שלא תתחיל לצבור הקטורת
מלפניך ממזרח עד למערב ,כי אם תעשה כך תקבל כוויות
בזרועותיך כאשר תושיטם מעל לעשן הקטורת הרותח שכבר
פזרו לפניוסג.
אלא כך צריך לעשות :המקטיר עומד במזרח המזבח הפנימי,
וחפניו מלאים קטורת .ומושיט חפניו ממעל למזבח לצד מערב,
ומתחיל משם לשפוך את הקטורת על הגחלים שעל המזבח,
ושופך והולך ממערב למזרחסד.
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ס .דברים ל"ג י"א.
סא .יומא כ"ו .רע"ב לעיל ה' ב' .תפארת ישראל לעיל ה' ב'.
סב .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
סג .תפארת ישראל.
סד .תפארת ישראל .במאירי וז"ל :ואומרין לו הזהר שלא תתחיל מצד שלפניך ,כדי שלא יתיזו
ניצוצות הקטורת על ידו כשיעבירה על המדורה לפזר הקטורת ויכוה .אלא שיתחיל מן הקצה
האחר ,ומפזר מעט מעט עד שיהיה לצד שלפניו .והוצרכו לכך מפני שכבר ביארנו שכהן חדש
הוא המקטיר שלא הקטיר מעולם .ומתחיל מן הקצה האחרון כמו שכתבנו ,ומרדד ,רצה לומר
מפזר מעט מעט כמי שמרקד סלת .ומשתחוה ויוצא.
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שעז

הכהן המקטיר את הקטורתִ ,ה ְת ִחיל ְמ ַרדֵּ ד ,התחיל להשליך
ולפרוש את הקטורת על גחלי האש ,בנחת כמו מי שמרקד
סולת ,עד שתתרדד על כל האשסה .וְ יוֹ צֵ א מההיכל.
לֹא ָהיָ ה ַה ַּמ ְק ִטיר ַמ ְק ִטיר ַעד ׁ ֶש ַה ְמ ֻמ ֶּנה אוֹ ֵמר לוֹ ַ ,ה ְק ֵטר .הכהן
שמקטיר את הקטורת ,אינו מתחיל להקטיר ,עד שהממונה
אומר לו' :הקטר'סו.
ִאם ָהיָ ה כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,אם הכהן גדול הוא המקטירסז,
ישי כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לַ ,ה ְק ֵטר' .ואומר בדרך
הממונה אומר לכהן גדול'ִ :א ׁ ִ
כבוד ,לכבוד הכהן גדול.

ַה ְמ ֻמ ֶּנה אוֹ ֵמר,

ויוצא הממונה מההיכלסח.
ּ ָפ ְר ׁש ּו ָה ָעם ,כולם פורשים ויוצאים מבין האולם ולמזבח .כי אסור
לאף אדם להיות בהיכל או באולם או בבין האולם ולמזבח
בשעת ההקטרהסט.
W
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סה .עפ"י רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' ח' .וראה גם בפירוש המשניות להרמב"ם.
סו .המאירי.
סז .תפארת ישראל.
סח .עפ"י המשך המשנה בסמוך ,שחוץ מהמקטיר עצמו ,אסור לאף אדם להיות בהיכל או
באולם או בבין האולם ולמזבח בשעת ההקטרה.
סט .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל .ברמב"ם וז"ל :ואמרו פרשו העם והקטיר ,הוא שיצאו כל
הכהנים מבין האולם ולמזבח כמו שיתבאר בתחלת כלים והוא אמרו ופורשין מבין האולם
ולמזבח בשעת הקטרה .ואין זה חובה אלא בקטורת של כל יום ,אבל קטורת של יום הכפורים
כלומר שמקטיר בקדש הקדשים אין בני אדם חייבין לצאת מבין האולם ולמזבח אלא מן ההיכל
בלבד .וממה שאתה צריך לדעת שכאשר הוא נכנס בדם החטאת הנעשת בפנים לזרוק מדמה
בפנים והוא בדם פר כהן משיח ופר העלם דבר ושעירי עבודה זרה הרי גם אז פורשין מבין
האולם ולמזבח כמו בעת הקטורת ,ולמדנו כל זה ממה שאמר יתעלה וכל אדם לא יהיה באהל
מועד בבואו לכפר אמרו אתיא כפרה כפרה מיום הכפורים ,שכל כפרה שתהיה בקדש הרי אלו
פורשין מבין האולם ולמזבח ,זולתי בשעת הקטרת הקטורת בקדש הקדשים ביום צום כפור
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וְ ִה ְק ִטיר ,הכהן המקטיר ,הקטיר את הקטורת.
והמתין עד שיתמלא הבית עשןע.
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ,וְ יָ צָ א מההיכל.
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בלבד שהם מהיכל פרשי ,מבין האולם ולמזבח לא פרשי ,לפי הוא מובדל מהם בתוך קדש
הקדשים ואין שום אפשרות להכנס לשם כדי שנרחיק בני אדם שמא יכנס אדם לשם.
ברע"ב וז"ל :פרשו העם .כל הכהנים פורשים מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרת הקטורת,
דכתיב )ויקרא טז( 'וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש' ,כל כפרה שנעשית
בקודש ,כל אדם לא יהיה באוהל מועד ,הלכך בין בשעת הקטרה בין בשעת מתן דמים של פר
כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה ,היו הכהנים פורשים מבין האולם
ולמזבח .אבל בשעת הקטרת קטורת של יוה"כ לא היו פורשים אלא מן ההיכל בלבד ,לפי
שקטורת של יוה"כ לא היה בחוץ בהיכל על מזבח הזהב ,אלא לפני ולפנים בבית קודש
הקדשים ,הלכך אין צריך שיפרשו מבין האולם ולמזבח אלא מן ההיכל בלבד.
ע .תפארת ישראל.
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 Qסדר הקטרת הקטורת R
א .כהן אחד לוקח את הטני ,ונכנס להיכל ,ולוקח את האפר
ממזבח הפנימי ,ומכניס לטני.
ב .לאחר הפסקה ,נכנס שוב להיכל ,ולוקח את הטני עם האפר,
ומשתחווה בהיכל ,ויוצא ושופך את האפר ליד מזבח החיצון.
ג .כהן אחר לוקח מחתה מכסף ,ועולה למזבח החיצון ,ולוקח
משם גחלים ,ויורד ושופך את הגחלים ממחתת הכסף
למחתת הזהב .את הגחלים שנשפכו מטאטאים לאמת המים
העוברת בעזרה ,ובשבת מכסה אותם בסיר.
ד .הכהן הזה עם המחתה ,נכנס להיכל ושופך את הגחלים על
המזבח הפנימי ,ומיישרם על המזבח ,ומשתחווה ויוצא.
ה .שלשה כהנים אחרים נכנסים כעת אל ההיכל :א .הכהן
שיקטיר את הקטורת .ב .כהן שני שיעזור לו עם הכף .ג.
הממונה.
ו .הכהן השני שופך את הקטורת מהבזך לתוך הידים של הכהן
שיקטיר את הקטורת .גם מה שהתפזר בכף נותן לתוך ידיו.
ז .הכהן השני משתחווה ויוצא מההיכל.

ש ּ ָמא ַת ְת ִחיל לְ פָ נ ָ
ֶיך,
הוֵי ָז ִהיר ׁ ֶ
ח .מלמדים את הכהן המקטירֱ :
שלּ ֹא ִת ּ ָכוֶה.
ֶׁ

ט .הממונה אומר לכהן המקטיר:

הַ ְקטֵ ר:
אם המקטיר הוא הכהן גדול ,אומר לו הממונה:

ישי כֹהֵ ן ּגָדוֹ ל ,הַ ְקטֵ ר:
ִא ִׁ
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י .הממונה יוצא מההיכל.
יא.המקטיר מברךעא:

ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד
ָּברו ְּךעב אַ ּ ָתה ְיהֹ ָוה ֱאלֹהֵ ינ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
הרֹן וְ ִצ ָ ּונ ּו ְלהַ ְק ִטיר
של אַ ֲ
שר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
ְקט ֶֹרת:
]ו[ השומעים מבחוץ עונים:

שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּברו ְּך ׁ ֵ
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X

עא .שאלנו את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,האם מברכים על הפשט וניתוח בקרבנות .וענה:
יכול להיות.
ואמר לנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א :לעיין ברמב"ן בתחילת מעשה הקרבנות )דהיינו בדברי
הרמב"ן שהעתיק המשנה למלך על הרמב"ם ,בתחילת הלכות מעשה הקרבנות(.
ושם כתב המשנה למלך וז"ל :כתב הרמב"ן בהשגותיו לספר המצות בעיקר הי"ב ,שכל
העבודות כגון היציקות ובלילות פתיתות ומליקות ודכותייהו ,הכהן כשעושה אחת מאלה עושה
מצוה ומברך עליה .ע"כ .וכתב המשנה למלך דאפשר שגם הרמב"ם סובר כך עיי"ש .ובהמשך
כתב המשנה למלך וז"ל :ונוסח הברכה נראה שהוא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו
לעשות כך וכך .דומיא דברכת אכילת תרומה שכתב רבינו )הרמב"ם( בסוף הלכות תרומות .וכן
בכל אכילת קדשים מברך ברכה זו ,וכמו שכתב רבינו )הרמב"ם( בריש הלכות ביכורים.
וז"ל הרמב"ם )הלכות תרומות טו כב( :כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל ,ואח"כ מברך
'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה' .וכך קבלנו וראינו אותם מברכין אפילו
בחלת חוצה לארץ שגם אכילת קדשי הגבול כעבודה שנאמר )במדבר יח ז( 'עבודת מתנה אתן
את כהונתכם'.
וז"ל הרמב"ם )הלכות ביכורים א א-ב( :עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים וכולן מפורשין
בתורה .ועל כולן נכרתה ברית לאהרן .וכל כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהנים ואין נותנין
לו מתנה מהן .וכל האוכל מתנה שיש בה קדושה מברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו
לאכול כך וכך'.
עב .נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז :ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו ,שכל ברכה בבית
המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם' .והשומעים עונים
אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.
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יב .המקטיר מברךעג )כהן גדול אינו מברך שהחינו(:

ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְיהֹ ָוה ֱאלֹהֵ ינ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
יענ ּו לַ זְ ַמן הַ זֶּה:
שהֶ ֱחיָנ ּו וְ ִקי ְָּמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָ
הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
השומעים מבחוץ עונים:

שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּברו ְּך ׁ ֵ
יג .המקטיר שופך ופורס בנחת את הקטורת על גחלי האש שעל
המזבח הפנימי ,ממערב למזרח.
יד .המקטיר משתחווהעד ,ויוצא מההיכל.
W
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X

עג .כתוב בגמרא )ברכות לז :מנחות עה :(:דתניא היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר ברוך
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה .ע"כ .פירש רש"י במנחות )עה (:וז"ל :היה עומד ומקריב מנחות
בירושלים .כגון שלא הקריב כהן זה עדיין מנחה מימיו או שהקריב מנחה חדשה כגון מנחת
העומר אומר כהן שהחיינו .ע"כ.
ובתוס' וז"ל :ונראה לפרש דלפי שהיו משמרות מתחדשות ומתחלפות פעמיים בשנה ולכל
משמרה היו בתי אבות נמצא שלא היו מקריבין אלא שני ימים בשנה וזמן קבוע להם להקריב
לחצי שנה יום אחד לפיכך מברך אזבח ואמנחה שהחיינו לזמן .ע"כ.
בתוספתא )ברכות ה כג( :היה מקריב זבחים בירושלים אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה .כשהוא
מקריבם אומר בא"י אקב"ו להקריב זבחים .כשהוא אוכלם או' בא"י אקב"ו לאכול זבחים.
הקטורת הקטיר כל כהן רק פעם אחת בחייו .כמו שכתוב לעיל )ה ב(ָ :אמַ ר לָ הֶ ם ,ח ֲָד ִׁשים לַ ְ ּקט ֶֹרת
ּבֹא ּו וְ הָ ִפיסוּ .דהיינו ,מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת ,לא נותנים לו להקטירה שוב ,כי רוצים
שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת .מפני שמי שמקטיר קטורת מתעשר ,כדי שיהיו כל הכהנים
מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורת .וכדאיתא )יומא כו :(.תנא מעולם לא שנה אדם בה.
על כן נראה שצריך המקטיר לברך שהחינו על מצוות הקטרת הקטורת ,שהרי זה מצווה חדשה
עבורו שעדיין לא קיים מעולם .וזה כמו מה שנתבאר בגמרא ובתוספתא וברש"י ותוס'.
אבל הכהן גדול יכול להקטיר קטורת מתי שירצה ,ולכן עבורו אין זה חדש ,על כן אינו מברך
שהחיינו .אבל על הקטורת של יום הכיפורים בקודש הקדשים נראה שכן מברך שהחיינו.
ראה בשבט הלוי )חלק ג' סימן ס"ט( שכתב שצריך לברך שהחיינו על מצוות שחיטת קרבן פסח.
ובשעת השחיטה מברכים שני ברכות ,שהחיינו ועל מצוות שחיטת קרבן פסח.
ויתכן דהוא הדין גם לענין הקטורת.
עד .כל השתחוואה ]גם לעיל[ היא בפישוט ידים ורגלים.
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אוצר התמיד

â

א .בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל :אמרו שתי נרות מערבין ,היא דעת מי שסובר כי
שבעת הנרות היו בין המזרח למערב סדורין אחד לגב חברו ,ונר מערבי השביעי כצורה זו
]הציור מכתי"ק הרמב"ם[:

]המשך לשון הרמב"ם [:ואינה הלכה ,ועל פי סברא זו הדחויה בנוי לשון זה .וכבר בארנו
בפרק השלישי שהוא מטיב חמש נרות ויוצא ,ואחר כך חוזר ומטיב שתי נרות הנשארות,
ולכן אומר תנא זה כי שתי הנרות שכתוב עליהן ז ו הם אשר משייר לאחרונה ,ואם מצאם
כבוים הרי הוא מדליקן ומטיב שלש נרות הסמוכים להם ומניח שתי הנרות המערביים עד
שיחזור והם אשר כתוב עליהם א ב ,ואם מצא עתה כשחזר שתי נרות אלו דלוקין הרי הוא
מטיב את האחד שכתוב עליו ב והוא המזרחי ביחס לשני הכתוב עליו א ,ומניח אותו
שכתוב עליו א כמות שהוא כלומר שאינו מכבהו ומדליקו שנית אלא מתקנו בכך שמוציא
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את הפתילה ומוסיף על השמן וכיוצא בכך ,כי מן המערבי והוא שכתוב עליו א כפי סברתו
מדליק שאר הנרות בין הערבים ,ואם מצא שכבר כבה נר מערבי אז מנקה אותו ונותן בו
פתילה ומדליקו ממזבח העולה לא מנר משאר הנרות ,לפי שנר מערבי זה והוא שכתוב עליו
א לפי סברתו ממנו מדליקין שאר הנרות אם כבו ,והוא אם כבה אין מדליקין אותו אלא
ממזבח העולה .וכבר נתבאר בשלישי שהכוז שיש בו דשון המנורה מניחו על מעלה שניה
שבאבן המונחת לפני המנורה ,ונוטלו משם ומוציאו .ע"כ.

ב .נר המערבי ונר חנוכה :נר המערבי הוא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל .שנותן
בנר המערבי שמן כמידת שאר הנרות ,והוא ממשיך לדלוק בנס גם כל היום )שבת כב.(:
הנה הנס חנוכה ,שדלקו נרות המנורה שמונה ימים אע"פ שהיה בהם שמן רק כשיעור יום
אחד ,הוא מעין הנס של הנר המערבי .נמצא שבנס חנוכה כל נרות המנורה הם עדות לבאי
עולם שהשכינה שורה בישראל .ועל כן נתקן גם לדורות מצות נר חנוכה לזכר הנס ,נמצא
שנר חנוכה הוא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל.

â

חנוכה ופורים תרווייהו :בימות החורף יש שני יו"ט ,חנוכה ופורים .הצד השוה ,ששניהם הם
מסירות נפש ,ושניהם הם מצוות דרבנן.
חנוכה זה מסירות נפש ,שקמו כמה יהודים בודדים ונלחמו במסירות נפש ממש נגד אלפי
אלפים ורבבות גוים עצומים ,מתוך קנאה לה' ולתורתו ,וזכו שעשה להם ה' ניסים ונפלאות
וניצחו .וניתנו רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים וכו'.
פורים זה מסירות נפש ,כמו שביאר הרה"ק הבעל התניא )תורה אור למגילת אסתר( וז"ל :וזכו
אז ישראל למדרגת וכו' על ידי מסירת הנפש על קדוש השם ,שהרי אם רצו להמיר דתם
לא היה המן עושה להם כלום ,שלא גזר אלא על היהודים ]כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי

)מגילה יג ,[(.אלא שהם מסרו עצמן למות כל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת חוץ ח"ו.
ולהלן וז"ל :ואם היו כופרים ח"ו לא היו עושים להם כלום ,שהרי לא גזר רק על היהודים.
אך כולם כאחד לא עלה על דעתם מחשבת חוץ ח"ו ,ומסרו נפשם על אחדותו יתברך וכו',
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וישנו בכח בכל אחד מישראל ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו בפועל ממש שלא
ליפרד מאחדותו יתברך בשום אופן בעולם .ע"כ.
ימות החורף הם ימים של קור ,ושל חושך ,שהלילה ארוך וכו' .ועל כן יש בחורף שני יו"ט
אלו ,כדי לרמז ,שכאשר קור וחשוך ,יש להתחזק על ידי שני דברים ,על ידי מסירות נפש,
ועל ידי קיום מצוות דרבנן.
וכמו שאמר הרה"ק מוורקא זיע"א ,על מה שכתוב בהגדה של פסח 'מכסה את המצות
ומגביהים את הכוס ואומרים והיא שעמדה' .שהביאור הוא כך :מכסה את המצות שזה
דאורייתא ,ומגביהים את הכוס שזה דרבנן ,ואומרים 'והיא שעמדה' שזה הדרבנן הוא שעמד
לנו בגלות ,שעל ידי זה יכולנו לעמוד בגלות.

â

טעם למנהג מנרות המנורה :יש נוהגין להדליק את נרות החנוכה על ידי נר שעוה ,ומדליקים
את נר השעוה מנר מצוה אחר.
אפשר לבאר ולתת טעם לשורש מנהג זה שנהגו בו צדיקים ,ובודאי יסודו בהררי קודש.
הנה בחנוכה הכל הוא לרמז על ענין המנורה מבית המקדש ,לזכר הנס שהיה במנורה בבית
המקדש )ראה שו"ע ומשנ"ב הלכות חנוכה תרעא ז(.
אם כבו נרות המנורה מדליקים אותם ממזבח החיצון )תמיד ט א( ,על ידי שמביאים קינסא
]קיסם[ דולק ממזבח החיצון ,ובזה מדליקים את נרות המנורה )תפארת ישראל תמיד ג ט(.
אפשר לבאר שהנר מצוה האחר ,הוא לרמז על מזבח החיצון .ועל כן הוא בגוון לבן כמו
המזבח .ומדליקים ממנו נר שעוה ,שהוא כעין הקינסא .ועל ידו מדליקים את הנרות ,כמו
בבית המקדש שהדליקו את נרות המנורה.
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â

יעקב אבינו הצטער ובכה עשרים ושתים שנה על בנו יוסף הצדיק )רש"י בראשית לז לד( .וצריך
להבין ,שהלא אם יעקב אבינו חשב שיוסף מת ,הלא היה צריך לקבל דין שמים באהבה,
ולהצדיק את הדין ,וכענין 'וידום אהרן' )ויקרא י ג(.
עוד צריך להבין ,שהלא 'גזירה על המת שישתכח מהלב' )פסחים נד ,(:וא"כ יעקב אבינו היה
צריך להבין שאם יוסף אינו משתכח מלבו משך כל כך הרבה שנים ,הרי זה ראיה שהוא
חי .כי אם היה מת היה משתכח מלבו.
אלא צריך לומר ,שאכן יעקב אבינו הבין שבנו יוסף חי ,כי היה לו ראיה מוכחת מזה
שאינו משתכח מלבו .ובפרט כדאיתא בילקוט שמעוני )בראשית לז רמז קמג( על מה שכתוב
ביעקב 'וימאן להתנחם' ,וז"ל :לפי שהיה יודע ברוח הקודש שהוא חי ,ואין מקבלין תנחומין על
החי .ע"כ .נמצא מפורש שיעקב ידע שיוסף חי .ואם כן צריך להבין מדוע בכה כל השנים
האלו.
אלא צריך לומר שבכה מפני שהבין וידע שיוסף בנו חי ,אך לא ידע היכן הוא ,ומי יודע היכן הוא
מסתובב ,ועם מי הוא נמצא ,ואיזה נסיונות קשים ומרים באים אליו ]ואכן כך היה שהתנסה בנסיון

הקשה של אשת פוטיפר שניסתה אותו יום יום וכו' ,ורק ברגע האחרון ניצל ממנה )בראשית לט([.
ובפרט שידע שיש את ארץ מצרים ,שהוא מקום טומאה נורא' ,ערות הארץ' )בראשית מב ט(,
וידע שיתכן שיוסף יתגלגל למקום טומאה זה ,ומי יודע מה נעשה איתו ,והאם יעמוד בצדקתו,
או יפול ח"ו .על כן באמת הצטער ובכה עשרים ושתים שנה .וקרע בגדיו ושם שק במתניו ולא
רצה להתנחם ואמר כי ארד אל בני אבל שאולה ובכה )בראשית לז לד-לה(.
אך אם היה יודע שמת לא היה מצטער כל כך ,כי יודע שמת בצדקותו ,ונשאר צדיק .אבל
כאן הבין שהוא חי ,ומי יודע מה נעשה איתו ,ומה קורה איתו ,והיכן נמצא ,על כן באמת
הצטער מאוד ובכה עשרים ושתים שנה.
ָאות
יכין ְל ִמ ְב ֵּכי ,ו ְּל ִמ ְס ּ ַפד ְ ּכ ַת ִ ּנינָ א ,ו ְּכיַעֲ נֵ י ַמ ְד ְ ּב ָרא ,דְּ ִאיה ּו ִא ְת ְּת ָרכַ ת ְלבַ ר מֵ הֵ יכָ לָ ּה .לָ ן י ֹ
]וַ דַּ איַ ,על דָּ א ְצ ִר ִ
אות לָ ן ְל ִמ ְב ֵּכי ו ְּל ִמ ְס ּ ַפד .נְ נַ ּׁ ֵשק ַע ְפ ָרא דְּ ַר ְגלָ הָ א ,נְ נַ ּׁ ֵשק אֲ ַתר ֵּבי
יס ּ ַפדַ .על דָּ א ָי ֹ
ָאות ְל ִמ ְ
ְל ִמ ְב ֵּכי ,לָ ן י ֹ
ידא ,דְּ חָ מֵ ינָ ן ְ ּבכָ ל ֹיו ָמא ָּכל הַ אי .נִ ְב ֵּכי
מו ָתבָ ּה ,נְ נַ ּׁ ֵשק כּ ֹו ְתלֵ י הֵ יכָ לָ א ,וְ נִ ְב ֵּכי ִ ּב ְמ ִריר ּו .אֲ נַ ן נִ ְפ ּ ַתח ְ ּבהֶ ְס ּ ֵפ ָ
ֹ

יתנְ ֵׁשי ְמ ִריר ּו דִּ ְב ִכ ָ ּיה ִמינָ ן )מלוקט מלשון הזוהר חדש איכה([.
ּ ָת ִדיר ְולָ א ִא ְ
כעין זה ביאר האור החיים הקדוש על הפסוק )בראשית מו ל( 'ויאמר ישראל אל יוסף ,אמותה
הפעם ,אחרי ראותי את פניך כי עודך חי' ,ותרגם אונקלוס 'וַ אֲ ַמר יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ֹיוסֵ ף ִא ּל ּו אֲ נָ א
ֵיתי יָ ת ַאפָ ְ
יך אֲ ֵרי ַעד ְ ּכ ַען ַא ְ ּת ַק ָ ּים' ,על פסוק זה כתב
ָמ ִאית זִ ְמנָ א הָ ָדא ְמנַ חֵ ם אֲ נָ א ָּב ַתר דַּ ֲחז ִ
האור החיים הקדוש וז"ל :טעם אומרו 'הפעם' פירוש להיות שאמר )בראשית לז לה( 'כי ארד
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אל בני אבל שאולה' עתה אמר לא אראה השחת .עוד נראה לומד בדקדוק אומרו 'כי עודך
חי' ולא הספיק לומר 'אחרי ראותי פניך' והדבר מובן כי חי הוא .גם צריך לדעת למה לא
אמר יעקב כן כשבשרוהו האחים כי יוסף חי ,ומצינו שהאמין כשראה העגלות )בראשית מה

כז( 'ותחי רוח' וגו' ,ומה דבר חדש ראה .אכן כוונת דברי יעקב הם כי הגם שנתבשר כי
עודנו חי ,זה הועיל לדעת שישנו במציאות ,אבל עדיין לבו דוי עליו לצד היותו בין האומות
שפל עבד מושלים ,אם עודנו בצדקותו ולא כהתה עינו ולא נס ליחו ,או לצד היותו מובדל ממנו
ונתון תוך הקליפות ובפרט טומאת מצרים ,ומה גם לצד מה שעברו מרוח הקודש שאמר )בראשית

לז לג( 'טרוף טורף יוסף חיה רעה אכלתהו' )בראשית רבה פד( ,ודבר ידוע הוא כי הצדיקים יותר
יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש ,ומה גם יעקב הצדיק ,אשר על כן לא היתה שמחתו
שלימה מספק זה ,עד 'וירא אליו' והכיר בו בפניו כי הכרת הפנים תענה באיש ,וכמו כן
מצינו לצדיקים שלמים וכן רבים שהכירו ברושם הפנים מעשה אדם ,ומכל שכן יעקב אבינו
שיכיר ,לזה כשהכיר בו ,אמר אליו 'אמותה הפעם' ,פירוש הפעם הזאת בראייתך ולא מקודם
כשנתבשרתי ,והטעם אחרי ראותי פניך והכרתי בהם שעודך חי ,פירוש צדיק כמקודם ,ולא נשתנה
דיוקנך מכמות שהיה ,אלא עודך חי ,כי הצדיקים קרויים חיים )ברכות יח (.ונכון .ע"כ.

â

כאשר נתנסה יוסף בנסיון אשת פוטיפר ,כמעט שנכשל ונפל ח"ו ,אלא שבאותה שעה באתה
דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה
ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם וכו' ,ועל ידי זה ניצל )סוטה לו :רש"י בראשית לט יא(.
צריך להבין מדוע דוקא דמות אביו נראתה לו ,והלא זקינו יצחק היה חי עדיין ]ויצחק ידע
מה נעשה עם יוסף אבל לא גילה ליעקב ,כי אמר :היאך אגלה ,והקב"ה אינו רוצה לגלות לו )ע'

רש"י לז לג([ ,והיה יכול לראות את דמות זקינו יצחק ,או דמות של צדיק אחר .מדוע דוקא
דמות אביו נראתה לו.
ואף שגדול כח האב ,ואב שהוא צדיק יכול להציל מכל מיני מרעין בישין ,מכל מקום צריך
טעם נוסף מדוע דוקא האב ולא סביו יצחק.
ויש לומר ,שמפני שיעקב אביו בכה עליו והצטער עליו כל הזמן ,על כן דווקא בזכותו ניצל
יוסף .ולכן דוקא דמות אביו יעקב נראתה לו.
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ויש מוסיפים ,שכתוב ביעקב 'ויאמן להתנחם' )בראשית לז לה( ,ולהלן כתוב ביוסף 'וימאן'
)שם לט ח( ,דהיינו שבזכות ובכח 'וימאן להתנחם' של יעקב ,יכל יוסף לעמוד בנסיון 'וימאן'
לאשת פוטיפר.

â

ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה )בראשית מו כח( .וברש"י :לתקן לו בית
תלמוד שמשם תצא הוראה .ע"כ.
צריך להבין ,מדוע שלח דוקא את יהודה שהוא יעשה בית תלמוד.
נפנה ונראה מה עשה יהודה לפני כן .הנה מוצאים שלפני כן מסר נפשו על בנימין.
יהודה מסר נפשו .והיינו ,שדוקא בכח מסירות נפש אפשר לזכות לתורה ,ולהקים בית
תלמוד שמשם תצא הוראה.
וכן בזכות המסירות נפש זכה שדוקא הוא יהיה מלך ,ומזרעו יהיה מלכות בית דוד 'לא יסור
שבט מיהודה' )בראשית מט י( ,עד ביאת משיח צדקנו בב"א שיהיה מיהודה .ובתרגום יונתן:
יה .וכל זה דוקא בכח
או ַריְ ָ
יטין ִמ ְדבֵ ית יְ הו ָּדה ְו ַס ְפ ִרין מֵ ַא ְלפֵ י ֹ
לָ א ּ ַפ ְס ִקין ַמ ְל ִכין ְו ַׁש ִל ִ
יתא ִמזַ ְר ֵע ּ
מסירות נפש ,זוכה להקים בית תלמוד לתורה ,וזוכה למלוכה.
הנה יהודה מסר נפשו כמה פעמים על בנימין' .ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא
עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה' )שם מד יח( .וברש"י :מכאן
אתה למד שדבר אליו קשות .ולהלן ברש"י :כי כמוך כפרעה ,אם תקניטני ,אהרוג אותך
ואת אדוניך .ע"כ .דהיינו שמסר נפשו ממש על בנימין .שהרי המצרים היו יכולים להרגו
על זה בנקל.
וכן מצינו שכל השבטים היו מוכנים למסירות נפש ,כמו שכתוב לעיל ברש"י )שם מב יד(:
אמר להם ,ואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון הרבה ,תפדוהו ,אמרו לו הן ,אמר להם,
ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון מה תעשו ,אמרו לכך באנו ,להרוג או ליהרג .ע"כ.
וכן במקום נוסף מצינו שיהודה מסר נפשו על מצות כיבוד אב ,שכדי שיהיה לאביו אוכל,
כפי שביקש יעקב 'שובו שברו לנו מעט אוכל' )שם מג ב( ,והיו צריכים ללכת עם בנימין
כדי שיוכלו להביא אוכל ,אז אמר יהודה לאביו לגבי בנימין' ,אנכי אערבנו מידי תבקשנו
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אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים' )שם ט( .וקיבל על עצמו
שידחה משני עולמות אם לא יביא את בנימין .דהיינו שמסר נפשו על מצות כיבוד אב
שיוכל להביא אוכל לאביו.
להלן כאשר דיבר יהודה עם יוסף ,אמר לו יהודה' :והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו
עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה' )שם מד לא( ,ואח"כ אמר לו' :כי עבדך ערב
את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים' )שם לב( .פירש
רש"י :ואם תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי ,הם כולם מבחוץ ,ואני נתקשרתי
בקשר חזק להיות מנודה בב' עולמות .ע"כ .דהיינו שמשום כך נכנס יהודה חזק להצלת
בנימין .ואם כן יתכן שלפי מדרגת יהודה יש בזה מעט נגיעה אישית .על כן ממשיך יהודה
ואומר' :כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי' )שם

לד( .אין כאן ענין של נגיעה אישית ,ולא אכפת לי על עצמי שאני אהיה מנודה ,אלא כל
מה שאכפת לי הוא על אבי' ,פן אראה ברע אשר ימצא את אבי'.
ואכפת לי דוקא על הנער ,על בנימין עצמו שלא ישאר בין המצרים עבד .ולכן אמר לעיל:
'ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו' )שם לג( ,שהוא מוכן
להיות עבד עולם במקום בנימין ,ואף לא יברח )רמב"ן( ,אבל את בנימין עצמו אינו מוכן
בשום אופן לסכן שישאר במצרים ,שהרי הוא נער צעיר ,ומי יודע אם יוכל לעמוד
בניסיונות בתוך טומאת המצרים .וזה מה שאמר' :כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי',
אינני יכול לעלות בלי הנער ,אינני יכול להשאיר את הנער במצרים .ובפרט ש'פן אראה
ברע אשר ימצא את אבי' ,ויהיה צער נורא ועצום לאבי מזה.
ואז ,כאשר ראה יוסף שאין ליהודה חשש נגיעה אישית ,אלא שמתכוון רק להצלת הנער
בנימין ,ומוכן למסירות נפש ממש על זה ,מיד' :ולא יכל יוסף להתאפק' וגו'' ,ויתן את קלו
בבכי' וגו'' ,ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף' )שם מה א-ג( .שלא יכל יותר להתאפק ,ונתגלה
להם ,גילה להם שהוא יוסף.
זה הענין של מסירות נפש להצלת יהודי ,להצלת נשמת יהודי ,שלא יפול ח"ו ,שהרי יוסף
אמר להם שרוצה לקחת את בנימין רק לעבד ,ולא להורגו ח"ו ,ואעפ"כ יהודה מסר נפשו
על בנימין ,כדי שלא יטמע ח"ו בין המצרים ,ולא יפול ח"ו.
אשר על כן ,בזכות מסירות נפש של יהודה להצלת הנער ,להצלת נשמה יהודית ,על כן
דוקא הוא זוכה 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה' .ודוקא הוא זוכה למלכות ,וממנו
יהיה משיח צדקנו ,שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו בקרוב מאוד אמן.
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ציון במר תבכה ,וירושלים תתן קולה .לבי לבי על חלליהם ,מעי מעי על הרוגיהם .כי אתה ה' באש
הצתה ,ובאש אתה עתיד לבנותה )תפילת 'נחם'(.
כאשר 'ציון במר תבכה' ,בוכים קשות על החורבן ועל החורבנות שרואים בכל יום ויום ,על
הצער הנורא ,על גלות השכינה' ,וירושלים תתן קולה' בבכי ובמספד' ,ויקרא אדנ"י ה'
צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק' )ישעיה כב יב( ,ורואים בעיני בשר את
'לבי לבי על חלליהם ,מעי מעי על הרוגיהם' ,איך שרבים וטובים נפלו בעטיו של הנחש
הטמא רח"ל' .בתולתי ובחורי הלכו בשבי' )איכה א יח( של עצמם שניצודו ברשת המשחית
הצר הצורר .וצריך לבכות ולממר בבכי ואבל ומספד ולהשתתף בצער השכינה ,בצער הנורא
שיש לו יתברך כביכול מזה' .על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה' )ירמיה ט ט(.
מכל מקום גם אז בעת הבכיה והצער ,צריך לזכור 'כי אתה ה' באש הצתה' .יש מנהיג
לבירה ,ואין שום דבר שמתנהל מעצמו ,אלא הכל מנהל השי"ת ,ואף שאין אנו מבינים ,ואף
שאנו צריכים לבכות על כך ,כי זהו רצון השי"ת שנבכה על כך ,מכל מקום צריך לזכור
'כי אתה ה' באש הצתה' ,הכל עושה השי"ת ,אין שום דבר שנעשה לבד .הכל בהשגחה
פרטית.
וצריך לזכור שאחרי הכל 'לא ידח ממנו נדח' ,ורצון השי"ת לקבץ נדחי ישראל ,ולתקן
העולם בתיקון שלם ,אף שאין אנו מבינים איך זה יהיה ואיך זה נעשה ,מכל מקום צריך
לזכור ש'באש אתה עתיד לבנותה' ,שיהיה תיקון השלם ,ויחזור הכל על מכונו ואיתנו,
ויעלו כל הניצוצות ,וישובו בנים שובבים' .והשיב לב אבות על בנים ,ולב בנים על אבותם'
)מלאכי ג כד( .ויהי רצון שנזכה לזה בקרוב מאוד ,שיבנה בית המקדש ,ויחזרו בנים לחיק
אבותם ,ויהיה אשת חיל עטרת בעלה ,בעטרה שעיטרה לו אימו ,בעגלא ובזמן קריב ביחודא
שלים במהרה בימינו אמן.
הגה"ק רחמ"ד ווייסמאנדל זצוק"ל פעל רבות בזמן השואה האיומה כדי להציל יהודים .והיה
יכול להציל הרבה יהודים ,אלא שהיו כמה מפריעים ואכמ"ל .לאחר השואה האיומה ,היה
רחמ"ד ווייסמאנדל זצוק"ל ,שבור ורצוץ מאוד ,מלבד על עצם צער השואה ,גם היה לו
צער נורא מכך שיכלו להציל רבבות יהודים ולא הצליחו .תינה את צערו בפני הרה"ק
הריי"צ מליובאוויטש זיע"א ,ענהו הריי"צ בכמה תיבות ספורות' :ומי עשה את זה?' .ובזה
התנחם .וזהו 'כי אתה ה' באש הצתה' כדלעיל .ובזכות שנדע שהכל נעשה בידי שמים ואין
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אנו מבינים חשבונות שמים ,ויש מנהיג לבירה ,נזכה לחזות בעיני בשר ב'ובאש אתה עתיד
לבנותה' ,בקרוב מאוד אמן.

ג .בענין נרות המנורה והטעם להפסק בין הטבת חמשת הנרות להטבת שתי הנרות ,איתא
בספה"ק אוהב ישראל )בהעלותך( וז"ל :ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה גו' .ופירש"י ז"ל
להגיד שבחו של אהרן שלא שינה .ולכאורה אין זה שבח כ"כ לאהרן הכהן שלא שינה ציווי
הקב"ה ע"פ משרע"ה .עוד יש להבין יתור לשון של הפסוק ויעש כן אהרן אל מול פני
המנורה וגו' והיה די לומר ויעש כן אהרן כאשר צוה וגו' וממילא יובן מה שעשה וכמבואר
בפסוק הקודם.
אמנם בהעיר לב ושום שכל יש לרמז בדברי קדשו של רש"י ז"ל סוד גדול ודברים עתיקין.
כי הנה כתיב )משלי כ כז( נר ה' נשמת אדם .והטעם למה נק' נשמת האדם בשם נר .י"ל,
לאשר כמו כשהאדם מדליק את הנר בתוך בית חשך ואפל אז נתמלא כל הבית כולו אורה
כך הנשמה מאירה לכל הגוף .וכן בכללות נשמות ישראל נשמת הצדיק מאיר ובא על כל
העולם כולו .והבורא בהוב"ש הטביע והנהיג בבריאת העולם שיהיה המשכת שפעת אורו
הבהיר והזך לעולמות הנבראים והיצורים והנעשים ע"י שבעה צדיקים שהם אברהם יצחק
יעקב משה אהרן יוסף דוד ,והם בסוד חג"ת נהי"ם .וכמ"ש נעים זמירות ישראל )דברי הימים

א' כט יא( לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה'
הממלכה .והנה אלו החמשה חג"ת נ"ה המה כוחות ומדות נשגבות עליונות ובחי' יוסף
הצדיק הוא בסוד קישור וייחוד המדות והוא המשפיע להמלוכה הק' מכל המדות וזהו כי כל
בשמים ובארץ ,ותרגומו דאחיד בשמיא וארעא .לך ה' הממלכה ,הוא בחי' מלוכה הק' שהוא
בסוד הארה כוללת כל המדות ומקבלת השפעתם חסדים טובים ורחמים להשפיע להכנס"י
לתתא .ובחי' זו נק' בסוד מנורה .וז' קני המנורה המה סוד הז' צדיקים ז' מדות הנ"ל .ופני
המנורה נק' בחי' עלמא דבינה אימא עילאה סוד אם הבנים .ומול פני המנורה הוא בבחי'
וסוד חכמה עילאה סתימאה קדישא.
ונבאר הדברים בהרחבה קצת ,כי הנה כתיב )תהלים קלג א( הנה מה טוב ומה נעים שבת
אחים גם יחד כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו .ונודע
מזוה"ק ומכתבי האריז"ל סוד י"ג מדות תיקוני דיקנא קדישא דאריך אנפין שהם אל רחום
וחנון כו' וכנגדן למעלה יש י"ג מדות שאמר מיכה הנביא )מיכה ז יח( מי אל כמוך נושא
עון ועובר על פשע כו' והם נקראים בזוה"ק שבחא דעתיקא קדישא .והנה נודע כי משרע"ה
עלה בסוד הדעת ובחי' מדתו הוא מדת אמת ואמת הוא מרכז אמצעי לכל העולמות .ואהרן

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ו משנה ג

â

אוצר התמיד

שצא

â

הכהן עלה בסוד החסד ולזה נק' הכהן איש חסד .ומשרע"ה היה בסוד בחי' ואמ"ת .תיקון
השביעי מי"ג תיקוני דיקנא קדישא ואהרן הוא בבחי' תיקון השמיני שהוא נוצר חסד סוד
מזלא עילאה קדישא ומשם בא נחל השפעת משה רבות עילאה קדישא לכל המדות ור"ת מן
נ'וצר ח'סד ל'אלפים הוא נח"ל .וזהו פי' הפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד,
שהם משה ואהרן שהמה בחי' ואמ"ת נוצ"ר חס"ד .כשמן הטוב על הראש ,היינו שמן משחת
קודש משח רבות עילאה קדישא על הראש חסדא דעתיקא קדישא סתימא דכולא .יורד על
הזקן ,סוד הדיקנא קדישא ואח"כ על זקן אהרן ,ואח"כ שיורד על פי מדותיו ,ע"י המדות
הק' .וכשהאדם הישראלי עובד את ה' באהבה וביראה באמת ובתמים וכל המדות והכוחות
שלו המה זכים ובהירים בלי שום עירוב איזה פניה ח"ו בלתי לה' לבדו .וכשעובד את הש"י
בכל מדותיו ומוסר נפשו לה' בכל עת עי"ז בא למדת אי"ן ויוכל להמשיך חסדי דעתיקא
קדישא מי"ג מדות דאי"ן שהם מי אל כמוך כו' אל הי"ג תיקוני דיקנא קדישא ומשם לכל
המדות ולהכנס"י לעילא ותתא .וזהו ג"כ סוד הדלקת המנורה בשמן שהוא משח רבות עילאה
קדישא על הז' קני המנורה שהם בסוד ז' מדות כמבואר לעיל ,וציוה הבורא ב"ה וב"ש
הנכבד והנורא שיהיה הדלקה זו ע"י אהרן הכהן שהוא בסוד נוצ"ר חס"ד .והוא יכוין בעת
הדלקתו את הנרות שיהיו מאירים שבעת הנרות אל מול פני המנורה וכפירש"י לפי פשוטו.
אמנם תוכן כוונת אהרן היה להמשיך שפע משח רבות עילאה קדישא חסדי דע"ק מהי"ג
מדות הנק' שבחא דעתיקא אל הי"ג תיקוני דיקנא קדישא דאריך .ובחי' המשכת החסד
מהי"ג מדות כנ"ל נק' בסוד ורב חסד ובסוד איה חסדיך הראשונים )תהלים פט נ( וכמבואר
בזוה"ק באדרא רבא קדישא .ומשם לבחי' מדתו שהוא נוצ"ר חס"ד על ז' קני המנורה סוד
הז' מדות .וזה היה עיקר כוונת אהרן הכהן לאדלקא כל בוצינין טבין ולהמשיך כל חדו
וברכאין טבין לכל העולמות .וזהו פי' הפסוק ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה
נרותיה ,היינו שהעלה הז' נרות והמשיך עליהם שפע חסדא דעתיקא .וזהו אל מול פני
המנורה ,שהוא בסוד חכמה עילאה סתימאה וכנ"ל שהוא בחי' מול פני המנורה .ולזה כיון
רש"י ז"ל להגיד ,היינו מלשון נהר דנגיד ינפיק שהוא לשון המשכה והיינו להמשיך שבהו
של אהרן מבחי' שבחא דעתיקא שהוא מכוון להמשיך במדתו של אהרן ,וע"י מה זכה אהרן
לבוא לידי בחי' גדול המעלה כזו ,לזה סיים רש"י שלא שינה ,היינו שלא שינה בעבודתו
לה' ותמיד היה עובד ה' באמת ובאהבה ובמסי"נ בלי שום שינוי ואיזה פניה ותערובות סיג
ח"ו בלתי לה' לבדו ,ולזה זכה למעלה ולמדריגה גבוהה כזו.
וע"פ הדברים האלה יבואר ג"כ על נכון מ"ש בגמרא יומא )לג (.אביי הוה מסדר המערכה
משמיה דגמרא כו' וחשיב ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות והטבת חמש נרות
קודם לדם התמיד ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות .ולמה מפסיק להו לנרות בדם
התמיד .ולדברינו הנ"ל יבואר על נכון .כי חמש נרות הראשונות הם בסוד החמשה מדות
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וכוחות שהם חג"ת נ"ה .אמנם מדת יסוד ומלכות אינם בבחי' כוחות ומדות כי בחי' יסוד
הוא בחי' התקשרות כל המדות והכוחות בסוד צדיק חי עלמין בסוד ח"י חוליות שבשדרה
וסוד ח"י ברכאין דצלותא .ומדת מלכות הוא סוד הארה כוללת מכל המדות המקבלת
השפעתם ע"י צדיק יסוד עולם .על כן הפסיק ביניהם בדם התמיד שהוא בסוד אתערותא
דלתתא ,הקרבת מעשיהם הטובים של נשמות ישראל ומסי"נ לה' באמת ,ועי"ז נתקשרו כל
המדות ונמשך השפעת משח רבות עילאה קדישא לכל העולמות הק' עליונים ותחתונים ע"י
יסוד צדיק חי עלמין להמלוכה הק' להכנס"י לעילא ותתא בכל הטובות וכל הברכות
וישועות .וגם עתה שאין לנו דם התמיד והעלאת ז' קני המנורה עכ"ז ונשלמה פרים שפתינו
)הושע יד ג( .וכשהאדם מוסר נפשו לה' בכל לבבו בכל עת ומשגיח על כל פרטי עניניו
ומעשיו ומטהר ומזכך כל כוחותיו ומדותיו שיהיו בלתי לה' לבדו .אז יוכל להמשיך עי"ז
חסדי דעתיקא משח רבות עילאה קדישא כל ברכאין וכל טיבו וכל חדו ונהורין עילאין לכל
העולמות ולהכנס"י לעילא ותתא .וכיה"ר שנזכה לזה עד אשר יערה עלינו רוח ממרום
וישלח לנו משיח צדקנו גואל הצדק בב"א והמשכיל יבין כ"ז היטב .ע"כ.

ד .בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל :כבר ידעת שהמזבח הקטורת הוא מזבח הזהב אשר
בהיכל הממוצע בין השלחן והמנורה כפי שציירנו במנחות וכפי שנצייר במדות .ופירוש
מרדדן ,שוטחן ומישרן במזבח .ע"כ.
בפירוש המשניות להרמב"ם )מנחות יא ו( וז"ל :ומן הציור הזה יתבאר לך מקום השלחן
והמנורה ומזבח הזהב היכן היו בהיכל ,והיאך היתה הנחת כל אחד מהן ,ושמזבח הזהב יוצא
מן השולחן והמנורה ,וריחוקו מן הדרום כריחוקו מן הצפון .ע"כ.
והרי הציור מכתי"ק הרמב"ם במנחות:
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ֹתו:
ית ִמזְ ֵּבחַ ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַּתעֲ ֶ ׂשה א ֹ
ה .פרשת מזבח הפנימי )שמות ל א-י() :א( ְו ָעשִׂ ָ
הור
ֹתו זָ הָ ב ָט ֹ
ית א ֹ
תו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַק ְרנ ָֹתיו) :ג( ְו ִצ ּ ִפ ָ
)ב( ַא ּ ָמה ָא ְרכּ ֹו ְו ַא ּ ָמה ָר ְחבּ ֹו ָרבו ַּע יִ ְה ֶיה ְו ַא ּ ָמ ַתיִ ם ק ָֹמ ֹ
ית ּל ֹו זֵר זָ ָהב ָס ִביב) :ד( ו ְ ּׁש ּ ֵתי ַט ְ ּבעֹת זָ הָ ב ַּתעֲ ֶ ׂשה
ֶאת ַ ּגגּ ֹו ְו ֶאת ִקיר ָֹתיו ָס ִביב ְו ֶאת ַק ְרנ ָֹתיו ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו ָּבהֵ ּ ָמה:
ֵרו ַעל ְ ׁש ּ ֵתי צַ ְלע ָֹתיו ַּתעֲ ֶ ׂשה ַעל ְ ׁשנֵ י ִצדָּ יו ְו ָהיָ ה ְלבָ ִ ּתים ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂשאת א ֹ
ּל ֹו ִמ ַּתחַ ת ְלז ֹ
ֹתו ִל ְפנֵ י הַ ּ ָפרֹכֶ ת אֲ ֶׁשר ַעל
ית א ָֹתם זָ הָ ב) :ו( ְונָ ַת ָּתה א ֹ
ית ֶאת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
)ה( ְו ָעשִׂ ָ
ָ
אֲ רֹן הָ ֵע ֻדת ִל ְפנֵ י הַ ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ֶׁשר ַעל הָ ֵע ֻדת אֲ ֶׁשר ִא ָ ּו ֵעד ְלך ָׁש ּ ָמה) :ז( ְו ִה ְק ִטיר ָעלָ יו ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת
יבו ֶאת הַ ֵּנרֹת ַי ְק ִט ֶיר ָּנה) :ח( ו ְּבהַ עֲ לֹת ַאהֲ רֹן ֶאת הַ ֵּנרֹת ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִ ם
יט ֹ
סַ ִּמים ַּבבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקר ְ ּבהֵ ִ
הוה ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם) :ט( לֹא ַתעֲ ל ּו ָעלָ יו ְקט ֶֹרת זָ ָרה ְועֹלָ ה ּו ִמ ְנחָ ה ְונֵ סֶ ְך
ַי ְק ִט ֶיר ָּנה ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד ִל ְפנֵ י יְ ֹ ָ
לֹא ִת ְּסכ ּו ָעלָ יו) :י( ְו ִכ ּ ֶפר ַא ֲהרֹן ַעל ַק ְרנ ָֹתיו ַאחַ ת ַּב ּ ָׁשנָ ה ִמדַּ ם חַ ּ ַטאת הַ ִ ּכ ּ ֻפ ִרים ַאחַ ת ַּב ּ ָׁשנָ ה יְ כַ ּ ֵפר
יהוה:
ָעלָ יו ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִ ׁשים הוּא לַ ֹ ָ
רש"י) :א( מקטר קטרת .להעלות עליו קיטור עשן סמים) :ג( את גגו .זה היה לו גג ,אבל
מזבח העולה לא היה לו גג ,אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן :זר זהב .סימן הוא
לכתר כהנה) :ד( צלעותיו .כאן הוא לשון זויות ,כתרגומו ,לפי שנאמר על שני צדיו ,על
שתי זויותיו שבשני צדיו :והיה .מעשה הטבעות האלה :לבתים לבדים .לכל בית תהיה
הטבעת לבד) :ו( לפני הפרכת .שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום ,תלמוד
לומר לפני הכפרת ,מכון כנגד הארון מבחוץ) :ז( בהיטיבו .לשון נקוי הבזכין של מנורה
מדשן הפתילות שנשרפו בלילה ,והיה מטיבן בכל בקר ובקר :הנרות .לוצי"ש בלע"ז וכן כל
נרות האמורות במנורה ,חוץ ממקום שנאמר שם העלאה ,שהוא לשון הדלקה) :ח( ובהעלות.
כשידליקם להעלות להבתן :יקטירנה .בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין
הערבים) :ט( לא תעלו עליו .על מזבח זה :קטרת זרה .שום קטורת של נדבה .כלן זרות לו
חוץ מזו :ועולה ומנחה .ולא עולה ומנחה ,עולה של בהמה ועוף ,ומנחה היא של מין לחם:
)י( וכפר אהרן .מתן דמים :אחת בשנה .ביום הכפורים ,הוא שנאמר באחרי מות )ויקרא טז

יח( ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו :חטאת הכפורים .הם פר ושעיר של יום
הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו :קדש קדשים .המזבח מקדש לדברים הללו
בלבד ולא לעבודה אחרת.
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יז( :מזבח הקטרת היה מרובע אמה על אמה .והוא נתון בהיכל
מכוון בין הצפון לדרום משוך בין השלחן והמנורה לחוץ .ושלשתן היו מונחין משליש ההיכל ולפנים
כנגד הפרוכת המבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.
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ו .נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז :ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו ,שכל ברכה בבית
המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם' .והשומעים
עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.
וז"ל הגמרא בתענית )טז :(.במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין
עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר )נחמיה ט ה( קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל
ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה תן
לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר להם
תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונים
אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה
וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא
בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא
בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה
עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי
ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל
במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא
היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן
במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו )את( שם כבודך
ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה :תנו רבנן על הראשונות
הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי
שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה )והן תוקעין

ומריעין ותוקעין( ועל השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו
בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול
צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו
ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה
בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר
הבית.
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וז"ל רש"י )שם( :בד"א .דהן עונין אחריו אמן בגבולין :אבל במקדש .אומר אותו הזקן לאחר
הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא"י אלהי
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל ברכות
שבמקדש :לפי שאין עונין אמן במקדש .כדיליף לקמן מקרא :מניין שאין עונין אמן במקדש.
דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו ברוך ה' אלהי ישראל
כו' :ויברכו שם כבודך .היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך הוא הפסוק ויברכו שם כבודך
ומרומם על כל ברכה ותהלה :ה"ג יכול על כל הברכות כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה
על כל ברכה תן לו תהלה :חזן הכנסת .לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי
שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן :כשמריעין .תחלה הוא אומר להן הריעו בני אהרן
וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו' :וכך הנהיג .כל מנהג זה רבי חלפתא
בצפורי :לא היו נוהגין כך .שיהו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא
עונין אמן בגבולין :ואית דאמרי כדתני' כו' .כלומר ואיכא דמתני הכי :וכן הנהיג .מנהג זה
אמקדש קאי.
וז"ל הרמב"ם )הלכות תענית ד טו-יז( :כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו מתכנסין
להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה .וכשמגיע שליח צבור לומר מי שענה את
אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' גואל
ישראל .והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .וחזן הכנסת אומר לתוקעים
תקעו בני אהרן תקעו .וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין ותוקעין .וכן בברכה
השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן
העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות .והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד .וחזן הכנסת אומר להן הריעו בני אהרן הריעו .וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את
משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין
ותוקעין ומריעין .וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד
שיגמור כל שבע הברכות .ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין .ופעם מריעין
ותוקעין ומריעין שבע פעמים .ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד .וכשהן תוקעין
ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.
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פרק ז משנה א
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פרק ז

משנה א
אוחֲזִ ין ּב ֹוֶ ,אחָ ד
לשה ֹ
ֲוותְׁ ,ש ׁ ָ
דול נִ ְכנָ ס לְ ִה ְׁש ּ ַתח ֹ
ש ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶ
בותְ .וכֵ יוָ ן
טו ֹ
ֹאלוְ ,ו ֶאחָ ד ּ ַבאֲ בָ נִ ים ֹ
ינוְ ,ו ֶאחָ ד ִּב ְ ׂשמ ֹ
ימ ֹ
ִּב ִ
יה
שה ּוא ֹיוצֵ אִ ,הגְ ִּב ּ ַ
דול ׁ ֶ
של ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
קול ַרגְ לָיו ׁ ֶ
ש ַמע הַ ְממֻ ּנֶה ֹ
ש ָּׁ
ֶׁ
כהֲנִ ים
לו ֶאת הַ ּ ָפרֹכֶ ת ,נִ ְכנַ ס ְו ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה ְויָ ָצאְ ,ונִ ְכנְ ס ּו ֶאחָ יו הַ ּ ֹ
ֹ
ְו ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו ְויָ ָצא ּו:
]א[ ִּבז ְַמן ׁ ֶשכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל נִ כְ נָ ס לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת ,בזמן שהכהן הגדול נכנס
לשה כהנים אוֹ ֲחזִין בּ וֹ  ,כהן ֶא ָחד ִּב ִימינוֹ ,
להשתחוות בהיכלאְ ׁ ,ש ׁ ָ
וְ כהן ֶא ָחד ִּבשְׂ מֹאלוֹ  ,וְ כהן ֶא ָחד ַּב ֲאבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת ,שהולך מאחוריו
ואוחז בשני ידיו ]ב[ את שני אבני השוהם שעל כתפות האפודב.
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א .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
ב .תפארת ישראל .אבני השוהם שעל כתפות האפוד )שמות כח ט-יב( :וְ לָ ַק ְח ּ ָת ֶאת ְׁש ּ ֵתי ַא ְבנֵי
ש ָר ֵאלִׁ :ש ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְׁשמ ָֹתם עַ ל הָ ֶאבֶ ן הָ ֶאחָ ת וְ ֶאת ְׁשמוֹ ת הַ ּ ִׁש ּ ׁ ָשה
ׁשֹהַ ם ו ִּפ ּ ַת ְח ּ ָת עֲלֵ יהֶ ם ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֲשה חָ ַר ׁש ֶאבֶ ן ּ ִפ ּתוּחֵ י ח ָֹתם ְּתפַ ּ ַתח ֶאת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ נִ ים עַ ל
שנִ ית ְּכתוֹ לְ ד ָֹתם :מַ ע ֵׂ
הַ נּ וֹ ָת ִרים עַ ל הָ ֶאבֶ ן הַ ּ ׁ ֵ
ש ְמ ּ ָת ֶאת ְׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ נִ ים עַ ל ִּכ ְתפֹת הָ ֵאפֹד
ֲשה א ָֹתם :וְ ַׂ
ש ָר ֵאל מֻ סַ ּבֹת ִמ ְׁש ְּבצוֹ ת זָהָ ב ּ ַתע ֶׂ
ְׁשמֹת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
הוה עַ ל ְׁש ּ ֵתי ְכ ֵתפָ יו לְ ז ּ ִָכרֹן:
הרֹן ֶאת ְׁשמוֹ ָתם לִ ְפנֵי יְ ֹ ָ
ָשא ַא ֲ
ש ָר ֵאל וְ נ ָ ׂ
ַא ְבנֵי ז ּ ִָכרֹן לִ ְבנֵי יִ ְ ׂ

ת

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

וכל זה עושים לכבודו לסייעו ולתומכו בהליכתו .שמפני שכל
הכהנים שבעזרה כולם נכנסים אז להשתחוות ,עושים לכהן
גדול את זה ההיכר ,כדי להראות חשיבותו על כולםג.
בפתח האולם אין דלתותד ,ויש רק פרוכתה.
כל היום הפרוכת פתוחה וקשורה למעלה על ידי חבלים
ויתדותו.
כאשר הכהן גדול נכנס להשתחוות ,הממונה סוגר אחריו את
הפרוכת .וכבוד גדול עושים לכהן גדול בזה ,להצניע אחריו
הקודש ,כאילו מתייחד שם עם השוכן בבית ברוך הואז.
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ַה ְמ ֻמ ֶּנה קוֹ ל ַרגְ לָ יו ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשה ּוא יוֹ צֵ א ,וכאשר
שומע הממונה את קול רגלי הכהן גדול שהוא יוצא מההיכל
לאחר שהשתחוהח] ,ג[ ושומע על ידי קול הפעמונים שבשולי
יה לוֹ ֶאת ַה ּ ָפרֹכֶ ת ,מגביה הממונה לכהן גדול את
המעילטִ ,הגְ ִּב ַּ
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ג .תפארת ישראל .גם יתכן שהטעם שהם אוחזים בו ,הוא כדי לסייע לו לקום לאחר
ההשתחוויה.
ד .מדות ב' ג'.
ה .יומא נ"ד .רע"ב.
ו .עפ"י תוספות יום טוב .בתפארת ישראל כתוב :וכל היום היה הפרוכת מוגבה ועומד פתוח ,על
ידי רצועות שקשור בו צד א' לאחוריו למעלה ,כדי שלא יעכב להכהנים בכניסתן ויציאתן
מהיכל.
ז .תוספות יום טוב.
ח .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
ט .תוספות יום טוב .תפארת ישראל .המעיל והפעמונים והרמונים שבשולי המעיל )שמות כח לא-
ֲשה
שפָ ה יִ ְהיֶה לְ ִפיו סָ ִביב מַ ע ֵׂ
ֹאשוֹ ְּבתוֹ כוֹ ָ ׂ
ית ֶאת ְמ ִעיל הָ ֵאפוֹ ד ְּכלִ יל ְּתכֵ לֶ ת :וְ הָ יָה ִפי ר ׁ
ש ָ
לה( :וְ עָ ִ ׂ
מנֵי ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְר ּגָמָ ן וְ תוֹ לַ עַ ת ׁ ָשנִ י עַ ל ׁש ּולָ יו
ית עַ ל ׁשוּלָ יו ִר ּ ֹ
ש ָ
א ֵֹרג ְּכ ִפי ַת ְח ָרא יִ ְהיֶה לּ וֹ לֹא יִ ָּק ֵרעַ  :וְ עָ ִ ׂ
מנֵי זָהָ ב ְּבתוֹ כָ ם סָ ִביבַ ּ :פ ֲעמֹן זָהָ ב וְ ִר ּמוֹ ן ּ ַפ ֲעמֹן זָהָ ב וְ ִר ּמוֹ ן עַ ל ׁשוּלֵ י הַ ְּמ ִעיל סָ ִביב :וְ הָ יָה עַ ל
סָ ִביב וּפַ ֲע ֹ
הוה ו ְּבצֵ אתוֹ וְ לֹא יָמוּת:
הרֹן לְ ׁ ָש ֵרת וְ נִ ְׁשמַ ע קוֹ לוֹ ְּבבֹאוֹ ֶאל הַ ּק ֶֹד ׁש לִ ְפנֵי יְ ֹ ָ
ַא ֲ
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הפרוכת שבפתח האולםי ,כדי שיוכל לצאתיא .ואחר כך נשאר
כל היום הפרוכת פתוחה וקשורה למעלה על ידי רצועות
ויתדות.

לאחר שהכהן גדול יצא ,נִ כְ נַ ס הממונה ,וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה בהיכל ,וְ יָ צָ א.
וְ אחר כך נִ כְ נְ ס ּו ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים נכנסו שאר הכהנים ,וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו
בהיכל ,וְ יָ צָ א ּו.

משנה ב
רום
אש ֹונִ ים לִ ְד ֹ
לות הָ א ּולָםָ .ע ְמד ּו הָ ִר ׁ
ּ ָבא ּו ְו ָע ְמד ּו ַעל ַמ ֲע ֹ
שה כֵ לִ ים ְּביָ ָדם ,הַ ּ ֶטנִ י ְביַ ד ֶאחָ דְ ,והַ ּכ ּוז
כהֲנִ ים ,וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָ
אֲ חֵ יהֶ ם הַ ּ ֹ
ְּביַ ד ֶאחָ דְ ,והַ ּ ַמ ְח ּ ָתה ְביַ ד ֶאחָ דְ ,והַ ּ ָבז ְָך ְּביַ ד ֶאחָ דְ ,וכַ ף ְו ִכ ּס ּויָ ּה
ש ּ ַב ְּמ ִדינָ ה
ְּביַ ד ֶאחָ דּ .ובֵ ְרכ ּו ֶאת הָ ָעם ְּב ָרכָ ה ַאחַ תֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
כותּ ,ובַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש ְּב ָרכָ ה ֶאחָ תַ ּ .ב ִּמ ְק ָ ּד ׁש
לש ְּב ָר ֹ
ש ׁ
או ָת ּה ׁ ָ
או ְמ ִרים ֹ
ֹ
בוּ ,ובַ ְּמ ִדינָ ה ְּב ִכנּ ּו ֹיוַ ּ .ב ְּמ ִדינָ ה
שם ִּכ ְכ ָת ֹ
או ְמ ִרים ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
הָ י ּו ֹ
פו ֵתיהֶ ם,
נו ְ ׂש ִאים ֶאת ּ ַכ ּ ֵפיהֶ ם ,יְ ֵדיהֶ ם ְּכנֶגֶ ד ִּכ ְת ֹ
כהֲנִ ים ֹ
הַ ּ ֹ
יה
ינו ַמגְ ִּב ּ ַ
ש ֵא ֹ
דול ׁ ֶ
אשיהֶ ן ,ח ּוץ ִמ ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
ּובַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש ַעל ַּג ּ ֵבי ָר ׁ ֵ
דול
אומֵ רַ ,אף ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
ֶאת יָ ָדיו לְ ַמ ְעלָה ִמן הַ ִּציץַ .ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֹ
שא ַא ֲהרֹן
ש ּנֶאֱ ַמריב ,וַ ִּי ּ ָׂ
יה ֶאת יָ ָדיו לְ ַמ ְעלָה ִמן הַ ִּציץֶ ׁ ,
ַמגְ ִּב ּ ַ
ֶאת יָ ָדיו ֶאל הָ ָעם וַ יְ בָ ְרכֵ ם:
W
י .רע"ב .תוספות יום טוב .הון עשיר.
יא .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
יב .ויקרא ט' כ"ב.
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ָּבא ּו שאר הכהנים ,שקראו בלשכת הגזית ואחר כך עסקו במה
שעסקו משאר העבודות ,עכשיו הם באו וְ ָע ְמד ּו ַעל ַמ ֲעלוֹת
ָהא ּולָ ם ,ועמדו על שתים עשרה המדרגות שעולים בהם לאולםיג.
אשוֹ נִ יםיד ,שהם עשו את העבודות בהיכל,
ָע ְמד ּו הכהנים ָה ִר ׁ
שעכשיו הם מחזיקים חמשה כליםטו .הם עמדו לִ ְדרוֹ ם ֲא ֵח ֶיהם

ַהכּ ֲֹהנִ יםטז.
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה כֵ לִ ים ְּביָ ָדם,

הכהנים שעשו את העבודות בהיכל,
מחזיקים חמשה כלים רקים ,כדי להראות שכבר עשו את
עבודתם בשלמותיז.

ַה ּ ֶטנִ י בְ יַ ד ֶא ָחד ,ה'טני' ביד הכהן שדישן בו את המזבח הפנימייח.
ש ְמ ָּת בַ ּ ֶטנֶא ,דומה לסל ופיו רחבכ .בו שם את
ּ ֶטנִ י :מלשוןיט וְ ַׂ
הדשן ממזבח הפנימיכא.
W
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יג .רמב"ם .רע"ב.
יד .המוזכרים לעיל בפרק ו' )תפארת ישראל(.
טו .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
טז .אולי הטעם שהם עומדים בדרום ושאר הכהנים בצפון ,הוא כי שאר הכהנים עסקו בעיקר
באברי התמיד ששחיטתו בצפון דוקא ,לכן הם עומדים בצפון .אבל הכהנים שעסקו בעבודות
בהיכל עומדים בדרום.
ובדומה לזה קצת ,שאת שיירי הדמים מקרבנות שזורקים את דמם על המזבח החיצון ]רוב
הקרבנות[ ,שופכים למקום אחד ביסוד ]יסוד דרומי[ .אך את שיירי הדמים מהקרבנות שזורקים
בפנים ]כגון חלק מהקרבנות של יום הכיפורים[ ,שופכים במקום אחר ביסוד ]יסוד מערבי[ .אולי כעין
זה גם כאן ,שאלו שעשו את העבודות בחוץ עומדים במקום אחד על מעלות האולם ,ואלו שעשו
את העבודות בפנים בהיכל עומדים במקום אחר על מעלות האולם.
יז .תפארת ישראל.
יח .תפארת ישראל.
יט .דברים כ"ו ב'.
כ .רע"ב לעיל ג' ו'.
כא .לעיל ג' ט'.
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וְ ַהכּ ּוז ְּביַ ד ֶא ָחד ,ה'כוז' ביד הכהן שהטיב את נרות המנורהכב.
כּ ּוז :הכוז דומה לקיתון גדול של זהבכג ,פיו צר ,ורחב מלמטה,
ועגולכד .בו שם את הדשן מהמנורהכה.
וְ ַה ּ ַמ ְח ָּתה בְ יַ ד ֶא ָחד ,ה'מחתה' ביד הכהן שהכניס בה את הגחלים
להיכל ,עבור הקטורתכו.
ּ ַמ ְח ָּתה :כמין כף ,אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה .ויש לה
דפנות מהצדדים ,חוץ מהצד הקדמיכז .ויש לה ידיתכח.
וְ ַה ָּבז ְָך ְּביַ ד ֶא ָחד ,ה'בזך' ביד הכהן שהכניס אותו המקטיר כדי
שישפוך את הקטורת מהבזך לתוך ידי המקטירכט.
W
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כב .תפארת ישראל.
כג .לעיל ג' ו' .התפארת ישראל )שם( כתב :קרוג של זהב.
כד .רא"ש )לעיל ג ו( .ברא"ש וז"ל :כוז .כלי קטן ,כמו )שבת מח (.כוזא דמיא .דומה לקתון .ופיו צר
ומרחיב מלמטה ועגול ,כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז ,לכך היה פיו צר כדי
שלא ישפך.
כה .לעיל ג' ט'.
כו .תפארת ישראל.
כז .רש"י במדבר ד' ט'.
כח .יומא ד' ד'.
כט .תפארת ישראל.
של זָהָ ב,
שזָּכָ ה בַ ְ ּקט ֶֹרת ,הָ יָה נוֹ טֵ ל ֶאת הַ ּ ַכף .וְ הַ ּ ַכף דּ וֹ מֶ ה לְ ַת ְר ַקב ּגָדוֹ ל ׁ ֶ
לעיל פרק ה' משנה ד'ִ :מי ׁ ֶ
ּש ְקט ֶֹרת .וְ ִכ ּסוּי הָ יָה לוֹ  ,ו ְּכ ִמין ְמטוּטֶ לֶ ת הָ יָה
לשת ַק ִּבים ,וְ הַ ּ ָבז ְָך הָ יָה ְבתוֹ כוֹ  ,מָ לֵ א וְ גָדו ׁ
חזִיק ְׁש ׁ ֶ
מַ ֲ
עָ לָ יו ִמלְ מַ ְעלָ ן.
שזָּכָ ה בַ ְ ּקט ֶֹרת ,הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת ,הָ יָה נוֹ טֵ ל ֶאת הַ ּ ַכף .לוקח
ועם פירושִ :מי ׁ ֶ
ֲש ָרה זָהָ ב ְמלֵ ָאה ְקט ֶֹרת'.
את הכף ,ככתוב בנשיאיםַ ּ ' :כף ַאחַ ת ע ָ ׂ
של זָהָ ב ,ה'כף' דומה לכלי הנקרא 'תרקב' גדול ,שהוא כלי המחזיק
וְ הַ ּ ַכף דּ וֹ מֶ ה לְ ַת ְר ַקב ּ ָגדוֹ ל ׁ ֶ
לשת ַק ִּבים ,ה'כף' מחזיק שלשה קבין ]אינו
שלשה קבין' .תרקב' הוא לשון 'תרי וקב' .מַ חֲ זִיק ְׁש ׁ ֶ
כמו ה'טני' שמחזיק רק שני קבין וחצי[.
ּש ְקט ֶֹרת ,והבזך מלא וגדוש
וְ הַ ּ ָבז ְָך הָ יָה ְבתוֹ כוֹ  ,ה'בזך' שהוא כף קטן ,מונח בתוך הכף ,מָ לֵ א וְ גָ דו ׁ
קטורת.
ולכן מניח את הבזך בתוך הכף ,כדי שלא יתפזר הקטורת כשמוליכו להיכל.
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וְ כַ ף וְ כִ ּס ּויָ ּה ְּביַ ד ֶא ָחד ,ה'כף' עם הכיסוי של הכף ,ביד הכהן
שהקטיר את הקטורת בהיכלל.
הם אוחזים את חמשת הכלים בידיהם רק לפני ברכת כהנים,
אבל בשעת ברכת כהנים עצמה אין בידם כלום ,כי מניחים את
הכלים מקודםלא.
]ד[ ּובֵ ְרכ ּו ֶאת ָה ָעם ְּב ָרכָ ה ַא ַחת ,כל הכהנים מברכים את העם
ברכת כהנים .שזה שלשת הפסוקיםלב :יְ בָ ֶרכְ ָך יְ הֹוָ ה וְ יִ ְ ׁש ְמ ֶר ָך .יָאֵ ר
ֶיך וִ יחֻ ּנ ּ ֶָך .יִ ּ ָשׂ א יְ הֹוָ ה ּ ָפנָ יו אֵ ל ָ
יְ הֹוָ ה ּ ָפנָ יו אֵ ל ָ
ֶיך וְ י ֵׂ
ָשם לְ ָך ָׁשלוֹ םלג.
ונקרא ברכה אחת ,מפני שאין עונים אמן בין הפסוקים כמו
שעושים מחוץ לבית המקדשלד.
לש ְּב ָרכוֹ ת ,מחוץ לבית המקדש
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַּב ְּמ ִדינָ ה אוֹ ְמ ִרים אוֹ ָת ּה ׁ ָש ׁ
אומרים את ברכת כהנים בשלש ברכות ,שמפסיקים הכהנים
בין פסוק לפסוק ,ועונים הציבור אמןלהּ .ובַ ִּמ ְקדָּ ׁש ְּב ָרכָ ה ֶא ָחת,
אבל בבית המקדש אומרים את שלשת הפסוקים ברצף אחד,
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ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד ,משום שדרך כבוד הוא כלפי מעלה שישים את
הקטורת על הגחלים מתוך כלי מלא וגדוש.
על כן שם את הקטורת בתוך הבזך ,מלא וגדוש .ואת הבזך נותן בתוך הכף.
וְ ִכ ּסוּי הָ יָה לוֹ  ,לכף יש כיסוי.
ו ְּכ ִמין ְמטוּטֶ לֶ ת הָ יָה עָ לָ יו ִמלְ מַ ְעלָ ן ,מעל המכסה נותנים חתיכת בגד קטנה ,לנוי.
ְמטוּטֶ לֶ ת :חתיכת בגד קטנה .כמו :לֹא יֵצֵ א גָמָ ל ִּב ְמטוּטֶ לֶ ת .שהוא חתיכת בגד.
ל .תפארת ישראל .וראה לעיל פרק ה' משנה ד'.
לא .חידושי הגר"א.
לב .רע"ב .תפארת ישראל.
לג .במדבר ו' כ"ד-כ"ו.
לד .רע"ב .תפארת ישראל.
לה .רע"ב סוטה ז' ו'.
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ואין מפסיקים ביניהם לענות אמן ,כי אין עונים אמן במקדשלו,
ואין במה להפסיקלז.
]ה[ ולכן נקרא ברכה אחת ,מפני שאין עונים אמן בין הפסוקים
כמו שעושים במדינהלח.
ולאחר שסיימו את כל שלשת הפסוקים ,השומעים עונים ' ָּברו ְּך
שם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָם וָ ֶעד'לט.
ֵׁ
]ו[ ַּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ִּככְ ָתבוֹ  ,בבית המקדש אומרים
הכהנים בברכת כהנים את השם המפורש ככתבו :יו"ד ה"א
וא"ו ה"אּ .ובַ ּ ְמ ִדינָ ה ְּבכִ ּנ ּויוֹ  ,אבל מחוץ לבית המקדש אומרים:
אל"ף דל"ת נו"ן יו"דמ.
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לו .עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.
לז .רש"י סוטה מ:
לח .רע"ב .תפארת ישראל .כל ברכה בבית המקדש אומרים בנוסח 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי
ישראל מן העולם ועד העולם' .והשומעים עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'
)תענית טז :רמב"ם הלכות תענית ד טו .ועוד(.
וז"ל הגמרא בסוטה )מ :(:ובמקדש ברכה אחת כו' :וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש תנו
רבנן מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' )נחמיה ט ה( קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד
העולם ,ומנין שעל כל ברכה וברכה תהלה שנאמר )נחמיה ט ה( ]ויברכו שם כבודך[ ומרומם על כל
ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה .ע"כ.
ברש"י :וכל כך למה .שבמקדש אומר את שלשתן ברכה אחת :שאין עונין אמן במקדש .ואין
כאן במה להפסיק :קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם .בספר עזרא כתיב שכל
ברכה שהיו מברכין במקדש כך היו מברכין ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם למגן
אברהם וכן למחיה המתים :ויברכו שם כבודך .ושאר העם יענו בשכמל"ו שהעם עונין להלל
ולהודות.
לט .לאחר ברכת כהנים השומעים עונים בשכמל"ו .כן משמע ברש"י וכן בתוס' )ד"ה ומנין(
בסוטה מ :ועוד.
ש ָר ֵאל
אבל לשיטת הרמב"ם )הלכות ברכת כהנים יד ט( השומעים עוניםָ ּ :ברו ְּך יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂ
ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד הָ עוֹ לָ ם.
מ .רמב"ם סוטה ז' ו' .רע"ב .תפארת ישראל.
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בבית המקדש ,בכל פעם ששמעו הציבור את השם הנכבד
שם ְּכבוֹ ד
והנורא ככתבו ,כורעים ומשתחוים ועונים ' ָּברו ְּך ׁ ֵ
ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָם וָ ֶעד'מא.
איסור חמור מאוד לומר את השם ככתבומב ,והאומרו אין לו
חלק לעולם הבאמג .אבל רק בבית המקדש בלבד מותר לומר
את השם ככתבו.
ֲשר אַ זְ ִּכיר אֶ ת ְ ׁש ִמי אָ בוֹ א אֵ ל ָ
ֶיך
שנאמרמדּ ְ :בכָ ל הַ ָּמקוֹ ם א ׁ ֶ
וּבֵ ַרכְ ִּת ָ
יך .סרסהו ודרשהו :בכל המקום אשר אבוא אליך
וברכתיך ,דהיינו בבית המקדש ,שם אזכיר את שמימה.
את אופן הקריאה של שם המפורש בבית המקדש ,החכמים
מלמדים אותו לתלמידים רק פעם אחת בשבע שניםמו .כל זה
גדולה לשמו הנכבד והנוראמז.
]ז[ הצנועים שבכהונה אומרים שם בן שתים עשרה אותיותמח.
ומבליעים את השם בנעימת אחיהם הכהנים ,דהיינו שכאשר
שאר הכהנים אומרים שם בן ארבע אותיות ומושכים את קולם
W
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מא .תוס' סוטה מ :ד"ה וכל כך .וכן בתפארת ישראל סוטה ז' ו'.
נראה שהם שני דינים .דין אחד שאומרים 'ברוך שם וכו'' מיד כששומעים את השם הנכבד
והנורא ,וכמו כששומעים את השם מפי הכהן גדול ביום כיפור .ודין שני שאומרים 'ברוך שם
וכו'' בסוף ברכת כהנים ,כפי שאומרים בסוף כל ברכה בבית המקדש.
מב .רמב"ם סוטה ז' ו'.
מג .ראה סנהדרין ק"א :עבודה זרה י"ז:
מד .שמות כ' כ"א.
מה .סוטה ל"ח .רמב"ם סוטה ז' ו' .רע"ב .רע"ב סוטה ז' ו'.
מו .קידושין ע"א .וברש"י .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י' .ברש"י )שם( כתב שכך הוא גם
באופן הכתיבה והפירוש של השם בן ארבע אותיות ,שאין מלמדים אלא וכו'.
מז .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י'.
מח .קידושין ע"א.
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בניגון ,אז הצנועים שבכהונה ממהרים להבליע ולומר את השם
בן שתים עשרה אותיות ,והציבור לא היו שומעים את השםמט.
יהם ,מחוץ
ַּב ְּמ ִדינָ ה ַהכּ ֲֹהנִ ים נוֹ שְׂ ִאים ֶאת ַּכ ֵּפ ֶיהם ,יְ ֵד ֶיהם ְּכנֶ גֶ ד ִּכ ְתפוֹ ֵת ֶ
לבית המקדש ,כאשר הכהנים נושאים ומגביהים את ידיהם
יהן ,אבל בבית המקדש
אש ֶ
כנגד הכתף שלהםּ .ובַ ִּמ ְקדָּ ׁש ַעל ַ ּג ֵּבי ָר ׁ ֵ
מגביהים את ידיהם למעלה מראשם ,מפני כבוד השם המפורש
שמזכיריםנ.
יה ֶאת יָ ָדיו לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ִ ּציץ ,חוץ מהכהן
ח ּוץ ִמכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ַמגְ ִּב ַּ
נא
גדול שאינו מגביה את ידיו מעל הציץ  ,מפני שהשם המפורש
כתוב על הציץנב.
W
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מט .קידושין ע"א .וברש"י.
נ .תפארת ישראל.
ש ְמ ּ ָת
יהוה :וְ ַׂ
ית ִּציץ זָהָ ב טָ הוֹ ר ו ִּפ ּ ַת ְח ּ ָת עָ לָ יו ּ ִפ ּתוּחֵ י ח ָֹתם ק ֶֹד ׁש לַ ֹ ָ
ש ָ
נא .הציץ) :שמות כח לו-לח( :וְ עָ ִ ׂ
שא
אֹתוֹ עַ ל ּ ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת וְ הָ יָה עַ ל הַ ִּמ ְצנָפֶ ת ֶאל מוּל ּ ְפנֵי הַ ִּמ ְצנֶפֶ ת יִ ְהיֶה :וְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח ַא ֲהרֹן וְ ָנ ָ ׂ
שיהֶ ם וְ הָ יָה עַ ל ִמ ְצחוֹ ּ ָת ִמיד לְ ָרצוֹ ן
ש ָר ֵאל לְ כָ ל מַ ְּתנֹת ָק ְד ׁ ֵ
יש ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
שר י ְַקדִּ ׁ
הרֹן ֶאת עֲוֹ ן הַ ּ ֳק ָד ִׁשים אֲ ׁ ֶ
ַא ֲ
הוה.
לָ הֶ ם לִ ְפנֵי יְ ֹ ָ
ברש"י :ציץ .כמין טס של זהב היה ,רוחב שתי אצבעות ,מקיף על המצח מאוזן לאוזן :על פתיל
תכלת .ובמקום אחר הוא אומר )שמות לט לא( ויתנו עליו פתיל תכלת ,ועוד כתיב כאן והיה על
המצנפת ,ולמטה הוא אומר )פסוק לח( והיה על מצח אהרן ,ובשחיטת קדשים שנינו )זבחים יט(.
שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ,ששם מניח תפלין ,למדנו שהמצנפת למעלה בגובה הראש
ואינה עמוקה לכנס בה כל הראש עד המצח ,והציץ מלמטה ,והפתילים היו בנקבים ותלויין בו
בשני ראשים ובאמצעיתו ששה בשלושה מקומות הללו ,פתיל מלמעלה ,אחד מבחוץ ,ואחד
מבפנים כנגדו ,וקושר ראשי הפתילים מאחורי העורף שלשתן ,ונמצאו בין אורך הטס ופתילי
ראשו מקיפין את הקדקד ,ופתיל האמצעי שבראשו קשור עם ראשי השנים ,הולך על פני רוחב
הראש מלמעלה ,ונמצא עשוי כמין כובע ,ועל פתיל האמצעי הוא אומר והיה על המצנפת ,והיה
נותן הציץ על ראשו כמין כובע על המצנפת ,והפתיל האמצעי מחזיקו שאינו נופל ,והטס תלוי
כנגד מצחו ,ונתקימו כל המקראות פתיל על הציץ ,וציץ על הפתיל ,והפתיל על המצנפת
מלמעלה :ונשא אהרן .לשון סליחה ,ואף על פי כן אינו זז ממשמעו ,אהרן נושא את המשא
שלעון ,נמצא מסלק העון מן הקדשים :את עון הקדשים .לרצות על הדם ועל החלב שקרבו
בטומאה ,כמו ששנינו )פסחים טז (.אי זה עון הוא נושא ,אם עון פגול ,הרי כבר נאמר )ויקרא יט ז(
לא ירצה ,ואם עון נותר ,הרי נאמר )ויקרא ז יח( לא יחשב ,ואין לומר שיכפר על עון הכהן
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יה ֶאת יָ ָדיו לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ִ ּציץ ,רבי
ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמרַ ,אף כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַמגְ ִּב ַּ
יהודה חולק ,ואומר שגם הכהן גדול מגביה את ידיו מעל הציץ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרנג' ,וַ ִ ּי ּ ָשׂ א ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדיו ֶאל ָה ָעם וַ יְ בָ ְרכֵ ם' .ואין הלכה כרבי
יהודהנד.
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שהקריב טמא ,שהרי עון הקדשים נאמר ,ולא עון המקריבים ,הא אינו מרצה אלא להכשיר
הקרבן :והיה על מצחו תמיד .אי אפשר לומר שיהא על מצחו תמיד ,שהרי אינו עליו אלא
בשעת העבודה ,אלא תמיד לרצות להם ,אפלו אינו על מצחו ,שלא היה כהן גדול עובד באותה
שעה .ולדברי האומר )יומא ז (:עודהו על מצחו מכפר ומרצה ,ואם לאו אינו מרצה ,נדרש על
מצחו תמיד ,מלמד שמשמש בו בעודו על מצחו ,שלא יסיח דעתו ממנו.
ברמב"ם) :הלכות כלי המקדש ט א-ב( :כיצד מעשה הציץ .עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות
ומקיף מאוזן לאוזן וכותב עליו שני שיטין קדש לה' ,קדש מלמטה ,לה' מלמעלה .ואם כתבו
בשיטה אחת כשר .ופעמים כתבוהו בשיטה אחת .והאותיות בולטות בפניו ]כיצד[ חופר את
האותיות מאחריו והוא מדובק על השעוה עד שבולט .והוא נקוב בשתי קצותיו .ופתיל תכלת
למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה נקשר בפתיל כננד העורף.
נב .רע"ב .תפארת ישראל.
נג .ויקרא ט' כ"ב.
נד .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד ט' .רע"ב.
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 Qסדר ברכת כהנים בבית המקדש R
לפני נשיאת כפים אומרים הכהניםנה:

י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ש ְּתהֵ א הַ ְ ּב ָרכָ ה הַ זֹּאת
ֶיך ְיהֹוָה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,
ִש ָראֵ לּ ְ ,ב ָרכָ ה ְׁשלֵ ָמה ,וְ לֹא י ְִהיֶה ָּב ּה ׁשוּם
יתנ ּו ְלבָ ֵר ְך אֶ ת ַע ְּמ ָך י ְׂ
ש ִ ּצ ִּו ָ
ֶׁ
ִמ ְכ ׁשוֹ ל וְ ָעוֹ ן ,מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד עֹולָ ם:

ישראל המקרא אומרנו:
כּ ֹהֲנִ ים:
הכהנים מברכיםנז:

ִש ָראֵ ל ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ְיהֹ ָוה ֱאלֹהֵ ינ ּו אֱ לֹהֵ י י ְׁ
הרֹן וְ ִצ ָ ּונ ּו ְלבָ ֵר ְך אֶ ת
של אַ ֲ
שר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ְ ּבאַ הֲבָ ה:
ַע ּמוֹ י ְׂ
השומעים עונים:

שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּברו ְּך ׁ ֵ
הכהנים נושאים כפיהם ומגביהים ידיהם על גבי ראשיהם,
חוץ מהכהן גדול שאינו מגביה ידיו מעל הציץ.
W
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נה .סוטה ל"ט .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב .שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח ט'.
נו .סוטה ל"ח .ירושלמי ברכות ה' ד' .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב .שולחן ערוך אורח
חיים קכ"ח י'.
נז .סוטה ל"ט .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב .שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח י"א.
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ישראל מקרא את הכהנים מילה במילה ,כמו בבית הכנסתנח.
הישראל אומר 'יברכך' ,ואחריו אומרים הכהנים 'יברכך' .וכן
הלאה ,כל שלשת הפסוקים:

יְבָ ֶר ְכ ָך

יהוה

העם העומדים בעזרה ,כשהם שומעים את השם הנכבד והנורא יוצא מפי הכהנים ,בקדושה
נט

ובטהרה ,הם כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים :

ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:

ִש ְמ ֶר ָך
וְ י ְׁ

לא עונים אמן

יהוה

יָאֵ ר

העם העומדים בעזרה ,כשהם שומעים את השם הנכבד והנורא יוצא מפי הכהנים ,בקדושה
ובטהרה ,הם כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים:

ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:

ּ ָפנָיו אֵ לֶ ָ
יך
וִ יחֻ ּנ ּ ֶָך

לא עונים אמן
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יהוה

ִשא
י ּ ָׂ
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נח .סוטה ל"ט .ירושלמי ברכות ה' ד' .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד ט' .רמב"ם הלכות ברכת
כהנים י"ד י"ד.
נט .תוס' סוטה מ :ד"ה וכל כך .וכן בתפארת ישראל סוטה ז' ו'.
נראה שהם שני דינים .דין אחד שאומרים 'ברוך שם וכו'' מיד כששומעים את השם הנכבד
והנורא ,וכמו כששומעים את השם מפי הכהן גדול ביום כיפור .ודין שני שאומרים 'ברוך שם
וכו'' בסוף ברכת כהנים ,כפי שאומרים בסוף כל ברכה בבית המקדש.
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העם העומדים בעזרה ,כשהם שומעים את השם הנכבד והנורא יוצא מפי הכהנים ,בקדושה
ובטהרה ,הם כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים:

ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:

ּ ָפנָיו אֵ לֶ ָ
ָשם ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם:
יך וְ י ׂ ֵ
בסוף ברכת כהנים השומעים עוניםס:

שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּברו ְּך ׁ ֵ
לאחר נשיאת כפים אומרים הכהניםסא:
ש ִה ְבטַ ְח ּ ָתנ ּו,
שה ִע ּ ָמנ ּו ַמה ּ ׁ ֶ
ש ָּגז ְַר ּ ָת ָעלֵ ינ ּו ,עֲ ׂ ֵ
של עוֹ לָ םָ ,ע ִׂשינוּ ַמה ּ ׁ ֶ
ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶ
ָ
ְ
ָ
ִש ָראֵ ל ,וְ אֵ ת
הַ ְׁש ִקיפָ ה ִמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ְׁשך ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִם וּבָ ֵרך אֶ ת ַע ְּמך אֶ ת י ְׂ
שר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ב ֵֹתינ ּו אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב
שר נ ַָת ּ ָתה לָ נ ּוַּ ,כאֲ ׁ ֶ
הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
ו ְּדבָ ׁש:
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ס .לאחר ברכת כהנים השומעים עונים בשכמל"ו .כן משמע ברש"י וכן בתוס' )ד"ה ומנין( בסוטה
מ :ועוד.
ש ָר ֵאל
אבל לשיטת הרמב"ם )הלכות ברכת כהנים יד ט( השומעים עוניםָ ּ :ברו ְּך יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂ
ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד הָ עוֹ לָ ם.
סא .סוטה ל"ט .רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב .שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח ט"ו.

תיב
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משנה ג
עולֶה בַ ּ ֶכבֶ ׁש ְוהַ ְּסגָ ן
רוצֶ ה לְ הַ ְק ִטיר ,הָ יָ ה ֹ
דול ֹ
ש ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶ
ינו ְוהֶ ֱעלָ ה ּו.
ימ ֹ
יע לְ ַמח ֲִצית הַ ּ ֶכבֶ ׁשָ ,אחַ ז הַ ְּסגָ ן ִּב ִ
ימ ֹ
ִּב ִ
ינוִ .ה ִ ּג ַ
ֹאש ְוהָ ֶרגֶ לְ ,וסָ ַמ ְך ֲעלֵיהֶ ן ּוזְ ָר ָקן.
אש ֹון הָ ר ׁ
לו הָ ִר ׁ
הו ִׁשיט ֹ
ֹ
דולְ ,וסָ ַמ ְך
נו ְתנָ ן לְ כֹהֵ ן ָּג ֹ
אש ֹון ְׁש ּ ֵתי הַ ָ ּי ַדיִ םֹ ,
שנִ י ל ִָר ׁ
הו ִׁשיט הַ ּ ׁ ֵ
ֹ
לו
יטין ֹ
מו ִׁש ִ
לוְ .וכָ ְך הָ י ּו ֹ
שנִ י ְוהָ ל ְַך ֹ
ֲעלֵיהֶ ן ּוזְ ָר ָקן .נִ ְׁש ַמט הַ ּ ׁ ֵ
ְ
שה ּוא
סומֵ ך ֲעלֵיהֶ ן ְו ֹזו ְר ָקןּ .ו ִבזְ ַמן ׁ ֶ
ְׁש ָאר ּ ָכל הָ ֵאבָ ִריןְ ,וה ּוא ֹ
לו לְ הַ קִּ יף ֶאת הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ .
סומֵ ְך וַ אֲ חֵ ִרים ֹזו ְר ִקיןָ ּ .בא ֹ
רוצֶ ה ,ה ּוא ֹ
ֹ
רו ִמית ִמזְ ָר ִחיתִ ,מזְ ָר ִחית
מֵ הֵ יכָ ן ה ּוא ַמ ְת ִחילִ ,מ ֶ ּק ֶרן ְ ּד ֹ
לו יַ יִ ן
רו ִמית .נָ ְתנ ּו ֹ
פונִ ית ַמ ֲע ָר ִביתַ ,מ ֲע ָר ִבית ְ ּד ֹ
פונִ יתְ ,צ ֹ
ְצ ֹ
ְ
כהֲנִ ים
דוּ ,ו ְׁשנֵי ֹ
עומֵ ד ַעל הַ ֶ ּק ֶרן ְוהַ ּס ּו ָד ִרים ְּביָ ֹ
לְ נַ ּ ֵסך ,הַ ְּסגָ ן ֹ
של ּ ֶכסֶ ף ְּביָ ָדם,
רות ׁ ֶ
ֲצו ְצ ֹ
שלְ חַ ן הַ ֲח ָל ִבים ּו ְׁש ּ ֵתי ח ֹ
עו ְמ ִדים ַעל ׁ ֻ
ֹ
ּ ָת ְקע ּו ְוהֵ ִריע ּו ְו ָת ְקע ּוָ ּ .בא ּו ְו ָע ְמד ּו ֵאצֶ ל ּ ֶבן ַא ְרזָאֶ ,אחָ ד
שחָ ה לְ נַ ּ ֵס ְךְ ,והֵ נִ יף הַ ְּסגָ ן ּ ַב ּס ּו ָד ִרין,
ֹאלוָ ׁ .
ינו ְו ֶאחָ ד ִמ ּ ְ ׂשמ ֹ
ימ ֹ
ִמ ִ
יש ּ ֶבן ַא ְרזָא ּ ַב ִּצלְ ָצלְ ,ו ִד ְּבר ּו הַ לְ ִו ִּים ּ ַב ּ ִׁשירִ .ה ִ ּגיע ּו לְ פֶ ֶרק,
ְו ִהקִּ ׁ
יעה,
יעהְ .ו ַעל ּ ָכל ְּת ִק ָ
ּ ָת ְקע ּוְ ,ו ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו הָ ָעםַ .על ּ ָכל ּ ֶפ ֶרקְּ ,ת ִק ָ
בו ַדת ּ ֵבית אֱ לֹהֵ ינ ּו ,יְ ִהי
ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ יָ ה .זֶה ה ּוא סֵ ֶדר הַ ּ ָת ִמיד ַל ֲע ֹ
שיִ ּ ָבנֶה ִּב ְמהֵ ָרה ְביָ מֵ ינ ּוָ ,אמֵ ן:
צון ׁ ֶ
ָר ֹ
ִּבז ְַמן ׁ ֶשכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל רוֹ צֶ ה לְ ַה ְק ִטיר ,בזמן שהכהן גדול רוצה להקטיר
את האברים של הקרבן תמיד ,ואת מנחת הנסכים שעם
סב
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סב .על שם שעולה קיטור ותמרות עשן מן החלבים והאברים קרי להו בלשון הקטרה .וכו'.
)תוספות יום טוב(.
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התמיד ,שהרי הכהן גדול יכול תמיד להקטיר בכל זמן שירצה
בלי פיססג .ובהיות שכבר היה הפיס ,על כן הזוכים בפיס יושיטו
לכהן גדול את האבריםסד.

ָהיָ ה הכהן גדול עוֹ לֶ ה בַ ֶּכבֶ ׁש ,וְ ַה ְּסגָ ן הולך ִּב ִימינוֹ .
יע הכהן גדול לְ ַמ ֲחצִ ית ַה ֶּכבֶ ׁש ,וכבר התייגע
ִה ִ ּג ַ

קצת בעלייתוסה,
וגם שבחצי העליון של הכבש השיפוע יותר חזקסו ,אז ָא ַחז ַה ְּסגָ ן
ימינוֹ וְ ֶה ֱעלָ ה ּו .אחז הסגן בימין של הכהן גדול ,וסייע לו לעלותסז.
ִּב ִ
אשוֹ ן ,הושיט הכהן הראשון שזכה בפיס ,את
]ח[ הוֹ ׁ ִשיט לוֹ ָה ִר ׁ
ֹאש וְ ָה ֶרגֶ ל ,לכהן גדולסח.
ָהר ׁ
יהן ,וסמך הכהן גדול על הראש והרגל ,שהניח ידיו על
וְ ָס ַמ ְך ֲעלֵ ֶ
שני הנתחים .וזה משום כבודו של הכהן גדול שתהא חשובה
הקטרתו יותר משאר כהניםסטּ .וז ְָר ָקן .הכהן גדול עומד על
הכבש ,וזורק את האברים לאש שעל המזבח .כמו שכתובע:
ית עֹל ֶֹת ָ
שר וְ הַ דָּ ם ,כמו שהדם בזריקה ,כך גם הבשר
יך הַ ָּב ָ ׂ
ש ָ
וְ ָע ִ ׂ
עא
בזריקה .

W
סג .יומא י"ז:
סד .תפארת ישראל.
סה .רע"ב .תפארת ישראל.
סו .תפארת ישראל.
סז .רש"י מנחות צ"ד .מלאכת שלמה.
סח .תפארת ישראל.
סט .מנחות צ"ד .רע"ב .תפארת ישראל.
ע .דברים י"ב כ"ז.
עא .פסחים ע"ז .רע"ב .תפארת ישראל.
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]ט[ לפני שמקטיר את הרגל ,מוציא ומסיר את גיד הנשה ,וזורקו
על גבי גל האפר שבאמצע המזבח הנקרא תפוחעב.
אשוֹ ן ,נתן הכהן השני שזכה בפיס ,אל הכהן
הוֹ ׁ ִשיט ַה ׁ ּ ֵשנִ י לָ ִר ׁ
הראשון ,את ׁ ְש ֵּתי ַה ָ ּי ַדיִ ם ,והכהן הראשון נוֹ ְתנָ ן לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,נותן
את שתי הידים לכהן גדול.
יהן ,וסמך הכהן גדול על הראש והרגל ,שהניח ידיו על
וְ ָס ַמ ְך ֲעלֵ ֶ
שני הנתחים .וזה משום כבודו של הכהן גדול שתהא חשובה
הקטרתו יותר משאר כהניםעגּ .וז ְָר ָקן .הכהן גדול עומד על
הכבש ,וזורק את האברים לאש שעל המזבח .כמו שכתובעד:
ית עֹל ֶֹת ָ
שר וְ הַ דָּ ם ,כמו שהדם בזריקה ,כך גם הבשר
יך הַ ָּב ָ ׂ
וְ ָע ִ ׂ
ש ָ ֽ
בזריקהעה.
נִ ׁ ְש ַמט ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ ָהלַ ְך לוֹ  .נשמט הכהן השני והלך לו משם .אבל
הכהן הראשון נשאר לעמוד שם ,והוא מקבל את האברים
מהכהנים הבאים ,ונותנם לכהן גדולעו.
והראשון נשאר לכבוד הכהן גדול ,כדי שלא יראה כאילו קשה
לו לשמש את הכהן גדולעז.
W
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עב .חולין צ :רמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ו ד( .ברמב"ם )שם( וז"ל :כשמנתח איברי העולה
מוליכין את כל הנתחים לכבש ומולחין אותם שם .ואחר כך מעלין כל האיברים לראש המזבח.
ומסיר גיד הנשה בראש המזבח ומשליכו על גבי הדשן שבאמצע המזבח .וזורק כל האיברים
על האש שנאמר )דברים יב כז( 'הבשר והדם' כשם שהדם בזריקה כך כל הבשר בזריקה .ואחר
שזורקן חוזר ועורך אותן על האש שנאמר )ויקרא א יב( 'וערך הכהן אותם' .ואיברים שצלאן ואחר
כך העלן למזבח אין בהם משום ריח ניחוח.
עג .רע"ב .תפארת ישראל.
עד .דברים י"ב כ"ז.
עה .פסחים ע"ז .רע"ב .תפארת ישראל.
עו .רש"י מנחות צ"ד .רע"ב .תפארת ישראל.
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יטין לוֹ ׁ ְש ָאר ָּכל ָה ֵאבָ ִרין ,ובאופן זה נותנים לכהן גדול
וְ כָ ְך ָהי ּו מוֹ ׁ ִש ִ
יהן וְ זוֹ ְר ָקן ,והכהן גדול סומך על
את שאר האברים ,וְ ה ּוא סוֹ ֵמ ְך ֲעלֵ ֶ
האברים וזורקם לאש שעל המזבח.
וכן גם בסולת ,וגם בחביתין .שגם הם מונחים על הכבשעח.

ה ּוא סוֹ ֵמ ְך וַ ֲא ֵח ִרים

ּובִ ז ְַמן ׁ ֶשה ּוא רוֹ צֶ ה ,בזמן שהכהן גדול רוצה,
זוֹ ְר ִקין ,הכהן גדול סומך על האברים ,וכהנים אחרים זורקים .כדי
שיהיה נראה כמו שהוא הקריב את הכלעט.
תחת קרן מערבית דרומית של המזבח ,יש בור לנסכים,
הנקראפ 'שיתין' .ונקרא כך על שם שהדמים והנסכים שותתים
בופא.
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עז .תפארת ישראל .וההושטה מכהן לכהן עד הכהן גדול ,גם כן משום כבוד הכהן גדול ,שרבים
משמשים לו ,כעין הושטת ספר תורה ביום כיפור להכהן גדול )תפארת ישראל( .כדאיתא ביומא
ֹאש הַ ְּכנֶסֶ ת נוֹ ְתנוֹ לַ ְּסגָן ,וְ הַ ְּסגָן נוֹ ְתנוֹ
ֹאש הַ ְּכנֶסֶ ת ,וְ ר ׁ
)ז א( :חַ זַּן הַ ְּכנֶסֶ ת נוֹ טֵ ל סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה וְ נוֹ ְתנוֹ לְ ר ׁ
לְ כֹהֵ ן ּ ָגדוֹ ל ,וְ כֹהֵ ן ּ ָגדוֹ ל עוֹ מֵ ד ו ְּמ ַק ּ ֵבל וְ קוֹ ֵרא עוֹ מֵ ד.
יעיַ ּ ,ב ּסֹלֶ ת .הַ ּ ְׁש ִמינִ יַ ּ ,בח ֲִב ִּתין .וכו' .הָ לְ כ ּו
עח .תפארת ישראל .וכמו שכתוב לעיל )ד ג( :הַ ּ ְׁש ִב ִ
ח ִצי הַ ּ ֶכבֶ ׁש וּלְ מַ ּ ָטה ְּבמַ ע ֲָרבוֹ  ,ו ְּמלָ חוּם.
וּנְ ָתנוּם מֵ ֲ
עט .רש"י מנחות צ"ד.
פ .השיתין תחת המזבח ,הוא רק תחת כמה אמות בקרן מערבית דרומית ,ולא יותר .אבל
מתפשט עוד קצת מחוץ למזבח )ראה בדרך חכמה(.
פא .עיין במסכת מדות )פרק ג( שיטת התפארת ישראל שחילק בין 'שית' ל'שיתין' ,השית לדמים
והשיתין לנסכים ,ודרך הפתח של הטבלא של שיש יורדין לשית ,ודרך הלול שבכבש יורדין
לשיתין .אמנם צריך לדעת שיש בזה הרבה שיטות.
לשיטת הרמב"ם יש בור אחד לנסכים ולדמים ,והוא נקרא גם שית וגם שיתין ]לכאורה זה אותו
שם ,רק זה ביחיד וזה ברבים[ ,ויורדים לשם בפתח של הטבלא של שיש .וכתב בדרך חכמה
)הלכות בית הבחירה ב יב( שהבור רחב חמש אמות ,ובחלק אחד של הבור אינו עמוק ,ולשם
שותתים הדמים ויוצאים לאמת המים .ובהמשך רחבו של הבור ,הוא עמוק מאוד עד התהום,
ולשם שותתים הנסכים.
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]י[ הבור המגיע עד התהום הנקרא 'שיתין' ,הוא נברא בששת
ימי בראשיתפב ,ונסתם ,ודוד המלך חזר ופתח מה שנסתםפג.
הנסכים שמנסכים על המזבח יורדים ל'שיתין'.
בראש המזבח ,ליד קרן המערבי דרומי ,יש שני ספלים מכסף,
מחוברים בסיד למזבחפד .המערבי הוא עבור ניסוך המים,
והמזרחי הוא עבור ניסוך היין .בספלים יש חור בתחתיתםפה,
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פב .סוכה מ"ט.
פג .סוכה נ"ג .ופירוש שני ברש"י.
פד .תוספות סוכה מ"ח.
פה .עפ"י תוספות וריטב"א )סוכה מח.(:
של ּ ֶכסֶ ף הָ י ּו ׁ ָשםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
שמֹאלוֹ ְׁ ,שנֵי ְספָ לִ ים ׁ ֶ
במשנה )סוכה ד ט( כתוב :עָ לָ ה בַ ּ ֶכבֶ ׁש וּפָ נָה לִ ְ ׂ
שהָ י ּו מֻ ְׁשחָ ִרין ּ ְפנֵיהֶ ם ִמ ּ ְפנֵי הַ ּיָיִ ן .ו ְּמנ ָֻּק ִבין ְּכ ִמין ְׁשנֵי חֳטָ ִמין דַּ ִ ּקיןֶ ,א ָחד
של ִסיד הָ יוֶּ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
אוֹ מֵ רֶ ׁ ,
של יָיִ ן.
של מַ יִ םִ ,מז ְָר ִחי ׁ ֶ
ש ְ ּיה ּו ְׁשנֵיהֶ ם ּ ָכלִ ין ְּבבַ ת ַאחַ ת .מַ ע ֲָר ִבי ׁ ֶ
ֻבה וְ ֶאחָ ד דַּ קְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ְמע ּ ֶ
פירש רש"י וז"ל :כמין שני חוטמין דקים .חוטם אחד בספל ,ונקב אחד בחוטמו ,והכהן מערה
בפי הספלים ,והנסכים מקלחין ויורדין דרך החוטמין על גב המזבח ,ובמזבח היה נקב שבו המים
והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו עמוקין וחלולים מאד.
וכן ביאר הרע"ב וז"ל :חוטם אחד בספל אחד ונקב אחד בחוטמו .והכהן מערה בפי הספלים
והנסכים מקלחים ויורדים דרך החוטמין על גג המזבח ,ובמזבח היה נקב שבו היין והמים יורדין
לשיתין של מזבח שהן חלולים ועמוקים מאד.
אמנם בתוס' נתבאר באופן אחר ,וז"ל :כמין חוטמין דקין .פירש בקונטרס חוטם אחד בספל
ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה מים בפי הספלים והנסכים מקלחין דרך החוטמין ע''ג המזבח
ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו חלולין מאד ועמוקין וזו תימה
גדולה מנין לו כל אותו הענין שמחוטם של הספלים מקלח על גג המזבח ומשם לנקב המזבח
ומשם לשיתין דלמא הוא דמנקב הספלים יורדין לשיתין כמין שני נקבי החוטם ולא שהיה בולט
כמין חוטם כי ההיא דתנן במסכת מדות )פ"ג מ"ב( גבי דמים ובקרן מערבית דרומית היו שני
נקבים כמין שני חוטמין דקין שהדמים ניתנין על יסוד מערבית ועל יסוד דרומית ויורדין בהן
ומתערבין באמה ושמא כמין בליטת חוטם היה עשוי על הנקב שלא יפול עליו דבר לסותמו.
כתב הריטב"א וז"ל :והא דתנן שהיו הספלים מנוקבין כמין שני חוטמין דקין .מכיון שביררנו
שהספלים האלו מחוברין היו במזבח ודאי לא היו החוטמין בולטין מן הספלים לחוץ בשפתיהם
שאם כן איך יורדין המים כנגדן אל השיתין שהרי מכוונין היו הספלים כנגד השיתין ועומדין
עליהם לרדת שם להדיא ,אלא שאפשר שהנקבים היו בתחתיות הספלים מכוונין כנגד השיתין
והיו הספלים נתונין כעין משפך ,וכמין חוטמין שאמרו לומר שהנקבים דקים כנקבי החוטם ,או
אפשר שהיה בולט תחת הנקבים בתחתית הספלים שפופרת כמין חוטם כמו שעושין למשפך
כדי שתכנס אותה שפופרת לתוך השיתין ולא ישפכו המים לחוץ ,ורש"י ז"ל נראה שהוקשה לו
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והנסכים שמנסכים לתוכם יורדים לנקב שבמזבח ,ומשם
נמשכים ויורדים לשיתיןפו.
בשעת בניית המזבח העמידו קנה ארוך במקום שצריך להיות
נקב ,ואחרי שהתייבש הסיד והזפת והעופרת שעל האבניםפז,
הסירו את הקנה ונשאר הנקב .כך עשו את הנקב מראש
המזבח עד השיתיןפח.
לפעמים נדבק יין בדפנות השיתין .ופעם בשבעים שנה יורדים
צא
כהנים בחורים צעיריםפט דרך ה'לול'צ ,ומשתלשלים שם בחבל
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זה ופירש חוטם אחד בספל ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה המים בפי הספלים והנסכים
מקלחין ויורדין דרך החוטם על גבי המזבח ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של
מזבח שהיו חלולים ועמוקין עד מאד עכ"ל ,נראה מדבריו שהיה החוטם יוצא בשפת הספלים
ומשם היה יורד על גבי המזבח אלא שהיה מטה אותן כנגד השיתין בשעת שפיכתן ואם כן לא
היו הספלים מחוברין ,ומה שכתבנו יותר נכון וכן פי' בתוספות .ע"כ.
פו .סוכה מח:
הנקב שבספל של המים דק יותר מהנקב שבספל של היין .כדי שהמים עם היין יכלו מספליהם
יחד )סוכה ד ט ,רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י ז(.
הנקב העבה יותר הוא ליין ,שעב מן המים ,שהמים ממהרין לצאת ,יותר מהיין העב בטבעו יותר
מהמים )תפארת ישראל סוכה ד ט(.
פז .אופן בניית המזבח :בונים את המזבח מאבנים גדולות וקטנות ,שהם שלמות וחלקות בלי
שום פגימה אפילו קטנה מאוד ,וכן שלא נגע בהם ברזל מעולם )מדות ג ד ,גמרא זבחים נד.(.
הולכים למקום שנקרא 'בקעת בית כרם' )מדות ג ד( ,שיש שם אבנים שלימות וחלקות בלי שום
פגם ]והרמב"ם כתב שאפשר לקחת את האבנים גם מים הגדול )הלכות בית הבחירה א יד( .ובתוס' איתא
שלוקחים אבנים מנחל שבחול הים ,ששם בחול הים נבראו האבנים חלקות מששת ימי בראשית )תוס'
סוכה מט .(.ויתכן שבבקעת בית כרם יש נחל[ ,וחופרים שם בכלי חפירה מעץ )רא"ש( ,עמוק מאוד
עד מקום שמעולם לא חפרו שם )מדות ג ד( ,ומשם מוציאים אבנים אלו.

ומביאים את האבנים למקום שהולכים לבנות שם את המזבח ,שהוא בעזרה בבית המקדש,
ובונים שם תבניות מעץ בגודל שצריכים עבור המזבח ,ומכניסים לתוך התבנית את האבנים.
ולוקחים עופרת ,ומחממים עד שנהיה מותך נוזלי )רש"י זבחים נד ,(.ולוקחים זפת וסיד ,ומערבבים
יחד היטב את הזפת ואת הסיד ואת העופרת המותך .עד שנהיה כעין מה שנקרא בלשון המשנה
'מעזיבה' או 'טיט' ]וכעין הנקרא בלשון המדובר 'מלט'[ .ושופכים תערובת זו על האבנים .אחרי
שמתייבש היטב ,מסירים את תבנית העץ ,ונשאר בנוי בצורה ובגודל הנכון )זבחים נד.(.
פח .תפארת ישראל מדות א' ג'.
פט .שהם פרחי כהונה.
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ויורדים אל ה'שיתין' .ומלקטים משם את היין שנדבק לכתלים,
והוא קרוש כבר ,ומעלים ושורפיםצב על גבי המזבחצג.
צד

]יא[ החשמונאים מצאו
גדול ,בתוך השיתיןצה.
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צ .בין הכבש למזבח יש רווח ]הטעמים שיש רווח בין הכבש למזבח :א .כדי לקיים מצוות זריקת אברי
הקרבנות מהכבש למזבח דווקא .ב .כדי שמזבח יהיה מרובע )זבחים סב .[(:בחצי הכבש המזרחי הרווח

הוא קטן ומועט .ובחציו המערבי של הכבש הרווח הוא אמה אחת .רווח זה של אמה אחת ,שהוא
באורך שמונה אמות ]כל רוחב הכבש הוא ט"ז אמות ,וחציו הוא ח' אמות[ ,נקרא לול )רש"י סוכה מט.(.
ה'לול' הוא הכניסה ל'שיתין' ,שדרכו יכולים להיכנס ולרדת אל ה'שיתין' )תפארת ישראל מדות ג
ג(.
צא .עזרת כהנים.
צב .בגמרא )סוכה מט (.כתוב ששורפים בקדושה .ופירש רש"י במקום קדוש בעזרה .וביאר
התפארת ישראל ששורפין על גבי המזבח )סימני צורת המזבח אות טז(.
צג .עפ"י מלאכת שלמה ,וכן נראה עפ"י השפת אמת עי"ש )סוכה מט .(:ולפי"ז לא יהיה מחלוקת
בין רבנן לרבי אלעזר בר צדוק בגמרא )סוכה מט( .ואולי זה הביאור בתיבות הגמרא 'אפילו
תימא רבנן ,בדאיקלט' ,שנקלט בצדדים .ויתכן שכתלי השיתין לא היו חלקים לגמרי .עי"ש
בגמרא והבן.
צד .ברמב"ם )הלכות חנוכה ג ב( :וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בכ"ה בחדש כסליו היה
ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד
בלבד והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.
צה .עזרת כהנים )מדות ג( בשם הפייטן לשבת שנייה של חנוכה ,בפיוט המתחיל 'אודך'.
ובשאילתות דרב אחאי גאון )דרשה דחנוכה( כתוב :ולא נשתייר אלא פך אחד שהיה חתום
ְבח
בחותמו של כהן גדול תחת המזבח .ע"כ .הנה אסור שיהיה חלל תחת כל המזבח שנאמר ִמז ּ ַ
ֲשה ִּלי )שמות כ כא( ,דהיינו שיהיה מחובר באדמה )רמב"ם הלכות בית הבחירה א יג(,
אֲ ָדמָ ה ּ ַתע ֶׂ
מלבד החלל של השיתין ,שהוא חלל תחת חלק קטן מהמזבח ומותר )ראה מידות ג א ובתפארת
ישראל ובספר 'היכל ידיד' שם( .על כן צריך לומר שגם לפי דעת רב אחאי גאון מצאו החשמונאים
את פך השמן בחותמו של כהן גדול ,בתוך השיתין תחת המזבח.
נראה שהיה בתוך השיתין במקום עמוק מאוד כעין חפירה בכותל ,ובתוכו היה מונח פך השמן,
ומחוץ לחפירה קטנה זו היה הפתח סגור ,וחתום שם בחותמו של כהן גדול .וכך ידעו בודאי
שהיוונים לא הסיטו את פך השמן )כן נראה עפ"י תוס' שבת כא.(:
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ָּבא לוֹ לְ ַה ִּקיף ֶאת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,כאשר בא הכהן גדול להקיף את
המזבח .והוא עומד בראש הכבש ,והכבש בדרוםֵ .מ ֵהיכָ ן ה ּוא
ַמ ְת ִחיל ,מהיכן מתחיל להקיףִ .מ ֶּק ֶרן דְּ רוֹ ִמית ִמ ָזְר ִחית ,הוא מקיף
דרך ימין ,ומתחיל מקרן דרומית מזרחיתִ ,מז ְָר ִחית צְ פוֹ נִ ית ,ואחר
כך הולך לקרן מזרחית צפונית ,צְ פוֹ נִ ית ַמ ֲע ָרבִ ית ,ואחר כך קרן
צפונית מערביתַ ,מ ֲע ָרבִ ית דְּ רוֹ ִמית ,ואחר כך מגיע לקרן מערבית
דרומית ,ששם שני הנקבים לניסוך הייןצו.
ושם עומד כהן אחד ומושיט לו את היין לנסכים .אבל הכהן
גדול אינו נושא את היין עמו ,שלא יתקלקל היין בעשן
המערכה כשמקיף את המזבחצז.
ובזמן שהכהן גדול מקיף ,הוא מהפך בצנורא דהיינו במזלג ,את
האברים שלא נתאכלו על המזבחצח.
אבל שאר הכהנים כשעושים ניסוך היין ,הולכים דרך שמאל מן
הכבש לדרומית מערבית שהוא קרוב לכבש ,כדי שלא יתקלקל
היין מעשן המערכהצט.
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צו .רע"ב.
צז .רע"ב.
צח .רע"ב.
יפין וְ יוֹ ְר ִדין דֶּ ֶרךְ
ְ
ְבחַ  ,עוֹ לִ ין דֶּ ֶרך י ִָמין ,וּמַ ִ ּק ִ
צט .רע"ב .כדאיתא בזבחים )ו ג(ָ ּ :כל הָ עוֹ לִ ים לַ ִּמז ּ ֵ
שהָ י ּו עוֹ לִ ים וְ חוֹ ז ְִרים לֶ עָ ֵקב.
לשה ְדבָ ִרים ֵאלּ וֶּ ׁ ,
שמֹאל ,חוּץ ִמן הָ עוֹ לֶ ה לִ ְׁש ׁ ָ
ְׂ
ברע"ב :ומקיפים דרך שמאל .מקיפים את המזבח בשביל צרכי עבודה .כגון למתן דמי חטאות
ולסידור מערכה או להפך אברים בצנורא ,ויורדים במערבו של כבש שהיא שמאל העולין
למזבח בעלייתן :חוץ מן העולה לג' דברים אלו .הנעשים בקרן מערבית דרומית ,שהן ניסוך
המים והיין ועולת העוף ,שכשהוא עולה למזבח פונה לסובב לשמאל באותה הקרן וכשגמר חוזר
על עקב דרך עלייתו .בניסוך המים והיין ,שמא יתעשנו בעשן המזבח בעוד שהוא פונה דרך ימין
ומקיף לשמאל ויפיגו טעמן וריחן ,ואנן בעינן תמימים יהיו לכם ונסכיהם שיהיו הנסכים תמימים.
ועולת העוף נמי שמא תתעשן ותמות.
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תכא

אבל הכהן גדול שדומה לבן בית ,שיש לו רשות ללכת כמו
שברצונו ,מה שאין שאר הכהנים רשאים לעשות כן ,וגם יש לו
רשות להפך עם מזלג בלי פיס ,יש לו להקיף כדי ללכת דרך
ימיןק.

נָ ְתנ ּו לוֹ יַ יִ ן לְ נַ ֵּס ְך,

נתן כהן אחר לכהן גדול את היין ,עבור ניסוך

הייןקא.
בגג המזבח ,יש בכל אחד מארבע פינותיו ,בולט מהבניין
מרובע אמה על אמה ברום אמה ,והוא חלול ופתוח למעלה,
והוא הנקרא קרן המזבחקב.
ַה ְּסגָ ן עוֹ ֵמד ַעל ַה ֶּק ֶרן ,הסגן עומד על קרן המזבח סמוך לכהן גדול
שבא לנסךקג ,וְ ַה ּס ּו ָד ִרים ְּביָ דוֹ  ,ויש ביד הסגן דגלים ,כדי להניף
בהם כשינסך הכהן גדול ,לסימן ללויים שעומדים על הדוכן,
שידעו להתחיל בשיר בשעת הניסוךקד.
ליד הכבש בצד מערב יש שתי שולחנות .אחד של שיש,
שנותנים עליו את האיברים .והוא נקרא 'שולחן החלבים' .ואחד
של כסף ,שנותנים עליו תשעים ושלשה כלי שרת שמוציאים
בכל בוקרקה.
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ק .רע"ב.
קא .תפארת ישראל.
קב .מדות א' ג' .זבחים ס"ב .תפארת ישראל.
קג .רע"ב.
קד .רע"ב .עפ"י תפארת ישראל.
קה .שקלים ו' ד' ,וברע"ב .רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו .רמב"ם בפירוש המשניות .רע"ב.
תפארת ישראל.
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ּו ׁ ְשנֵ י כ ֲֹהנִ ים עוֹ ְמ ִדים ַעל ׁ ֻשלְ ַחן ַה ֲחלָ בִ ים,
ביָ ָדם] ,יב[
שולחן החלבים העשוי משישּ ,ו ׁ ְש ֵּתי ֲחצוֹ צְ רוֹ ת ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף ְּ
ואוחזים בידם שתי חצוצרות מכסףָּ .ת ְקע ּו וְ ֵה ִריע ּו וְ ָת ְקע ּו .תקעו

שני כהנים עומדים על

שני הכהנים האלו ,תקיעה תרועה תקיעה ,בחצוצרות.

בחצוצרות ,וְ ָע ְמד ּו ֵאצֶ ל ֶּבן ַא ְרזָאֶ ,א ָחד

ָּבא ּו שני הכהנים שתקעו
ִמ ִ
ימינוֹ וְ ֶא ָחד ִמ ּ ְשׂ מֹאלוֹ  ,ועמדו משני הצדדים של האדם הנקרא
'בן ארזא' ,שהוא הממונה על הצלצל ,וכאשר שומעים הלוים
את קול הצלצל מתחילים את השירקו.
הרבה מיני שיר יש שם ,אבל ההתחלה זה עם הצלצלקז.
הצלצל הוא כמו שתי חתיכות רחבות מנחושתקח ומכים זו בזוקט.
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קו .במסכת שקלים )ה א(ֶ ּ :בן ַא ְרזָה עַ ל הַ ִּצלְ צָ ל.
בפירוש המשניות להרמב"ם :על הצלצל ,שמנגן בו לפי שהוא הכרחי במקדש ,ומנגנין בו בכל
יום בשעת הקרבת התמידין כמו שיתבאר במסכת תמיד ,וכן קורין שיר בכל יום בנעימה בשעת
הקרבת הקרבן והיה האיש הזה ראש המשוררים באחד הדורות.
ברע"ב :כלי שיר שיש לו קול גדול ,לשון תצילנה אזניו ,צימבל"ו בלע"ז .וכשהיו שומעין קולו היו
הלוים מתחילין בשיר.
בתפארת ישראל] :צימבעל[ ,שהיה לו קול גדול ,וכשהקיש עליה היה סימן ללויים לפתוח שיר,
והוא היה השר הממונה על המזמרים.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ז א( :חמשה עשר ממונין היו במקדש וכן ממנים לעולם על כל דבר
מט"ו דברים אלו ממונה אחד .ואלו הן ,וכו' .על הצלצל עם שאר כלי שיר.
ולהלן )הלכות כלי המקדש ז ז( :זה שעל הצלצל הוא המעמיד כל המשוררים על פי כלי שיר
שסועדין עם הלוים כמו שביארנו.
קז .תפארת ישראל.
קח .בבית המקדש השני היה צלצל נחושת שנשאר מימות משה רבינו )ערכין י.(:
קט .רע"ב ערכין פ"ב מ"ה.
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ׁ ָש ָחה לְ נַ ֵּס ְך ,הכהן גדול התכופף ,וניסך את היין לספלים
שבמזבח .וְ ֵהנִ יף ַה ְּסגָ ן ַּב ּס ּו ָד ִרין ,והניף הסגן את הדגלים לסימן
שידעו שעכשיו ניסוך היין ויתחילו הלוים את השיר .וְ ִה ִּק ׁיש ֶּבן
ַא ְרזָא ַּב ִ ּצלְ צָ ל ,והקיש בן ארזא בצלצל] .יג[ וְ ִד ְּבר ּו ַהלְ וִ ִ ּים ַּב ׁ ּ ִשיר,
והתחילו הלוים לשורר את השיר של יוםקי.
הלוים עומדים על הדוכן שבין עזרת כהנים לעזרת ישראלקיא,
ומשוררים בפה.
ואחרים עומדים שם ומנגנים בכלי שיר.
כלי השיר ,הם נבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות וצלצלקיב.
את המזמור שאומרים בשיר ,מחלקים לשלשה חלקים ,ומפסיקים
שם בין חלק לחלקקיג.
W
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קי .עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.
לשים וְ חָ מֵ ׁש עַ ל רֹחַ ב ַאחַ ת
ּש ִׁ
ש ָר ֵאל הָ יְ ָתה א ֶֹר ְך מֵ ָאה ַא ּ ָמה ו ְׁ
קיא .במסכת מדות )ב ו( :עֶ ז ְַרת יִ ְ ׂ
אשי ִפ ְס ּ ָפ ִסין
ש ֵרה .וְ ָר ׁ ֵ
לשים וְ חָ מֵ ׁש עַ ל רֹחַ ב ַאחַ ת עֶ ְ ׂ
ּש ִׁ
כהֲנִ ים הָ יְ ָתה א ֶֹר ְך מֵ ָאה ו ְׁ
ש ֵרה .וְ כֵ ן עֶ ז ְַרת ּ ֹ
עֶ ְ ׂ
כהֲנִ יםַ .ר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר ּ ֶבן ַי ֲעקֹב אוֹ מֵ ר ,מַ עֲלָ ה הָ יְ ָתה ׁ ָשם,
ש ָר ֵאל לְ עֶ ז ְַרת הַ ּ ֹ
מַ ְבדִּ ילִ ין ּ ֵבין עֶ ז ְַרת יִ ְ ׂ
כהֲנִ ים
ח ִצי ח ֲִצי ַא ּ ָמה .נִ ְמצֵ את עֶ ז ְַרת הַ ּ ֹ
של ֲ
לש מַ עֲלוֹ ת ׁ ֶ
וּגְ בוֹ הָ ה ַא ּ ָמה ,וְ הַ ּדוּכָ ן נָתוּן עָ לֶ יהָ  ,וּבָ ּה ׁ ָש ׁ
ש ָר ֵאל ְׁש ּ ֵתי ַא ּמוֹ ת וּמֶ חֱצָ ה.
ְּגבוֹ הָ ה מֵ עֶ ז ְַרת יִ ְ ׂ
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ו ג( :ומהלך כל עזרת ישראל בשוה ועולה ממנו לעזרת הכהנים
במעלה גבוהה אמה ועליה דוכן יש בו שלש מעלות רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה
נמצאת עזרת הכהנים גבוהה על של ישראל שתי אמות ומחצה.
קיב .פרטי הדינים ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג ג-ד( וז"ל :ואין פוחתין משנים עשר לוים
עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על הקרבן ומוסיפין עד לעולם ואין אומרין שירה אלא
בפה בלא כלי שעיקר השירה שהיא עבודתה בפה .ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי
שיר .מהן לוים ומהן ישראלים מיוחסין המשיאין לכהונה .שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס.
ואין אלו המשוררים על פי הכלים עולין למנין השנים עשר.
ובמה הם מנגנין .בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל .ואין פוחתין משני נבלים ולא
מוסיפין על ששה .ואין פוחתין משני חלילים ולא מוסיפין על שנים עשר .ואין פוחתין משתי
חצוצרות ולא מוסיפין על עשרים ומאה .ואין פוחתין מתשעה כנורות ומוסיפין עד לעולם.
והצלצל אחד בלבד.
קיג .תפארת ישראל.
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ִה ִ ּגיע ּו לְ ֶפ ֶרק ,הגיעו לסוף חלק אחד מהשירקידָּ ,ת ְקע ּו ,שני הכהנים
תקעו ,תקיעה תרועה תקיעה ,בחצוצרותקטו ,וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ָה ָעם ,וכל
העם שבעזרה השתחוו בפישוט ידים ורגליםקטז.
יעה .על כל חלק מהשיר ,תוקעים שני הכהנים
ַעל ָּכל ּ ֶפ ֶרקְּ ,ת ִק ָ
יעהִ ,ה ׁ ְש ַּת ֲחוָ יָ ה ,ועל כל פעם
תקיעה תרועה תקיעה .וְ ַעל ָּכל ְּת ִק ָ
קיז
שתוקעים ,משתחווים כל העם בפישוט ידים ורגלים .

זֶה ה ּוא ֵס ֶדר ַה ָּת ִמיד לַ ֲעבוֹ ַדת ֵּבית ֱאל ֵֹהינ ּו ,יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶשיִ ָּבנֶ ה ִּב ְמ ֵה ָרה
בְ יָ ֵמינ ּוָ ,א ֵמן .זה הוא סדר עבודת קרבן התמיד בבית המקדש.
יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן .ונזכה
לעשות שם את עבודת התמיד .במהרה בימינו אמןקיח.
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קיד .רע"ב.
קטו .תפארת ישראל.
קטז .תפארת ישראל.
קיז .עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.
קיח .הקשו מדוע כתוב כאן 'זה הוא סדר התמיד וכו'' ,ולא בסוף המשנה הבאה .נראה שאפשר
לתרץ ,שעד כאן הוא הסדר הקבוע התמידי שעושים בכל יום ויום )רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו
א( .וכבר כתוב כאן במשנה ג' גם שמשוררים את השיר של יום בכל יום .לכן ראוי כאן שיהיה
כתוב 'זה הוא סדר התמיד' ,כי עד כאן נתבאר הסדר התמידי שעושים בכל יום ויום בבית
המקדש .אבל במשנה הבאה כבר נתבאר שיש שינויים בתיבות השיר ,שבכל יום מימות
השבוע אומרים בשיר פרק אחר מהתהילים .ואין משנה ד' קבועה ממש לכל יום ויום ,כי הרי
ביום ראשון אומרים 'לה' הארץ ומלואה וכו'' וביום שני אומרים 'גדול ה' ומהולל מאוד וכו'',
נמצא שיש שינויים בין הימים בתיבות השיר .על כן כתב התנא כבר במשנה ג' 'זה הוא סדר
התמיד לעבודת בית אלהינו' ,כי עד שם נתבאר הסדר הקבוע התמידי שבכל יום ויום ממש.
ויהי רצון שנזכה בקרוב מאוד לדברי התנא 'יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן' .ונזכה ונחיה
ונראה בשוב ה' את שיבת ציון ,בבנין בית המקדש בתפארתו ,ובעבודת בית המקדש וסדר
עבודת התמיד ,במהרה בימינו בקרוב מאוד אמן.
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משנה ד
אש ֹון הָ י ּו
או ְמ ִרים ּ ַב ִּמ ְק ָ ּד ׁשַ ּ ,בי ֹּום הָ ִר ׁ
שהָ י ּו הַ לְ ִו ִּים ֹ
הַ ּ ִׁשיר ׁ ֶ
שנִ י הָ י ּו
לו ָא ּה ּ ֵתבֵ ל ְוי ְֹׁשבֵ י בָ ּהַ ּ .ב ּ ׁ ֵ
או ְמ ִריםקיט ,לַה' הָ ָא ֶרץ ּו ְמ ֹ
ֹ
דול ה' ּו ְמהֻ ּלָל ְמאֹד ְּב ִעיר אֱ לֹהֵ ינ ּו הַ ר ָק ְד ׁש ֹו.
או ְמ ִריםקכָּ ,ג ֹ
ֹ
או ְמ ִריםקכא ,אֱ ל ִֹהים נִ ָּצב ּ ַב ֲע ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב
ישי הָ י ּו ֹ
ּ ַב ּ ְׁשלִ ִׁ
מות ה' ֵאל
או ְמ ִריםקכבֵ ,אל נְ ָק ֹ
יעי הָ י ּו ֹ
אֱ ל ִֹהים יִ ְׁש ּפֹטָ ּ .ב ְר ִב ִ
או ְמ ִריםקכג ,הַ ְרנִ ינ ּו לֵאל ִֹהים
ישי הָ י ּו ֹ
גו'ַ ּ .בח ֲִמ ִׁ
יע ְו ֹ
מות ֹ
נְ ָק ֹ
הו ִפ ַ
או ְמ ִריםקכד ,ה' ָמ ָל ְך
ע ּוזֵּנ ּו ,הָ ִריע ּו לֵאלֹהֵ י יַ ֲעקֹבַ ּ .ב ּ ִׁש ּ ִׁשי הָ י ּו ֹ
מור ִׁשיר לְ ֹיום
או ְמ ִריםקכהִ ,מזְ ֹ
ש ּ ָבת הָ י ּו ֹ
גו'ְּ .ב ׁ ַ
ּ ֵגא ּות ָלבֵ ׁש ְו ֹ
ש ּ ָבת ְמנ ּוחָ ה
ש ּ ֻכלּ ֹו ׁ ַ
מור ִׁשיר ל ֶָע ִתיד ָלבֹא ,לְ ֹיום ׁ ֶ
ש ּ ָבתִ ,מזְ ֹ
הַ ּ ׁ ַ
עול ִָמים:
לְ חַ ּיֵי הָ ֹ
]יד[ ַה ׁ ּ ִשיר ׁ ֶש ָהי ּו ַהלְ וִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ַּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,השיר שהלוים אומרים
בבית המקדש בבוקר בתמיד של שחר ,וגם בערב בתמיד של
בין הערביים ,בשעת ניסוך הייןקכו:
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קכב .תהילים צ"ד.
קכג .תהילים פ"א.
קכד .תהילים צ"ג.
קכה .תהילים צ"ב.
קכו .תפארת ישראל.
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אשוֹ ן ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ,לַ ה' ָה ָא ֶרץ ּו ְמלוֹ ָא ּה ֵּתבֵ ל וְ י ׁ ְֹשבֵ י בָ ּהקכז.
ַּביּוֹ ם ָה ִר ׁ
מפני שהוא ראשון למעשה בראשית .על שם שקנה והקנה תבל
ליושבי בה ,ושליט בעולמוקכח.

ואומרים כל המזמורקכט :לְדָוִ֗ד מִ֫זְמ֥וֹר לַֽ֭יהֹוָה הָאָ֣רֶץ וּמְלוֹאָ֑הּ תֵּ֝בֵ֗ל
וְיֹ֣שְׁבֵי בָֽהּ :כִּי־ה֖וּא עַל־יַמִּ֣ים יְסָדָ֑הּ וְעַל־נְ֝הָר֗וֹת יְכוֹנְנֶֽהָ :מִֽי־יַעֲלֶ֥ה
בְהַר־יְהֹוָ֑ה וּמִי־יָ֝קוּם בִּמְק֥וֹם קָדְשֽׁוֹ :נְקִ֥י כַפַּ֗יִם וּֽבַר־לֵ֫בָ֥ב אֲשֶׁ֤ר |
שׁוְא נַפְשִׁ֑י וְלֹ֖א נִשְׁבַּ֣ע לְמִרְמָֽה :יִשָּׂ֣א בְ֭רָכָה מֵאֵ֣ת יְהֹוָ֑ה
לֹא־נָשָׂ֣א לַ ָּ֣
וּ֝צְדָקָ֗ה מֵאֱלֹהֵ֥י יִשְׁעֽוֹ :זֶ֭ה דּ֣וֹר )דרשו( דֹּרְשָׁ֑יו מְבַקְשֵׁ֨י פָנֶ֖יךָ יַעֲקֹ֣ב
סֶֽלָה :שְׂא֤וּ שְׁעָרִ֨ים | רָֽאשֵׁיכֶ֗ם וְֽ֭הִנָּשְׂאוּ ִפּתְחֵ֣י עוֹלָ֑ם וְ֝יָב֗וֹא מֶ֣לֶךְ
הַכָּבֽוֹד :מִ֥י זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַכָּ֫ב֥וֹד יְ֭הֹוָה עִזּ֣וּז וְגִבּ֑וֹר יְ֝הֹוָ֗ה גִּבּ֥וֹר מִלְחָמָֽה:
שְׂא֤וּ שְׁעָרִ֨ים | רָֽאשֵׁיכֶ֗ם וּ֭שְׂאוּ פִּתְחֵ֣י עוֹלָ֑ם וְ֝יָבֹא מֶ֣לֶךְ הַכָּבֽוֹד :מִ֤י
ה֣וּא זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַכָּ֫ב֥וֹד יְהֹוָ֥ה צְבָא֑וֹת ה֤וּא מֶ֖לֶךְ הַכָּב֣וֹד סֶֽלָה:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
ַּב ׁ ּ ֵשנִ י ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםּ ָ ,גדוֹ ל ה' ּו ְמ ֻה ָּלל ְמאֹד ְּב ִעיר ֱאל ֵֹהינ ּו ַהר ָק ְד ׁשוֹ  .מפני
שביום שני ,הבדיל רקיע בין עליונים לתחתונים ,ונתעלה וישב
במרום ,דוגמת שכנו בעירו והר קדשוקל.
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ואומרים כל המזמורקלא :שִׁ֥יר מִ֝זְמוֹר לִבְנֵי־קֹֽרַח :גָּ֘ד֤וֹל יְהֹוָ֣ה וּמְהֻלָּ֣ל
מְאֹ֑ד בְּעִ֥יר אֱ֝לֹהֵ֗ינוּ הַר־קָדְשֽׁוֹ :יְפֵ֥ה נוֹף֮ מְשׂ֪וֹשׂ כָּל־הָ֫אָ֥רֶץ הַר־צִ֭יּוֹן
יַרְכְּתֵ֣י צָפ֑וֹן קִ֝רְיַ֗ת מֶ֣לֶךְ רָֽב :אֱלֹהִ֥ים בְּאַרְמְנוֹתֶ֗יהָ נוֹדַ֥ע לְמִשְׂגָּֽב:
כִּֽי־הִנֵּ֣ה הַ֭מְּלָכִים נֽוֹעֲד֑וּ עָבְר֥וּ יַחְדָּֽו :הֵ֣מָּה רָ֭אוּ כֵּ֣ן תָּמָ֑הוּ נִבְהֲל֥וּ
נֶחְפָּֽזוּ :רְ֭עָדָה אֲחָזָ֣תַם שָׁ֑ם חִ֝֗יל כַּיּוֹלֵֽדָה :בְּר֥וּחַ קָדִ֑ים תְּ֝שַׁבֵּ֗ר אֳנִיּ֥וֹת
תַּרְשִֽׁישׁ :כַּאֲשֶׁ֤ר שָׁמַ֨עְנוּ | כֵּ֤ן רָאִ֗ינוּ בְּעִיר־יְהֹוָ֣ה צְ֭בָאוֹת בְּעִ֣יר
אֱלֹהֵ֑ינוּ אֱלֹ֘הִ֤ים יְכוֹנְנֶ֖הָ עַד־עוֹלָ֣ם סֶֽלָה :דִּמִּ֣ינוּ אֱלֹהִ֣ים חַסְדֶּ֑ךָ בְּ֝קֶ֗רֶב
הֵיכָלֶֽךָ :כְּשִׁמְךָ֤ אֱלֹהִ֗ים כֵּ֣ן תְּ֭הִלָּתְךָ עַל־קַצְוֵי־אֶ֑רֶץ צֶ֝֗דֶק מָלְאָ֥ה
יְמִינֶֽךָ :יִשְׂמַ֤ח | הַר־צִיּ֗וֹן תָּ֭גֵלְנָה בְּנ֣וֹת יְהוּדָ֑ה לְ֝מַ֗עַן מִשְׁפָּטֶֽיךָ :סֹ֣בּוּ
צִ֭יּוֹן וְהַקִּיפ֑וּהָ סִ֝פְר֗וּ מִגְדָּלֶֽיהָ :שִׁ֤יתוּ לִבְּכֶ֨ם | לְֽחֵילָ֗ה פַּסְּג֥וּ
אַרְמְנוֹתֶ֑יהָ לְמַ֥עַן תְּ֝סַפְּר֗וּ לְד֣וֹר אַחֲרֽוֹן :כִּ֤י זֶ֨ה | אֱלֹהִ֣ים אֱ֭לֹהֵינוּ
עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד ה֖וּא יְנַהֲגֵ֣נוּ עַל־מֽוּת:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
ישי ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםֱ ,אל ִֹהים נִ ָ ּצב ַּב ֲע ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים יִ ׁ ְש ּפֹט .על
ַּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
שם שביום שלישי נתגלתה הארץ ,שגילה ארץ בחכמתו והכין
תבל לעדתו .ובארץ יהיה הדין והדיינים ,לכן אומרים 'אלהים
נצב בעדת אל'קלב.
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ואומרים כל המזמורקלג :מִזְמ֗וֹר לְאָ֫סָ֥ף אֱֽלֹהִ֗ים נִצָּ֥ב בַּעֲדַת־אֵ֑ל
בְּקֶ֖רֶב אֱלֹהִ֣ים יִשְׁפֹּֽט :עַד־מָתַ֥י תִּשְׁפְּטוּ־עָ֑וֶל וּפְנֵ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים
תִּשְׂאוּ־סֶֽלָה :שִׁפְטוּ־ ַד֥ל וְיָת֑וֹם עָנִ֖י וָרָ֣שׁ הַצְדִּֽיקוּ :פַּלְּטוּ־דַ֥ל וְאֶבְי֑וֹן
מִיַּ֖ד רְשָׁעִ֣ים הַצִּֽילוּ :לֹ֤א יָֽדְע֨וּ | וְלֹ֥א יָבִ֗ינוּ בַּחֲשֵׁכָ֥ה יִתְהַלָּ֑כוּ יִ֝מּ֗וֹטוּ
כָּל־מ֥וֹסְדֵי אָֽרֶץ :אֲֽנִי־אָ֭מַרְתִּי אֱלֹהִ֣ים אַתֶּ֑ם וּבְנֵ֖י עֶלְי֣וֹן כֻּלְּכֶֽם֭ :אָכֵן
כְּאָדָ֣ם תְּמוּת֑וּן וּכְאַחַ֖ד הַשָּׂרִ֣ים תִּפֹּֽלוּ :קוּמָ֣ה אֱ֭לֹהִים שָׁפְטָ֣ה הָאָ֑רֶץ
כִּֽי־אַתָּ֥ה תִ֝נְחַ֗ל בְּכָל־הַגּוֹיִֽם:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
יע וְ גוֹ ' .על שם
ָּב ְרבִ ִיעי ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםֵ ,אל נְ ָקמוֹ ת ה' ֵאל נְ ָקמוֹ ת הוֹ ִפ ַ
שביום רביעי ברא את החמה והלבנה ,ועתיד ליפרע ולנקום
מעובדיהםקלד.

ואומרים כל המזמורקלה :אֵל־נְקָמ֥וֹת יְהֹוָ֑ה אֵ֖ל נְקָמ֣וֹת הוֹפִֽיַע:
הִ֭נָּשֵׂא שֹׁפֵ֣ט הָאָ֑רֶץ הָשֵׁ֥ב גְּ֝מ֗וּל עַל־גֵּאִֽים :עַד־מָתַ֖י רְשָׁעִ֥ים | יְהֹוָ֑ה
עַד־מָ֝תַ֗י רְשָׁעִ֥ים יַעֲלֹֽזוּ :יַבִּ֣יעוּ יְדַבְּר֣וּ עָתָ֑ק יִֽ֝תְאַמְּר֗וּ כָּל־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן:
עַמְּךָ֣ יְהֹוָ֣ה יְדַכְּא֑וּ וְֽנַחֲלָתְךָ֥ יְעַנּֽוּ :אַ֭לְמָנָה וְגֵ֣ר יַהֲרֹ֑גוּ וִֽיתוֹמִ֣ים
יְרַצֵּֽחוּ :וַ֭יֹּ֣אמְרוּ לֹ֣א יִרְאֶה־יָּ֑הּ וְלֹא־יָ֝בִ֗ין אֱלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב :בִּ֭ינוּ בֹּעֲרִ֣ים
בָּעָ֑ם וּ֝כְסִילִ֗ים מָתַ֥י תַּשְׂכִּֽילוּ :הֲנֹ֣טַֽע אֹ֖זֶן הֲלֹ֣א יִשְׁמָ֑ע אִֽם־יֹ֥צֵֽר עַ֝֗יִן
הֲלֹ֣א יַבִּֽיט :הֲיֹסֵ֣ר גּ֭וֹיִם הֲלֹ֣א יוֹכִ֑יחַ הַֽמְלַמֵּ֖ד אָדָ֣ם דָּֽעַת :יְֽהֹוָ֗ה יֹ֭דֵעַ
W
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קלה .תהילים צ"ד.
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מַחְשְׁב֣וֹת אָדָ֑ם כִּי־הֵ֥מָּה הָֽבֶל :אַשְׁרֵ֤י | הַגֶּ֣בֶר אֲשֶׁר־תְּיַסְּרֶ֣נּוּ יָּ֑הּ
וּֽמִתּוֹרָתְךָ֥ תְלַמְּדֶֽנּוּ :לְהַשְׁקִ֣יט ל֖וֹ מִ֣ימֵי רָ֑ע עַ֤ד יִכָּרֶ֖ה לָרָשָׁ֣ע שָֽׁחַת:
כִּ֤י | לֹא־יִטֹּ֣שׁ יְהֹוָ֣ה עַמּ֑וֹ וְ֝נַחֲלָת֗וֹ לֹ֣א יַעֲזֹֽב :כִּֽי־עַד־צֶ֭דֶק יָשׁ֣וּב
שׁרֵי־לֵֽב :מִֽי־יָק֣וּם לִ֭י עִם־מְרֵעִ֑ים מִֽי־יִתְיַצֵּ֥ב לִ֝י
מִשְׁפָּ֑ט וְ֝אַחֲרָ֗יו כָּל־יִ ְ
עִם־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן :לוּלֵ֣י ְ֭יהֹוָה עֶזְרָ֣תָה לִּ֑י כִּמְעַ֓ט | שָֽׁכְנָ֖ה דוּמָ֣ה נַפְשִֽׁי:
אִם־אָ֭מַרְתִּי מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַסְדְּךָ֥ יְ֝הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי :בְּרֹ֣ב שַׂרְעַפַּ֣י בְּקִרְבִּ֑י
תַּ֝נְחוּמֶ֗יךָ יְֽשַׁעַשְׁע֥וּ נַפְשִֽׁי :הַֽ֭יְחָבְרְךָ כִּסֵּ֣א הַוּ֑וֹת יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק:
יָ֭גוֹדּוּ עַל־נֶ֣פֶשׁ צַדִּ֑יק וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְשִֽׁיעוּ :וַיְהִ֬י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִשְׂגָּ֑ב
וֵ֝אלֹהַ֗י לְצ֣וּר מַחְסִֽי :וַיָּ֤שֶׁב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אוֹנָ֗ם וּבְרָעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם
יַ֝צְמִיתֵ֗ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםַ ,ה ְרנִ ינ ּו לֵ אל ִֹהים ע ּו ּזֵנ ּוָ ,ה ִריע ּו לֵ אל ֵֹהי יַ ֲעקֹב .על
שם שביום חמישי ברא עופות ודגים לשבח לשמו ,וכשאדם
רואה עופות ובעלי חיים המשונים זה מזה ,ויש בהם נפלאות
בשנויי מיניהם ותנועותיהם ופלאי בעלי החיים ,נותן האדם
שבח והלל למי שבראם .לכן אומרים 'הרנינו לאלהים עוזנו'קלו.
ואומרים כל המזמורקלז :לַמְנַצֵּ֬חַ | עַֽל־ ַהגִּתִּ֬ית לְאָסָֽף :הַ֭רְנִינוּ
לֵאלֹהִ֣ים עוּזֵּ֑נוּ הָ֝רִ֗יעוּ לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב :שְֽׂאוּ־זִ֭מְרָה וּתְנוּ־תֹ֑ף כִּנּ֖וֹר
נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל :תִּקְע֣וּ בַחֹ֣דֶשׁ שׁוֹפָ֑ר בַּ֝כֵּ֗סֶה לְי֣וֹם חַגֵּֽנוּ :כִּ֤י חֹ֣ק
W
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קלו .ראש השנה ל"א .וברש"י .וברמב"ם בפירוש המשניות.
קלז .תהילים פ"א.
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לְיִשְׂרָאֵ֣ל ה֑וּא מִ֝שְׁפָּ֗ט לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב :עֵ֤דוּת | בִּֽיה֘וֹסֵ֤ף שָׂמ֗וֹ בְּ֭צֵאתוֹ
עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם שְׂפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְתִּי אֶשְׁמָֽע :הֲסִיר֣וֹתִי מִסֵּ֣בֶל שִׁכְמ֑וֹ
כַּ֝פָּ֗יו מִדּ֥וּד תַּעֲבֹֽרְנָה :בַּצָּרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫לְּצֶ֥ךָּ אֶ֭עֶנְךָ בְּסֵ֣תֶר רַ֑עַם
אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה :שְׁמַ֣ע עַ֭מִּי וְאָעִ֣ידָה בָּ֑ךְ יִ֝שְׂרָאֵ֗ל
אִם־תִּֽשְׁמַֽע־לִֽי :לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִ֝שְׁתַּחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר :אָנֹכִ֨י
| יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗יךָ הַֽ֭מַּעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־פִּ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהוּ:
וְלֹא־שָׁמַ֣ע עַמִּ֣י לְקוֹלִ֑י וְ֝יִשְׂרָאֵ֗ל לֹא־אָ֥בָה לִֽי :וָֽ֭אֲשַׁלְּחֵהוּ בִּשְׁרִיר֣וּת
לִבָּ֑ם יֵ֝לְכ֗וּ בְּֽמוֹעֲצוֹתֵיהֶֽם :ל֗וּ עַ֭מִּי שֹׁמֵ֣עַֽ לִ֑י יִ֝שְׂרָאֵ֗ל בִּדְרָכַ֥י יְהַלֵּֽכוּ:
כִּ֭מְעַט אוֹיְבֵיהֶ֣ם אַכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל צָ֝רֵיהֶ֗ם אָשִׁ֥יב יָדִֽי :מְשַׂנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה
יְכַֽחֲשׁוּ־ל֑וֹ וִיהִ֖י עִתָּ֣ם לְעוֹלָֽם :וַֽ֭יַּאֲכִילֵהוּ מֵחֵ֣לֶב חִטָּ֑ה וּ֝מִצּ֗וּר דְּבַ֣שׁ
אַשְׂבִּיעֶֽךָ:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
ַּב ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ,ה' ָמלָ ְך ֵ ּגא ּות לָ בֵ ׁש וְ גוֹ ' .על שם שבו גמר
מלאכת מעשה בראשית ,ונברא גם האדם המבין רוממות ה',
ומלך עליהם .לפיכך אומרים 'ה' מלך' וגו'קלח.

ואומרים כל המזמורקלט :יְהֹוָ֣ה מָלָךְ֮ גֵּא֪וּת לָ֫בֵ֥שׁ לָבֵ֣שׁ יְ֭הֹוָה עֹ֣ז
הִתְאַזָּ֑ר אַף־תִּכּ֥וֹן תֵּ֝בֵ֗ל בַּל־תִּמּֽוֹט :נָכ֣וֹן כִּסְאֲךָ֣ מֵאָ֑ז מֵֽעוֹלָ֣ם אָֽתָּה:
נָשְׂא֤וּ נְהָר֨וֹת | יְֽהֹוָ֗ה נָשְׂא֣וּ נְהָר֣וֹת קוֹלָ֑ם יִשְׂא֖וּ נְהָר֣וֹת דָּכְיָֽם:
W
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קלח .ראש השנה ל"א .וברמב"ם בפירוש המשניות.
קלט .תהילים צ"ג.
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מִקֹּל֨וֹת | מַ֤יִם רַבִּ֗ים אַדִּירִ֣ים מִשְׁבְּרֵי־יָ֑ם אַדִּ֖יר בַּמָּר֣וֹם יְהֹוָֽה:
עֵֽדֹתֶ֨יךָ | נֶאֶמְנ֬וּ מְאֹ֗ד לְבֵיתְךָ֥ נַאֲוָה־קֹ֑דֶשׁ יְ֝הֹוָ֗ה לְאֹ֣רֶךְ יָמִֽים:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
]טו[ ְּב ׁ ַש ָּבת ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםִ ,מזְמוֹ ר ׁ ִשיר לְ יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָּבת ,על שבו שבת מכל
מלאכתוִ .מזְמוֹ ר ׁ ִשיר לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ,לְ יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ׁ ַש ָּבת ְמנ ּו ָחה לְ ַח ּיֵי
ָהעוֹ לָ ִמים .על שם שבאלף השביעי לא יהיה כי אם הקדוש ברוך
הוא ,שנאמר 'וְ נִ ְ ׂ
ש ַּגב ה' לְ בַ דּ וֹ ַּביּוֹ ם הַ הוּא'קמ ,לכך אומרים בשבת
'מזמור שיר ליום השבת' ,לאלף השביעי ,שיומו של הקדוש
ברוך הוא הוא אלף שנהקמא.

ואומרים כל המזמורקמב :מִזְמ֥וֹר שִׁ֗יר לְי֣וֹם הַשַּׁבָּֽת :ט֗וֹב לְהֹד֥וֹת
לַיהֹוָ֑ה וּלְזַמֵּ֖ר לְשִׁמְךָ֣ עֶלְיֽוֹן :לְהַגִּ֣יד בַּבֹּ֣קֶר חַסְֽדֶּ֑ךָ וֶ֝אֱמֽוּנָתְךָ֗
בַּלֵּילֽוֹת :עֲֽלֵי־עָ֭שׂוֹר וַעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִגָּי֣וֹן בְּכִנּֽוֹר :כִּ֤י שִׂמַּחְתַּ֣נִי יְהֹוָ֣ה
W
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X

קמ .ישעיה ב' י"א ,י"ז.
קמא .רע"ב .ומקורו מגמרא ראש השנה ל"א.
בתפארת ישראל וז"ל :ויש לכאורה לתמוה למה התייחד מזמור זה ליום השבת ,לכן מפרש
התנא טעמו של דבר ,דאינו כשיר של שאר הימים שהן כולן על העבר ,רק זה שיר לעתיד לבוא,
דמדהוא יום מנוחה מטרדת עסקים שבחיי הזמניים ,לכן אחר היקף ימי הבריאה ,נאות לו לאדם
להתבונן ולשורר חסדי ה' על ג' מיני עתיד שהן לעומות מגמת פני כל אדם ,והם )א( מזמור שיר
לעתיד לבוא ,על מה שעתיד לבוא על האדם בעה"ז ,כי לא כלו רחמיו ית') .ב( מזמור שיר ליום
שכולו שבת ,הוא חיי עולם הבא אחר פרידת הנפש מהגוף ,כי גם אז יחסה האדם בסתר כנפי
רחמיו ית') .ג( מזמור שיר גם לעתיד הג' שנועד לאדם ,בעת שיהיה מנוחה לחיי העולמים ,דהיינו
לאחר שיחרב העולם בסוף אלף הששי ,אשר אז ינוחו כל חיי העולמים כולם אלף שנה ,עד
שיחזור הקדוש ברוך הוא לבנות אח"כ העולם מחדש .וכל אלו הג' מיני תקוה לעתיד לטובה,
כלולים במזמור הזה ,למעיין בכל דבריו היטב ,וכו' .עי"ש.
קמב .תהילים צ"ב.
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בְּפָעֳלֶ֑ךָ בְּֽמַעֲשֵׂ֖י יָדֶ֣יךָ אֲרַנֵּֽן :מַה־גָּדְל֣וּ מַעֲשֶׂ֣יךָ יְהֹוָ֑ה מְ֝אֹ֗ד עָמְק֥וּ
מַחְשְׁבֹתֶֽיךָ :אִֽישׁ־בַּ֭עַר לֹ֣א יֵדָ֑ע וּ֝כְסִ֗יל לֹא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת :בִּפְ ֹ֤רחַ
רְשָׁעִ֨ים | כְּמ֥וֹ עֵ֗שֶׂב וַ֭יָּצִיצוּ כָּל־פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן לְהִשָּֽׁמְדָ֥ם עֲדֵי־עַֽד:
וְאַתָּ֥ה מָר֗וֹם לְעֹלָ֥ם יְהֹוָֽה :כִּ֤י הִנֵּ֪ה אֹיְבֶ֡יךָ | יְֽהֹוָ֗ה כִּֽי־הִנֵּ֣ה אֹיְבֶ֣יךָ
יֹאבֵ֑דוּ יִ֝תְפָּרְד֗וּ כָּל־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן :וַתָּ֣רֶם כִּרְאֵ֣ים קַרְנִ֑י בַּ֝לֹּתִ֗י בְּשֶׁ֣מֶן
רַעֲנָֽן :וַתַּבֵּ֥ט עֵינִ֗י בְּשׁ֫וּרָ֥י בַּקָּמִ֖ים עָלַ֥י מְרֵעִ֗ים תִּשְׁמַ֥עְנָה אָזְנָֽי :צַ֭דִּיק
כַּתָּמָ֣ר יִפְרָ֑ח כְּאֶ֖רֶז בַּלְּבָנ֣וֹן יִשְׂגֶּֽה :שְׁ֭תוּלִים בְּבֵ֣ית יְהֹוָ֑ה בְּחַצְר֖וֹת
אֱלֹהֵ֣ינוּ יַפְרִֽיחוּ :ע֖וֹד יְנוּב֣וּן בְּשֵׂיבָ֑ה דְּשֵׁנִ֖ים וְרַֽעֲנַנִּ֣ים יִהְיֽוּ :לְ֭הַגִּיד
כִּֽי־יָשָׁ֣ר יְהֹוָ֑ה צ֝וּרִ֗י וְֽלֹא־)עלתה( עַוְלָ֥תָה בּֽוֹ:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
עד כאן סדר השיר שאומרים הלוים בקרבן תמיד .להלן יבואר
השיר שאומרים הלוים בקרבנות מוסףקמג.
בקרבן מוסף של שבת ,בשעת ניסוך היין ,אומרים הלוים שירת
האזינו .וחולקין אותה לששה חלקים .וראשי התיבות של שישה
החלקים הוא' :הזי"ו ל"ך' .וזה באותו האופן שקוראים את שירת
האזינו בששה קרואים בבית הכנסת .ואומרים חלק אחד בכל
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קמג .אמנם לא נתפרש מהו השיר של כל אחד מהימים שיש בהם קרבן מוסף )עיין סדר העבודה
להיעב"ץ( ,על כן מובא להלן רק מה שנתפרש.
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שבת .לאחר שגמרו את שירת האזינו בששה שבתות ,חוזרים
ומתחילים שוב מתחילת השירהקמד.

]ראשוןקמה[ הַֽאֲזִ֥ינוּ הַשָּׁמַ֖יִם וַֽאֲדַבֵּ֑רָה וְתִשְׁמַ֥ע הָאָ֖רֶץ אִמְרֵי־פִֽי :יַֽעֲרֹ֤ף
כַּמָּטָר֙ לִקְחִ֔י תִּזַּ֥ל כַּטַּ֖ל אִמְרָתִ֑י כִּשְׂעִירִ֣ם עֲלֵי־דֶ֔שֶׁא וְכִרְבִיבִ֖ים
עֲלֵי־עֵֽשֶׂב :כִּ֛י שֵׁ֥ם יְהֹוָ֖ה אֶקְרָ֑א הָב֥וּ גֹ֖דֶל לֵֽאלֹהֵֽינוּ :הַצּוּר֙ תָּמִ֣ים
פָּֽעֳל֔וֹ כִּ֥י כָל־דְּרָכָ֖יו מִשְׁפָּ֑ט אֵ֤ל אֱמוּנָה֙ וְאֵ֣ין עָ֔וֶל צַדִּ֥יק וְיָשָׁ֖ר הֽוּא:
שִׁחֵ֥ת ל֛וֹ לֹ֖א בָּנָ֣יו מוּמָ֑ם דּ֥וֹר עִקֵּ֖שׁ וּפְתַלְתֹּֽל :הַלְיהֹוָה֙ תִּגְמְלוּ־זֹ֔את
עַ֥ם נָבָ֖ל וְלֹ֣א חָכָ֑ם הֲלוֹא־הוּא֙ אָבִ֣יךָ קָּנֶ֔ךָ ה֥וּא עָֽשְׂךָ֖ וַֽיְכֹֽנְנֶֽךָ:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

]שני[ זְכֹר֙ יְמ֣וֹת עוֹלָ֔ם בִּ֖ינוּ שְׁנ֣וֹת דֹּר־וָדֹ֑ר שְׁאַ֤ל אָבִ֨יךָ֙ וְיַגֵּ֔דְךָ זְקֵנֶ֖יךָ
וְיֹ֥אמְרוּ לָֽךְ :בְּהַנְחֵ֤ל עֶלְיוֹן֙ גּוֹיִ֔ם בְּהַפְרִיד֖וֹ בְּנֵ֣י אָדָ֑ם יַצֵּב֙ גְּבֻלֹ֣ת
עַמִּ֔ים לְמִסְפַּ֖ר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל :כִּ֛י חֵ֥לֶק יְהֹוָ֖ה עַמּ֑וֹ יַֽעֲקֹ֖ב חֶ֥בֶל נַֽחֲלָתֽוֹ:
יִמְצָאֵ֨הוּ֙ בְּאֶ֣רֶץ מִדְבָּ֔ר וּבְתֹ֖הוּ יְלֵ֣ל יְשִׁמֹ֑ן יְסֹֽבְבֶ֨נְהוּ֙ יְב֣וֹנְנֵ֔הוּ יִצְּרֶ֖נְהוּ
כְּאִישׁ֥וֹן עֵינֽוֹ :כְּנֶ֨שֶׁר֙ יָעִ֣יר קִנּ֔וֹ עַל־גּֽוֹזָ ָל֖יו יְרַחֵ֑ף יִפְרֹ֤שׂ כְּנָפָיו֙
יִקָּחֵ֔הוּ יִשָּׂאֵ֖הוּ עַל־אֶבְרָתֽוֹ :יְהֹוָ֖ה בָּדָ֣ד יַנְחֶ֑נּוּ וְאֵ֥ין עִמּ֖וֹ אֵ֥ל נֵכָֽר:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
W

באר התמיד

X

קמד .ראש השנה ל"א .וברש"י .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'.
קמה .דברים ל"ב.

באר
החיי

פרק ז משנה ד

החיים
תמיד

תלה

]שלישי[ יַרְכִּבֵ֨הוּ֙ עַל־בָּ֣מֳתֵי אָ֔רֶץ וַיֹּאכַ֖ל תְּנוּבֹ֣ת שָׂדָ֑י וַיֵּֽנִקֵ֤הוּ דְבַשׁ֙
מִסֶּ֔לַע וְשֶׁ֖מֶן מֵֽחַלְמִ֥ישׁ צֽוּר :חֶמְאַ֨ת בָּקָ֜ר וַֽחֲלֵ֣ב צֹ֗אן עִם־חֵ֨לֶב כָּרִ֜ים
וְאֵילִ֤ים בְּנֵֽי־בָשָׁן֙ וְעַתּוּדִ֔ים עִם־חֵ֖לֶב כִּלְי֣וֹת חִטָּ֑ה וְדַם־עֵנָ֖ב
תִּשְׁתֶּה־חָֽמֶר :וַיִּשְׁמַ֤ן יְשֻׁרוּן֙ וַיִּבְעָ֔ט שָׁמַ֖נְתָּ עָבִ֣יתָ כָּשִׂ֑יתָ וַיִּטּשׁ֙ אֱל֣וֹהַּ
עָשָׂ֔הוּ וַיְנַבֵּ֖ל צ֥וּר יְשֻֽׁעָתֽוֹ :יַקְנִאֻ֖הוּ בְּזָרִ֑ים בְּתֽוֹעֵבֹ֖ת יַכְעִיסֻֽהוּ :יִזְבְּח֗וּ
לַשֵּׁדִים֙ לֹ֣א אֱלֹ֔הַּ אֱלֹהִ֖ים לֹ֣א יְדָע֑וּם חֲדָשִׁים֙ מִקָּרֹ֣ב בָּ֔אוּ לֹ֥א
שְׂעָר֖וּם אֲבֹֽתֵיכֶֽם :צ֥וּר יְלָֽדְךָ֖ תֶּ֑שִׁי וַתִּשְׁכַּ֖ח אֵ֥ל מְחֹֽלְלֶֽךָ:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

]רביעי[ וַיַּ֥רְא יְהֹוָ֖ה וַיִּנְאָ֑ץ מִכַּ֥עַס בָּנָ֖יו וּבְנֹתָֽיו :וַיֹּ֗אמֶר אַסְתִּ֤ירָה פָנַי֙
מֵהֶ֔ם אֶרְאֶ֖ה מָ֣ה אַֽחֲרִיתָ֑ם כִּ֣י ד֤וֹר תַּהְפֻּכֹת֙ הֵ֔מָּה בָּנִ֖ים לֹֽא־אֵמֻ֥ן בָּֽם:
הֵ֚ם קִנְא֣וּנִי בְלֹא־אֵ֔ל ִֽכּעֲס֖וּנִי בְּהַבְלֵיהֶ֑ם וַֽאֲנִי֙ אַקְנִיאֵ֣ם בְּלֹא־עָ֔ם בְּג֥וֹי
נָבָ֖ל אַכְעִיסֵֽם :כִּי־אֵשׁ֙ קָֽדְחָ֣ה בְאַפִּ֔י וַתִּיקַ֖ד עַד־שְׁא֣וֹל תַּחְתִּ֑ית
וַתֹּ֤אכַל אֶ֨רֶץ֙ וִֽיבֻלָ֔הּ וַתְּלַהֵ֖ט מֽוֹסְדֵ֥י הָרִֽים :אַסְפֶּ֥ה עָלֵ֖ימוֹ רָע֑וֹת חִצַּ֖י
אֲכַלֶּה־בָּֽם :מְזֵ֥י רָעָ֛ב וּלְחֻ֥מֵי רֶ֖שֶׁף וְקֶ֣טֶב מְרִירִ֑י וְשֶׁן־בְּהֵמֹת֙
אֲשַׁלַּח־בָּ֔ם עִם־חֲמַ֖ת זֹֽחֲלֵ֥י עָפָֽר :מִחוּץ֙ תְּשַׁכֶּל־חֶ֔רֶב וּמֵֽחֲדָרִ֖ים אֵימָ֑ה
גַּם־בָּחוּר֙ גַּם־בְּתוּלָ֔ה יוֹנֵ֖ק עִם־אִ֥ישׁ שֵׂיבָֽה :אָמַ֖רְתִּי אַפְאֵיהֶ֑ם
אַשְׁבִּ֥יתָה מֵּֽאֱנ֖וֹשׁ זִכְרָֽם :לוּלֵ֗י כַּ֤עַס אוֹיֵב֙ אָג֔וּר פֶּן־יְנַכְּר֖וּ צָרֵ֑ימוֹ
פֶּן־יֹֽאמְרוּ֙ יָדֵ֣נוּ רָ֔מָה וְלֹ֥א יְהֹוָ֖ה פָּעַ֥ל כָּל־זֹֽאת :כִּי־ג֛וֹי אֹבַ֥ד עֵצ֖וֹת
הֵ֑מָּה וְאֵ֥ין בָּהֶ֖ם תְּבוּנָֽה:

תלו

באר
החיי

מסכת תמיד

החיים
תמיד

ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

]חמישי[ ל֥וּ חָֽכְמ֖וּ יַשְׂכִּ֣ילוּ זֹ֑את יָבִ֖ינוּ לְאַֽחֲרִיתָֽם :אֵיכָ֞ה יִרְדֹּ֤ף אֶחָד֙
אֶ֔לֶף וּשְׁנַ֖יִם יָנִ֣יסוּ רְבָבָ֑ה אִם־לֹא֙ כִּֽי־צוּרָ֣ם מְכָרָ֔ם וַֽיהֹוָ֖ה הִסְגִּירָֽם:
כִּ֛י לֹ֥א כְצוּרֵ֖נוּ צוּ ָר֑ם וְאֹֽיְבֵ֖ינוּ פְּלִילִֽים :כִּֽי־מִגֶּ֤פֶן סְדֹם֙ גַּפְ ָנ֔ם
וּמִשַּׁדְמֹ֖ת עֲמֹרָ֑ה עֲנָבֵ֨מוֹ֙ עִנְּבֵי־ר֔וֹשׁ אַשְׁכְּלֹ֥ת מְרֹרֹ֖ת לָֽמוֹ :חֲמַ֥ת
תַּנִּינִ֖ם יֵינָ֑ם וְרֹ֥אשׁ פְּתָנִ֖ים אַכְזָֽר :הֲלֹא־ה֖וּא כָּמֻ֣ס עִמָּדִ֑י חָת֖וּם
בְּאֽוֹצְרֹתָֽי :לִ֤י נָקָם֙ וְשִׁלֵּ֔ם לְעֵ֖ת תָּמ֣וּט רַגְלָ֑ם כִּ֤י קָרוֹב֙ יוֹם אֵידָ֔ם
וְחָ֖שׁ עֲתִדֹ֥ת לָֽמוֹ :כִּֽי־יָדִ֤ין יְהֹוָה֙ עַמּ֔וֹ וְעַל־עֲבָדָ֖יו יִתְנֶחָ֑ם כִּ֤י יִרְאֶה֙
כִּי־אָ֣זְלַת יָ֔ד וְאֶ֖פֶס עָצ֥וּר וְעָזֽוּב :וְאָמַ֖ר אֵ֣י אֱלֹהֵ֑ימוֹ צ֖וּר חָסָ֥יוּ בֽוֹ:
אֲשֶׁ֨ר חֵ֤לֶב זְבָחֵ֨ימוֹ֙ יֹאכֵ֔לוּ יִשְׁתּ֖וּ יֵ֣ין נְסִיכָ֑ם יָק֨וּמוּ֙ וְיַעְזְרֻכֶ֔ם יְהִ֥י
עֲלֵיכֶ֖ם סִתְרָֽה :רְא֣וּ | עַתָּ֗ה כִּ֣י אֲנִ֤י אֲנִי֙ ה֔וּא וְאֵ֥ין אֱלֹהִ֖ים עִמָּדִ֑י
אֲנִ֧י אָמִ֣ית וַֽאֲחַיֶּ֗ה מָחַ֨צְתִּי֙ וַֽאֲנִ֣י אֶרְפָּ֔א וְאֵ֥ין מִיָּדִ֖י מַצִּֽיל:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

שׁמַ֖יִם יָדִ֑י וְאָמַ֕רְתִּי חַ֥י אָֽנֹכִ֖י לְעֹלָֽם :אִם־שַׁנּוֹתִי֙
]שישי[ כִּֽי־אֶשָּׂ֥א אֶל־ ָ
בְּרַ֣ק חַרְבִּ֔י וְתֹאחֵ֥ז בְּמִשְׁפָּ֖ט יָדִ֑י אָשִׁ֤יב נָקָם֙ לְצָרָ֔י וְלִמְשַׂנְאַ֖י אֲשַׁלֵּֽם:
אַשְׁכִּ֤יר חִצַּי֙ מִדָּ֔ם וְחַרְבִּ֖י תֹּאכַ֣ל בָּשָׂ֑ר מִדַּ֤ם חָלָל֙ וְשִׁבְיָ֔ה מֵרֹ֖אשׁ
פַּרְע֥וֹת אוֹיֵֽב :הַרְנִ֤ינוּ גוֹיִם֙ עַמּ֔וֹ כִּ֥י דַם־עֲבָדָ֖יו יִקּ֑וֹם וְנָקָם֙ יָשִׁ֣יב
לְצָרָ֔יו וְכִפֶּ֥ר אַדְמָת֖וֹ עַמּֽוֹ:

באר
החיי

החיים
תמיד

פרק ז משנה ד

תלז

ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
בקרבן תמיד של בין הערביים של שבת ,אומרים בשבת
ראשונה 'אז ישיר משה' עד 'מי כמוכה' .בשבת שניה אומרים
מ'מי כמוכה' עד סוף השירה .בשבת שלישית אומרים שירת
הבארקמו.
לאחר שגמרו את סדר זה בשלש שבתות ,חוזרים ומתחילים
שוב מתחילת הסדרקמז.

שׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהֹוָ֔ה
]ראשוןקמח[ אָ֣ז יָשִֽׁיר־מֹ ֶ
וַיֹּֽאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַּֽיהוָֹה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹֽכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם:
עָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽישׁוּעָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְאַנְוֵ֔הוּ אֱלֹהֵ֥י אָבִ֖י
וַֽאֲרֹֽמְמֶֽנְהוּ :יְהוָֹ֖ה אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה יְהוָֹ֖ה שְׁמֽוֹ :מַרְכְּבֹ֥ת פַּרְעֹ֛ה וְחֵיל֖וֹ
יָרָ֣ה בַיָּ֑ם וּמִבְחַ֥ר שָֽׁלִשָׁ֖יו טֻבְּע֥וּ בְיַם־סֽוּף :תְּהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מוּ יָֽרְד֥וּ
בִמְצוֹלֹ֖ת כְּמוֹ־אָֽבֶן :יְמִֽינְךָ֣ יְהֹוָ֔ה נֶאְדָּרִ֖י בַּכֹּ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהוָֹ֖ה תִּרְעַ֥ץ
אוֹיֵֽב :וּבְרֹ֥ב גְּאֽוֹנְךָ֖ תַּֽהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ תְּשַׁלַּח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹֽאכְלֵ֖מוֹ כַּקַּֽשׁ :וּבְר֤וּחַ
אַפֶּ֨יךָ֙ נֶ֣עֶרְמוּ מַ֔יִם נִצְּב֥וּ כְמוֹ־נֵ֖ד נֹֽזְלִ֑ים קָֽ ְפא֥וּ תְהֹמֹ֖ת בְּלֶב־יָֽם :אָמַ֥ר
אוֹיֵ֛ב אֶרְדֹּ֥ף אַשִּׂ֖יג אֲחַלֵּ֣ק שָׁלָ֑ל תִּמְלָאֵ֣מוֹ נַפְשִׁ֔י אָרִ֣יק חַרְבִּ֔י
תּֽוֹרִישֵׁ֖מוֹ יָדִֽי :נָשַׁ֥פְתָּ בְרֽוּחֲךָ֖ כִּסָּ֣מוֹ יָ֑ם צָֽלֲלוּ֙ כַּֽעוֹפֶ֔רֶת בְּמַ֖יִם
אַדִּירִֽים:
W
קמו .ראש השנה ל"א .וברש"י.
קמז .ראש השנה ל"א .וברש"י.
קמח .שמות ט"ו.

באר התמיד
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תלח

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

]שני[ מִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִ ֙ם יְהֹוָ֔ה מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת
עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא :נָטִ֨יתָ֙ יְמִ֣ינְךָ֔ תִּבְלָעֵ֖מוֹ אָֽרֶץ :נָחִ֥יתָ בְחַסְדְּךָ֖ עַם־ז֣וּ גָּאָ֑לְתָּ
נֵהַ֥לְתָּ בְעָזְּךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְשֶֽׁךָ :שָֽׁמְע֥וּ עַמִּ֖ים יִרְגָּז֑וּן חִ֣יל אָחַ֔ז יֹֽשְׁבֵ֖י
פְּלָֽשֶׁת :אָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אֵילֵ֣י מוֹאָ֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מוֹ רָ֑עַד נָמֹ֕גוּ ֹכּ֖ל
יֹֽשְׁבֵ֥י כְנָֽעַן :תִּפֹּ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֨תָה֙ וָפַ֔חַד בִּגְדֹ֥ל זְרֽוֹעֲךָ֖ יִדְּמ֣וּ כָּאָ֑בֶן
עַד־יַֽעֲבֹ֤ר עַמְּךָ֙ יְהֹוָ֔ה עַֽד־יַֽעֲבֹ֖ר עַם־ז֥וּ קָנִֽיתָ :תְּבִאֵ֗מוֹ וְתִטָּעֵ֨מוֹ֙ בְּהַ֣ר
נַֽחֲלָֽתְךָ֔ מָכ֧וֹן לְשִׁבְתְּךָ֛ פָּעַ֖לְתָּ יְהוָֹ֑ה מִקְּדָ֕שׁ אֲדֹנָ֖י כּֽוֹנְנ֥וּ יָדֶֽיךָ :יְהוָֹ֥ה
| יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד :כִּ֣י בָא֩ ס֨וּס פַּרְעֹ֜ה בְּרִכְבּ֤וֹ וּבְפָֽרָשָׁיו֙ בַּיָּ֔ם וַיָּ֧שֶׁב
יְהוָֹ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַיָּ֑ם וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָֽלְכ֥וּ בַיַּבָּשָׁ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

]שלישיקמט[ אָ֚ז יָשִׁ֣יר יִשְׂרָאֵ֔ל אֶת־הַשִּׁירָ֖ה הַזֹּ֑את עֲלִ֥י בְאֵ֖ר עֱנוּ־לָֽהּ:
בְּאֵ֞ר חֲפָר֣וּהָ שָׂרִ֗ים ָכּר֨וּהָ֙ נְדִיבֵ֣י הָעָ֔ם בִּמְחֹקֵ֖ק בְּמִשְׁעֲנֹתָ֑ם וּמִמִּדְבָּ֖ר
מַתָּנָֽה :וּמִמַּתָּנָ֖ה נַֽחֲלִיאֵ֑ל וּמִנַּֽחֲלִיאֵ֖ל בָּמֽוֹת :וּמִבָּמ֗וֹת הַגַּיְא֙ אֲשֶׁר֙
בִּשְׂדֵ֣ה מוֹאָ֔ב רֹ֖אשׁ הַפִּסְגָּ֑ה וְנִשְׁקָ֖פָה עַל־פְּנֵ֥י הַיְשִׁימֹֽן:
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תלט

ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
בקרבן מוסף של ראש השנה ,השיר שהלוים אומרים הוא
'הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב'קנ.
ואם חל ראש השנה ביום חמישי ,שהשיר של יום חמישי בתמיד
של שחר הוא 'הרנינו לאלהים עוזנו' ,לא היו אומרים בתמיד
של שחר 'הרנינו' ,מפני שיחזרו ויכפלו אותו במוסף ,אלא
בתמיד של שחר מתחיל לומר רק מהפסוקקנא 'הסירותי מסבל
שכמו'קנב שבהמשך הפרק הזה .ובמוסף אומר מתחילת הפרק
'הרנינו'קנג.

אומרים במוסף את כל המזמורקנד :לַמְנַצֵּ֬חַ | עַֽל־הַגִּתִּ֬ית לְאָסָֽף:
הַ֭רְנִינוּ לֵאלֹהִ֣ים עוּזֵּ֑נוּ הָ֝רִ֗יעוּ לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב :שְֽׂאוּ־זִ֭מְרָה וּתְנוּ־תֹ֑ף
כִּנּ֖וֹר נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל :תִּקְע֣וּ בַחֹ֣דֶשׁ שׁוֹפָ֑ר בַּ֝כֵּ֗סֶה לְי֣וֹם חַגֵּֽנוּ :כִּ֤י חֹ֣ק
לְיִשְׂרָאֵ֣ל ה֑וּא מִ֝שְׁפָּ֗ט לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב :עֵ֤דוּת | בִּֽיה֘וֹסֵ֤ף שָׂמ֗וֹ בְּ֭צֵאתוֹ
עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם שְׂפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְתִּי אֶשְׁמָֽע :הֲסִיר֣וֹתִי מִסֵּ֣בֶל שִׁכְמ֑וֹ
כַּ֝פָּ֗יו מִדּ֥וּד תַּעֲבֹֽרְנָה :בַּצָּרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫לְּצֶ֥ךָּ אֶ֭עֶנְךָ בְּסֵ֣תֶר רַ֑עַם
אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה :שְׁמַ֣ע עַ֭מִּי וְאָעִ֣ידָה בָּ֑ךְ יִ֝שְׂרָאֵ֗ל
אִם־תִּֽשְׁמַֽע־לִֽי :לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִ֝שְׁתַּחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר :אָנֹכִ֨י
W

באר התמיד

X

קנ .ראש השנה ל :רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'.
קנא .תהילים פ"א ז'.
קנב .מפני שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים )רש"י ראש השנה ל.(:
קנג .ראש השנה ל :וברש"י .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'.
קנד .תהילים פ"א.

תמ

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

| יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗יךָ הַֽ֭מַּעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־פִּ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהוּ:
וְלֹא־שָׁמַ֣ע עַמִּ֣י לְקוֹלִ֑י וְ֝יִשְׂרָאֵ֗ל לֹא־אָ֥בָה לִֽי :וָֽ֭אֲשַׁלְּחֵהוּ בִּשְׁרִיר֣וּת
לִבָּ֑ם יֵ֝לְכ֗וּ בְּֽמוֹעֲצוֹתֵיהֶֽם :ל֗וּ עַ֭מִּי שֹׁמֵ֣עַֽ לִ֑י יִ֝שְׂרָאֵ֗ל בִּדְרָכַ֥י יְהַלֵּֽכוּ:
כִּ֭מְעַט אוֹיְבֵיהֶ֣ם אַכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל צָ֝רֵיהֶ֗ם אָשִׁ֥יב יָדִֽי :מְשַׂנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה
יְכַֽחֲשׁוּ־ל֑וֹ וִיהִ֖י עִתָּ֣ם לְעוֹלָֽם :וַֽ֭יַּאֲכִילֵהוּ מֵחֵ֣לֶב חִטָּ֑ה וּ֝מִצּ֗וּר דְּבַ֣שׁ
אַשְׂבִּיעֶֽךָ:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים
תקיעה תרועה תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל
העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
בקרבן תמיד של בין הערביים של ראש השנה ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'קול ה' יחיל מדבר'קנה.
והטעם הוא כדי להזכיר בראש השנה זכות קול שופרות של
מתן תורהקנו.

ואומריםקנז :מִזְמ֗וֹר לְדָ֫ ִו֥ד הָב֣וּ לַֽ֭יהֹוָה בְּנֵ֣י אֵלִ֑ים הָב֥וּ לַ֝יהֹוָ֗ה כָּב֥וֹד
וָעֹֽז :הָב֣וּ לַֽ֭יהֹוָה כְּב֣וֹד שְׁמ֑וֹ הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַ֝יהֹוָ֗ה בְּהַדְרַת־קֹֽדֶשׁ :ק֥וֹל
יְהֹוָ֗ה עַל־הַ֫מָּ֥יִם אֵֽל־הַכָּב֥וֹד הִרְעִ֑ים יְ֝הֹוָ֗ה עַל־מַ֥יִם רַבִּֽים :קוֹל־יְהֹוָ֥ה
בַּכֹּ֑חַ ק֥וֹל יְ֝הֹוָ֗ה בֶּהָדָֽר :ק֣וֹל יְ֭הֹוָה שֹׁבֵ֣ר אֲרָזִ֑ים וַיְשַׁבֵּ֥ר יְ֝הֹוָ֗ה
אֶת־אַרְזֵ֥י הַלְּבָנֽוֹן :וַיַּרְקִידֵ֥ם כְּמוֹ־עֵ֑גֶל לְבָנ֥וֹן וְ֝שִׂרְיֹ֗ן כְּמ֣וֹ בֶן־רְאֵמִֽים:
קוֹל־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַהֲב֥וֹת אֵֽשׁ :ק֣וֹל יְ֭הֹוָה יָחִ֣יל מִדְבָּ֑ר יָחִ֥יל יְ֝הֹוָ֗ה
מִדְבַּ֥ר קָדֵֽשׁ :ק֤וֹל יְהֹוָ֨ה | יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֮ וַֽיֶּחֱשֹׂ֪ף יְעָ֫ר֥וֹת וּבְהֵיכָל֑וֹ
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כֻּ֝לּ֗וֹ אֹמֵ֥ר כָּבֽוֹד :יְ֭הֹוָה לַמַּבּ֣וּל יָשָׁ֑ב וַיֵּ֥שֶׁב יְ֝הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעוֹלָֽם :יְֽהֹוָ֗ה
עֹ֖ז לְעַמּ֣וֹ יִתֵּ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַמּ֣וֹ בַשָּׁלֽוֹם:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של יום הכיפורים ,השיר שהלוים אומרים הוא 'לדוד
ברכי נפשי'קנח.

ואומריםקנטְ :לדָוִ֙ד | בָּרְכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהֹוָ֑ה וְכָל־קְ֝רָבַ֗י אֶת־שֵׁ֥ם
קָדְשֽׁוֹ :בָּרְכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהֹוָ֑ה וְאַל־תִּ֝שְׁכְּחִ֗י כָּל־גְּמוּלָֽיו :הַסֹּלֵ֥חַ
לְכָל־עֲוֹנֵ֑כִי הָ֝רֹפֵ֗א לְכָל־תַּחֲלֻאָֽיְכִי :הַגּוֹאֵ֣ל מִשַּׁ֣חַת חַיָּ֑יְכִי הַֽ֝מְעַטְּרֵ֗כִי
חֶ֣סֶד וְרַחֲמִֽים :הַמַּשְׂבִּ֣יַע בַּטּ֣וֹב עֶדְיֵ֑ךְ תִּתְחַדֵּ֖שׁ כַּנֶּ֣שֶׁר נְעוּרָֽיְכִי :עֹשֵׂ֣ה
צְדָק֣וֹת יְהֹוָ֑ה וּ֝מִשְׁפָּטִ֗ים לְכָל־עֲשׁוּקִֽים :יוֹדִ֣יעַ דְּרָכָ֣יו לְמֹשֶׁ֑ה לִבְנֵ֥י
יִ֝שְׂרָאֵ֗ל עֲלִילֽוֹתָיו :רַח֣וּם וְחַנּ֣וּן יְהֹוָ֑ה אֶ֖רֶךְ אַפַּ֣יִם וְרַב־חָֽסֶד:
לֹֽא־לָנֶ֥צַח יָרִ֑יב וְלֹ֖א לְעוֹלָ֣ם יִטּֽוֹר :לֹ֣א כַ֭חֲטָאֵינוּ עָ֣שָׂה לָ֑נוּ וְלֹ֥א
כַ֝עֲוֹנֹתֵ֗ינוּ גָּמַ֥ל עָלֵֽינוּ :כִּ֤י כִגְבֹ֣הַּ שָׁ֭מַיִם עַל־הָאָ֑רֶץ גָּבַ֥ר חַ֝סְדּ֗וֹ
עַל־יְרֵאָֽיו :כִּרְחֹ֣ק מִ֭זְרָח מִֽמַּֽעֲרָ֑ב הִֽרְחִ֥יק מִ֝מֶּ֗נּוּ אֶת־פְּשָׁעֵֽינוּ :כְּרַ ֵח֣ם
אָ֭ב עַל־בָּנִ֑ים רִחַ֥ם יְ֝הֹוָ֗ה עַל־יְרֵאָֽיו :כִּי־ה֖וּא יָדַ֣ע יִצְרֵ֑נוּ זָ֝כ֗וּר
כִּי־עָפָ֥ר אֲנָֽחְנוּ :אֱ֭נוֹשׁ כֶּחָצִ֣יר יָמָ֑יו כְּצִ֥יץ הַ֝שָּׂדֶ֗ה כֵּ֣ן יָצִֽיץ :כִּ֤י ר֣וּחַ
עָֽבְרָה־בּ֣וֹ וְאֵינֶ֑נּוּ וְלֹא־יַכִּירֶ֖נּוּ ע֣וֹד מְקוֹמֽוֹ :וְחֶ֤סֶד יְהֹוָ֙ה | מֵעוֹלָ֣ם
וְעַד־ע֭וֹלָם עַל־יְרֵאָ֑יו וְ֝צִדְקָת֗וֹ לִבְנֵ֥י בָנִֽים :לְשֹׁמְרֵ֥י בְרִית֑וֹ וּלְזֹכְרֵ֥י
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עוונות ,וכו'.
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פִ֝קֻּדָ֗יו לַעֲשׂוֹתָֽם :יְֽהֹוָ֗ה בַּ֭שָּׁמַיִם הֵכִ֣ין כִּסְא֑וֹ וּ֝מַלְכוּת֗וֹ בַּכֹּ֥ל מָשָֽׁלָה:
בָּרְכ֥וּ יְהֹוָ֗ה מַלְאָ֫כָ֥יו גִּבֹּ֣רֵי כֹ֭חַ עֹשֵׂ֣י דְבָר֑וֹ לִ֝שְׁמֹ֗עַ בְּק֣וֹל דְּבָרֽוֹ :בָּרְכ֣וּ
יְ֭הֹוָה כָּל־צְבָאָ֑יו מְ֝שָׁרְתָ֗יו עֹשֵׂ֥י רְצוֹנֽוֹ :בָּרְכ֤וּ יְהֹוָ֙ה | כָּֽל־מַעֲשָׂ֗יו
בְּכָל־מְקֹמ֥וֹת מֶמְשַׁלְתּ֑וֹ בָּרְכִ֥י נַ֝פְשִׁ֗י אֶת־יְהֹוָֽה:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של היום הראשון של חג הסוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'נודע ביהודה'קס.

ואומריםקסא :לַמְנַצֵּ֥חַ בִּנְגִינֹ֑ת מִזְמ֖וֹר לְאָסָ֣ף שִֽׁיר :נוֹדָ֣ע בִּֽיהוּדָ֣ה
אֱלֹהִ֑ים בְּ֝יִשְׂרָאֵ֗ל גָּד֥וֹל שְׁמֽוֹ] :טז[ וַיְהִ֣י בְשָׁלֵ֣ם סֻכּ֑וֹ וּמְע֖וֹנָת֣וֹ בְצִיּֽוֹן:
שָׁ֭מָּה שִׁבַּ֣ר רִשְׁפֵי־קָ֑שֶׁת מָגֵ֬ן וְחֶ֖רֶב וּמִלְחָמָ֣ה סֶֽלָה :נָ֭אוֹר אַתָּ֥ה אַדִּ֗יר
מֵֽהַרְרֵי־טָֽרֶף :אֶשְׁתּוֹלְל֨וּ | אַבִּ֣ירֵי לֵ֭ב נָמ֣וּ שְׁנָתָ֑ם וְלֹא־מָצְא֖וּ
כָל־אַנְשֵׁי־חַ֣יִל יְדֵיהֶֽם :מִ֭גַּעֲרָ֣תְךָ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֑ב נִ֝רְדָּ֗ם וְרֶ֣כֶב וָסֽוּס:
אַתָּ֤ה | נ֥וֹרָא אַ֗תָּה וּמִֽי־יַעֲמֹ֥ד לְפָנֶ֗יךָ מֵאָ֥ז אַפֶּֽךָ :מִ֭שָּׁמַיִם הִשְׁמַ֣עְתָּ
דִּ֑ין אֶ֖רֶץ יָֽרְאָ֣ה וְשָׁקָֽטָה :בְּקוּם־לַמִּשְׁפָּ֥ט אֱלֹהִ֑ים לְהוֹשִׁ֖יעַ
כָּל־עַנְוֵי־אֶ֣רֶץ סֶֽלָה :כִּֽי־חֲמַ֣ת אָדָ֣ם תּוֹדֶ֑ךָּ שְׁאֵרִ֖ית חֵמֹ֣ת תַּחְגֹּֽר] :יז[
נִֽדֲר֣וּ וְשַׁלְּמוּ֮ לַיהֹוָ֪ה אֱֽלֹהֵ֫יכֶ֥ם כָּל־סְבִיבָ֑יו יוֹבִ֥ילוּ שַׁ֝֗י לַמּוֹרָֽא :יִ֭בְצֹר
ר֣וּחַ נְגִידִ֑ים נ֝וֹרָ֗א לְמַלְכֵי־אָֽרֶץ:
W
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תמג

ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של יום הראשון של חול המועד סוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'הבו לה' בני אלים'קסב.
והטעם הוא מפני שהיום תחלת שמחת בית השואבה דהיינו
'כבוד ועוז' ,ובאותו מזמור 'קול ה' על המים' על שם ניסוך
המיםקסג.

ואומרים כל המזמורקסד :מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד הָב֣וּ לַֽ֭יהֹוָה בְּנֵ֣י אֵלִ֑ים הָב֥וּ
לַ֝יהֹוָ֗ה כָּב֥וֹד וָעֹֽז :הָב֣וּ לַֽ֭יהֹוָה כְּב֣וֹד שְׁמ֑וֹ הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַ֝יהֹוָ֗ה
בְּהַדְרַת־קֹֽדֶשׁ :ק֥וֹל יְהֹוָ֗ה עַל־הַ֫מָּ֥יִם אֵֽל־הַכָּב֥וֹד הִרְעִ֑ים יְ֝הֹוָ֗ה
עַל־מַ֥יִם רַבִּֽים :קוֹל־ ְיהֹוָ֥ה בַּכֹּ֑חַ ק֥וֹל יְ֝הֹוָ֗ה בֶּהָדָֽר :ק֣וֹל יְ֭הֹוָה שֹׁבֵ֣ר
אֲרָזִ֑ים וַיְשַׁבֵּ֥ר יְ֝הֹוָ֗ה אֶת־אַרְזֵ֥י הַלְּבָנֽוֹן :וַיַּרְקִידֵ֥ם כְּמוֹ־עֵ֑גֶל לְבָנ֥וֹן
וְ֝שִׂרְיֹ֗ן כְּמ֣וֹ בֶן־רְאֵמִֽים :קוֹל־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַהֲב֥וֹת אֵֽשׁ :ק֣וֹל יְ֭הֹוָה
יָחִ֣יל מִדְבָּ֑ר יָחִ֥יל יְ֝הֹוָ֗ה מִדְבַּ֥ר קָדֵֽשׁ :ק֤וֹל יְהֹוָ֨ה | יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֮
וַֽיֶּחֱשֹׂ֪ף יְעָ֫ר֥וֹת וּבְהֵיכָל֑וֹ כֻּ֝לּ֗וֹ אֹמֵ֥ר כָּבֽוֹד :יְ֭הֹוָה לַמַּבּ֣וּל יָשָׁ֑ב וַיֵּ֥שֶׁב
יְ֝הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעוֹלָֽם :יְֽהֹוָ֗ה עֹ֖ז לְעַמּ֣וֹ יִתֵּ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַמּ֣וֹ
בַשָּׁלֽוֹם:
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קסב .סוכה נ"ה .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א.
קסג .רש"י סוכה נ"ה.
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מסכת תמיד

ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של יום השני של חול המועד סוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'ולרשע אמר אלהים'קסה.
והטעם הוא מפני שכל המזמור דברי כבושין הם לנאספים
לעזרה למצות החג ושמחים שמחת החג ,ומוכיחם 'מה לך לספר
חוקי' ,כלומר ,למה לך לבא לבית זה עם שאר עמי אם אינך
חוזר בתשובה .ובאותו מזמור כתוב 'זבח לאלהים תודה ושלם
לעליון נדריך' ,על שחג הסוכות זמן בל תאחר הוא לשלש
רגלים כסדרם ,וסוף המזמור 'זובח תודה יכבדנני ושם דרך
אראנו בישע אלהים'קסו.

ואומריםקסז :מִזְמ֗וֹר לְאָ֫סָ֥ף אֵ֤ל | אֱֽלֹהִ֡ים יְֽהֹוָ֗ה דִּבֶּ֥ר וַיִּקְרָא־אָ֑רֶץ
מִמִּזְרַח־שֶׁ֝֗מֶשׁ עַד־מְבֹאֽוֹ :מִצִּיּ֥וֹן מִכְלַל־יֹ֗פִי אֱלֹהִ֥ים הוֹפִֽיעַ :יָ֤בֹ֥א
אֱלֹהֵ֗ינוּ וְֽאַל־יֶ֫חֱרַ֥שׁ אֵשׁ־לְפָנָ֥יו תֹּאכֵ֑ל וּ֝סְבִיבָ֗יו נִשְׂעֲרָ֥ה מְאֹֽד :יִקְרָ֣א
אֶל־הַשָּׁמַ֣יִם מֵעָ֑ל וְאֶל־הָ֝אָ֗רֶץ לָדִ֥ין עַמּֽוֹ :אִסְפוּ־לִ֥י חֲסִידָ֑י כֹּרְתֵ֖י
בְרִיתִ֣י עֲלֵי־זָֽבַח :וַיַּגִּ֣ידוּ שָׁמַ֣יִם צִדְק֑וֹ כִּֽי־אֱלֹהִ֓ים | שֹׁפֵ֖ט ה֣וּא סֶֽלָה:
שִׁמְעָ֤ה עַמִּ֨י | וַאֲדַבֵּ֗רָה יִ֭שְׂרָאֵל וְאָעִ֣ידָה בָּ֑ךְ אֱלֹהִ֖ים אֱלֹהֶ֣יךָ אָנֹֽכִי:
לֹ֣א עַל־זְ֭בָחֶיךָ אוֹכִיחֶ֑ךָ וְעוֹלֹתֶ֖יךָ לְנֶגְדִּ֣י תָמִֽיד :לֹא־אֶקַּ֣ח מִבֵּיתְךָ֣ פָ֑ר
מִ֝מִּכְלְאֹתֶ֗יךָ עַתּוּדִֽים :כִּי־לִ֥י כָל־חַיְתוֹ־יָ֑עַר בְּ֝הֵמ֗וֹת בְּהַרְרֵי־אָֽלֶף:
יָ֭דַעְתִּי כָּל־ע֣וֹף הָרִ֑ים וְזִ֥יז שָׂ֝דַ֗י עִמָּדִֽי :אִם־אֶ֭רְעַב לֹא־אֹ֣מַר לָ֑ךְ
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תמה

כִּי־לִ֥י תֵ֝בֵ֗ל וּמְלֹאָֽהּ :הַֽ֭אוֹכַל בְּשַׂ֣ר אַבִּירִ֑ים וְדַ֖ם עַתּוּדִ֣ים אֶשְׁתֶּֽה:
זְבַ֣ח לֵאלֹהִ֣ים תּוֹדָ֑ה וְשַׁלֵּ֖ם לְעֶלְי֣וֹן נְדָרֶֽיךָ :וּ֭קְרָאֵנִי בְּי֣וֹם צָרָ֑ה
אֲ֝חַלֶּצְךָ֗ וּֽתְכַבְּדֵֽנִי :וְלָ֤רָשָׁ֨ע | אָ֘מַ֤ר אֱלֹהִ֗ים מַה־לְּ֭ךָ לְסַפֵּ֣ר חֻקָּ֑י
וַתִּשָּׂ֖א בְרִיתִ֣י עֲלֵי־פִֽיךָ :וְ֭אַתָּה שָׂנֵ֣אתָ מוּסָ֑ר וַתַּשְׁלֵ֖ךְ דְּבָרַ֣י אַחֲרֶֽיךָ:
אִם־רָאִ֣יתָ גַ֭נָּב וַתִּ֣רֶץ עִמּ֑וֹ וְעִ֖ם מְנָאֲפִ֣ים חֶלְקֶֽךָ :פִּ֭יךָ שָׁלַ֣חְתָּ בְרָעָ֑ה
וּ֝לְשׁוֹנְךָ֗ תַּצְמִ֥יד מִרְמָֽה :תֵּ֭שֵׁב בְּאָחִ֣יךָ תְדַבֵּ֑ר בְּבֶֽן־אִ֝מְּךָ֗ תִּתֶּן־דֹּֽפִי:
אֵ֤לֶּה עָשִׂ֨יתָ | וְֽהֶחֱרַ֗שְׁתִּי דִּמִּ֗יתָ הֱֽיוֹת־אֶֽהְיֶ֥ה כָמ֑וֹךָ אוֹכִיחֲךָ֖ וְאֶֽעֶרְכָ֣ה
לְעֵינֶֽיךָ :בִּֽינוּ־נָ֣א זֹ֭את שֹׁכְחֵ֣י אֱל֑וֹהַּ פֶּן־אֶ֝טְרֹ֗ף וְאֵ֣ין מַצִּֽיל :זֹבֵ֥חַ
תּוֹדָ֗ה יְֽכַ֫בְּדָ֥נְנִי וְשָׂ֥ם דֶּ֑רֶךְ אַ֝רְאֶ֗נּוּ בְּיֵ֣שַׁע אֱלֹהִֽים:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של יום השלישי של חול המועד סוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'מי יקום לי עם מרעים'קסח.
והטעם הוא מפני שפרשת 'מי יקום לי' מדברת על הצרות,
שהיו משועבדין בבית שני תחת מלכי פרס ומלכי יון ומלכי
רומי ,ואף על פי כן אינם נמנעים מלשמוח שמחת מלכם,
ומתפללים מי יקום לנו להצילנו מן המרעים האלה ,לולי ה'
עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי ,אם אמרתי מטה רגלי וגו',
שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו ,כלומר ,אף לפי צרותינו אין
אנו נמנעים מלבא להשתעשע בתנחומיךקסט.
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קסח .סוכה נ"ה .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א.
קסט .רש"י סוכה נ"ה.

X

תמו

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

ואומריםקע :מִֽי־יָק֣וּם לִ֭י עִם־מְרֵעִ֑ים מִֽי־יִתְיַצֵּ֥ב לִ֝י עִם־פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן:
לוּלֵ֣י יְ֭הֹוָה עֶזְרָ֣תָה לִּ֑י כִּמְעַ֓ט | שָֽׁכְנָ֖ה דוּמָ֣ה נַפְשִֽׁי :אִם־אָ֭מַרְתִּי
מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַסְדְּךָ֥ יְ֝הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי :בְּרֹ֣ב שַׂרְעַפַּ֣י בְּקִרְבִּ֑י תַּ֝נְחוּמֶ֗יךָ
יְֽשַׁעַשְׁע֥וּ נַפְשִֽׁי :הַֽ֭יְ ָחבְרְךָ כִּסֵּ֣א הַוּ֑וֹת יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק :יָ֭גוֹדּוּ
עַל־נֶ֣פֶשׁ צַדִּ֑יק וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְשִֽׁיעוּ :וַיְהִ֬י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִשְׂגָּ֑ב וֵ֝אלֹהַ֗י
לְצ֣וּר מַחְסִֽי :וַיָּ֤שֶׁב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אוֹנָ֗ם וּבְרָעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם יַ֝צְמִיתֵ֗ם
יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ:
במוסף של יום הרביעי של חול המועד סוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'בינו בוערים בעם'קעא.
והטעם הוא מפני שעכשיו זמן מתנות עניים ,שהוא זמן אסיף
זמן לקט שכחה ופאה ומעשר עני .וכשמגיעים הימים האחרונים
של סוכות שהם קרובים לפרוש ולשוב לבתיהם ,קוראים לפניהם
להוכיחם שיעשרו כראוי .ואף על פי שהמעשרות בצנעה ,ולא
יאמרו מי רואנו ומי יודענו ,לכך אומר 'בינו בוערים בעם'
שאומרים בלבם מי יגיד מעשינו' ,הנוטע אזן הלא ישמע אם
יוצר עין הלא יביט היוסר גוים הלא יוכיח' וגו'קעב.

ואומריםקעג :בִּ֭ינוּ בֹּעֲרִ֣ים בָּעָ֑ם וּ֝כְסִילִ֗ים מָתַ֥י תַּשְׂכִּֽילוּ :הֲנֹ֣טַֽע אֹ֖זֶן
הֲלֹ֣א יִשְׁמָ֑ע אִֽם־יֹ֥צֵֽר עַ֝֗יִן הֲלֹ֣א יַבִּֽיט :הֲיֹסֵ֣ר גּ֭וֹיִם הֲלֹ֣א יוֹכִ֑יחַ
הַֽמְלַמֵּ֖ד אָדָ֣ם דָּֽעַת :יְֽהוָ֗ה יֹ֭דֵעַ מַחְשְׁב֣וֹת אָדָ֑ם כִּי־הֵ֥מָּה הָֽבֶל :אַשְׁרֵ֤י
| הַגֶּ֣בֶר אֲשֶׁר־תְּיַסְּרֶ֣נּוּ יָּ֑הּ וּֽמִתּוֹרָתְךָ֥ תְלַמְּדֶֽנּוּ :לְהַשְׁקִ֣יט ל֖וֹ מִ֣ימֵי
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רָ֑ע עַ֤ד יִכָּרֶ֖ה לָרָשָׁ֣ע שָֽׁחַת :כִּ֤י | לֹא־יִטֹּ֣שׁ יְהֹוָ֣ה עַמּ֑וֹ וְ֝נַחֲלָת֗וֹ לֹ֣א
יַעֲזֹֽב :כִּֽי־עַד־צֶ֭דֶק יָשׁ֣וּב מִשְׁפָּ֑ט וְ֝אַחֲרָ֗יו כָּל־יִשְׁרֵי־לֵֽב:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של יום החמישי של חול המועד סוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'הסירותי מסבל שכמו'קעד.
והטעם הוא מפני שהם דברי תנחומים ,אם תזכו 'בצרה קראת
ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה' ,על המים
שנידונים עליהם בחג ,לפי מה שאני בוחנך אפסוק לך ,על שם
שמתפללים על הגשמים וצריכים להם ,וכתוב במזמור זה 'אנכי
ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו' שאשלח
לכם ברכה ,וסוף המזמור 'ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש
אשביעך'קעה.

ואומריםקעו :הֲסִיר֣וֹתִי ִמסֵּ֣בֶל שִׁכְמ֑וֹ כַּ֝פָּ֗יו מִדּ֥וּד תַּעֲבֹֽרְנָה :בַּצָּרָ֥ה
קָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫לְּצֶ֥ךָּ אֶ֭עֶנְךָ בְּסֵ֣תֶר רַ֑עַם אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה:
שְׁמַ֣ע עַ֭מִּי וְאָעִ֣ידָה בָּ֑ךְ יִ֝שְׂרָאֵ֗ל אִם־תִּֽשְׁמַֽע־לִֽי :לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר
וְלֹ֥א תִ֝שְׁתַּחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר :אָנֹכִ֨י | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗יךָ הַֽ֭מַּעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ
מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־פִּ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהוּ :וְלֹא־שָׁמַ֣ע עַמִּ֣י לְקוֹלִ֑י וְ֝יִשְׂרָאֵ֗ל
לֹא־אָ֥בָה לִֽי :וָֽ֭אֲשַׁלְּחֵהוּ בִּשְׁרִיר֣וּת לִבָּ֑ם יֵ֝לְכ֗וּ בְּֽמוֹעֲצוֹתֵיהֶֽם :ל֗וּ עַ֭מִּי
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שֹׁמֵ֣עַֽ לִ֑י יִ֝שְׂרָאֵ֗ל בִּדְרָכַ֥י יְהַלֵּֽכוּ :כִּ֭מְעַט אוֹיְבֵיהֶ֣ם אַכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל
צָ֝רֵיהֶ֗ם אָשִׁ֥יב יָדִֽי :מְשַׂנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה יְכַֽחֲשׁוּ־ל֑וֹ וִיהִ֖י עִתָּ֣ם לְעוֹלָֽם:
וַֽ֭יַּאֲכִילֵהוּ מֵחֵ֣לֶב חִטָּ֑ה וּ֝מִצּ֗וּר דְּבַ֣שׁ אַשְׂבִּיעֶֽךָ:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
במוסף של יום השישי של חול המועד סוכות ,השיר שהלוים
אומרים הוא 'ימוטו כל מוסדי ארץ'קעז.
והטעם הוא מפני שכתוב בפרק זה 'עני ורש הצדיקו' אלו
מעשרות .כמו שדרשו חז"ל על פסוק זה ,צדק משלך ותן לוקעח.
'לא ידעו ולא יבינו' ,ומי שאינו נותן לבו להבין לכך 'בחשכה
יתהלכו' זו מיתה ,כמו שכתובקעט ְ ּבאַ ְר ָּב ָעה ְפ ָר ִקים הַ דֶּ בֶ ר
ש ְ ּבכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ֶגזֶל ַמ ְּתנוֹ ת
ִמ ְת ַר ֶּבה וכו' ,ו ְּבמוֹ צָ אֵ י הֶ חָ ג ׁ ֶ
קפ
ֲענִ ִּיים .וגורם קללה לעולם ורעבון ש'ימוטו כל אפסי ארץ' .

ואומרים כל המזמורקפא :מִזְמ֗וֹר לְאָ֫סָ֥ף אֱֽלֹהִ֗ים נִצָּ֥ב בַּעֲדַת־אֵ֑ל
בְּקֶ֖רֶב אֱלֹהִ֣ים יִשְׁפֹּֽט :עַד־מָתַ֥י תִּשְׁפְּטוּ־עָ֑וֶל וּפְנֵ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים
תִּשְׂאוּ־סֶֽלָה :שִׁפְטוּ־ ַד֥ל וְיָת֑וֹם עָנִ֖י וָרָ֣שׁ הַצְדִּֽיקוּ :פַּלְּטוּ־דַ֥ל וְאֶבְי֑וֹן
מִיַּ֖ד רְשָׁעִ֣ים הַצִּֽילוּ :לֹ֤א יָֽדְע֨וּ | וְלֹ֥א יָבִ֗ינוּ בַּחֲשֵׁכָ֥ה יִתְהַלָּ֑כוּ יִ֝מּ֗וֹטוּ
כָּל־מ֥וֹסְדֵי אָֽרֶץ :אֲֽנִי־אָ֭מַרְתִּי אֱלֹהִ֣ים אַתֶּ֑ם וּבְנֵ֖י עֶלְי֣וֹן כֻּלְּכֶֽם :אָ֭כֵן
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כְּאָדָ֣ם תְּמוּת֑וּן וּכְאַחַ֖ד הַשָּׂרִ֣ים תִּפֹּֽלוּ :קוּמָ֣ה אֱ֭לֹהִים שָׁפְטָ֣ה הָאָ֑רֶץ
כִּֽי־אַתָּ֥ה תִ֝נְחַ֗ל בְּכָל־הַגּוֹיִֽם:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.
אם חל שבת באחד מימי חול המועד סוכות ,נדחה השיר 'ימוטו
כל מוסדי ארץ' ,שהוא האחרון .דהיינו ,ששיר שנדחה כי היה
שבת ,אומרים אותו למחר ,ונשאר שלא אומרים את השיר
האחרון כללקפב.
במוסף של שמיני עצרת ,השיר שהלוים אומרים הוא 'למנצח
על השמינית'קפג.

ואומרים כל המזמורקפדַ :למְנַצֵּ֥חַ עַֽל־הַשְּׁמִינִ֗ית מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:
הוֹשִׁ֣יעָה יְ֭הֹוָה כִּי־גָמַ֣ר חָסִ֑יד כִּי־פַ֥סּוּ אֱ֝מוּנִ֗ים מִבְּנֵ֥י אָדָֽם :שָׁ֤וְא |
יְֽדַבְּרוּ֮ אִ֤ישׁ אֶת־רֵ֫עֵ֥הוּ שְׂפַ֥ת חֲלָק֑וֹת בְּלֵ֖ב וָלֵ֣ב יְדַבֵּֽרוּ :יַכְרֵ֣ת יְ֭הֹוָה
כָּל־שִׂפְתֵ֣י חֲלָק֑וֹת לָ֝שׁ֗וֹן מְדַבֶּ֥רֶת גְּדֹלֽוֹת :אֲשֶׁ֤ר אָֽמְר֨וּ | לִלְשֹׁנֵ֣נוּ
נַ֭גְבִּיר שְׂפָתֵ֣ינוּ אִתָּ֑נוּ מִ֖י אָד֣וֹן לָֽנוּ :מִשֹּׁ֥ד עֲנִיִּים֮ מֵאַנְקַ֪ת אֶבְי֫וֹנִ֥ים
עַתָּ֣ה אָ֭קוּם יֹאמַ֣ר יְהֹוָ֑ה אָשִׁ֥ית בְּ֝יֵ֗שַׁע יָפִ֥יחַֽ לֽוֹ :אִֽמֲר֣וֹת יְהֹוָה֮
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ועוד מפני שכתוב בו 'אמרות ה' אמרות טהורות' וכו' ,שזה ענין שמחת תורה.
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אֲמָר֪וֹת טְהֹ֫ר֥וֹת כֶּ֣סֶף צָ֭רוּף בַּעֲלִ֣יל לָאָ֑רֶץ מְ֝זֻקָּ֗ק שִׁבְעָתָֽיִם:
אַתָּֽה־יְהֹוָ֥ה תִּשְׁמְרֵ֑ם תִּצְּ ֶר֓נּוּ | מִן־ ַהדּ֖וֹר ז֣וּ לְעוֹלָֽם :סָבִ֗יב רְשָׁעִ֥ים
יִתְהַלָּכ֑וּן כְּרֻ֥ם זֻ֝לּ֗וּת לִבְנֵ֥י אָדָֽם:
ומחלקים לשלשה חלקים ,על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה
תקיעה .ועל כל פעם שתוקעים ,משתחווים כל העם שבעזרה
בפישוט ידים ורגלים.

ברוך המקום ברוך הוא ,שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ,ללמוד את סדר
עבודת התמיד בבית המקדש ,הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך .כן
נזכה להמשיך ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים .ועינינו תראינה
מלכותך בציון בקרוב ,ונזכה לראות את הבית בבניינו בהר הקודש
בירושלים ,כהנים בעבודתם ולויים בשירם וזמרם וישראל במעמדם,
בהגלות נגלות כבוד מלכותך עלינו לעיני כל בשר ,ועין בעין נראה בשוב
ה' ציון בקרוב מאוד .במהרה בימינו אמן.
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בספה"ק 'דרך מצוותיך' להרה"ק הצמח צדק זיע"א ,מצות בנין מקדש )דף פה( ,וז"ל) :צ"ה(

לבנות מקדש ,שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם )שמות כ"ה ח'( .ואלו הן הדברים שהם
עיקר בבניין הבית עושים בו קדש וקדש הקדשים ויהי' לפני הקדש מקום אחר והוא הנק'
אולם ,ושלשתם נק' היכל .ועושים מחיצה א' סביב להיכל רחוקה ממנו כעין קלעי החצר
שהיו במדבר וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אהל מועד הוא עזרה והכל נק' מקדש,
ועושים במקדש הכלים הכתובים בתורה הארון בקדה"ק ומנורה ושולחן ומזבח הפנימי בקדש,
ומזבח החיצון בעזרה.
א( ולהבין זה ענין המקדש והכלים ,בהיות כי עיקר כוונת עשיית המקדש הוא להיות גילוי
אלהות בישראל כמ"ש ושכנתי בתוכם לכך נצטווינו לעשותו כדוגמת סדר ההשתלשלות
הנמשך מעצמות א"ס ב"ה כי מבואר במ"ח דרך בריאת העולם כיצד אא"ס צמצם אורו ופנה
מקום שוה מכל צדדיו והוא מקום עגול כו' ומשך בתוכו קו אור דק ובדרך ירידתו האיר
בחלל ההוא עגול אחר של אור רחוק מעט מאא"ס וברדתו עוד האיר עגול שני עד עשרה
עגולים שהם כח"ב כו' ואחריהם באים י"ס דיושר כו' עכ"ד במסכת א"ב בסדר זרעים ע"ש,
וביאור הדברים ידוע דאור הפנימי הוא בחי' גילוי אלהות בכל עולם לפי ערכו ואור המקיף
הוא מה שנשאר בהעלם ולא בא לידי גילוי שהוא סובב מכל צד בשוה ורצה הקב"ה להיות
לו דירה בתחתונים כדוגמת ראשית ההשתלשלות מעצמות אא"ס לכך ציוה לעשות המשכן
כדוגמת זה )ועד"ז בבית עולמים( והיינו היריעות והקרשים שבמשכן הם דוגמת אורות מקיפים
עליונים שלמעלה מאצי' ומקיפים שבאצי' ,והכלים הם כמו בחי' א"פ המשתלשלים מן הקו
שהם בחי' גילוי אלהות ממש בכל עולם וכך בארון כתיב ונועדתי כו' מבין שני הכרובים
)שמות כ"ה כ"ב( וכן במזבח הי' יורד אש שלמעלה ועד"ז גם במנורה עדות היא לבאי עולם
)שבת כ"ב ב'( שהשכינה שורה בישראל וכן בשולחן שהלחם חם כו' ואמנם לא כל המקיפים
שוים כי אין תמונת המקיף אלא לפי אופן הפנימי שיסתעף ממנו עד"מ השפעת גילוי שכל
לפי אופן רצון הגילוי כן יהי' המקיף בתחלה לכך הי' תמונת היריעות והקרשים בתמונה
פרטית כך וכך כמו אורך היריעה כך וכך וכדומה לזה בקרשים מפני שהתכלית הוא הגילוי
אור פנימי ע"י הקרבנות ולפי אופן רצון הגילוי כן צ"ל המשכת המקיפים בתחלה כנ"ל.
ולהבין ענין המקיפים ופנימיי' ששניהם צ"ל בבריאת העולם ובכל המשכת אלהות דלכאורה
מאחר שעיקר הגילוי הוא ע"י או"פ א"כ מה תועלת בהמקיף אמנם הענין מבואר במצות
היחוד )תי"ז פ"ב( ענין ב' מיני המשכות אלו שמשניהם מגיע חיות להעולמות וכן לכל נברא
בפרט וז"ש כל אשר חפץ הוי' עשה )תלים קל"ה ו'( הוא בחי' המקיף וכתיב בדבר ה' שמים
נעשו )תלים ל"ג ו'( הוא בחי' הפנימי .ושם נת' שהמקיף הוא המחי' ג"כ ואדרבה הוא העיקר
אלא שאינו מתגלה בהנברא והפנימי מתגלה בו ,ועוד זאת שהמקיף העלמו בכולם בשוה
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מראש לרגל משא"כ הפנימי ישונה אופן גילוייו בין ראש לרגל ועוד זאת שהמקיף אינו
מתחלק לחלקים והפנימי יתחלק לחלקים רבים צמצומים שונים ,והא בהא תליא כמובן
ממשנ"ת ענינם שם ,אך כאן נוסיף לך משל ע"ז מבשרי מהתלבשות הנפש שבגוף שמאירה
ג"כ ב' מיני חיות לגוף מקיף ופנימי ,הפנימי הוא כמו הארת הנפש במוח לב כבד שהם
הארות שונות מהנפש לפי תכונת חלוקי הכלים המוח מן הלב ומן הכבד )ועד"ז גם בכל

האיברים כמו היד והרגל לפי תכונת כל א' כך הוא מהות חיות הנפש בו( כי השכל שורה במוח
והמדות בלב והתנועה באיברים החיצונים ע"י הדם שבכבד .והנה השכל במוח הוא בבחי'
גילוי שההשכלה מהותה מורגשת במוח והמוח ממולא ממש ממהותה כהמלאות הכלי מן המים
עד שלפי אופן מזגו של המוח אם יבישות או לחלוחית ישונה מהות השכל אם לשכל צח או
לא כידוע והטעם כי מזג גשם המוח מסוגל לקבלת השכל ועד"ז גם הדבור בפה הרי הפה
הגשמי ממולא ומורגש מאותיות הדבור הרוחני' ועד"ז המדות בלב והתנועה בידים וההילוך
ברגלים שידוע שיש גידים ברגל שלפי אופן הרכבתם יהי' תנועת הרגל להילוך וכזה הוא
חיות הנפש המתלבש בהם הוא כח ההילוך וא"כ מובן מזה שחיות הנפש באיברים הוא
בגילוי גמור וזהו ענין התלבשות או"פ בכלי שהוא בגילוי לפי שהכלי מסוגלת לקבלו כי
היא מעין האור ודוגמתו ממש שהרי לא יהלך היד ולא יכתוב הרגל וכו' אלא הרגל יהלך
והיד תכתוב והלב יתפעל והמוח ישכיל ,והרי חיות זה המתגלה הוא בשינויים ממוח ללב
וליד ורגל וגם מתחלק לחלקים רבים שכל ומדות תנועה והילוך דיבור וזהו הפנימי .והמקיף
הוא מה שאנו רואים שיש התפשטות החיות מן הנפש בגוף להיות האיברים מתפעלים ממנו
ואעפ"כ איננו בגלוי להיות מהותם גלוי אליהם וגם מאיר לכולם בסגנון א' מבלי התחלקות,
והוא הרצון כי אנו רואים כאשר ירצה לפשוט ידו ורגלו יפשוט מיד כרגע ואם ירצה לכווץ
יכווץ מיד בעלות הרצון ומזה מופת שהרצון מלובש ונמצא ברגל ממש כי אילו היה
מציאותו רק במוח ומה שמהאיברים נשמעים לרצונו כמו התפשטות או כיווץ הרגל הוא דרך
המשכה שנמשך מרצון שבמוח אל הרגל לעשות כן בעלות הרצון א"כ הי' צריך להיות
שיהוי זמן מעלות הרצון לפשוט הרגל עד שהרגל תתפשט בפועל כדי משך הילוך והמשכת
הרצון מהמוח ברגל ולא הי' באפשרי להיות מיד כרגע ומאחר שאנו רואים שבו ברגע
העלות הרצון להפשיט הרגל וכדומה תתפשט הרגל ממש מוכרח שהרצון נמצא ברגל ממש
ולכן א"צ לשהיית זמן ,והאמת כן הוא כידוע שיש עורקים וגידי המוח שמתפשטים בכל
האיברים ואין בהם דם רק הם כלי הרצון להיות ממשלתו על ידם בכל אבר להניעו כרצונו,
והנה גופה של התנועה הוא ממזג חיות העצמי שביד ושברגל שכבר הם בהכנה מקודם
מלובש בדם שבאבר ההוא המתרבה ע"י אכילה ושתיה משא"כ הרצון הוא חיות נפשי לבד
וממנו לא יבא גוף התנועה אלא שאופן תנועתו הוא על ידי שהכח המניע שבאבר הוא
מניעו כפי הרצון ולא ישנה תפקידו כסוס לגבי רוכבו ואם לא יהי' הרצון להניע ישבת ולא
ינוע אע"פ שיש בו היכולת להניע ומיד שיהי' הרצון להניע יניע כח המניע נמצא שהרצון
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פועל כל פעולותיו באיברי הגוף וגוף הפעולה הוא ע"י החיות הממוזג כבר באבר מהנפש
המלובש בדם והוא בגלוי אבל הרצון אינו בגלוי ואע"פ שישנו בכל האיברים כנ"ל אין
האבר מרגישו וזוהי הנק' בחי' העלם שר"ל שהדבר נמצא ממש שם אלא שאינו בגלוי לגבי
המקבל ולכן אינו בהתחלקות כי הרצון להניע הראש עם להניע הרגל שניהם מהות רצון א'
והא בהא תליא שלפי שאינו מתלבש בגלוי בבחי' אור וכלי אלא בבחי' העלם א"כ יכול
להיות מאיר ברגל ע"ד שמאיר בראש ולכן א"צ להתחלק משא"כ בהארת הנפש שמאיר
בהתלבשות בפנימי' בחי' נר"נ במוח לב כבד הוא בבחי' צמצומים ובבחי' התחלקות לפי
שמאיר בבחי' פנימי כנ"ל .ולהבין קצת יותר ענין הרצון שנמצא ברגל ואעפ"כ אין מהותו
נתפס הוא כמו מראה הלבן שהוא עצמיות הדבר ואינו דבר נוסף כמ"ש במ"א והנה גוף דבר
הלבן הוא מהות ודבר בשטח משא"כ המראה לבן אינו תופס מקום ואיננו נתפס ואע"פ
שישנו בכל חלקי הדבר שאם יחתכוהו לחלקים דקים ימצאוהו לבן מאחר שהוא עצמות
ותולדה טבעי' ,משא"כ גוונים הנצבעים כמש"ש ,אעפ"כ אינו נתפס זולתי דבר המלובן הרי
לך מציאת דבר ועכ"ז אינו נתפס וכמ"כ ענין הרצון שישנו ברגל אבל אינו נתפס משא"כ
הדבור בפה נתפס כו'.
והנמשל מכ"ז למעלה הוא בחי' ממכ"ע וסוכ"ע כי ממכ"ע הוא בחי' חיות האלהות המתגלה
בכל עולם לפי ערכו ודרך כלל בי"ע הנה הם ג' חילוקי מדריגות כמו מוח לב כבד הנ"ל
בנפש שבבריאה מאירים חכמתו ובינתו ודעתו של א"ס ב"ה שהוא כמו השכל שבמוח באדם.
וזהו ענין געה"ע שהנשמות נהנין מזיו שהוא בעולם הבריאה וביצי' מאירים מדותיו של א"ס
ב"ה והוא כמו רוח בלב והוא עולם המלאכים שעבודתם באהוי"ר ובעשי' בחי' נפש
שהעבודה במעשה ,ובכל עולם לפי ערכו הארה זו היא בגילוי ממש כמו החב"ד בבריאה עד
שהנשמות נהנין מהשגתם באא"ס שם בבריאה וכן המדות ביצי' עד שהמלאכים אומרים
ביראה ואהבה קדוש כידוע ,וכן בעשי' מתלבש חיות אלהות בכל נברא בפנימיותו שכל
במדבר וחיות בחי וכו' וה"ז בבחי' צמצומים והתחלקות כנ"ל .אמנם סוכ"ע הוא מ"ש כל
אשר חפץ הוי' עשה )תלים קל"ה ו'( בחי' רצונו העליון ית' שרוצה בפעולותיו שהרצון הוא
בבחי' העלם ומקיף על האיברים ומ"מ על פיו יצאו ועל פיו יבואו והוא המתלבש ונמצא
בכל האיברים וכולם בטילים אצלו כסוס לרוכבו ,והיינו למעלה בחי' חב"ד ומדותיו של א"ס
ב"ה המלובשים בכלים די"ס דבי"ע שמהם באה ההשפעה לכל הנבראים בפנימיו' הם בטילים
לגבי רצונו ית' ששולט בהם להיות ההשפעה כרצונו כמו שהרצון באדם מניע מוחו ורגלו
לאשר יחפוץ יטנו ובלעדו לא יזיזו כנ"ל כן הרצון עליון מאיר בחב"ד המאירים בבריאה
ומנהיג השפעתם כרצונו וכן בעשי' כו' והוא עצמו בבחי' מקיף והעלם שהוא אינו בבחי'
גילוי כמו החב"ד בבריאה כו' ומ"מ עיקר הפעולה ממנו ועל ידו וכמשנ"ת ג"כ באורך
במצות היחוד )תי"ז פ"ב( וזהו הנק' ג"כ מקיפים ופנימי' שהמקיפים המה מקיפים כל
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העולמות כא' שהרי עיגולים דא"ק מקיפים לי"ס דא"ק עם י"ס דעשי' כא' והוא בחי' סוכ"ע
ששוה ומשוה קטן וגדול בחי' הרצון עליון כנ"ל ובכלל נק' א"ק אדם דבריאה וע"י וא"א
נק' אדם דיצי' ואצי' נק' אדם דעשי' והוא בחי' נר"נ והעיגולים סובב לכולם כא' ,והפנימי'
היינו היושר המשתלשל אח"כ בכלים מכלים שונים א"ק ואבי"ע בחי' נר"נ כנ"ל .ובזה יובן
ב' כתובים הנראים כסותרים זא"ז כתוב א' אומר מכה"כ )ישעי' ו' ג'( וכבודו תרגומו זיו
יקרי' בחי' זיו והארה לבד וכתוב א' אומר את השמים ואת הארץ אני מלא )ירמי' כ"ג כ"ד(

ואני משמע מהו"ע ית' ממש והענין כי אני מלא היינו בבחי' סובב והעלם וסובב לד'
עולמות כא' וע"כ אומר שמים וארץ בהשוואה א' אבל ההארה שבבחי' גילוי אינה אלא
מבחי' כבודו זיו יקרי' בחי' ממכ"ע כנ"ל.
וזהו ענין יריעות המשכן שבהם הי' השראת המקיפים וכדאי' בע"ח שהעיגולים השראתם
בההיכלות ע"ש והי' היכל ק"ק בחי' מקיפים דג"ר והמקום הנק' קדש הוא מקיפים דחג"ת
וכידוע שגם בהמקיפי' יש י"ס כנז"ל וכמשנ"ת ג"כ במ"א ענין ע"ס שברצון הרצון להאציל
חכמה זהו בחי' חכמה שברצון כו' ע' בביאור למאמר זהר פ' שמות ע"פ תשורי מראש אמנה
)שה"ש ד' ח'( .והכלים כמו הארון והמנורה כו' הם כלים שבהם הי' גילוי האו"פ כדאי'
בלק"א ח"א פנ"ג שבלוחות שבארון הי' גילוי אלקות שלא כדרך השתלשלות העולמות מיצי'
ועשי' אלא שחב"ד דבריאה נתלבשו ממש בלוחות שבארון ולפיכך לא הי' הארון תופס מקום
כלל כי המקום הי' בטל במציאות לגבי גילוי אלהות שלמעלה מבחי' מקום וכעד"ז גם
במנורה ושולחן ומזבח וכנ"ל.
ב( ועתה יש להבין פרטי הכלים הנה מזבח החיצון הוא בחי' מל' שנשפלת בבי"ע לברר
בירורי נוגה כמ"ש ותתן טרף לביתה ומעלית אותם בסוד מ"ן וכמ"כ הי' ענין הקרבנות
נקרבים במזבח החיצון שהבהמה שהיא מבחי' נוגה נשרפת באש ומתבררת והפסולת נדחה
לחיצונים כמבואר בענין תרומת הדשן ומה שנתברר נכלל באלהות באש שלמעלה ולכן הי'
מזבח החיצון חוץ למקום הנק' קדש כי באצי' לא יגורך רע והבירורים לא שייכים כ"א
בבי"ע כו' ולכן על המזבח הפנימי שבבחי' אצי' כתיב ועולה ומנחה ונסך לא תסכו עליו
)שמות ל' ט'( והוא ל"ת כמ"ש בסדר תצוה )סי' ק"ד( כ"א קטרת שענין הקטרת הוא בחשאי
והוא מל' התקשרות שהעולמות נקשרים זב"ז והוא ע"ד מ"ש רשב"י בחד קטירא אתקטרנא
בי' בקוב"ה ר"ל התקשרות נפלאה ולא בבחי' בירור להפריד הרע אלא גם אחר שכבר
הפריד כל תערובות רע יוסיף אומץ והתקשרות בה' וזה שייך גם במזבח הפנימי ת"ת
דאצילות שמבריח מן הקצה אל הקצה ר"ל שעולה מעלה מעלה עד קצה העליונה בחי' כתר
ולכן הי' מזה"פ מכוון נגד הארון ועד"ז הוא משרז"ל מיכאל מקריב נשמותיהן של צדיקים
ע"ג המזבח )עי' תוס' מנחות ק"י( ואין זה בירור אלא תוספת התקשרות כנ"ל לאשתאבא
בגופא דמלכא .ושולחן בצפון בחי' רשפי אש האהבה שהיא כמעלת הזהב על הכסף שנמשכת
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מגבורה דאצי' ומשם באים כל ההשפעות כידוע בענין גבורות גשמים ולכן הי' מניחים הלחם
על השלחן ,ומנורה בדרום הוא בחי' חסד ,והארון שבקדה"ק הוא בחי' כלי להלוחות הוא
בחי' ג"ר כח"ב כי הלוחות הם מבחי' פנימי' הכתר כמ"ש במצוה שע"ט ע"פ הירושלמי שהיו
נקראים מכל צד לפי שכולו פנים ואין בהם מבחי' אחוריים וס"ת שכתב משה שהי' מונחת
בארון בחי' אור החכמה והארון הי' כלי לכ"ז והכפורת הוא מחיצת יסוד אימא המלביש
ליסוד אבא כמ"ש באוצ"ח ע"פ טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת )משלי כ"ז ה'( שבחי'
חסדים המכוסים ביסוד אי' נק' אהבה מסותרת והוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מהשכל
שעוברת דרך מעביר ע"י השכל ומתלבשת בו .ושני הכרובים כרוב א' מקצה מזה וכרוב א'
מקצה מזה )שמות כ"ה י"ט( הם בחי' זו"נ כי ז"א הוא סוף עולמות הא"ס וזהו מקצה מזה
ונוק' היא מקור הנבראים ושורשם ונק' אי' תתאה וזהו מקצה מזה והטעם שנק' כרוב הנה
אא"ס לאו מכל אינון מדות איהו כלל כי הוא פשוט בתכלית הפשיטות ועליו נאמר כי לא
אדם הוא להנחם )שמ"א ט"ו כ"ט( והתלבשותו להאיר בעולמות הוא ע"י י"ס וכנ"ל במשל
התלבשות הנפש בגוף בחי' נר"נ במוח לב כבד ועש"ז נק' אדם אך באצילות החכמה היא
בבחי' א"ס וכן המדות ואז נק' אדם הגדול אדם הראשון אבל כשמתלבש ומתצמצם להאיר
לבי"ע נק' אנפי זוטרי שהחכמה בבחי' צמצום וזהו ענין כרוב כרביא כדאי' בגמ' )חגיגה י"ג

ב'( והכרובים פורשי כנפים למעלה כי ג"פ בכל יום עולים ומתייחדים בבחי' אצילות בג'
תפלות שבכל יום והכרובים יוצאים מן הכפרת בחי' יסוד אי' שנעשה כתר לזו"נ והוא בחי'
סוכ"ע שכולל שניהם בשוה) ,וגפן של זהב שהי' עומדת על פתחו של היכל בבית עולמים )מדות
פ"ג מ"ח( בחי' יסוד דעביד פירין ,ושתי שולחנות שהיו באולם מבפנים על פתח הבית )שקלים פ"ו

מ"ד( אפשר שהם נו"ה וצ"ע( .ומשחרב בהמ"ק אעפ"כ יוכל האדם להמשיך כל בחי' ומדריגות
הנ"ל ע"י עבודתו שהרי ושכנתי בתוכם כתי' ויוכל להמשיך ע"י עבודתו האורות שהיו שורי'
בבהמ"ק ובכליו כי גם בנפשו יש בחי' יריעות וכלים .מזבח החיצון ומזבח הפנימי הם בחי'
חיצוני' הלב ופנימי' הלב והנה בחיצוני' הלב הוא בירור הבהמה ר"ל המדות הרעות של נפש
הבהמית להשליך התאוות רעות ולעורר התשוקה לה' והוא בתפלה פסוד"ז ויוצר ואח"כ
מזה"פ בחי' קטרת בחשאי פנימי' הלב והתקשרות נפלאה לה' והוא באמת ויציב ט"ו ווי"ן
שהם חיזוק דבר הנאמר בק"ש איך שהוי' אחד ,גם מזבח הפנימי הוא בחי' התעוררות רחמים
רבים ,ושולחן בצפון בחי' יראה ,ומנורה בדרום בחי' אה"ר הנ"ל ששרשה למעלה מהשכל
ונק' אהבה מסותרת אלא שמתגלי' ע"י אמצעות השכל ,והארון שבו הלוחות הוא בחי' ת"ת
שכנגד כולם והיינו כשלומד בבחי' ביטול ודברי אשר שמתי בפיך )ישעי' נ"ט כ"א( כמאמר
המגיד לב"י אני המשנה המדברת בפיך .וענין המשכת המקיפים שהיו ביריעות היינו ע"י
ביטול רצון לאכפיי' לסט"א עשה רצונך כרצונו הגם ששכלו ומדותיו אין חפיצים בכך
אעפ"כ עושה נגדם והוא למעלה מבחי' בחירה שע"פ השכל והתאוה ובזה מעורר בחי' רצון
העליון שהי' שורה ביריעות הנ"ל שהוא למעלה מבחי' חו"ב כנ"ל ,ועוד יש דרך להתעוררות
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המקיפים שהיו שורים ביריעות והוא בהקדים שהיריעות נעשו מד' דברים תכלת וארגמן
ותולעת שני ושש משזר והיו שזורים יחד והמה נגד ד' כלים הנ"ל שבמקדש שהם מנורה
ושולחן ומזה"פ וחיצון שהם חגת"ם אלא שבכלים הוא בחי' חגת"ם שבפנימי' וביריעות הוא
בבחי' מקיפים וביאור הענין הנה תכלת דומה לים עד לכה"כ )מנחות מ"ג ב'( הוא בחי' מל'
שממנה באה מדת היראה מורא ואימת המלך ,וארגמן בחי' ת"ת שכולל כמה גוונים כי
הת"ת מכריע בין חו"ג והוא מדת הרחמים ליעקב אשר פדה את אברהם )ישעי' כ"ט כ"ב(

בהתעוררות רח"ר על נפשו האלהית גם הוא קלא פנימאה דקטרת פנימי' הלב כנ"ל בחי'
מזבח הפנימי ,ותולעת שני הי' אדום היינו בחי' האהבה ברשפי אש שבבחי' השולחן כנ"ל,
ושש הוא בד פשתן שעולה יחידי הוא האהבה מסותרת שאינה מורכבת בשום דבר להיות'
למעלה מהשכל והוא בחי' המנורה אלא שהמנורה היינו כשבאתה לגילוי בלב באמצעות
השכל אבל טרם גילוי' כמו שהיא בשרשה הוא בחי' הארון וכנז"ל שהחסדים המכוסים ביסוד
אי' נק' אהבה מסותרת כו' .והנה האדם יש בו ג"כ מקיפים ופנימי' ובשניהם ימצא ד' בחי'
הללו והענין כי עיקר האדם הם המדות שבו שהוא בחי' פנימיותו אבל כשהדבר אצלו רק
בשכלו אבל מדותיו נוטים להיפוך ה"ז נק' בחי' מקיף לבד וכמו שנת' במצוה מ"ב בענין
זרע בהמה שגם שישכיל גדולת ה' כ"ז שלא נגע ללבו ה"ז כמו דרך אמונה לבד ע"ש פ"א
וכמ"כ למעלה כי ז"א דאצי' הנק' אדם עיקרו הוא ו"ק אבל המוחי' הם בו בסוד תוספת ולא
בסוד שרש ,ולכן הנה כשיתבונן המשכיל בגדולת ה' הסוכ"ע וממכ"ע גם שיתפעל מאד
בשכלו וימצא בשכלו אז ד' בחי' הנ"ל שהזכרתי שהם חגת"ם שבשכל כידוע שגם בשכל יש
מדות כו' הרי הם בחי' מקיפים עליו ובזה יעורר אורות המקיפים דיריעות הנ"ל ולאחר
שיצאו מן ההעלם אל הגילוי בלב אז יהיו בפנימיותו ואז יעוררו הכלים שבמקדש שהם בחי'
אורות פנימי' שבכלים כנ"ל ,וזהו הטעם שביריעות הם משזר שד' דברים הנ"ל שזורים יחד
והיו לאחדים משא"כ בכלים הם במקומות חלוקים שולחן בצפון ומנורה בדרום וכו' כי
המקיפים הם כלולים כא' משא"כ בפנימיי' הרי יש לכל א' כלי ומדור בפ"ע וכן באדם חדוה
ומרירות אהבה ויראה כשהם בפנימיותו ר"ל בגילוי בלב יש לכל א' כלי מיוחד וא"א להיות
שני הפכים יחד ואם אוהב אינו ירא כו' אבל בשכלו הנה כשמתפעל מדבר א' המושכל
בשכלו שיש בו להתפעל לאהבה גם ליראה הנה ישכנו שניהם יחד וז"ש ועת לכל חפץ תחת
השמים )קהלת ג' א'( שמים הם בחי' מקיפים ותחתיהם ר"ל בבחי' הפנימי' יש לכל חפץ עת
וכלי מיוחד ע"ד הנ"ל אבל בהמקיפים הכל כלולים יחד וזהו משזר וד"ל ,וז"ש וידעת היום
והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלקים )דברים ד' ל"ט( כי ענין שהוי' הוא האלקים ז"ס
מצות היחוד שנצטוינו בו אנחנו בית ישראל כמ"ש במצוה הנ"ל פ"ג והוא עיקר ויסוד
ההתבוננות ,והענין הזה צ"ל באדם בבחי' ידיעה בשכל בחי' מקיפים כנ"ל וזהו וידעת ואח"כ
והשבות ענין ההשבה אל הלב בחי' פנימי' כי שניהם כאחד טובים לעורר מקיפים ופנימי'
הנ"ל דיריעות וכלים.
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ג( ועכ"ז יובן מה שמשה ציוה בפ' תרומה לעשות כלים ואח"כ היריעות ובצלאל עשה
בהיפוך תחלה היריעות ואח"כ הכלים וידוע מארז"ל בברכות נ"ה )ע"א( על זה בשעה שציוה
משה לעשות ארון וכלים ומשכן אמר לו בצלאל משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה
דירה ואח"כ מכניס לתוכה כלים שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים א"ל בצל
אל היית וידעת ,והענין כי בצלאל אמר לו הרי ידוע בענין סדר ההשתלשלות מאא"ס
שמתחלה נמשכו הי"ס דעיגולי' שהם בחי' המקיפים המתעגלים ואח"כ נמשכו לתוכן י"ס
דיושר אורות בכלים וא"כ גם המשכן צריך לעשותו דוגמא זו מתחלה היריעות שהם
המקיפים ואח"כ הכלים כנ"ל שהם מוקפים מן עיגולים המקיפים ,והודה לו משה .ובאמת
צ"ל מעיקרא מאי קסבר מרע"ה ובודאי תורת ה' תמימה גם מה שציוה מרע"ה מה' הוא ,אך
הענין הוא כי הנה העיגולי' והיושר שניהם נמשכים מן הקו שממנו מתעגלים העיגולי'
ואח"כ היושר ועל בחי' היושר הזה הנמשך מהקו הוא שאנו אומרים שהעיגולי' קדמו לו אבל
הרי יש בקו מקום שלמעלה מהעיגולי' והוא ראשית המשכתו מאא"ס טרם שנתעגלו ממנו
עיגולים דא"ק ונמצא הקו יש בו מקום שלמעלה מהעיגולים ומקום שלמטה מהם והוא
כשנמשך ממנו היושר כו' שהרי הקו נמשך עד סיום רגלי א"ק דיושר המסתיימים בעשי'
כידוע וביאור הדבר הוא עד"מ באדם בהשפעת שכל מרב לתלמיד ששכל הרב עמוק הוא גם
מתלמידו הנעלה ביותר עד שמה שהרב משיג בפנימיותו ומושג בשכלו ישאר על התלמיד
בבחי' מקיף רק מעט מזעיר יומשך בהשגתו בבחי' פנימי ואותו התלמיד הנעלה כשישפיע
ממה שקיבל לנמוך ממנו ישאר גם הוא עליו בבחי' מקיף עד כמה מדריגות זה למטה מזה
פנימי שבעליון נעשה מקיף לתחתון וכמו משה מסר תורה ליהושע ויהושע לזקנים כו'
ועד"מ זה הקו הנמשך מאא"ס לאחר הצמצום עם שלגבי אא"ס הוא צמצום עצום שלכן נק'
קו שהוא הארה מועטת ואין בו שטח לומר שכלא חשיב לגבי הא"ס הנה הוא למעלה מעלה
מכל הנמצאים עד שכשיומשך ממנו לא"ק יומשך תחלה הארה בבחי' מקיף ואח"כ מעט
מזעיר בבחי' פנימי' ועד"ז מא"ק ולמטה וכו' .וטענת מרע"ה שציוה לעשות הארון תחלה
מפני שבו מונחים הלוחות שבהם י' הדברות אנכי ולא יהי' לך ששרשן מאד נעלה באא"ס
והוא בחי' ראשית המשכת הקו מאא"ס טרם שנמשכו ממנו ציור עגולי' ויושר שה"ז מאד
נעלה משניהם ,וביאור הדבר נת' במ"א בענין מה שנאמר או יחזיק במעוזי שלום יעשה לי
יעשה שלום לי )ישעי' כ"ז ה'( וארז"ל כל העוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה
ובפמליא של מטה )סנהדרין צ"ט ב'( ,ונת' שם ענין השלום הוא כי מאחר שבכל נברא וכן
בעולם בכללו יש ב' מיני חיות מבחי' ממלא ומבחי' סובב כמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה
)תלים קל"ה ו'( וכתיב בדבר ה' שמים נעשו )תלים ל"ג ו'( שבכל נברא חיותו ע"י חפץ ה'
בקיומו ז"ס סובב ,וע"י דברו הטוב שהוא שרש הנברא בע"מ כמ"ש בלק"א )ח"ב פ"א( כי
שניהם צ"ל דוקא כמ"ש במצות יחוד פ"ב וא"כ צ"ל בחי' שלישי המחבר שניהם יחדיו והוא
בחי' שלמעלה מסובב וממלא תענוג העליון שלמעלה מרצון וחכמה והוא המחבר אותם כי
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התענוג בהדבר הוא סיבת הרצון והחכמה ור"ל השעשועים שלו ית' בביטול היש הוא המחבר
רצונו וחכמתו להוות העולם וזהו ענין שלום בפשמ"ע ובל' הקבלה ידוע בחי' ע"י הוא
המחבר א"א עם החכמה ואח"כ שלום בפשמ"ט בנבראי' הנמשכי' מהם שיש בהם מסובב
וממלא וכן בכלל חיבור גשמי' ורוחני' שהגשמי' עיקרו מסובב ורוחני' ממלא ובאדם
מתחברים יחד נפש וגוף והמשים שלום הוא התורה ששרשה מתענוג עליון הנ"ל כמ"ש ואהי'
אצלו כו' שעשועים )משלי ח' ל'( ולכן הי' תנאי להקב"ה במע"ב אם יקבלו ישראל את
התורה )ע"ז ג' א'( כי אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ )ירמי' ל"ג כ"ה( דמקיפים
ופנימי' הנ"ל לא היו מתחברים וע"כ ציוה משה לעשות הארון והכלים תחלה וגם המה
העיקר שהיריעות הם רק למכסה ולאהל עליהם שהרי שרשן מאד נעלה כנ"ל ,ומ"מ למעשה
הי' דעת בצלאל נכון לפי שזה אינו אלא מצד התורה ששרשה שם אבל הכלים עצמן הם
מבחי' היושר שלמטה מהקו ולכן ראוים היריעות להקדימם אלא שאח"כ אנחנו יכולים
להמשיך התורה בתוך הכלים וליתן הלוחות בארון ואז יהיו הם נעלים וכמ"כ ברוחני' יכול
כל אדם ע"י עסק התורה להמשיך בחי' אא"ס שלמעלה מעיגולים ויושר למטה מטה עד
שיתגלה לע"ל בעוה"ז דוקא וכמ"ש במ"א בענין ת"ת .ע"כ.

בספה"ק 'דרך מצוותיך' להרה"ק הצמח צדק זיע"א ,מצות אכילת קדשי קדשים ,ושיירי מנחות
)דף צ( וז"ל) :ק"ב( לאכול הכהנים קדשי קדשים במקדש שנאמר ואכלו אותם אשר כפר בהם
וגו' בסדר תצוה )שמות כ"ט ל"ג( .וכן באה עוד מצוה )קל"ד( בסדר צו לאכול הכהנים שיירי
מנחות שנאמר והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל
מועד יאכלוה .וז"ל החינוך מצוה ק"ב כלל הדבר כל בשר קרבן החטאת והאשם היה נאכל
לזכרי כהונה בעזרה כו' ובאכילה זו תשלם כפרת המתכפר כמ"ש רז"ל כהנים אוכלים
ובעלים מתכפרים )פסחים כ"ט ב'(.
א( ולהבין זה הנה ארז"ל ע"פ ואם האכל יאכל )ויקרא ז' י"ח( בשני אכילות הכתוב מדבר
אחת אכילת אדם )ר"ל אכילת כהנים( ואחת אכילת מזבח )זבחים י"ג ב'( ,והענין הוא דאכילת
מזבח הוא שהיו מקריבין הבהמה עליו ואש שלמעלה יורד ואכיל קרבנין כמארז"ל כדמות
ארי' הי' יורד ואוכל קרבנות כו' )עי' יומא כ"א ב'( והיינו בחינת הבירורים שמתבררים
הניצוצים דתהו שנפלו דרך שבירה לנוגה דבי"ע ומתעלים לקדושה שנבלעים במל' דאצי'
מקור דבי"ע וכמ"ש מלכותך מכ"ע )תלים קמ"ה י"ג( שמל' דאצי' נשפלת בבי"ע לברר בירורי
נוגה כמ"ש ותתן טרף )משלי ל"א ט"ו( ואותן הניצוצו' נכללים בה וכמ"ש בזהר שזהו ענין
אלף טורין דאכלה לון בהמה רבה וכמ"כ הי' ענין קרבן הבהמה שנלקחה מנוגה ע"ג מזבח
החיצון שהוא מל' דאצי' המתלבשת בבי"ע )כמ"ש מצוה צ"ה פ"ב( ומהניצוצות האלו נעשו סוד

תסב

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

â

אוצר התמיד

â

מ"ן דנוק' וזהו ענין אכילת מזבח .ואח"כ יורד המ"ד דאצי' לבררם בירור אמיתי עד שיהיו
אלהות ממש כמ"ש במ"א )ע' מצוה רע"ז( אבל אכילת האדם הוא להמשיך מבחי' האדם
דלעילא דאצי' שעל הכסא דמות כמראה אדם דהיינו בחי' ז"א דאצי' שנק' אדם שכלול
מרמ"ח איברים דמלכא ושס"ה גידים וכאשר צריכים להמשיך השפע מבחי' אדם דלעילא
ולמטה מוכרח להיות האתעדל"ת דדוגמא זו ממש והיינו שיאכל אדם שלמטה דוקא כי אדם
נעשה בדמות וצלם העליון כמ"ש נעשה אדם בצלמינו )בראשית א' כ"ו( )וכהן דוקא כי הוא
דוגמת ז"א שרובו מהחסדים כמ"ש בזהר אנפוי דמלכא נהירין וכמ"ש בביאורי הזהר ע"פ התוספתא

בשלח נ' ע"א( ולכן ע"י אכילת האדם שלמטה יגרום אכילת אדם דלעילא והיינו שימשיכו
השפע מעצמות אור א"ס ב"ה לתוך האדם דלעילא ואזי ממילא יומשך השפע מאדם הנ"ל
שהוא ז"א למטה בבי"ע וכמ"ש במ"א בסידור ע"פ ברוך שאמר משל לזה כמו חבית
כשמתמלאת על כל גדותיה ממילא נשפך מתוכה ע"ש .אך תחלה צ"ל אכילת מזבח להקריב
החלב ודם ע"ג המזבח שמצטרך הבהמה דנוגה להתברר תחלה ליפרד מן הרע עכ"פ
ולהעלות לקדושה עד שיקרא מ"ן כנ"ל ואח"כ כשנשאר בשר הזבח שגם הוא כבר נברר
עי"ז בירור הנ"ל אז כשהכהנים אוכלים אין אכילתם ע"ד בירור לברר הטוב מהרע )כמו

בשארי אכילות הצדיקים( מאחר שכבר נברר כו' אלא הענין שאכילתם הוא בכוונה אחרת
והענין שלפי שכבר נברר הבשר אזי יש כח בהם שע"י אכילתם ימשיכו ג"כ להיות אכילת
אדם דלעילא את המ"ן שנברר ע"י המל' וענין אכילה זו נק' המשכת מ"ד מז"א ולמטה
בנוק' ובעלמין תתאין דבי"ע אך באמת א"א לז"א להשפיע כ"א ע"י שיקבל תחלה מעצמות
א"ס ב"ה שהוא מקור כל ההשפעות והמשכה זו בז"א מעצמות א"ס הוא הנמשך לו ע"י
אכילתו את המ"ן כי שרשו נעלה לעורר באא"ס וזהו הנק' אכילת אדם שנמשך כח באדם
הנ"ל מעצמות הא"ס ואח"כ נמשך מהאדם העליון למטה בבי"ע כו' וכ"ז נעשה ע"י
אתעדל"ת בזה שהכהני' אוכלים שכמ"כ נעשה למעלה אכילת אדם העליון ,ולכן תקנו חז"ל
לברך אקב"ו על אכילת הזבח )ע' רש"י פסחים קכ"א א' ד"ה ברכת( .כי הברכה היא המשכה
מעצמות אור הא"ס לאדם דלעילא הנ"ל ומה גם שצריכים להמשיך תחלה כח ועוז מלמעלה
שיהי' כח בהכהן לעורר ע"י אכילתו בשר הזבח גשמי אכילת אדם דלעילא הרוחני' .וביאור
הדבר בהיות ידוע שעצמות המאציל ית' הוא מרומם לבדו ואין ערוך אליו שכל השתלשלות
העולמות כולן מרום המעלות עד סוף כל המדריגות ובכללן בחי' האדם העליון הנק' ז"א
שהוא הארה אלהית להיות מקור החיות לבי"ע כו' כולם כלא חשיבי' קמי' ית' שבטילים
בתכלית כטפה לגבי ים אוקיינוס שהטפה א' הנמשכת ממנו היא בטילה במציאות לגבי הים
אוקיינוס עצמו הסובב כל העולם כמה אלפים פרסאות שנמצאו בו ריבוא רבבות טיפין כאלו
שילאה שכל האדם לשער הריבוי המופלג כמו כן ויתר על כן הוא ערך החיות הנמשך ממנו
ית' להאיר בבחי' השתלשלות העולמות כולן אשר מכללן הוא גם ההארה הנק' אדם דאצילות
)ע"ש היותה מקור לבי"ע ע"י חב"ד שבהן נברא העולם וכן עולם חסד יבנה )תלים פ"ט ג'( במשפט
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יעמיד ארץ )משלי כ"ט ד'( ורחמיו על כל מעשיו )תלים קמ"ה ט'( וכו'( לגבי עצמיותו ית'
שהמשכותו ממנו ית' הוא רק כמו טפה א' מים אוקיינוס ויותר על כן רחוק הערך ביניהם
עד שאין המשל דומה לנמשל כי הטפה מאוקיינוס אף שהיא בטילה במיעוטה בים הגדול
הכולל חלקים וטיפים כאלו אין מספר אעפ"כ אין זה אלא לענין הרבוי ומיעוט אבל מצד
עצם מהותם הרי יש להם ערך ששניהם מהות א' והוא מים )רק שזה רב וזה מעט וגם הריבוי
יש לו מספר כמה מילי' מילייאן טיפים עד"מ כדאי' בגמ' )הוריות י' א'( על שיוכל לשער כמה טיפים

יש בים וא"כ גם מצד הריבוי יש להם ערוך עכ"פ( אבל למעלה אין בחי' הארה אלהית הנמשכת
ממנו בהשתלשלות אין לה ערך ויחס לעצמות המאציל הנשגב לבדו ואינו ממהותה כלל
כמאמ' אלי' ולאו מכל אינון מדות איהו כלל כי קמי' ית' אצי' ועשי' שוים ממש לפי
שהפלאתו על שניהם בשוה) ,וגם לענין הריבוי ומיעוט אין ערוך ממש ולא שיהי' הריבוי בגדר

מספר אלא כלא ממש חשיבי' וכמ"ש בלק"א )פמ"ח( שזהו פי' אין ערוך כו'( .והנה בתחלת הבריאה
הי' המשכה זו מהמאציל ית' להיות סדר ההשתלשלות והתהוות הארה מצומצמת הנ"ל ממילא
ומעצמו כי לא הי' עדיין מי שיעורר כמ"ש ואדם אין לעבוד כו' )בראשית ב' ה'( אלא
שנתעורר מעצמו מצד כי חפץ חסד הוא ,אבל עתה צריכים להעלאת מ"ן כדי להמשיך ממנו
ית' בבחי' ההארה שבהשתלשלות בסוד תוספת מרובה על העיקר ,אי לזאת הוא אכילת אדם
שלמטה את הזבח שבזה מעורר אכילת אדם העליון ר"ל שממשיך תוספת אור חדש מא"ס
ב"ה להיות נמשך לתוך אדם העליון שהוא הארה שבהשתלשלות שבבוא בו אור חדש מתחזק
כחו ונק' אכילת אדם עד"מ )והמשכת אור חדש זה הוא דוקא ע"י אכילת בשר הזבח שכבר נברר
ונעשה מ"ן שאזי עולה וממשיך מ"ד ממקורא דכולא להאדם כנ"ל אך כדי לעורר כ"כ למעלה צריך

לברכה תחלה( וע"ז מברכים תחלה קודם אכילת הזבח להמשיך ע"י הברכה ממקור כל החיים
בחי' עצמותו ית' שישפיע השפע לתוך האדם העליון ומה גם שיהי' לנו* הכח והיכולת הזה
שע"י אכילת האדם הכהן שלמטה בשר הזבח גשמי יעורר אכילת אדם דלעילא שגם לזאת
צריכים להמשיך הארה מלמעלה למטה וז"ש בנוסח הברכה שם ומלכות דוקא כדאי' בברכות
מ' ע"ב שכל ברכה שאין בה שם ומל' אינה ברכה בהיות כי המשכת ההארה למטה על נפש
האדם מצטרך להתמשך ע"י הנוק' מל' דאצי' שהיא מקור דבי"ע וע"ז אנו אומרים ברוך
שיומשך האור לבחי' מלך העולם דוקא וממילא שמשם יאיר למטה כנ"ל ואז אקב"ו וצונו ל'
צוותא והתקשרות שאזי יהי' לנו התקשרות להמשיך ע"י אתעדל"ת של המצוה את
האתעדל"ע כנ"ל.
ובזה מובן מה שהי' הבשר דחטאת ואשם נאכל לזכרי כהונה כדי לגרום אכילת אדם
דלעילא שהוא הז"א עלמא דדכורא כידוע וגם היו אוכלים מעומד בבחי' ביטול כי כל
המשכה שבאצי' הוא בבחי' עמידה כידוע בענין ההפרש בין ק"ש לש"ע שק"ש היא מיושב
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לפי שהוא בעולם הבריאה אבל שמו"ע שהוא באצי' הוא מעומד דוקא )עמ"ש מצוה רע"ז

בסופו(.
הג"ה
*( ובזה יובן מ"ש בשמואל )שמואל א' ט' י"ג( כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקרואים,
ענין ברכת הזבח הוא כנ"ל להיות המשכת אא"ס באדם דלעילא ולהיות כח ועוז להאוכלים
להמשיך כו' ולפי ששמואל הי' רואה כמ"ש אנכי הרואה )שמ"א ט' י"ט( ור"ל שהי' מבחי'
חכמה הנק' ראייה ע"ש גלוי אלהות שבה לכך הי' ביכולתו לברך את הזבח כי כל ברכה
והמשכה מאא"ס הוא ע"י החכמה דוקא שבה הוא מתלבש כו' אחרי כן יאכלו הקרואים
)שמ"א ט' י"ג( ר"ל אותן ששרשן למעלה מבי"ע שהם מקבלים אח"כ מהשפע שהמשיך שמואל
משא"כ הם בעצמן לא היו יכול' להמשיך בעצמם להיות כי בי"ע הם בע"ג ותכלית ולא היו
יכולים להעלות מ"ן במס"נ ממש למעלה מהכלים וע"כ נקראו קרואים ולא קוראים שאין
ביכולתן לקרוא ולהמשיך בעצמן המשכה זו מאא"ס אבל שמואל בקוראי שמו כתיב )תלים

צ"ט ו'( שע"י העלאת מ"ן שלו במס"נ ממש הגיע למעלה מהכלים דאצי' לכך הי' יכול
להמשיך בחי' עצמות א"ס שלמעלה מהכלים למטה ,ואז יוכלו גם בי"ע לקבל מהשפע שכבר
נמשכה וזהו אח"כ יאכלו הקרואים ל' נפעל שהם נקראים )זייא ווערין גילייענט( וה"ז כמו
עד"מ למטה בעבודת ה' יש שר מתפעל בעצמו באהבה רבה ומס"נ לה' אחד ויש אשר אינו
מתפעל בעצמו זולת כשרואה חבירו מתפעל באהבה רבה לה' אזי יתפעל גם הוא ממנו
ויתעורר ג"כ באהבה ,נמצא שהוא מקבל מחבירו האהבה שמעצמו לא הי' יכול להתעורר,
זהו מבחי' הקרואים שאין יכולים להמשיך השפע בעצמם רק שאחרי שהמשיך הממשיך
יכולים לקבלה והקוראים הם אלו הממשיכים בעצמם וכמ"כ מובן ההפרש בין קרואים
לקוראים להמשכת אא"ס כו' כנ"ל.
כתבתי זאת דרך הג"ה הגם שעל פסוק זה הי' המאמר )שבת פ' ויחי בסעודת שחרית שנת

תקס"ה( לפי שיוצא מן המכוון לענין ביאור המצוה )עד כאן הג"ה(.
ב( והנה משחרב בהמ"ק ואין אנו יכולים לעשות חובותינו בהבאת הקרבנות להיות אכילת
מזבח ואכילת אדם ובעלים מתכפרים ,זאת יתן אל לבו מארז"ל )ברכות נ"ה א'( על פסוק
)יחזקאל מ"א כ"ב( זה השולחן אשר לפני ה' פתח במזבח מזבח ג' אמות וסיים בשולחן לומר
לך שעכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו ,כי גם ענין כוונת האכילה הוא בשביל הבירורים
כמ"ש ובטן רשעים תחסר )משלי י"ג כ"ה( ר"ל להוציא ניצוצות דתהו שנפלו בשבירה בק"נ
וכידוע שזהו הטעם שהמאכל שהוא מצומח וחי מחיה את האדם המדבר כי אין לך עשב
שאין לו מזל והמזל הוא כח רוחני שהוא מחי' את העשב ורבוי המזלות הם ריבוי מיני חיות
פרטיים לכל עשב ועשב בפ"ע שיהי' טעמו וממשו כך וכך ולכך יש ארץ מגדלת פירות אלו
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ויש מגדלת פירות אחרים דוקא לפי אופן השר שממנו נשפעים הכח וחיות הנק' בשם מזל
לעשבים ופירות אותה המדינה.
והנה ע' שרים המשפיעים בארץ כל שר במדינתו המה מקבלים כ"ז החיות מתענוג אלקי
שנפל בשבה"כ מז' מדות דתהו והורד בנוגה דבי"ע להיות ממנו התהוות תענוגים אשר לא
לה' המה וגם תענוגים גשמיים מעורבים טו"ר וע"כ כשהאדם אוכל המאכל הגם שהמאכל
והתענוג שבו הוא מגושם ונמשך מקליפות כי בא"י שאין הקליפ' שולטת מ"מ קליפת נוגה
שולטת ואפי' עבירות עשו שם שהוא רע גמור מקליפות הטמאו' לגמרי רק שלא בבחי'
שליטה כו' מ"מ כשהאדם שיש בו חלק אלוה ממעל מי"ס דתיקון אוכל המאכל הוא מבררו
מן הרע ומעלה את התענוג שבו שהי' מעורב ברע להיות נכלל למעלה בקדושה במקור
התענוגים ממקום שהורד ונפל ומחמת כח זה הוא מחי' את האדם שהרי שרשו גבוה מהאדם
כמ"ש לפני מלוך מלך לבנ"י )בראשית ל"ו ל"א( וה"ז כענין אכילת מזבח כמשנת"ל רפ"א
שהוא ג"כ לברר הניצוצו' דתהו מק"נ וזהו ובטן רשעים תחסר )משלי י"ג כ"ה( שכשמבררים
הניצוצות מהם תחסר בטנם כי כל חיותם אינו אלא מהם וז"ש חיל בלע ויקיאנו מבטנו
יורישנו אל )איוב כ' ט"ו( ,וכמ"כ יובן למעלה שולחנו של אדם העליון היא המל' שנק'
שולחן להז"א הנק' אדם עד"מ השולחן שעליו מביאים מזונות לאדם ומקבל חיות משם כמ"כ
המל' נשפלת בבי"ע לברר בירורים ומלקטת שם הניצוצי' דתהו שנפלו שם ומעלית אותם
לאדם העליון ועי"ז ניתוסף בו אור וחיות יותר מכפי מהותו העצמי ולכן הוא מכפר על
האדם שממלא הפגמים שנעשו ע"י החטאים בהמשכת אור חדש ע"י המאכל )עמ"ש מצוה

שס"ד פ"ג( ,אך כ"ז בענין שולחנו של אדם הוא רק דוגמא לאכילת מזבח שבשניהם ענינם
הבירור של הניצוצות להעלותם מק"נ בקדושה אבל אינו דוגמא לאכילת אדם של הכהנים
שענינו ההמשכה מאא"ס מלמעלה למטה ולפיכך אין אנחנו מברכים על אכילתינו אקב"ו על
האכילה כמו שהיו מברכים הכהנים כי אינו דומה כלל לאכילת כהנים אלא לאכילת מזבח
ועל אכילת מזבח לא היו מברכים )שברכה הוא המשכה ואכילת מזבח היא העלאה כו'( .אך
האכילה שלנו בשבת הוא כענין אכילת כהנים שהיא ג"כ המשכה מלמעלה למטה ,דלכאורה
יש להפלא במצות האכילה בשבת שהרי בורר הוא מל"ט אבות מלאכות ואנו אומרים
שהאכילה ענינה לברר בירורים כו' אמנם הענין כי כוונת הבירורים הוא רק באכילה דחול
אבל בשבת הוא ע"ד וסגנון אחר והוא כמ"ש צדיק אוכל לשובע נפשו וזהו המכוין באכילה
דשבת כמשי"ת בע"ה ומ"ש אח"כ ובטן רשעים תחסר הוא הכוונה באכילה דחול כנ"ל,
והענין כי אכילה דשבת אינה בכדי לברר שזה אסור אלא שהיא כדי להמשיך בחי' עונג
העליון למטה ,כי בכל ג"ס דשבת אף בסעודה דחק"ת משתתף בחי' עתיקא קדישא שהוא
מקור התענוגים ג"כ עמהם כמאמר וע"ק אתי' לסעדא בהדי' או בהדה כו' וזהו פי' צדיק
אוכל לשובע נפשו בכדי להמשיך עונג העליון להשביע נפשו היא המל' שנק' נפש
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שממשיכים לה תענוג עליון מע"ק ע"י האכילה של ישראל למטה והשפעה זו מעצמות
המאציל נמשכת דרך כל פרצופי האצי' דהיינו מאו"א ומאו"א לז"א עד שהברכות מגיעות
לראש צדיק עליון בחי' יסוד וממנו נמשך לנפשו היא המל' וכמ"ש אז תתענג על הוי'
)ישעי' נ"ח י"ד( שהתענוג נמשך לתוך ש' הוי' דאצי' שכולל פרצופי' הנ"ל כי י"ה חו"ב ו"ה
זו"נ כו'.
וביאור הענין הנה כתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן )בראשית ב' י'( וידוע דעדן הוא
חכמה דאצי' שנקראת עדן מפני שבה מלובש העונג עליון של המאציל ב"ה אמנם לא
שהחכמה עצמה היא העונג כי העונג הוא מהות לעצמו ונעלה למעלה מעלה מהחכמה רק
שהוא יורד ומתלבש בחכמה וכמו עד"מ באדם כשנופל במוחו איזו השכלה חדשה יתענג
מאד ולא שהתענוג הוא השכל דא"כ הי' ראוי להיות מתענג כ"ז שיחזור ההשכלה במוחו גם
שתתיישן אצלו ואנו רואים שאינו כן שכשמתיישן הדבר אצלו לא יתענג כלל כ"א עיקר
התענוג הוא בהתחדשות ,אך הענין כי העונג למעלה מהשכל ושורה במקור השכל אך
ראשית גילוי העונג הוא בשכל והנה כשמחדש השכלה מחודשת להיות כי זה רגע שנולדה
מכח התענוג ומקור השכל לכך יהי' בה העונג מאד משא"כ כשמתיישן .וכמ"כ למעלה בחי'
עונג העליון הוא למעלה מהחכמה שהוא נמשך ממקורו עצמות המאציל כמ"ש כי עמך מקור
חיים )תלים ל"ו י'( והוא מקור התענוגים אך שהוא מבחי' מל' דא"ס בלבד בחי' תחתונה
שבמאציל שנעשית עתיק לאצילות כי עצמות המאציל ב"ה מרומם ונשגב גם מבחי' מקור
התענוגים רק בחי' מלכות והוא בחי' שמו נעשה עתיק לאצילות ולכן הוא בחי' א"ס ומקור
החיים והארה מצומצמת שז"ס גבורה דע"י מתלבשת במו"ס מקור החכמה ומשם בחכמה
דאצי' שבחכמה הוא גילוי תענוג עליון מכל הספי' כי ראשית חכ' כתיב )תלים קי"א י'(

ומחכמה נמשך ג"כ להיות התלבשות התענוג בבינה ע"י ל"ב שבילין ונתיבו' ומבינה נמשך
לזו"נ ע"י נ' שערים וז"ש ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן )בראשית ב' י'( שהיא בחי'
מלכות ,וזהו ענין ל"ב ויאמר אלקים שבפ' בראשית שהם ל"ב צמצומים שעל ידן נמשך
התענוג עליון בחכמה ומחכמה למטה כנ"ל כי ענין התלבשות העונג היינו שיתענג ממעשה
בראשית ע"ד וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד )בראשית א' ל"א( ובאמת שזהו
שפלות וירידה גדולה אצלו ית' כי במה נחשב אצלו כל ההשתלשלות כולן שיתפוס מקום
שיתענג ממע"ב הלא אף החכמה ראשית האצי' כעשי' גשמיות תחשב אצלו כמ"ש כולם
בחכמה עשית )תלים ק"ד כ"ד( ,וה"ז כמו האדם הגדול בחכמה שמשפיל שכלו להתעסק
במלאכה מעשיות כמו לצייר ציור נאה ושיתענג מזה שזהו השפלה גדולה אצלו להתענג
מדברים תחתונים כ"כ שאינו מערך חכמתו שיאות לו להתענג משכליים נפלאים ,אלא שזהו
ענין צמצום שמצמצם שכלו ותענוג הרחב להיות יורד ממעלתו הרמה להתלבש ולהתענג
בדברים תחתונים ,כמו"כ ויתר על כן לאין ערוך הוא בחי' השפלה אצלו ית' להתענג מכל
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סדרי השתלשלות דאבי"ע שהם כטיפה מאוקיינוס כנ"ל פ"א אלא שהמשכת העונג הוא ע"י
צמצומים דל"ב אלקים הנ"ל ובחי' גבורה דע"י הנ"ל.
אך הצמצומים אינן אלא בחול אבל בשבת כתיב ויכל אלקים כו' כי בו שבת כו' פי' ויכל
ל' כליון והפסק שנסתלקו הצמצומים דל"ב אלקים שהיו גורמים צמצום המשכת התענוג ואז
ממילא הוא בחי' העלי' לעצמותו ית' וזהו השביתה ,אך א"כ לא היה קיום להעולם כי הרי
עונג העליון הוא מקור החיים של כל העולמות כנ"ל וכיון שנסתלקו הצמצומים שעל ידן
הי' נמשך העונג א"כ לא הי' נמשך העונג ,אי לזאת הוא מצות עונג שבת שע"י שישראל
מתענגים למטה בשבת הם גורמים המשכת תענוג העליון כמו שהוא מבלי צמצומים כ"כ
וזהו מצות האכילה דג"ס בשבת ,כי הנה באכילה גשמיות יש ב' ענינים א' חיך אוכל יטעם
שכשלועס הוא טועם הטעם הטוב שבמאכל בחכו ומתענג מזה ,ב' שביעת הכרס שכשהמאכל
הלעוס נכנס לכריסו משביעו ויתהוה לדם כידוע ,והם ב' מיני חיות באמת שיש במאכל א'
הטעם שבו ב' גופו וממשו ,והנה הטעם נכלל בחיך כנראה בעליל שאם יחזור ללעוס
המאכל שכבר לעסו פ"א שוב לא יתענג ממנו כי כבר הוציא החיך כל העונג שהי' בו וגוף
וגשם המאכל שנכנס לכרס ומשביע ומיישב דעתו ומרבה דם .והם באמת שני מיני חיות
שיש במאכל מצד שרשו מש' ב"ן דתהו שנפל בשבירה שהרי ש' ב"ן הנ"ל כלול מטנת"א
וכולם נשברו ומצד עצמיות ב"ן נתהוה גוף חיות המאכל אבל מבחי' טעמים שבו נתהוה
הטעמים והעונג שבמאכלים וכדומה לזה בכל הדברים .והנה בחול כ"ז מעורב טו"ר וצריכים
להתברר הן התענוג הן גוף חיות המאכל )כי התענוג יכול לגשם וכמ"ש וישמן כו' ויבעט )דברים
ל"ב ט"ו( וכידוע בענין חמרא דפרגיתא ומיא דדיומסס כו' )שבת קמ"ז ב'( וכן מצד גוף המאכל כתיב
פן תאכל ושבעת כו' ורם לבבך כו' )דברים ח' י"ב י"ד( ולכן צריכים לברר זה כנ"ל בענין בטן

רשעים תחסר( אבל בשבת א"צ לבירור כי כבר מבע"ש נפרד הרע והלך לו ונשאר רק הטוב
שבנוגה בכל המאכלים וכמ"ש מצוה קי"ד פ"ב אלא שכשאוכלם ומתענג בהם אזי גורם ג"כ
למעלה המשכת התענוג עליון בחכמה כמו שבו מתגלה התענוג בחיך שהוא בחי' חכמה ח"ך
מ"ה כמ"כ יעורר למעלה גלוי אור עתיקא בחכמה מה שבחול הי' נמשך ע"י צמצומים
דאלקים יומשך בשבת שלא ע"י צמצומים ואזי מחכמה נמשך אח"כ למטה בכל הי"ס וכנ"ל
וע"י השביעה שהיא בחי' השנית שבמאכל נמשך בשבת ג"כ מלמעלה למטה השפעות החיות
להשביע כמ"ש צדיק אוכל לשובע נפשו )משלי י"ג כ"ה( כי מבואר בע"ח שיש ב' מיני מזון
הנמשכים מלמעלה באצי' א' לאו"א ב' לזו"נ והיינו מ"ש אכלו ריעים שתו ושכרו דודים
)שה"ש ה' א'( ופי' בזהר אכלו רעים לעילא ור"ל מזון דאו"א שהם הנק' ריעים כי הם לא
מתפרשין לעלמין ושתו ושכרו דודים לתתא ור"ל מזון דזו"נ שנק' דודים ע"ש שיחודם הוא
לפרקים ,וביאור הענין הוא מ"ש למעלה שיש ב' דברים בכל השפעת החיות א' גוף השפע
ב' התענוג שבו והנה בחי' התענוג העליון הוא המזון דאו"א כנ"ל שגילוי העונג הוא בחכמה
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וממנה נמשך לבינה ואח"כ לכל הספי' וגוף השפע הוא המזון דזו"נ וע"ז נאמר לשובע נפשו
כו' ובשבת נמשך כ"ז מלמעלה למטה מא"ס ב"ה באצי' ע"י אכילת הישראל לעונג ולשובע
נפשו כו' ולא מבחי' הבירורים כבחול ,וכמ"ש במ"א שזהו פי' כי לא על הלחם לבדו יחי'
האדם כי על כל מוצא פי ה' יחי' האדם )דברים ח' ג'( ר"ל שלא מבחי' הבירורים לבד יגיע
חיות להאדם העליון ז"א דאצי' כענין האכילה בחול אלא שגם על מוצא פי ה' יחי' ר"ל ע"י
המשכת אא"ס מלמעלה למטה כנ"ל בענין כוונת האכילה דשבת גם עי"ז יוכל האדם לחיות
כי המשכה זו הוא מבחי' תענוג העליון שהוא מקור החיים וזהו פי ה' מל' דא"ק שנעשי'
עתיק לאצי' ,וזהו ענין מארז"ל שכל האומר ויכולו כאילו נעשה שותף להקב"ה במע"ב
)שבת קי"ט ב'( דלכאורה יפלא הרי בשי"ב כבר נברא העולם וא"כ איזה חלק יתן בעולם
בשבת ע"י אמירתו ויכולו עד שיהי' נק' שותף .אבל הענין לפי שבשבת כתיב ויכל אלקים
והי' מסתלק תענוג העליון שנתלבש בחכמה בחול ע"י צמצומים וא"כ לא הי' העולם יכול
לחיות וע"י הקידוש ועונג שבת הוא חוזר וממשיכו א"כ נותן חיות בעולם ונק' שותף ע"ד
מארז"ל ג' שותפים באדם אב מזריע כו' והקב"ה נותן נשמה כו' )נדה ל"א א'( וכמ"כ כאן
ע"י אתעדל"ת שלו הוא ממשיך תענוג העליון ויש לו חלק בהמשכת החיות בעולם וד"ל.
והנה ענין אכילה זו דשבת הוא על סדר וסגנון א' עם אכילת כהנים ששניהם בחי' המשכה
מלמעלה למטה כנ"ל )עם שבפרטות ודאי יש בזה חילוקים רבים באיכות המשכה זו או זו( ולכן
כמו שבאכילת כהנים היו צריכים לברך תחלה כדי שעי"ז יהי' המשכת אא"ס ושיהי' לו כח
להמשיך ע"י האכילה כמ"כ כדי שיוכל להמשיך ע"י עונג שבת את תענוג עליון הנ"ל צריך
מקודם להתפלל בכוונה שאם יאכל בשבת בלא תפלה בכוונה לא יעשה כלום ויתפשט
התענוג גשמי של המאכל בחיצוני' )כמ"ש בזהר על מאן דלא טאס באוירא כו' ע"ש( זולתי
כאשר יתעורר תחלה בתפלה בקריאת התפלה בכוונה אזי ימשיך אח"כ באכילתו את העונג
העליון כמו שהי' בבשר הזבח דכהנים הברכה תחלה כמ"כ בשבת הקריאה דתפלה הוא כמו
ברכה על מצות האכילה בשבת וד"ל.
והכח הזה שיש באדם להיות מעורר ע"י מה שהוא מתענג במאכל את גילוי התענוג בחכמה
כנ"ל הוא מצד ששורש האדם מבחי' א"ק שממנו נמשך ש' מ"ה דאיהו אורח אצי' ר"ל
המחבר כל האצילות שיהיו חו"ג מתחברים וכדומה שהכח הזה בשם מ"ה לפי ששרשו מא"ק
שהוא אור כללי הכולל כל העולמות כמ"ש מצוה כ"ה פי"א בשם הה"מ ז"ל ולכן גם אחר
שכבר יצאו לגילוי ממנו בסוד קורא הדורות מראש )ישעי' מ"א ד'( יכול ש' מ"ה לחברם יחד
שיתכללו זה מזה וע"כ נק' ארח כמו השביל שהולך ממקום זה למקום אחר ומחברם יחדיו,
וכמ"כ האדם שנמשך משם כי אדם גימ' מ"ה יכול הוא לעורר כל המדריגות שהרי כולם
כלולים בשרשו וע"כ ע"י מה שמתענג הוא ממאכל גורם למעלה המשכת תענוג מא"ק בז"א
דאצי' שז"ס אכילת אדם ומז"א נמשך אח"כ למטה עמ"ש מצוה א' ושס"ד ע"פ לא נפלאת
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ממך כו' ועמ"ש במ"א ע"פ מאמר הזהר פ' יתרו דפ"ח ע"א כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא
שביעאה תליין כו' שם נת' ענין זה היטב .ע"כ.

ב .האפוד ואבני השוהם שעל כתפות האפוד )שמות כח ו-יד(ְ :ו ָעשׂ ּו ֶאת הָ ֵאפֹד זָ הָ ב ְ ּתכֵ לֶ ת
צו ָתיו
ְו ַא ְר ָ ּג ָמן ּת ֹולַ ַעת ָׁש ִני ְו ֵׁש ׁש ָמ ְ ׁשזָ ר ַמעֲ ֵ ׂשה ח ֵֹׁשבׁ ְ :ש ּ ֵתי ְכ ֵתפֹת ח ְֹברֹת יִ ְהיֶה ּל ֹו ֶאל ְ ׁשנֵ י ְק ֹ
תולַ ַעת ָׁש ִני ְו ֵׁש ׁש
תו אֲ ֶׁשר ָעלָ יו ְ ּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו יִ ְהיֶה זָ ָהב ְ ּתכֵ לֶ ת ְו ַא ְר ָ ּג ָמן ְו ֹ
ְוחֻ ָּברְ :וחֵ ֶׁשב אֲ פֻ דָּ ֹ
מות ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלׁ ִ :ש ּ ָׁשה ִמ ּ ְ ׁשמ ָֹתם ַעל הָ ֶאבֶ ן
ָמ ְ ׁשזָ רְ :ולָ ַק ְח ָּת ֶאת ְ ׁש ּ ֵתי ַא ְבנֵ י ׁשֹהַ ם ו ִּפ ַּת ְח ָּת עֲ לֵ יהֶ ם ְ ׁש ֹ
תו ְלד ָֹתםַ :מעֲ ֵ ׂשה חָ ַר ׁש ֶאבֶ ן ּ ִפ ּתוּחֵ י ח ָֹתם
מות הַ ּ ִ ׁש ּ ָׁשה הַ נּ ֹו ָת ִרים ַעל הָ ֶאבֶ ן הַ ּ ֵׁש ִנית ְ ּכ ֹ
הָ ֶאחָ ת ְו ֶאת ְ ׁש ֹ
צות זָ ָהב ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתםְ :ו ַ ׂש ְמ ָּת ֶאת
מת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל מֻ ַסבּ ֹת ִמ ְ ׁש ְ ּב ֹ
ְ ּתפַ ַּתח ֶאת ְ ׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ ִנים ַעל ְ ׁש ֹ
הוה ַעל
מו ָתם ִל ְפנֵ י יְ ֹ ָ
ְ ׁש ּ ֵתי הָ אֲ בָ ִנים ַעל ִ ּכ ְתפֹת הָ ֵאפֹד ַא ְבנֵ י זִ ָּכרֹן ִל ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְונָ ָ ׂשא ַא ֲהרֹן ֶאת ְ ׁש ֹ
הור ִמ ְג ָּבלֹת ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתם ַמעֲ ֵ ׂשה
ית ִמ ְ ׁש ְ ּבצֹת זָ ָהב :ו ְ ּׁש ּ ֵתי ַׁש ְר ְ ׁשרֹת זָ הָ ב ָט ֹ
ְ ׁש ּ ֵתי ְכ ֵתפָ יו ְלזִ ָּכרֹןְ :ו ָעשִׂ ָ
בתֹת ַעל הַ ִּמ ְ ׁש ְ ּבצֹת:
עֲ בֹת ְונָ ַת ָּתה ֶאת ַׁש ְר ְ ׁשרֹת הָ עֲ ֹ
רש"י :ועשו את האפוד .אם באתי לפרש מעשה האפוד והחשן על סדר המקראות ,הרי פרושן
פרקים פרקים ,וישגה הקורא בצרופן ,לכך אני כותב מעשיהם כמות שהוא ,למען ירוץ
הקורא בו ,ואחר כך אפרש על סדר המקראות .האפוד עשוי כמין סינר של נשים רוכבות
סוסים ,וחוגר אותו מאחוריו כנגד לבו למטה מאציליו ,רחבו כמדת רוחב גבו של אדם
ויותר ומגיע עד עקביו ,והחשב מחבר בראשו על פני רחבו מעשה אורג ,ומאריך לכאן
ולכאן כדי להקיף ולחגור בו ,והכתפות מחברות בחשב אחד לימין ואחד לשמאל ,מרוחקות
זו מזו שעור הבדלת כתפים ,מאחורי הכהן לשני קצות רחבו של סינר ,וכשזוקפן עומדות לו
על שני כתפיו ,והן כמין שתי רצועות עשויות ממין האפוד ,ארכות כדי שעור לזקפן אצל
צוארו מכאן ומכאן ,ונקפלות לפניו למטה מכתפיו מעט ,ואבני השהם קבועות בהם ,אחת
על כתף ימין ואחת על כתף שמאל ,והמשבצות נתונות בראשיהם לפני כתפיו ,ושתי
עבותות הזהב תחובות בשתי טבעות שבחשן בשני קצות רחבו העליון ,אחת לימין ואחת
לשמאל ,ושני ראשי השרשרת ]הימנית[ תקועין במשבצות לימין ,וכן שני ראשי השרשרת
השמאלית תקועין במשבצות שבכתף שמאל ,נמצא החושן תלוי במשבצות האפוד על לבו
מלפניו .ועוד שתי טבעות בשני קצות החשן בתחתיתו וכנגדם שתי טבעות בשתי כתפות
האפוד מלמטה בראשו התחתון המחבר בחשב ,טבעות החשן אל מול טבעות האפוד שוכבים
זה על זה ומרכסן בפתיל תכלת תחוב בטבעות האפוד והחשן ,שיהא תחתית החשן דבוק
לחשב האפוד ולא יהא נד ונבדל ,הולך וחוזר :זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר.
חמשת מינים הללו שזורין בכל חוט וחוט היו מרדדין את הזהב כמין טסין דקין וקוצצין
פתילים מהם ,וטווין אותן חוט של זהב עם ששה חוטים של תכלת ,וחוט של זהב עם ששה
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חוטין של ארגמן ,וכן בתולעת שני ,וכן בשש ,שכל המינין חוטן כפול ששה ,וחוט של זהב
עם כל אחד ואחד ,ואחר כך שוזר את כלם כאחד ,נמצא חוטן כפול עשרים ושמונה .וכן
מפורש במסכת יומא )עב ,(.ולמד מן המקרא הזה )שמות לט ג( וירקעו את פחי הזהב וקצץ
פתילים לעשות ,את פתילי הזהב ,בתוך התכלת ובתוך הארגמן וגו' ,למדנו שחוט של זהב
שזור עם כל מין ומין :מעשה חשב .כבר פרשתי )שמות כו א( שהוא אריגת שתי קירות שאין
צורות שני עבריה דומות זו לזו :שתי כתפות וגו' .הסינר מלמטה ,וחשב האפוד היא החגורה
וצמודה לו מלמעלה דגמת סינר הנשים ,ומגבו של כהן היו מחברות בחשב .שתי חתכות
כמין שתי רצועות רחבות ,אחת כנגד כל כתף וכתף ,וזוקפן על שתי כתפותיו עד שנקפלות
לפניו כנגד החזה ,ועל ידי חבורן לטבעות החשן נאחזין מלפניו כנגד לבו שאין נופלות,
כמו שמפורש בענין ,והיו זקופות והולכות כנגד כתפיו ,ושתי אבני השהם קבועות בהן,
אחת בכל אחת :אל שני קצותיו .אל רחבו של אפוד ,שלא היה רחבו אלא כנגד גבו של
כהן ,וגבהו עד כנגד האצילים שקורין קודי''ש בלע"ז ,שנאמר )יחזקאל מד יח( לא יחגרו
ביזע ,אין חוגרין במקום זיעה ,לא למעלה מאציליהם ולא למטה ממתניהם ,אלא כנגד
אציליהם :וחבר .האפוד עם אותן שתי כתפות האפוד ,יחבר אותם במחט למטה בחשב ,ולא
יארגם עמו ,אלא אורגם לבדם ואחר כך מחברם :וחשב אפדתו .וחגור שעל ידו הוא מאפדו
ומתקנהו לכהן ומקשטו :אשר עליו .למעלה בשפת הסינר ,היא החגורה :כמעשהו .כאריגת
הסינר מעשה חושב ומחמשת מינים ,כך אריגת החשב מעשה חושב ומחמשת מינין :ממנו
יהיה .עמו יהיה ארוג ,ולא יארגנו לבד ויחברנו :כתולדתם .כסדר שנלדו ראובן שמעון לוי
יהודה דן נפתלי ,על האחת ,ועל השניה גד אשר יששכר זבולן יוסף בנימין מלא ,שכן הוא
כתוב במקום תולדתו ,עשרים וחמש אותיות בכל אחת ואחת :מעשה חרש אבן .מעשה אמן
של אבנים .חרש זה דבוק הוא לתבה שלאחריו ,ולפיכך הוא נקוד פתח בסופו ,וכן )ישעיה

מד יג( חרש עצים נטה קו ,חרש של עצים .וכן )ישעיה מד יב( חרש ברזל מעצד ,כל אלה
דבוקים ופתוחים :פתוחי חתם .כתרגומו כתב מפרש כגלף דעזקא ,חרוצות האותיות בתוכן,
כמו שחורצין חותמי טבעות שהם לחתום אגרות ,כתב נכר ומפרש :על שמות .כמו בשמות:
מסבת משבצות .מוקפות האבנים במשבצות זהב ,שעושה מושב האבן בזהב כמין גומא למדת
האבן ומשקיעה במשבצות ,נמצאת המשבצת סובבת את האבן סביב ,ומחבר המשבצות
בכתפות האפוד :לזכרון .שיראה הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם:
ועשית משבצות .מעוט משבצות שתים ,ולא פרש לך עתה בפרשה זו אלא מקצת צרכן,
ובפרשת החושן גומר לך פרושן :שרשרת זהב .שלשלאות :מגבלות .לסוף גבול החשן תעשה
אותם :מעשה עבות .מעשה קליעת חוטין ,ולא מעשה נקבים וכפלים ,כאותן שעושין לבורות,
אלא כאותן שעושין לערדסקאות ,שקורין אינצינשייר''ש בלע"ז :ונתת את שרשרת .של
עבותות העשויות מעשה עבות על המשבצות הללו .ולא זה הוא מקום צואת עשיתן של
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שרשרות ,ולא צואת קביעתן ,ואין תעשה האמור כאן לשון צווי ,ואין ונתתה האמור כאן
לשון צווי ,אלא לשון עתיד ,כי בפרשת החשן חוזר ומצוה על עשיתן ועל קביעתן ,ולא
נכתב כאן אלא להודיע מקצת צורך המשבצות שצוה לעשות עם האפוד ,וכתב לך זאת
לומר לך המשבצות הללו יזקקו לך לכשתעשה שרשרות מגבלות על החשן ,תתנם על
המשבצות הללו.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ט ט-י( :ט .האפוד רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף.
ואורכו מכנגד אצילי הידים מאחוריו עד הרגלים .ויש לו כמו שתי ידות יוצאות ממנו
באריג לכאן ולכאן שחוגרין אותו בהם והם הנקראין חשב האפוד .והכל ארוג זהב תכלת
וארגמן ותולעת שני ושש על שמנה ועשרים חוטין כמעשה החושן .ותופר עליו שתי כתיפות
כדי שיהיו על כתפות הכהן .וקובע על כל כתף וכתף אבן שוהם מרובע מושקע בבית של
זהב .ומפתח על שתי האבנים שמות השבטים .ששה על אבן זו וששה על אבן זו כתולדותם.
וכותבין שם יוסף יהוסף .ונמצאו כ''ה אות באבן זו וכ''ה אות באבן זו .וכך היו כתובין:
]ציור[ .והאבן שכתוב בה ראובן על כתיפו הימנית .והאבן שכתוב בה שמעון על כתיפו
השמאלית .ועושה בכל כתף שתי טבעות אחת מלמעלה בראש הכתף ואחת מלמטה לכתף
למעלה מן החשב .ונותן שתי עבותות זהב בשתי טבעות שלמעלה והם הנקראים שרשרות.
י .ואחר כך מכניס קצות העבותות של חושן בטבעות של מעלה בכתפות האפוד .ומכניס
שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות של מעלה מחשב האפוד .ומורידין את
השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות כדי שידבקו זה בזה )שמות

כח כח( 'ולא יזח החושן מעל האפוד' .וכל המזיח חושן מעל האפוד ומפרק חיבורן דרך
קלקול לוקה.

פוד
ית ֶאת ְמ ִעיל הָ ֵא ֹ
ג .המעיל והפעמונים והרמונים שבשולי המעיל )שמות כח לא-לה(ְ :ו ָעשִׂ ָ
כו ָ ׂשפָ ה יִ ְה ֶיה ְל ִפיו ָס ִביב ַמעֲ ֵ ׂשה א ֵֹרג ְ ּכ ִפי ַת ְח ָרא יִ ְהיֶה ּל ֹו לֹא
תו ֹ
ֹאש ֹו ְ ּב ֹ
ְ ּכ ִליל ְ ּתכֵ לֶ תְ :והָ יָ ה ִפי ר ׁ
תולַ ַעת ָׁש ִני ַעל ׁשוּלָ יו ָס ִביב וּפַ עֲ מֹנֵ י זָ ָהב
ית ַעל ׁשוּלָ יו ִר ּמֹנֵ י ְ ּתכֵ לֶ ת ְו ַא ְר ָ ּג ָמן ְו ֹ
יִ ָ ּק ֵר ַעְ :ו ָעשִׂ ָ
תוכָ ם ָס ִביבַ ּ :פעֲ מֹן זָ ָהב ְו ִר ּמ ֹון ּ ַפעֲ מֹן זָ ָהב ְו ִר ּמ ֹון ַעל ׁשוּלֵ י הַ ְּמ ִעיל ָס ִביבְ :ו ָהיָ ה ַעל ַאהֲ רֹן
ְ ּב ֹ
אתו ְולֹא יָ מוּת:
הוה ו ְּבצֵ ֹ
ֹאו ֶאל הַ ּק ֶֹד ׁש ִל ְפנֵ י יְ ֹ ָ
לו ְ ּבב ֹ
קו ֹ
ְל ָׁש ֵרת ְונִ ְ ׁש ַמע ֹ
רש"י :את מעיל האפוד .שהאפוד נתון עליו לחגורה :כליל תכלת .כלו תכלת ,שאין מין אחר
מעורב בו :והיה פי ראשו .פי המעיל שבגבהו הוא פתיחת בית הצואר :בתוכו .כתרגומו כפיל
לגויה ,כפול לתוכו להיות לו לשפה כפילתו ,והיה מעשה אורג ולא במחט :כפי תחרא.
למדנו שהשריונים שלהם פיהם כפול לתוכן :לא יקרע .כדי שלא יקרע ,והקורעו עובר בלאו,
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שזה ממנין לאוין שבתורה ,וכן )שמות כח כח( 'ולא יזח החשן' ,וכן )שמות כה טו( 'לא יסורו
ממנו' ,הנאמר בבדי הארון :רמוני .עגולים וחלולים היו כמין רמונים העשויים כביצת
תרנגולת :ופעמוני זהב .זגין עם ענבלין שבתוכם :בתוכם סביב .ביניהם סביב ,בין שני רמונים
פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל :פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון .אצלו :ולא ימות.
מכלל לאו אתה שומע הן ,אם יהיו לו לא יתחיב מיתה ,הא אם יכנס מחסר אחד מן
הבגדים הללו חיב מיתה בידי שמים.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ט ג-ד( :ג .המעיל כולו תכלת .וחוטיו כפולין שנים עשר ופיו
ארוג בתחילת אריגתו .ואין לו בית יד .אלא נחלק לשתי כנפים מסוף הגרון עד למטה
כדרך כל המעילים ואינו מחובר אלא כנגד כל הגרון בלבד .והקורע פי המעיל לוקה
שנאמר )שמות כח לב( 'לא יקרע' והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקה.
ד .ומביא תכלת וארגמן ותולעת שני כל מין משלשתן שזור שמונה לפי שנאמר בשוליו
)שמות לט כד( 'משזר' נמצאו חוטי השולים ארבעה ועשרים ועושה אותן כמין רמונים שלא
פתחו פיהן ותולה אותן במעיל .ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שנים ושבעים ענבולים
הכל זהב ותולה בו ששה ושלשים בשולי כנף זה וששה ושלשים בשולי כנף זה .והזוג עם
הענבול התלוי בין שניהם כאחד נקרא פעמון עד שיהיו שוליו משני צדדיו )שמות לט כו(

'פעמון ורמון פעמון ורמון'.

ד .בענין ברכת כהנים ,בזוהר הקדוש )נשא קמה :(.רעיא מהימנאִ ּ .פ ּקו ָּדא דָּ א ְלבָ ְרכָ א ַּכהֲנָ א
ילא
יַת ַע ּ ָמא ְ ּב ָכל ֹיו ָמאּ ִ ,בזְ ִקיפ ּו דְּ ֶא ְּצ ְ ּב ָען .ו ְּלבָ ְרכָ א ִ ּב ְרכָ ָתא ְ ּב ָכל ֹיו ָמאְ ,ל ִא ְ ׁש ַּת ְ ּכחָ א ִ ּב ְרכָ אן ֵע ּ ָ
ימינָ אְ ,וחָ מֵ ׁש דִּ שְׂ ָמאלָ א .חָ ֵמ ׁש
ימן ְ ּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ,חָ מֵ ׁש גּ ֹו חָ מֵ ׁש .חָ מֵ ׁש דִּ ִ
ְו ַת ָּתא .דְּ הָ א ֶא ְּצ ָּב ָעאן ַקיְ ָ
יה ְ ׁשבָ חָ א יְ ֵת ָירא ַעל
דִּ ִ
ימינָ אִ ,אינּ וּן ְ ׁשבָ חָ א יְ ֵת ָירא ַעל ִאינּ וּן דִּ שְׂ ָמאלָ אּ ְ ,ב ִגין ,דְּ הָ א יְ ִמינָ א ִאית לֵ ּ
ְ
ְ
שְׂ ָמאלָ אְ .ו ַעל דָּ א ְ ּב ִב ְרכָ ָתא דְּ ָקא ָּב ִריך ַּכהֲנָ א ַית ַע ּ ָמאִ ,א ְּצ ְט ִריך ְל ַז ְקפָ א יְ ִמינָ א ַעל שְׂ ָמאלָ א.
ו ְּל ַע ְּיינָ א ְ ּב ֵעינָ א ָטבָ א.
עות ,ו ְּלבָ ֵר ְך ְ ּב ָרכָ ה ְ ּבכָ ל ֹיום,
תרגוםִ :מ ְצוָ ה ֹזו ְלבָ ֵר ְך הַ ּכֹהֵ ן ֶאת הָ ָעם ְ ּב ָכל ֹיום ִ ּבזְ ִקיפוּת ָה ֶא ְצ ָּב ֹ
סוד ֶע ְל ֹיון ,חָ מֵ ׁש ּת ֹו ְך חָ מֵ ׁש .חָ מֵ ׁש ֶׁשל
דות ְ ּב ֹ
עו ְמ ֹ
עות ֹ
כות ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטהֶׁ .ש ֲה ֵרי הָ ֶא ְצ ָּב ֹ
ְל ִה ּ ָמצֵ א ְב ָר ֹ
או ָתן ֶׁשל שְׂ מֹאלִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁש ָ ּי ִמין ֹזו
הַ ָ ּי ִמין ְוחָ מֵ ׁש ֶׁשל שְׂ מֹאל .חָ מֵ ׁש ֶׁשל הַ ָ ּי ִמין הֵ ן ֶׁשבַ ח ֹיו ֵתר ַעל ֹ
ְ
י ֵׁש לָ ּה ֶׁשבַ ח יָ ֵתר ַעל שְׂ מֹאלְ .ו ַעל זֶה ַּב ְ ּב ָר ָכה ֶׁש ְּמבָ ֵר ְך הַ כּ ֹהֵ ן ֶאת הָ ָעם ,צָ ִריך ִלזְ קֹף יָ ִמין ַעל
טובָ ה.
שְׂ מֹאל ו ְּל ַע ּיֵן ְ ּב ַעיִ ן ֹ
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דוי ַּכהֲנָ אׁ ְ ,ש ִכינְ ָּתא ַׁש ְריָ א ַעל ִאינּ וּן ֶא ְּצ ְ ּב ָען ,דְּ הָ א קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יה
ְוכַ ד ּ ָפ ִרישׂ יְ ֹ
יך הוּא ִא ְס ְ ּתכַ ם ִע ּ ֵמ ּ
ינ ָּתא דְּ ַׁש ְריָ א
ילאׁ ְ ,ש ִכ ְ
ילא ְו ַת ָּתא .מֵ ֵע ּ ָ
דְּ כַ הֲנָ א ְ ּב ִאינּ וּן ִ ּב ְרכָ אןְ .ויִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְת ָּב ְר ִכין ִמ ְ ּת ֵרין ִס ְט ִרין מֵ ֵע ּ ָ
ַעל ִאינּ וּן ֶא ְּצ ְ ּב ָעןְ .וכַ הֲנָ א דְּ ָקא ְמבָ ֵר ְך.
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא
עותֶׁ ,ש ֲה ֵרי הַ ָ ּק ֹ
או ָתן הָ ֶא ְצ ָּב ֹ
תרגום :ו ְּכ ֶׁש ּפ ֹו ֵרשׂ הַ ּכֹהֵ ן ֶאת יָ ָדיו ,הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה ׁש ֹו ָרה ַעל ֹ
כותְ .ויִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְת ָּב ְר ִכים ִמ ּ ְ ׁשנֵ י ְצ ָד ִדים ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ו ִּמ ְּל ַמ ּ ָטהִ .מ ְל ַמ ְעלָ ה,
או ָתן ְ ּב ָר ֹ
ִה ְס ִ ּכים ִעם הַ כּ ֹהֵ ן ְ ּב ֹ
עותְ .והַ ּכֹהֵ ן ֶׁש ְּמבָ ֵר ְך.
או ָתן ֶא ְצ ָּב ֹ
הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה ֶׁש ּ ׁש ֹו ָרה ַעל ֹ
יש ּו דְּ ֶא ְּצ ְ ּב ָען דְּ כַ הֲ נָ א ְל ַת ָּתא,
ילאּ ְ .כגַ ְוונָ א דָּ א ִ ּב ְפ ִר ׁ
ָּתא ֲחזֵיִ ,מ ִּלין דְּ ָקא ַע ְב ֵדיִ ,מ ְת ָע ִרין ִמ ִּלין ְל ֵע ּ ָ
ילא.
יתי ו ְּל ַׁש ְריָ א עֲ לָ ןְ .וכֵ ן ַּכ ָמה ִמ ִּלין ִאינּ וּן ְ ּב ָע ְל ָמא ,דְּ ִמ ְתעֲ ִרין ִמ ִּלין ְל ֵע ּ ָ
ִא ְ ּת ָע ַרת ְ ׁש ִכינְ ָּתא ְלמֵ ֵ
ימנָ א ְ ּבכַ ּ ָמה דּ ו ְּכ ּ ֵתיְ .והַ יְ ינ ּו
או ִק ְ
ילאְ .והָ א ֹ
דְּ הָ א ְ ּב ִא ְת ָערו ָּתא דִּ ְל ַּת ָּתאִ ,א ְ ּת ַער חֵ ילָ א ַאח ֲָרא ְל ֵע ּ ָ
ינ ָּתא
ַטעֲ ָמא דְּ לוּלָ בְ ,והַ יְ ינ ּו ַטעֲ ָמא דְּ ׁש ֹופָ ר .ו ְּכ ּ ָמה ִאינּ וּן ְ ּבהַ אי ַ ּג ְוונָ א ֶע ֶ ׂשר ֶא ְּצ ָּב ָעןִ ,מ ְת ָע ֵרי ְ ׁש ִכ ְ
ילא ְל ַא ְנהָ ָראְ ,וכ ּ ָֹלא ְ ּב ַׁשעֲ ָתא ח ֲָדא.
ְל ַׁש ְריָ יא ָעלַ יְ יהוִּ .מ ְת ָע ֵרי ֶע ֶ ׂשר דַּ ְר ִ ּגין ַאח ֲָר ִנין ְל ֵע ּ ָ
עות הַ ּכֹהֵ ן
ישת ֶא ְצ ְ ּב ֹ
מו זֶה ִ ּב ְפ ִר ַ ׂ
עו ְר ִרים דְּ בָ ִרים ְל ַמ ְעלָ הּ ְ .כ ֹ
עושִׂ יםְ ,מ ֹ
תרגום :בּ ֹא ְר ֵאה ,דְּ בָ ִרים ֶׁש ֹ
עו ְר ִרים דְּ בָ ִרים
עולָ ם ֶׁש ְּמ ֹ
רות ָעלֵ ינוְּ .וכֵ ן ַּכ ּ ָמה ְדבָ ִרים הֵ ם ָּב ֹ
עו ֶר ֶרת הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה לָ בֹא ְו ִל ְ ׁש ֹ
ְל ַמ ּ ָטהִ ,מ ְת ֹ
מות.
קו ֹ
עו ֵרר ּכֹחַ ַאחֵ ר ְל ַמ ְעלָ הְ ,וזֶה ֵּב ַא ְרנ ּו ְ ּבכַ ּ ָמה ְמ ֹ
עו ְררוּת ֶׁש ְּל ַמ ּ ָטה ִמ ְת ֹ
ְל ַמ ְעלָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַּב ִה ְת ֹ
רות הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה
עו ְר ֹ
עות ְמ ֹ
מו הֵ ם ְ ּבגָ וֶ ן זֶה ֶע ֶ ׂשר ֶא ְצ ָּב ֹ
ְוהַ יְ נ ּו ַט ַעם הַ ּלוּלָ ב ְוהַ יְ נ ּו ַט ַעם הַ ּ ׁש ֹופָ ר .ו ְּכ ֹ
רות ְלהָ ִאירְ ,והַ ּכֹל ְ ּב ָׁש ָעה ַאחַ ת.
לות אֲ חֵ ֹ
רות ֶע ֶ ׂשר ַמעֲ ֹ
עו ְר ֹ
רות עֲ לֵ יהֶ ןִ .מ ְת ֹ
ִל ְ ׁש ֹ
לו ָתא ,ו ְּב ִב ְר ָּכאן ,ו ִּב ְ ׁש ָמא
יה ְלבַ ר נָ ׁש ְל ַז ְקפָ א ֶא ְּצ ְ ּב ָען ִ ּבזְ ִקיפ ּו ְל ַמ ָ ּגנָ אֶ ,א ּ ָלא ִ ּב ְּצ ֹ
ְו ַעל דָּ אָ ,א ִסיר לֵ ּ
ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
ימנו ָּתא .זְ ִקיפ ּו
ישאְ ,ו ָרזָ א דִּ ְמהֵ ְ
ימנָ א ,דְּ ִאינּ וּן ַא ְ ּתעֲ ר ּו דִּ ְ ׁש ָמא ַקדִּ ָׁ
או ִק ְ
יך הוּאְ .והָ א ֹ
יטיןּ ְ ,כ ָמה דְּ או ְּקמו ָּהְ .וכַ הֲנָ א ָּב ֵעי ְלבָ ְר ָכא
הון ,עֲ שְׂ ָרה ַׁש ִּל ִ
דְּ ֶא ְּצ ְ ּב ָעאןְ ,מ ָמנָ ן ְ ּבהַ הוּא זְ ִקיפ ּו דִּ ְל ֹ
ְ ּב ֵעינָ א ָטבָ אּ ְ ,ב ִא ְס ַּת ְ ּכמו ָּתא דִּ ְ ׁש ִכינְ ָּתאּ ְ ,כ ָמה דְּ ִא ְ ּת ַמר.
כות וּבַ ּ ֵׁשם
עות ִ ּבזְ ִקיפוּת ְל ִח ָּנםֶ ,א ּ ָלא ַּב ְ ּת ִפ ּ ָלה ו ִּב ְב ָר ֹ
תרגוםְ :ו ַעל ָּכ ְך ָאסוּר ְלבֶ ן ָא ָדם ִלזְ קֹף ֶא ְצ ָּב ֹ
סוד הָ אֱ מוּנָ ה .זְ ִקיפוּת
דו ׁש ְו ֹ
עו ְר ִרים ֶאת הַ ּ ֵׁשם הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא .וַ ֲה ֵרי ֵּב ַא ְרנוֶּׁ ,שהֵ ם הַ ְּמ ֹ
ֶׁשל הַ ָ ּק ֹ

מו ֶׁש ֵּב ַא ְרנוְּ .והַ כּ ֹהֵ ן צָ ִר ְ
יך ְלבָ ֵר ְך
יטיםּ ְ ,כ ֹ
או ָת ּה זְ ִקיפוּת ֶׁש ּ ָלהֶ ן עֲ ָ ׂש ָרה ַׁש ִּל ִ
עותְ ,ממֻ ִ ּנים ְ ּב ֹ
הָ ֶא ְצ ָּב ֹ
מו ֶׁש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר.
ְ ּב ַעיִ ן ט ֹובָ ה ְ ּבהַ ְס ָּכ ַמת הַ ּ ְ ׁש ִכינָ הּ ְ ,כ ֹ

יעא,
יה דְּ כַ הֲנָ אִ ,אינּ וּן ִ ׁש ִ ּתין ַא ְתוָ ון ,נָ ְפ ִקין ְו ָט ִסין ִ ּב ְר ִק ָ
ְ ּבהַ ִהיא ַׁשעֲ ָתא דְּ ִב ְר ְכ ָתא דָּ א נָ ְפ ָקא ִמ ּפו ֵּמ ּ
או ָדן ַעל ָּכל ִא ּ ֵלין ִ ּב ְרכָ אןַ .מאי ַטעֲ ָמא ִ ׁש ִ ּתין
ו ְּמ ָמנָ ן ִ ׁש ִ ּתין ַר ְב ְר ִביןַ ,על ָּכל ָאת ְו ָאתְ .וכֻ ְּלה ּו ֹ
ימין ְב ָע ְל ָמאְ ,ו ָכל
ַא ְתוָ ון ְ ּב ִב ְרכָ ן ִא ּ ֵליןּ ְ .ב ִגין דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ׁש ִ ּתין ִרבּ ֹוא ִאינּ וּןְ ,ו ָרזָ א דְּ ִ ׁש ִ ּתין ִרבּ ֹוא ַקיְ ִ
חַ ד ְוחַ ד ִאיה ּו חַ ד ִרבּ ֹוא.

תעד

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

â

אוצר התמיד

â

יע,
סות ָּב ָר ִק ַ
אות ְו ָט ֹ
או ִתי ֹּות ֹיו ְצ ֹ
או ָתן ִ ׁש ּ ִ ׁשים ֹ
או ָת ּה ָׁש ָעה ֶׁש ְ ּב ָרכָ ה ֹזו ֹיוצֵ את ִמ ּ ִפי הַ כּ ֹהֵ ןֹ ,
תרגוםּ ְ :ב ֹ
כות הַ ּ ָללוָּ .מה הַ ּ ַט ַעם
מו ִדים ַעל ָּכל הַ ְ ּב ָר ֹ
אותְ ,וכֻ ּ ָלם ֹ
אות ְו ֹ
דו ִלים ַעל ָּכל ֹ
ו ְּממֻ ִ ּנים ִ ׁש ּ ִ ׁשים ְ ּג ֹ
עו ְמ ִדים
סוד ִ ׁש ּ ִ ׁשים ִרבּ ֹוא ֹ
כות הַ ּ ָלל ּוִ .מ ּ ׁשוּם ֶׁש ִּישְׂ ָר ֵאל הֵ ם ִ ׁש ּ ִ ׁשים ִרבּ ֹואְ ,ו ֹ
או ִתי ֹּות ַּב ְ ּב ָר ֹ
ִ ׁש ּ ִ ׁשים ֹ
עולָ םְ ,ו ָכל ֶאחָ ד ְו ֶאחָ ד הוּא ִרבּ ֹוא ֶאחָ ד.
ָּב ֹ
ילאְ .וכ ּ ָֹלא ְ ׁש ִכינְ ָּתא ִע ּ ָל ָאה,
ילאַ ,עד הַ הוּא ּ ֻכ ְר ְסיָ יא דִּ ְל ֵע ּ ָ
ישא דְּ נָ ְפ ָקא ֵמהַ איַ ,ס ְּל ָקא ְל ֵע ּ ָ
ְ ׁש ָמא ַקדִּ ָׁ
או ָדן ְ ּבכַ הֲ נָ א ְ ּב ִאינּ וּן ִ ּב ְרכָ ָאןְ ,וכָ ל ִאינּ וּן ִ ׁש ִ ּתין ְמ ָמנָ ןְ .ו ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיבְ ,ו ָ ׂשמ ּו
ו ְ ּׁש ִכינְ ָּתא דִּ ְל ַּת ָּתאֹ ,
ֶאת ְ ׁש ִמי ַעל ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וַ אֲ ִני אֲ בָ ַרכֵ ם .ו ְּכ ֵדין קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
לון ְליִ שְׂ ָר ֵאל.
יך הוּא ְמבָ ֵר ְך ֹ
תו הַ ִ ּכ ּ ֵסא ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ הְ .והַ ּכֹל ְ ׁש ִכינָ ה
או ֹ
עולֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה ַעד ֹ
דו ׁש ֶׁשי ֹּוצֵ א ִמ ּזֶה ֹ
תרגום :הַ ּ ֵׁשם הַ ָ ּק ֹ
או ָתם ִ ׁש ּ ִ ׁשים ְממֻ ִ ּניםְ .ו ַעל זֶה
כות ְו ַעל ֹ
או ָתן הַ ְ ּב ָר ֹ
מו ִדים לַ ּכֹהֵ ן ְ ּב ֹ
ֶע ְל ֹיונָ ה ו ְ ּׁש ִכינָ ה ַּת ְח ּת ֹונָ הֹ ,
ְ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ְמבָ ֵרך ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ָּכתוּבְ ,ו ָ ׂשמ ּו ֶאת ְ ׁש ִמי ַעל ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וַ אֲ נִ י אֲ בָ ֲרכֵ םְ .ו ָאז הַ ָ ּק ֹ

ה .כל ברכה בבית המקדש אומרים בנוסח 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם
ועד העולם' .והשומעים עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' )תענית טז:

רמב"ם הלכות תענית ד טו .ועוד(.
וז"ל הגמרא בסוטה )מ :(:ובמקדש ברכה אחת כו' :וכל כך למה לפי שאין עונין אמן
במקדש תנו רבנן מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' )נחמיה ט ה( קומו וברכו את ה'
אלהיכם מן העולם ועד העולם ,ומנין שעל כל ברכה וברכה תהלה שנאמר )נחמיה ט ה(

]ויברכו שם כבודך[ ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה .ע"כ.
ברש"י :וכל כך למה .שבמקדש אומר את שלשתן ברכה אחת :שאין עונין אמן במקדש .ואין
כאן במה להפסיק :קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם .בספר עזרא כתיב שכל
ברכה שהיו מברכין במקדש כך היו מברכין ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם
למגן אברהם וכן למחיה המתים :ויברכו שם כבודך .ושאר העם יענו בשכמל"ו שהעם עונין
להלל ולהודות.
ברמב"ם )הלכות ברכת כהנים יד ט-י( :כיצד ברכת כהנים במקדש .הכהנים עולין לדוכן אחר
שישלימו הכהנים עבודת תמיד של שחר .ומגביהין ידיהם למעלה על גבי ראשיהן
ואצבעותיהן פשוטות .חוץ מכהן גדול שאין מגביה ידיו למעלה מן הציץ .ואחד מקרא אותן
מלה מלה כדרך שעושין בגבולין עד שישלימו שלשה הפסוקים .ואין העם עונין אחר כל
פסוק אלא עושין אותה במקדש ברכה אחת .וכשישלימו כל העם עונים ברוך י"י אלהים
אלהי ישראל מן העולם ועד העולם.
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ואומר את השם ככתבו והוא השם הנהגה מיו''ד ה''א וא''ו ה''א .וזה הוא השם המפורש
האמור בכל מקום .ובמדינה אומרים אותו בכינויו והוא באלף דל''ת .שאין מזכירין את השם
ככתבו אלא במקדש בלבד .ומשמת שמעון הצדיק פסקו הכהנים מלברך בשם המפורש אפילו
במקדש כדי שלא ילמוד אותו אדם שאינו חשוב ושאינו הגון .ולא היו חכמים הראשונים
מלמדין שם זה לתלמידיהם ובניהם ההגונים אלא פעם אחת לשבע שנים .כל זה גדולה
לשמו הנכבד והנורא .ע"כ.
וז"ל הגמרא בתענית )טז :(.במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין
עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר )נחמיה ט ה( קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל
ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה תן
לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר להם
תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונים
אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה
וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא
בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא
בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה
עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי
ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל
במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא
היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן
במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו )את( שם כבודך
ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה :תנו רבנן על הראשונות
הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי
שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה )והן תוקעין

ומריעין ותוקעין( ועל השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו
בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול
צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו
ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה
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בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר
הבית.
וז"ל רש"י )שם( :בד"א .דהן עונין אחריו אמן בגבולין :אבל במקדש .אומר אותו הזקן לאחר
הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא"י אלהי
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל ברכות
שבמקדש :לפי שאין עונין אמן במקדש .כדיליף לקמן מקרא :מניין שאין עונין אמן במקדש.
דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו ברוך ה' אלהי ישראל
כו' :ויברכו שם כבודך .היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך הוא הפסוק ויברכו שם כבודך
ומרומם על כל ברכה ותהלה :ה"ג יכול על כל הברכות כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה
על כל ברכה תן לו תהלה :חזן הכנסת .לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי
שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן :כשמריעין .תחלה הוא אומר להן הריעו בני אהרן
וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו' :וכך הנהיג .כל מנהג זה רבי חלפתא
בצפורי :לא היו נוהגין כך .שיהו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא
עונין אמן בגבולין :ואית דאמרי כדתני' כו' .כלומר ואיכא דמתני הכי :וכן הנהיג .מנהג זה
אמקדש קאי.
וז"ל הרמב"ם )הלכות תענית ד טו-יז( :כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו מתכנסין
להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה .וכשמגיע שליח צבור לומר מי שענה את
אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' גואל
ישראל .והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .וחזן הכנסת אומר לתוקעים
תקעו בני אהרן תקעו .וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין ותוקעין .וכן בברכה
השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן
העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות .והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד .וחזן הכנסת אומר להן הריעו בני אהרן הריעו .וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את
משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין
ותוקעין ומריעין .וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד
שיגמור כל שבע הברכות .ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין .ופעם מריעין
ותוקעין ומריעין שבע פעמים .ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד .וכשהן תוקעין
ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.
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ו .בכל יום בברכת כהנים בבית המקדש ,אומרים הכהנים את השם הנכבד והנורא ככתבו.
ביום הכיפורים אומר הכהן גדול בבית המקדש את השם הנכבד והנורא ככתבו )רמב"ם הלכות

עבודת יום הכיפורים ב ו(.
בענין השם המפורש שאומר הכהן גדול ביום הכיפורים ,נעתיק מספר הקדוש 'ברית מנוחה'.
ולפני כן נעתיק מה שאמר האריז"ל על הספה"ק הזה )הקדמה לשער ההקדמות( וז"ל :וספר
הנקרא ברית מנוחה הוא אמיתי וחברו חכם גדול בתורה ובחכמה ונאמן רוח וכיסה את
דבריו בעומק ונעשה עפ"י נשמת צדיק א' קדמון שנגלה אליו אליהו ז"ל ולמדו .ע"כ.
וז"ל הספה"ק ברית מנוחה )ניקוד השביעי( :לכן הבן בזה הניקוד ותראה חכמה מפוארה עד
מאוד ,כי דע לך שהשם שהיה זוכר הכהן גדול ביה"כ כולו היה נקוד בתנועות קטנות כמו
שתראה עכשיו ,היה זוכר את השם בנחת עד מאוד ,וכאשר היה מנענע אות ראשונה היה
מנענע אותה בגבורה והיה מוליך ומביא למזרח ולצפון ולדרום ולמערב )נ"א דרך שתי וערב(

נענוע חזק מאוד אין חקר ,וכאשר היה זוכר אות הב' היה מקרב כל המאורות אשה אל
אחותה בגבורה גדולה מאוד ,וכאשר היה זוכר אות הג' היה זוכר אותו במרוצה כדי שלא
תתגבר מדת הגבורה וישחית העולם ,וכאשר היה זוכר אות הד' היה זוכר אותה במרוצה כדי
שלא תתגבר המנוחה וגם לא יהיה גבורה יתירה בעולם כדי שלא יצא העולם ממנהגו .ואני
אפרש הניקוד שהיה זוכר כהן גדול ביום הכפורים ואל תמסרהו לכל אדם כי הוא עיקר
גדול והוא ניקוד הז' ובו תראה חכמה לאין סוף ויחוד שלם כי כולו הוא בתנועות קטנות
כמו שתראה ,וכאשר הכהן היה זוכר את השם היה הלוי מביאו בשירותיו לפי הנענוע שלו,
וכאשר הלוי היה מביאו בדרך הזאת היתה התפלה מקובלת מיד ונשמעה לפי גודל הפעולה
הגדולה והממשלה של שם זה .ועתה היה מעיין ותראה החכמה גדולה מאוד כי האמת לשעה
שכהן גדול היה בא להיכל קודש הקדשים והקטורת בידו והוא לבוש בגדים טהורים
והמצנפת בראש והאבנט במתניו וצורתו כצורת הכהן שלמעלה נקרא שמו מיכאל וזוהר פניו
כחשמל והבל פיו כשרפים ולשונו כחרב חדה והיה נכנס להיכל ,וכאשר היה רואה את
הארון שהענן מכסה עליו היה אומר רבון כל העולמים סלח לנו את חטאתי ואת חטאת
אנשי ביתי ואת חטאת בני ישראל ,ואחר זה היה שומע דבור שהיה אומר פלוני בני ברכני
)עי' ברכות ז (.באותה שעה היה יודע הכהן שהיתה שעת רצון ואז היה מנענע את בגדיו
והיה קולן של פעמונים נשמעין חוצה והיו ישראל יודעין שהגיע עת רצון והיה אז הכהן
זוכר את השם ככתבו יהו"ה עם ניקודו והיה מכוין בו בנחת ובהשקט והיו רועשים סיפי
ההיכל ,והיה ההיכל מתמלא זוהר עליון והכהן בתוך הזוהר פותח ואומר רבון כל העולמים
יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו שנת ברכה והצלחה וכו' ,והכהנים העומדים סביבות החצר
כאשר היו שומעין את השם היו נופלים על פניהם ואומרים בשכמל"ו ,והיה הכ"ג מתחנן
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לפני אדוניו בזוכרו את השם היה מעלה את היו"ד למעלה והיה מתפשט אותה בגבורה
ובקול רנה ,וכן לכל האותיות כאשר אמרתי .ומה היה נכבד כ"ג בצאתו בשלום מן הקודש
כי זיו השכינה כדמיון עטרה היה בראשו של כ"ג עד הגיעו לביתו ,וכראות העם את הזיו
הנורא על ראשו של הכ"ג היו עומדים באימה וביראה כורעים ומשתחוים ואומרים אשרי
העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו ,והכהן כשהיה יוצא לא היה חוזר אחוריו לארון פן
יהיה נענש מיד אלא היה יוצא אור אחד מבית קדש הקדשים מבין בדי ארון כדמיון ברק
והיה מחבק לכהן והיה מוציאו לפי שעה כדי שלא יחזור אחוריו לארון ששם השכינה ,ומי
היה יכול לדבר החכמה שהיה משיג בעת ראותו השכינה ובהשיגו השגה אין קץ ואין דמיון
לחכמה הגדולה שהיה משיג ששם היה רואה את השרשים שמהן נשתרגו כל המדות הן
סודות מוסדות עולם והבניינים הגדולים ,והיה רואה הרכבת השרשים כיצד נרכבו בשורש
אחד הוא שורש אילן החיים ,והיה רואה עץ החיים והיה רואה הענפים והיה רואה כיסוי
הענפים כמה הם מכסים השורש ,והיה רואה פרי הענפים אבל לא היה אוכל ולא היה יודע
איזה פרי מתוק ואיזה פרי מר ,והיה משיג ג' מאורות האלו בהרכבתם אלו עם אלו כמו
שאמרתי למעלה ,ובצאתו בשלום מן הקודש היה מוסר חכמתו לבנו אם היה ראוי להיות
כ"ג או לכהן אחר אם יהיה ראוי כמו כן להיות כ"ג שכאשר יכנס לקדש הקדשים שיהיה
בקי בידיעת המאורות ושלא יכשל בו וכל ישראל עמו .וכן היו עושים הכהנים בקדש
הקדשים היה חקוק השם באותיותיו ובניקודו בשער הארון ,וכאשר היה רואה הכהן ששער
הארון היה מלא זוהר לבן היה שמח מאד ,ואם היה רואה אדום לא היה סימן טוב לישראל
ולא לכהן ,וכראות הכהן האדום הזה היה מתאמץ ואומר רבון העולמים שוב מחרון אפך
והנחם על הרעה לעמך ,והיה אומר ומרבה בקשות ותחנונים לפני הקב"ה ,והיתה קו אחת
נקשרת במעיל הכהן של משי לבן והיתה אותו הקו נקשרת החוצה כמו כן בעזרה והיה כ"ג
מנענע הקו והיה רומז שיצעקו בני ישראל אל ה' וישובו אליו בכל לבבם ,וכראות הכהנים
והעם שהכהן מנענע הקו היו צועקים מיד בנפש מרה ושואלים רחמים מלפני הקב"ה ומיד
האדום חוזר ללבן והכ"ג מנענע הפעמונים מרוב השמחה ,והנה אמרתי לך קצת חוקות
המקדש כשהיה הכהן נכנס אל קדש הקדשים .ע"כ.
בהקדמת הספה"ק ברית מנוחה כתוב וז"ל :צריך כל איש לנהוג עצמו שישמש בזה השם
)נ"א הספר( ביראת חטא ובענוה ,הראשונה אהבה ,השנייה פעולות החמדה ,השלישית היראה,
ואשרי אדם שחננו בוראו שכל ודעה להבין סוד השם הגדול הזה שכל החכמים אנשי השם
אשר האירו תורתינו שמשו בו בזה השם הגדול ,והיו מוסרין אותו זה לזה חדר בחדר בסוד
גדול ובכוונה שלימה פה אל פה ,ואלה שמות ראשי הדורות שבשם הזה היו משתמשין
וכאשר תראה גדולת האנשים ההם וכיצד היו פועלים בכובד ראש לדברים הצריכים .הראשון
שמש בו אדם ימים רבים לדעת חכמה ושכל ,ומסרו לשת .ושת עשה עליו ספרים לאין חקר
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לרוב חכמתו וסדר כל סדורי המרכבה על תבונת השם הזה .ושת מסרו לאנוש ,ויצא מן
הדרך והטעה את בני דורו .ומשם החלו אנשי דור המבול לצאת מן הדרך ולהתפשט בזנות
מפני שהיו רואים הרכבת הכוחות ברוב התאוה ,ואומרים כך כמו שאלו מתאוים להרכיב
אלו באלו כך נעשה אנחנו .ואנוש מסרו לירד ונתחכם בו מאד .וירד מסרו למתושלח,
וחנוך אביו של מתושלח לא רצה למוסרו לו מפני שהיה מתיירא שיוציאוהו לכף חובה.
ומתושלח מסרו ללמך ולמך לנח .ונח לשם בנו ,ושם קבע עליו מדרשות והוציא החכמה
לאורה והחזיר רבים לאמונה הטובה ומלך בכל נשיאי הארץ וכל נשיאי העמים היו מגישים
)נ"א מביטים( אל שולחנו .ושם מסרו לעבר בנו .ועבר מסרו לאברהם ואברהם הוסיף בו
חכמה ודעה ומסרו לבנו ליצחק ויצחק מסרו ליעקב .ויעקב מסרו לבניו ,וללוי העיקר נתן,
ולוי מסרו לעמרם ועמרם מסרו למשה ומשה עלה בו למעלה שעלה לחכמה נפלאה מאד.
ומשה מסרו לאהרן ואהרן לנדב ואביהוא בניו והעמיקו לידע הדבר ונענשו כמו שמורה
בתורה .ונשארה הקבלה ביד פנחס וזה העמיק לדעת מכל אשר היו לפניו .ופנחס מסרו
ליהושע ואע"פ שיהושע למד ממשה מזה לקח הסוד הגדול הזה .ויהושע מסרו לכלב .וכלב
מסרו לעתניאל בן אחיו והוא נתגבר מאד וזהו שכתוב וילכדה עתניאל בן קנז .ועתניאל
מסרו לאהוד .ואהוד לבניו וכולם נענשו .ומסרו למכיר בן יאיר ומכיר לעלי .ועלי לשמואל,
ושמואל העמיק בו לדעת למעלה כמו משה מדה במדה וסדר כמה משמרות .ושמואל מסרו
לשאול ,ולא ידע לפעול בו ונענש .ושאול מסרו לדוד ודוד לכלאב בנו .וכלאב לשלמה
אחיו ,ובו נתחכם יותר מכל אשר היו לפניו שנאמר ויחכם מכל האדם .ושלמה מסרו
לבניהו ,ובניהו גנזו בבית גנזיו בגנזי בית המקדש ובאו מלכי יהודה החכמים והוציאוהו
משם .ויש אומרים ששלמה מסרו לעמוס ועמוס לישעיהו וישעיהו לצפניה וצפניה לירמיה
וירמיה לברוך וברוך לעזרא ובית דינו ,ועזרא ובית דינו היו חכמים ונבונים כמניין ק"ך
צדיקים ראשי בני ישראל עומדים בפרץ .ועזרא ובית דינו מסרוהו לשמעיה ואבטליון ,אלו
היה בני סנחריב מלך אשור אשר באו לחסות תחת כנפי השכינה וכשראו חכמים שהיו
ראויים לשם זה מסרוהו להם .ושמעיה ואבטליון מסרוהו להלל ושמאי ,והלל זה היה נעריה
מבני דוד מזרע המלוכה שנמצא בדברי הימים )א' ג כג( .והלל ושמאי מסרוהו ליונתן בן
עוזיאל ולרבי יוחנן בן זכאי ,ולא )נ"א ואלו( ירדו לעומקם כפי השגתם .ואלו מסרוהו לר'
אליעזר הגדול ורבי אליעזר הגדול מסרוהו לר' עקיבא ור' עקיבא לר' יהודה הנשיא עד
שבא ליד רבי שמעון .ומימות רבי שמעון עמד צפון וסתום זולתי חכמים אחרים שהשיגו בו
מעט והכירו כפי שכלם כגון הגאונים ז"ל שהעמיקו לדעת בסודות הקב"ה כפי חכמת הזמן
וכפי חכמת הדור .וכאשר עלה במחשבה לפני הקב"ה לברוא העולם הזה בזה השם נטה קו
והעמיד הר המוריה על מדותיו ההר חמד אלהים לשבתו והעמיד השלחן לצפון אשר בה כל
מיני מאכל וברא גלגלים משבחים שמו וברא מלאכים עושים רצונו ,ובזה השם העמיד
העולם על מעמדו ותלו ובנו ההיכל למושב בחלונות האורה מאירין אותו אין קץ ואין
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תכלית ,ומזה השם נשרשו עמודי השכל וכותלי החכמה וחלונות האורה ומזה השם נתמלא
ההיכל זוהר מאיר ,הוא אלהינו ואנחנו עבדיו ואין מי שיקרב אליו לראות גאון תפארתו
זולתי שלשה שסימנם זה שמ"י לעלם והם שמועיא"ל )נ"א שמעוא"ל בלא יו"ד וכן בכל הספר

הם כך שני הפוכים אע"פ שלא נכתב וזה הראשון סימן לכולם( מטטרו"ן יהוא"ל .שלשה מלאכים
הללו מגלים סודות השם הזה לנבראים כדי להודיע הודו וגאון מעוזו .והוא שורש תורתינו
עיקר אמונתינו מקום המנוחה מודיע בראשונה יחוד הקב"ה ובריתו עם ישראל ומודיע
ממשלתו עם ישראל ובריתו עמהם ונקרא שמו ע"ש סוד חכמתו ספר ברית המנוחה אשרי
אדם עוז לו בו לידע מסלותיו ומהלכיו הליכות אלי מלכי בקדש ונפלאותיו .וע"כ דברתי
)נ"א זכרתי החכמים אשר שמשו בו( .ע"כ.
עוד כתוב וז"ל )ניקוד החמישי( :ובהתגברם לעלות א' מימינו וא' משמאלו נשמעה שירתם
משני כנפים האלו מהמזרח ועד המערב כמ"ש ,מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק וגו'
)ישעיה כד טז( ,וזו היא השירה כאשר היא יוצאה מבין הכנפים מגעת עד מקום אור
המציאות הנעלם אשר הוא סבת הסבות ,ובהגיעה שם נתאמצה יותר והתחילה לחזור חלילה
אל הט"ו מעלות השיר ,וכן היה במקדש היה הלוי עולה במדריגה ראשונה והיה מרנן מכוין
רנת הגלגל הראשון לנקודים ידועים ,וכאשר היו שומעין צבא גלגל ראשון שירתם היו
מחרידים )נ"א מתחרדים( מאד מאד ,והיה הכהן מקטיר קטורת בהיכל והיה הלוי עולה
במדריגה השנייה והיה מרנן ברנת גלגל שני ,וכן עד גלגל העשירי ,כשהיה הלוי במדריגה
העשירית היה עולה מעלה מעלה ,והיה זוכר את השם באותיותיו ובניקודו זה שאני אומר
עכשיו ,והשיר שהיה מרנן הלוי כשהיה עומד בראש המעלות היה מזכיר את השם אהי"ה
בנענועו )נ"א בתנועת נורא( ,ואם הקרבן היה של איש רשע והיה דומה לצדיק והיה עושה
חטאתיו בסתר ולא היה מביא קרבן על אלו החטאות אז העשן לא היה עולה כי אם
בעקלקלות והיה אומר הכהן ללוי הרף ידך מן השיר .וזה המאור המביט למעלה מי יוכל
לדבר גבורתו וזיוו והדרו והוא למקומות ידועים עולה אין )נ"א מן( מקום למקום וכו'.

ז .בספה"ק נהר שלום )דף מז (.כתוב וז"ל :ז"ל מהרח"ו זלה"ה .גם מצאתי בכ"י מורי
זלה"ה .וכו' .שם י"ב הוא זה מגולגל ומצורף ומנוקד ומוטעם בנשימותיו השלש בכתיבה
מרובעת יְ הָ יְ הָ וְ הַ וְ הַ וְ הָ יְ הָ בשכמל"ו עכ"מ.
ובמקום אחר מצאתי וז"ל שם ב"ן י"ב כו' ואין מוסרין אותו דע כי שם ב"ן י"ב הוא שם זה
יאאההדוינההי שהם י"ב אותיות ,והנקודות הוא שהצניעום מפני הפריצים שלא ישתמשו בו.
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וכשהוא צדיק שם אהי"ה מסייעו במחשבתו ,ושם הוי"ה בדיבורו ,ושם אדנ"י במעשיהו.
עכ"מ.

ח .ענין אברי התמיד וסדר חלוקתם והפשט ונתוח ,ביאר רבינו הרמ"א בספרו תורת העולה,
ונעתיק משם )חלק ג פרקים יח ,כ-כא ,כג-כו ,כח-כט( ,וז"ל )חלק ג פרק שמונה עשר( :הנה לא
אוסיף ביאור בזה הפרק ,על מה שביארתי למעלה מענין העבודות ,רק אציע לך סדר
התמיד כדי שיהא נקל על מעיין לעמוד על סודותיו ,בראותו תחלה העבודה מסודרת ,כאשר
היתה בבית אלהינו אשר יבנה בימינו ,ואחר כך אם ירצה להתבונן בטעמיה ,יראה אחר כל
דבר במקומו שנתבאר שם ענין ההוא .ובהיות כי הרב הגדול הכולל כל החכמות הרמב"ם
ז"ל כתב הסדר מבואר בלשון נקל על כל מעיין ,אעתיק לשונו הנה כאשר כתב שם פרק
ששה מהלכות תמידין ומוספין .וכבר נתבאר מפרק י' עד פרק ט"ו טעם סדר זה מענין
המערכה שסדר אביי משמיה דאבא שאול ,גם כתבתי שם טעם הסדר אליבא דהלכתא עיין
שם ,ולקמן פ"כ יתבאר מעשה העולה וסדר ניתוחו אשר היה התמיד כמעשהו ,ומאלו
הפרקים המתבונן בהן ישיג ויעמוד על כל טעם סדר התמיד ,ויהיו לרצון כאלו עמד על
מעמדו ,וכאלו הקריב התמיד בזמנו ,וכמו שכתבתי בהקדמת חלק ראשון.
וזה לשון הרמב"ם )הלכות תמידין ומוספין פרק ו הלכה א( ,סדר עבודות התמידים בכל יום כך
הוא ,סמוך לעלות השחר יבא הממונה על הפייסות ,ויקיש על העזרה ופותחין לו ,ומבלישין
את כל העזרה ,ומעמידין עושי חביתין לעשות חביתין ,וכל הכהנים ששם כבר טבלו קודם
שיבוא הממונה ,ולבשו בגדי כהונה ויבאו ויעמדו בלשכת הגזית ,ויפייסו פיוס ראשון ושני,
ויזכה כל אחד במלאכתו כמו שבארנו ,ומתחיל זה שזכה בתרומת הדשן ותורם על הסדר
שאמרנו ,ואחר כך מסדר מערכה גדולה ,ואחר כך מסדר מערכה שניה ,אחר כך מעלה שני
גזרי עצים ,ומניחן על המערכה הגדולה להרבות האש ,ואחר כך נכנסים ללשכת הכלים
ומוציאין כל כלי השרת הצריכין להן כל היום ומשקין את התמיד מים ,ומי שזכה בשחיטתו
מושכו לבית המטבחיים ,והולכין אחריו הכהנים שזכו להעלות האברים ,ושוהין שם עד
שפותחין שער ההיכל הגדול ,ובשעת פתיחת השער שוחטין את התמיד ,ואחר כך נכנסים
להיכל שני הכהנים ,אחד שזכה בדשון המזבח הפנימי והשני שזכה בדשון המנורה.
)הלכה ב( והמדשן את המזבח מדשן בשעה שהשוחט שוחט את התמיד ,ואחר כך זורק את
הדם זה שקבלו ואחר שזורקין את הדם מטיב זה שבהיכל חמשה נרות ,ויוצאין שניהם מן
ההיכל ,ואלו שבבית המטבחיים מפשיטים ומנתחין ,וכל אחד ואחד מעלה אבר שזכה בו
לכבש ,ונותנין האברים מחצי כבש ולמטה במערבו ,ושל מוספין היו נותנין אותן מחצי
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הכבש ולמטה במזרחו ,ושל ראשי חדשים נותנין על המזבח מלמעלה בין קרן לקרן במקום
הלוך רגלי הכהנים ,כדי לפרסמו שהוא ראש חדש ,ומולחים שם את האברים ,ובוזקין מלח
על גבי הכבש אפילו בשבת ,כדי שלא יחליק ויפלו הכהנים שם בעת הליכתן בעצים
למערכה ,ואף על פי שהמלח חוצץ בין רגליהם ובין הכבש ,הואיל ואין הליכה זאת עבודה
אין חוששין.
)הלכה ד( ואחר שמעלין האברים לכבש מתכנסין כולן ללשכת הגזית ,והממונה אומר להם
ברכו ברכה אחת ,והן פותחין וקורין ברכת אהבת עולם ,ועשרת הדברות ,וקריאת שמע,
ואמת ויציב ,ורצה ,ושים שלום ,ובשבת מוסיפין ברכה אחת ,והיא ,שיאמרו אנשי משמר
היוצא לאנשי משמר הנכנס ,מי ששוכן בבית זה ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום ורעות.
ואחר כך מפייסין פיוס שלישי ורביעי וזוכה בקטורת מי שזוכה ונכנס ומקטיר ,ואחר כך
נכנס זה שזכה בדשון המנורה ומטיב שני הנרות ,ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה
ועומד על מעלת האולם הוא ואחיו הכהנים.
)הלכה ה( כשיגיע בין האולם והמזבח נטל אחד מהן המגריפה וזרקה בין האולם והמזבח והיה
לה קול גדול .ושלשה דברים היו משמשין בה ,השומע קולה היה יודע שאחיו הכהנים
נכנסין להשתחוות ובן לוי השומע את קולה היה יודע שאחיו הכהנים נכנסין לדבר שיר
והוא רץ ובא ,וראש המעמד כשהיה שומע קולה היה מעמיד את הטמאים על שער המזרח
מפני החשד שידעו הכל שעדיין לא הביאו כפרתן .ואחר כך מעלה זה שזכה באברים את
האברים מן הכבש למזבח ,ואחר כך מתחילין אלו שעל מעלת האולם ומברכין ברכת הכהנים
ברכה אחת בשם המפורש ,ואחר כך מעלין סולת הנסכים ,ואחר הסולת מקטיר החביתין,
ואחר כך מעלין את היין לניסוך ,ובשעת הניסוך אומרים הלוים השיר ומכין המשוררים
במיני ניגון שבמקדש ותוקעין תשע תקיעות על פרקי השיר.
)הלכה ו( כשהיו נותנין היין למנסך היו שני כהנים עומדים על שולחן החלבים ,שני
חצוצרות בידן והסגן עומד על קרן המזבח והסודרין בידו ,תקעו והריעו ותקעו ובאו ועמדו
אצל זה הממונה על הצלצל ,אחד מימינו ואחר משמאלו.
)הלכה ז( שהה המנסך לנסך מניף הסגן בסודרין ,הקיש זה בצלצל ותקעו אלו בחצוצרות,
ודברו הלוים בשיר ,הגיעו לפרק תקעו והשתחוו כל העם בעזרה ,על כל פרק תקיעה ,ועל
כל תקיעה השתחויה ,וכל התקיעות שעל התמיד תשע כמו שביארנו ,עד כאן לשון
הרמב"ם.
ועוד כתב שם מענין השירה שהיו אומרים בכל יום ,ואינו מענין מאמרינו ,ואף כי הוא
ידוע לכל שאנו אומרים אותו בסוף פטום הקטורת .ולכן לא כתבתיהו.
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וסדר שהיו עושין בכל יום בבקר כך עושין בין הערבים ,חוץ מהרמת הדשן ממזבח החצון
וסדר המערכות והפייסות ,שאין עושין דברים אלו אלא בכל יום בשחר בלבד.
ומעתה ,כל הרוצה להקריב את קרבן יי' במועדו יעיין בפרק זה בסדר הקרבת התמיד בכל
יום ,ויעיין אחר כך בטעם כל דבר ודבר ,במה שעבר ובמה שיבא ,ויהיה מחשבתו וכוונתו
עולה לרצון לפני יי' תמיד ,ויעמוד לו במקום קרבן ,מאחר שבעונותינו אי אפשר להקריב
קרבן בפועל ,נשלם בזה פרים שפתותינו.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק עשרים:
במעשה העולה אשר התמיד כמעשהו .גרסינן במשנה פ"ב דיומא )כה ,(.הפייס השני ,מי
שוחט ,מי זורק ,מי מדשן מזבח הפנימי ,ומי מדשן את המנורה ,ומי מעלה אברים לכבש
הראש והרגל ושתי הידים העוקץ והרגל ,והחזה והגרה ושתי הדפנות והקרביים והסולת
והחביתין והיין .שלשה עשר כהנים זכו בו ,ובגמרא )יומא כה (:איכא פלוגתא דתנאי כיצד
היה קרב ,אבל הלכה כסתם משנה ,וכן פסק הרמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ד ו( והסמ"ג,
ולכן לא אבאר אלא סדר זה וממנו תוכל להתבונן טעם שאר התנאים .וכסתם משנה זאת
איכא משנה אחרת פרק שלישי דתמיד )דף ל ,(.ואמרו שם ריש פרק רביעי )ל (:שחט השוחט
וקבל המקבל ,בא לו לקרן מזרחית צפונית ונותן מזרחית צפונית ,לקרן מערבית דרומית
ונותן מערבית דרומית ,שירי הדם היה שופך על יסוד דרומי .לא היה שובר בו את הרגל
אלא נוקבו מתוך ערקובו ותולה בו .היה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה ,הגיע לחזה חתך
את הראש ונתנו למי שזכה בו ,חתך את הכרעיים נותנן למי שזכה בהן ,מרק את ההפשט,
קרע את הלב והוציא את דמו ,חתך ידיה ונתנן למי שזכה בהן ,עלה לרגל הימנית חתכה
ונתנה למי שזכה בה ושתי בצים עמה ,קרעו ונמצא כולו גלוי לפניו .נטל את הפדר ונתנו
על בית שחיטת הראש מלמעלה ,נטל את הקרביים ונתן למי שזכה בהן להדיח ,והכרס
מדיחין אותה בבית המדיחין ומדיחין אותה כל צורכה ,והקרביים מדיחין אותן שלש פעמים
במעוטן על שולחנות של שיש שבין העמודים ,נטל את הסכין והפריש את הריאה מן הכבד,
ואצבע הכבד מן הכבד ,ולא היה מזיזה ממקומה .נוקב את החזה ונותנה למי שזכה בה,
עלה לדופן הימנית ,היה חותך ויורד עד השדרה ולא היה נוגע בשדרה עד שהגיע לבין
שתי הצלעות הדקות ,חתכה ונתנה למי שזכה בה ,הקנה והלב והראיה תלויה בה ,בא לגרה
הניח בה שתי צלעות מכאן ושתי צלעות מכאן ,וחתכה ונתנה למי שזכה בה ,הקנה והלב
והריאה תלויה .בא לו לדופן השמאלית ,הניח בה שתי צלעות דקות מלמעלה ושתי צלעות
דקות מלמטה וכך היה מניח בחברתה ,נמצא מניח שתים שתים מלמעלה ושתים שתים
מלמטה .חתכה ונתנה למי שזכה בה והשדרה עמה והטחול תלוי בה והיא היתה גדולה ,אלא
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של ימין קורין גדולה שהכבד תלויה בה .בא לו לעוקץ ,חתכה ונתנה למי שזכה בו האליה
ואצבע הכבד ושתי כליות עמו ,נטל את הרגל השמאלית חתכה ונתנה למי שזכה בה,
נמצאו כולם עומדים בשורה והאברים בידם ,הראשון בראש ורגל הראש בימינו וחוטמו כלפי
זרועו ,קרניו בין אצבעותיו ,בית שחיטתו למעלה והפדר נתון עליה ,הרגל של ימין
בשמאלו ובית עורו לחוץ ,השני בשתי ידים של ימין בימינו של שמאל בשמאלו ובית עורו
לחוץ ,השלישי בעוקץ ורגל העוקץ בימינו והאליה מדולדלת בין אצבעותיו ואצבע הכבד
ושתי הכליות עמו ,הרגל של שמאל בשמאלו ובית עורו לחוץ ,הרביעי בחזה ובגרה ,החזה
בימינו והגרה בשמאלו וצלעותיו בין שני אצבעותיו ,החמישי בשני דפנות ,של ימין בימינו
ושל שמאל בשמאלו ובית עורו לחוץ ,הששי בקרבים הנותנים בבזך וכרעים על גביהן
מלמעלה ,השביעי בסולת ,השמיני בחביתין ,התשיעי ביין .הלכו ונתנום מחצי כבש ולמטה
במערבו ,ומלחום ,וירדו ,ובאו להן ללשכת הגזית לקרות את שמע ,עד כאן לשון המשנה
בסדר התמיד.
כבר נתבאר ענין הקרבן וכוונתו בכלל שהיה מורה על הפסד העולם ועל ידי זה נעמוד על
חדושו ולכן איני צריך להחזיר הדברים הנה ,אלא להודיע על פי הכוונה הנמשכת טעם
חלוק נתחיו כסדר ,וטעם שהיו שלשה עשר כהנים עוסקין בו .וידוע כי ההקפדה על סדר
נתוח הזה לא היה ללא דבר ,כי מה יקר וגדולה ידענו מזה הנתוח ומסדר עמידת הכהנים
אם לא שיש דברים בגו ,ועל כן אני אומר כי גם סדר האברים מורה לנו מה שמורה עליו
כלל הקרבן.
והנה כבר נתבאר לעיל פרק ראשון טעם אמרם )תמיד ל (:שלא היו כופתין הטלה בשעת
שחיטה ,וכי היו מורים בזה הענין על חדוש העולם על פי הדרך שכתבתי ח"ב פ"ג ,כי
כלל כוונת הקרבן היה מורה על חדושו ,וזהו התכלית היוצא מכלל הקרבת הקרבן .גם
נתבאר לעיל בפ' ט"ו כי אברי התמיד היו מורים על חלקי העולם שהם כדמות אברי
התמיד ,רק שזה עולם גדול וזה עולם קטן ,והעבודה הראשונה היתה השחיטה ,שהיא סוף
הויית בעל חי ועמידתו על צורתו ,והוא הפסדו הכולל שאינו עוד מה שהיה ,דוגמת הפסד
העולם בכללו ,רצה לומר ,הכח הקושר חלקי העולם זה בזה ,וכמו שכתבתי פ' ט"ו ח"ב,
ולכן ,באו אחר כך נתוח אברי הקרבן שהיו מורים על הפסד החלקים אחר הפסד הכלל
שהוא כח הקושר.
ודע ,כי לדעתי ענין ההפסד יהיה כמו שהיה בריאות העולם ,שבתחלה נבראו חלקי העולם
כל אחד בעצמו כל ששת ימי בראשית ,ובשביעי נשלם הוייתן והיה לאחד ונקשר כולו זה
בזה ,על מנהגו הטבעי שמתנהג בו אח"כ ,והוא תכלית ועיקר הבריאה ,ולזה נאמר )בראשית

ב א( ויכלו וכו' ויכל אלהים ביום השביעי כמו שנתבאר כל זה בעקידה שער ד' פ'
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בראשית ,וכבר ידוע מה שכתב הרב המורה ח"א פ' ע"א מהקשר חלקי עולם זה בזה ,וכתב
ח"ב פ"ב שמזה עמדו על אחדות השם יתעלה בהיות כי עולם אחד נברא מאל אחד ,לכן
כשיפסד העולם יפסד בתחלה הכלל ,ואח"כ החלקים ,כמו שהיה הענין בשעת הבריאה.
ונראה שלזה הטעם שבארנו מבריאת חלקי העולם והקשרותיהם זה בזה ,עד שנעשה מהם
עולם אחד ,ושעל ידו אנו עומדים על מציאות השם יתעלה ואחדותו ,לא נזכר שם בן
ארבע בכל מעשה בראשית ,עד אחר שנתיישב העולם על מנהגו וטבעו בסוף מעשה
בראשית .ואמרו ז"ל )בראשית רבה יג ג( בטעם זה שמזכיר שם מלא על עולם מלא ,רצה
לומר ,כי כל זמן שלא היה עולם מלא ונקשרו חלקיו זה בזה והיה לאחד ,לא רצה להזכיר
שם המפורש מורה על אחדות השם יתעלה ,באשר כי אי אפשר לעמוד על זה ,כל זמן
שאין נראה עולם מלא והקשר חלקיו זה בזה ,אמנם נזכר תמיד שם אלהים ,בכל ששה ימי
בראשית ,שנברא כל חלק וחלק בפני עצמו ,ונגלה בענין הבריאה כחות רבים חלוקים זה
מזה ,על כן הוזכר שם אלהים ,שהוא גם כן בלשון רבים ,להורות על כחותיו ,כמו שביארו
הראשונים ז"ל במלת אלהים .ובהיות כי חלקי העולם השפל הם רבים משונים זה מזה ,ולכן
נקרא עליהם שם אלהים ,אמנם העולם העליון אין בו חלקים שונים ,והם כולם שכליים
עומדים בעצמן ,נקרא עליהן השם יתעלה יי' צבאות ,וכדי להודיע שהכל אחד ,יקרא יי'
הוא האלהים .וממה שנתבאר ידענו טעם היות הבריאה מיוחסת לשם אלהים ,ונהג ענין זה
עד סוף פרשת ויכלו שהוא תכלית יום השביעי שהיה נוהג מנהג זה .אמנם לאחר שגמר
לספר ענין בריאת שבעה ימי בראשית ,שהיה אז העולם מיושב ונקשר זה בזה ,ונהג מנהגו
הטבעי ,מזכיר מכאן ואילך יי' אלהים ,הזכיר שם יי' מצד שהיה אז העולם נקשר זה בזה,
וראוי להזכיר עליו שם יי' ,אבל מאחר שמספר ענין מה שנתהווה בשעת הבריאה ,מזכיר גם
כן אלהים ,אשר ראוי לקרא מצד ענין הבריאה שהיו הכחות חלוקות ,וכאשר השלים הספור
ההוא ואינו מספר רק בדברים שהם בטבע של עולם ומנהגו על השלמות ,לא הזכיר רק
מלת יי' לבד ,כי אז היה העולם שלם ,והיה ראוי להזכיר שם מלא על עולם מלא.
והנה ראה זה טעם נפלא ,לדעתי יתבאר מתוכו למה נקראו המלאכים אלהים ,גם הדיינים
נקראו אלהים ,וגם העבודות זרות שטעו בהן האומות מעולם נקרא אלהים אחרים ,ולא
מצינו שם בן ארבע אותיות כי אם בהשם יתעלה .להיות כי השם בן ארבע מורה על כח
כללי הקושר כל כחות ביחד ,והיה לאחד ,והוא המהוה הכל ,והוא המורה עליו שם של הויה
שהוא שם של ארבע .אמנם שם אלהים ,מורה על כחות פרטיות חלוקות זה מזה ,לכן כל
בעל כח הן רב הן מעט נקרא בשם אלהים ,והוא מבואר למבין.
ואפשר שכוונו לזה באמרם כי שם אלהים מורה על מדת הדין ,ויי' על מדת רחמים ,כי
כבר נתבאר מדבריו ח"ג פ"ד ענין אמרם מדות ,כי כוונתם על הנהגת השם יתעלה את

תפו

באר
החיי

החיים
תמיד

מסכת תמיד

â

אוצר התמיד

â

עולמו ,ובהיות ,כי שם אלהים מורה על שעת הבריאה ,אשר כל מאמין בה ראוי לעבוד את
יי' בכל כחו ,כי מתוכה נגלה ענין אלהות ,אם כן אם אחד חוטא ואינו משים ענין הבריאה
אל לבו ראוי לעונש מצד הדין ,אמנם הנהגת העולם על טבעו הפשוט ,אשר מצדו טעו כל
הפילוסופים ואמרו שהעולם קדמון ,ואחר האמונה הרעה הזאת נמשכו לטעיות רבות יותר
מגונות ,עד שכפרו בהשגחה ,ואלו עמדו על חדוש העולם לא היו טועים בזה ,כמו שכתב
הרב המורה )ח"ב פכ"ד( כי זהו יתד שהכל תלוי בו ,כי אם יתקיים חדוש העולם יתבטל כל
מה שהפילוסופים דברו סרה ,מצד זה ראוי להנהיג הבריות ברחמים ,מאחר שיש להם מקום
קצת לטעות.
והוא כוונתם גם כן באמרם )בראשית רבה יב טו( בתחלה עלה במחשבה לברא את העולם
במדת הדין ראה שאינו מתקיים שתף עמו מדת הרחמים ,וידוע כי אין מחשבות השם יתעלה
כמחשבתינו ,שיעלה דבר במחשבתו ויתבטל חלילה ,אבל מחשבות השם יתעלה הוא רצונו,
ורצונו הוא פעולתו ,וזה שאמרו עלה במחשבה כן היה ,שנברא עולם במדת הדין כל ששה
ימי בראשית ,שנקרא עליו שם אלהים ,כל זמן שהיו החלקים קיימים ,וראה שאין העולם
מתקיים כך ,שתף עמו מדת הרחמים והוא מלאכת יום השביעי ואילך ,שקשר חלקיו זה
בזה ,והיא הנהגת העולם הטבעי.
ובהיות ,כי היו כאן שלשה מיני בריאות ,ששה ימי בראשית היו ברואים במדת הדין לבד,
וביום השביעי קשר חלקיו זה בזה ,ומכאן נהג כמנהג העולם ,על כן אמרו כאן שלשה מיני
בריאות ,עלה במחשבה ,וראה ,ושתף ,כי כמו שהמחשבה היא באדם יותר פחות אצל
המעשה מענין הראיה ,והראיה חסר אצל המעשה ,כך היו ענין בריאות אלו כל אחד חסירה
ממה שאחריה .ואמר בסוף כי שתף מדת רחמים למדת הדין ,כי באמת ה' יתעלה פועל גם
לאחר הבריאה לפעמים בחלקי העולם ,ולא בכללו ,כי לפעמים שיתבטל הכלל והקשרו זה
בזה ,והוא בזמן עשיית הנסים שיתבטלו קצת החלקים והשאר קיים ,וזהו ענין השתוף.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק אחד ועשרים:
אחר שנתבאר בפרק שעבר כי הסדר בהפסד הקרבן היה דוגמת הפסד כלל העולם וחלקיו,
אומר כי הסברה נותנת כי בהפסד העולם ילכו הדברים אחורנית ,והמאוחר אצל הטבע והוא
הויית הכלל יפסד ראשונה ,כי כל הפסד הוא הפך ההוייה והחדוש ,והמאוחר אצל ההוייה
שהוא התכלית ההוה ,הוא קודם לענין ההפסד ,ולכן היה שחיטת הקרבן שהוא הפסד הכלל
עבודה ראשונה ,דוגמת הפסד העולם בכללו ,ואחר כך קבלת הדם .וכבר כתבתי פרק ט"ו
ח"ב ענין קבלת הדם ושאר עבודתו שהיה קודם הקטרה ,כי היו מורים על הפסד יסודות
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העולם .אמנם יותר נראה לבאר הדברים ,שהם הולכים על הסדר שהיו בשעת הבריאה רק
שההפסד הוא מן המאוחר אל הקודם ,שהוא הפך ההוייה שהוא מן הקודם אל המאוחר .וידוע
כי בששת ימי בראשית נאמר בכל אחד מהן ויהי ערב ויהי בקר ,שהם שנים עשר עתים
וביום השבת לא נאמר בקר וערב רק היה כולו אור ,והוא בין הכל י"ג עתים .ויש להם
שלשה עשר ממונים ,והם הכחות שפעלו באותן העתים ,כי בכל לילה ויום נברא בכל אחד
מהן דבר המיוחד כמו שהאריך בזה בעל עקידה ,ויתבאר מדברינו אם ירצה השם יתעלה
בסדר הבאור שיבא .וכתב בעל עקידה פרשת וישלח כי כל המלאכים על הימים אינם
ממונים על הלילות ,ובכל יום ויום ,ובכל לילה ולילה ,יש להם מלאך ממונה בפני עצמו,
ואם כן בששת הימים ממונים שנים עשר מלאכים ,ובשבת היה ממונה מלאך אחד כי לא
נאמר בו ערב ,והם י"ג מלאכים ,כנגד שלשה עשר כהנים העושים סדר התמיד ועוזרים אל
הפסדו אשר ממנו נתגלה חדושו .ואף כי כתבתי לעיל פ' י"ז בענין סדר הפייסות טעם
השלשה עשר כהנים בענין אחר לא יקשה עלינו ,מאחר שכתבתי פעמים שאף שכל חלק
היה לו כוונה מיוחדת ,מכל מקום מצד סדר הדברים זה אחר זה נתבאר לנו דבר חדש
נמשך לכוונה המיוחדת בכל חלק וחלק כמו שנתבאר לעיל מענין המערכה .וכן יתבאר
בסדר זה ,כי בכל אחד משתי הכוונות מורים על הממונים הפועלים בעולם.
והנה עבודה ראשונה שחיטת הקרבן והוא מורה על הפסד הכלל ,נגד הממונה ביום שביעי,
שנברא אז בו כח הקושר הכללי ,ואח"כ מי זורק .וידוע כי ביום ששי נבראו שני דברים
והם האדם והבהמות ,וכתב בעל עקידה שפעולה אחת מיוחסת ליום ,והשניה ללילה ,ובהיות
כי האדם נברא לעבוד את בוראו ,ולהשיב נשמתו אל מקום אשר חצבה משם ,והוא כענין
זריקת הדם על המזבח שהוא השבת הנפש לשרשה ,כי הדם הוא הנפש חוזר אל מקומו אשר
לוקח משם והוא המזבח הידוע .והנה ידוע שלא ישוב שום דבר בהפסדו אל מקום אשר
לוקח משם כי אם נפש האדם ,על כן לא היו האברים נקרבים אל המזבח אלא כולן ביחד.
והדם נזרק מיד ,ולא הוצרכו להמתין עם עבודתו כמו בשאר אברים ,להורות כי כל חלקי
העולם ופרטיהן ,לא ישובו לשרשם אם לא בזמן בטול הכלל ,שכל הדברים ישובו אל
כחותן הכללי ,אמנם כל זמן שלא יופסד הכלל לא יגיעו הדברים אל המזבח אף על פי
שנפסדו רק נפש האדם ,ולכן היו מניחים האברים על הכבש ,ולא היו מקטירין מיד להורות
על ענין זה ,וכבר נתבאר זה לעיל פ' י"ז בענין אחר ,אבל הם קרובים בענין.
ואחר כך מי מדשן מזבח הפנימי .וכבר ידוע ענין דשון מזבח הפנימי שהוא מורה על הסרת
מדות המגונות והנפסדות מלבו של אדם הנקרא מזבח הפנימי ,וידוע שדשן זו נתלה בנפש
הבהמות ,שהוא חומרו של אדם במדרגת בעלי חיים שנבראו ביום ששי ,כי נפש הבהמות
שהוא כח החיוני ,הוא נושא לחלק השכלי ,והוא כחומר אליו ,והאדם האמיתי הוא הנברא
בצלם אלהים ,והוא שכל האדם ,כמו שכתב הרב המורה ריש ספר המורה ,והם ביחד מהות
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האדם ,ולכן נבראו שתיהן ביום אחד ,ולכן כשמסירין דשן זו ,אנחנו מורים על הפסד
הבהמות ובעלי חיים שנבראו עם האדם ביום ששי.
ואחר כך מי מדשן המנורה .להיות כי דשן המנורה מורה על דעות הנפסדות הנופלות
בלימוד התורה ,וכמו שנתבאר לעיל פ"ח והוא נקרא עוף הפורח באויר כמו שנתבאר שם,
על כן היה מורה דשון המנורה על בריאת העופות שנבראו ביום חמישי ,וענין הפסד שלהם.
ובהיות כי הדעות הנפסדות נמשלו לעוף הפורח ,מצינו משל המורגל בפי החכמים )ביצה כא:

חולין קכד ,(:כשרצה אחד להסיע חברו לדבר אחר אמר ליה עורבא פורח ,כלומר שהיה רומז
לו ,כי דבריו נפסדים ונעדרים כעורב זה הפורח ,שהוא חשוך משחור תארו ,וענין החושך
מורה על הפסד .ולזה מצינו בענין בטול התורה )משלי כג ה( התעיף עיניך וגו' שהוא לשון
עוף ,כי השגת הלמוד הוא נגלה ונסתר נעלם מן האדם כעוף הפורח ,וזהו הטעם שהזכיר
הרב המורה שהושאלו למלאכים הכנפיים ,שהם כלי העופפות והוא מבואר.
אמרו עוד מי מעלה האברים הראש והרגל .בריאת הדגים נרמזים בענין ראש ורגל ,מאחר
שהם ראש ורגל שנאמר בהם )בראשית א כא( ויברא אלהים את התנינים הגדולים וכו' ,ודרשו
ז"ל )בבא בתרא עד (:שנברא לויתן שהוא ראש הברואים ,כמו שאמר דוד המלך עליו השלום
)תהלים קד כו( לויתן זה יצרת לשחק בו ,והוא נברא עם שאר הדגים הנבראים ביום חמישי
נתייחס למעשה חמישי ,ונבראו אז גם כן הדברים הפחותים והשפלים שהם שרצי המים ,כמו
שנאמר )בראשית א כ( ישרצו המים שרץ נפש חיה ,וידוע שאין דבר שפל בבריאת בעלי
חיים כשרצי המים ,ובזה דרשו ז"ל )עבודה זרה מג (:אשר מתחת לארץ לרבות שלשול קטון
שבים ,וידוע כי אלו היה בריאה פחותה מזו היו חכמינו ז"ל מרבים אותה שלא לעבדה,
ולזה לקח רגל הימיני עם הראש להורות שלמות בריאת מלאכת יום חמישי.
ואחר כך היו מקריבין שתי ידים ועוקץ ורגל ,נגד בריאת יום רביעי שבו נברא חמה ולבנה
ושאר מאורי אור .וידוע מה שכתב הרב המורה בענין החיות שנאמר בהן )יחזקאל א ח( וידי
אדם תחת כנפיהם ,שהוא מורה על הכחות השופעות מן המאורות אל התחתונים ,ושומרים
האישים ,והמינים ,כל ימי היותם ,על כן המקריב הידים היה מורה על הפסד ידים אלו.
אמנם עוקץ והרגל ,הוא הדבר השני שנברא ביום רביעי והוא מה שנאמר )בראשית א יד( יהי
מארות ברקיע השמים להאיר על הארץ וגו' .ונאמר והיו לאותות ולמועדים כו' ,כי היה
בתלית המאורות שני תועלות ,האחד להאיר והשני לאותות ולמועדים כו' .והנה ענין
המאורות שהם להאיר הוא מלאכת היום ,ולא נברא להאיר רק גלגל חמה ,בא ענינו בשתי
ידים הנזכר לעיל שהוא מצד האור השופע מהם אל התחתונים ,אמנם ענין השני שהיו
לאותות ולמועדים הוא מצד הלילה ,שבה זורח הלבנה שבה מונין מועדים וימים ושנים והוא
בא גם כן מצד הלילה ,כי אם היה זורח האור תמיד אי אפשר למנות ימים ושנים ,לכן בא
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הכהן השני בעוקץ ורגל ,הרגל מענין ג' רגלים שהם המועדים ,ועוקץ מלשון עקיצה ,והוא
נגד הענין הנולד בארץ מכח השתנות הכוכבים ומצביהם ,שהוא גורם שנוי האויר ,אשר
אחריהם נמשכו ענין המזגים ,אשר יולד חלאים רעים ונאמנים ,ועל זה כוונו מה שאמרו
ז"ל )ירושלמי תענית פ"ד ה"ג( ,מארת כתיב שבו נברא אסכרא לתינוקות ,כי מצד בריאת
המאורות נתהווה אסכרא בעולם ,והוא כדמות עקיצה בושט כמאמר רבותינו ז"ל )ברכות ח,(.
והוא המורה עליו ענין העוקץ מצד שתוף הלשון שביניהם.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק שלשה ועשרים:
נחזור לסדר ההקרבה ,אחר כך היו מקריבין החזה והגרה ושתי הדפנות ,נגד מעשה יום
השלישי ,החזה והגרה נגד )בראשית א יא( תדשא הארץ דשא ,שהוא עיקר מאכל בהמה ,כמו
שנאמר )תהלים קד יד( מצמיח חציר לבהמה ,והוא ענין הגרה כמו שנאמר )ויקרא יא ג( מעלת
גרה בבהמה אותה תאכלו ,והוא מפורסם גם כן שהוא כלי המאכל .והיתה החזה נקרבת עם
הגרה ,לפי שענין הדשאין הם נחלקים לשני מינים ,דשא מזריע זרע שהוא מאכל הבהמה
שהם מעלין גרה ,וחלק השני עץ עושה פרי שהוא מאכל בני אדם ,והוא נגד החזה שהוא
החלק הנכבד מן הבהמה למאכל בני אדם ,גם כי החזה הוא המקום שנכנסים שם הקנה
והושט ,שהם כלי המאכל ,לכן היה נקרב עם הגרה .ושתי הדפנות נגד מלאכת השני
שנגמרה ביום השלישי ,והוא מה שנאמר )בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים אל מקום
אחד ותראה היבשה ,והיה ענין זה נרמז בענין הדפנות כמו שנאמר )ירמיה ה כב( אשר שמתי
חול גבול לים חוק נתן ולא יעבור ,והם כמו הדפנות המעמידים מה שבתוכו ,ואף כי אז
נראו שתי הדפנות שהם שמים וארץ וכמו שיתבאר לקמן ,ובזה היה נשלם הרמז על מלאכת
יום השלישי ,מלאכת היום נרמזת בגרה וחזה ,שגדול הדשא הוא ביום בעת היות השמש על
הארץ ,ומלאכת הלילה בדפנות באשר כי תגבורת המים בלילה יותר מביום.
ואחר כך היה כהן אחד נושא הקרבים ,והשני הסולת ,נגד מלאכת יום השני שנבראו בו שני
דברים ,שנאמר בו )בראשית א ו( ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים וגו' ,ונאמר )שם ז(

ויעש אלהים את הרקיע .הנה דרשו ז"ל )בראשית רבה פד ב( אף על פי שנבראו השמים ביום
ראשון קרשו ביום השני ,והוא מאמר יהי רקיע ,והבדלה בין מים למים היא הבריאה השניה,
לזה באו הקרביים והסולת ,הקרביים שהוא הכרס העליון המכסה שאר האברים הפנימיים כמו
שנאמר )ויקרא ג ג( החלב המכסה את הקרב ,והוא הקרום המכסה את הקרבים ,והוא נגד
השמים שנקרשו בשני ,כדרך מה שנאמר )תהלים קד ב( עוטה אור כשלמה נוטה שמים
כיריעה ,ונאמר )ישעיה מ כב( וימתחם כאהל לשבת ,וכן כתבו הראשונים ז"ל שהקרום
המפסיק בין האיברים הפנימים העליונים לתחתונים ,הוא כדמות השמים בעולם ,שהם כדמות
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הקרב המכסה .ואף כי היה בחלל הקרבים הלב ,שהוא מורה על כדור העליון ,כמו שכתב
הרב המורה פע"א ח"א ,גם היה בכלל הקרבים הכרעים שהם מורים על תנועות השמים כמו
שיתבאר לפנינו ,והבדלת המים נגד הסולת ,כי הבדלה זו כבר פירש הרב המורה ז"ל פ"ל
ח"ב שנאמר על חלק השני מן האויר ,אשר בו יתהווה המטר .ופי' הרקיע ,הוא החלק השני
מן האויר .אשר בו יתהוו המים ,כמו שבאר הרב שם .ואף אם נאמר שפי' רקיע הוא
השמים ,מכל מקום יתפרש בדרך זה ,כי הוויית המטר הוא על ידי תנועת השמים ,כמו
שאמרו ז"ל במסכת תענית )ט (:שהמטר יורד מלמעלה ,רצה לומר שהעיקר הוויית הוא
תנועת השמים ,כי מה שנחלק האויר לשלשה חלקים אשר גורם הויית המטר הוא מכח
תנועת השמים ,אשר על ידו יתהווה קור וחום בעולם ,והוא ענין חלוק האויר לשלשה
חלקים כמו שידוע .וזה אמרו ויהי מבדיל וגו' ,רצה לומר ,שבסבתו יהי הבדל בין מים
למים ,וזהו ענין הסולת ,שהוא הקמח שעושין ממנו הלחם שעליו יחיה האדם ,והוא נתהוה
בסבת המטר ,ואף כי הסולת כטיפי המטר וככפור על הארץ שהיא דוגמתו ,ואף כי הסולת
מורה על העצמיים הפרדיים ,אשר גורמין ההוייה בחלוק האויר שהוא הרקות הנמצא לדעת
המדברים ,וכמו שנתבאר לעיל ח"ב פי"ח ובשאר פרקים שעברו ,ובזה היה נרמז מלאכת יום
השני.
ואחר כך באו החביתין והיין ,נגד מלאכת יום ראשון שנבראו בו שני דברים ,האחד בריאת
שמים וארץ וארבע היסודות שנבראו אז ,והשני בריאת האור ,שנאמר )בראשית א ג( ויאמר
אלהים יהי אור .החביתין מורין על בריאת היסודות ושמים וארץ ,כמו שנתבאר לעיל פ' ט'
ופ"י חלק זה ,והיין ,נגד הויית האור שהוא הויית הנמצאות הנמשל באור ,והוא דוגמת היין
כמו שכתבנו לעיל מענין הנסכים .שני דברים אלו נגד שני דברים שנבראו ביום ובלילה
אחד ,ובהן נשלמו שלשה עשר כהנים שהיו עובדים בתמיד ,נגד שלשה עשר פועלים שפעלו
בכח שעליהם בשבעת ימי בראשית.
זהו שרצינו לבאר בענין הקרבת התמידין כסדר המוזכר במשנה ,אמנם ניתוחן יתבאר
בפרקים הבאים.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק ארבעה ועשרים:
אמרו ריש פרק רביעי דתמיד )ל (:שחט השוחט וכו' ,זרק הזורק ובא לו כו' ,כאשר הבאתי
המשנה כלשונה לעיל פ"כ חלק זה ואכתוב הנראה בטעם הסדר ואומר ,כבר נתבאר ענין
השחיטה והזריקה פרק חמשה עשר חלק שני ,ואין עלינו לבאר רק סדר הנתוח.
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אמרו ,לא היה שובר הרגל אלא נוקבו מתוך ערקובו ותולה בו .בהיות כי ענין הרגל היה
מורה על ענין המאורות אשר ברקיע השמים ,אשר על ידן נגלה תנועת השמים ,כמו
שנתבאר פכ"א ,ונראה על ידי זה כחות השמים כיצד הם פועלים בתחתונים והתחייב הסבות
זו מזו ,ושלכל סיבה יש לה סיבה ,על כן לא היו שוברין את הרגל ,כי ענין רגל הוא כלי
התנועה ,והוא מורה על ענין הסבות ,כמו שכתב המורה )ח"א פכ"ח( וכתבתיו לעיל פ"א חלק
זה ,ולכן לא היה נשבר ,כי אין שבירה בכלים המתנועעים העליונים רק כולם שלמים.
ונקובתו מתוכו ,הוא ענין החלל והקבוב שבתוך כדור הגלגל ,וזה ענין אמרם היה נוקבו
מתוך ערקובו ותולה בו ,כדמות מה שנאמר )איוב כו ז( תולה ארץ על בלימה ,רצה לומר
שהיא באמצע הכדור נשארת תמיד מרוחקת מקצוי הגלגל בשוה ואינה עומדת על כלום,
וכתבו הפילוסופים שהוא דבר טבעי לה בהיותה הפך מן הגלגלים ,כי הם בתכלית הזכות,
והארץ בתכלית העובי והעכירות ,וכל דבר מתרחק מהפוכו בכל מה דאפשר ,ולכן הארץ
מתרחקת מן הגלגלים תכלית ההרחקה ,והוא אמצע הכדור ,ושם הארץ לעולם עומדת מטעם
זה ,והוא מפלאי בריאת השם יתעלה ,ולכן נאמר תולה ארץ על בלימה ,ולכן אמרו שהיה
נוקבו מתוך ערקובו ותולה בו .והנה ענין זה רמזו גם כן בחגיגה באמרם ז"ל )חגיגה יב(:

הארץ עומדת על המים ,והמים ברוחו כו' ,כי כן דרך סבוב היסודות ,והוא מבואר למבין.
ואמרו אחר כך ,היה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה ,הגיע לחזה היה חותך את הראש ונתנו
למי שזכה בו .כבר ידוע מענין סדר הכהנים והולכת אברים לכבש ,על מה היו האברים
רומזים כמו שנתבאר בפרקים שעברו ,שהכל היה מרמז על ענין הפסד העולם לעתיד ,ולכן
היו נתוחין גם כן בסדר זה אחר זה ,ובהיות כי הראש היה רומז על מלאכת יום חמישי,
שלעתיד יפסד כדרך שנתבאר לעיל ,לכן לא היה חותך שום דבר מן הבהמה אלא הראש
בראשונה ,להיות כי ביום ששי נברא אחר כך האדם אשר נשמתו אליו יאסף ולא יפסד
בהפסד העולם ,כמו שאמרו ז"ל פרק חלק )סנהדרין צב (:אותן אלף שנה שהקדוש ברוך הוא
יחדש עולמו בהן הצדיקים מה הם עושין וכבר נתבאר זה למעלה ,ולכן הראש תחלת
הניתוח ,ואף על פי שהבהמות נבראו ביום ששי וגם כן הם יפסדו ,כבר כתבתי שבריאת
הבהמות מיוחס לליל יום ששי ,ובריאת האדם ליום ששי ,ועל כן במלאכת הימים אין דבר
נפסד קודם לראש ,והוא מורה על הבריות שנבראו ביום חמישי ,ואף כי רוח הבהמות שהוא
רוח החיוני שבאדם ,נקשר בנפש האדם ונצרר בצרור החיים ,כמו שכתב בעל עקידה פרשת
ויחי ,על כן לא היה ההפסד כל כך נרמז בענין החי ,והותחל במלאכת יום חמישי שהוא
הראש.
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ואמרו שלא היה חותך הראש אלא אחר שהגיע אל החזה ,כי כבר בארתי כי הראש הוא
מורה על בריאת לויתן ,והוא מאכל לצדיקים לעתיד לבא כאמרם ז"ל )בבא בתרא עד (:והוא
ענין החזה כמו שכתבתי בפרק שעבר.
ואמרו ,חתך את הכרעים ונתנו למי שזכה בהן ,וכבר מבואר בסדר משנה שכתבתי לעיל,
שהכרעים היו נקרבים עם הקרבים והיו בכללן ,להיות כי ענין הכרעים הם כלי ההולכה
שבהמה הולכת עליהן ,וכמו שנאמר בעופות )ויקרא יא כא( אשר לו כרעים וכו' לנתר בהן
על הארץ .וכבר בארתי )פכ"ג( שהקרבים היו מורים על השמים ,שהם כלי התנועה וההולכה
כדמות הכרעים אשר בבהמה ,ולכן היו נותנין עם הקרבים ,והיו נחתכין אחר חתיכת הראש,
כי יש שייכות מה בבריאת לויתן ובבריאת השמים ,כי יש בשניהם גדולת השם יתעלה יותר
מבשאר הברואים ,ולכן נאמר בריאה ביום חמישי שנאמר )בראשית א כא( ויברא אלהים את
התנינים ,כמו שנאמר )שם א א( ברא אלהים את השמים וגו' .וכן מצינו בדברי השם יתעלה
בספרו לאיוב ענין בריאת לויתן וגדולתו ,אשר סמך לזה )איוב מא ג( מי הקדימני ואשלם
תחת כל השמים לי הוא ,להיות בריאות לויתן מפלאי הבריאה כמו בכל מה שתחת השמים,
ולכן היה נתוח הכרעים סמוך לנתוח הראש ,כדי להשוותן בהפסדן כמו שהשוו בבריאתן.
ואמרו אחר כך ,מרק את ההפשט קרע את הלב ומוציא את דמו חתך את הידים ונתנן למי
שזכה בהן .כבר כתבתי כי הלב הוא המורה על כדור העליון ,וכרעים הם כלי ההליכה
מורים על תנועת הגלגל ,והידים היו מורים על כחות השופעים מן המאורות כמו שנתבאר
פ' כ"א ,ולכן אמרו מיד אחר נתוח הכרעים שהוא מורה על בטול התנועות ,היו ממרקים
את ההפשט ,וידוע כי העור הוא המגין מבחוץ על הבהמה שלא תפסד ,וכן הוא תנועות
הגלגלים הם המגינים מבחוץ על מה שבתוכן ,ועל ידי תנועותיהן מתהוים הדברים אשר תוך
העולם ,ועל ידי התנועה נשארים הזמן הראוי להם למיניהם ולאישיהם ,לכן בהתבטל
התנועה יתבטל ענין השמירה הנזכרת והוא מרוק ההפשט ,ורומז אל בטול הנהגת הגלגלים
ומה שבתוכן.
ואחר כך היה נוטל הלב וקרעו ומוציא את דמו ,להיות כי הדם הוא הנפש והוא מורה על
נטילת הנפש מן הלב ,והרמז על הפסד נפש הגלגלים ,כי כבר נתבאר בחלק א' ממאמרינו
זה כי יש נפש לגלגלים וכמו שכתב המורה )ח"ב פ"ד( ,ולכן בהפסדו יפרד נפשו ממנו ,והוא
בא מיד אחר גמר ההפשט ,להיות כי כבר קבלו וקיימו רוב החכמים ,ואף על פי שאין כן
דעת הרמב"ם וסיעתו שהגלגלים כלם נבראו לצורך התחתונים וכולם לצורך האדם ,כמו
שהאריך בזה עקידה פרשת בראשית ,ולכן מאחר שנפשט העור ונתבטל ההנהגה גם נפשו
אליו יאסף.
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ואחר כך היה חותך הידים ,שהם המאורות אשר יתבטלו ויפסדו ,והוא היה ראוי להיות אחר
נתוח הראש המורה על בריאת יום חמישי ,להיותן מורים על מלאכת יום רביעי ,רק
שהאברים שהם בכלל הקרבים שהוא הלב והכרעים באו ביניהם להורות על מה שכתבנו,
ולהורות גם כן שאף על פי שנאמר במעשה בראשית ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ,שני,
ושלישי ,לא היה כן בפועל ,כי מאחר שעדיין לא נבראו המאורות לא היה אפשר לשער
ערב ובקר ,ואם כן לא התנועעו הגלגלים גם כן ,כי אלו התנועעו היה פועל ריק ,אם כן
לא היתה תנועה עד אחר מלאכת יום רביעי שהוא בריאת המאורות .והנה ידוע כי תנועת
הגלגל היא מצד נפשו אשר גורם חשוקו לשכל נבדל שעליו ,וכמו שכתב הרב המורה )שם(

והבאתי דבריו ח"א )פ"ה( מזה המאמר ,אם כן מאחר שלא היה תנועת הגלגל עד יום
הרביעי ,גם נפשו לא נזרקה בו עד תלית המאורות ,אם כן נפשו נתחדש עם תנועתו אחר
תלית המאורות ,ואם כן באו הדברים מסודרים כמשפטן מן המאוחר אל הקודם בסדר עריכת
ההפסד ,ולכן בא נתוח הראש ואחר כך הכרעים ,ואחר כך קריעת הלב ואחר כך הידים,
והוא נפלא בעיני.
ונראה ,שלזה כיון רבי סימן במדרשם שאמרו בב"ר )פ"ג ח'( ויהי ערב ויהי בוקר מלמד
שהיה סדר זמנים קודם לכן ,וכבר דקדק בעל עקרים מאמר ב' פי"ח מאמרו שאמר סדר
זמנים ולא אמר זמן בהחלט ,ופירש כוונתו על המשך זמן שהיה קודם בריאת העולם ,ואני
רואה דבריו בדקדוקו מלת סדר אבל לא בפירושו ,רק שכיון רבי סימן על שלשה ימים אלו
שעדיין לא היתה התנועה נשלמת עד יום רביעי ,ולכן אמר סדר זמנים ולא זמן ,כי לא
היה זמן גמור אבל היה סדר זמן ,מתחלת התפתחות המציאות עד תליית המאורות שאז
התחיל הזמן הגמור.
ועוד נראה לי לומר ,אם נודה שהתנועעו הגלגלים קודם בריאת המאורות ,כי אין היום
מוגבל מפאת המאורות שהם השמש וירח ,כי אם מפאת גלגל היומי והוא הגלגל התשיעי,
כי בזמן ארבע ועשרים שעות הוא סובב העולם פעם אחת ,והוא הנקרא יום האמתי ,כמו
שכתב בעל יסוד עולם ושאר התוכנים .ומעתה אף על פי שאין בני אדם מרגישין ומבחינין
בין יום ולילה רק מצד זריחת השמש ושקיעתה ,מכל מקום השם יתעלה אשר לפניו חשיכה
כאורה יודע האמת ,שמזמן עלית חלק אחד מן גלגל היומי עד עלותו מן המקום ההוא ,הוא
יום האמתי ,ואם כן היה יום ולילה בלא מאורות ,כי מזמן עלית חלק אחד על האופק עד
שקיעתו הוא היום ,ושקיעתה עד עליתה הוא לילה ,כמו שנראה לעין בענין השמש ,ולזה
נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד )בראשית א ה( ,לא נאמר ויהי לילה אלא ערב שהוא
השקיעה ,ובוקר הוא העליה על האופק שנית .ואמר יום אחד שהזמן נקרא יום כמו שנאמר
)דברים טז ג( יום צאתך מארץ מצרים ,אף על פי שיצאו בלילה ,וכעין זה כתב הרב הרלב"ג
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ריש בראשית בפירוש לתורה .אבל יותר נראה מה שכתבתי בזה ראשונה שלא התנועעו עד
יום רביעי ,וכמו שנרמז בענין נתוח זה ,שאמרו מוציא את דמו וחתך הידים.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק חמשה ועשרים:
אמרו אחר כך ,עלה לרגל הימנית ,חתכה ונתנה למי שזכה בה .נתבאר כי הרגל הימני הוא
נקרב עם העוקץ ,וזכה בה הכהן המקריב אחר הידים ,מטעם שנתבאר פכ"א ,על כן היה גם
כן ניתוחו מיד אחר הידים .והיו שני הביצים עם הרגל ,להיות כי הביצים הם כלי ההולדה,
ולכן היו נשארים ברגל הימני שהיה נקרב עם העוקץ ,וכבר נתבאר למעלה שבא הרמז על
ענין עקיצה ואסכרה שנברא עם המאורות ,כמו שדרשו ז"ל )ירושלמי תענית פ"ד ה"ג( למארת
כתיב חסר וי"ו ,וידוע שאמרו רבותינו ז"ל )שם( שביום רביעי היו מתענין אנשי המעמד
שלא יפול אסכרה בתינוקות ,ולכן היה כלי ההולדה עם הרגל הנקרב עם העוקץ ,לרמוז כי
עיקר עקיצה הוא בתינוקות הקטנים הבאים מן כלי ההולדה ,אמנם נשארו הביצים עם הרגל
ולא עם העוקץ ,להרחיק מן העקיצה ולהשמר ממנה ,כי בזכות הקרבת הקרבן היו נצולים
מן המיתות המשונות שהוא האסכרה ,ולזה היו מתענין אנשי מעמד שהן העומדים על
הקרבן ,ולזה בא הביצים עם הרגל להורות על רגל הילדים כאשר נתבאר.
ואמרו אחר כך קרעו ונמצא כולו גלוי לפניו ,כבר כתב הרב המורה )ח"ב פכ"ב( והבאתיו
לעיל )פכ"ב( ,כי כל מה שתחת גלגל הירח אפשר לאדם ליתן עליו סבה ועמד עליו
אריסטוטלוס ,אמנם מה שלמעלה מן הירח ,והוא טעם תנועת הגלגל והתולה בהן אי אפשר
לעמוד עליו אלא בסברא לבד ,ולזה אמרו כי אחר ניתוח הראש והכרעים והידים והרגל
הימני ,שכולם רומזים על ברואים עליונים גדולים ונפלאים שאין בדעת האדם להשיגן,
אמרו כי אחר כך היה הכל נגלה לפניו ,כי הברואים השפלים אפשר לאדם להתבונן בהן,
ואף על פי שנשאר עדיין בבהמה הקרביים שהיו מורים על השמים עצמן ,מכל מקום זהו
דבר נגלה ,שאו מרום עיניכם ותראו את השמים והוא דבר נגלה מצד מציאותו ,אך דברים
הנעלמים ממנו כבר נרמזו ונחתכו ,ולכן אמרו שמעתה הכל גלוי לפניו .אמרו נטל את
הפדר ונותנו על בית שחיטת הראש מלמעלה .כבר כתבתי )פכ"א ופכ"ד( ענין הראש כי הוא
מורה על לויתן העתיד להיות ממנו ארסטון לצדיקים ,ואף כי הוא מרוחק אצל הפילוסופים
שיהא דבר נכבד נברא לתכלית דבר שפל ,ולכן מאנו הנחם שיהו הגלגלים נבראו לצורך
התחתונים .ובהיות כי הלויתן והשמים הם שקולים בבריאה ,כמו שכתבנו בפרק שעבר,
הדבר שוה בשניהם ,אם האחד נברא לצורך בני אדם הוא הדין שנוכל לומר גם כן בשני,
ולכן היה נותן הפדר שהיא יריעה פרושה כמו השמים הנמתחים כיריעה ,על בית שחיטת
הלויתן שהוא הראש ,להורות כי שחיטת הלויתן המקווה לצדיקים הוא כדמות היריעה
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הפרושה עליו ,במה ששניהם נבראו לצורך בני אדם הצדיקים ,ולכן היו נפסדים ביחד ,והיו
מכפרין בהקרבתן על ישראל המקריבים הקרבנות ,להורות כי כולן נבראו בשבילן ,וכמו
שדרשו ז"ל )ויקרא רבה לו ד( בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית כו'.
ונטל אחר כך הקרבים ונתן למי שזכה בהן להדיחן ,והכרס היו מדיחין מבית ומחוץ עד
שבאה בין מים למים ,כמו שנאמר ברקיע )בראשית א ז( ויהי מבדיל בין מים למים ,ואמרו
רבותינו ז"ל )בראשית רבה ד א( הוגלדה הטפה האמצעית ונעשה ממנו השמים ושמי השמים,
כי כבר נתבאר פ' שלשה ועשרים שהקרבים היו נקרבים דוגמתן ,ואמרו הקרבים מדיחין
אותו שלשה פעמים על שלחנות של שיש שיש בין העמודים ,וידוע שאמרו רבותינו ז"ל
)חגיגה יד (:שאמר רבי עקיבא כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שנאמר
)תהלים קא ז( דובר שקרים וגו' ,וכונתן בזה על השמים שהם אבני שיש טהור ,כידוע מה
שנאמר )איוב כו יא( עמודי שמים ירופפו ,ולכן קראם אבני שיש כעמודי שש ,ולכן היו
מדיחין על שלחנות של שיש שבין העמודים ,וענין הדחה שלהם הוא הרמז על מה שנאמר
)שם טו טו( ושמים לא זכו בעיניו ,ומצד זה בא להן ההפסד.
והיו נרחצין בשלשה מימות ,כי ידוע שהחכמה נחלקת לשלשה חלקים ,טבעיות ,למודיות,
אלהיות ,וכל חכמה נקרא מים כמו שנאמר )ישעיה נה א( הוי כל צמא לכו למים ,ולכן באו
שלשה חכמות נגד שלשה מימות ,וכדרך שכתב הרב המורה ח"א פל"ו כי מה שנאמר )שמות

יט טו( היו נכונים לשלשת ימים ,היה הרמז בזה על ג' חכמות אלו ,וכל החכמות נלקחות
מצד השמים כמו שיתבאר ,ולזה הוצרכו הקרבים לבא במים ג' פעמים ,ועל כן נטילת ידים
גם כן שלשה פעמים ,כי הבא לטהר לא יטהר רק בשלשה מימות אלו.
והיו נרחצין על שולחן של שיש ,להיות השלחן מורה על תורה שבעל פה ,כמו שכתבנו
ח"א ובה חכמות אלו כלולות וממנה באים ,והיה דבר זה כולו נרמז בקרבים המורים על
השמים ,למה שידוע כי העמידה על כל חלקי החכמה אינה כי אם מצד השמים ,לימודיות,
היא חכמת התכונה היא בשמים ,ואלהיות ,ג"כ לא עמדו עליהם רק מצד תנועת השמים
כמ"ש )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה ,ודוד ע"ה אמר )תהלים ח ד( כי
אראה שמיך מעשה אצבעותיך וגו' ,גם החכמה הטבעיות ,התלויה בשפלים אשר בעולם
התחתון נתלית בשמים ,כי ע"י תנועותיו יתמזגו היסודות אשר בתוכו ,ומתהוים המורכבים
בעלי הטבעים ,וע"כ היו הקרבים נרחצים בשלשה מימות אלו.
ונראה לי ,שזהו כוונת רבי עקיבא במה שהזהיר תלמידיו שלא יאמרו מים מים שתי פעמים,
כי אז יראה מהם שהחכמות אינן אלא ב' ,ויחסרו החכמה השלישית שהיא חכמת אלהיות,
ויאמרו כי אין אלוה ממעל שהוא נבדל מן הגלגלים ,ויחשוב שנפש הגלגל הוא אלוה כמו
שהוא דעת מקצת כופרים ,או יחשוב שהעולם נפל במקרה ואין אלוה בשמים כמו שחשב
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אפיקורס וסיעתו ,לכן אמר שלא יאמרו מים מים שני פעמים ,אלא יאמרו מים פעם אחת
שאז אפשר לומר שכולל כל החכמות במים אחד ,כמו שתאמר במלת חכמה ותכלול בו הכל,
או יאמרו מים מים מים שלשה פעמים וזה כולל כל החכמות.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק ששה ועשרים:
אמרו ,אחר כך נטל הסכין והפריש הריאה מן הכבד ,ואצבע הכבד מן הכבד ולא היה מזיזה
ממקומו .ידוע כי מה שאמרו כאן נטל הסכין ,ולא אמרו קודם לכן אצל נתוח הראש ושאר
אברים שקדמו ,שבא להורות לנו ענין .ועל כן אומר ,שבא להורות באברים אלו על
היסודות הארבעה ,אשר תוך קערורית הגלגלים ומתנועעים בתנועתן ,ולכן יפסדו ג"כ
בהפסדן ,ועל כן האברים הרומזים עליהם ,הם תוך הגוף המורה על השמים כאשר נתבאר,
וכבר נתבאר פ"ב ח"ב תמונת הבעל חי כתמונת העולם כלו ,ולכן כלליהם וחלקיהם קשורים
זה בזה .וידוע כי תועלת הריאה בבעל חי להוציא קול ,להוציא רוח ולהכניס רוח ,ולקרר
הלב שלא ישרף מחום הכבד שאצלה ,והכבד היא מחממת כל הגוף ומבשלת המאכל ,ועל
ידי זה היה ענינם מורה על הארבע יסודות וקשורם ביחד .כי הארבע יסודות נחלקים לשני
חלקים ,האש והאויר הם קלים וחמים בערך המים והעפר ,שהם בטבעם קרים וכבדים בערך
האש והאויר ,והנה המים והאויר הם הממוצעים בין שניהם ,והם רומזים בריאה כי הריאה
מוציאה אויר ומכניסה אויר ,ושואבת כל מיני משקה ומוציא קול כקול מים רבים ,ונאמר
)תהלים כט ג( קול ה' על המים ,והיא קלה במאכלה כמו האויר הקל בלכתו .אמנם הכבד
שהיא כבידה בטבעה למאכל ,מורה על יסוד הארץ הכבד ,ומצד החום שבה הוא מורה על
יסוד האש ,ובהיות כי אלו השני היסודות הם מרוחקים זה מזה ,ואי אפשר לקרבן ביחד
אלא מצד התמזגות היסודות ,שעליונים ירדו למטה והתחתונים יעלו למעלה ,ויהיה מהם
בטבור הארץ האדים הקטורים אשר מהם יתהווה כל הוה ,כמש"כ הרמב"ם פ"ד לספר המדע
)הלכות יסודי התורה ה"ב( ,לזה היה מפריד הכבד מן הריאה ,כי בהסתלק האמצעי אפשר
שיתקרבו המרוחקים.
והיה מפריד היותרת מן הכבד ולא היה מזיזה ממקומה ,להיות כי היותרת הוא מלשון יתור,
והוא מורה על דברים המתהוים בסבת קטורים אלו שהוא דבר נוסף בכל יום ,ולא היה
מזיזה ממקומה ,כי אין ראוי להפריד ביניהם לגמרי ,ובהיות כי עיקר ההוייה וההפסד הוא
בתחתונים מצד הרכבתן ,על כן אמרו בנתוח זה ,נטל הסכין שהוא כלי המשחית ומפסיד
והמהווה הדברים ,כי עיקר המלאכות נעשים ונפסדים על ידי הסכין.
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ואמרו נוקב החזה ונתנן למי שזכה בה וכבר מבואר פכ"ג ענין החזה כי הוא רומז על
מעשה יום שלישי ,וקדמו לו הקרבים בסדר הנתוח ,אף על פי שהם מורים על מהות השמים
שהוא מעשה יום שני כמו שנתבאר פרק הנזכר ,להיות כי יש לו יחוס גדול בין נתוח
האברים שקדמו לו כמו שנתבאר ,ואף כי לא נשלם מלאכת יום שני עד יום שלישי ,ועל
כן לא היו חוששין בדבר בסדר הנתוח אם היה מקדים נתוח הקרבים לנתוח החזה.
עוד אמרו ,עלה לדופן הימנית והיה חותך ויורד עד השדרה ולא היה נוגע בשדרה עד
שמגיע לבין שתי הצלעות דקות ,חתכה ונתנה למי שזכה בה והכבד תלוי בה .כבר כתבתי
לעיל פכ"ג כי הקרבת הדפנות מורים על הפסד מלאכת יום שני הנגמרת ביום השלישי
שנאמר בו )בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים ותראה היבשה ,כי אז נראו הדפנות שהם
שמים וארץ השומרים מה שבתוכן ,כדפנות אלו השומרים מה שביניהם ,ולכן מיד אחר
שרמז בענין נתוח של מעלה הפסד היסודות וערבובן ,שמהן נתהוה כל מה שבין הדפנות
האלו ,בא לו לדופן הימנית ,כמה שנאמר במלאכת יום שני שנאמר בו )שם( יקוו המים
מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ,כי אז נתיישבה הארץ והיתה ראויה להוציא
דשא ושאר בעלי חיים אשר עליה ,לכן היא כדמות דופן הימני בדבר זה ,להיות היא
תכלית המכוון במעשה זה.
אמנם השמים הם הדופן השמאלית בדבר זה ,ואף כי בדופן השמאלית הלב והריאה תלוים
שהם האברים היקרים בחיות בעל חי ,כדמות השמים שהם הנותנין בסבובן חיים לכל חי
בכח הבורא יתעלה ,ולכן כוונו באמרם אחר כך כי הדופן השמאלית הוא הדופן הגדול ,אלא
שהימנית נקראת גדול בעבור שהכבד תלויה בה ,רצה לומר ,להיות מלאכת יום השני היה
עיקר המכוון בשביל הארץ ,שהוא מרומז בכבד כמו שנתבאר ,על כן נתנה לה הגדולה
והימין וכמו שיתבאר למטה ,ועל כן מיד כשרמזו על עירוב יסודות בנתוח הריאה והכבד,
חתכו הדופן הימנית ,ומורים ההשחתה כי ישובו המים לכסות הארץ ונפרצה הדופן במילואה
מים.
ואמרו ,שהיה חותך ויורד עד השדרה ולא היה מגיע בה ,כי השדרה שהיא רוב בנין בעל
חי ראוי לישאר עם דופן השמאלית כמו שיתבאר.
ואמרו ,בא לו לגרה הניח לו שני צלעות מכאן ושני צלעות מכאן ,חתכה ונתנה למי שזכה
בה הקנה והלב והריאה תלויה בה .כבר כתבתי כי הגרה היה רומז על ענין בעלי חיים
שהוא מעלה גרה ,ועל כן מיד אחר נתוח הדופן הימנית שהוא לצורך בעלי חיים אשר על
הארץ בא נתוח הגרה ,כי בשוב מים על הארץ אי אפשר לבעלי חיים להתקיים ,כמו
שמצינו בענין המבול שנאמר )שם ז כג( וימח את כל היקום אשר על פני האדמה .ולרמוז
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על עניני בעלי חיים ,היו נשארים הקנה ולב וריאה בגרה ,להיות אלו הכלים כלים ואיברים
הנותנין חיות לכל חי ומוציאן קולן לחוץ ,ולכן היו נשארים עם הגרה.
ואמרו ,בא לו לדופן השמאלית והניחו בו שתי צלעות דקות מלמעלה ,וכן מלמטה ,וכך היה
מניח בחברתה ,חתכה ונתנה למי שזכה בה והשדרה עמה ,והטחול תלוי בה ,והיא היתה
גדולה אלא של ימין קרויה גדולה שהכבד תלוי בה .הנה אחר שנחתך ונפסד הדופן
הראשון ,בא גם כן נתוח והפסד דופן השני ,כי הראשון מורה על יבושת הארץ כמו
שנתבאר ,והדופן השני על השמים והם למים כדופן השני ,כי כבר נאמר )בראשית א ט( יקוו
המים מתחת השמים ,שנראה משם כי ענין הקוייה לא היתה אלא מתחת השמים בחלק המים
אשר על הארץ ,והם המים אשר מתחת השמים ,לאפוקי המים אשר מתחת לארץ ,כי הם על
השמים התחתונים ,והם הדופן השנית למים אשר עליהן ,וזהו ענין מים העליונים ותחתונים
שהעולם מתקיים בהן ,כמו שאבאר בפרק שאחר זה.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק שמונה ועשרים:
נראה עוד שזהו וכו' .עי"ש.
ואמרו סוף פרק שלישי דתענית )כה (:אמר רבי אלעזר כשמנסכין מים בחג תהום אומר
לחבירו אביע מימך ,קול שני רעים אני שומע ,שנאמר )תהלים מב ח( תהום אל תהום קורא
לקול צנוריך וגו' ,אמר רבה לדידי חזי לי האי רדיא דמיא לעגלא תלתא ,ופרטה שפתותיה
וקימא בין תהומא תתאי לתהומא עילאי ,לעלאי אומר חשור מימך ,לתתאי אומר אביע
מימך שנאמר )שיר השירים א יב( הנצנים נראו בארץ .נראה כי התהום התחתון הם המים
אשר יתהוו מהמטר הן לדעת רבי אליעזר הן לדעת רבי יהושע ,והתהום העליון הם המים
אשר בעבים שיריקו על הארץ והם חושרים ומפילים אותן על הארץ ,ואמר שהמלאך אשר
ביניהם דומה לעגלה ורדיא שמיה ,מאן מלאכא רבנן שהן הרודים המושלים בעליונים
ותחתונים ,לכן אמר שרדיא שמיה ודומין לעגל מרבק ,ואומר שפתיו מפורטים רצה לומר
פתוחין ,רצה לומר שעל ידי תפלתן ותורתן פותחין שפתותיהם ועל ידי זה הגשמים יורדין
והוא ידוע.
ובב"ר פ' בראשית )ד ד( א"ר יוחנן נטל הקב"ה כל מימי בראשית ונתנן חצין ברקיע וחצין
באוקיינוס ,הה"ד )תהלים סה י( פלג אלהים מלא מים ,פלגא ,הרקיע דומה לבריכה ולמעלה
מן הבריכה כיפה מזעת טיפות עבות ,והן יורדין לתוך מים מלוחים ואינן מתערבין .הנה גלו
לנו בזה המאמר ענין הגשמים והמים העליונים והתחתונים ,כי השמים התחתונים הם
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כבריכה ובהן המים העליונים ככיפה עליהם ,ומאדים העולים מן הבריכה הכפה מזעת
ויורדין טפים ,והוא ענין הגשם ובדרך שבארתי ,וכן אמרו במדרש תהלים )יט ד( מזיע המים
העליונים גשמים יורדין ,והוא מבואר על פי מה שנתבאר.
עוד אמרו שם ,אמר רבי יהושע כחלל שבין מים התחתונים לרקיע ,כך יש חלל בין רקיע
למים העליונים ,עכ"ל .והוא מבואר לפי דברינו כי כן הוא האמת ,והוא גם כן אמרם
שתלויין במאמר ובאויר ,והוא מבואר לכל משכיל ,וכל זה היה נרמז בענין נתוח הקרבן ,כי
דופן השמאלית היה נחתך מיד אחר הדופן הימנית ,המורה לנו ביטול היבשה וכסוי המים
שעליה ,כי הויית שמים תלוי בזה ,והוא דופן השני בדרך שנתבאר לעיל סוף פרק ששה
ועשרים.

ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א )חלק ג( פרק תשעה ועשרים:
עוד אמרו ,שהיה משייר שתי צלעות מלמעלה ומלמטה והיה חותך עד השדרה ,להיות ,כי
השדרה היה מורה על קשור הדברים כמו השדרה הזו שהיא מליאה חוליות וקשרים והיא
רוב בנינו של בעל חי ,על כן היה נשאר אצל הדופן השמאלי שהוא מורה על השמים ,כמו
שנתבאר ,ועל ידי השמים הדברים קשורים ביחד ,והוא הכח הקושר שדברו ממנו
הפילוסופים .ונשארו שתי צלעות למעלה ולמטה בכל אחד מן הדפנות ,כי הצלעות הם
מתפשטין מן השדרה והם מעמידים הגוף ,וכן הוא בכל אחד מן הנזכרים ארבע מיני כחות,
שני מינים מלמעלה ושנים מלמטה ,והם ארבע מיני הנמצאות ,שהם הדומם ,והצומח ,והחי,
והמדבר ,שהם שנים למטה במעלה ושנים למעלה ,והם תלויין ארבעתן בשמים וארץ ,כי
הארץ מכינה החומרים בסבת האדים העולים מטבור הארץ ,ומן השמים יורדים הצורות כמו
שאמרו רבותינו ז"ל )חגיגה יב (:ערבות שבו רוחות ונשמות ,וכמו שבאר המורה ח"ב פי"ב.
ואמרו שהטחול היה נשאר בדופן השמאלי ,בהיות כי הטחול שוחק והשמחה במעונו ,ולא
בתחתונים אשר ההפסד כרוך שם בעקביו ,ואמרו עוד שהיא היתה גדולה אלא ששל ימין
נקראת גדולה וכבר נתבאר הטעם פכ"ו.
ואמרו ,בא לו לעוקץ חתכו ונתנו למי שזכה בו ,והרצון בזה כי מיד אחר נתוח הדופן
השמאלי שרומז אל התגלות שמים על הארץ ,מיד בא אחר כך נתוח העוקץ המורה על
בטול הכחות המאורות שבהן נתלה ענין העקיצה הנזכרת ,וכבר נתבאר בפכ"ו הטעם שהיו
אברים אלו מאוחרים בנתוח אעפ"י שהיו מוקדמים בהפסד.
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ואמרו אחר כך ,ובו האליה ואצבע הכבד ושתי כליות עמו .כבר כתבתי לעיל כי ענין
עקיצה זו הנזכרת שכיחה בילדים קטנים ,על כן היו נתלים בה כלים המולידים התאוה
והמעוררים לזה והוא אצבע הכבד ,וידוע כי עיקר התאוה הוא בכבד ,והאצבע מורה על כלי
ההולדה כאמרם ז"ל )פסחים קיב :נדה סו (.לא כל האצבעות שוות ,והאליה הוא סמוך לכלי
ההולדה ממש והוא עומד במקומו לכסות ערותו.
ואמר ,חתך את רגל השמאלית חתכה ונתנה למי שזכה בה .כבר כתבנו למעלה פכ"א כי
רגל השמאלי הוא מורה על דבר הפחות שנברא ביום רביעי ,ועל כן היה הרגל הזה הדבר
האחרון בענין הנתוח ,כי אפילו הדברים הפחותים יפסדו וכל שכן דברים שהם למעלה מהם.
ואמרו אחר כך ,נמצא כולם עומדים על סדר הראשון כו' ,וכבר נתבאר סדר וטעם הליכתן
בדרך זה ואין צריך לחזור שנית מה שכבר נתבאר ,אמנם אמרם הראש בימינו וחטמו כלפי
זרועו קרניו לבין אצבעותיו ובית שחיטתו מלמעלה ופדר נתון עליו ,כבר נתבאר ענין
הראש ,ולכן היה הראש בימינו וחוטמו כלפי זרועו להורות על מה שנאמר )איוב מ כה(

תמשוך לויתן בחכה ,וחוטמו כלפי זרועו להורות על חזקת היד הצריך להוית הלויתן
ולהפסדו ,ולכן היה קרניו בין אצבעותיו להיות כי קרניו מורים על כחו וגבורתו אשר
בקרניו ינגח ,והוא מורה על ענין גבורתו של לויתן אשר יקרטע נון לקבליה .והוא בין
אצבעותיו ,להיות כי הכל נקשר בפעולות האדם שהאצבעות מורים עליהם ,והכל נמשך אחר
פעולת האדם שהם האצבעות.
והרגל של ימין בשמאל ובית עורו לחוץ .כבר נתבאר לעיל פ' כ"א שרגל זה היה מורה על
הבריות הפחותות שבים ולכן היה ביד השפלה שהוא השמאל .והיה בית עורו לחוץ ,להורות
כי מה שרומזים בו הפסד אינו מצד גדולתו רק מכח אלהי המעורב בו ,שניכר בו יותר הכח
האלהי ממה שניכר בבריות הגדולות ,וכמו שנתבאר בהקדמת הספר .ולהיות כי אותו כח
מקיפו ומשמרו כעור לבשר היה בית עורו לחוץ .אמנם היות בית עור לחוץ בשני הידים
וברגל השמאלי ,הוא מטעם כי כבר כתבתי ענין רגל זה שמורה לנו על כוכב לבנה המושל
בלילה ,ולכן היה בית עורו לחוץ ,כמו שידוע שצד המקביל נגד החמה הוא תמיד מלאה
אור ,והוא בית אורו אלא שהוא לחוץ וגלגל החמה מקיף ללבנה כעור לבשר ,ואף כי בית
עורו היא מקום שהעור מקיפו ומשמרו ,וכן הוא בענין הגלגלים מה שבחוץ משמר מה
שבפנים ,הוא דוגמת שמירת בעל חי עם עורו ,ולכן היה בית עורו בחוץ כמו שזה היה
מבחוץ ,וזהו גם כן הטעם בשני ידים היו בית עורן מבחוץ.
ואמרו כי האליה שהיה בעוקץ היה מדלדל בין אצבעותיו ,כי הכוונה בשניהם שוים שייכין
אל האצבעות כמו שנתבאר.
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ואמרו שהיו מוליכין האברים והיו נותנין אותן על חצי הכבש ,והיו קוראין את שמע,
להורות כי ענין קריאת שמע והקרבת הקרבן הוא כוונה אחת להם ,וכמו שנתבאר בענין
טעם הקרבנות ,וכן מה שהיו נותנים האברים בחצי הכבש ולא היו מקטירים אותן מיד
נתבאר לעיל ,ובזה נשלם סדר הנתוח ומה שרצינו לבאר בזה הפרק .ע"כ.

ֹאכל ּו ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ִ ּגיד הַ ָּנ ֶׁשה אֲ ֶׁשר ַעל
ט .איסור גיד הנשה )בראשית לב לג(ַ :על ֵּכן לֹא י ְ
ַּכף הַ ָ ּי ֵר ְך ַעד הַ י ֹּום הַ ּזֶה ִ ּכי נָ גַ ע ְ ּבכַ ף ֶי ֶר ְך יַעֲ קֹב ְ ּב ִגיד הַ ָּנ ֶׁשה.
ברש"י :גיד הנשה .ולמה נקרא שמו גיד הנשה ,לפי שנשה ממקומו ועלה ,והוא לשון קפיצה,
וכן נשתה גבורתם )ירמיה נא ל( ,וכן כי נשני אלהים את כל עמלי )בראשית מא נא() .על כף

הירך .פולפ"א בלע"ז כל בשר גבוה וחלול ועגול קרוי כף ,כמו עד שתתמרך הכף ,בסימני בגרות(.
באור החיים :על כן לא יאכלו וגו' .פי' לצד שנזדעזע הגיד ממקור הקדושה ושלט בו
הקליפה בחינה זו בכל מקום שהיא נטמאה ואסרה הבורא כי הוא היודע ,ותמצא סוד בזה כי
גיד זה אין בו טעם והוא סימן לבחינת הקליפה כי אין בה טעם כיון שנעקרה קדושה ממנו,
ויש בזה פשטים לומר אלא שהעיקר כמו שכתבתי.
דעת זקנים :על כן לא יאכלו בני ישראל .ע"כ לזכרון הנס שניצל יעקב מן המלאך שלא
נגע אלא בכף יריכו ולא הרגו משל לאדם שהוא חש בראשו תמיד או בלבו ומקבל עליו
שלא לאכול עוד מן הראש או מן הלב כדי שיהיה לו רפואה .ד"א ע"כ שעשו בני ישראל
שלא כהוגן שהניחוהו ללכת יחידי ולא עשו לו לויה והוזק על ידם בגיד הנשה לכך אסר
להם הקב"ה גיד הנשה כדי שיהיו זהירין במצות לויה משם ואילך ולכך הוזהר יעקב ללות
את יוסף בנו כששלחו אל אחיו.
בספר החינוך) :מצוה ג( שלא לאכול גיד הנשה.
וישלח יעקב יש בה מצות לא תעשה אחת ,והיא אזהרת גיד הנשה ,שנאמר )בראשית לב לג(

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה .והאי לא יאכלו לא נאמר על דרך סיפור,
כלומר מפני שאירע דבר זה באב נמנעים הבנים מלאכול אותו הגיד ,אלא אזהרת השם
יתברך שלא יאכלוהו.
משרשי מצוה זו ,כדי שתהיה רמז לישראל שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגליות מיד
העמים ומיד בני עשו ,שיהיו בטוחים שלא יאבדו ,אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם ,ויבוא
להם גואל ויגאלם מיד צר .ובזכרם תמיד ענין זה על יד המצוה שתהיה לזכרון ,יעמדו
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באמונתם ובצדקתם לעולם .ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו ,שבא
בקבלה שהיה שרו של עשו ,רצה לעקרו ליעקב מן העולם הוא וזרעו ולא יכול לו ,וציערו
בנגיעת הירך ,וכן זרע עשו מצער לזרע יעקב ,ולבסוף תהיה להם ישועה מהם ,כמו שמצינו
באב שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער ,כן יזרח לנו השמש של משיח וירפאנו
מצערנו ויגאלנו ,אמן במהרה בימינו.
דיני המצוה ,מהו הגיד האסור ,והחטוט שאנו חייבין לחטט אחריו ,ובאי זו בהמה נוהג ,ומי
נאמן על ניקורו ,ויתר פרטיה ,מבוארים בפרק שביעי מחולין.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ובנקבות .ועובר עליה ואכל גיד אחד אפילו
הוא פחות מכזית ,או שאכל כזית מגיד הנשה גדול ,לוקה.
במאור עינים )פרשת וישלח( :על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה נודע כי בסוד עש"ן
שהוא עולם שנה נפש בכל אחד יש קומה שלימה מרמ"ח איברים ושס"ה גידים מעין קומה
שלהם כמו שכתב הראב"ד בפירושו לספר יצירה על פסוק )שמות יט יח( והר סיני עשן כולו
שתיבת עש"ן מרמז על עולם שנה נפש כי כמו שיש בנפש קומה מרמ"ח איברים ושס"ה
גידים כן יש בעולם כמו שמצינו שנקרא הארץ בשם איברים טבור הארץ ופי הארץ ערות
הארץ וכן בשנה הימים מיוחדים שכל אחד משס"ה ימים הוא בחינת גיד פרטי ויום ט' באב
הוא בחינת גיד הנשה מן קומת השנה שהוא בבחינת אחוריים ששם אחיזת הקליפות ועל כן
הוא זמן שליטתן שנחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר עבור שהוא
יום שליטתן ואחיזתן שניתן להם אותו יום להיות להם אחיזה גם כן בקומת השנה וכמו יום
הכיפורים שהוא יום עליון וקדוש בקדושת מעלה על כל השנה שהוא חיות של כל השנה
ומובחר שבכולן לקדושה שעל כן ביומא דכיפורי שטן אין לו רשות לאסטוני כמו שאמרו
רז"ל את זה לעומת זה עשה אלקים כי תשעה באב הוא יום מובחר בסטרא אחרא להיות
להן אחיזה יתירה ביום זה שעל כן אירע בו מה שאירע.
וזהו מקום רמיזת תשעה באב בתורה בפסוק זה על כן לא יאכלו בני ישראל א"ת ראשי
תיבות תשעה אב שאז לא יאכלו בני שיראל אלא יתנו כח על ידי אכילתן לסטרא אחרא
וכמו שאמרו האוכל בט' באב כאילו אוכל גיד הנשה שבאמת הוא בחינת גיד הנשה כאמור.
וזהו מה שכתוב ויאבק איש עמו עד עלות השחר וגו' שבאמת הוא גם כן היום בהוה כן
תמיד כי הוא שטן הוא היצר הרע דתמיד הוא מתאבק ואוחז בישראל לקטרגן ולהרחיקן
ממנו יתברך ולהרע להם והוא תמיד כן עד עלות השחר שיתנוצץ אורן ובהירתן של ישראל
בימי משיח צדקינו במהרה בימינו שאז נאמר )זכריה יג ב( ואת רוח הטומאה אעביר מן
הארץ וכמו שכתוב )ישעיה לד י( כי זבח לה' בבצרה שהוא ביטול הרע מן העולם והזדככות
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הקדושה בעולם שאז לא יהיה בחינת מלחמת עמלק זה שהוא מבחינת אחוריים שאז יתיחדו
ישראל בבוראן בבחינת זיווג פנים בפנים מאין שום קיטרוג הרע ח"ו היפך ממה שנאמר
אחר החורבן )איכה ב ג( ויהיו לאחור ולא לפנים.
וירא כי לא יכול לו כי ה' לא יעזבנו בידו ויגע בכף יריכו שהוא בחינת אחוריים בחינת
גיד הנשה יום תשעה באב שם נגע להרע להם ועשה מה שעשה ועל ידי שליטתו ומלחמתו
תמיד עם ישראל באו הגלות בכלל ובפרט שהוא גלות הנשמה מיצר הרע שעל ידי החשך
המכסה אור ההשגה ניטל ונתחסר הדעת מישראל שאין להם דעת שלם כמו שהיה בשעת
מתן תורה שהשיגו מה שהשיגו שהוא סוד שנמסרו רזי תורה לחיצונים על ידי שנחסר
מישראל דעת התורה על ידי חשכותו שהוא מחשיך האור ומרחיק את ישראל מהבורא ברוך
הוא עד עלות השחר במהרה בימינו אז יהיה ביטול הרע שאז ומלאה הארץ דעה וגו' וכמו
שכתוב )שם לא לג( כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם שממילא יהיה כך כשיבוער
הרע מן העולם ויהיה אז שלימות התורה ויצאו כל בחינות התורה שהיו בשכחה יצאו מן
הקליפות וחזרו לישראל שהוא סוד יציאת הדעת מגלות וזה שאמרו רז"ל במסכת ראש השנה
כל שיטה ושיטה שנטלו אומות העולם מישראל וירושלים עתיד הקודשא בריך הוא להחזירן
לנו שהוא לכוונת האמור שהתורה נכתבת שיטין שיטין שכל הישטין של תורה ודעת שנטלו
ממנו עתיד הקודשא בריך הוא להחזירן לנו על ידי שיבוטל הרע וממילא יהיה ריבוי הדעת
ולא יהיה עוד בחינת אחוריים כי אם בחינת פנים בפנים כמו בשעת מתן תורה שנאמר
)דברים ה ד( פנים בפנים דבר ה' אל כל קהלכם כן יהיה בביאת הגואל במהרה בימינו אמן
נצח סלע ועד ברוך ה' לעולם אמן ואמן ימלוך ה' לעולם אמן ואמן.

יש ּו ּ ִפ ּ ֵסחַ ְוחֹלֶ ה ֵאין ָרע ,הַ ְק ִריבֵ ה ּו נָ א
במלאכי )א ח(ְ :ו ִכי ַת ִ ּג ׁשוּן ִע ֵ ּור ִלזְ בּ ֹחַ ֵאין ָרעְ ,ו ִכי ַת ִ ּג ׁ
או הֲ יִ ּ ָשׂ א פָ נֶ ָ
אות.
יךָ ,א ַמר יְ הוָ ה ְצבָ ֹ
ְלפֶ חָ ֶת ָךֲ ,היִ ְר ְצ ָך ֹ
במצודת דוד :וכי תגישון .ובעבור זה גם כי תגישון עור לזבוח אין רע בעיניכם הואיל
והמזבח הוא מבוזה בעיניכם וכאומר הנה בזה אתם מתעבים קרבני וזהו בזיון שמי :הקריבהו.
בחון אתה הדבר והקרב מאחת מאלה לדורון לפחתך האם יהיה מרוצה לך בזה הדורון
להעביר ממך אשמתך אשר פשעת למולו או אם ישא פניך לכבדך בעבור מתן כזה אם
תביא לו מבלי הקדמת פשע :אמר ה' .ר''ל כן אמר ה'.
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כתב רבינו הרמ"א בספרו תורת העולה )חלק ג פרק לא( וז"ל :כתב הרמב"ם בהלכות מעשה
הקרבנות )פרק ו הלכה ד( ,והיה מסיר גיד הנשה בראש המזבח והיה זורקו על הדשן באמצע
המזבח .להיות כי הדשן היה מורה על הפסד הדעות ,וגיד הנשה על הפסד המעשים ,ועל כן
לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ,על כן היו נזרקים למקום אחד לבית הדשן ,והיו
נפסדים כאחד ,ולא היה נוטלו אלא בראש המזבח ,להיות כי עיקר עזיבת מעשים הרעים
הוא בסבת התבוננות ראש המזבח הידוע ,ומוראו שהוא יראת שמים והוא מבואר .ע"כ.

יע דְּ חֶ סֶ ד
י .בזוהר הקדוש )בראשית מז (.וז"לְ :ו ָתא ֲח ֵזי ְ ּבהַ אי חַ גָ א ַע ְב ִדין ִנסו ְּך הַ ּ ָמיִ םְ .נ ִב ַ
אשיתְ ,וכו ְּלה ּו ִ ׁש ְב ָעה ֹיו ִמין ִע ּ ָל ִאין ְמ ַק ְ ּב ִלין מֵ ִאינוּן ָמיִ ם חַ ִּיים
ְ ּב ִאינוּן ִ ׁש ִ ּתין ִמ ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ְ ּב ֵר ִ ׁ
ידי
יתיןְ .וח ֲִס ֵ
דְּ נָ ְפ ִקין ִמיְ רו ָּׁשלַ יִ ם ִע ּ ָל ָאה ְט ִמ ָירא .וּבֵ ַאן אֲ ַתר ָר ִמיז ְל ִאינוּן ָמיִ ם חַ ִּייםּ ְ ,ב ִאינוּן ִ ׁש ִ ּ
יקי חַ דָּ אן ְ ּבהַ אי ִה ּלוּלָ אּ ְ ,ב ִגין דִּ ְר ִמיזָ א ְלהַ הוּא ִטיב ּו דְּ ַז ִּמין קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ְלמֶ ְע ַּבד ַּכד
ְוצַ דִּ ֵ
י ְַע ֵּבר קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יתיןּ ְ ,בהַ הוּא
יך הוּא ָס ִאיב ּו מֵ ַא ְר ָעא דְּ י ְֶחתוּן ִאינוּן ָמיִ ם חַ ִּיים ְט ֹ
הו ִרים ְ ּב ִאינוּן ִ ׁש ִ ּ
לו ִגין ָמיִ ם י''ח ֵּב ִצים ְלקֳ בֵ ל צַ דִּ יק דְּ ִא ְק ֵרי ח''י
ֲרוןְ .ו ִאינוּן ְתלָ ָתא ֹ
ִמזְ ֵּבחַ ִע ּ ָל ָאה הַ הוּא יָ ם הָ ַאח ֹ
יתין.
הָ ֹ
יה ָמיִ ם נַ ְח ִ ּתין ְ ּב ִאינוּן ִ ׁש ִ ּ
עולָ ִמיםְ ,ו ַעל יְ ֵד ּ
יתין ִמ ּ ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י
או ָתם ִ ׁש ִ
עושִׂ ים ִנ ּסו ְּך הַ ּ ַמיִ םֶׁ ,שפַ ע ֶׁשל חֶ סֶ ד ְ ּב ֹ
תרגוםּ :ובֹא ְר ֵאהֶּ ,בחָ ג הַ ֶ ּזה ֹ
או ָתם ַמיִ ם חַ ִּיים ֶׁשי ֹּו ְצ ִאים ִמירו ָּׁשלַ יִ ם
אשיתְ ,ו ָכל ִ ׁש ְב ַעת הַ ָ ּי ִמים הָ ֶע ְל ֹיו ִנים ְמ ַק ְ ּב ִלים מֵ ֹ
ְב ֵר ִ ׁ
יקים
יתין ,וַ ח ֲִס ִידים ְוצַ דִּ ִ
או ָתם ִ ׁש ִ
או ָתם ַמיִ ם חַ ִּייםּ ְ ,ב ֹ
קום ָרמוּז ַעל ֹ
הָ ֶע ְל ֹיונָ ה הַ ְּט ִמ ָירה .ו ְּב ֵאי ֶזה ָמ ֹ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא לַ עֲ שׂ ֹות ְ ּכ ֶׁש ַ ּיעֲ ִביר
תו הַ ּט ֹוב ֶׁש ָע ִתיד הַ ָ ּק ֹ
או ֹ
רו ֵמז ְל ֹ
שְׂ מֵ ִחים ַּב ִה ּלוּלָ א הַ ז ֹּוִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁש ֹ
תו
או ֹ
יתין ְ ּב ֹ
או ָתם הַ ּ ִ ׁש ִ
הו ִרים ְ ּב ֹ
או ָתם ַמיִ ם ְט ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת הַ ּ ֻט ְמ ָאה ִמן הָ ָא ֶרץֶׁ ,ש ּי ְֵרד ּו ֹ
הַ ָ ּק ֹ
יציםּ ְ ,כנֶ גֶ ד צַ דִּ יק ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא חַ י
מונֶ ה ֶעשְׂ ֵרה ֵּב ִ
ֲרוןְ ,והֵ ם ְ ׁשל ָֹׁשה לֻ ִ ּגים ַמיִ םׁ ְ ,ש ֹ
ִמזְ ֵּבחַ ֶע ְל ֹיון ,יָ ם הָ ַאח ֹ
יתין.
או ָתם ִ ׁש ִ
דו הַ ּ ַמיִ ם ֹיו ְר ִדים ְ ּב ֹ
עולָ ִמיםְ ,ו ַעל יָ ֹ
הָ ֹ
ְו ָּתא ֲחזֵי ִה ּ ֵלל הַ ָ ּז ָקן ַּכד ֲהוָ ה חַ דֵּ י ְ ּבהַ אי ִה ּלוּלָ א ָא ַמר ִאם אֲ ִני ָּכאן הַ ּכֹל ָּכאןְ .ו ִאם ֵאין אֲ ִני ָּכאן
ִמי ָּכאן .הוּא ָר ִמיז ְו ָא ַמר ִאי ְ ׁש ִכינְ ָּתא דְּ ִא ְק ֵרי אֲ ִני ַׁש ְריָ יא ַּכאן .הַ ּ ֹכל ָּכאן הַ הוּא ַא ְת ָרא דְּ ִא ְק ֵרי
ימא ְ ּב ִגין
ָּכל ְד ָא ֵתי ְל ִאזְ דַּ ְּווגָ א ָּב ּהְ .ו ִאם ֵאין אֲ ִני ָּכאן ִמי ָּכאן .דְּ הָ א לָ א חַ ִ ׁשיבָ א ִטיב ּו ְ ׁשלֵ ָ
ישא .אֲ בָ ל ַּכד יִ ְ ׁש ְ ּתלָ מ ּו ִאינוּן ּ ָפ ִרים ְ ּכ ֵדין ְ ּכ ִתיב )ישעיה יב(
ִד ְ ׁש ִכינְ ָּתא לָ א ַׁש ְריָ יא ְ ּב ַא ְר ָעא ַקדִּ ָׁ

יקין ְ ּבהַ אי יְ ׁשו ָּעה
ו ְ ּׁש ַא ְב ּ ֶתם ָמיִ ם ְ ּב ָ ׂששׂ ֹון ִמ ָמעֲ יְ ינֵ י הַ יְ ׁשו ָּעהַ .מאן ִאינוּןׁ ִ .שית ָמעֲ יַינֵ י דְּ ִאינוּן ְמ ִר ִ
יה ְ ּבחֶ ְדוָ ה ְ ּב ִגין דְּ נָ ְפ ַקא ְ ׁש ִכינְ ָּתא ִמ ֵּבין הַ הוּא ָס ִאיב ּו דִּ ְ ׁש ָאר ַע ִּמיןּ ְ ,ב ִגין ָּכךְ
ו ְּכ ֵדין ַע ְל ָמא ּכוּלֵ ּ
יני עֲ צֶ ֶרת ִ ּת ְהיֶה לָ כֶ ם.
)במדבר כט( ְ ּב ֹיום הַ ְ ׁש ִמ ִ
תרגוםּ :ובֹא ו ְּר ֵאהּ ְ ,כ ֶׁש ִה ּ ֵלל הַ ָ ּז ֵקן ָהיָ ה ָ ׂש ֵמחַ ַּב ִה ּלוּלָ א הַ ז ֹּוָ ,א ַמרִ ,אם אֲ נִ י ָּכאן הַ ּכֹל ָּכאןְ ,ו ִאם
תו
או ֹ
אומֵ רִ ,אם ְ ׁש ִכינָ ה ֶׁש ִ ּנ ְק ֵראת אֲ נִ י ׁש ֹו ָרה ָּכאן הַ ּכֹל ָּכאןֹ ,
רומֵ ז ְו ֹ
ֵאין אֲ ִני ָּכאן ִמי ָּכאן .הָ יָ ה ֹ
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טוב ָׁשלֵ ם,
קום ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא כּ ֹל ֶׁש ָּב ּה ְל ִהזְ דַּ ֵ ּוג ָּב ּהְ .ו ִאם ֵאין אֲ נִ י ָּכאן ִמי ָּכאןֶׁ ,ש ֲה ֵרי לֹא חָ ׁשוּב ֹ
ָמ ֹ
או ָתם ּ ָפ ִריםָ ,אז ָּכתוּב )ישעיה יב(
דו ָׁשה .אֲ בָ ל ְ ּכ ֶׁש ִּי ְ ׁש ַּת ְּלמ ּו ֹ
ִמ ּ ׁשוּם ֶׁש ּ ְ ׁש ִכינָ ה לֹא ׁש ֹו ָרה ָּב ָא ֶרץ הַ ְּק ֹ
יקים ַּביְ ׁשו ָּעה הַ ּזֹאתְ ,ו ָאז
ו ְ ּׁש ַא ְב ּ ֶתם ַמיִ ם ְ ּב ָ ׂששׂ ֹון ִמ ּ ַמ ַעיְ נֵ י הַ יְ ׁשו ָּעהִ .מי הֵ םׁ ִ .ש ּ ָׁשה ַמ ְעיָ ֹנות ֶׁש ְּמ ִר ִ
ְ
או ָת ּה טֻ ְמ ַאת ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמיםִ ,מ ּ ׁשוּם ָּכך )במדבר
עולָ ם ּ ֻכ ּל ֹו ְ ּבחֶ ְדוָ הִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁש ּ ְ ׁש ִכינָ ה ֹיוצֵ את ִמ ּת ֹו ְך ֹ
הָ ֹ
כט( ַּבי ֹּום הַ ּ ְ ׁש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִ ּת ְהיֶה לָ כֶ ם .ע"כ.

בשער מאמרי רשב"י )על זוהר בראשית( :עוד אפשר לי לומר ,כי נחלין מלמעלה למטה
ומקורין מלמטה למעלה ,בסוד המקור הנובע מלמטה למעלה בסוד מיין נוקבין ומיין דכורין,
ואלו הן השיתין שנבראו מששת ימי בראשית ,שהם סוד מיין נוקבין ו"ק מלמטה למעלה,
וזמ"ש דמנהון נפיק כולא דמנהון אתעבידו שית מקורין ונחלין לאעלא גו ימא רבה ,כי
כולם נכנסו בה אלו זכרי' ואלו נקבו' ,והיינו בראשית מהכא אתבריאו ,כי בראשית משמשת
לשתים אם לו' ברא שית ,ואם לומר שבחכמה נבראו הנקראת ראשית ,וכולן לצור' המלכות
כד"א ה' בחכמה יסד ארץ ,ואפשר שזהו שאמר למעלה כי חכמה דעלמא קיימא עלה ,כי
היא החכמה שבז"א שעליה עומדת ומתקיימת המלכות הנקראת עלמא כנודע ,והיא ימא
רבא ,וכמו שכתבנו שה' בחכמה יסד ארץ ,ואלו היסודות הם שית מקורי' ונחלין הנכנסין בה
מיין דכורין ומיין נוקבין כדפרישית.

במאור עינים )השמטות אחרי( :והנה יש מים עליונים ומים תחתונים והתחתונים בוכין אנן
בעינן למהוי קדם מלכא רוצה לומר התענוגים שנפלו למטה רוצים להתעלות ולהתקרב מן
החושך אל האור ולכן הכהן גדול היה מקריב החביתין מחציתה בבוקר ומחציתה בערב הם
שני חצאי פלגי מים שנתחלקו חציים בבוקר הם מים עליונים שהם באור וחציים בערב
שהוא חושך והוא היה מקריב אותם לה' וכל אדם יש בו בחי' זו שיזכה להעלות מדריגות
התחתונות למהוי קדם מלכא וזהו חביתי כהן גדול וכשיעלה אותם אז יהיה שפע מלמעלה
למטה להשפיע עליהם ניסוך המים העליונים שירדו לשיתין שנבראו מששת ימי בראשית
ולכן בחג היו מושכין אמים הם מים העליונים כדי שיעלו המים התחתונים ואז ניתוסף
תענוג למעלה וזהו ונסכין למוספין שגורם הוספת תענוג ויובן.

בפרי צדיק )סוכות אות כא( :איתא בזוהר הקדוש )ח"ג רנט (.על פסוק מים רבים לא יוכלו
לכבות את האהבה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה דא ס"מ כל מה דאית ליה באהבה
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דישראל למהוי ליה חולקא באינון מים דרשימין בחג בוז יבוזו סימנא דאינון מים בו"ז,
והיינו מצות ניסוך המים דחג .בשני נרשם מ' בששי הי' ונסכיה בשביעי מ' הרי מים
והמכוון אם יתן איש את כל הון ביתו ,היינו כי מים מרמזים על השפעה ומים רבים ,היינו
כח הקליפה וס"מ הוא גם כן להשפיע כמו שנאמר ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על גנזי
המלך ומלך סתם הוא מלך מלכי המלכים ,היינו שאמר המן שיש לו כח לפזר את כל הון
ביתו לצדקה שנקראים חונן דלים .ועם כל זה לא יוכלו לכבות את האהבה של ישראל
בבחינת ניסוך המים שלהם הרשומים בבו"ז ,והיינו כי כל כח הנדיבות השפעה שלהם אינה
בפנימיות הלב רק לעורר קטרוג על ישראל חסד לאומים חטאת מה שאין כן ישראל שהמה
מנסכים ג' לוגין מים על רמז זה שגם ההשפעה והנדיבות מעט מכריע את המון מים רבים
שלהם שנקראים מים הזדונים מה שאין כן בחינת המים של ישראל המה בשמחה בפנימיות
נקודת הלב כמו שנאמר ושאבתם מים בששון.
ולכן הם רשומים בימים הללו ביום ב' שהוא נגד בחינת יצחק שהיה נימול לשמונה תחלה,
והיינו מגזעא ושרשא דישראל שהפנימיות לבו דבוק בהשם יתברך באהבה רבה ולזה איכא
מאן דאמר שזכירות גשמים מתחיל מיום הזה וביחוד הרמז מבורר יותר ביום הששי שנאמר
מפורש ונסכי' המשמעות על שני ניסוכין ולזה איכא מאן דאמר שרק מיום הזה מתחיל
הזכרת גשמים .והיינו כי בחינת יוסף הצדיק הוא מברר יותר ועמך כולם צדיקים ששום
נפש מישראל איך שיהיה לא ידח ממנו נדח כי כולם מקושרים בהשרש בפנימיות.
וגם בזוהר הקדוש מרמז בשיעור ניסוך ג' לוגין מים שהמה ח"י בצים נגד בחינת צדיק ח"י
עלמין .וניסוך המים במזבח היה יורד לשיתין המחוללים עד התהום ושיתין המה מששת ימי
בראשית כאמרם ז"ל על פסוק בראשית ברא שית .וגם אמרו ז"ל בשביל ישראל שנקראו
ראשית .וזהו היסוד שעליו נשתת העולם .ועל ידי ניסוך הג' לוגין מים המרמז על הקיבוץ
המאור הפנימי של האהבה בנקודת הלב של האדם נתחבר עד התהום שהמה מעיינות החכמה
כדאיתא בזוהר הקדוש )ח"א קיז (.על פסוק ביום הזה נפתחו מעיינות תהום רבה אתפתחו
מבועין דחכמתא לתתא ,והיינו שעל ידי זה שמגיעים עד התהום נפתחו מעיינות החכמה של
הארת הפנימיות בכח התורה בכלל כוללות נפשות ישראל כרמז הפסוק ושאבתם מים בששון
ממעיני הישועה כדאיתא שם בזהר הקדוש מאן אינון שית מעייני דאינון מריקין באי ישועה,
והיינו התחברות בחינת צדיק וצדק יסוד ומלכות כשמנסכין הח"י בצים מים על בחינת תהום
רבה שהוא חכמה תתאה בחינת מלכות .ועל ידי זה נפתחו מבועא דחכמתא לתתא בכלל
נפשות ישראל .ע"כ.
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במאור ושמש )האזינו( וז"ל :אמר רבי יוחנן שיתין מששת ימי בראשית נבראו )סוכה מט .(.יש
לרמוז על פי מאמר חז"ל )ברכות נז ע"ב( שבת אחד מששים בעולם הבא .והנה ענין העונג
הרוחנית הזה הוא כפי ההכנה שעושה בשבוע כולה ,שאם האדם מכין עצמו בששת ימי
השבוע לקשר עצמו לשורשו ולהדבק בבוראו ואינו מטריד שכלו בעניני העולם הגשמי ,אז
נקל לו לטעום העונג הרוחנית שהוא השתעשעות עונג מציאות אלהותו יתברך ואור קדושתו
שמתגלה בשבת קודש .מה שאין כן באם האדם מוטרד בששת ימים של השבוע בהבלי
העולם קשה לו להשיג העונג ההוא בשבת .וזהו רמזו חז"ל שיתין פירוש החלק אחד מששים
שאדם טועם בשבת מעין עולם הבא מנועם אור אלהותו יתברך מששת ימי בראשית נבראו,
שעל ידי ששת ימי המעשה שהאדם מכין עצמו לקראת אלהיו הוא משיג העונג ההוא ,וקל
להבין .ע"כ.

הוד ּו לַ ה'ְ ,ו ָדא
יה הֲ וָ ה ְמ ַׁש ַּבח דָּ ִוד ֹ
יא .בתיקוני זוהר )תיקון י"ג( וז"לּ ְ :ת ִמינָ ָאה ְ ּב ֹ
הו ָד ָאה ,וּבֵ ּ
יה ַׁש ַּבח מ ֶֹׁשה ָאז ,הֲ ָדא הוּא
הון ְר ִמיזִ ין נֶ צַ ח וָ ֹ
הודוּּ ְ ,ב ֹ
הוד וַ דַּ אי ,לַ ְמנַ ֵ ּצחַ ֹ
ֹ
הודְ ,ו ִאינוּן נִ ִּסין ,וּבֵ ּ
הוד דִּ יְ ִהיב ְלמ ֶֹׁשה) ,ישעיה נח ז( ָאז ִ ּת ְק ָרא וַ ה'
ִד ְכ ִתיב )שמות טו א( ָאז יָ ִ ׁשיר מ ֶֹׁשהּ ְ ,ב ִגין דְּ ִאיה ּו ֹ
יה ִא ְת ַ ּג ְליָ א י'
סוד צַ דִּ ָ
יה ְ ּב ִרית דְּ ִאיה ּו יְ ֹ
יקא ְד ָע ְל ָמא ,וּבֵ ּ
יַעֲ נֶ הְ ,ו ִאיה ּו ְ ּת ַמנְ יָ א ֹיו ִמין דְּ ִמילָ ה ,וּבַ ְת ֵר ּ
הוד ְ ּת ַמנְ יָ א ֹיומֵ י ַדחֲנו ָּּכהְ ,ל ַא ְר ָּב ָעה ְו ֶעשְׂ ִרין ֹיו ִמין,
דְּ ִמילָ ה ,עֲ שִׂ ָיר ָאה לַ עֲ ַ ׂשר ְס ִפ ָירןְ ,ו ִאיה ּו ֹ
יהַׁ ,ש ְריָ א כ"ה ַעל
עולָ ם וָ ֶעד ,ו ִּמ ָ ּיד דַּ עֲ לֵ ה זַיִ ת ָט ָרף ְ ּב ִפ ָ
ּתו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכו ֹ
דְּ ִאינוּן ָּברו ְּך ֵׁשם ְ ּכ ֹ
גומֵ רְ ,ו ָדא ִאיה ּו
יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבכ"ה ְ ּב ִכ ְסלֵ וְ ,ו ִא ּ ֵלין ִאינוּן כ"ה ַא ְתוָ ון דְּ יִ חו ָּדאְ ,ד ִאינוּן ְ ׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ֹ
חֲנו ָּּכ"ה חֲנ" ּו ָּכ"ה.
הודוָּּ ,בהֶ ם
הוד וַ דַּ אי ,לַ ְמנַ ֵ ּצחַ ֹ
הוד ּו לַ ה'ְ ,ו ֶזה ֹ
ּבו הָ יָ ה ְמ ַׁש ֵּבחַ דָּ ִוד ֹ
הו ָד ָאה ,ו ֹ
יני ְ ּב ֹ
תרגום :הַ ּ ְ ׁש ִמ ִ
ּבו ִ ׁש ַּבח מ ֶֹׁשה ָאזֶ ,זה ּו ֶׁש ָּכתוּב ָאז יָ ִ ׁשיר מ ֶֹׁשהִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁשהוּא
הודְ ,והֵ ם נִ ִּסים ,ו ֹ
ְרמוּזִ ים נֵ צַ ח ְו ֹ
סוד
מונָ ה יְ מֵ י ִמילָ הְ ,ו ַאח ֲָריו ְ ּב ִרית ֶׁשהוּא יְ ֹ
הוד ֶׁש ָּנ ַתן ְלמ ֶֹׁשהָ ,אז ִ ּת ְק ָרא וַ ה' יַעֲ נֶ הְ ,והוּא ְ ׁש ֹ
ֹ
מונָ ה יְ מֵ י הַ ֲח ֻנ ָּכה,
הוד הוּא ְ ׁש ֹ
ירותְ ,והַ ֹ
ּבו ִה ְת ַ ּג ּ ָלה י' ֶׁשל ִמילָ ה ,עֲ שִׂ ִירי ְל ֶע ֶ ׂשר ְס ִפ ֹ
עולָ ם ,ו ֹ
צַ דִּ יק הָ ֹ
ְ
עולָ ם וָ ֶעד ,ו ִּמ ָ ּיד ֶׁשעֲ לֵ ה זַיִ ת ָט ָרף
ּתו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכו ֹ
ְל ַא ְר ָּב ָעה ְו ֶעשְׂ ִרים יָ ִמיםֶׁ ,שהֵ ם ָּברוּך ֵׁשם ְ ּכ ֹ
או ִתי ֹּות הַ ִּיחוּדֶׁ ,שהֵ ם ְ ׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל
ְ ּב ִפיהָ ׁ ,ש ֹו ָרה כ"ה ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבכ"ה ְ ּב ִכ ְסלֵ וְ ,ו ֵא ּל ּו הֵ ם כ"ה ֹ
גומֵ רְ ,ו ֶזה הוּא חֲנו ָּּכ"ה ,חֲנ" ּו כ"ה.
ְו ֹ
איתא בספר אמרי אמת )חנוכה ליל א( וז"ל :איתא בגמרא שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל
השמנים וכו' בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול וכו'
נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים ,ואיתא בשפת אמת בשם אאזז"ל טמאו כל השמנים
היינו המחשבות שבמוח ופך אחד של שמן היא הנקודה שהיא בחותמו של כהן גדול היינו
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אברהם אבינו ועל זה נאמר אנכי מגן לך ,אצל כל איש ישראל נשארת נקודה בלב שאינה
יכולה להתקלקל כענין שכתוב ומצאת את לבבו נאמן לפניך ויכול כל אחד להחזיק עצמו
בזה ואפילו מי שיש לו מעט מנקודה זו ,הנקודה היא קבוע ואיתא כל קבוע כמחצה על
מחצה דמי ,כשאדם מתחיל להזיז עצמו יכולה הנקודה לעזור ,כתיב החלש יאמר גבור אני
ואיתא במדרש פרשת בא דקאי על מתתיה הכהן ובניו ,כתיב כה אמר ה' צבאות עוד אחת
מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ואיתא ברש"י ואני מרעיש בנסים הנעשים
לבני חשמונאי ,איתא בגמרא סנהדרין שר"ע היה דורש מקרא זה לימות המשיח ואיתא שם
ולא כר"ע שהיה דורש עוד אחת וגו' אלא מלכות ראשון וכו' ,אולם הכל הוא נכון שחנוכה
הוא באמת הכנה ודרך לאורו של מלך המשיח ,שמים וארץ הם מוח ולב ואני מרעיש היינו
לנקות ,כתיב ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וכו' ואיתא
בגמרא ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו' ואיתא בתורת כהנים וכי
מה נשתייר להם שלא נגעלו ושלא נמאסו וכו' ואילולי ספר תורה שנשתייר להם וכו' ,על
ידי הנר מצוה של חנוכה זוכים לתורה אור ,איתא ואין לנו שיור רק התורה הזאת שהתורה
היא נצחית וצריך שתהיה קבוע ואפילו אצל מי שיש לו מעט ממנה ,על ידי התורה יש לנו
ממילא הכל כדאיתא הרי אני שואל את החכמה והכל בכלל ,חכמה היא התורה וזה ביקש
שלמה המלך ע"ה .ע"כ.
במאור עינים )מקץ( :בחנוכה בהיות שהיו משניאי הדת ורצו לבטל את ישראל מתורה
ולהעבירם מן החוקים ונעשו להם נסים שעמדנו בתורתינו ובחוקים שלנו ,וכן בכל דור ודור
בבוא הזמן הוא מסוגל לזה שנחזיק בתורתינו ובחוקים שלנו ,ועל כל זה מה שאנו יכולים
להתחזק בדברי תורה ובחוקים הוא מחמת שהראשונים התפללו על זה ,כי ידוע כי האבות
התפללו בימיהם על העתיד להיות עד ביאת המשיח במהרה בימינו לכן כתיב באברהם
'וירדוף עד דן' שם תשש כחו והתפלל על הדבר ,כן רמז אברהם אבינו עליו השלום על
חנוכה באומרו )בראשית כב ה( 'שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה' ,הוא כ"ה
בכסליו שהתפלל שינצחו את היונים בימי מתתיהו ,וכמו כן יוסף הצדיק חרד על הדבר
ורמז בדברו עם בנימין )שם מג כט( 'אלהים יחנך בני' יחנך לשון חנוכה ,שיעשה השם ניסים
ונפלאות בחנוכה ,ובכל שנה ושנה יש מפלת הרשעים של אומות העולם שונאי הדת עד
שיפלו ויתבטלו לגמרי ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו וזהו )תהלים קלב יז( 'ערכתי נר
למשיחי' מן נר חנוכה הוא הערכה שיבוא משיח צדקינו ויתבטלו כל הקליפות ,וזהו עד שתכלה
רגלי דתרמודאי הוא הקליפה כדכתיב 'תרמוד בהרים' .ע"כ.
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ֲצו ְצרֹת ֶּכסֶ ף ִמ ְק ָׁשה ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתם
יב .חצוצרות :וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹר :עֲ ֵ ׂשה ְל ָך ְ ׁש ּ ֵתי ח ֹ
ֲנותְ :ו ָת ְקע ּו ָּבהֵ ן ְו ֹנועֲ ד ּו ֵאלֶ ָ
יך ָּכל הָ ֵע ָדה ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל
ְו ָהי ּו ְל ָך ְל ִמ ְק ָרא הָ ֵע ָדה ו ְּל ַמ ּ ַסע ֶאת הַ ּ ַמח ֹ
מו ֵעדְ :ו ִאם ְ ּב ַאחַ ת יִ ְת ָקע ּו ְו ֹנועֲ ד ּו ֵאלֶ ָ
אשי ַא ְלפֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל :ו ְּת ַק ְע ּ ֶתם ְ ּתרו ָּעה ְונָ ְסע ּו
יאים ָר ֵׁ
יך הַ ְ ּנשִׂ ִ
ֹ
ימנָ ה ְ ּתרו ָּעה יִ ְת ְקע ּו
ֲנות הַ חֹנִ ים ּ ֵת ָ
ֲנות הַ חֹנִ ים ֵק ְד ָמה :ו ְּת ַק ְע ּ ֶתם ְ ּתרו ָּעה ֵׁש ִנית ְונָ ְסע ּו הַ ּ ַמח ֹ
הַ ּ ַמח ֹ
רות ְוהָ י ּו
ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם :ו ְּבהַ ְק ִהיל ֶאת הַ ָ ּק ָהל ִ ּת ְת ְקע ּו ְולֹא ָת ִריעוּ :ו ְּבנֵ י ַאהֲ רֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים יִ ְת ְקע ּו ַּב ֲחצ ְֹצ ֹ
עולָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ םְ :ו ִכי ָתבֹא ּו ִמ ְלחָ ָמה ְ ּב ַא ְר ְצכֶ ם ַעל הַ ַ ּצר הַ ּצ ֵֹרר ֶא ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרע ֶֹתם
לָ כֶ ם ְלחֻ ַ ּקת ֹ
מועֲ ֵדיכֶ ם
ַּב ֲחצ ְֹצרֹת ְו ִנזְ ַּכ ְר ּ ֶתם ִל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם ְו ֹנו ַׁש ְע ּ ֶתם מֵ אֹיְ בֵ יכֶ ם :ו ְּב ֹיום שִׂ ְמחַ ְתכֶ ם ו ְּב ֹ
רון ִל ְפנֵ י
על ֵֹתיכֶ ם ְו ַעל זִ ְבחֵ י ַׁש ְלמֵ יכֶ ם ְו ָהי ּו לָ כֶ ם ְלזִ ָּכ ֹ
אשי חָ ְד ֵׁשכֶ ם ו ְּת ַק ְע ּ ֶתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹת ַעל ֹ
ו ְּב ָר ֵׁ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם אֲ ִני יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם:
ברש"י :עשה לך .שיהיו תוקעין לפניך כמלך ,כמו שנאמר )דברים לג ה( ויהי בישרון מלך:
עשה לך .משלך) :עשה לך .אתה עושה ומשתמש בהם ולא אחר( :למקרא העדה .כשתרצה לדבר
עם הסנהדרין ושאר העם ותקראם לאסף אליך ,תקראם על ידי חצוצרות :ולמסע את
המחנות .בשעת סלוק מסעות תתקעו בהם לסימן ,נמצאת אתה אומר על פי שלשה היו
נוסעים ,על פי הקדוש ברוך הוא ועל פי משה ועל פי חצוצרות :מקשה .מהעשת תעשה
בהקשת הקרנס :ותקעו בהן .בשתיהן והוא סימן למקרא העדה ,שנאמר ונועדו אליך כל
העדה אל פתח אהל מועד :ואם באחת יתקעו .הוא סימן למקרא הנשיאים ,שנאמר ונועדו
אליך הנשיאים .ואף הן יעידתן אל פתח אהל מועד .ומגזרה שוה הוא בא בספרי :ותקעתם
תרועה .סימן מסע המחנות תקיעה תרועה ותקיעה ,כך הוא נדרש בספרי מן המקראות
היתרים :ובהקהיל את הקהל וגו' .לפי שהוא אומר והיו לך למקרא העדה ולמסע את
המחנות מה מקרא העדה ,תוקע בשני כהנים ובשתיהן ,שנאמר ותקעו בהן וגו' ,אף מסע
המחנות בשתיהן ,יכול מה מסע המחנות תוקע ומריע ותוקע אף מקרא העדה תוקע ומריע
ותוקע ,ומעתה אין חלוק בין מקרא העדה למסע את המחנות תלמוד לומר ובהקהיל את
הקהל וגו' ,למד שאין תרועה למקרא העדה והוא הדין לנשיאים .הרי סימן לשלשתם ,מקרא
העדה בשתים ,ושל נשיאים באחת ,וזו וזו אין בהם תרועה ,ומסע המחנות בשתים על ידי
תרועה ותקיעה :ובני אהרן יתקעו .במקראות ובמסעות הללו :על עלתיכם .בקרבן צבור
הכתוב מדבר :אני ה' אלהיכם .מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות ,שנאמר ותקעתם
הרי שופרות ,לזכרון הרי זכרונות ,אני ה' אלהיכם זה מלכיות וכו' .ע"כ.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג ה( :בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים
בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים אומרין שירה שנאמר )במדבר י י( 'וביום שמחתכם
ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות' .החצוצרה היתה נעשית מן עשת של כסף.
עשה אותה מן הגרוטאות של כסף כשירה .משאר מיני מתכות פסולה .והחלילין שהיו מנגנין
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בהן היה אבוב שלהן של קנה .מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני
שהוא מחלק יפה.

בענין החצוצרות ,איתא בספה"ק אוהב ישראל )בהעלותך( וז"ל :עשה לך שתי חצוצרות כסף
וגו' .שמעתי בשם הרב הקדוש כו' מוה' דוב בער זללה"ה שאמר אלו הדיבורים ,עשה לך
שתי חצוצרו"ת נוטריקון שתי חצי צורות .אך פירושן של הדברים לא שמעתי ,וי"ל ביאור
הדברים כי דבר גדול דיבר וסוד עמוק .כי הנה ידוע מזוה"ק ומספה"ק כי משה נקרא בבחי'
בעלה דמטרוניתא בעלה דשכינתא קדישא כי הוא המשפיע למלכותא קדישא כנס"י כלה
קרואה בנעימה בסוד כלת משה .נמצא כי בבחי' זו נקרא משרע"ה בבחי' דכ"ר כי הוא
המשפיע ,ועוד נודע מספה"ק כי משרע"ה הוא בחי' דעת העליון והוא בבחי' מקבל בחי'
נוקבא .כי מקבל השפעה והארה ממוחין עילאין קדישין ג' ראשונות סוד כתר חכמה בינה.
נמצא שהיו לו למשרע"ה שני בחי' ,בחי' משפיעין ובחי' מקבל דכר ונוקבא .ועכ"ז אין אנו
יכולין להשיג הדברים על בוריין איזה בחי' נק' בבחי' מקבל ואיזה בבחי' משפיע .כי י"ל
שהמשפיע בעצמו נקרא מקבל לגודל התענוג שמקבל מזה שמשפיע ,ע"ד שאחז"ל )פסחים

קיב (.יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק .ועכ"ז ב' בחינות המה וכל אחד נק'
בבחי' חצי צורה כי צורה שלימה הוא דכר ונוקבא .כמ"ש )בראשית ה ב( זכר ונקבה בראם
ויקרא שמם אדם .ונמצא כי משרע"ה היה בבחי' שני חצי צורות .והנה תיבת חצוצרת חסר
כמ"ש בתורה הוא נוטריקון חצי צרת כי ב' פעמים מספר מש"ה עולה מנין צר"ת.
ועפ"ז נבוא לבאר הפסוקים .עשה לך שתי חצוצרת ,היינו שמשרע"ה יעשה מעצמו בחי'
שתי חצי צר"ת שתי בחי' משה בחי' דכר ונוקבא וכמבואר .כסף ,היינו שאלו הבחי' יהיו
נכספים ונחשקים זה לזה מלשון )תהלים פד ג( נכספה וגם כלתה נפשי .גם כסף הוא בחי'
חס"ד היינו כדי להמשיך חסד לכל העולמות .מקשה תעשה אותם ,היינו שיהיו מחוברים
ביחודא חדא ורזא דאחד .והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות ,היינו אלו השני בחי'
יהיו לך למקרא העד"ה .אותיות הדע"ה .היינו לאסיפת המוחין עליונים הק' לדעה העליונה.
ולמסע את המחנות .היינו להמשיך ולהשפיע השפע לעולמות התחתונים בחסד ורחמים
וחנינות .מחנות ,הוא מלשון חנו"ן .ותקעו בהן ,היינו כשיתקעו ויתחברו אלו השני בחי'
ברזא דאחד מלשון )שמות י יט( ויתקעהו ימה סוף .אז ונועדו אליך כל העד"ה ,כל הבחי'
דע"ת .אל פתח אוהל מועד ,בחי' מלכותא קדישא בסוד זה השער לה' צדיקים יבואו בו.
)תהלים קיח כ( .גם תקיעה הוא קול פשוט מורה על חסד ורחמים .ואם באמת יתקעו .אז
ונועדו אליך הנשיאים אליך דייקא ,לבחינתך בחי' הדעת יאספו הנשיאים ראשי אלפי ישראל
סוד מוחין עליונים .דהג' בחי' כח"ב נק' בשם ראשי אלפי ישראל שהם בבחי' פל"א עליון
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ובחי' אלפי"ן בסוד )איוב לג לג( ואאלפך חכמה .ותקעתם תרועה ,תרועה הוא מלשון ריעות
והתחברות .ואז ונסעו המחנות החונים קדמה ,יסוד חסדי דעתיקא קדישין הנק' בבחי' ימי
קד"ם .ותקעתם תרועה שנית .היינו בריעות והתחברות השני .אז ונסעו המחנות החונים
תימנה ,היינו החסדים טובים הנקראים בבחי' ימין שהוא דרום ,גם ע"ד )ב"ב עה (.הרוצה
להחכים ידרים .תרועה יתקעו למסעיהם ,היינו להמשכת השפעת החסדים צריך ריעות
והתחברות השני חצי צרות .ובהקהיל את הקהל תתקעו ,היינו כאשר כבר נתחבר ונתייחד
ונאסף באגודה אחת וברזא דאחד .אז תתקעו ,קול פשוט של חסד הפשוט והאמיתי מהאחדות
הפשוט .ולא תריעו .ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות ,היינו ע"י הכהן איש החסד
יומשכו אלו הבחי' המשכת החסדים .וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם ,היינו
כי תבוא מלחמה בכל איש ואיש מישראל מלחמת היצר המסיתו לתאוות החומריות
והארציות .וזהו על הצר הצורר אתכם ,ובודאי אין לך מלחמה כבידה מזו .ועצה היעוצה
לנצוח מלחמה זאת והרעותם בחצוצרת ,היינו שתחברו ותייחדו אלו הבחי' שני חצי צורות
ברזא דאחד ע"י תשובה ומעש"ט ומצות התורה .ואז ונזכרתם לפני ה' אלהיכם ,היינו שתהיו
מושפעים כי ונזכרתם הוא מלשון דכר .והיינו שתהיו מושפעים ברכות שפע זכה ובהירה
לפני ה' היינו מבחי' קדם ה' קודם הוי"ה .והיינו מבחי' ימי קד"ם .וע"י שפע עליונה זכה
ובהירה וצחה כזו ונושעתם מאויביכם ממלחמת אויביכם .וכיה"ר שנזכה כולנו יחד לזה
בב"א .והמשכיל יבין כ"ז היטב .ע"כ.
איתא בספה"ק ישמח ישראל )פרשת שקלים( וז"ל :וכמו"ש הרבי ר' בער זצללה"ה על הפסוק
)במדבר י ב( 'עשה לך שתי חצוצרות' ,צירוף חצוצרות 'חצי צורות' ,והיינו שכנסת ישראל
עם דודה שהם כחצי צורה כל אחד ואחד לבדו ,כביכול כבודו לפי רצונו ית"ש כל אהבתו
והתדבקותו בתאומתו כנס"י ,וכמאמר הכתוב )שיר השירים ז יא( 'אני לדודי ועלי תשוקתו',
וההשתוקקות מכביכול לכנס"י אי אפשר להשיג ולצייר בשכל אנושי ,והיא גם כן משתוקקת
ומתדבקת בנפש ובר"נ לבוראה יתברך שמו עד שנעשה הכל אחד ,וזה חצוצרות כסף,
שהחצי צורות נכספים זה לזה .ע"כ.

יג .עבודת הלוים ,ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג א-יא ,ד א-יא( וז"ל :א .זרע לוי מובדל
לעבודת המקדש שנאמר )דברים י ח( 'בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי' ומצות עשה
להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש בין רצו בין שלא רצו שנאמר )במדבר יח כג(

'ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד' ובן לוי שקבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד
אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן.
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ב .עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש .ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש
ולהניף דלתותיו .ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום .שנאמר )דברים יח ז( 'ושרת
בשם ה' אלהיו ככל אחיו הלוים' אי זהו שירות שהוא בשם ה' הוי אומר זו שירה .ומתי
אומר שירה על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין .אבל עולות
נדבה שמקריבין הציבור לקיץ למזבח .וכן הנסכין הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן
שירה.
ג .לוי האונן מותר לעבוד ולשורר .ואין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן בכל
יום לומר שירה על הקרבן ומוסיפין עד לעולם ואין אומרין שירה אלא בפה בלא כלי
שעיקר השירה שהיא עבודתה בפה .ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר .מהן לוים
ומהן ישראלים מיוחסין המשיאין לכהונה .שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס .ואין אלו
המשוררים על פי הכלים עולין למנין השנים עשר.
ד .ובמה הם מנגנין .בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל .ואין פוחתין משני נבלים
ולא מוסיפין על ששה .ואין פוחתין משני חלילים ולא מוסיפין על שנים עשר .ואין פוחתין
משתי חצוצרות ולא מוסיפין על עשרים ומאה .ואין פוחתין מתשעה כנורות ומוסיפין עד
לעולם .והצלצל אחד בלבד.
ה .בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים
אומרין שירה שנאמר )במדבר י י( 'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם
בחצוצרות' החצוצרה היתה נעשית מן עשת של כסף .עשה אותה מן הגרוטאות של כסף
כשירה .משאר מיני מתכות פסולה .והחלילין שהיו מנגנין בהן היה אבוב שלהן של קנה.
מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחלק יפה.
ו .בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח .בשחיטת פסח ראשון .ובשחיטת פסח
שני .וביום טוב הראשון של פסח .וביום הראשון של עצרת ,ובשמנה ימי החג .וחליל זה
דוחה שבת מפני שהוא חליל של קרבן וחליל של קרבן עבודה היא ודוחה את השבת.
ז .אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו עד שילמדוהו חמש שנים תחלה .שנאמר )במדבר ח כד(

'זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה' וכתוב אחד אומר )במדבר ד ג( 'מבן שלשים שנה'
הא כיצד חמש ללמוד .ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש שנאמר )במדבר ד יט,

במדבר ד מט( 'איש איש על עבודתו'.
ח .זה שנאמר בתורה בלוים )במדבר ח כה( 'ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה' אינו אלא
בזמן שהיו נושאין המקדש ממקום למקום .ואינו מצוה נוהגת לדורות .אבל לדורות אין הלוי
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נפסל בשנים ולא במומין אלא בקול שיתקלקל קולו מרוב הזקנה יפסל לעבודתו במקדש.
ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה אבל יהיה מן השוערים.
ט .שמואל הרואה ודוד המלך חלקו הלוים לארבעה ועשרים משמרות .ועובד משמר בכל
שבת .וכל אנשי משמר מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות .וכל יום מימי השבת עובדים
בו אנשים ידועים .וראשי האבות מחלקין אלו העובדים ביום שלהן איש איש על עבודתו.
וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח שנאמר )במדבר יח ג( 'אך אל כלי הקדש ואל המזבח
לא יקרבו ולא ימותו' 'לא יקרבו' לעבודה אבל ליגע מותרין.
י .וכשם שהלוים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הכהנים .כך הכהנים מוזהרין שלא לעבוד
עבודת הלוים שנאמר )במדבר יח ג( 'גם הם' )במדבר יח ג( 'גם אתם' וכן הלוים עצמם
מוזהרים שלא יעשה אחד מלאכת חבירו .שלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר
שנאמר )במדבר ד יט( 'איש איש על עבודתו ואל משאו'.
יא .לוים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו חייבין מיתה בידי
שמים שנאמר )במדבר יח ג( 'ולא ימותו' אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא
תעשה.
א .הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות שנאמר )דברי הימים א' כג יג( 'ויבדל
אהרן להקדישו קדש קדשים' ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן
שנאמר )ויקרא כא ח( 'וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב'.
ב .וצריך כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה.
לפתוח בתורה ראשון .ולברך ראשון .וליטול מנה יפה ראשון.
ג .משה רבינו חלק הכהנים לח' משמרות .ארבעה מאלעזר .וארבעה מאיתמר .וכן היו עד
שמואל הנביא .ובימי שמואל חלקם הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר .ועל כל משמר
ומשמר ראש אחד ממונה .ועולין לירושלים לעבודת משמר לכל שבת .ומיום השבת ליום
השבת הן מתחלפין משמר יוצא והאחר שהוא אחריו נכנס .עד שיגמרו וחוזרין חלילה.
ד .ומצות עשה להיות כל המשמרות שוים ברגלים .וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה
לעבוד עובד וחולק עמהם .ואין אומרין לו לך עד שיגיע משמרך שנאמר )דברים יח ו( 'וכי
יבא הלוי מאחד שעריך' וגו'.
ה .בד"א בקרבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של עצרת .אבל נדרים
ונדבות ותמידין אין מקריבין אותן אלא משמר שזמנו קבוע ואפילו ברגל .שנאמר )דברים יח
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ח( 'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות' כלומר חלק כחלק יאכלו בקרבנות הצבור.
ואין חלק כחלק בשאר הדברים שכבר חלקו אותם האבות וקבעום כל משמר ומשמר בשבתו.
ו .וכן עבודת לחם הפנים במשמר שזמנו קבוע .אבל עבודת שתי הלחם בכל המשמרות.
ומניין שאינו מדבר אלא ברגלים שנאמר )דברים יח ו( 'מאחד שעריך מכל ישראל' בשעה
שכל ישראל באין בשער אחד .ומניין שאינו מדבר אלא בכהנים שנאמר )דברים יח ח( 'חלק
כחלק יאכלו' ואין שם מתנות במקדש להאכל אלא לכהנים בלבד.
ז .וכן כהן שהיה לו קרבן ה"ז בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה שנאמר )דברים יח ו(

'ובא בכל אות נפשו' )דברים יח ז( 'ושרת' ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר ע"י
עצמו והעור של קרבנו ואכילתו שלו .ואם רצה ליתן את קרבנו לכל כהן שירצה להקריבו
נותן ועור הקרבן ועבודתו לאותו הכהן בלבד שנתן לו.
ח .היה הכהן בעל הקרבן בעל מום נותן קרבנו לאנשי משמר והעור שלהם .היה זקן או
חולה שיכול לעבוד ע"י הדחק נותן קרבנו לכל כהן שירצה והעור והעבודה לאנשי משמר.
ואם אינו יכול לעבוד כלל הרי הקרבן כלו לאנשי משמר.
ט .היה טמא בקרבנות הצבור וכל הכהנים טמאים נותנו לבעלי מומין טהורים שבאותו
משמר .ועורו ועבודתו לאנשי משמר הטמאים.
י .היה הקרבן של כ"ג והיה אונן נותנו לכל כהן שירצה ועורו ועבודתו לאנשי משמר .כיון
שכ"ג האונן ראוי לעבודה כמו שיתבאר ה"ז עושה שליח לקרבנו.
יא .כל ראש משמר ומשמר מחלק משמרו לבתי אבות .עד שיהיה כל בית אב ואנשיו עובד
ביום אחד מימות השבת .והאחר ביום של אחריו .והאחר ביום של אחריו .ולכל בית אב ואב
ראש אחד ממונה עליו.

יד .ברמב"ם )הלכות תמידין ומוספין ו( וז"ל :א .סדר עבודות התמידות בכל יום כך הוא.
סמוך לעלות השחר יבוא הממונה שעל הפייסות ויקיש על העזרה ופותחין לו .ומבלשין את
כל העזרה .ומעמידין עושי חביתין לעשות החביתין .וכל הכהנים ששם כבר טבלו קודם
שיבוא הממונה ולבשו בגדי כהונה .ויבואו ויעמדו בלשכת הגזית .ויפיסו פייס ראשון ושני
ויזכה כל אחד במלאכתו כמו שביארנו .ומתחיל זה שזכה בתרומת הדשן ותורם על הסדר
שאמרנו .ואחר כך מסדר מערכה גדולה .ואחר כך מסדר מערכה שנייה ואחר כך מעלה שני
גזרי עצים ומניחן על מערכה גדולה להרבות האש .ואחר כך נכנסין ללשכת הכלים
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ומוציאין כל כלי השרת הצריכין להן כל היום .ומשקין את התמיד מים וזה שזכה בשחיטתו
מושכו לבית המטבחים .והולכין אחריו הכהנים שזכו להעלות האיברים ושוהין שם עד
שפותחין שער ההיכל הגדול .ובשעת פתיחת השער שוחטין את התמיד ואחר כך נכנסין
להיכל שני כהנים .האחד שזכה בדישון המזבח הפנימי והשני שזכה בדישון המנורה.
ב .והמדשן את המזבח מדשנו בשעה שהשוחט שוחט את התמיד .ואחר כך זורק הדם זה
שקבלו.
ג .ואחר שזורקין את הדם מטיב זה שבהיכל חמש נרות ויוצאין שניהן מן ההיכל .ואלו
שבבית המטבחים מפשיטין ומנתחין וכל אחד ואחד מעלה אבר שזכה בו לכבש .ונותנין
האיברים מחצי כבש ולמטה במערבו .ושל מוספין היו נותנין אותן מחצי כבש ולמטה
במזרחו .ושל ראשי חדשים נותנין על המזבח מלמעלה בין קרן לקרן במקום הילוך רגלי
הכהנים כדי לפרסמו שהוא ראש חדש .ומולחין שם את האיברים וזורקין מלח על גבי הכבש
אפילו בשבת .כדי שלא יחליק ויפלו הכהנים שם בעת הליכתן בעצים למערכה .ואף על פי
שהמלח חוצץ בין רגליהם ובין הכבש הואיל ואין ההולכה הזאת עבודה אינן חוששין.
ד .ואחר שמעלין האיברים לכבש מתכנסין כולן ללשכת הגזית .והממונה אומר להם ברכו
ברכה אחת .והן פותחין וקורין אהבת עולם ועשרת הדברות ושמע והיה אם שמוע ויאמר
ואמת ויציב ורצה ושים שלום .ובשבת מוסיפין ברכה אחת והיא שיאמרו אנשי משמר היוצא
לאנשי משמר הנכנס .מי ששכן את שמו בבית הזה ישכין ביניכם אהבה אחוה שלום וריעות.
ואחר כך מפיסין פייס שלישי ורביעי וזוכה בקטורת מי שזכה ונכנס ומקטיר ואחר כך נכנס
זה שזכה בדישון המנורה ומטיב שתי הנרות ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה .ועומד על
מעלות האולם הוא ואחיו הכהנים.
ה .כשיגיע בין האולם ולמזבח .נטל אחד המגריפה .וזרקה בין האולם למזבח .והיה לה קול
גדול .ושלשה דברים היתה משמשת בהן .השומע את קולה היה יודע שאחיו הכהנים נכנסין
להשתחוות והוא רץ ובא .ובן לוי השומע את קולה היה יודע שאחיו הלוים נכנסין לדבר
בשיר והוא רץ ובא .וראש המעמד כשהיה שומע את קולה היה מעמיד את הטמאים על שער
המזרח מפני החשד .שידעו הכל שעדיין לא הביאו כפרתן .ואחר כך מעלה זה שזכה
באיברים את האיברים מן הכבש למזבח .ואחר שמעלין את האיברים .מתחילין אלו שעל
מעלות האולם ומברכין ברכת כהנים ברכה אחת בשם המפורש כמו שביארנו במקומה .ואחר
כך מעלין סלת הנסכים .ואחר הסלת מקטיר החביתין .ואחר החביתין מעלין את היין
לניסוך .ובשעת הניסוך אומרין הלוים השיר .ומכין המשוררין במיני ניגון שבמקדש ותוקעין
תשע תקיעות על פרקי השיר.
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ו .כשהיו נותנין היין למנסך .היו שני כהנים עומדין על שולחן החלבים ושתי חצוצרות
בידן .והסגן עומד על קרן המזבח והסודרין בידו ותקעו והריעו ותקעו .ובאו ועמדו אצל זה
הממונה על הצלצל .אחד מימינו ואחד משמאלו.
ז .שהה המנסך לנסך .מניף הסגן בסודרין .הקיש זה בצלצל ותקעו אלו בחצוצרות ודברו
הלוים בשיר .הגיעו לפרק תקעו והשתחוו כל העם שבעזרה .על כל פרק תקיעה ועל כל
תקיעה השתחויה .וכל התקיעות שעל התמיד תשע כמו שביארנו.
ח .אין אומרין שירה אלא על עולות הצבור וזבחי שלמיהם האמורין בתורה .אבל עולות
נדבה שמקריבין ממותר תרומת הלשכה אע"פ שהן של צבור אין אומרין שירה עליהן .וכן
נסכים הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן שירה.
ט .השיר שהיו הלוים אומרין .ביום הראשון היו אומרין )תהילים כד א( 'לה' הארץ ומלואה'.
בשני היו אומרין )תהילים מח ב( 'גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלהינו הר קדשו' וגו' .בשלישי
היו אומרין )תהילים פב א( 'אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט' .ברביעי היו אומרין
)תהילים צד א( 'אל נקמות ה' אל נקמות הופיע' .בחמישי היו אומרין )תהילים פא ב( 'הרנינו
לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב' .בששי היו אומרין )תהילים צג א( 'ה' מלך גאות לבש
לבש ה' עוז התאזר' וגו' .בשבת היו אומרין )תהילים צב א( 'מזמור שיר ליום השבת' .במוספי
שבת אומרים שירת )דברים לב א( 'האזינו' וחולקין אותה לששה פרקים הזי'ו ל'ך כדרך
שקוראין אותה ששה בבית הכנסת .ואומרין פרק בכל שבת .גמרו השירה בששה שבתות
חוזרין לראש .במנחה של שבת אומר )שמות טו א( 'אז ישיר משה' ו'מי כמוכה' וגו' )שמות טו

יא( .במוסף של ראש השנה היו אומרין )תהילים פא ב( 'הרנינו לאלהים עוזנו' .ואם חל להיות
בחמישי אומר )תהילים פא ז( 'הסירותי מסבל שכמו' וגו' .במנחה של ראש השנה היו אומרים
)תהילים כט ח( 'קול ה' יחיל מדבר' וגו'.
י .ראש חדש שחל להיות בשבת שירה של ראש חדש דוחה את שירה של שבת כדי לפרסם
שהיום ראש חדש.
יא .בשבת מקטירין את שני בזיכי לבונה עם המוספין .קודם ניסוך היין של מוספין .וכסדר
שעושין בכל יום בבקר כך עושין בין הערבים .חוץ מהרמת הדשן ממזבח החיצון .ומדור
המערכות והפייסות .שאין עושין דברים אלו אלא בכל יום בשחר לבד כמו שביארנו.

טו .בתפארת ישראל וז"ל :והא דקאמר מזמור שיר לעתיד לבוא ,אין רצונו לומר שהלוים
אמרו כן רק התנא נקט הטעם שיאמרו זה המזמור ,משום דבכל הנך דלעיל ,בכל מזמור
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מפורש בו עניינו של יום ,ולהכי אמרוהו ביום ההוא ,אבל במזמור שיר ליום השבת ,לא
נזכר בהמזמור שום דבר מעניין של שבת ,ויש לכאורה לתמוה למה התייחד מזמור זה ליום
השבת ,לכן מפרש התנא טעמו של דבר ,דאינו כשיר של שאר הימים שהן כולן על העבר,
רק זה שיר לעתיד לבוא ,דמדהוא יום מנוחה מטרדת עסקים שבחיי הזמניים ,לכן אחר
היקף ימי הבריאה ,נאות לו לאדם להתבונן ולשורר חסדי ה' על ג' מיני עתיד שהן לעומות
מגמת פני כל אדם ,והם )א( מזמור שיר לעתיד לבוא ,על מה שעתיד לבוא על האדם
בעה"ז ,כי לא כלו רחמיו ית') ,ב( מזמור שיר ליום שכולו שבת ,הוא חיי עולם הבא אחר
פרידת הנפש מהגוף ,כי גם אז יחסה האדם בסתר כנפי רחמיו ית') ,ג( מזמור שיר גם
לעתיד הג' שנועד לאדם ,בעת שיהיה מנוחה לחיי העולמים ,דהיינו לאחר שיחרב העולם
בסוף אלף הששי ,אשר אז ינוחו כל חיי העולמים כולם אלף שנה ,עד שיחזור הקדוש ברוך
הוא לבנות אח"כ העולם מחדש ,וכל אלו הג' מיני תקוה לעתיד לטובה ,כלולים במזמור
הזה ,למעיין בכל דבריו היטב] ,עי' בר"ה )דל"א א'( ,ובדרוש אור החיים שחברנו בס"ד בסוף סדר
נזיקין ,אולם למען לבאר העניין יפה ,איך במזמור הזה כלולים דברי שיר על ג' מיני עתיד שזכרנו,

ראינו להביא פי' המזמור הזה כפי הנראה לנו[ ,אמר מזמור שיר ליום השבת ,בו נאה לשורר,
ולזמר ]בבית המקדש[ ,טוב להודות לה' ,רצה לומר כי זה היום שאין אנחנו טרודים בו
בעסקי הזמנים ,טוב ונאות להודות בו לה' אם הטיב לנו בזמן העבר ,אולם גם הוא נאות
לזמר לשמך עליון ,אם שחה לעפר נפשינו על ידי צער ויגון שעברו על ראשינו ,נחיה שוב
שמחה בלבנו ע"י זמר ]כענין קחו לי מנגן[ ,לעורר בטחון בלבינו על העתיד הזמניי ,אף
שלא נבין איך על ידי הצרה בעצמה יבוא ישועה לנו ,ואיך הכל הוא לטובתינו ,ואפילו
הכי שמך עליון הוא ,ונעלה בפעולותיו מכל מחשבות אנושי ושתהפוך הכל בכחך לטובתינו,
להגיד בבוקר חסדך ,דכשיאר לנו אור ההצלחה ,נאמר כי בחסדך עוד יגדל בזמן העתיד
יותר ויותר ,כאור בוקר הולך ואור ,ואמונתך בלילות ,שגם אם ייסרתנו ה' אבינו בצרות
חשיכות כלילות ,נגיד לכל ,כי טמונים אמונתך ואהבתך לנו בהם ,וכאשר ייסר איש את
בנו הוא ,ונברך על הרעה מעין הטובה שיתגלגל לנו בו ,ואם גם נעלמה ממנו ,וזאת
ההגדה מחסדיך הרבים ,נלווה עלי עשור ועלי נבל ועלי הגיון בכנור ,רצה לומר בג'
כוחותינו בפה ,להגיד אמרי שיר ,במעשה אצבעותינו על כלי זמר עשור ונבל ,ובמחשבה,
על ידי הגיון לב שנהגה בכנור ,בכולם נתעורר לאהבתו יתברך על טובתו עלינו והזכיר
נבל וכנור ,דנבל מתריו עבים וגסים ,ועל ידי זה קולו עב ,ולכן מנבל על ידי קולו כל
מיני זמר שיזמרו עמו מדאין קולו נעים ,משא"כ כנור מיתריו דקים ,ולכן קולו נעים
]ובשלטי גבורים )פ"ח( כתב שיש נעימות בקול נבל ,ובמח"כ ליתא ,דהרי בשלהי מסכת קינין מוכח
שרק כנור נעשה קוויו מבמ"ע שהן הדקין ,והנבל קוויו נעשו מהמעיים שהן גסין ועבים ,מזה מסתבר

שעי"ז אין קולו נעים ,ורצה לומר הכא על הנעים והבלתי נעים אהלל יה[ ,כי שמחתני ה' בפעלך
]פעולה היא בכל מקום דבר הנפעל בשלימות[ ,ורצה לומר דכאשר אביט א"ע סביב בהעולם
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כולו שגמרתו היום בפעליך ,ואראה בו גם כן כמה צדדים בהירים ,אבל גם צדדים כהויים,
כיום ולילה ,קיץ וחורף ,סמי מות וסמי חיים ,וכולם לטובת העולם ,כמ"ש בתורתו של ר"מ
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ,כי טוב מות ,שגם המות שבבריאה הוא טוב
בכללות ,וכשאסתכל בכל אלה ,יתרומם שמחה בלבי שכ"כ במעשה ידיך ארנן ]מעשה הוא

בכל מקום מעשה יחידית ,עד שבכל פעולה יש הרבה מעשים[ ,רצה לומר במעשה ידיך האחודיים
אשר תעשה אתי ,אם גם בהם אראה יום ולילה וכו' ,על כולם לא די שאשמח בפנימיותי,
אלא גם ארנן עליהם ,בידעי כי כולם רק לטובתי הם ,דמן הכלל אשפוט על הפרט,
וממקריות העולם כולו ,על מעשה יחידית שלי ,וממה שקרה לי בעבר ,אשפוט על העתיד,
כי לא עזבתני ולא תעזבני אלהי ישעי ,עד כאן דבר המשורר האלהי מהעתיד הזמניי אשר
ישורר עליו בתודה וקול זמרה ,ומעתה ישורר גם על העתיד שבעוה"ב יום שכולו שבת,
בהפרד הנשמה מהגוף ,אמר מה גדלו מעשיך ה' בעולם הזה ,אשר מאוד אתמה ואשמח בהם
בראותי שאתה הופך בו חושך לאור ,ומר למתוק ,ורע לטוב ,ככל מעשיך האחודיים אשר
אראה בעיני ,אבל מאוד עמקו מחשבתיך עוד עלינו ,בחסד אשר תחשוב עוד לעשות עמנו
בעוה"ב והם הדברים שלא יוכל שום חי לראותם ,איש בער הוא החוטא על ידי גודל
תשוקתו ורדפו אחר תאותיו הבהמיות ,והוא נבער מדעת ,וכל חייו כבעיר ובהמה הוא ,לא
ידע לא ירצה לידע דבר מזה ,וכסיל הוא החוטא ,בבטחונו על התחכמותו בענייני תורה
משמים ,והשגחת ה' על פעולתינו ומקריותינו ,והשארת הנפש לשכר ועונש ,ואולם הוא
באשר שלא יוכל להשיג ג' עקרים הללו שהרי הם הם המסבבים הצלחת האדם בעולם
העתידי ,לכן מכחיש וכופר הכל ועובר על מצות התורה ביד רמה בכסליות שלו ,ולא יבין
את זאת ,לא ירצה להבין דבר מזה ,ורצה לומר שלשניהן להבער ולהכסיל ,יש עוד דבר א'
אשר לפתח חטאת רובץ ואורב להם לפתותם לרדת שחת ,ומהו הדבר שלא ידע זה ולא יבין
זה ,בפרוח רשעים כמו עשב ,רצה לומר כשרואה זה החוטא ע"י תאותיו פורח ומתחזק כחו
על ידי תענוגיו בעולם הזה ,כמו עשב פרא הגדל בשדה בורה ,ויציצו כל פועלי און ,רצה
לומר וכ"כ כשרואה החוטא על ידי חכמת מה שלו ,שהכבוד המדומה שלו בהתחכמותו יציץ
ביופי כמו הציצים ופרחים אשר באחו ,לא ידעו ולא יבינו כי אלו הם סיבה אמיתית
להשמדם עדי עד בעולם הבא ,וזהו שלא ירצה זה לידע אותו ,וזה לא ירצה להבין אותו,
ואם תמצי לומר על כל פנים בעולם העתה יש להם רווח לחטוא ולמרוד בך ,ליתא ,כי
ואתה מרום לעולם ה' ,דאפי' בעולם העתה לעולם אינן בטוחים בטובם ,וכח ידך רם וחזק
עליהם תמיד ,כי הנה אויביך ה' הם ,וכי תפקוד עונם במה יעיזו נגד גבורתך ה' ,כי הנה
אויביך יאבדו ,ועד כמה בטוחים לחטוא ,הנה המות עומד להם אחר הדלת והמזוזה ולפתח
חטאת רובץ ,ויתפרדו כל פועלי און ,והרי בסוף כל סוף יתפרדו כל חלקי הווייתם בעולם
הבא ,ואינם ,ושם ותרם כראם קרני ,שם בעולם הבא ירום ונישא הקרן שלי שלא אכלתיו
בעולם הזה ,ויתחזק כחי באופן אחר יותר ממה שנתחזק זה החוטא שנתעוור בבולמס תאותו,
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כאן בעולם החלום ,גם בלותי בשמן רענן ,רצה לומר כי גם בבלוי המדומה שלי דהיינו
המות שיפגשני אז ככל אדם ,אחשוב כי יתחלף הווייתי על ידי המיתה ,להיות בעולם הבא
כמו אילן זית שמן רענן ,דהיינו כמו העץ זית אשר יזקין יותר משאר אילנות ,וגם בזקנתו
ינוב בהוד ירקרק תמיד ,כ"כ יתחזק ויתיפה על ידי המיתה הווייתי יותר מבתחלה בעולם
הזה ,עד כאן דיבר המשורר מהעתיד שבעולם הבא ,ומעתה ישורר גם כן על העתיד הסופיי
בעת שיהיה מנוחה לחיי העולמים ,דהיינו אחר שיחרב העולם העתיי ויחזור ויבנה ויתכונן
מחדש ,אמר ,עוד יש ענין א' בעתיד ,אשר השתמשתי להשיגו יפה ,בב' כלים היותר יקרים
שיש לי ,והם הראייה ,והשמיעה ,הראייה במה שאראה לפני ,והשמיעה במה שאשמע שיבוא
עוד ,ותבט עיני בשורי רצה לומר לצורך אמונה דבר זה הנני מביט היטב בשעדיין הנני בין
שורות הבנ"א ,ועל ידי ראייה זו בקמים עלי מרעים תשמענה אזני ,רצה לומר ועל ידי זה
אפי' בעניינים אשר יקומו עלי מרעים להכחיש מה שלא יראו ,אני לא אפן אליהם ,אלא
תשמענה אזני היטב ,ולמלמדי הטיתי אזני ,להאמין באמונה שלימה במה שנמסר לנו על זה
מדור דור ,ומה אראה ומה אשמע ,הנה ראיתי צדיק כתמר יפרח ,דמה תמר זה אינו עושה
פרחים ופירות רק אחר זמן מרובה )כמו שכתבו הטבעיים דכל מיני דקל כך טבעם[ כך הצדיק
במורגל טובתו היותר גדולה תתגלגל לו רק לבסוף ,זה תבט עיני במורגל מאד גם בעולם הזה ,ודנתי
ממה שאני רואה ,לחזק האמונה במה שאשמע שיבוא בעתיד ,כי כארז בלבנון ישגה ,שלא תאמר ,מה
תמר כשנכרת אין גזעו מחליף ,אף הצדיק כן ,דאחר סוף אלף הששי כשיכרת הוא והעולם כולו ,לא
יהיה גזעו מחליף חס ושלום ,לכן נאמר ארז שגם כשיכרתוהו ,יונקתו ממנו תצא ,ויתעבה ויתחזק

יותר ויותר מבתחלה )כתענית כ"ה ב'( ,כך הצדיק יתגדל ויתחזק אז יותר בהוד אלהי ברוחנית,
ועתה עושה המשורר סכום מכל הג' עניינים שזכר ,ואומר )א( שתולים בבית ה' ,דהיינו
בענין העתיד הסופיי ,דהיינו העולם והבית ה' החדש שיבנה ,שם יהיו הצדיקים שתולים
מחדש) ,ב( ובחצרות אלהינו הוא העתיד שאחר פרידת הנפש מהגוף ,שהוא כמו חצר לפני
בית עולם התחייה ,שם יפרחו ,שיעשו פירות מעשיהן בסוף) ,ג( עוד ינובון בשיבה ,דבעתיד
הזמניי אף גם שירע להם עכשיו ייטיב להם בסוף ,דשנים בצרכי הגוף ,ורעננים יהיו ,גם
בהוד ויופי ,וכל זה אמרתי להגיד כי ישר ה' צורי ואיך יקפח שכר הצדיקים ח"ו ,ולא
עולתה בו לראות ח"ו יסוריהם על מגן ולא יצילם ,לכן מזמור שיר ליום השבת ,שנשורר
בו אחר הקפת ימי הבריאה ,על כל ג' העתידות שיבואו עוד ,ונגילה ונשמחה בו.

טז .בתפארת שלמה )סוכות( וז"ל :ויהי בשלם סוכו וכו' )תהלים עו ג( ,אי' במד"ר קודם
שברא העולם עשה לו סוכה בירושלים ואמר יה"ר שיכבשו רחמי את כעסי ואתנהג עם בני
במדת הרחמים .הנ"ל דהנה כתיב )ויקרא כג מא( וחגותם אותו חג לד' שבעת ימים בשנה
מלת בשנה הוא מיותר אך הנה כפי המבואר במד"ר הנ"ל הנה הרצון הטוב על בריאת

תקכ
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העולם הי' בסוכה ובשבת בשלש סעודות במנחה נקרא רעווא דרעווין כי אז הי' שעת הרצון
הטוב על הבריאה שלמחר ביום א' נברא העולם והרצון הטוב הזה הי' בסוכה ולכך בשבת
חוה"מ מתעורר הרצון הזה הטוב רעווא דרעווין של הבריאה .וזהו )שם כג ,מב( בסוכו"ת
תשב"ו שבע"ת ימים ר"ת שבת וזהו וחגותם חג לד' שבעת ימים בשנה פי' אותם השבעת
ימים של סוכות הם המשפיעים הרצון הטוב על כל השנה והם העיקר מכל השנה .ע"כ.
באמרי אמת )סוכות ליל ב'( וז"ל :וכתיב ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון ואיתא במדרש
תהלים מתחילת ברייתו של עולם עשה הקב"ה בירושלים סוכה כביכול שהיה מתפלל בתוכה
ואומר יהי רצון מלפני שיהו בני עושין רצוני וכו' וכיון שחרב מתפלל יהי רצון מלפני
להכרית יצר הרע שמחטיא את בני ויעשו תשובה וכו' ,ויהי בשלם סוכו היינו ישלימנו לך
והתפלה היא שתהיה לישראל עצה להתגבר על היצר הרע וזהו סוכות ,ולעתיד כשיקים
הקב"ה סוכת דוד הנופלת יהיה זה בשלימות .ע"כ.

יז .שמעתי מכ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א ,בשם הרה"ק מאפטא זיע"א ,על
הפסוק 'כל סביביו יובילו שי למורא' )תהילים עו יב( ,שבעת שיבוא משיח צדקנו ירצו אומות
העולם להביא לו מתנה .וכי איזה מתנה הם יכולים להביא למשיח ,הלא כסף וזהב וכל טוב
העולם לא נחשב בעיניו לכלום .אלא המתנה שיביאו לו ,הוא יהודי .הגויים יביאו למשיח
מתנה יהודי .וילכו לחפש בכל מקומות מושבותם ולא ימצאו יהודי ,כי כולם כבר עלו
לארץ ישראל ,אלא ימצאו רק איזה יהודי שקוע עמוק עמוק בתוך הטומאה ,ורחוק מאוד
מהקדושה ,אשר נשאר בארצות הגויים ולא עלה לארץ ישראל .ואת היהודי הזה הנמצא
במצב שפל כל כך ,אותו יקחו הגויים ,ויביאו אותו מתנה למלך המשיח .ועם מתנה זו,
משיח ישמח מאוד מאוד ,ויתן להם עבור כל יהודי אוצרות של אבנים טובות ומרגליות.
ע"כ.
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מצות בניית בית המקדש
שמות פרק כ"ה

ח וְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָֽׁכַ ְנתִּ֖י בְּתוֹ ָכֽם:
רש"י :ועשו לי מקדש .ועשו לשמי בית קדושה:

שׁכָּ֔ן וְ ֵא֖ת תַּ ְבנִ֣ית
ט כְּכֹ֗ל אֲשֶׁ֤ר ֲאנִי֙ מַרְאֶ֣ה אֽוֹתְךָ֔ ֵא֚ת תַּ ְבנִ֣ית הַמִּ ְ
כָּל־כֵּלָ֑יו וְכֵ֖ן תַּֽעֲשֽׂוּ:
רש"י :ככל אשר אני מראה אותך .כאן ,את תבנית המשכן )מנחות כט .(.המקרא הזה מחובר
למקרא שלמעלה הימנו ,ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך :וכן תעשו .לדורות )סנהדרין
טז :שבועות יד ,(:אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים ,כגון שולחנות ומנורות
וכיורות ומכונות שעשה שלמה ,כתבנית אלו תעשו אותם .ואם לא היה המקרא מחובר למקרא
שלמעלה הימנו ,לא היה לו לכתוב וכן תעשו ,אלא כן תעשו ,והיה מדבר על עשיית אהל מועד
וכליו:
XâW

כלי המנורה
שמות פרק כ"ה

לח וּמַלְקָחֶ֥יהָ וּמַחְתֹּתֶ֖יהָ ָזהָ֥ב ָטהֽוֹר:
רש"י :ומלקחיה .הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן ,לישבן ולמושכן בפי
הנרות ,ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים .וצביתהא שתרגם אונקלוס ,לשון צבת ,טוליי"ש
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בלע"ז :ומחתותיה .הם כמין בזיכין קטנים ,שחותה בהן את האפר שבנר בבקר בבקר ,כשהוא
מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו ,ולשון מחתה פויישד"א בלע"ז ,כמו לחתות
אש מיקוד )ישעיה ל יד(:
XâW

כלי המזבח
שמות פרק כ"ז

ג וְעָשִׂ֤יתָ סִּֽירֹתָיו֙ לְדַשְּׁנ֔וֹ וְיָעָיו֙ וּמִזְרְקֹתָ֔יו וּמִזְלְגֹתָ֖יו וּמַחְתֹּתָ֑יו
לְכָל־כֵּלָ֖יו תַּֽעֲשֶׂ֥ה נְ ֹֽחשֶׁת:
רש"י :סירותיו .כמין יורות :לדשנו .להסיר דשנו לתוכה ,והוא שתרגם אונקלוס למספי קטמיה,
לספות הדשן לתוכם ,כי יש מלות בלשון עברית מלה אחת מתחלפת בפתרון ,לשמש בנין וסתירה
כמו ותשרש שרשיה )תהלים פ י( ,אויל משריש )איוב ה ג( ,וחלופו ,ובכל תבואתי תשרש )שם לא יב(.
וכמוהו בסעיפיה פוריה )ישעיה יז ו( ,וחלופו מסעף פארה )שם י לג( ,מפשח סעיפיה .וכמוהו וזה
האחרון עצמו )ירמיה נ יז( ,שבר עצמיו .וכמוהו ויסקלוהו באבנים )מלכים א' כא יג( ,וחלופו סקלו
מאבן )ישעיה סב י( ,הסירו אבניה ,וכן ויעזקהו ויסקלהו )שם ה ב( .אף כאן לדשנו להסיר דשנו,
ובלע"ז אדשצדר"יר :ויעיו .כתרגומו ,מגרפות שנוטל בהם הדשן ,והן כמין כסוי קדרה של מתכת
דק ,ולו בית יד ,ובלע"ז וידי"ל :ומזרקותיו .לקבל בהם דם הזבחים :ומזלגותיו .כמין אונקליות
כפופים ,ומכה בהם בבשר ונתחבים בו ,ומתהפכין בהן על גחלי המערכה שיהא ממהר שריפתן,
ובלע"ז קרוצינ"ש ,ובלשון חכמים צנוריות :ומחתותיו .בית קבול יש להם ,ליטול בהן גחלים מן
המזבח לשאתם על מזבח הפנימי לקטרת ,ועל שם חתייתן קרויים מחתות ,כמו לחתות אש
מיקוד )ישעיה ל יד( ,לשון שאיבת אש ממקומה ,וכן היחתה איש אש בחיקו )משלי ו כז( :לכל כליו.
כמו כל כליו:
XâW

נרות המנורה
שמות פרק כ"ז

כ וְאַתָּ֞ה תְּצַוֶּ֣ה | אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֨וּ אֵלֶ֜יךָ שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת ָ֛זךְ
כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר לְהַֽעֲלֹ֥ת נֵ֖ר תָּמִֽיד:
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רש"י :ואתה תצוה .זך .בלי שמרים ,כמו ששנינו במנחות )פו ,(.מגרגרו בראש הזית וכו' :כתית.
הזיתים היה כותש במכתשת ואינו טוחנן בריחים ,כדי שלא יהא בו שמרים ,ואחר שהוציא טפה
ראשונה ,מכניסן לריחים וטוחנן ,והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות ,שנאמר כתית למאור,
ולא כתית למנחות :להעלות נר תמיד .מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה )שבת כא :(.תמיד.
כל לילה ולילה קרוי תמיד ,כמו שאתה אומר עולת תמיד )במדבר כח ו( ,ואינה אלא מיום ליום.
וכן במנחת חביתין נאמר תמיד )ויקרא ו יג( ,ואינה אלא מחציתה בבקר ומחציתה בערב ,אבל תמיד
האמור בלחם הפנים ,משבת לשבת הוא:

כא בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵד֩ ִמח֨וּץ לַפָּרֹ֜כֶת אֲשֶׁ֣ר עַל־הָֽעֵדֻ֗ת יַֽעֲרֹךְ֩ ֹאת֨וֹ
אַֽהֲרֹ֧ן וּבָנָ֛יו מֵעֶ֥רֶב עַד־בֹּ֖קֶר לִפְנֵ֣י יְהוָֹ֑ה חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹ֣רֹתָ֔ם
מֵאֵ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
רש"י :מערב עד בוקר .תן לה מדתה שתהא דולקת מערב ועד בוקר ,ושיערו חכמים חצי לוג
ללילי טבת הארוכין ,וכן לכל הלילות ,ואם יותר אין בכך כלום:
XâW

קרבן תמיד
שמות פרק כ"ט

לח וְזֶ֕ה אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶׂ֖ה עַל־הַמִּזְבֵּ֑חַ כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵֽי־שָׁ ָנ֛ה שְׁנַ֥יִם לַיּ֖וֹם
תָּמִֽיד:
שׂ֖ה
לט אֶת־הַכֶּ֥בֶשׂ הָֽאֶחָ֖ד תַּֽעֲשֶׂ֣ה בַבֹּ֑קֶר וְאֵת֙ הַכֶּ֣בֶשׂ הַשֵּׁנִ֔י תַּֽעֲ ֶ
בֵּ֥ין הָֽעַרְבָּֽיִם:
מ וְעִשָּׂרֹ֨ן סֹ֜לֶת בָּל֨וּל בְּשֶׁ֤מֶן כָּתִית֙ רֶ֣בַע ַההִ֔ין וְנֵ֕סֶךְ רְבִיעִ֥ת הַ ִה֖ין
יָ֑יִן לַכֶּ֖בֶשׂ ָֽהאֶחָֽד:
רש"י :ועשרון סולת .עשירית האיפה ,מ"ג ביצים וחומש ביצה :בשמן כתית .לא לחובה נאמר
כתית ,אלא להכשיר ,לפי שנאמר כתית למאור ,ומשמע למאור ולא למנחות ,יכול לפסלו
למנחות ,תלמוד לומר כאן כתית ,ולא נאמר כתית למאור אלא למעט מנחות שאין צריך כתית,
שאף הטחון ברחיים כשר בהן )מנחות פו :(.רבע ההין .שלשה לוגין :ונסך .לספלים ,כמו ששנינו
במסכת סוכה )מח( ,שני ספלים של כסף היו בראש המזבח ,ומנוקבים כמין שני חוטמין דקים,
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נותן היין לתוכו ,והוא מקלח ויוצא דרך החוטם ,ונופל על גג המזבח ,ומשם יורד לשיתין במזבח
בית עולמים ,ובמזבח הנחשת יורד מן המזבח לארץ:

מא וְאֵת֙ הַכֶּ֣בֶשׂ ַהשֵּׁנִ֔י תַּֽעֲשֶׂ֖ה בֵּ֣ין ָֽהעַרְבָּ֑יִם כְּמִנְ ַח֨ת הַ ֹ֤בּקֶר
וּכְנִסְ ָכּהּ֙ תַּֽעֲשֶׂה־לָּ֔הּ לְרֵ֣יחַ נִיחֹ֔חַ אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה:
רש"י :לריח ניחוח .על המנחה נאמר ,שמנחת נסכים כולה כליל ,וסדר הקרבתם ,האיברים
בתחלה ואחר כך המנחה ,שנאמר עולה ומנחה )ויקרא כג לז(:

מב עֹלַ֤ת תָּמִיד֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם ֶ֥פּתַח אֹֽהֶל־מוֹעֵ֖ד לִפְנֵ֣י יְהוָֹ֑ה אֲשֶׁ֨ר
אִוָּעֵ֤ד לָכֶם֙ שָׁ֔מָּה לְ ַדבֵּ֥ר אֵלֶ֖יךָ שָֽׁם:
רש"י :תמיד .מיום אל יום ,ולא יפסיק יום בנתיים :אשר אועד לכם .כשאקבע מועד לדבר
אליך ,שם אקבענו לבא .ויש מרבותינו למדים מכאן ,שמעל מזבח הנחשת היה הקב"ה מדבר עם
משה משהוקם המשכן ,ויש אומרים מעל הכפורת )שמות כה כב( ,כמו שנאמר ודברתי אתך מעל
הכפורת .ואשר אועד לכם האמור כאן אינו אמור על המזבח ,אלא על אהל מועד הנזכר
במקרא:
XâW

הקטורת
שמות פרק ל'

א וְעָשִׂ֥יתָ מִזְבֵּ֖חַ מִקְטַ֣ר קְטֹ֑רֶת עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֥ה אֹתֽוֹ:
רש"י :מקטר קטורת .להעלות עליו קיטור עשן סמים:

ב אַמָּ֨ה אָ ְרכּ֜וֹ וְאַמָּ֤ה רָחְבּוֹ֙ רָב֣וּעַ יִֽהְיֶ֔ה וְאַמָּתַ֖יִם קֹֽמָת֑וֹ ִממֶּ֖נּוּ
קַרְנֹתָֽיו:
ג וְצִפִּיתָ֙ אֹת֜וֹ ָזהָ֣ב ָטה֗וֹר אֶת־גַּגּ֧וֹ וְאֶת־קִֽירֹתָ֛יו סָבִ֖יב
וְאֶת־קַרְנֹתָ֑יו וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:
רש"י :את גגו .זה היה לו גג ,אבל מזבח העולה לא היה לו גג ,אלא ממלאים חללו אדמה בכל
חנייתם :זר זהב .סימן הוא לכתר כהונה:
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ד וּשְׁתֵּי֩ טַבְּעֹ֨ת זָהָ֜ב תַּֽעֲשֶׂה־לּ֣וֹ | מִתַּ֣חַת לְזֵר֗וֹ עַ֚ל שְׁתֵּ֣י צַלְעֹתָ֔יו
תַּֽעֲשֶׂ֖ה עַל־שְׁנֵ֣י ִצדָּ֑יו וְהָיָה֙ לְבָתִּ֣ים לְבַדִּ֔ים לָשֵׂ֥את אֹת֖וֹ בָּהֵֽמָּה:
רש"י :צלעותיו .כאן הוא לשון זויות כתרגומו ,לפי שנאמר על שני צדיו ,על שתי זויותיו שבשני
צדיו :והיה .מעשה הטבעות האלה :לבתים לבדים .לכל בית תהיה הטבעת לבד:

ה וְעָשִׂ֥יתָ אֶת־הַבַּדִּ֖ים עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָ ָהֽב:
ו וְנָֽתַ ָתּ֤ה אֹתוֹ֙ לִפְנֵ֣י הַפָּרֹ֔כֶת אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲרֹ֣ן הָֽעֵדֻ֑ת לִפְנֵ֣י הַכַּ ֹ֗פּרֶת
אֲשֶׁר֙ עַל־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֛ר אִוָּעֵ֥ד לְךָ֖ שָֽׁמָּה:
רש"י :לפני הפרכת .שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום ,תלמוד לומר לפני
הכפרת ,מכוון כנגד הארון מבחוץ:

ז וְהִקְטִ֥יר עָלָ֛יו אַֽהֲרֹ֖ן קְטֹ֣רֶת סַמִּ֑ים בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֗קֶר בְּהֵֽיטִיב֛וֹ
אֶת־הַנֵּ ֹ֖רת יַקְטִירֶֽנָּה:
רש"י :בהיטיבו .לשון נקוי הבזיכין של המנורה מדשן הפתילות שנשרפו בלילה ,והיה מטיבן בכל
בקר ובקר :הנרות .לוצי"ש בלע"ז ,וכן כל נרות האמורות במנורה ,חוץ ממקום שנאמר שם
העלאה ,שהוא לשון הדלקה:

ח וּבְהַֽעֲלֹ֨ת אַֽהֲרֹ֧ן אֶת־הַנֵּרֹ֛ת בֵּ֥ין הָֽעַרְבַּ֖יִם יַקְטִירֶ֑נָּה ְקטֹ֧רֶת תָּמִ֛יד
לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה לְדֹרֹֽתֵיכֶֽם:
רש"י :ובהעלות .כשידליקם להעלות להבתן :יקטירנה .בכל יום ,פרס מקטיר שחרית ,ופרס
מקטיר בין הערבים:

ט לֹא־תַֽעֲל֥וּ עָלָ֛יו קְטֹ֥רֶת זָ ָר֖ה וְעֹלָ֣ה וּמִנְחָ֑ה וְנֵ֕ ֶסךְ לֹ֥א תִ ְסּכ֖וּ
עָלָֽיו:
רש"י :לא תעלו עליו .על מזבח זה :קטרת זרה .שום קטורת של נדבה ,כולן זרות לו חוץ מזו:
ועולה ומנחה .ולא עולה ומנחה .עולה של בהמה ועוף ,ומנחה היא של לחם:

י וְכִפֶּ֤ר אַֽהֲרֹן֙ עַל־קַרְנֹתָ֔יו אַחַ֖ת בַּשָּׁ ָנ֑ה מִדַּ֞ם חַטַּ֣את הַכִּפֻּרִ֗ים
אַחַ֤ת בַּשָּׁ ָנה֙ יְ ַכפֵּ֤ר עָלָיו֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם קֹֽדֶשׁ־קָֽדָשִׁ֥ים ה֖וּא לַֽיהוָֹֽה:
רש"י :וכפר אהרן .מתן דמים :אחת בשנה .ביום הכפורים ,הוא שנאמר באחרי מות ויצא אל
המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו )ויקרא טז יח( :חטאת הכפרים .הם פר ושעיר של יום הכפורים,
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המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו :קדש קדשים .המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ,ולא
לעבודה אחרת:
XâW

קידוש ידים ורגלים
שמות פרק ל'

יז וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־ ֹמשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
יח וְעָשִׂ֜יתָ כִּיּ֥וֹר נְחֹ֛שֶׁת וְכַנּ֥וֹ נְחֹ֖שֶׁת לְרָחְ ָצ֑ה וְנָֽתַתָּ֣ ֹאת֗וֹ בֵּֽין־אֹ֤הֶל
מוֹעֵד֙ וּבֵ֣ין הַמִּזְבֵּ֔חַ וְ ָֽנתַתָּ֥ שָׁ֖מָּה מָֽיִם:
רש"י :כיור .כמין דוד גדולה ,ולה דדים המריקים בפיהם מים :וכנו .כתרגומו בסיסיה ,מושב
מתוקן לכיור :לרחצה .מוסב על הכיור :ובין המזבח .מזבח העולה ,שכתוב בו שהוא לפני פתח
משכן אהל מועד ,והיה הכיור משוך קמעא ,ועומד כנגד אויר שבין המזבח והמשכן ואינו מפסיק
כלל בנתיים ,משום שנאמר ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל מועד )שמות מ כט( ,כלומר
מזבח לפני אהל מועד ,ואין כיור לפני אהל מועד ,הא כיצד ,משוך קמעא כלפי הדרום ,כך
שנויה בזבחים )נט:(.

יט וְרָֽחֲצ֛וּ אַֽהֲרֹ֥ן וּבָנָ֖יו מִמֶּ֑נּוּ אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ְואֶת־רַגְלֵיהֶֽם:
רש"י :את ידיהם ואת רגליהם .בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו ,וכך שנינו בזבחים )יט ,(:כיצד
קדוש ידים ורגלים ,מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית ,וידו השמאלית על גבי רגלו
השמאלית ,ומקדשן:

כ בְּבֹאָ֞ם אֶל־אֹ֧הֶל מוֹעֵ֛ד יִרְחֲצוּ־מַ֖יִם וְלֹ֣א יָמֻ֑תוּ א֣וֹ בְגִשְׁתָּ֤ם
אֶל־הַמִּזְבֵּ֨חַ֙ לְשָׁרֵ֔ת ְלהַקְטִ֥יר אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה:
רש"י :בבואם אל אהל מועד .להקטיר שחרית ובין הערבים קטרת ,או להזות מדם פר כהן
המשיח ושעירי עבודת אלילים :ולא ימותו .הא אם לא ירחצו ימותו ,שבתורה נאמרו כללות,
ומכלל לאו אתה שומע הן :אל המזבח .החיצון ,שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר:

כא וְרָֽחֲצ֛וּ יְדֵיהֶ֥ם וְרַגְלֵיהֶ֖ם וְלֹ֣א יָמֻ֑תוּ וְהָֽיְתָ֨ה לָ ֶה֧ם חָק־עוֹלָ֛ם ל֥וֹ
וּלְזַרְע֖וֹ לְדֹֽרֹתָֽם:
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רש"י :ולא ימותו .לחייב מיתה על המשמש במזבח ואינו רחוץ ידים ורגלים ,שממיתה הראשונה
לא שמענו אלא על הנכנס להיכל:
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הקטורת
שמות פרק ל'

לד וַיֹּ֩אמֶר֩ יְהֹוָ֨ה אֶל־מֹשֶׁ֜ה קַח־לְךָ֣ סַמִּ֗ים נָטָ֤ף | וּשְׁחֵ֨לֶת֙
וְחֶלְבְּנָ֔ה סַמִּ֖ים וּלְבֹ ָנ֣ה זַכָּ֑ה בַּ֥ד בְּ ַ֖בד יִֽהְ ֶיֽה:
רש"י :נטף .הוא צרי ,ועל שאינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף קרוי נטף ,ובלע"ז גומ"א ,והצרי
קורין לו טרי"אקה :ושחלת .שורש בשם ,חלק ומצהיר כצפורן ,ובלשון המשנה קרוי צפורן ,וזהו
שתרגם אונקלוס וטופרא :וחלבנה .בשם שריחו רע ,וקורין לו גלב"נא ,ומנאה הכתוב בין סממני
הקטורת ,ללמדנו שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפלתנו את פושעי ישראל
שיהיו נמנין עמנו :סמים .אחרים :ולבונה זכה .מכאן למדו רבותינו )כריתות ו (:י"א סממנין נאמרו
לו למשה בסיני ,מעוט סמים שנים ,נטף ושחלת וחלבנה ג' ,הרי ה' ,סמים ,לרבות עוד כמו
אלו ,הרי עשר ,ולבונה ,הרי י"א .ואלו הן ,הצרי ,והצפורן ,החלבנה ,והלבונה ,מור ,וקציעה,
שבולת נרד ,וכרכום ,הרי ח' ,שהשבולת ונרד אחד שהנרד דומה לשבולת ,הקושט ,והקילופה,
והקנמון ,הרי י"א .בורית כרשינה אינו נקטר ,אלא בו שפין את הצפורן ללבנה שתהא נאה :בד
בבד יהיה .אלו הארבעה הנזכרים כאן יהיו שוין משקל במשקל ,כמשקלו של זה כך משקלו של
זה ,וכן שנינו ,הצרי והצפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים מנה .ולשון בד ,נראה
בעיני שהוא לשון יחיד ,אחד באחד יהיה ,זה כמו זה:

לה וְעָשִׂ֤יתָ אֹתָהּ֙ ְק ֹ֔טרֶת רֹ֖קַח מַֽעֲשֵׂ֣ה רוֹקֵ֑חַ מְמֻלָּ֖ח טָה֥וֹר קֹֽדֶשׁ:
רש"י :ממלח .כתרגומו מעורב ,שיערב שחיקתן יפה יפה זה עם זה ,ואומר אני שדומה לו
וייראו המלחים )יונה א ה( ,מלחיך וחובליך )יחזקאל כז כז( ,על שם שמהפכין את המים במשוטות
כשמנהיגים את הספינה ,כאדם המהפך בכף ביצים טרופות לערבן עם המים ,וכל דבר שאדם
רוצה לערב יפה יפה ,מהפכו באצבע או בבזך :ממולח טהור קדש .ממולח יהיה ,וטהור יהיה,
וקדש יהיה:

לו וְשָֽׁחַקְתָּ֣ מִמֶּ֘נָּה֘ ָהדֵק֒ וְנָֽ ַתתָּ֨ה מִמֶּ֜נָּה לִ ְפנֵ֤י הָֽעֵ ֻדת֙ בְּ ֹ֣אהֶל מוֹעֵ֔ד
אֲשֶׁ֛ר אִוָּעֵ֥ד לְךָ֖ שָׁ֑מָּה קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים תִּהְ ֶי֥ה לָכֶֽם:
רש"י :ונתתה ממנה וגו' .היא קטרת שבכל יום ויום שעל מזבח הפנימי שהוא באהל מועד:
אשר אועד לך שמה .כל מועדי דבור שאקבע לך ,אני קובעם לאותו מקום:

תקל
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לז וְהַקְּטֹ֨רֶת֙ אֲשֶׁ֣ר תַּֽעֲשֶׂ֔ה בְּ ַ֨מתְ ֻכּנְ ָתּ֔הּ לֹ֥א תַֽעֲשׂ֖וּ לָכֶ֑ם ֹ֛קדֶשׁ
תִּהְ ֶי֥ה לְךָ֖ לַֽיהוָֹֽה:
רש"י :במתכנתה .במנין סממניה :קדש תהיה לך לה' .שלא תעשנה אלא לשמי:

לח אִ֛ישׁ אֲשֶׁר־יַֽעֲשֶׂ֥ה כָמ֖וֹהָ לְהָרִ֣יחַ בָּ֑הּ וְ ִנכְרַ֖ת מֵֽעַמָּֽיו:
רש"י :להריח בה .אבל עושה אתה במתכנתה משלך כדי למכרה לצבור:
XâW

סדר הקרבת קרבן עולה
ויקרא פרק א'

א וַיִּקְרָ֖א אֶל־מֹשֶׁ֑ה וַיְדַבֵּ֤ר יְהוָֹה֙ אֵלָ֔יו מֵאֹ֥הֶל מוֹעֵ֖ד לֵאמֹֽר:
רש"י :ויקרא אל משה .לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה ,לשון חבה ,לשון
שמלאכי השרת משתמשין בו ,שנאמר ,וקרא זה אל זה ,אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה אליהן
בלשון עראי וטומאה ,שנאמר ויקר אלהים אל בלעם :ויקרא אל משה .הקול הולך ומגיע לאזניו,
וכל ישראל לא שומעין .יכול אף להפסקות היתה קריאה ,תלמוד לומר וידבר ,לדבור היתה
קריאה ולא להפסקות ,ומה היו הפסקות משמשות ,ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה
ובין ענין לענין ,קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט :אליו .למעט את אהרן ,רבי יהודה אומר
י"ג דברות נאמרו בתורה למשה ולאהרן ,וכנגדן נאמרו י"ג מיעוטין ,ללמדך שלא לאהרן נאמרו
אלא למשה שיאמר לאהרן ,ואלו הן י"ג מיעוטין לדבר אתו ,מדבר אליו ,וידבר אליו ,ונועדתי
לך ,כולן בתורת כהנים ,יכול שמעו את קול הקריאה ,תלמוד לומר קול לו ,קול אליו ,משה
שומע וכל ישראל לא שמעו :מאהל מועד .מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל,
יכול מפני שהקול נמוך ,תלמוד לומר את הקול ,מהו הקול ,הוא הקול המפורש בתהלים קול ה'
בכח קול ה' בהדר ,קול ה' שובר ארזים ,אם כן למה נאמר מאהל מועד ,מלמד שהיה הקול
נפסק ,כיוצא בו וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה ,יכול מפני שהקול נמוך ,תלמוד
לומר כקול אל שדי בדברו ,אם כן למה נאמר עד החצר החיצונה ,שכיון שמגיע שם היה נפסק:
מאהל מועד לאמר .יכול מכל הבית ,תלמוד לומר מעל הכפורת ,יכול מעל הכפורת כולה,
תלמוד לומר מבין שני הכרובים :לאמר .צא ואמור להם דברי כבושים ,בשבילכם הוא נדבר עמי,
שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך ,לא נתייחד הדבור
עם משה ,שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות ,וידבר ה' אלי לאמר ,אלי היה
הדבור .דבר אחר ,צא ואמור להן דברי ,והשיבני אם יקבלום ,כמו שנאמר וישב משה את דברי
העם וגו':
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תקלא

שׂרָאֵל֙ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם אָדָ֗ם כִּֽי־יַקְרִ֥יב ִמכֶּ֛ם
ב דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִ ְ
קָרְבָּ֖ן לַֽיהוָֹ֑ה מִן־הַבְּהֵ ָמ֗ה מִן־הַבָּ ָק ֙ר וּמִן־הַצֹּ֔אן תַּקְרִ֖יבוּ
אֶת־קָרְבַּנְ ֶכֽם:
רש"י :אדם כי יקריב מכם .כשיקריב ,בקרבנות נדבה דבר הענין :אדם .למה נאמר ,מה אדם
הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו ,אף אתם לא תקריבו מן הגזל :הבהמה .יכול אף
חיה בכלל ,תלמוד לומר בקר וצאן :מן הבהמה .ולא כולה ,להוציא את הרובע ואת הנרבע :מן
הבקר .להוציא את הנעבד :מן הצאן .להוציא את המוקצה :ומן הצאן .להוציא את הנוגח שהמית,
כשהוא אומר למטה מן הענין מן הבקר ,שאין תלמוד לומר ,להוציא את הטריפה :תקריבו.
מלמד ששנים מתנדבים עולה בשותפות :קרבנכם .מלמד שהיא באה נדבת צבור ,היא עולת קיץ
המזבח הבאה מן המותרות:

ג אִם־עֹלָ֤ה קָרְבָּנוֹ֙ מִן־הַבָּקָ֔ר ָזכָ֥ר תָּמִ֖ים ַיקְרִיבֶ֑נּוּ אֶל־פֶּ֜תַח ֹ֤אהֶל
מוֹעֵד֙ יַקְרִ֣יב אֹת֔וֹ לִרְצֹנ֖וֹ לִפְנֵ֥י יְהוָֹֽה:
רש"י :זכר .ולא נקבה ,כשהוא אומר זכר למטה ,שאין תלמוד לומר ,זכר ולא טומטום
ואנדרוגינוס :תמים .בלא מום :אל פתח אהל מועד .מטפל בהבאתו עד העזרה .מהו אומר
יקריב יקריב ,אפילו נתערבה עולת ראובן בעולת שמעון יקריב כל אחד ,לשם מי שהוא ,וכן
עולה בחולין ימכרו החולין לצרכי עולות ,והרי הן כולן עולות ,ותקרב כל אחת לשם מי שהוא,
יכול אפילו נתערבה בפסולין או בשאינו מינו ,תלמוד לומר יקריבנו :יקריב אותו .מלמד שכופין
אותו ,יכול בעל כרחו תלמוד לומר לרצונו ,הא כיצד ,כופין אותו עד שיאמר רוצה אני :לפני ה'
וסמך .אין סמיכה בבמה:

ד וְסָמַ֣ךְ יָד֔וֹ עַ֖ל רֹ֣אשׁ הָֽעֹלָ֑ה וְנִרְצָ֥ה ל֖וֹ לְ ַכפֵּ֥ר עָלָֽיו:
רש"י :על ראש העולה .להביא עולת חובה לסמיכה ,ולהביא עולת הצאן :העולה .פרט לעולת
העוף :ונרצה לו .על מה הוא מרצה לו ,אם תאמר על כריתות ומיתות ב"ד ,או מיתה בידי
שמים ,או מלקות ,הרי עונשן אמור ,הא אינו מרצה אלא על עשה ,ועל לאו שנתק לעשה:

ה וְשָׁחַ֛ט אֶת־בֶּ֥ן ַהבָּ ָק֖ר לִפְנֵ֣י יְה ָוֹ֑ה וְ֠הִקְרִ֠יבוּ בְּנֵ֨י אַֽהֲ ֹר֤ן ַה ֹֽכּהֲנִים֙
אֶת־הַ ָדּ֔ם וְזָֽרְק֨וּ אֶת־הַדָּ֤ם עַל־הַ ִמּזְבֵּ֨חַ֙ ָסבִ֔יב אֲשֶׁר־פֶּ֖תַח ֹ֥אהֶל
מוֹעֵֽד:
רש"י :ושחט והקריבו הכהנים .מקבלה ואילך מצות כהונה ,למד על השחיטה שכשרה בזר :לפני
ה' .בעזרה :והקריבו .זו קבלה שהיא הראשונה ,ומשמעה לשון הולכה ,למדנו שתיהן )ס"א ששתיהן(
בבני אהרן :בני אהרן .יכול חללים ,תלמוד לומר הכהנים :את הדם וזרקו את הדם .מה תלמוד
לומר דם דם ב' פעמים ,להביא את שנתערב במינו או בשאינו מינו ,יכול אף בפסולים ,או
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בחטאות הפנימיות ,או בחטאות החצוניות ,שאלו למעלה והיא למטה ,תלמוד לומר במקום אחר
את דמו :וזרקו .עומד למטה ,וזורק מן הכלי לכותל המזבח למטה מחוט הסיקרא כנגד הזויות,
לכך נאמר סביב ,שיהא הדם ניתן בד' רוחות המזבח ,או יכול יקיפנו כחוט ,תלמוד לומר וזרקו,
ואי אפשר להקיף בזריקה ,אי וזרקו יכול בזריקה אחת ,תלמוד לומר סביב ,הא כיצד ,נותן שתי
מתנות שהן ד' :אשר פתח אהל מועד .ולא בזמן שהוא מפורק:

ו וְהִפְשִׁ֖יט אֶת־הָֽעֹלָ֑ה וְנִתַּ֥ח אֹ ָת֖הּ לִ ְנתָחֶֽיהָ:
רש"י :והפשיט את העולה .מה תלמוד לומר העולה ,לרבות את כל העולות להפשט ונתוח:
אותה לנתחיה .ולא נתחיה לנתחים:

ז וְ֠נָֽתְנ֠וּ בְּנֵ֨י ֽאַהֲרֹ֧ן הַ ֹכּהֵ֛ן אֵ֖שׁ עַל־הַמִּ ְזבֵּ֑חַ וְעָֽרְכ֥וּ עֵצִ֖ים עַל־הָאֵֽשׁ:
רש"י :ונתנו אש .אף על פי שהאש יורדת מן השמים ,מצוה להביא מן ההדיוט :בני אהרן הכהן.
כשהוא בכיהונו ,הא אם עבד בבגדי כהן הדיוט ,עבודתו פסולה:

ח וְעָֽרְכ֗וּ בְּנֵ֤י אַֽהֲרֹן֙ הַכֹּ֣ ֲהנִ֔ים אֵ֚ת ַה ְנּתָחִ֔ים אֶת־הָרֹ֖אשׁ וְאֶת־הַפָּ֑דֶר
עַל־הָֽעֵצִים֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־הָאֵ֔שׁ אֲשֶׁ֖ר עַל־הַמִּ ְזבֵּֽחַ:
רש"י :בני אהרן הכהנים .כשהם בכיהונם ,הא כהן הדיוט שעבד בשמונה בגדים ,עבודתו
פסולה :את הנתחים את הראש .לפי שאין הראש בכלל הפשט ,שכבר הותז בשחיטה ,לפיכך
הוצרך למנותו לעצמו :ואת הפדר .למה נאמר ,ללמדך שמעלהו עם הראש ומכסה בו את בית
השחיטה ,וזהו דרך כבוד של מעלה :אשר על המזבח .שלא יהיו הגזירין יוצאין חוץ למערכה:

ט וְקִרְבּ֥וֹ וּכְרָעָ֖יו יִרְחַ֣ץ בַּמָּ֑יִם וְהִ ְקטִ֨יר ַהכֹּ ֵה֤ן אֶת־הַכֹּל֙ הַמִּזְ ֵ֔בּחָה
עֹלָ֛ה אִשֵּׁ֥ה רֵֽיחַ־נִיח֖וֹחַ לַֽיהוָֹֽה:
רש"י :עולה .לשם עולה יקטירנו :אשה .כשישחטנו יהא שוחטו לשם האש ,וכל אשה לשון אש,
פושיי"ר בלע"ז :ניחוח .נחת רוח לפני ,שאמרתי ונעשה רצוני:

י וְאִם־מִן־הַצֹּ֨אן קָ ְרבָּנ֧וֹ מִן־הַכְּשָׂבִ֛ים א֥וֹ מִן־הָֽ ִעזִּ֖ים לְעֹלָ֑ה ָזכָ֥ר
תָּמִ֖ים יַקְרִי ֶבֽנּוּ:
רש"י :ואם מן הצאן .וי"ו מוסיף על ענין ראשון ,ולמה הפסיק ,ליתן ריוח למשה להתבונן בין
פרשה לפרשה :מן הצאן מן הכשבים או מן העזים .הרי אלו ג' מיעוטין ,פרט לזקן לחולה
ולמזוהם:

יא וְשָׁחַ֨ט אֹת֜וֹ עַ֣ל יֶ֧רֶךְ הַמִּזְבֵּ֛חַ צָפֹ֖נָה לִפְנֵ֣י יְהוָֹ֑ה וְזָֽרְק֡וּ בְּנֵי֩
אַֽהֲרֹ֨ן ַהכֹּֽ ֲהנִ֧ים אֶת־ ָדּמ֛וֹ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב:
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רש"י :על ירך המזבח .על צד המזבח :צפונה לפני ה' .ואין צפון בבמה:

יב וְנִתַּ֤ח אֹתוֹ֙ לִנְתָ ָח֔יו וְאֶת־רֹאשׁ֖וֹ וְאֶת־פִּדְר֑וֹ וְעָרַ֤ךְ הַכֹּהֵן֙ אֹ ָת֔ם
עַל־הָֽעֵצִים֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־הָאֵ֔שׁ אֲשֶׁ֖ר עַל־הַמִּ ְזבֵּֽחַ:
יג וְהַקֶּ֥רֶב וְהַכְּרָעַ֖יִם יִרְחַ֣ץ בַּמָּ֑יִם וְהִקְרִ֨יב הַ ֹכּהֵ֤ן אֶת־הַכֹּל֙ וְהִקְ ִט֣יר
הַמִּזְבֵּ֔חָה עֹלָ֣ה ה֗וּא ִאשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהוָֹֽה:
XâW

מצוות מלח
ויקרא פרק ב'

יג וְכָל־קָרְבַּ֣ן מִנְחָֽתְ ָ֘ך בַּמֶּ֣לַח תִּמְלָח֒ וְלֹ֣א תַשְׁבִּ֗ית מֶ֚לַח בְּרִ֣ית
אֱלֹהֶ֔יךָ מֵעַ֖ל מִנְחָתֶ֑ךָ עַ֥ל כָּל־קָרְבָּֽנְךָ֖ תַּקְרִ֥יב מֶֽלַח:
רש"י :מלח ברית .שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית שהובטחו המים התחתונים ליקרב
במזבח במלח ,וניסוך המים בחג :על כל קרבנך .על עולת בהמה ועוף ,ואמורי כל הקדשים
כולן:
XâW

תרומת הדשן
ויקרא פרק ו'

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
ב צַ֤ו אֶֽת־אַֽהֲרֹן֙ וְאֶת־בָּנָ֣יו לֵאמֹ֔ר זֹ֥את תּוֹרַ֖ת הָֽעֹלָ֑ה הִ֣וא הָֽעֹ ָל֡ה
עַל֩ מֽוֹקְדָ֨ה עַל־הַ ִמּזְבֵּ֤חַ כָּל־הַלַּ֨יְלָה֙ עַד־הַבֹּ֔קֶר וְאֵ֥שׁ הַמִּזְ ֵ֖בּחַ
תּ֥וּקַד בּֽוֹ:
רש"י :צו את אהרן אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות אר"ש ביותר צריך הכתוב לזרז במקום
שיש בו חסרון כיס :זאת תורת העולה וגו' .הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים
שיהא כשר כל הלילה ,וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ,ואיזה אם עלה לא ירד ,שכל
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תורה לרבות הוא בא ,לומר תורה אחת לכל העולים ,ואפילו פסולין ,שאם עלו לא ירדו :הוא
העולה .למעט את הרובע ואת הנרבע ,וכיוצא בהן ,שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו
לעזרה )כל הענין בת"כ )פרשתא א ח( וזבחים פ"ג ופ"ד(:

ג וְלָבַ֨שׁ הַ ֹכּהֵ֜ן מִדּ֣וֹ בַ֗ד וּמִֽכְנְסֵי־ ַבד֘ יִ ְלבַּ֣שׁ עַל־בְּשָׂרוֹ֒ וְהֵרִ֣ים
אֶת־הַדֶּ֗שֶׁן אֲשֶׁ֨ר תֹּאכַ֥ל הָאֵ֛שׁ אֶת־הָֽעֹלָ֖ה עַל־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְשָׂמ֕וֹ אֵ֖צֶל
הַמִּזְבֵּֽחַ:
רש"י :מדו בד .היא הכתונת ,ומה ת"ל מדו ,שתהא כמדתו )ת"כ פרק ב א( :על בשרו .שלא יהא
דבר חוצץ בנתים )ערכין ג :(:והרים את הדשן .היה חותה מלא המחתה מן המאוכלות הפנימיות
ונותנן במזרחו של כבש )תמיד כח :(:הדשן אשר תאכל האש את העולה .ועשאתה דשן ,מאותו דשן
ירים תרומה ושמו אצל המזבח) :על המזבח .מצא אברים שעדיין לא נתאכלו ,מחזירן על המזבח לאחר שחתה
גחלים אילך ואילך ונטל מן הפנימיות שנאמר את העולה על המזבח .בר"י(:

ד וּפָשַׁט֙ אֶת־בְּגָדָ֔יו וְלָבַ֖שׁ בְּגָדִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וְהוֹצִ֤יא אֶת־ ַהדֶּ֨שֶׁן֙
אֶל־מִח֣וּץ לַֽמַּֽחֲנֶ֔ה אֶל־מָק֖וֹם טָהֽוֹר:
רש"י :ופשט את בגדיו .אין זו חובה אלא דרך ארץ ,שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא
משמש בהן תמיד ,בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו ,לכך ולבש בגדים
אחרים ,פחותין מהן )יומא כג :(:והוציא את הדשן .הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה,
מוציאו משם )תמיד כח ,(:ואין זה חובה בכל יום ,אבל התרומה חובה בכל יום:

ה וְהָאֵ֨שׁ עַל־הַמִּזְבֵּ֤חַ תּֽוּקַד־בּוֹ֙ לֹ֣א תִכְבֶּ֔ה וּבִעֵ֨ר עָלֶ֧י ָה הַכֹּ ֵה֛ן
עֵצִ֖ים בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֑קֶר וְעָרַ֤ךְ עָלֶ֨יהָ֙ הָֽעֹלָ֔ה וְהִקְ ִט֥יר עָלֶ֖יהָ חֶלְבֵ֥י
הַשְּׁלָמִֽים:
רש"י :והאש על המזבח תוקד בו .ריבה כאן יקידות הרבה ,על מוקדה ,ואש המזבח תוקד בו,
והאש על המזבח תוקד בו ,אש תמיד תוקד על המזבח ,כולן נדרשו במס' יומא )מה (.שנחלקו
רבותינו במנין המערכות שהיו שם :וערך עליה העולה .עולת תמיד היא תקדים )פסחים נח.(:
)בר"י ומנין שלא יהא דבר קודם על המערכה לתמיד של שחר ,תלמוד לומר העולה( :חלבי השלמים .אם יביאו
שם שלמים .ורבותינו )שם נט (.למדו מכאן עליה ,על עולת הבוקר השלם כל הקרבנות כולם,
מכאן שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים:

ו אֵ֗שׁ תָּמִ֛יד תּוּקַ֥ד עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ לֹ֥א ִתכְבֶּֽה:
רש"י :אש תמיד .אש שנאמר בה תמיד היא שמדליקין בה את הנרות שנאמר בה להעלות נר
תמיד )שמות כז כ( ,אף היא מעל המזבח החיצון תוקד )יומא מב :(:לא תכבה .המכבה אש על
המזבח עובר בשני לאוין:
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חביתין של כהן גדול

החיים
תמיד
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חביתין של כהן גדול
ויקרא פרק ו'

יב וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
יג זֶ֡ה קָרְבַּן֩ אַֽהֲרֹ֨ן וּבָנָ֜יו אֲשֶׁר־יַקְרִ֣יבוּ לַֽיהֹוָ֗ה בְּיוֹם֙ הִמָּשַׁ֣ח אֹת֔וֹ
עֲשִׂירִ֨ת הָֽאֵפָ֥ה סֹ֛לֶת מִנְחָ֖ה תָּמִ֑יד מַֽחֲצִיתָ֣הּ בַּבֹּ֔קֶר וּמַֽחֲצִי ָת֖הּ
בָּעָֽרֶב:
רש"י :זה קרבן אהרן ובניו .אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה,
אבל כהן גדול בכל יום ,שנאמר מנחה תמיד וגו' ,והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת עולם וגו'
)מנחות נא:(:

יד עַֽל־מַֽחֲבַ֗ת בַּשֶּׁ֛מֶן תֵּֽעָשֶׂ֖ה מֻרְבֶּ֣כֶת תְּבִיאֶ֑נָּה תֻּֽפִינֵי֙ ִמנְחַ֣ת ִפּתִּ֔ים
תַּקְרִ֥יב רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהוָֹֽה:
רש"י :מרבכת .חלוטה ברותחין כל צרכה )ת"כ פרק ד ה( :תפיני .אפויה אפיות הרבה ,שאחר
חליטתה אופה בתנור ,וחוזר ומטגנה במחבת :מנחת פתים .מלמד שטעונה פתיתה) .בר"י ולא
פתיתה ממש בציעין ופרורין ,לפי שאינה נקמצת ,אלא כופלה לשנים:

טו וְהַכֹּהֵ֨ן הַמָּשִׁ֧יחַ תַּחְתָּ֛יו מִבָּנָ֖יו יַֽעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֑הּ חָק־עוֹלָ֕ם לַֽיהוָֹ֖ה
כָּלִ֥יל תָּקְטָֽר:
רש"י :המשיח תחתיו מבניו .המשיח מבניו תחתיו :כליל תקטר .אין נקמצת להיות שיריה
נאכלין ,אלא כולה כליל ,וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה:

טז וְכָל־מִנְחַ֥ת ֹכּהֵ֛ן כָּלִ֥יל תִּֽהְיֶ֖ה לֹ֥א תֵֽאָכֵֽל:
רש"י :כליל .כולה שוה לגבוה:
XâW

תקלו
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ברכת כהנים
ויקרא פרק ט'

כב וַיִּשָּׂ֨א אַֽהֲרֹ֧ן אֶת־)ידו כתיב( יָדָ֛יו אֶל־הָעָ֖ם וַֽיְבָֽרֲכֵ֑ם וַיֵּ֗רֶד
מֵֽעֲשֹׂ֧ת הַֽחַטָּ֛את וְהָֽ ֹעלָ֖ה וְהַשְּׁלָמִֽים:
רש"י :ויברכם .ברכת כהנים ,יברכך ,יאר ,ישא :וירד .מעל המזבח:
XâW

נרות המנורה
ויקרא פרק כ"ד

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
ב צַ֞ו אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֨וּ אֵלֶ֜יךָ שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ ְך כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר
לְהַֽעֲלֹ֥ת נֵ֖ר תָּמִֽיד:
רש"י :צו את בני ישראל .זו פרשת מצות הנרות ,ופרשת ואתה תצוה לא נאמרה אלא על סדר
מלאכת המשכן ,לפרש צורך המנורה ,וכן משמע ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך :שמן
זית זך .שלשה שמנים יוצאים מן הזית ,הראשון קרוי זך ,והן מפורשים במנחות )דף פט (.ובת"כ
)פרשתא יג א( :תמיד .מלילה ללילה ,כמו עולת תמיד ,שאינה אלא מיום ליום:

ג מִחוּץ֩ לְפָרֹ֨כֶת הָֽ ֵעדֻ֜ת בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד יַֽ ֲערֹךְ֩ אֹת֨וֹ ֽאַהֲרֹ֜ן מֵעֶ֧רֶב
עַד־בֹּ֛קֶר לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה תָּמִ֑יד חֻקַּ֥ת עוֹלָ֖ם לְ ֹדרֹֽתֵיכֶֽם:
רש"י :לפרכת העדת .שלפני הארון ,שהוא קרוי עדות .ורבותינו דרשו )שבת כב .ת"כ שם ט( ,על נר
מערבי ,שהוא עדות לכל באי עולם ,שהשכינה שורה בישראל ,שנותן בה שמן כמדת חברותיה,
וממנה היה מתחיל ,ובה היה מסיים :יערוך אתו אהרן מערב עד בוקר .יערוך אותו ,עריכה
הראויה למדת כל הלילה )ת"כ שם יא( ,ושיערו חכמים ,חצי לוג לכל נר ונר ,והן כדאי אף ללילי
תקופת טבת ,ומדה זו הוקבעה להם:

ד עַ֚ל הַמְּנֹרָ֣ה הַטְּהֹ ָר֔ה יַֽעֲרֹ֖ךְ אֶת־הַנֵּר֑וֹת לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה תָּמִֽיד:
רש"י :המנורה הטהרה .שהיא זהב טהור .דבר אחר על טהרה של מנורה ,שמטהרה ומדשנה
תחלה מן האפר:
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מצוות שמירה
במדבר פרק ג'

לח וְהַֽחֹנִ֣ים לִפְנֵ֣י ַהמִּשְׁכָּ֡ן קֵ֣דְמָה לִפְנֵ ֩י אֹֽהֶל־מוֹעֵ֨ד | מִזְרָ֜חָה
מֹשֶׁ֣ה | וְאַֽהֲרֹ֣ן וּבָנָ֗יו שֹֽׁמְרִים֙ מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּקְדָּ֔שׁ לְמִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י
יִשְׂרָאֵ֑ל וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת:
רש"י :משה ואהרן ובניו .וסמוכין להם דגל מחנה יהודה והחונים עליו יששכר וזבולן ,טוב
לצדיק טוב לשכנו ,לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו גדולים בתורה ,שנאמר
יהודה מחוקקי )תהלים ס ט( ,ומבני יששכר יודעי בינה וגו' )דברי הימים א' יב לב( מאתים ראשי
סנהדראות ,ומזבולן מושכים בשבט סופר )שופטים ה יד(:
XâW

ברכת כהנים
במדבר פרק ו'

כב וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
כג דַּבֵּ֤ר אֶֽל־אַהֲרֹן֙ וְאֶל־בָּנָי֣ו לֵאמֹ֔ר כֹּ֥ה ְתבָֽרֲכ֖וּ אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל
אָמ֖וֹר לָהֶֽם:
רש"י :אמור להם .כמו זכור שמור בלע"ז דישנ"ט :אמור להם .שיהיו כולם שומעים )ספרי לט(:
אמור .מלא ,לא תברכם בחפזון ובבהלות ,אלא בכוונה ובלב שלם )במ"ר יא ד(:

כד יְבָֽרֶכְךָ֥ יְהֹוָ֖ה וְיִשְׁמְרֶֽךָ:
רש"י :יברכך .שיתברכו נכסיך :וישמרך .שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך ,שהנותן מתנה
לעבדו אינו יכול לשמרו מכל אדם ,וכיון שבאים לסטים עליו ונוטלין אותה ממנו מה הנאה יש
לו במתנה זו ,אבל הקב"ה הוא הנותן הוא השומר .והרבה מדרשים דרשו בו בספרי:

כה יָאֵ֨ר יְהֹוָ֧ה | פָּנָ֛יו אֵלֶ֖יךָ וִֽיחֻנֶּֽךָּ:
רש"י :יאר ה' פניו אליך .יראה לך פנים שוחקות ,פנים צהובות .ויחנך .יתן לך חן )ספרי מא(:

כו יִשָּׂ֨א יְהֹוָ֤ה | פָּנָיו֙ אֵלֶ֔יךָ וְיָשֵׂ֥ם לְךָ֖ שָׁלֽוֹם:

תקלח
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רש"י :ישא ה' פניו אליך .יכבוש כעסו:

כז וְשָׂמ֥וּ אֶת־שְׁמִ֖י עַל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַֽאֲנִ֖י ֲאבָֽרְכֵֽם:
רש"י :ושמו את שמי .יברכום בשם המפורש )ספרי מג( :ואני אברכם .לישראל ,ואסכים עם
הכהנים .דבר אחר ,ואני אברכם ,לכהנים:
XâW

נרות המנורה
במדבר פרק ח'

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
ב דַּבֵּר֙ אֶֽל־אַהֲ ֹר֔ן וְ ֽאָמַרְתָּ֖ אֵלָ֑יו בְּהַעֲלֹֽתְךָ֙ אֶת־הַנֵּ ֹר֔ת אֶל־מוּל֙ פְּנֵ֣י
הַמְּנוֹרָ֔ה יָאִ֖ירוּ שִׁבְעַ֥ת ַהנֵּרֽוֹת:
רש"י :בהעלתך .למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שכשראה אהרן חנוכת
הנשיאים חלשה אז דעתו ,כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו ,אמר לו הקב"ה חייך
שלך גדולה משלהם ,שאתה מדליק ומיטיב את הנרות :בהעלתך .על שם שהלהב עולה כתיב
בהדלקתן לשון עלייה ,שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה .ועוד דרשו רבותינו
מכאן ,שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומיטיב :אל מול פני המנורה .אל מול נר
האמצעי ,שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה :יאירו שבעת הנרות .ששה שעל ששת הקנים ,שלשת
המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות שבהן ,וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול
האמצעי ,ולמה ,כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך:

ג וַיַּ֤עַשׂ כֵּ ֙ן אַֽהֲ ֹר֔ן אֶל־מוּל֙ פְּנֵ֣י הַמְּנוֹרָ֔ה הֶֽעֱלָ֖ה נֵֽרֹתֶ֑יהָ כַּֽ ֲאשֶׁ֛ר
צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־מֹשֶֽׁה:
רש"י :ויעש כן אהרן .להגיד שבחו של אהרן שלא שנה )ספרי ס(:

ד וְזֶ֨ה מַֽעֲשֵׂ֤ה הַ ְמּנֹרָה֙ מִקְשָׁ֣ה זָ ָה֔ב עַד־ ְירֵכָ֥הּ עַד־פִּרְ ָח֖הּ מִ ְקשָׁ֣ה
הִ֑וא כַּמַּרְאֶ֗ה אֲשֶׁ֨ר ֶהרְאָ֤ה יְהֹוָה֙ אֶת־מֹשֶׁ֔ה כֵּ֥ן עָשָׂ֖ה אֶת־הַמְּנֹ ָרֽה:
רש"י :וזה מעשה המנורה .שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה ,לכך נאמר וזה )ספרי סא(:
מקשה .בטדי"ץ בלע"ז לשון דא לדא נקשן )דניאל ה ו( ,עשת של ככר זהב היתה ,ומקיש בקורנס
וחותך בכשיל לפשט איבריה כתקונן ,ולא נעשית איברים איברים על ידי חבור :עד ירכה עד

באר
החיי

לתקוע בהקרבת הקרבן

החיים
תמיד

תקלט

פרחה .ירכה היא השידה שעל הרגלים ,חלול כדרך מנורות כסף שלפני השרים :עד ירכה עד
פרחה .כלומר גופה של מנורה כולה וכל התלוי בה :עד ירכה .שהוא אבר גדול :עד פרחה.
שהוא מעשה דק שבה ,הכל מקשה ,ודרך עד לשמש בלשון זה ,כמו מגדיש ועד קמה ועד כרם
זית )שופטים טו ה( :כמראה אשר הראה וגו' .כתבנית אשר הראהו בהר ,כמו שנאמר וראה ועשה
בתבניתם וגו' )שמות כה מ( :כן עשה את המנורה .מי שעשאה .ומדרש אגדה על ידי הקב"ה
נעשית מאליה:
XâW

לתקוע בהקרבת הקרבן
במדבר פרק י'

י וּבְי֨וֹם שִׂמְחַ ְתכֶ֥ם וּֽבְמוֹעֲדֵיכֶם֘ וּבְרָאשֵׁ֣י חָדְשֵׁ ֶכם֒ וּ ְתקַעְתֶּ֣ם
בַּחֲצֹֽצְ ֹר֗ת עַ֚ל עֹלֹ֣תֵיכֶ֔ם וְעַ֖ל זִבְחֵ֣י שַׁלְמֵיכֶ֑ם וְהָי֨וּ לָכֶ֤ם לְ ִזכָּרוֹן֙
לִפְנֵ֣י אֱלֹֽהֵי ֶכ֔ם אֲנִ֖י ְיהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵי ֶכֽם:
רש"י :על עולותיכם .בקרבן צבור הכתוב מדבר )ספרי עז .ערכין יא :(:אני ה' אלהיכם .מכאן
למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות ,שנאמר ותקעתם ,הרי שופרות ,לזכרון הרי זכרונות ,אני ה'
אלהיכם ,זו מלכיות וכו':
XâW

מנחת נסכים
במדבר פרק ט"ו

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
ב דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם כִּ֣י תָבֹ֗אוּ אֶל־אֶ֨רֶץ֙
מוֹשְׁבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹ ֵת֥ן לָכֶֽם:
רש"י :כי תבאו .בשר להם שיכנסו לארץ:

ג וַֽעֲשִׂיתֶ֨ם אִשֶּׁ֤ה לַֽי ֹהוָה֙ עֹלָ֣ה אוֹ־זֶ֔בַח לְ ַפלֵּא־נֶ֨דֶר֙ אוֹ בִ ְנדָבָ֔ה א֖וֹ
בְּמֹֽעֲדֵיכֶ֑ם לַֽעֲשׂ֞וֹת רֵ֤יחַ נִיחֹ֨חַ֙ לַֽיהֹוָ֔ה מִן־ ַהבָּקָ֖ר א֥וֹ מִן־הַצֹּֽאן:

תקמ

באר
החיי

שער הפסוקים

החיים
תמיד

רש"י :ועשיתם אשה .אין זה צווי ,אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכם לעשות אשה לה' :ריח
ניחח .שיהיה נחת רוח לפני :לפלא נדר או בנדבה וגו' .או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם,
שחייבתי אתכם לעשות במועד:

ד וְהִקְרִ֛יב הַמַּקְרִ֥יב קָרְבָּנ֖וֹ לַֽיהֹוָ֑ה ִמ ְנחָה֙ סֹ֣לֶת עִשָּׂר֔וֹן ָבּל֕וּל
בִּרְבִעִ֥ית ַההִ֖ין שָֽׁמֶן:
רש"י :והקריב המקריב .תקריבו נסכים ומנחה לכל בהמה ,המנחה כליל והשמן נבלל בתוכה,
והיין לספלים ,כמו ששנינו במסכת סוכה )מח:(.

ה וְיַ֤יִן לַנֶּ֨סֶךְ֙ רְבִיעִ֣ית הַהִ֔ין תַּֽעֲשֶׂ֥ה עַל־ ָֽהעֹלָ֖ה אוֹ לַזָּ֑בַח לַכֶּ֖בֶשׂ
הָֽאֶחָֽד:
רש"י :לכבש האחד .על כל האמור למעלה הוא מוסב ,על המנחה ועל השמן ועל היין:

ו א֤וֹ לָאַ֨יִל֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה מִנְחָ֔ה סֹ֖לֶת שְׁנֵ֣י עֶשְׂרֹנִ֑ים בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֖מֶן
שְׁלִשִׁ֥ית הַהִֽין:
רש"י :או לאיל .ואם איל הוא .ורבותינו דרשו )חולין כג .מנחות צא ,(:או ,לרבות את הפלגס לנסכי
איל:

ז וְיַ֥יִן לַנֶּ֖סֶךְ שְׁלִשִׁ֣ית הַהִ֑ין תַּקְרִ֥יב רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה:
ח וְכִֽי־תַעֲשֶׂ֥ה בֶן־ ָבּקָ֖ר עֹלָ֣ה אוֹ־זָ֑בַח לְפַלֵּא־נֶ֥דֶר אֽוֹ־שְׁלָמִ֖ים
לַֽיהֹוָֽה:
ט וְהִקְרִ֤יב עַל־בֶּן־ ַהבָּקָר֙ מִנְחָ֔ה סֹ֖לֶת שְׁלֹשָׁ֣ה עֶשְׂרֹנִ֑ים בָּל֥וּל
בַּשֶּׁ֖מֶן חֲצִ֥י ַההִֽין:
שׁ֥ה רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה:
י וְיַ֛יִן תַּקְרִ֥יב לַנֶּ֖סֶךְ ֲחצִ֣י ַההִ֑ין אִ ֵּ
רש"י :אשה ריח .אינו מוסב אלא על המנחה והשמן ,אבל היין אינו אשה ,שאינו ניתן על האש:

שׂ֖ים
יא כָּ֣כָה יֵֽעָשֶׂ֗ה לַשּׁוֹר֙ הָֽאֶחָ֔ד א֖וֹ לָאַ֣יִל ָֽהאֶחָ֑ד אֽוֹ־לַשֶּׂ֥ה ַבכְּבָ ִ
א֥וֹ בָֽעִזִּֽים:
רש"י :או לשה .בין שהוא בכבשים בין שהוא בעזים .כבש ושה ,קרוים בתוך שנתם .איל ,בן
שלשה עשר חדש ויום אחד:
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תקמא

יב כַּמִּסְפָּ֖ר אֲשֶׁ֣ר תַּֽעֲשׂ֑וּ כָּ֛כָה תַּֽעֲשׂ֥וּ לָֽאֶ ָח֖ד כְּמִסְפָּרָֽם:
רש"י :כמספר אשר תעשו .כמספר הבהמות אשר תקריבו לקרבן ,ככה תעשו נסכים לכל אחד
מהם :כמספרם .של בהמות מספרם של נסכים:

יג כָּל־הָֽ ֶאזְרָ֥ח יַֽעֲשֶׂה־כָּ֖כָה אֶת־אֵ֑לֶּה לְ ַהקְרִ֛יב אִשֵּׁ֥ה רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ
לַֽיהֹוָֽה:
שׁ֥ה
יד וְכִֽי־יָגוּר֩ אִתְּ ֶכ֨ם ֵגּ֜ר א֤וֹ אֲשֶֽׁר־בְּתֽוֹכְ ֶכם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם וְעָשָׂ֛ה אִ ֵּ
רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָ֑ה כַּֽ ֲאשֶׁ֥ר תַּֽעֲשׂ֖וּ כֵּ֥ן יַֽעֲשֶֽׂה:
טו הַקָּהָ֕ל חֻ ָקּ֥ה אַ ַח֛ת לָכֶ֖ם וְלַגֵּ֣ר הַגָּ֑ר חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם כָּ ֶכ֛ם
כַּגֵּ֥ר יִֽהְיֶ֖ה לִ ְפנֵ֥י יְהֹוָֽה:
רש"י :ככם כגר .כמותכם כן גר ,וכן דרך לשון עברית ,כגן ה' כארץ מצרים .כן ארץ מצרים,
כמוני כמוך כעמי כעמך )מלכים א' כב ד(:

טז תּוֹרָ֥ה אַחַ֛ת וּמִשְׁפָּ֥ט אֶחָ֖ד יִֽהְ ֶי֣ה לָ ֶכ֑ם וְלַגֵּ֖ר הַגָּ֥ר אִתְּ ֶכֽם:
XâW

מצות שמירה
במדבר פרק י"ח

שׂא֖וּ
א וַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן אַתָּ֗ה וּ ָבנֶי֤ךָ וּבֵית־אָבִ֨יךָ֙ ִאתָּ֔ךְ תִּ ְ
אֶת־עֲוֹ֣ן הַמִּקְדָּ֑שׁ וְאַתָּה֙ וּבָ ֶני֣ךָ אִתָּ֔ךְ תִּשְׂא֖וּ אֶת־עֲוֹ֥ן כְּהֻ ַנּתְ ֶכֽם:
רש"י :ויאמר ה' אל אהרן .למשה אמר שיאמר לאהרן ,להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו
למקדש )ספרי קיז( :אתה ובניך ובית אביך .הם בני קהת אבי עמרם :תשאו את עון המקדש.
עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם ,הוא האהל
והארון והשלחן וכלי הקדש ,אתם תשבו ותזהירו על כל זר הבא ליגע :ואתה ובניך .הכהנים:
תשאו את עון כהנתכם .שאינה מסורה ללוים ,ותזהירו הלוים השוגגים שלא יגעו אליכם
בעבודתכם:

תקמב
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החיי

שער הפסוקים

החיים
תמיד

ב וְגַ֣ם אֶת־אַחֶ֩יךָ֩ מַטֵּ֨ה לֵוִ֜י שֵׁ֤בֶט אָבִ֨יךָ֙ הַקְרֵ֣ב אִתָּ֔ךְ וְיִלָּו֥וּ עָלֶ֖יךָ
וִֽישָׁרְת֑וּךָ וְאַתָּה֙ וּבָנֶ֣יךָ אִתָּ֔ךְ לִפְנֵ֖י ֹ֥אהֶל ָֽהעֵדֻֽת:
רש"י :וגם את אחיך .בני גרשון ובני מררי :וילוו .ויתחברו אליכם ,להזהיר גם את הזרים
מלהתקרב אליהם :וישרתוך .בשמירת השערים ,ולמנות מהם גזברין ואמרכלין:

ג וְשָֽׁמְרוּ֙ מִֽשְׁמַרְתְּךָ֔ וּמִשְׁמֶ֖רֶת כָּל־הָ ֹ֑אהֶל אַךְ֩ אֶל־כְּלֵ֨י הַ ֹ֤קּדֶשׁ
וְאֶל־הַמִּזְבֵּ֨חַ֙ לֹ֣א יִקְרָ֔בוּ וְלֹֽא־יָמֻ֥תוּ גַם־הֵ֖ם גַּם־אַ ֶתּֽם:
ד וְנִלְו֣וּ עָלֶ֔יךָ וְשָֽׁמְר֗וּ אֶת־מִשְׁמֶ֨רֶת֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד לְכֹ֖ל עֲבֹדַ֣ת
הָאֹ֑הֶל וְזָ֖ר לֹֽא־יִקְרַ֥ב אֲלֵיכֶֽם:
רש"י :וזר לא יקרב אליכם .אתכם אני מזהיר על כך:

שׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ וְלֹֽא־ ִי ְהיֶ֥ה
ה וּשְׁמַרְתֶּ֗ם אֵ֚ת מִשְׁמֶ֣רֶת הַקֹּ֔דֶשׁ וְאֵ֖ת מִ ְ
שׂרָאֵֽל:
ע֛וֹד קֶ֖צֶף עַל־בְּנֵ֥י יִ ְ
רש"י :ולא יהיה עוד קצף .כמו שהיה כבר ,שנאמר כי יצא הקצף )במדבר יז יא ,ספרי קטז(:

ו וַֽאֲנִ֗י הִ ֵנּ֤ה לָקַ֨חְתִּי֙ אֶת־אֲחֵיכֶ֣ם הַלְוִיִּ֔ם מִתּ֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל לָכֶ֞ם
מַתָּ ָנ֤ה ְנתֻנִים֙ לַֽיהֹוָ֔ה לַֽעֲבֹ֕ד אֶת־עֲבֹדַ֖ת ֹ֥אהֶל מוֹעֵֽד:
רש"י :לכם מתנה נתנים .יכול לעבודתכם של הדיוט ,תלמוד לומר לה' ,כמו שמפורש למעלה,
לשמור משמרת גזברין ואמרכלין:

ז וְאַתָּ֣ה וּבָנֶ֣י ָך אִ֠תְּ ָ֠ך תִּשְׁמְר֨וּ אֶת־כְּ ֻהנַּ ְתכֶ֜ם לְכָל־דְּבַ֧ר הַ ִמּזְ ֵ֛בּחַ
וּלְמִבֵּ֥ית לַפָּרֹ֖כֶת וַֽעֲבַדְ ֶתּ֑ם עֲבֹדַ֣ת מַ ָתּנָ֗ה ֶאתֵּן֙ אֶת־כְּ ֻהנַּ ְתכֶ֔ם וְ ַה ָזּ֥ר
הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת:
רש"י :עבודת מתנה .במתנה נתתיה לכם:
XâW
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קרבן תמיד
במדבר פרק כ"ח

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
ב צַ֚ו אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אֶת־קָרְבָּנִ֨י לַחְמִ֜י לְאִשַּׁ֗י
רֵ֚יחַ נִֽיחֹחִ֔י תִּשְׁמְר֕וּ לְהַקְרִ֥יב לִ֖י בְּמֽוֹעֲדֽוֹ:
רש"י :צו את בני ישראל .מה אמור למעלה ,יפקוד ה' ,אמר לו הקב"ה ,עד שאתה מצוני על
בני ,צוה את בני עלי .משל לבת מלך שהיתה נפטרת מן העולם והיתה מפקדת לבעלה על בניה
וכו' ,כדאיתא בספרי )קמב( :קרבני .זה הדם )ספרי שם( :לחמי .אלו אימורין ,וכן הוא אומר
והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה )ויקרא ג טז( :לאשי .הנתנין לאשי מזבחי :תשמרו .שיהיו
כהנים ולוים וישראל עומדין על גביו )ספרי שם( ,מכאן למדו )תענית כז (.ותקנו מעמדות :במועדו.
בכל יום הוא מועד התמידים:

שׁנָ֧ה
ג וְאָֽמַרְתָּ֣ לָהֶ֔ם זֶ֚ה ָֽהאִשֶּׁ֔ה אֲשֶׁ֥ר תַּקְרִ֖יבוּ לַֽיהֹוָ֑ה כְּבָשִׂ֨ים ְבּנֵֽי־ ָ
שׁנַ֥יִם לַיּ֖וֹם עֹלָ֥ה תָמִֽיד:
תְמִימִ֛ם ְ
רש"י :ואמרת להם .אזהרה לבית דין :שנים ליום .כפשוטו ,ועיקרו בא ללמד שיהיו נשחטין
כנגד היום ,תמיד של שחר במערב ,ושל בין הערבים במזרחן של טבעות )יומא סב:(:

ד אֶת־הַכֶּ֥בֶשׂ אֶחָ֖ד ַֽתּעֲשֶׂ֣ה בַבֹּ֑קֶר וְאֵת֙ הַ ֶ֣כּבֶשׂ הַשֵּׁנִ֔י תַּֽעֲשֶׂ֖ה בֵּ֥ין
הָֽעַרְבָּֽיִם:
רש"י :את הכבש אחד .אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצוה וזה אשר תעשה וגו'
לח( ,היא היתה אזהרה לימי המלואים וכאן צוה לדורות:

)שמות כט

ה וַֽעֲשִׂירִ֧ית הָֽאֵיפָ֛ה סֹ֖לֶת לְמִנְחָ֑ה בְּלוּלָ֛ה בְּשֶׁ֥מֶן ָכּתִ֖ית רְבִי ִע֥ת
הַהִֽין:
רש"י :סלת למנחה .מנחת נסכים:

ו עֹלַ֖ת תָּמִ֑יד הָֽעֲשֻׂ ָי ֙ה בְּהַ֣ר סִינַ֔י לְרֵ֣יחַ נִי ֹ֔חחַ אִשֶּׁ֖ה לַֽיהֹוָֽה:
רש"י :העשיה בהר סיני .כאותן שנעשו בימי המלואים .דבר אחר ,העשויה בהר סיני ,הקיש
עולת תמיד לעולת הר סיני ,אותה שנתקרבה לפני מתן תורה שכתוב בה וישם באגנות )שם כד ו(,
מלמד שטעונה כלי:

תקמד

באר
החיי

שער הפסוקים

החיים
תמיד

שׁכָ֖ר
ז וְנִסְכּוֹ֙ רְבִיעִ֣ת ַה ִה֔ין לַכֶּ֖בֶשׂ הָֽאֶחָ֑ד ַבּקֹּ֗דֶשׁ הַסֵּ֛ךְ נֶ֥סֶךְ ֵ
לַֽיהֹוָֽה:
רש"י :ונסכו .יין :בקדש הסך .על המזבח יתנסכו :נסך שכר .יין המשכר ,פרט ליין מגתו
בתרא צז:(.

)בבא

ח וְאֵת֙ הַכֶּ֣בֶשׂ הַשֵּׁנִ֔י תַּֽעֲשֶׂ֖ה בֵּ֣ין הָֽעַרְבָּ֑יִם כְּמִנְ ַח֨ת הַבֹּ֤קֶר וּכְנִסְכּוֹ֙
תַּֽעֲשֶׂ֔ה אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה:
רש"י :ריח ניחוח .נחת רוח לפני ,שאמרתי ונעשה רצוני:
XâW

הפשפש הדרומי
יחזקאל פרק מ"ד

ב וַיֹּ֨אמֶר אֵלַ֜י יְהוָ֗ה הַשַּׁ֣עַר הַ ֶזּה֩ סָג֨וּר יִהְיֶ֜ה לֹ֣א ִיפָּתֵ֗חַ וְאִישׁ֙
לֹא־יָ֣בֹא ב֔וֹ כִּ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּ֣א ב֑וֹ וְהָיָ֖ה סָגֽוּר:
רש"י :סגור יהיה .רבותינו העמידו המקרא הזה בפשפש הדרומי שהיה לשער ההיכל פשפש
פתח קטן כך שנינו במסכת מדות שני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בדרום ואחד בצפון
שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם עליו מפורש ע"י יחזקאל השער הזה יהיה סגור :בא בו.
לעתיד לבא:
XâW

מצות שמירה
דברים הימים א' פרק כ"ו

יז לַמִּזְרָח֮ הַלְוִיִּ֣ם שִׁשָּׁה֒ לַצָּפ֤וֹנָה לַיּוֹם֙ אַרְבָּעָ֔ה לַנֶּ֥גְבָּה לַיּ֖וֹם
שׁנָֽיִם:
אַרְבָּעָ֑ה וְלָאֲסֻפִּ֖ים שְׁנַ֥יִם ְ
רש"י :ולאספים .מקום ששמו אסופים:

יח לַפַּרְבָּ֖ר לַֽמַּעֲרָ֑ב אַרְבָּעָה֙ לַֽמְסִלָּ֔ה שְׁנַ֖יִם לַפַּרְבָּֽר:
רש"י :שנים לפרבר .ומפורש במס' תמיד אמר רבא לפרבר כלפי בר:

הקהל

סדר

סדר הקהל
שיתקיים
במוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות

במוצאי שנת השמיטה

בבית המקדש
עם מלך המשיח
יתקיים בעזהי"ת בשנים הבעל"ט

)תשע"ו(  âתשפ"ג  âתש"צ  âתשצ"ז  âוכו'

א

סדר

הקהל

תקפז

מצוות הקהל
דברים פרק ל"א פסוקים י'-י"ג

שׁ ַנ֥ת
וַיְצַ֥ו מֹשֶׁ֖ה אוֹתָ֣ם לֵאמֹ֑ר מִקֵּ֣ץ | שֶׁ֣בַע שָׁנִ֗ים בְּמֹעֵ֛ד ְ
הַשְּׁמִטָּ֖ה בְּחַ֥ג הַ ֻסּכּֽוֹת :בְּב֣וֹא כָל־יִשְׂרָאֵ֗ל לֵֽרָאוֹת֙ אֶת־פְּנֵי֙ ְי ֹהוָ֣ה
שׁ֣ר יִבְחָ֑ר תִּקְרָ֞א אֶת־הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֛את נֶ֥גֶד
אֱלֹהֶ֔יךָ בַּמָּק֖וֹם אֲ ֶ
כָּל־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּאָזְנֵיהֶֽם :הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם ָֽהאֲנָשִׁ֤ים וְ ַהנָּשִׁים֙ וְ ַה ַטּ֔ף
וְגֵֽרְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִשְׁמְע֜וּ וּלְמַ֣עַן יִלְמְד֗וּ וְיָֽרְאוּ֙
אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵי ֶכ֔ם ְושָֽׁמְר֣וּ לַֽעֲשׂ֔וֹת אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֖י הַתּוֹרָ֥ה ַהזֹּֽאת:
וּבְנֵי ֶה֞ם אֲשֶׁ֣ר לֹא־יָֽדְע֗וּ יִשְׁמְעוּ֙ וְלָ֣מְד֔וּ לְיִרְאָ֖ה אֶת־יְהֹוָ֣ה
אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם כָּל־הַיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֤ם חַיִּי ֙ם עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר אַ ֶתּ֜ם
שׁמָּה לְרִשְׁתָּֽהּ:
עֹֽבְרִ֧ים אֶת־הַיַּרְ ֵדּ֛ן ָ֖

תקפח

סדר

הקהל

הלכות הקהל
רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג'

א .מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל
מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן התורה
פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת.
שנאמר )דברים לא י( 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג
הסכות' )דברים לא יא( 'בבוא כל ישראל לראות' וגו' )דברים לא יב(
'הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך'
וגו':
ב .כל הפטור מן הראייה פטור ממצות הקהל חוץ מן הנשים
והטף והערל .אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנאמר )דברים לא
יא( 'בבוא כל ישראל' וזה אינו ראוי לביאה .והדבר ברור
שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות:
ג .אימתי היו קורין .במוצאי יום טוב הראשון של חג הסכות
שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמינית .והמלך
הוא שיקרא באזניהם .ובעזרת הנשים היו קורין .וקורא
כשהוא יושב ואם קרא מעומד הרי זה משובח .מהיכן הוא
קורא מתחילת חומש אלה הדברים עד סוף פרשת 'שמע'
ומדלג ל'והיה אם שמוע' וגו' )דברים יא יג( ומדלג ל'עשר
תעשר' )דברים יד כב( וקורא מ'עשר תעשר' על הסדר עד סוף
ברכות וקללות עד )דברים כח סט( 'מלבד הברית אשר כרת אתם
בחורב' ופוסק:
ד .כיצד הוא קורא תוקעין
להקהיל את העם .ומביאין
ומעמידין אותה באמצע עזרת
כדי שישמעו קריאתו וכל

בחצוצרות בכל ירושלים כדי
בימה גדולה ושל עץ היתה
נשים והמלך עולה ויושב עליה
ישראל העולים לחג מתקבצין

סדר

הקהל

תקפט

סביביו .וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת
וראש הכנסת נותנו לסגן וסגן לכהן גדול וכהן גדול למלך
כדי להדרו ברוב בני אדם .והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם
רצה ישב ופותח ורואה ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה
בבית הכנסת .וקורא הפרשיות שאמרנו עד שהוא גומר וגולל
ומברך לאחריה כדרך שמברכין בבתי כנסיות ומוסיף שבע
ברכות ואלו הן .רצה ה' אלהינו בעמך ישראל וכו' מודים
אנחנו לך וכו' .אתה בחרתנו מכל העמים וכו' .עד מקדש
ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה .הרי שלש ברכות
כמטבען .רביעית מתפלל על המקדש שיעמוד וחותם בה בא"י
השוכן בציון .חמישית מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם
וחותם בה הבוחר בישראל .ששית מתפלל על הכהנים שירצה
האל עבודתם וחותם בה בא"י מקדש הכהנים .שביעית מתחנן
ומתפלל בה כפי מה שהוא יכול וחותם בה הושע ה' את עמך
ישראל שעמך צריכין להושע בא"י שומע תפלה:
ה .הקריאה והברכות בלשון הקדש .שנאמר
את התורה הזאת' בלשונה אע"פ שיש שם לועזות:

)דברים לא יא(

'תקרא

ו .וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם
לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני.
אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין
לשמוע בכוונה גדולה יתרה .ומי שאינו יכול לשמוע מכוין
לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת
ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה.
שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל:
ז .יום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת.
מפני תקיעת החצוצרות והתחינות שאינן דוחין את השבת:

סדר

הקהל

תקצא

סדר מצוות הקהל
במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות במוצאי שנת השמיטה
הוא ההקהל ,כמו שכתוב בתורה' ,מקץ שבע שנים במועד שנת
השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות' וגו'' ,הקהל את
העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך' וגו'.
הכהנים תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם.
כל ישראל ,אנשים ונשים וטף ,נקהלים ובאים לבית המקדש.
מביאין בימה גדולה של עץ ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים
בבית המקדש.

חזן הכנסת נוטל את הספר תורה,
ונותן את הספר תורה לראש הכנסת,
וראש הכנסת נותן את הספר תורה לסגן,
והסגן נותן את הספר תורה לכהן גדול,
והכהן גדול נותן את הספר תורה למלך המשיח.

המלך המשיח מקבל את הספר תורה כשהוא עומד ,ואם רוצה
יכול להתיישב.

תקצב

הקהל

סדר

המלך פותח את הספר תורה ,ומביט במקום שהולך לקרוא,
ומברך:

המלךָ ּ :ב ְרכ ּו ֶאת יְ הֹוָ ה הַ ְמב ָֹר ְך:
עולָ ם וָ ֶעד:
והקהל עוניםָ ּ :בר ּו ְך יְ הֹוָ ה הַ ְמב ָֹר ְך לְ ֹ
עולָ ם וָ ֶעד:
והמלך חוזרָ ּ :בר ּו ְך יְ הֹוָ ה הַ ְמב ָֹר ְך לְ ֹ
והמלך מברך:

א ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
שר ּ ָבחַ ר ּ ָבנ ּו ִמ ּ ָכל הָ ַע ּ ִמים
עולָ ם אֲ ׁ ֶ
עולָ ם ְו ַעד הָ ֹ
הָ ֹ
–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
א .נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז :ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו ,שכל ברכה
בבית המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם',
ועונים אחר כך בשכמל"ו.
וז"ל הגמרא בתענית )טז :(.במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין
עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר )נחמיה ט ה( קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על
כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אחת ת"ל ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל
ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם
ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן
הכנסת אומר להם תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם
בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל
זוכר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני
אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד

סדר

הקהל

תקצג

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר
לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי
כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד
שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי ומאריך בגאולה והן עונין אחריו אמן
על כל ברכה וברכה וכך היו נוהגין בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה
לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את ה'
אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו )את( שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על
כל ברכה וברכה תן לו תהלה :תנו רבנן על הראשונות הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל
מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר
המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה )והן תוקעין ומריעין ותוקעין( ועל
השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן
עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו בני אהרן
הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם
היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת
אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן
תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח
ובהר הבית.
וז"ל רש"י )שם( :בד"א .דהן עונין אחריו אמן בגבולין :אבל במקדש .אומר אותו הזקן
לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה
בא"י אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו
וכן בכל ברכות שבמקדש :לפי שאין עונין אמן במקדש .כדיליף לקמן מקרא :מניין
שאין עונין אמן במקדש .דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם
והיינו ברוך ה' אלהי ישראל כו' :ויברכו שם כבודך .היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך
הוא הפסוק ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה :ה"ג יכול על כל הברכות
כולן תהלה אחת ת"ל על כל ברכה על כל ברכה תן לו תהלה :חזן הכנסת .לא אותו זקן
ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן :כשמריעין .תחלה
הוא אומר להן הריעו בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו':
וכך הנהיג .כל מנהג זה רבי חלפתא בצפורי :לא היו נוהגין כך .שיהו עונין אחריו ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא עונין אמן בגבולין :ואית דאמרי כדתני' כו' .כלומר
ואיכא דמתני הכי :וכן הנהיג .מנהג זה אמקדש קאי.
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תוָ ּ :בר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
ְונָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּת ֹו ָר ֹ
עולָ ם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה
עולָ ם ְו ַעד הָ ֹ
אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן הָ ֹ
יְ הֹוָ ה ֹנו ֵתן הַ ּת ֹו ָרה:
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ
וקורא המלך בתחילה ,מהתחלת חומש דברים עד סוף פרשת
'שמע':
דברים פרק א'
א

אֵ֣לֶּה הַדְּבָרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖בֶר
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וז"ל הרמב"ם )הלכות תענית ד טו-יז( :כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו
מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה .וכשמגיע שליח צבור
לומר מי שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד
העולם ברוך אתה ה' גואל ישראל .והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
וחזן הכנסת אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו .וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את
אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין
הכהנים ומריעין ותוקעין .וכן בברכה השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף
חותם בה ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר
הנשכחות .והן עונין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .וחזן הכנסת אומר להן הריעו
בני אהרן הריעו .וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא
יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין .וכן על כל
ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות.
ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין .ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע
פעמים .ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד .וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין
בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.
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הַיַּרְדֵּ֑ן בַּמִּדְבָּ֡ר בָּֽעֲרָבָה֩ מ֨וֹל ס֜וּף בֵּין־פָּארָ֧ן וּבֵין־תֹּ֛פֶל וְ ָלבָ֑ן
וַֽחֲצֵרֹ֖ת וְדִ֥י זָהָֽב :ב אַחַ֨ד עָשָׂ֥ר יוֹם֙ ֵֽמחֹרֵ֔ב דֶּ֖רֶךְ הַר־שֵׂעִ֑יר
עַ֖ד קָדֵ֥שׁ בַּרְנֵֽעַ :ג וַֽיְהִי֙ בְּאַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה בְּעַשְׁתֵּֽי־עָשָׂ֥ר חֹ֖דֶשׁ
בְּאֶחָ֣ד ַלחֹ֑דֶשׁ דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה
יְהֹוָ֛ה אֹת֖וֹ אֲלֵהֶֽם :ד אַֽחֲרֵ֣י הַכֹּת֗וֹ אֵ֚ת סִיחֹן֙ מֶ֣ ֶלךְ הָֽאֱמֹרִ֔י
אֲשֶׁ֥ר יוֹשֵׁ֖ב בְּחֶשְׁבּ֑וֹן וְאֵ֗ת ע֚וֹג מֶ֣ ֶלךְ הַבָּשָׁ֔ן אֲשֶׁר־יוֹשֵׁ֥ב
בְּעַשְׁתָּרֹ֖ת בְּאֶדְרֶֽעִי :ה בְּעֵ֥בֶר הַיַּרְדֵּ֖ן בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֑ב הוֹאִ֣יל
מֹשֶׁ֔ה בֵּאֵ֛ר אֶת־הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את לֵאמֹֽר :ו יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינוּ דִּבֶּ֥ר
אֵלֵ֖ינוּ בְּחֹרֵ֣ב לֵאמֹ֑ר רַב־ ָלכֶ֥ם שֶׁ֖בֶת בָּהָ֥ר הַזֶּֽה :ז פְּנ֣וּ | וּסְע֣וּ
ָלכֶ֗ם וּבֹ֨אוּ הַ֥ר הָֽאֱמֹרִי֘ וְאֶל־כָּל־שְׁכֵנָיו֒ בָּֽעֲרָבָ֥ה בָהָ֛ר
וּבַשְּׁפֵלָ֥ה וּבַנֶּ֖גֶב וּבְח֣וֹף הַיָּ֑ם אֶ֤רֶץ הַֽכְּנַֽעֲנִי֙ וְהַ ְלּבָנ֔וֹן
עַד־הַנָּהָ֥ר הַגָּדֹ֖ל נְהַר־פְּרָֽת :ח רְאֵ֛ה נָתַ֥תִּי ִלפְנֵיכֶ֖ם
אֶת־הָאָ֑רֶץ בֹּ֚אוּ וּרְשׁ֣וּ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבַּ֣ע יְהֹוָ֠ה
לַֽאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם לְאַבְרָהָ֨ם ְליִצְחָ֤ק וּֽ ְליַֽעֲקֹב֙ ָלתֵ֣ת ָלהֶ֔ם וּ ְלזַרְעָ֖ם
אַֽחֲרֵיהֶֽם :ט וָֽאֹמַ֣ר אֲ ֵלכֶ֔ם בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר לֹֽא־אוּ ַכ֥ל
ְלבַדִּ֖י שְׂאֵ֥ת אֶתְכֶֽם :י יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם הִרְבָּ֣ה אֶתְכֶ֑ם וְהִנְּכֶ֣ם
הַיּ֔וֹם כְּכֽוֹכְבֵ֥י הַשָּׁמַ֖יִם ָלרֹֽב :יא יְהֹוָ֞ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֽוֹתֵכֶ֗ם יֹסֵ֧ף
עֲלֵיכֶ֛ם כָּכֶ֖ם אֶ֣לֶף פְּעָמִ֑ים וִֽיבָרֵ֣ךְ אֶתְכֶ֔ם כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר ָלכֶֽם:
יב אֵיכָ֥ה אֶשָּׂ֖א ְלבַדִּ֑י טָרְחֲכֶ֥ם וּמַֽשַּֽׂאֲכֶ֖ם וְרִֽיבְכֶֽם :יג הָב֣וּ לָ֠כֶם
אֲנָשִׁ֨ים חֲכָמִ֧ים וּנְבֹנִ֛ים וִֽידֻעִ֖ים ְלשִׁבְטֵיכֶ֑ם וַֽאֲשִׂימֵ֖ם
בְּרָֽאשֵׁיכֶֽם :יד וַֽתַּֽעֲנ֖וּ אֹתִ֑י וַתֹּ֣אמְר֔וּ טוֹב־הַדָּבָ֥ר אֲשֶׁר־דִּבַּ֖רְתָּ
לַֽעֲשֽׂוֹת :טו וָֽאֶקַּ֞ח אֶת־רָאשֵׁ֣י שִׁבְטֵיכֶ֗ם אֲנָשִׁ֤ים חֲכָמִים֙
וִֽידֻעִ֔ים וָֽאֶתֵּ֥ן אוֹתָ֛ם רָאשִׁ֖ים עֲלֵיכֶ֑ם שָׂרֵ֨י אֲ ָלפִ֜ים וְשָׂרֵ֣י
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מֵא֗וֹת וְשָׂרֵ֤י חֲמִשִּׁים֙ וְשָׂרֵ֣י עֲשָׂרֹ֔ת וְשֹֽׁטְרִ֖ים ְלשִׁבְטֵיכֶֽם:
וָֽאֲצַוֶּה֙ אֶת־שֹׁ֣פְטֵיכֶ֔ם בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר שָׁמֹ֤עַ בֵּין־אֲחֵיכֶם֙
וּשְׁפַטְתֶּ֣ם צֶ֔דֶק בֵּין־אִ֥ישׁ וּבֵין־אָחִ֖יו וּבֵ֥ין גֵּרֽוֹ :יז לֹֽא־תַכִּ֨ירוּ
פָנִ֜ים בַּמִּשְׁפָּ֗ט כַּקָּטֹ֤ן כַּגָּדֹ ֙ל תִּשְׁמָע֔וּן לֹ֤א תָג֨וּרוּ֙ מִפְּנֵי־אִ֔ישׁ
כִּ֥י הַמִּשְׁפָּ֖ט לֵֽאלֹהִ֣ים ה֑וּא וְהַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר יִקְשֶׁ֣ה מִכֶּ֔ם
תַּקְרִב֥וּן אֵלַ֖י וּשְׁמַעְתִּֽיו :יח וָֽאֲצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֖ם בָּעֵ֣ת הַהִ֑וא אֵ֥ת
כָּל־הַדְּבָרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֽׂוּן :יט וַנִּ ַסּ֣ע מֵֽחֹרֵ֗ב וַנֵּ֡ ֶלךְ אֵ֣ת
כָּל־הַמִּדְבָּ֣ר הַגָּדוֹל֩ וְהַנּוֹרָ֨א הַה֜וּא אֲשֶׁ֣ר רְאִיתֶ֗ם דֶּ֚רֶךְ הַ֣ר
הָֽאֱמֹרִ֔י כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוָּ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ אֹתָ֑נוּ וַנָּבֹ֕א עַ֖ד קָדֵ֥שׁ
בַּרְנֵֽעַ :כ וָֽאֹמַ֖ר אֲ ֵלכֶ֑ם בָּאתֶם֙ עַד־הַ֣ר הָֽאֱמֹרִ֔י אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֵ֖ינוּ נֹתֵ֥ן לָֽנוּ :כא רְ֠אֵה נָתַ֨ן יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ ְלפָנֶ֖י ָך
אֶת־הָאָ֑רֶץ עֲלֵ֣ה רֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁר֩ דִּבֶּ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ
אַל־תִּירָ֖א וְאַל־תֵּחָֽת :כב וַתִּקְרְב֣וּן אֵ ַלי֘ כֻּ ְלּכֶם֒ וַתֹּֽאמְר֗וּ
נִשְׁ ְלחָ֤ה אֲנָשִׁים֙ ְלפָנֵ֔ינוּ וְיַחְפְּרוּ־לָ֖נוּ אֶת־הָאָ֑רֶץ וְיָשִׁ֤בוּ
אֹתָ֨נוּ֙ דָּבָ֔ר אֶת־הַדֶּ֨רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר נַֽעֲלֶה־בָּ֔הּ וְאֵת֙ הֶֽעָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר
נָבֹ֖א אֲלֵיהֶֽן :כג וַיִּיטַ֥ב בְּעֵינַ֖י הַדָּבָ֑ר וָֽאֶקַּ֤ח מִכֶּם֙ שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֣ר
אֲנָשִׁ֔ים אִ֥ישׁ אֶחָ֖ד ַלשָּֽׁבֶט :כד וַיִּפְנוּ֙ וַיַּֽעֲל֣וּ הָהָ֔רָה וַיָּבֹ֖אוּ
עַד־נַ֣חַל אֶשְׁכֹּ֑ל וַֽיְרַגְּל֖וּ אֹתָֽהּ :כה וַיִּקְח֤וּ בְיָדָם֙ מִפְּרִ֣י הָאָ֔רֶץ
וַיּוֹרִ֖דוּ אֵלֵ֑ינוּ וַיָּשִׁ֨בוּ אֹתָ֤נוּ דָבָר֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ טוֹבָ֣ה הָאָ֔רֶץ
אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ נֹתֵ֥ן לָֽנוּ :כו וְלֹ֥א אֲבִיתֶ֖ם לַֽעֲלֹ֑ת וַתַּמְר֕וּ
אֶת־פִּ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם :כז וַתֵּרָֽגְנ֤וּ בְאָֽהֳלֵיכֶם֙ וַתֹּ֣אמְר֔וּ
בְּשִׂנְאַ֤ת יְהֹוָה֙ אֹתָ֔נוּ הֽוֹצִיאָ֖נוּ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לָתֵ֥ת אֹתָ֛נוּ
בְּיַ֥ד הָֽאֱמֹרִ֖י לְהַשְׁמִידֵֽנוּ :כח אָנָ֣ה | אֲנַ֣חְנוּ עֹלִ֗ים אַחֵ֩ינוּ֩
טז
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הֵמַ֨סּוּ אֶת־ ְלבָבֵ֜נוּ לֵאמֹ֗ר עַ֣ם גָּד֤וֹל וָרָם֙ מִמֶּ֔נּוּ עָרִ֛ים גְּדֹלֹ֥ת
וּבְצוּרֹ֖ת בַּשָּׁמָ֑יִם וְגַם־בְּנֵ֥י עֲנָקִ֖ים רָאִ֥ינוּ שָֽׁם :כט וָֽאֹמַ֖ר
אֲ ֵלכֶ֑ם לֹא־תַֽעַרְצ֥וּן ְוֽלֹא־תִֽירְא֖וּן מֵהֶֽם :ל יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙
הַֽהֹלֵ֣ךְ ִלפְנֵיכֶ֔ם ה֖וּא יִ ָלּחֵ֣ם ָלכֶ֑ם כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֧ה אִתְּכֶ֛ם
בְּמִצְרַ֖יִם לְעֵֽינֵיכֶֽם :לא וּבַמִּדְבָּר֙ אֲשֶׁ֣ר רָאִ֔יתָ אֲשֶׁ֤ר נְשָֽׂאֲךָ֙
יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ כַּֽאֲשֶׁ֥ר יִשָּׂא־אִ֖ישׁ אֶת־בְּנ֑וֹ בְּכָל־הַדֶּ֨רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר
הֲ ַלכְתֶּ֔ם עַד־בֹּֽאֲכֶ֖ם עַד־הַמָּק֥וֹם הַזֶּֽה :לב וּבַדָּבָ֖ר הַזֶּ֑ה אֵֽינְכֶם֙
מַֽאֲמִינִ֔ם בַּֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם :לג הַֽהֹלֵ֨ךְ ִלפְנֵיכֶ֜ם בַּדֶּ֗רֶךְ לָת֥וּר
ָלכֶ֛ם מָק֖וֹם לַֽחֲנֹֽתְכֶ֑ם בָּאֵ֣שׁ | לַ֗יְלָה ַלרְאֹֽתְכֶם֙ בַּדֶּ֨רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר
תֵּֽלְכוּ־בָ֔הּ וּבֶֽעָנָ֖ן יוֹמָֽם :לד וַיִּשְׁמַ֥ע יְהֹוָ֖ה אֶת־קוֹל דִּבְרֵיכֶ֑ם
וַיִּקְצֹ֖ף וַיִּשָּׁבַ֥ע לֵאמֹֽר :לה אִם־יִרְאֶ֥ה אִישׁ֙ בָּֽאֲנָשִׁ֣ים הָאֵ֔לֶּה
הַדּ֥וֹר הָרָ֖ע הַזֶּ֑ה אֵ֚ת הָאָ֣רֶץ הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבַּ֔עְתִּי ָלתֵ֖ת
לַֽאֲבֹֽתֵיכֶֽם :לו זֽוּ ָלתִ֞י כָּלֵ֤ב בֶּן־יְפֻנֶּה֙ הוּא יִרְאֶ֔נָּה וְלֽוֹ־אֶתֵּ֧ן
אֶת־הָאָ֛רֶץ אֲשֶׁ֥ר דָּֽרַךְ־בָּ֖הּ וּ ְלבָנָ֑יו יַ֕עַן אֲשֶׁ֥ר מִלֵּ֖א אַֽ ֲחרֵ֥י
יְהֹוָֽה :לז גַּם־בִּי֙ הִתְאַנַּ֣ף יְהֹוָ֔ה בִּגְ ַללְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר גַּם־אַתָּ֖ה
לֹֽא־תָבֹ֥א שָֽׁם :לח יְהוֹשֻׁ֤עַ בִּן־נוּן֙ הָֽעֹמֵ֣ד ְלפָנֶ֔יךָ ה֖וּא יָ֣בֹא
שָׁ֑מָּה אֹת֣וֹ חַזֵּ֔ק כִּי־ה֖וּא יַנְחִלֶ֥נָּה אֶת־יִשְׂרָאֵֽל :לט וְטַפְּכֶם֩
אֲשֶׁ֨ר אֲמַרְתֶּ֜ם ָלבַ֣ז יִֽהְיֶ֗ה וּ֠בְנֵיכֶם אֲשֶׁ֨ר לֹא־יָֽדְע֤וּ הַיּוֹם֙ טוֹב
וָרָ֔ע הֵ֖מָּה יָבֹ֣אוּ שָׁ֑מָּה וְ ָלהֶ֣ם אֶתְּנֶ֔נָּה וְהֵ֖ם יִֽירָשֽׁוּהָ :מ וְאַתֶּ֖ם
פְּנ֣וּ ָלכֶ֑ם וּסְע֥וּ הַמִּדְבָּ֖רָה דֶּ֥רֶךְ יַם־סֽוּף :מא וַֽתַּֽעֲנ֣וּ | וַתֹּֽאמְר֣וּ
אֵלַ֗י חָטָאנוּ֘ לַֽיהֹוָה֒ אֲנַ֤חְנוּ נַֽעֲ ֶלה֙ וְנִ ְלחַ֔מְנוּ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖נוּ
יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וַֽתַּחְגְּר֗וּ אִ֚ישׁ אֶת־כְּלֵ֣י מִ ְלחַמְתּוֹ וַ֔תָּהִ֖ינוּ
לַֽעֲלֹ֥ת הָהָֽרָה :מב וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י אֱמֹ֤ר ָלהֶם֙ לֹ֤א תַֽעֲלוּ֙
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וְלֹ֣א־תִֽלָּֽחֲמ֔וּ כִּ֥י אֵינֶ֖נִּי בְּקִרְבְּכֶ֑ם וְלֹא֙ תִּנָּֽגְפ֔וּ ִלפְנֵ֖י אֹֽיְבֵיכֶֽם:
מג וָֽאֲדַבֵּ֥ר אֲלֵיכֶ֖ם וְלֹ֣א שְׁמַעְתֶּ֑ם וַתַּמְרוּ֙ אֶת־פִּ֣י יְהֹוָ֔ה וַתָּזִ֖דוּ
וַתַּֽעֲל֥וּ הָהָֽרָה :מד וַיֵּצֵ֨א הָֽאֱמֹרִ֜י הַיּשֵׁ֨ב בָּהָ֤ר הַהוּא֙
ִלקְרַאתְכֶ֔ם וַיִּרְדְּפ֣וּ אֶתְכֶ֔ם כַּֽאֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶׂ֖ינָה הַדְּבֹרִ֑ים וַיַּכְּת֥וּ
אֶתְכֶ֛ם בְּשֵׂעִ֖יר עַד־חָרְמָֽה :מה וַתָּשֻׁ֥בוּ וַתִּבְכּ֖וּ ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה
וְלֹֽא־שָׁמַ֤ע יְהֹוָה֙ בְּקֹ֣ ְלכֶ֔ם וְלֹ֥א הֶֽאֱזִ֖ין אֲלֵיכֶֽם :מו וַתֵּֽשְׁב֥וּ
בְקָדֵ֖שׁ יָמִ֣ים רַבִּ֑ים כַּיָּמִ֖ים אֲשֶׁ֥ר יְשַׁבְתֶּֽם:
דברים פרק ב'

א וַנֵּ֜פֶן וַנִּסַּ֤ע הַמִּדְבָּ֨רָה֙ דֶּ֣רֶךְ יַם־ס֔וּף כַּֽאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י
וַנָּ֥סָב אֶת־הַר־שֵׂעִ֖יר יָמִ֥ים רַבִּֽים :ב וַיֹּ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י
לכֶ֖ם צָפֹֽנָה :ד
לֵאמֹֽר :ג רַב־ ָלכֶ֕ם סֹ֖ב אֶת־הָהָ֣ר הַזֶּ֑ה פְּנ֥וּ ָ
וְאֶת־הָעָם֘ צַ֣ו לֵאמֹר֒ אַתֶּ֣ם עֹֽבְרִ֗ים בִּגְבוּל֙ אֲחֵיכֶ֣ם בְּנֵֽי־עֵשָׂ֔ו
הַיֹּֽשְׁבִ֖ים בְּשֵׂעִ֑יר וְיִֽירְא֣וּ מִכֶּ֔ם וְנִשְׁמַרְתֶּ֖ם מְאֹֽד :ה
אַל־תִּתְגָּ֣רוּ בָ֔ם כִּ֠י לֹֽא־אֶתֵּ֤ן ָלכֶם֙ מֵֽאַרְצָ֔ם עַ֖ד מִדְרַ֣ךְ
כַּף־רָ֑גֶל כִּֽי־יְרֻשָּׁ֣ה ְלעֵשָׂ֔ו נָתַ֖תִּי אֶת־הַ֥ר שֵׂעִֽיר :ו אֹ֣כֶל
תִּשְׁבְּר֧וּ מֵֽאִתָּ֛ם בַּכֶּ֖סֶף וַֽאֲכַ ְלתֶּ֑ם וְגַם־מַ֜יִם תִּכְר֧וּ מֵֽאִתָּ֛ם בַּכֶּ֖סֶף
וּשְׁתִיתֶֽם :ז כִּי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ בֵּֽרַכְךָ֗ בְּכֹל֙ מַֽעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֔ךָ יָ ַד֣ע
ֶלכְתְּךָ֔ אֶת־הַמִּדְבָּ֥ר הַגָּדֹ֖ל הַזֶּ֑ה זֶ֣ה | אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֗ה יְהֹוָ֤ה
אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עִמָּ֔ךְ לֹ֥א חָסַ֖רְתָּ דָּבָֽר :ח וַֽנַּֽעֲבֹ֞ר מֵאֵ֧ת אַחֵ֣ינוּ בְנֵֽי
עֵשָׂ֗ו הַיּֽשְׁבִים֙ בְּשֵׂעִ֔יר מִדֶּ֨רֶךְ֙ הָֽעֲרָבָ֔ה מֵֽאֵילַ֖ת וּמֵֽעֶצְיֹ֣ן
גָּ֑בֶרוַנֵּ֨פֶן֙ וַֽנַּֽעֲבֹ֔ר דֶּ֖רֶךְ מִדְבַּ֥ר מוֹאָֽב :ט וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י
אַל־תָּ֨צַר֙ אֶת־מוֹאָ֔ב וְאַל־תִּתְגָּ֥ר בָּ֖ם מִ ְלחָמָ֑ה כִּ֠י לֹֽא־אֶתֵּ֨ן ְלךָ֤
מֵֽאַרְצוֹ֙ יְרֻשָּׁ֔ה כִּ֣י ִלבְנֵי־ל֔וֹט נָתַ֥תִּי אֶת־עָ֖ר יְרֻשָּֽׁה :י הָֽאֵמִ֥ים
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ְלפָנִ֖ים יָ֣שְׁבוּ בָ֑הּ עַ֣ם גָּד֥וֹל וְרַ֛ב וָרָ֖ם כַּֽעֲנָקִֽים :יא רְפָאִ֛ים
יֵחָֽשְׁב֥וּ אַף־הֵ֖ם כַּֽעֲנָקִ֑ים וְהַמֹּ֣אָבִ֔ים יִקְרְא֥וּ ָ
להֶ֖ם אֵמִֽים :יב
וּבְשֵׂעִ֞יר יָֽשְׁב֣וּ הַֽחֹרִים֘ ְלפָנִים֒ וּבְנֵ֧י עֵשָׂ֣ו יִֽירָשׁ֗וּם וַיַּשְׁמִידוּם֙
מִפְּנֵיהֶ֔ם וַיֵּֽשְׁב֖וּ תַּחְתָּ֑ם כַּֽאֲשֶׁ֧ר עָשָׂ֣ה יִשְׂרָאֵ֗ל ְלאֶ֨רֶץ֙ יְרֻשָּׁת֔וֹ
אֲשֶׁר־נָתַ֥ן יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם :יג עַתָּ֗ה קֻ֛מוּ וְעִבְר֥וּ ָלכֶ֖ם אֶת־נַ֣חַל
זָ֑רֶד וַֽנַּֽעֲבֹ֖ר אֶת־נַ֥חַל זָֽרֶד :יד וְהַיָּמִ֞ים אֲשֶׁר־הָלַ֣כְנוּ | מִ ָקּדֵ֣שׁ
בַּרְנֵ֗עַ עַ֤ד אֲשֶׁר־עָבַ֨רְנוּ֙ אֶת־נַ֣חַל זֶ֔רֶד שְׁלשִׁ֥ים וּשְׁמֹנֶ֖ה שָׁנָ֑ה
עַד־תֹּ֨ם כָּל־הַדּ֜וֹר אַנְשֵׁ֤י הַמִּ ְלחָמָה֙ מִקֶּ֣רֶב הַֽמַּֽחֲנֶ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר
נִשְׁבַּ֥ע יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם :טו וְגַ֤ם יַד־יְהֹוָה֙ הָ֣יְתָה בָּ֔ם לְהֻמָּ֖ם מִקֶּ֣רֶב
הַֽמַּֽחֲנֶ֑ה עַ֖ד תֻּמָּֽם :טז וַיְהִ֨י כַֽאֲשֶׁר־תַּ֜מּוּ כָּל־אַנְשֵׁ֧י הַמִּ ְלחָמָ֛ה
ָלמ֖וּת מִקֶּ֥רֶב הָעָֽם :יז וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר :יח אַתָּ֨ה עֹבֵ֥ר
הַיּ֛וֹם אֶת־גְּב֥וּל מוֹאָ֖ב אֶת־עָֽר :יט וְ ָֽקרַבְתָּ֗ מ֚וּל בְּנֵ֣י עַמּ֔וֹן
אַל־תְּצֻרֵ֖ם וְאַל־תִּתְגָּ֣ר בָּ֑ם כִּ֣י לֹֽא־אֶ֠תֵּן מֵאֶ֨רֶץ בְּנֵֽי־עַמּ֤וֹן ְלךָ֙
יְרֻשָּׁ֔ה כִּ֥י ִלבְנֵי־ל֖וֹט נְתַתִּ֥יהָ יְרֻשָּֽׁה :כ אֶֽרֶץ־רְפָאִ֥ים תֵּֽחָשֵׁ֖ב
אַף־הִ֑וא רְפָאִ֤ים יָֽשְׁבוּ־בָהּ֙ ְלפָנִ֔ים וְהָ֣עַמֹּנִ֔ים יִקְרְא֥וּ ָלהֶ֖ם
זַמְזֻמִּֽים :כא עַ֣ם גָּד֥וֹל וְרַ֛ב וָרָ֖ם כַּֽעֲנָקִ֑ים וַיַּשְׁמִידֵ֤ם יְהֹוָה֙
מִפְּנֵיהֶ֔ם וַיִּֽירָשֻׁ֖ם וַיֵּֽשְׁב֥וּ תַחְתָּֽם :כב כַּֽאֲשֶׁ֤ר עָשָׂה֙ ִלבְנֵ֣י עֵשָׂ֔ו
הַיֹּֽשְׁבִ֖ים בְּשֵׂעִ֑יר אֲשֶׁ֨ר הִשְׁמִ֤יד אֶת־הַֽחֹרִי֙ מִפְּנֵיהֶ֔ם וַיִּֽירָשֻׁם֙
וַיֵּֽשְׁב֣וּ תַחְתָּ֔ם עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה :כג וְהָֽעַוִּ֛ים הַיֹּֽשְׁבִ֥ים בַּֽחֲצֵרִ֖ים
עַד־עַזָּ֑ה כַּפְתֹּרִים֙ הַיֹּֽצְאִ֣ים מִכַּפְתֹּ֔ר הִשְׁמִידֻ֖ם וַיֵּֽשְׁב֥וּ תַחְתָּֽם:
כד ק֣וּמוּ סְּע֗וּ וְעִבְרוּ֘ אֶת־נַ֣חַל אַרְנֹ ֒ן רְאֵ֣ה נָתַ֣תִּי בְ֠יָֽדְךָ
שׁבּ֧וֹן הָֽאֱמֹרִ֛י וְאֶת־אַרְצ֖וֹ הָחֵ֣ל רָ֑שׁ וְהִתְגָּ֥ר
אֶת־סִיחֹ֨ן מֶֽ ֶלךְ־חֶ ְ
בּ֖וֹ מִ ְלחָמָֽה :כה הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה אָחֵל֙ תֵּ֤ת פַּחְדְּךָ֙ וְיִרְאָ֣תְךָ֔ עַל־פְּנֵי֙
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הָֽעַמִּ֔ים תַּ֖חַת כָּל־הַשָּׁמָ֑יִם אֲשֶׁ֤ר יִשְׁמְעוּן֙ שִׁמְעֲךָ֔ וְרָֽגְז֥וּ וְחָל֖וּ
מִפָּנֶֽיךָ :כו וָֽאֶשְׁלַ֤ח מַלְאָכִים֙ מִמִּדְבַּ֣ר קְדֵמ֔וֹת אֶל־סִיח֖וֹן מֶ֣ ֶלךְ
חֶשְׁבּ֑וֹן דִּבְרֵ֥י שָׁל֖וֹם לֵאמֹֽר :כז אֶעְבְּרָ֣ה בְאַרְצֶ֔ךָ בַּדֶּ֥רֶךְ
בַּדֶּ֖רֶךְ אֵלֵ֑ךְ לֹ֥א אָס֖וּר יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאול :כח אֹ֣כֶל בַּכֶּ֤סֶף
תַּשְׁבִּרֵ֨נִי֙ וְאָכַ֔ ְלתִּי וּמַ֛יִם בַּכֶּ֥סֶף תִּתֶּן־לִ֖י וְשָׁתִ֑יתִי רַ֖ק אֶעְבְּרָ֥ה
בְרַגְלָֽי :כט כַּֽאֲשֶׁ֨ר עָֽשׂוּ־לִ֜י בְּנֵ֣י עֵשָׂ֗ו הַיֹּֽשְׁבִים֙ בְּשֵׂעִ֔יר
וְהַמּ֣וֹאָבִ֔ים הַיֹּֽשְׁבִ֖ים בְּעָ֑ר עַ֤ד אֲשֶֽׁר־אֶֽעֱבֹר֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֔ן
אֶל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ נֹתֵ֥ן לָֽנוּ :ל וְלֹ֣א אָבָ֗ה סִיחֹן֙
מֶ֣ ֶלךְ חֶשְׁבּ֔וֹן הַֽעֲבִרֵ֖נוּ בּ֑וֹ כִּֽי־הִקְשָׁה֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ אֶת־רוּח֗וֹ
וְאִמֵּץ֙ אֶת־ ְלבָב֔וֹ לְמַ֛עַן תִּתּ֥וֹ בְיָֽדְךָ֖ ַכּיּ֥וֹם הַזֶּֽה :לא וַיֹּ֤אמֶר
יְהֹוָה֙ אֵלַ֔י רְאֵ֗ה הַֽחִלֹּ֨תִי֙ תֵּ֣ת ְלפָנֶ֔יךָ אֶת־סִיחֹ֖ן וְאֶת־אַ ְרצ֑וֹ
הָחֵ֣ל רָ֔שׁ לָרֶ֖שֶׁת אֶת־אַרְצֽוֹ :לב וַיֵּצֵא֩ סִיחֹ֨ן ִלקְרָאתֵ֜נוּ ה֧וּא
וְכָל־עַמּ֛וֹ ַלמִּ ְלחָמָ֖ה יָֽהְצָה :לג וַֽיִּתְּנֵ֛הוּ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ ְלפָנֵ֑ינוּ
וַנַּ֥ךְ אֹת֛וֹ וְאֶת־)בנו כתיב( בָּנָ֖יו וְאֶת־כָּל־עַמּֽוֹ :לד וַנִּ ְלכֹּ֤ד
אֶת־כָּל־עָרָיו֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא וַֽנַּֽחֲרֵם֙ אֶת־כָּל־עִ֣יר מְתִ֔ם וְהַנָּשִׁ֖ים
וְהַטָּ֑ף לֹ֥א הִשְׁאַ֖רְנוּ שָׂרִֽיד :לה רַ֥ק הַבְּהֵמָ֖ה בָּזַ֣זְנוּ לָ֑נוּ וּשְׁלַ֥ל
הֶֽעָרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר ָלכָֽדְנוּ :לו מֵֽעֲרֹעֵ֡ר אֲשֶׁר֩ עַל־שְׂפַת־נַ֨חַל אַרְנֹ֜ן
וְהָעִ֨יר אֲשֶׁ֤ר בַּנַּ֨חַל֙ וְעַד־הַגִּ ְלעָ֔ד לֹ֤א הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲשֶׁ֥ר
שָֽׂגְבָ֖ה מִמֶּ֑נּוּ אֶת־הַכֹּ֕ל נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ ְלפָנֵֽינוּ :לז רַ֛ק
אֶל־אֶ֥רֶץ בְּנֵֽי־עַמּ֖וֹן לֹ֣א קָרָ֑בְתָּ כָּל־יַ֞ד נַ֤חַל יַבֹּק֙ וְעָרֵ֣י הָהָ֔ר
וְכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ:

הקהל

סדר

תרא

דברים פרק ג'

א וַנֵּ֣פֶן וַנַּ֔עַל דֶּ֖רֶךְ הַבָּשָׁ֑ן וַיֵּצֵ֣א עוֹג֩ מֶֽ ֶלךְ־הַבָּשָׁ֨ן ִלקְרָאתֵ֜נוּ
ה֧וּא וְכָל־עַמּ֛וֹ ַלמִּ ְלחָמָ֖ה אֶדְרֶֽעִי :ב וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֵ ַלי֙
אַל־תִּירָ֣א אֹת֔וֹ כִּ֣י בְיָֽדְךָ֞ נָתַ֧תִּי אֹת֛וֹ וְאֶת־כָּל־עַמּ֖וֹ
וְאֶת־אַרְצ֑וֹ וְעָשִׂ֣יתָ לּ֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֗יתָ ְלסִיחֹן֙ מֶ֣ ֶלךְ הָֽאֱמֹרִ֔י
אֲשֶׁ֥ר יוֹשֵׁ֖ב בְּחֶשְׁבּֽוֹן :ג וַיִּתֵּן֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֵ֜ינוּ בְּיָדֵ֗נוּ גַּ֛ם
אֶת־ע֥וֹג מֶֽ ֶלךְ־הַבָּשָׁ֖ן וְאֶת־כָּל־עַמּ֑וֹ וַנַּכֵּ֕הוּ עַד־בִּ ְלתִּ֥י
הִשְׁאִֽיר־ל֖וֹ שָׂרִֽיד :ד וַנִּ ְלכֹּ֤ד אֶת־כָּל־עָרָיו֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא לֹ֤א
הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־ ָלקַ֖חְנוּ מֵֽאִתָּ֑ם שִׁשִּׁ֥ים עִיר֙ כָּל־חֶ֣בֶל
אַרְגֹּ֔ב מַמְלֶ֥כֶת ע֖וֹג בַּבָּשָֽׁן :ה כָּל־אֵ֜לֶּה עָרִ֧ים בְּצֻרֹ֛ת חוֹמָ֥ה
לבַ֛ד מֵֽעָרֵ֥י הַפְּרָזִ֖י הַרְבֵּ֥ה מְאֹֽד :ו
גְבֹהָ֖ה דְּ ָלתַ֣יִם וּבְרִ֑יחַ ְ
וַנַּֽחֲרֵ֣ם אוֹתָ֔ם כַּֽאֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔ינוּ ְלסִיחֹ֖ן מֶ֣ ֶלךְ חֶשְׁבּ֑וֹן הַֽ ֲחרֵם֙
כָּל־עִ֣יר מְתִ֔ם הַנָּשִׁ֖ים וְהַטָּֽף :ז וְכָל־הַבְּהֵמָ֛ה וּשְׁלַ֥ל הֶֽעָרִ֖ים
בַּזּ֥וֹנוּ לָֽנוּ :ח וַנִּקַּ֞ח בָּעֵ֤ת הַהִוא֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ מִיַּ֗ד שְׁנֵי֙ מַלְכֵ֣י
הָֽאֱמֹרִ֔י אֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן מִנַּ֥חַל אַרְנֹ֖ן עַד־הַ֥ר חֶרְמֽוֹן :ט
לחֶרְמ֖וֹן שִׂרְיֹ֑ן וְהָ֣אֱמֹרִ֔י יִקְרְאוּ־ל֖וֹ שְׂנִֽיר :י
צִֽידֹנִ֛ים יִקְרְא֥וּ ְ
כֹּ֣ל | עָרֵ֣י הַמִּישֹׁ֗ר וְכָל־הַגִּ ְלעָד֙ וְכָל־הַבָּשָׁ֔ן עַד־סַֽ ְלכָ֖ה
וְאֶדְרֶ֑עִי עָרֵ֛י מַמְלֶ֥כֶת ע֖וֹג בַּבָּשָֽׁן :יא כִּ֣י רַק־ע֞וֹג מֶ֣ ֶלךְ הַבָּשָׁ֗ן
נִשְׁאַר֘ מִיֶּ֣תֶר הָֽרְפָאִים֒ הִנֵּ֤ה עַרְשׂוֹ֙ עֶ֣רֶשׂ בַּרְזֶ֔ל הֲלֹ֣ה הִ֔וא
בְּרַבַּ֖ת בְּנֵ֣י עַמּ֑וֹן תֵּ֧שַׁע אַמּ֣וֹת אָרְכָּ֗הּ וְאַרְבַּ֥ע אַמּ֛וֹת רָחְבָּ֖הּ
בְּאַמַּת־אִֽישׁ :יב וְאֶת־הָאָ֧רֶץ הַזֹּ֛את יָרַ֖שְׁנוּ בָּעֵ֣ת הַהִ֑וא
מֵֽעֲרֹעֵ֞ר אֲשֶׁר־עַל־נַ֣חַל אַרְנֹ֗ן וַֽחֲצִ֤י הַר־הַגִּ ְלעָד֙ וְעָרָ֔יו נָתַ֕תִּי
ָלרֽאוּבֵנִ֖י וְ ַלגָּדִֽי :יג וְיֶ֨תֶר הַגִּלְעָ֤ד וְכָל־הַבָּשָׁן֙ מַמְלֶ֣כֶת ע֔וֹג
נָתַ֕תִּי לַֽחֲצִ֖י שֵׁ֣בֶט הַֽמְנַשֶּׁ֑ה כֹּ֣ל חֶ֤בֶל הָֽאַרְגֹּב֙ ְלכָל־הַבָּשָׁ֔ן
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הַה֥וּא יִקָּרֵ֖א אֶ֥רֶץ רְפָאִֽים :יד יָאִ֣יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֗ה ָלקַח֙
אֶת־כָּל־חֶ֣בֶל אַרְגֹּ֔ב עַד־גְּב֥וּל הַגְּשׁוּרִ֖י וְהַמַּֽעֲכָתִ֑י וַיִּקְרָא֩
אֹתָ֨ם עַל־שְׁמ֤וֹ אֶת־הַבָּשָׁן֙ חַוֹּ֣ת יָאִ֔יר עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה :טו
וּ ְלמָכִ֖יר נָתַ֥תִּי אֶת־הַגִּ ְלעָֽד :טז וְ ָלרֽאוּבֵנִ֨י וְ ַלגָּדִ֜י נָתַ֤תִּי
מִן־הַגִּ ְלעָד֙ וְעַד־נַ֣חַל אַרְנֹ֔ן תּ֥וֹךְ הַנַּ֖חַל וּגְבֻ֑ל וְעַד֙ יַבֹּ֣ק הַנַּ֔חַל
גְּב֖וּל בְּנֵ֥י עַמּֽוֹן :יז וְהָֽעֲרָבָ֖ה וְהַיַּרְדֵּ֣ן וּגְבֻ֑ל מִכִּנֶּ֗רֶת וְעַ֨ד יָ֤ם
הָֽעֲרָבָה֙ יָ֣ם הַמֶּ֔לַח תַּ֛חַת אַשְׁדֹּ֥ת הַפִּסְגָּ֖ה מִזְרָֽחָה :יח וָֽאֲצַ֣ו
אֶתְכֶ֔ם בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֗ם נָתַ֨ן ָלכֶ֜ם
אֶת־הָאָ֤רֶץ הַזֹּאת֙ ְלרִשְׁתָּ֔הּ חֲלוּצִ֣ים תַּֽעַבְר֗וּ ִלפְנֵ֛י אֲחֵיכֶ֥ם
בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל כָּל־בְּנֵי־חָֽיִל :יט רַ֠ק נְשֵׁיכֶ֣ם וְטַפְּכֶם֘ וּמִקְנֵ ֶכם֒
יָדַ֕עְתִּי כִּֽי־מִקְנֶ֥ה רַ֖ב ָלכֶ֑ם יֵֽשְׁבוּ֙ בְּעָ֣רֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי ָלכֶֽם:
כ עַ֠ד אֲשֶׁר־יָנִ֨יחַֽ יְהֹוָ֥ה | לַֽאֲחֵיכֶם֘ כָּכֶ ֒ם וְיָֽרְשׁ֣וּ גַם־הֵ֔ם
אֶת־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן
וְשַׁבְתֶּ֗ם אִ֚ישׁ לִֽירֻשָּׁת֔וֹ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי ָלכֶֽם :כא וְאֶת־יְהוֹשׁ֣וּעַ
צִוֵּ֔יתִי בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר עֵינֶ֣יךָ הָֽרֹאֹ֗ת אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה
יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ לִשְׁנֵי֙ הַמְּ ָלכִ֣ים הָאֵ֔לֶּה כֵּן־יַֽעֲשֶׂ֤ה יְהֹוָה֙
ְלכָל־הַמַּמְ ָלכ֔וֹת אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֖ה עֹבֵ֥ר שָֽׁמָּה :כב לֹ֖א תִּֽירָא֑וּם כִּ֚י
יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם ה֖וּא הַנִּ ְלחָ֥ם ָלכֶֽם :כג וָֽאֶתְחַנַּ֖ן אֶל־יְהֹוָ֑ה בָּעֵ֥ת
הַהִ֖וא לֵאמֹֽר :כד אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֗ה אַתָּ֤ה הַֽחִלּ֨וֹתָ֙ ְלהַרְא֣וֹת
אֶֽת־עַבְדְּךָ֔ אֶ֨ת־גָּדְ ְלךָ֔ וְאֶת־יָֽדְךָ֖ הַֽחֲזָקָ֑ה אֲשֶׁ֤ר מִי־אֵל֙
בַּשָּׁמַ֣יִם וּבָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־יַֽעֲשֶׂ֥ה כְמַֽעֲשֶׂ֖יךָ וְכִגְבֽוּרֹתֶֽךָ :כה
אֶעְבְּרָה־נָּ֗א וְאֶרְאֶה֙ אֶת־הָאָ֣רֶץ הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן
הָהָ֥ר הַטּ֛וֹב הַזֶּ֖ה וְהַ ְלּבָנֹֽן :כו וַיִּתְעַבֵּ֨ר יְהֹוָ֥ה בִּי֙ ְלמַ֣עַנְכֶ֔ם וְלֹ֥א
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שָׁמַ֖ע אֵלָ֑י וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֵ ַלי֙ רַב־לָ֔ךְ אַל־תּ֗וֹסֶף דַּבֵּ֥ר אֵלַ֛י
ע֖וֹד בַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה :כז עֲלֵ֣ה | רֹ֣אשׁ הַפִּסְגָּ֗ה וְשָׂ֥א עֵינֶ֛יךָ יָ֧מָּה
וְצָפֹ֛נָה וְתֵימָ֥נָה וּמִזְרָ֖חָה וּרְאֵ֣ה בְעֵינֶ֑יךָ כִּי־לֹ֥א תַֽעֲבֹ֖ר
אֶת־הַיַּרְדֵּ֥ן הַזֶּֽה :כח וְצַ֥ו אֶת־יְהוֹשֻׁ֖עַ וְחַזְּקֵ֣הוּ וְאַמְּצֵ֑הוּ
כִּי־ה֣וּא יַֽעֲבֹ֗ר לִפְנֵי֙ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְהוּא֙ יַנְחִ֣יל אוֹתָ֔ם
אֶת־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֥ר תִּרְאֶֽה :כט וַנֵּ֣שֶׁב בַּגָּ֔יְא מ֖וּל בֵּ֥ית פְּעֽוֹר:
דברים פרק ד'

א וְעַתָּ֣ה יִשְׂרָאֵ֗ל שְׁמַ֤ע אֶל־הַֽחֻקִּים֙ וְאֶל־הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֧ר
אָֽנֹכִ֛י מְ ַלמֵּ֥ד אֶתְכֶ֖ם לַֽעֲשׂ֑וֹת ְלמַ֣עַן תִּֽחְי֗וּ וּבָאתֶם֙ וִֽירִשְׁתֶּ֣ם
אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֧ר יְהֹוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹֽתֵיכֶ֖ם נֹתֵ֥ן ָלכֶֽם :ב לֹ֣א
תֹסִ֗פוּ עַל־הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֤ר אָֽנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֔ם וְלֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ
ִלשְׁמֹ֗ר אֶת־מִצְוֹת֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶֽם:
ג עֵֽינֵיכֶם֙ הָֽרֹא֔וֹת אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה יְהֹוָ֖ה בְּבַ֣עַל פְּע֑וֹר כִּ֣י
כָל־הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר הָ ַלךְ֙ אַֽחֲרֵ֣י בַֽעַל־פְּע֔וֹר הִשְׁמִיד֛וֹ יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֶ֖יךָ מִקִּרְבֶּֽךָ :ד וְאַתֶּם֙ הַדְּבֵקִ֔ים בַּֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם חַיִּ֥ים
כֻּ ְלּכֶ֖ם הַיּֽוֹם :ה רְאֵ֣ה | ִלמַּ֣דְתִּי אֶתְכֶ֗ם חֻקִּים֙ וּמִשְׁפָּטִ֔ים
כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוַּ֖נִי יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֑י לַֽעֲשׂ֣וֹת כֵּ֔ן בְּקֶ֣רֶב הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר
אַתֶּ֛ם בָּאִ֥ים שָׁ֖מָּה ְלרִשְׁתָּֽהּ :ו וּשְׁמַרְתֶּם֘ וַֽעֲשִׂיתֶם֒ כִּ֣י הִ֤וא
חָכְמַתְכֶם֙ וּבִ֣ינַתְכֶ֔ם ְלעֵינֵ֖י הָֽעַמִּ֑ים אֲשֶׁ֣ר יִשְׁמְע֗וּן אֵ֚ת
כָּל־הַֽחֻקִּ֣ים הָאֵ֔לֶּה וְאָמְר֗וּ רַ֚ק עַם־חָכָ֣ם וְנָב֔וֹן הַגּ֥וֹי הַגָּד֖וֹל
הַזֶּֽה :ז כִּ֚י מִי־ג֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ל֥וֹ אֱלֹהִ֖ים קְרֹבִ֣ים אֵלָ֑יו
כַּֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ בְּכָל־קָרְאֵ֖נוּ אֵלָֽיו :ח וּמִי֙ גּ֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ל֛וֹ
חֻקִּ֥ים וּמִשְׁפָּטִ֖ים צַדִּיקִ֑ם כְּכֹל֙ הַתּוֹרָ֣ה הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י
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נֹתֵ֥ן ִלפְנֵיכֶ֖ם הַיּֽוֹם :ט רַ֡ק הִשָּׁ֣מֶר ְלךָ֩ וּשְׁמֹ֨ר נַפְשְׁךָ֜ מְאֹ֗ד
פֶּן־תִּשְׁכַּ֨ח אֶת־הַדְּבָרִ֜ים אֲשֶׁר־רָא֣וּ עֵינֶ֗יךָ וּפֶן־יָס֨וּרוּ֙
מִ ְלּבָ֣בְךָ֔ כֹּ֖ל יְמֵ֣י חַיֶּ֑יךָ וְהֽוֹדַעְתָּ֥ם ְלבָנֶ֖יךָ וְ ִלבְנֵ֥י בָנֶֽיךָ :י י֗וֹם
אֲשֶׁ֨ר עָמַ֜דְתָּ ִלפְנֵ֨י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶיךָ֘ בְּחֹרֵב֒ בֶּֽאֱמֹ֨ר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י
הַקְהֶל־ ִלי֙ אֶת־הָעָ֔ם וְאַשְׁמִעֵ֖ם אֶת־דְּבָרָ֑י אֲשֶׁ֨ר יִ ְלמְד֜וּן
ְליִרְאָ֣ה אֹתִ֗י כָּל־הַיָּמִים֙ אֲשֶׁ֨ר הֵ֤ם חַיִּים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה
וְאֶת־בְּנֵיהֶ֖ם יְ ַלמֵּדֽוּן :יא וַתִּקְרְב֥וּן וַתַּֽעַמְד֖וּן תַּ֣חַת הָהָ֑ר וְהָהָ֗ר
בֹּעֵ֤ר בָּאֵשׁ֙ עַד־לֵ֣ב הַשָּׁמַ֔יִם ח֖שֶׁךְ עָ ָנ֥ן וַֽעֲרָפֶֽל :יב וַיְדַבֵּ֧ר
יְהֹוָ֛ה אֲלֵיכֶ֖ם מִתּ֣וֹךְ הָאֵ֑שׁ ק֤וֹל דְּבָרִים֙ אַתֶּ֣ם שֹֽׁמְעִ֔ים
וּתְמוּנָ֛ה אֵֽינְכֶ֥ם רֹאִ֖ים זֽוּ ָלתִ֥י קֽוֹל :יג וַיַּגֵּ֨ד ָלכֶ֜ם אֶת־בְּרִית֗וֹ
אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה אֶתְכֶם֙ לַֽעֲשׂ֔וֹת עֲשֶׂ֖רֶת הַדְּבָרִ֑ים וַֽיִּכְתְּבֵ֔ם עַל־שְׁנֵ֖י
ֻלח֥וֹת אֲבָנִֽים :יד וְאֹתִ֗י צִוָּ֤ה יְהֹוָה֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא ְל ַלמֵּ֣ד אֶתְכֶ֔ם
חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִ֑ים לַֽעֲשֹֽׂתְכֶ֣ם אֹתָ֔ם בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם עֹֽבְרִ֥ים
שָׁ֖מָּה ְלרִשְׁתָּֽהּ :טו וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד ְלנַפְשֹֽׁתֵיכֶ֑ם כִּ֣י לֹ֤א
רְאִיתֶם֙ כָּל־תְּמוּנָ֔ה בְּי֗וֹם דִּבֶּ֨ר יְהֹוָ֧ה אֲלֵיכֶ֛ם בְּחֹרֵ֖ב מִתּ֥וֹךְ
הָאֵֽשׁ :טז פֶּ֨ן־תַּשְׁחִת֔וּן וַֽעֲשִׂיתֶ֥ם ָלכֶ֛ם פֶּ֖סֶל תְּמוּנַ֣ת כָּל־סָ֑מֶל
תַּבְנִ֥ית זָכָ֖ר א֥וֹ נְ ֵקבָֽה :יז תַּבְנִ֕ית כָּל־בְּהֵמָ֖ה אֲשֶׁ֣ר בָּאָ֑רֶץ
תַּבְנִית֙ כָּל־צִפּ֣וֹר כָּנָ֔ף אֲשֶׁ֥ר תָּע֖וּף בַּשָּׁמָֽיִם :יח תַּבְנִ֕ית
כָּל־רֹמֵ֖שׂ בַּֽאֲדָמָ֑ה תַּבְנִ֛ית כָּל־דָּגָ֥ה אֲשֶׁר־בַּמַּ֖יִם מִתַּ֥חַת
ָלאָֽרֶץ :יט וּפֶן־תִּשָּׂ֨א עֵינֶ֜יךָ הַשָּׁמַ֗יְמָה וְֽ֠רָאִיתָ אֶת־הַשֶּׁ֨מֶשׁ
וְאֶת־הַיָּרֵ֜חַ וְאֶת־הַכּֽוֹכָבִ֗ים כֹּ֚ל צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם וְנִדַּחְתָּ֛
וְהִשְׁתַּֽחֲוִ֥יתָ ָלהֶ֖ם וַֽעֲבַדְתָּ֑ם אֲשֶׁ֨ר חָלַ֜ק יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֹתָ֔ם
ְלכֹל֙ הָֽעַמִּ֔ים תַּ֖חַת כָּל־הַשָּׁמָֽיִם :כ וְאֶתְכֶם֙ ָלקַ֣ח יְהֹוָ֔ה וַיּוֹצִ֥א
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אֶתְכֶ֛ם מִכּ֥וּר הַבַּרְזֶ֖ל מִמִּצְרָ֑יִם לִהְי֥וֹת ל֛וֹ ְלעַ֥ם נַֽחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם
הַזֶּֽה :כא וַֽיהֹוָ֥ה הִתְאַנַּף־בִּ֖י עַל־דִּבְרֵיכֶ֑ם וַיִּשָּׁבַ֗ע ְלבִלְתִּ֤י עָבְרִי֙
אֶת־הַיַּרְדֵּ֔ן וּֽ ְלבִ ְלתִּי־בֹא֙ אֶל־הָאָ֣רֶץ הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה
אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ נַֽ ֲחלָֽה :כב כִּ֣י אָֽנֹכִ֥י ֵמת֙ בָּאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את אֵינֶ֥נִּי
עֹבֵ֖ר אֶת־הַיַּרְדֵּ֑ן וְאַתֶּם֙ עֹֽבְרִ֔ים וִֽירִשְׁתֶּ֕ם אֶת־הָאָ֥רֶץ הַטּוֹבָ֖ה
הַזֹּֽאת :כג הִשָּֽׁמְר֣וּ ָלכֶ֗ם פֶּֽן־תִּשְׁכְּחוּ֙ אֶת־בְּרִ֤ית יְהֹוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם
אֲשֶׁ֥ר כָּרַ֖ת עִמָּכֶ֑ם וַֽעֲשִׂיתֶ֨ם ָלכֶ֥ם פֶּ֨סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל אֲשֶׁ֥ר צִוְּךָ֖
יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :כד כִּ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֵ֥שׁ אֹֽכְלָ֖ה ה֑וּא אֵ֖ל קַ ָנּֽא:
כה כִּֽי־תוֹלִ֤יד בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנֽוֹשַׁנְתֶּ֖ם בָּאָ֑רֶץ וְהִשְׁחַתֶּ֗ם
וַֽעֲשִׂ֤יתֶם פֶּ֨סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל וַֽעֲשִׂיתֶ֥ם הָרַ֛ע בְּעֵינֵֽי
יְהֹוָ֥ה־אֱלֹהֶ֖יךָ ְלהַכְעִיסֽוֹ :כו הַֽעִידֹתִי֩ בָכֶ֨ם הַיּ֜וֹם אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם
וְאֶת־הָאָ֗רֶץ כִּֽי־אָבֹ֣ד תֹּֽאבֵדוּן֘ מַהֵר֒ ֵמעַ֣ל הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם
עֹֽבְרִ֧ים אֶת־הַיַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּה ְלרִשְׁתָּ֑הּ לֹא־תַֽאֲרִיכֻ֤ן יָמִים֙ עָלֶ֔יהָ
כִּ֥י הִשָּׁמֵ֖ד תִּשָּֽׁמֵדֽוּן :כז וְהֵפִ֧יץ יְהֹוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם בָּֽעַמִּ֑ים
וְנִשְׁאַרְתֶּם֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר בַּגּוֹיִ֕ם אֲשֶׁ֨ר יְנַהֵ֧ג יְהֹוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם שָֽׁמָּה:
אשֶׁ֤ר
כח וַֽעֲבַדְתֶּם־שָׁ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַֽעֲשֵׂ֖ה יְדֵ֣י אָדָ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶן ֲ
לֹֽא־יִרְאוּן֙ וְלֹ֣א יִשְׁמְע֔וּן וְלֹ֥א יֹֽאכְל֖וּן וְלֹ֥א יְרִיחֻֽן :כט
וּבִקַּשְׁתֶּ֥ם מִשָּׁ֛ם אֶת־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ וּמָצָ֑אתָ כִּ֣י תִדְרְשֶׁ֔נּוּ
בְּכָל־ ְלבָֽבְךָ֖ וּבְכָל־נַפְשֶֽׁךָ :ל בַּצַּ֣ר ְלךָ֔ וּמְצָא֕וּךָ כֹּ֖ל הַדְּבָרִ֣ים
הָאֵ֑לֶּה בְּאַֽחֲרִית֙ הַיָּמִ֔ים וְשַׁבְתָּ֙ עַד־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְשָֽׁמַעְתָּ֖
בְּקֹלֽוֹ :לא כִּ֣י אֵ֤ל רַחוּם֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א יַרְפְּךָ֖ וְלֹ֣א
יַשְׁחִיתֶ֑ךָ וְלֹ֤א יִשְׁכַּח֙ אֶת־בְּרִ֣ית אֲבֹתֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע ָלהֶֽם:
לב כִּ֣י שְׁאַל־נָא֩ ְליָמִ֨ים רִֽאשֹׁנִ֜ים אֲשֶׁר־הָי֣וּ ְלפָנֶ֗יךָ ְלמִן־הַיּוֹם֙
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אֲשֶׁר֩ בָּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים | אָדָם֙ עַל־הָאָ֔רֶץ וּ ְלמִקְצֵ֥ה הַשָּׁמַ֖יִם
וְעַד־קְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם הֲנִֽהְיָ֗ה כַּדָּבָ֤ר הַגָּדוֹל֙ הַזֶּ֔ה א֖וֹ הֲנִשְׁמַ֥ע
כָּמֹֽהוּ :לג הֲשָׁ֣מַ֥ע עָם֩ ק֨וֹל אֱלֹהִ֜ים מְדַבֵּ֧ר מִתּוֹךְ־הָאֵ֛שׁ
כַּֽאֲשֶׁר־שָׁמַ֥עְתָּ אַתָּ֖ה וַיֶּֽחִי :לד א֣וֹ | הֲנִסָּ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠בוֹא
ָלקַ֨חַת ל֣וֹ גוֹי֘ מִקֶּ֣רֶב גּוֹי֒ בְּמַסֹּת֩ בְּאֹתֹ֨ת וּבְמֽוֹפְתִ֜ים וּבְמִ ְלחָמָ֗ה
וּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְר֣וֹעַ נְטוּיָ֔ה וּבְמֽוֹרָאִ֖ים גְּדֹלִ֑ים כְּ֠כֹל
אֲשֶׁר־עָשָׂ֨ה ָלכֶ֜ם יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם בְּמִצְרַ֖יִם ְלעֵינֶֽיךָ :לה אַתָּה֙
לּבַדּֽוֹ :לו
הָרְאֵ֣תָ ָלדַ֔עַת כִּ֥י יְהֹוָ֖ה הוּא הָֽאֱלֹהִ֑ים אֵ֥ין ע֖וֹד מִ ְ
מִן־הַשָּׁמַ֛יִם הִשְׁמִֽיעֲךָ֥ אֶת־קֹל֖וֹ ְליַסְּרֶ֑ךָּ וְעַל־הָאָ֗רֶץ הֶרְאֲךָ֙
אֶת־אִשּׁ֣וֹ הַגְּדוֹלָ֔ה וּדְבָרָ֥יו שָׁמַ֖עְתָּ מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ :לז וְתַ֗חַת כִּ֤י
אָהַב֙ אֶת־אֲבֹתֶ֔יךָ וַיִּבְחַ֥ר בְּזַרְע֖וֹ אַֽחֲרָ֑יו וַיּוֹצִֽאֲךָ֧ בְּפָנָ֛יו בְּכֹח֥וֹ
הַגָּדֹ֖ל מִמִּצְרָֽיִם :לח לְהוֹרִ֗ישׁ גּוֹיִ֛ם גְּדֹלִ֧ים וַֽעֲצֻמִ֛ים מִמְּךָ֖
לךָ֧ אֶת־אַרְצָ֛ם נַֽחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה :לט
מִפָּנֶ֑יךָ לַֽהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־ ְ
וְיָֽדַעְתָּ֣ הַיּ֗וֹם וַֽהֲשֵֽׁבֹתָ֘ אֶל־ ְלבָבֶךָ֒ כִּ֤י יְהֹוָה֙ ה֣וּא הָֽאֱלֹהִ֔ים
בַּשָּׁמַ֣יִם מִמַּ֔עַל וְעַל־הָאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת אֵ֖ין עֽוֹד :מ וְשָֽׁ ַמרְתָּ֞
אֶת־חֻקָּ֣יו וְאֶת־מִצְוֹתָ֗יו אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֤י מְצַוְּךָ֙ הַיּ֔וֹם אֲשֶׁר֙ יִיטַ֣ב
ְלךָ֔ וּ ְלבָנֶ֖יךָ אַֽחֲרֶ֑יךָ וּ ְלמַ֨עַן תַּֽאֲרִ֤יךְ יָמִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר
יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ כָּל־הַיָּמִֽים :מא אָ֣ז יַבְדִּ֤יל מֹשֶׁה֙ שָׁלֹ֣שׁ
עָרִ֔ים בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן מִזְרְחָ֖ה שָֽׁמֶשׁ :מב ָלנֻ֨ס שָׁ֜מָּה רוֹצֵ֗חַ
אֲשֶׁ֨ר יִרְצַ֤ח אֶת־רֵעֵ֨הוּ֙ בִּבְלִי־דַ֔עַת וְה֛וּא לֹֽא־שֹׂנֵ֥א ל֖וֹ
מִתְּמֹ֣ל שִׁלְשֹׁ֑ם וְנָ֗ס אֶל־אַחַ֛ת מִן־הֶֽעָרִ֥ים הָאֵ֖ל וָחָֽי :מג
אֶת־בֶּ֧צֶר בַּמִּדְבָּ֛ר בְּאֶ֥רֶץ הַמִּישֹׁ֖ר לָרֽאוּבֵנִ֑י וְאֶת־רָאמֹ֤ת
בַּגִּ ְלעָד֙ ַלגָּדִ֔י וְאֶת־גּוֹלָ֥ן בַּבָּשָׁ֖ן לַֽמְנַשִּֽׁי :מד וְזֹ֖את הַתּוֹרָ֑ה
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אֲשֶׁר־שָׂ֣ם מֹשֶׁ֔ה לִפְנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל :מה אֵ֚לֶּה הָֽעֵדֹ֔ת וְהַֽחֻקִּ֖ים
וְהַמִּשְׁפָּטִ֑ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּצֵאתָ֖ם
מִמִּצְרָֽיִם :מו בְּעֵ֨בֶר הַיַּרְדֵּ֜ן בַּגַּ֗יְא מ֚וּל בֵּ֣ית פְּע֔וֹר בְּאֶ֗רֶץ
סִיחֹן֙ מֶ֣ ֶלךְ הָֽאֱמֹרִ֔י אֲשֶׁ֥ר יוֹשֵׁ֖ב בְּחֶשְׁבּ֑וֹן אֲשֶׁ֨ר הִכָּ֤ה מֹשֶׁה֙
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּצֵאתָ֖ם מִמִּצְרָֽיִם :מז וַיִּֽירְשׁ֨וּ אֶת־אַרְצ֜וֹ
וְאֶת־אֶ֣רֶץ | ע֣וֹג מֶֽ ֶלךְ־הַבָּשָׁ֗ן שְׁנֵי֙ מַ ְלכֵ֣י הָֽאֱמֹרִ֔י אֲשֶׁ֖ר
בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן מִזְרַ֖ח שָֽׁמֶשׁ :מח מֵֽעֲרֹעֵ֞ר אֲשֶׁ֨ר עַל־שְׂפַת־נַ֧חַל
אַרְנֹ֛ן וְעַד־הַ֥ר שִׂיאֹ֖ן ה֥וּא חֶרְמֽוֹן :מט וְכָל־הָ֨עֲרָבָ֜ה עֵ֤בֶר
הַיַּרְדֵּן֙ מִזְרָ֔חָה וְעַ֖ד יָ֣ם הָֽעֲרָבָ֑ה תַּ֖חַת אַשְׁדֹּ֥ת הַפִּסְגָּֽה:
דברים פרק ה'

א וַיִּקְרָ֣א מֹשֶׁה֘ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵל֒ וַיֹּ֣אמֶר אֲ ֵלהֶ֗ם שְׁמַ֤ע
יִשְׂרָאֵל֙ אֶת־הַֽחֻקִּ֣ים וְאֶת־הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י דֹּ ֵב֥ר
בְּאָזְנֵיכֶ֖ם הַיּ֑וֹם וּלְמַדְתֶּ֣ם אֹתָ֔ם וּשְׁמַרְתֶּ֖ם לַֽעֲשֹׂתָֽם :ב יְהֹוָ֣ה
אֱלֹהֵ֗ינוּ כָּרַ֥ת עִמָּ֛נוּ בְּרִ֖ית בְּחֹרֵֽב :ג לֹ֣א אֶת־אֲבֹתֵ֔ינוּ כָּרַ֥ת
יְהֹוָ֖ה אֶת־הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֑את כִּ֣י אִתָּ֔נוּ אֲנַ֨חְנוּ אֵ֥לֶּה פֹ֛ה הַיּ֖וֹם
כֻּלָּ֥נוּ חַיִּֽים :ד פָּנִ֣ים | בְּפָנִ֗ים דִּבֶּ֨ר יְהֹוָ֧ה עִמָּכֶ֛ם בָּהָ֖ר מִתּ֥וֹךְ
הָאֵֽשׁ :ה אָֽ֠נֹכִי עֹמֵ֨ד בֵּין־יְהֹוָ֤ה וּבֵֽינֵיכֶם֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא לְהַגִּ֥יד
ָלכֶ֖ם אֶת־דְּבַ֣ר יְהֹוָ֑ה כִּ֤י יְרֵאתֶם֙ מִפְּנֵ֣י הָאֵ֔שׁ וְלֹֽא־עֲלִיתֶ֥ם
בָּהָ֖ר לֵאמֹ֑ר :ו אָֽנֹכִ֖י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֲשֶׁ֧ר הֽוֹצֵאתִ֛יךָ מֵאֶ֥רֶץ
מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֥ית עֲבָדִֽים :ז לֹא יִֽהְיֶ֥ה־ ְלךָ֛ אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים
עַל־פָּנָֽי :ח לֹא־תַֽעֲשֶׂ֨ה־ ְלךָ֥ פֶ֨סֶל֙ | כָּל־תְּמוּנָ֔ה אֲשֶׁ֤ר בַּשָּׁמַ֨יִם֙
| מִמַּ֔עַל וַֽאֲשֶׁ֥ר בָּאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת וַֽאֲשֶׁ֥ר בַּמַּ֖יִם | מִתַּ֥חַת
ָלאָֽרֶץ :ט לֹֽא־תִשְׁתַּֽחֲוֶ֥ה ָלהֶ֖ם וְלֹ֣א תָֽעָבְדֵ֑ם כִּ֣י אָֽנֹכִ֞י יְהֹוָ֤ה
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אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֵ֣ל קַנָּ֔א פֹּ֠קֵד עֲוֹ֨ן אָב֧וֹת עַל־בָּנִ֛ים וְעַל־שִׁ ֵלּשִׁ֥ים
וְעַל־רִבֵּעִ֖ים ְלשֹֽׂנְאָֽי :י וְעֹ֥שֶׂה חֶ֖סֶד לַֽאֲ ָלפִ֑ים ְלאֹֽהֲבַ֖י
וּ ְלשֹֽׁמְרֵ֥י )מצותו כתיב( מִצְוֹתָֽי :יא לֹ֥א תִשָּׂ֛א אֶת־שֵׁם־יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֶ֖יךָ ַלשָּׁ֑וְא כִּ֣י לֹ֤א יְנַקֶּה֙ יְהֹוָ֔ה אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִשָּׂ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ
ַלשָּֽׁוְא :יב שָׁמ֛וֹר אֶת־י֥וֹם הַשַּׁבָּ֖ת לְקַדְּשׁ֑וֹ כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוְּךָ֖ |
יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :יג שֵׁ֤שֶׁת יָמִים֙ תַּֽעֲבֹ֔ד וְעָשִׂ֖יתָ כָּל־מְלַאכְתֶּֽךָ :יד
וְיוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י שַׁבָּ֖ת | לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹא תַֽעֲשֶׂ֨ה
כָל־מְלָאכָ֜ה אַתָּ֣ה וּבִנְךָֽ־וּבִתֶּ֣ךָ וְעַבְדְּךָֽ־וַֽאֲמָתֶ֗ךָ וְשֽׁוֹרְךָ֤
וַֽחֲמֹֽרְךָ֙ וְכָל־בְּהֶמְתֶּ֔ךָ וְגֵֽרְךָ֙ אֲשֶׁ֣ר ִבּשְׁעָרֶ֔יךָ ְלמַ֗עַן יָנ֛וּחַ
עַבְדְּךָ֥ וַֽאֲמָֽתְךָ֖ כָּמֽוֹךָ :טו וְזָֽכַרְתָּ֗ כִּ֣י־עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ | בְּאֶ֣רֶץ
מִצְרַ֔יִם וַיֹּצִ֨אֲךָ֜ יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ מִשָּׁ֔ם בְּיָ֥ד חֲזָקָ֖ה וּבִזְרֹ֣עַ נְטוּיָ֑ה
עַל־כֵּ֗ן צִוְּךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לַֽעֲשׂ֖וֹת אֶת־י֥וֹם הַשַּׁבָּֽת :טז כַּבֵּ֤ד
אֶת אָבִ֨יךָ֙ וְאֶת אִמֶּ֔ךָ כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוְּךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ְלמַ֣עַן |
יַֽאֲרִיכֻ֣ן יָמֶ֗יךָ וּ ְלמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ :יז לֹ֥א תִרְצַ֖ח :וְלֹ֣א תִנְאָ֑ף :וְלֹ֣א תִגְנֹ֔ב :וְלֹא
תַֽעֲנֶ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ עֵ֥ד שָֽׁוְא :יח וְלֹ֥א תַחְמֹ֖ד אֵ֣שֶׁת רֵעֶ֑ךָוְלֹ֨א
תִתְאַוֶּ֜ה בֵּ֣ית רֵעֶ֗ךָ שָׂדֵ֜הוּ וְעַבְדּ֤וֹ וַֽאֲמָתוֹ֙ שׁוֹרוֹ וַֽחֲמֹר֔וֹ וְכֹ֖ל
אֲשֶׁ֥ר ְלרֵעֶֽךָ :יט אֶת־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֡לֶּה דִּבֶּר֩ יְהֹוָ֨ה
אֶל־כָּל־קְהַ ְלכֶ֜ם בָּהָ֗ר מִתּ֤וֹךְ הָאֵשׁ֙ הֶֽעָנָ֣ן וְהָֽעֲרָפֶ֔ל ק֥וֹל גָּד֖וֹל
וְלֹ֣א יָסָ֑ף וַֽיִּכְתְּבֵ֗ם עַל־שְׁנֵי֙ ֻלחֹ֣ת אֲבָנִ֔ים וַֽיִּתְּנֵ֖ם אֵלָֽי :כ וַיְהִ֗י
כְּשָׁמְעֲכֶ֤ם אֶת־הַקּוֹל֙ מִתּ֣וֹךְ הַח֔שֶׁךְ וְהָהָ֖ר בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֑שׁ
וַתִּקְרְב֣וּן אֵלַ֔י כָּל־רָאשֵׁ֥י שִׁבְטֵיכֶ֖ם וְזִקְנֵיכֶֽם :כא וַתֹּֽאמְר֗וּ הֵ֣ן
הֶרְאָ֜נוּ יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֵ֨ינוּ֙ אֶת־כְּבֹד֣וֹ וְאֶת־גָּ ְדל֔וֹ וְאֶת־קֹל֥וֹ שָׁמַ֖עְנוּ

הקהל

סדר

תרט

מִתּ֣וֹךְ הָאֵ֑שׁ הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ רָאִ֔ינוּ כִּֽי־יְדַבֵּ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָֽאָדָ֖ם
וָחָֽי :כב וְעַתָּה֙ לָ֣מָּה נָמ֔וּת כִּ֣י תֹֽאכְלֵ֔נוּ הָאֵ֥שׁ הַגְּדֹלָ֖ה הַזֹּ֑את
אִם־יֹֽסְפִ֣ים | אֲנַ֗חְנוּ לִ֠שְׁמֹעַ אֶת־ק֨וֹל יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינוּ ע֖וֹד
וָמָֽתְנוּ :כג כִּ֣י מִ֣י כָל־בָּשָׂ֡ר אֲשֶׁ֣ר שָׁ֥מַ֣ע קוֹל֩ אֱלֹהִ֨ים חַיִּ֜ים
מְדַבֵּ֧ר מִתּוֹךְ־הָאֵ֛שׁ כָּמֹ֖נוּ וַיֶּֽחִי :כד קְרַ֤ב אַתָּה֙ וּֽשֲׁמָ֔ע אֵ֛ת
כָּל־אֲשֶׁ֥ר יֹאמַ֖ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וְאַ֣תְּ | תְּדַבֵּ֣ר אֵלֵ֗ינוּ אֵת֩
כָּל־אֲשֶׁ֨ר יְדַבֵּ֜ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינוּ אֵלֶ֖יךָ וְשָׁמַ֥עְנוּ וְעָשִֽׂינוּ :כה
וַיִּשְׁמַ֤ע יְהֹוָה֙ אֶת־ק֣וֹל דִּבְרֵיכֶ֔ם בְּדַבֶּרְכֶ֖ם אֵלָ֑י וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה
אֵלַ֗י שָׁ֠מַ֠עְתִּי אֶת־ק֨וֹל דִּבְרֵ֜י הָעָ֤ם הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר דִּבְּר֣וּ אֵלֶ֔יךָ
הֵיטִ֖יבוּ כָּל־אֲשֶׁ֥ר דִּבֵּֽרוּ :כו מִֽי־יִתֵּ֡ן וְהָיָה֩ לְבָבָ֨ם זֶ֜ה לָהֶ֗ם
ְליִרְאָ֥ה אֹתִ֛י וְ ִלשְׁמֹ֥ר אֶת־כָּל־מִצְוֹתַ֖י כָּל־הַיָּמִ֑ים ְלמַ֨עַן יִיטַ֥ב
ָלהֶ֛ם וְלִבְנֵיהֶ֖ם לְעֹלָֽם :כז לֵ֖ךְ אֱמֹ֣ר ָלהֶ֑ם שׁ֥וּבוּ לָכֶ֖ם
ְלאָֽהֳלֵיכֶֽם :כח וְאַתָּ֗ה פֹּה֘ עֲמֹ֣ד עִמָּדִ ֒י וַֽאֲדַבְּרָ֣ה אֵלֶ֗יךָ אֵ֧ת
כָּל־הַמִּצְוָ֛ה וְהַֽחֻקִּ֥ים וְהַמִּשְׁפָּטִ֖ים אֲשֶׁ֣ר תְּ ַלמְּדֵ֑ם וְעָשׂ֣וּ
בָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם ְלרִשְׁתָּֽהּ :כט וּשְׁמַרְתֶּ֣ם לַֽעֲשׂ֔וֹת
כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוָּ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם אֶתְכֶ֑ם לֹ֥א תָסֻ֖רוּ יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאל:
ל בְּכָל־הַדֶּ֗רֶךְ אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֜ה יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם אֶתְכֶ֖ם תֵּלֵ֑כוּ ְלמַ֤עַן
תִּֽחְיוּן֙ וְט֣וֹב ָלכֶ֔ם וְהַֽאֲרַכְתֶּ֣ם יָמִ֔ים בָּאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֥ר תִּֽירָשֽׁוּן:
דברים פרק ו'

א וְזֹ֣את הַמִּצְוָ֗ה הַֽחֻקִּים֙ וְהַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֛ה יְהֹוָ֥ה
אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם ְל ַלמֵּ֣ד אֶתְכֶ֑ם לַֽעֲשׂ֣וֹת בָּאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם עֹֽבְרִ֥ים
שָׁ֖מָּה ְלרִשְׁתָּֽהּ :ב ְלמַ֨עַן תִּירָ֜א אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ לִ֠שְׁמֹר
אֶת־כָּל־חֻקֹּתָ֣יו וּמִצְוֹתָיו֘ אֲשֶׁ֣ר אָֽנֹכִ֣י מְצַוֶּ֒ךָ֒ אַתָּה֙ וּבִנְךָ֣

תרי

הקהל

סדר

וּבֶן־בִּנְךָ֔ כֹּ֖ל יְמֵ֣י חַיֶּ֑יךָ וּ ְלמַ֖עַן יַֽאֲרִכֻ֥ן יָמֶֽיךָ :ג וְשָֽׁמַעְתָּ֤
יִשְׂרָאֵל֙ וְשָֽׁמַרְתָּ֣ לַֽעֲשׂ֔וֹת אֲשֶׁר֙ יִיטַ֣ב ְלךָ֔ וַֽאֲשֶׁ֥ר תִּרְבּ֖וּן
מְאֹ֑ד כַּֽאֲשֶׁר֩ דִּבֶּ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב
וּדְבָֽשׁ :ד שְׁמַ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ יְהֹוָ֥ה | אֶחָֽד :ה
וְאָ֣הַבְתָּ֔ אֵ֖ת יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ בְּכָל־ ְלבָֽבְךָ֥ וּבְכָל־נַפְשְׁךָ֖
וּבְכָל־מְאֹדֶֽךָ :ו וְהָי֞וּ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֧י מְצַוְּךָ֛ הַיּ֖וֹם
עַל־ ְלבָבֶֽךָ :ז וְשִׁנַּנְתָּ֣ם לְבָנֶ֔יךָ וְדִבַּרְתָּ֖ בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֨ךָ֙
וּבְ ֶלכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ :ח וּקְשַׁרְתָּ֥ם לְא֖וֹת
עַל־יָדֶ֑ךָ וְהָי֥וּ ְלטֹֽטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֶֽיךָ :ט וּכְתַבְתָּ֛ם עַל־מְזֻז֥וֹת
בֵּיתֶ֖ךָ וּבִשְׁעָרֶֽיךָ:
ומדלג המלך עד פרשת 'והיה אם שמוע' ,וקורא פרשה זו:

דברים פרק י"א

יג וְהָיָ֗ה אִם־שָׁמֹ֤עַ תִּשְׁמְעוּ֙ אֶל־מִצְוֹתַ֔י אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מְצַוֶּ֥ה
אֶתְכֶ֖ם הַיּ֑וֹם לְאַֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ וּ ְלעָבְד֔וֹ
בְּכָל־ ְלבַבְכֶ֖ם וּבְכָל־נַפְשְׁכֶֽם :יד וְנָֽתַתִּ֧י מְטַֽר־אַרְצְכֶ֛ם בְּעִתּ֖וֹ
יוֹרֶ֣ה וּמַ ְלק֑וֹשׁ וְאָֽסַפְתָּ֣ דְגָנֶ֔ךָ וְתִירֽשְׁךָ֥ וְיִצְהָרֶֽךָ :טו וְנָֽתַתִּ֛י
עֵ֥שֶׂב בְּשָֽׂדְךָ֖ ִלבְהֶמְתֶּ֑ךָ וְאָֽכַ ְלתָּ֖ וְשָׂבָֽעְתָּ :טז הִשָּֽׁמְר֣וּ ָלכֶ֔ם פֶּן
יִפְתֶּ֖ה ְלבַבְכֶ֑ם וְסַרְתֶּ֗ם וַֽעֲבַדְתֶּם֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְהִשְׁתַּֽחֲוִיתֶ֖ם
ָלהֶֽם :יז וְחָרָ֨ה אַף־יְהֹוָ֜ה בָּכֶ֗ם וְעָצַ֤ר אֶת־הַשָּׁמַ֨יִם֙ וְלֹא־יִֽהְיֶ֣ה
מָטָ֔ר וְהָ֣אֲדָמָ֔ה לֹ֥א תִתֵּ֖ן אֶת־יְבוּלָ֑הּ וַֽאֲבַדְתֶּ֣ם מְהֵרָ֗ה מֵעַל֙

הקהל

סדר

תריא

הָאָ֣רֶץ הַטֹּבָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יְהֹוָ֖ה נֹתֵ֥ן ָלכֶֽם :יח וְשַׂמְתֶּם֙ אֶת־דְּבָרַ֣י
אֵ֔לֶּה עַל־ ְלבַבְכֶ֖ם וְעַֽל־נַפְשְׁכֶ֑ם וּקְשַׁרְתֶּ֨ם אֹתָ֤ם לְאוֹת֙
עַל־יֶדְכֶ֔ם וְהָי֥וּ ְלטֽוֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵֽינֵיכֶֽם :יט וְ ִלמַּדְתֶּ֥ם אֹתָ֛ם
אֶת־בְּנֵיכֶ֖ם ְלדַבֵּ֣ר בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֨ךָ֙ וּבְ ֶלכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ
וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ :כ וּכְתַבְתָּ֛ם עַל־מְזוּז֥וֹת בֵּיתֶ֖ךָ וּבִשְׁעָרֶֽיךָ:
כא ְלמַ֨עַן יִרְבּ֤וּ יְמֵיכֶם֙ וִימֵ֣י בְנֵיכֶ֔ם עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֧ע
יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹֽתֵיכֶ֖ם ָלתֵ֣ת ָלהֶ֑ם כִּימֵ֥י הַשָּׁמַ֖יִם עַל־הָאָֽרֶץ:
ומדלג המלך עד 'עשר תעשר' ,וממשיך וקורא עד 'מלבד הברית
אשר כרת אתם בחורב':

דברים פרק י"ד

כב עַשֵּׂ֣ר תְּעַשֵּׂ֔ר אֵ֖ת כָּל־תְּבוּאַ֣ת זַרְעֶ֑ךָ הַיֹּצֵ֥א הַשָּׂדֶ֖ה שָׁנָ֥ה
שָׁנָֽה :כג וְאָֽכַ ְלתָּ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בַּמָּק֣וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַר֘
ְלשַׁכֵּ֣ן שְׁמ֣וֹ שָׁם֒ מַעְשַׂ֤ר דְּגָֽנְךָ֙ תִּֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ וּבְכֹרֹ֥ת
בְּקָֽרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ ְלמַ֣עַן תִּ ְלמַ֗ד ְליִרְאָ֛ה אֶת־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ
כָּל־הַיָּמִֽים :כד וְכִֽי־יִרְבֶּ֨ה מִמְּךָ֜ הַדֶּ֗רֶ ְך כִּ֣י לֹ֣א תוּכַל֘ שְׂאֵתוֹ֒
כִּֽי־יִרְחַ֤ק מִמְּךָ֙ הַמָּק֔וֹם אֲשֶׁ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ָלשׂ֥וּם
שְׁמ֖וֹ שָׁ֑ם כִּ֥י יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :כה וְנָֽתַתָּ֖ה בַּכָּ֑סֶף וְצַרְתָּ֤
הַכֶּ֨סֶף֙ בְּיָ֣דְךָ֔ וְהָֽ ַלכְתָּ֙ אֶל־הַמָּק֔וֹם אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ
בּֽוֹ :כו וְנָֽתַתָּ֣ה הַכֶּ֡סֶף בְּכֹל֩ אֲשֶׁר־תְּאַוֶּ֨ה נַפְשְׁךָ֜ בַּבָּקָ֣ר וּבַצֹּ֗אן
וּבַיַּ֨יִן֙ וּבַשֵּׁכָ֔ר וּבְכֹ֛ל אֲשֶׁ֥ר תִּֽשְׁאָֽ ְלךָ֖ נַפְשֶׁ֑ךָ וְאָכַ֣ ְלתָּ שָּׁ֗ם ִלפְנֵי֙
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יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְשָֽׂמַחְתָּ֖ אַתָּ֥ה וּבֵיתֶֽךָ :כז וְהַ ֵלּוִ֥י אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶ֖י ָך
לֹ֣א תַֽעַזְבֶ֑נּוּ כִּ֣י אֵ֥ין ל֛וֹ חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה עִמָּֽךְ :כח מִקְצֵ֣ה |
שָׁל֣שׁ שָׁנִ֗ים תּוֹצִיא֙ אֶת־כָּל־מַעְשַׂר֙ תְּבוּאָ֣תְךָ֔ בַּשָּׁנָ֖ה הַהִ֑וא
וְהִנַּחְתָּ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ :כט וּבָ֣א הַ ֵלּוִ֡י כִּ֣י אֵין־לוֹ֩ חֵ֨לֶק וְנַֽחֲלָ֜ה עִ ָ֗מּךְ
וְ֠הַגֵּר וְהַיָּת֤וֹם וְהָֽאַ ְלמָנָה֙ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֔יךָ וְאָֽכְל֖וּ וְשָׂבֵ֑עוּ
ְלמַ֤עַן יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכָל־מַֽעֲשֵׂ֥ה יָֽדְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶֽׂה:
דברים פרק ט"ו

א מִקֵּ֥ץ שֶֽׁבַע־שָׁנִ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֥ה שְׁמִטָּֽה :ב וְזֶה֘ דְּבַ֣ר הַשְּׁמִטָּה֒
שָׁמ֗וֹט כָּל־בַּ֨עַל֙ ַמשֵּׁ֣ה יָד֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יַשֶּׁ֖ה בְּרֵעֵ֑הוּ לֹֽא־יִגֹּ֤שׂ
אֶת־רֵעֵ֨הוּ֙ וְאֶת־אָחִ֔יו כִּֽי־קָרָ֥א שְׁמִטָּ֖ה לַֽיהֹוָֽה :ג אֶת־הַנָּכְרִ֖י
תִּגֹּ֑שׂ וַֽאֲשֶׁ֨ר יִהְיֶ֥ה ְלךָ֛ אֶת־אָחִ֖יךָ תַּשְׁמֵ֥ט יָדֶֽךָ :ד אֶ֕פֶס כִּ֛י
לֹ֥א יִֽהְיֶה־בְּךָ֖ אֶבְי֑וֹן כִּֽי־בָרֵ֤ךְ יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֔ה בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר֙
יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹֽתֵן־ ְלךָ֥ נַֽחֲלָ֖ה ְלרִשְׁתָּֽהּ :ה רַ֚ק אִם־שָׁמ֣וֹעַ
תִּשְׁמַ֔ע בְּק֖וֹל יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ִלשְׁמֹ֤ר לַֽעֲשׂוֹת֙ אֶת־כָּל־הַמִּצְוָ֣ה
הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֛ר אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּֽוֹם :ו כִּֽי־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ בֵּֽרַכְךָ֔
כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־לָ֑ךְ וְהַֽעֲבַטְתָּ֞ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֗ים וְאַתָּה֙ לֹ֣א תַֽעֲבֹ֔ט
וּמָֽשַׁ ְלתָּ֙ בְּגוֹיִ֣ם רַבִּ֔ים וּבְךָ֖ לֹ֥א יִמְשֹֽׁלוּ :ז כִּי־יִֽהְיֶה֩ בְךָ֙ אֶבְי֜וֹן
מֵֽאַחַ֤ד אַחֶ֨יךָ֙ בְּאַחַ֣ד שְׁעָרֶ֔יךָ בְּאַ֨רְצְךָ֔ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖י ָך
נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹ֧א תְאַמֵּ֣ץ אֶת־ ְלבָֽבְךָ֗ וְלֹ֤א תִקְפֹּץ֙ אֶת־יָ֣דְ ָ֔ך מֵֽאָ ִח֖יךָ
הָֽאֶבְיֽוֹן :ח כִּֽי־פָתֹ֧חַ תִּפְתַּ֛ח אֶת־יָֽדְךָ֖ ל֑וֹ וְהַֽעֲבֵט֙ תַּֽעֲבִיטֶ֔נּוּ דֵּ֚י
מַחְסֹר֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יֶחְסַ֖ר לֽוֹ :ט הִשָּׁ֣מֶר ְלךָ֡ פֶּן־יִֽהְיֶ֣ה דָבָר֩
עִם־ ְלבָבְךָ֙ בְלִיַּ֜עַל לֵאמֹ֗ר קָֽרְבָ֣ה שְׁנַת־הַשֶּׁ֘בַע֘ שְׁנַ֣ת הַשְּׁמִטָּה֒
וְרָעָ֣ה עֵֽינְךָ֗ בְּאָחִ֨יךָ֙ הָֽאֶבְי֔וֹן וְלֹ֥א תִתֵּ֖ן ל֑וֹ וְקָרָ֤א עָלֶ֨י ָ֙ך
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אֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא :י נָת֤וֹן תִּתֵּן֙ ל֔וֹ וְלֹֽא־יֵרַ֥ע ְלבָֽבְךָ֖
בְּתִתְּךָ֣ ל֑וֹ כִּ֞י בִּגְלַ֣ל | הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֗ה יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ
בְּכָֽל־מַֽעֲשֶׂ֔ךָ וּבְכֹ֖ל מִשְׁלַ֥ח יָדֶֽךָ :יא כִּ֛י לֹֽא־יֶחְדַּ֥ל אֶבְי֖וֹן
מִקֶּ֣רֶב הָאָ֑רֶץ עַל־כֵּ֞ן אָֽנֹכִ֤י מְצַוְּ ָ֙ך לֵאמֹ֔ר פָּ֠תֹחַ תִּפְתַּ֨ח
אֶת־יָֽדְךָ֜ לְאָחִ֧יךָ ַֽלּעֲנִיֶּ֛ךָ וּֽ ְלאֶבְיֹֽנְךָ֖ בְּאַרְצֶֽךָ :יב כִּֽי־יִמָּכֵ֨ר ְלךָ֜
אָחִ֣יךָ הָֽעִבְרִ֗י א֚וֹ הָֽעִבְרִיָּ֔ה וַֽעֲבָֽדְךָ֖ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים וּבַשָּׁנָה֙
הַשְּׁבִיעִ֔ת תְּשַׁ ְלּחֶ֥נּוּ חָפְשִׁ֖י מֵֽעִמָּֽךְ :יג וְכִֽי־תְשַׁ ְלּחֶ֥נּוּ חָפְשִׁ֖י
מֵֽעִמָּ֑ךְ לֹ֥א תְשַׁ ְלּחֶ֖נּוּ רֵיקָֽם :יד הַֽעֲנֵ֤יק תַּֽעֲנִיק֙ ל֔וֹ מִצֹּ֣אנְ ָ֔ך
וּמִֽגָּרְנְךָ֖ וּמִיִּקְבֶ֑ךָ אֲשֶׁ֧ר בֵּֽרַכְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ תִּתֶּן־לֽוֹ :טו
וְזָֽכַרְתָּ֗ כִּ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַֽיִּפְדְּךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑י ָך
עַל־כֵּ֞ן אָֽנֹכִ֧י מְצַוְּךָ֛ אֶת־הַדָּבָ֥ר הַזֶּ֖ה הַיּֽוֹם :טז וְהָיָה֙ כִּֽי־יֹאמַ֣ר
אֵלֶ֔יךָ לֹ֥א אֵצֵ֖א מֵֽעִמָּ֑ךְ כִּ֤י אֲהֵֽבְךָ֙ וְאֶת־בֵּיתֶ֔ךָ כִּי־ט֥וֹב ל֖וֹ
עִמָּֽךְ :יז וְלָֽקַחְתָּ֣ אֶת־הַמַּרְצֵ֗עַ וְנָֽתַתָּ֤ה בְאָזְנוֹ֙ וּבַדֶּ֔לֶת וְהָיָ֥ה ְלךָ֖
עֶ֣בֶד עוֹלָ֑ם וְאַ֥ף לַֽאֲמָֽתְךָ֖ תַּֽעֲשֶׂה־כֵּֽן :יח לֹֽא־יִקְשֶׁ֣ה בְעֵינֶ֗ךָ
שׁנֶה֙ שְׂכַ֣ר שָׂכִ֔יר עֲבָֽדְךָ֖
בְּשַׁלֵּֽחֲךָ֙ אֹת֤וֹ חָפְשִׁי֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ כִּ֗י מִ ְ
שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים וּבֵֽרַכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶֽׂה :יט
כָּֽל־הַבְּכ֡וֹר אֲשֶׁר֩ יִוָּלֵ֨ד בִּבְקָֽרְךָ֤ וּבְצֹֽאנְךָ֙ הַזָּכָ֔ר תַּקְדִּ֖ישׁ
לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹ֤א תַֽעֲבֹד֙ בִּבְכֹ֣ר שׁוֹרֶ֔ךָ וְלֹ֥א תָגֹ֖ז בְּכ֥וֹר
צֹאנֶֽךָ :כ ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֤יךָ תֹֽאכְלֶ֨נּוּ֙ שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֔ה בַּמָּק֖וֹם
אֲשֶׁר־יִבְחַ֣ר יְהֹוָ֑ה אַתָּ֖ה וּבֵיתֶֽךָ :כא וְכִי־יִֽהְיֶ֨ה ב֜וֹ מ֗וּם פִּסֵּ֨חַ֙
אוֹ עִוֵּ֔ר כֹּ֖ל מוּם רָ֑ע לֹ֣א תִזְבָּחֶ֔נּוּ לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ :כב
בִּשְׁעָרֶ֖יךָ תֹּֽאכְלֶ֑נּוּ הַטָּמֵ֤א וְהַטָּהוֹר֙ יַחְדָּ֔ו כַּצְּבִ֖י וְכָֽאַיָּֽל :כג רַ֥ק
אֶת־דָּמ֖וֹ לֹ֣א תֹאכֵ֑ל עַל־הָאָ֥רֶץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּ כַּמָּֽיִם:
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א שָׁמוֹר֙ אֶת־חֹ֣דֶשׁ הָֽאָבִ֔יב וְעָשִׂ֣יתָ פֶּ֔סַח לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑י ָך כִּ֞י
בְּחֹ֣דֶשׁ הָֽאָבִ֗יב הוֹצִ֨יאֲךָ֜ יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ מִמִּצְרַ֖יִם לָֽיְלָה :ב
וְזָבַ֥חְתָּ פֶּ֛סַח לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ צֹ֣אן וּבָקָ֑ר בַּמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר־יִבְחַ֣ר
יְהֹוָ֔ה ְלשַׁכֵּ֥ן שְׁמ֖וֹ שָֽׁם :ג לֹֽא־תֹאכַ֤ל עָלָיו֙ חָמֵ֔ץ שִׁבְעַ֥ת יָמִ֛ים
תֹּֽאכַל־עָלָ֥יו מַצּ֖וֹת לֶ֣חֶם עֹ֑נִי כִּ֣י בְחִפָּז֗וֹן יָצָ֨אתָ֙ מֵאֶ֣רֶץ
מִצְרַ֔יִם ְלמַ֣עַן תִּזְכֹּ֗ר אֶת־י֤וֹם צֵֽאתְךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם כֹּ֖ל יְמֵ֥י
חַיֶּֽיךָ :ד וְלֹא־יֵֽרָאֶ֨ה ְלךָ֥ שְׂאֹ֛ר בְּכָל־גְּבֻֽ ְלךָ֖ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים
וְלֹֽא־יָלִ֣ין מִן־הַבָּשָׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר תִּזְבַּ֥ח בָּעֶ֛רֶב בַּיּ֥וֹם הָֽרִאשׁ֖וֹן
ַלבֹּֽקֶר :ה לֹ֥א תוּכַ֖ל ִלזְבֹּ֣חַ אֶת־הַפָּ֑סַח בְּאַחַ֣ד שְׁעָרֶ֔י ָך
אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ :ו כִּ֠י אִֽם־אֶל־הַמָּק֞וֹם
אֲשֶׁר־יִבְחַ֨ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ְלשַׁכֵּ֣ן שְׁמ֔וֹ שָׁ֛ם תִּזְבַּ֥ח אֶת־הַפֶּ֖סַח
בָּעָ֑רֶב כְּב֣וֹא הַשֶּׁ֔מֶשׁ מוֹעֵ֖ד צֵֽאתְךָ֥ מִמִּצְרָֽיִם :ז וּבִשַּׁלְתָּ֙
וְאָ֣כַ ְלתָּ֔ בַּמָּק֕וֹם אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בּ֑וֹ וּפָנִ֣יתָ בַבֹּ֔קֶר
וְהָֽ ַלכְתָּ֖ ְלאֹֽהָלֶֽיךָ :ח שֵׁ֥שֶׁת יָמִ֖ים תֹּאכַ֣ל מַצּ֑וֹת וּבַיּ֣וֹם
הַשְּׁבִיעִ֗י עֲצֶ֨רֶת֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תַֽעֲשֶׂ֖ה מְלָאכָֽה :ט
שִׁבְעָ֥ה שָֽׁבֻעֹ֖ת תִּסְפָּר־לָ֑ךְ מֵֽהָחֵ֤ל חֶרְמֵשׁ֙ בַּקָּמָ֔ה תָּחֵ֣ל ִלסְפֹּ֔ר
שִׁבְעָ֖ה שָֽׁבֻעֽוֹת :י וְעָשִׂ֜יתָ חַ֤ג שָֽׁבֻעוֹת֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ מִסַּ֛ת
נִדְבַ֥ת יָֽדְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר תִּתֵּ֑ן כַּֽאֲשֶׁ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :יא
וְשָֽׂמַחְתָּ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אַתָּ֨ה וּבִנְךָ֣ וּבִתֶּ֘ךָ֘ וְעַבְדְּךָ֣
וַֽאֲמָתֶ֒ךָ֒ וְהַ ֵלּוִי֙ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֔יךָ וְהַגֵּ֛ר וְהַיָּת֥וֹם וְהָֽאַ ְלמָנָ֖ה
אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבֶּ֑ךָ בַּמָּק֗וֹם אֲשֶׁ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לְשַׁכֵּ֥ן שְׁמ֖וֹ
שָֽׁם :יב וְזָ֣כַרְתָּ֔ כִּי־עֶ֥בֶד הָיִ֖יתָ בְּמִצְרָ֑יִם וְשָֽׁמַרְתָּ֣ וְעָשִׂ֔יתָ
אֶת־הַֽחֻקִּ֖ים הָאֵֽלֶּה :יג חַ֧ג הַסֻּכֹּ֛ת תַּֽ ֲעשֶׂ֥ה ְלךָ֖ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים
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בְּאָ֨סְפְּךָ֔ מִֽגָּרְנְךָ֖ וּמִיִּקְבֶֽךָ :יד וְשָֽׂמַחְתָּ֖ בְּחַגֶּ֑ךָ אַתָּ֨ה וּבִנְךָ֤ וּבִתֶּ֨ךָ֙
וְעַבְדְּךָ֣ וַֽאֲמָתֶ֔ךָ ְוהַ ֵלּוִ֗י וְהַגֵּ֛ר וְהַיָּת֥וֹם וְהָֽאַ ְלמָנָ֖ה אֲשֶׁ֥ר
בִּשְׁעָרֶֽיךָ :טו שִׁבְעַ֣ת יָמִ֗ים תָּחֹג֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בַּמָּק֖וֹם
אֲשֶׁר־יִבְחַ֣ר יְהֹוָ֑ה כִּ֣י יְבָֽרֶכְךָ֞ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בְּכֹ֤ל תְּבוּאָֽתְךָ֙
וּבְכֹל֙ מַֽעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֔יךָ וְהָיִ֖יתָ אַ֥ךְ שָׂמֵֽחַ :טז שָׁל֣וֹשׁ פְּעָמִ֣ים |
בַּשָּׁנָ֡ה יֵֽרָאֶ֩ה כָל־זְכ֨וּרְךָ֜ אֶת־פְּנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בַּמָּקוֹם֙
אֲשֶׁ֣ר יִבְחָ֔ר בְּחַ֧ג הַמַּצּ֛וֹת וּבְחַ֥ג הַשָּֽׁבֻע֖וֹת וּבְחַ֣ג הַסֻּכּ֑וֹת וְלֹ֧א
יֵֽרָאֶ֛ה אֶת־פְּנֵ֥י יְהֹוָ֖ה רֵיקָֽם :יז אִ֖ישׁ כְּמַתְּנַ֣ת יָד֑וֹ כְּבִרְכַּ֛ת
יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר נָֽתַן־לָֽךְ :יח שֹֽׁפְטִ֣ים וְשֹֽׁטְרִ֗ים תִּֽתֶּן־לְךָ֙
בְּכָל־שְׁעָרֶ֔יךָ אֲשֶׁ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ ִלשְׁבָטֶ֑יךָ וְשָֽׁפְט֥וּ
אֶת־הָעָ֖ם מִשְׁפַּט־צֶֽדֶק :יט לֹֽא־תַטֶּ֣ה מִשְׁפָּ֔ט לֹ֥א תַכִּ֖יר פָּנִ֑ים
וְלֹֽא־תִקַּ֣ח שֹׁ֔חַד כִּ֣י הַשֹּׁ֗חַד יְעַוֵּר֙ עֵינֵ֣י חֲכָמִ֔ים וִֽיסַלֵּ֖ף דִּבְרֵ֥י
צַדִּיקִֽם :כ צֶ֥דֶק צֶ֖דֶק תִּרְדֹּ֑ף ְלמַ֤עַן תִּֽחְיֶה֙ וְיָֽרַשְׁתָּ֣ אֶת־הָאָ֔רֶץ
אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ :כא לֹֽא־תִטַּ֥ע ְלךָ֛ אֲשֵׁרָ֖ה
כָּל־עֵ֑ץ אֵ֗צֶל מִזְבַּ֛ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶׂה־לָּֽךְ :כב
וְלֹֽא־תָקִ֥ים ְלךָ֖ מַצֵּבָ֑ה אֲשֶׁ֥ר שָׂנֵ֖א יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
דברים פרק י"ז

א לֹֽא־תִזְבַּח֩ לַֽיהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ שׁוֹר וָשֶׂ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִהְיֶ֥ה בוֹ֙ מ֔וּם
כֹּ֖ל דָּבָ֣ר רָ֑ע כִּ֧י תֽוֹעֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ הֽוּא :ב כִּֽי־יִמָּצֵ֤א
בְקִרְבְּךָ֙ בְּאַחַ֣ד שְׁעָרֶ֔יךָ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ אִ֣ישׁ
אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה אֲשֶׁ֨ר יַֽעֲשֶׂ֧ה אֶת־הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֣י יְהֹוָֽה־אֱלֹהֶ֖יךָ לַֽעֲבֹ֥ר
בְּרִיתֽוֹ :ג וַיֵּ֗ ֶלךְ וַֽיַּֽעֲבֹד֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיִּשְׁתַּ֖חוּ לָהֶ֑ם
וְ ַלשֶּׁ֣מֶשׁ | א֣וֹ ַליָּרֵ֗חַ א֛וֹ ְלכָל־צְבָ֥א הַשָּׁמַ֖יִם אֲשֶׁ֥ר
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לֹֽא־צִוִּֽיתִי :ד וְהֻֽגַּד־ ְלךָ֖ וְשָׁמָ֑עְתָּ וְדָֽרַשְׁתָּ֣ הֵיטֵ֔ב וְהִנֵּ֤ה אֱמֶת֙
נָכ֣וֹן הַדָּבָ֔ר נֶֽעֶשְׂתָ֛ה הַתּֽוֹעֵבָ֥ה הַזֹּ֖את בְּיִשְׂרָאֵֽל :ה וְהֽוֹצֵאתָ֣
אֶת־הָאִ֣ישׁ הַה֡וּא אוֹ֩ אֶת־הָֽאִשָּׁ֨ה הַהִ֜וא אֲשֶׁ֣ר עָ֠שׂוּ
אֶת־הַדָּבָ֨ר הָרַ֤ע הַזֶּה֙ אֶל־שְׁעָרֶ֔יךָ אֶת־הָאִ֕ישׁ א֖וֹ אֶת־הָֽאִשָּׁ֑ה
וּסְקַ ְלתָּ֥ם בָּֽאֲבָנִ֖ים וָמֵֽתוּ :ו עַל־פִּ֣י | שְׁנַ֣יִם עֵדִ֗ים א֛וֹ שְׁלשָׁ֥ה
עֵדִ֖ים יוּמַ֣ת הַמֵּ֑ת לֹ֣א יוּמַ֔ת עַל־פִּ֖י עֵ֥ד אֶחָֽד :ז יַ֣ד הָֽעֵ ִד֞ים
תִּֽהְיֶה־בּ֤וֹ בָרִֽאשֹׁנָה֙ לַֽהֲמִית֔וֹ וְיַ֥ד כָּל־הָעָ֖ם בָּאַֽחֲרֹנָ֑ה וּבִֽעַרְתָּ֥
הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ :ח כִּ֣י יִפָּ ֵלא֩ מִמְּךָ֙ דָבָ֜ר ַלמִּשְׁפָּ֗ט בֵּין־דָּ֨ם |
ְלדָ֜ם בֵּין־דִּ֣ין ְלדִ֗ין וּבֵ֥ין נֶ֨גַע֙ ָלנֶ֔גַע דִּבְרֵ֥י רִיבֹ֖ת בִּשְׁעָרֶ֑יךָ
וְקַמְתָּ֣ וְעָלִ֔יתָ אֶ֨ל־הַמָּק֔וֹם אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בּֽוֹ :ט
וּבָאתָ֗ אֶל־הַכֹּֽהֲנִים֙ הַֽ ְלוִיִּ֔ם וְאֶ֨ל־הַשֹּׁפֵ֔ט אֲשֶׁ֥ר יִֽהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים
הָהֵ֑ם וְדָֽרַשְׁתָּ֙ וְהִגִּ֣ידוּ ְלךָ֔ אֵ֖ת דְּבַ֥ר הַמִּשְׁפָּֽט :י וְעָשִׂ֗יתָ
עַל־פִּ֤י הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר יַגִּ֣ידוּ ְלךָ֔ מִן־הַמָּק֣וֹם הַה֔וּא אֲשֶׁ֖ר יִבְחַ֣ר
יְהֹוָ֑ה וְשָֽׁמַרְתָּ֣ לַֽעֲשׂ֔וֹת כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר יוֹרֽוּךָ :יא עַל־פִּ֨י הַתּוֹרָ֜ה
אֲשֶׁ֣ר יוֹר֗וּךָ וְעַל־הַמִּשְׁפָּ֛ט אֲשֶׁר־יֹֽאמְר֥וּ ְלךָ֖ תַּֽעֲשֶׂ֑ה לֹ֣א
תָס֗וּר מִן־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־יַגִּ֥ידוּ ְלךָ֖ יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאל :יב וְהָאִ֞ישׁ
אֲשֶׁר־יַֽעֲשֶׂ֣ה בְזָד֗וֹן ְלבִ ְלתִּ֨י שְׁמֹ֤עַֽ אֶל־הַכֹּהֵן֙ הָֽעֹמֵ֞ד ְלשָׁ֤רֶת
שָׁם֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ א֖וֹ אֶל־הַשֹּׁפֵ֑ט וּמֵת֙ הָאִ֣ישׁ הַה֔וּא
וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִיִּשְׂרָאֵֽל :יג וְכָל־הָעָ֖ם יִשְׁמְע֣וּ וְיִרָ֑אוּ וְלֹ֥א
יְזִיד֖וּן עֽוֹד :יד כִּֽי־תָבֹ֣א אֶל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֨ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ נֹתֵ֣ן
לָ֔ךְ וִֽירִשְׁתָּ֖הּ וְיָשַׁ֣בְתָּה בָּ֑הּ וְאָֽמַרְתָּ֗ אָשִׂ֤ימָה עָ ַלי֙ מֶ֔ ֶלךְ
כְּכָל־הַגּוֹיִ֖ם אֲשֶׁ֥ר סְבִֽיבֹתָֽי :טו שׂוֹם תָּשִׂ֤ים עָלֶ֨יךָ֙ מֶ֔ ֶלךְ אֲשֶׁ֥ר
יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בּ֑וֹ מִקֶּ֣רֶב אַחֶ֗יךָ תָּשִׂ֤ים עָלֶ֨יךָ֙ מֶ֔ ֶלךְ לֹ֣א
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תוּכַ֗ל ָלתֵ֤ת עָלֶ֨יךָ֙ אִ֣ישׁ נָכְרִ֔י אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־אָחִ֖יךָ הֽוּא :טז רַק֘
לֹֽא־יַרְבֶּה־לּ֣וֹ סוּסִים֒ וְלֹֽא־יָשִׁ֤יב אֶת־הָעָם֙ מִצְרַ֔יְמָה ְלמַ֖עַן
הַרְבּ֣וֹת ס֑וּס וַֽיהֹוָה֙ אָמַ֣ר ָלכֶ֔ם לֹ֣א תֹֽסִפ֗וּן ָלשׁ֛וּב בַּדֶּ֥רֶךְ הַזֶּ֖ה
עֽוֹד :יז וְלֹ֤א יַרְבֶּה־לּוֹ֙ נָשִׁ֔ים וְלֹ֥א יָס֖וּר ְלבָב֑וֹ וְכֶ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֹ֥א
יַרְבֶּה־לּ֖וֹ מְאֹֽד :יח וְהָיָ֣ה כְשִׁבְתּ֔וֹ עַ֖ל כִּסֵּ֣א מַמְ ַלכְתּ֑וֹ וְכָ֨תַב ל֜וֹ
אֶת־מִשְׁנֵ֨ה הַתּוֹרָ֤ה הַזֹּאת֙ עַל־סֵ֔פֶר מִלִּפְנֵ֖י הַכֹּֽהֲנִ֥ים הַֽ ְלוִיִּֽם:
יט וְהָֽיְתָ֣ה עִמּ֔וֹ וְקָ֥רָא ב֖וֹ כָּל־יְמֵ֣י חַיָּ֑יו ְלמַ֣עַן יִ ְלמַ֗ד ְליִרְאָה֙
אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו ִלשְׁמֹ֠ר אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֞י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֛את
וְאֶת־הַֽחֻקִּ֥ים הָאֵ֖לֶּה לַֽעֲשׂתָֽם :כ ְלבִלְתִּ֤י רוּם־לְבָבוֹ֙ מֵֽאֶחָ֔יו
וּ ְלבִלְתִּ֛י ס֥וּר מִן־הַמִּצְוָ֖ה יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול ְלמַ֩עַן יַֽאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים
עַל־מַמְ ַלכְתּ֛וֹ ה֥וּא וּבָנָ֖יו בְּקֶ֥רֶב יִשְׂרָאֵֽל:
דברים פרק י"ח

א לֹא־יִֽהְיֶ֠ה ַלכֹּֽהֲנִ֨ים הַֽ ְלוִיִּ֜ם כָּל־שֵׁ֧בֶט ֵלוִ֛י חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה
עִם־יִשְׂרָאֵ֑ל אִשֵּׁ֧י יְהֹוָ֛ה וְנַֽחֲ ָלת֖וֹ יֹֽאכֵלֽוּן :ב וְ ַֽנחֲלָ֥ה
לֹא־יִֽהְיֶה־לּ֖וֹ בְּקֶ֣רֶב אֶחָ֑יו יְהֹוָה֙ ה֣וּא נַֽחֲ ָלת֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־לֽוֹ:
ג וְזֶ֡ה יִהְיֶה֩ מִשְׁפַּ֨ט הַכֹּֽהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת הָעָ֗ם מֵאֵ֛ת זֹֽבְחֵ֥י הַזֶּ֖בַח
לּחָיַ֖יִם וְהַקֵּבָֽה :ד
אִם־שׁ֣וֹר אִם־שֶׂ֑ה וְנָתַן֙ ַלכֹּהֵ֔ן הַזְּרֹ֥עַ וְהַ ְ
רֵאשִׁ֨ית דְּגָֽנְךָ֜ תִּירֽשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאשִׁ֛ית גֵּ֥ז צֹֽאנְךָ֖ תִּתֶּן־לֽוֹ:
ה כִּ֣י ב֗וֹ בָּחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִכָּל־שְׁבָטֶ֑יךָ לַֽעֲמֹ֨ד ְלשָׁרֵ֧ת
בְּשֵׁם־יְהֹוָ֛ה ה֥וּא וּבָנָ֖יו כָּל־הַיָּמִֽים :ו וְכִֽי־יָבֹ֨א הַ ֵלּוִ֜י מֵֽאַחַ֤ד
שְׁעָרֶ֨יךָ֙ מִכָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־ה֖וּא גָּ֣ר שָׁ֑ם וּבָא֙ בְּכָל־אַוַּ֣ת
נַפְשׁ֔וֹ אֶל־הַמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָֽה :ז וְשֵׁרֵ֕ת בְּשֵׁ֖ם יְהֹוָ֣ה
אֱלֹהָ֑יו כְּכָל־אֶחָיו֙ הַֽ ְלוִיִּ֔ם הָעֹֽמְדִ֥ים שָׁ֖ם ִלפְנֵ֥י יְהֹוָֽה :ח חֵ֥לֶק

תריח

סדר

הקהל

כְּחֵ֖לֶק יֹאכֵ֑לוּ ְלבַ֥ד מִמְכָּרָ֖יו עַל־הָֽאָבֽוֹת :ט כִּ֤י אַתָּה֙ בָּ֣א
אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹֽא־תִ ְלמַ֣ד לַֽעֲשׂ֔וֹת
כְּתֽוֹעֲבֹ֖ת הַגּוֹיִ֥ם הָהֵֽם :י לֹֽא־יִמָּצֵ֣א בְךָ֔ מַֽעֲבִ֥יר בְּנֽוֹ־וּבִתּ֖וֹ
בָּאֵ֑שׁ קֹסֵ֣ם קְסָמִ֔ים מְעוֹנֵ֥ן וּמְנַחֵ֖שׁ וּ ְמכַשֵּֽׁף :יא וְחֹבֵ֖ר חָ֑בֶר
וְשֹׁאֵ֥ל אוֹב֙ וְיִדְּעֹנִ֔י וְדֹרֵ֖שׁ אֶל־הַמֵּתִֽים :יב כִּי־תֽוֹעֲבַ֥ת יְהֹוָ֖ה
כָּל־עֹ֣שֵׂה אֵ֑לֶּה וּבִגְ ַלל֙ הַתּֽוֹעֵבֹ֣ת הָאֵ֔לֶּה יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶי֔ךָ מוֹרִ֥ישׁ
אוֹתָ֖ם מִפָּנֶֽיךָ :יג תָּמִ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה עִ֖ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :יד כִּ֣י |
הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹֽנְנִ֥ים
לךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :טו
וְאֶל־קֹֽסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן ְ
נָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵֽאַחֶ֨יךָ֙ כָּמֹ֔נִי יָקִ֥ים ְלךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו
תִּשְׁמָעֽוּן :טז כְּכֹ֨ל אֲשֶׁר־שָׁאַ֜לְתָּ מֵעִ֨ם יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ בְּחֹרֵ֔ב
בְּי֥וֹם הַקָּהָ֖ל לֵאמֹ֑ר לֹ֣א אֹסֵ֗ף ִלשְׁמֹ֨עַ֙ אֶת־קוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י
וְאֶת־הָאֵ֨שׁ הַגְּדֹלָ֥ה הַזֹּ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה ע֖וֹד וְלֹ֥א אָמֽוּת :יז
וַיֹּ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י הֵיטִ֖יבוּ אֲשֶׁ֥ר דִּבֵּֽרוּ :יח נָבִ֨יא אָקִ֥ים ָלהֶ֛ם
מִקֶּ֥רֶב אֲחֵיהֶ֖ם כָּמ֑וֹךָ וְנָֽתַתִּ֤י דְבָרַי֙ בְּפִ֔יו וְדִבֶּ֣ר אֲלֵיהֶ֔ם אֵ֖ת
כָּל־אֲשֶׁ֥ר אֲצַוֶּֽנּוּ :יט וְהָיָ֗ה הָאִישׁ֙ אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יִשְׁמַע֙ אֶל־דְּבָרַ֔י
אֲשֶׁ֥ר יְדַבֵּ֖ר בִּשְׁמִ֑י אָֽנֹכִ֖י אֶדְר֥שׁ מֵֽעִמּֽוֹ :כ אַ֣ךְ הַנָּבִ֡יא אֲשֶׁ֣ר
יָזִיד֩ ְלדַבֵּ֨ר דָּבָ֜ר בִּשְׁמִ֗י אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־צִוִּיתִיו֙ ְלדַבֵּ֔ר וַֽאֲשֶׁ֣ר
יְדַבֵּ֔ר בְּשֵׁ֖ם אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וּמֵ֖ת הַנָּבִ֥יא הַהֽוּא :כא וְכִ֥י
תֹאמַ֖ר בִּ ְלבָבֶ֑ךָ אֵיכָה֙ נֵדַ֣ע אֶת־הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־דִבְּר֖וֹ יְהֹוָֽה:
כב אֲשֶׁר֩ יְדַבֵּ֨ר הַנָּבִ֜יא בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֗ה וְלֹא־יִֽהְיֶ֤ה הַדָּבָר֙ וְלֹ֣א
יָבֹ֔א ה֣וּא הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־דִבְּר֖וֹ יְהֹוָ֑ה בְּזָדוֹן֙ דִּבְּר֣וֹ הַנָּבִ֔יא
לֹ֥א תָג֖וּר מִמֶּֽנּוּ:

הקהל

סדר

תריט

דברים פרק י"ט

א כִּֽי־יַכְרִ֞ית יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֶת־הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ
נֹתֵ֥ן ְ
לךָ֖ אֶת־אַרְצָ֑ם וִֽירִשְׁתָּ֕ם וְיָֽשַׁבְתָּ֥ בְעָֽרֵיהֶ֖ם וּבְבָֽתֵּיהֶֽם :ב
שָׁל֥וֹשׁ עָרִ֖ים תַּבְדִּ֣יל לָ֑ךְ בְּת֣וֹךְ אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ
נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ ְלרִשְׁתָּֽהּ :ג תָּכִ֣ין ְלךָ֘ הַדֶּרֶךְ֒ וְשִׁ ַלּשְׁתָּ֙ אֶת־גְּב֣וּל
אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁ֥ר יַנְחִֽי ְלךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהָיָ֕ה ָלנ֥וּס שָׁ֖מָּה
אשֶׁ֨ר
כָּל־רֹצֵֽחַ :ד וְזֶה֙ דְּבַ֣ר הָֽרֹצֵ֔חַ אֲשֶׁר־יָנ֥וּס שָׁ֖מָּה וָחָ֑י ֲ
יַכֶּ֤ה אֶת־רֵעֵ֨הוּ֙ בִּבְלִי־דַ֔עַת וְה֛וּא לֹֽא־שׂנֵ֥א ל֖וֹ מִתְּמֹ֥ל
שִׁ ְלשֹֽׁם :ה וַֽאֲשֶׁר֩ יָבֹ֨א אֶת־רֵעֵ֥הוּ בַיַּעַר֘ ַלחְטֹ֣ב עֵצִים֒ וְנִדְּחָ֨ה
יָד֤וֹ בַגַּרְזֶן֙ ִלכְרֹ֣ת הָעֵ֔ץ וְנָשַׁ֤ל הַבַּרְזֶל֙ מִן־הָעֵ֔ץ וּמָצָ֥א
אֶת־רֵעֵ֖הוּ וָמֵ֑ת ה֗וּא יָנ֛וּס אֶל־אַחַ֥ת הֶעָֽרִים־הָאֵ֖לֶּה וָחָֽי :ו
פֶּן־יִרְדֹּף֩ גֹּאֵ֨ל הַ ָדּ֜ם אַֽחֲרֵ֣י הָֽרֹצֵ֗חַ כִּ֣י־יֵחַם֘ ְלבָבוֹ֒ וְהִשִּׂיג֛וֹ
כִּֽי־יִרְבֶּ֥ה הַדֶּ֖רֶךְ וְהִכָּ֣הוּ נָ֑פֶשׁ וְלוֹ֙ אֵ֣ין מִשְׁפַּט־מָ֔וֶת כִּ֠י לֹ֣א
שֹׂנֵ֥א ה֛וּא ל֖וֹ מִתְּמ֥וֹל שִׁ ְלשֽׁוֹם :ז עַל־כֵּ֛ן אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ לֵאמֹ֑ר
שָׁלֹ֥שׁ עָרִ֖ים תַּבְדִּ֥יל לָֽךְ :ח וְאִם־יַרְחִ֞יב יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙
אֶת־גְּבֻ֣ ְלךָ֔ כַּֽאֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְנָ֤תַן ְלךָ֙ אֶת־כָּל־הָאָ֔רֶץ
אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר לָתֵ֥ת לַֽאֲבֹתֶֽיךָ :ט כִּֽי־תִשְׁמֹר֩ אֶת־כָּל־הַמִּצְוָ֨ה
הַזֹּ֜את לַֽעֲשׂתָ֗הּ אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֣י מְצַוְּךָ֘ הַיּוֹם֒ ְלאַֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֧ה
אֱלֹהֶ֛יךָ וְ ָללֶ֥כֶת בִּדְרָכָ֖יו כָּל־הַיָּמִ֑ים וְיָֽסַפְתָּ֙ ְלךָ֥ עוֹד֙ שָׁלֹ֣שׁ
עָרִ֔ים עַ֖ל הַשָּׁל֥שׁ הָאֵֽלֶּה :י וְלֹ֤א יִשָּׁפֵךְ֙ דָּ֣ם נָקִ֔י בְּ ֶ֣קרֶב
אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה וְהָיָ֥ה עָלֶ֖יךָ דָּמִֽים:
יא וְכִי־יִֽהְיֶ֥ה אִישׁ֙ שֹׂנֵ֣א ְלרֵעֵ֔הוּ וְאָ֤רַב לוֹ֙ וְקָ֣ם עָלָ֔יו וְהִכָּ֥הוּ
נֶ֖פֶשׁ וָמֵ֑ת וְנָ֕ס אֶל־אַחַ֖ת הֶֽעָרִ֥ים הָאֵֽל :יב וְשָֽׁלְחוּ֙ זִקְנֵ֣י עִיר֔וֹ
וְלָֽקְח֥וּ אֹת֖וֹ מִשָּׁ֑ם וְנָֽתְנ֣וּ אֹת֗וֹ בְּיַ֛ד גֹּאֵ֥ל הַדָּ֖ם וָמֵֽת :יג

תרכ

הקהל

סדר

לֹֽא־תָח֥וֹס עֵֽינְךָ֖ עָלָ֑יו וּבִֽעַרְתָּ֧ דַם־הַנָּקִ֛י מִיִּשְׂרָאֵ֖ל וְט֥וֹב לָֽךְ:
יד לֹ֤א תַסִּיג֙ גְּב֣וּל רֵֽעֲךָ֔ אֲשֶׁ֥ר גָּֽבְל֖וּ רִֽאשֹׁנִ֑ים בְּנַֽחֲלָֽתְךָ֙ אֲשֶׁ֣ר
לרִשְׁתָּֽהּ :טו
תִּנְחַ֔ל בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ ְ
לֹֽא־יָקוּם֩ עֵ֨ד אֶחָ֜ד בְּאִ֗ישׁ ְלכָל־עָוֹן֙ וּ ְלכָל־חַטָּ֔את בְּכָל־חֵ֖טְא
אֲשֶׁ֣ר יֶֽחֱטָ֑א עַל־פִּ֣י | שְׁנֵ֣י עֵדִ֗ים א֛וֹ עַל־פִּ֥י שְׁלשָֽׁה־עֵדִ֖ים
יָק֥וּם דָּבָֽר :טז כִּֽי־יָק֥וּם עֵד־חָמָ֖ס בְּאִ֑ישׁ לַֽעֲנ֥וֹת בּ֖וֹ סָרָֽה :יז
וְעָֽמְד֧וּ שְׁנֵי־הָֽאֲנָשִׁ֛ים אֲשֶׁר־ ָלהֶ֥ם הָרִ֖יב ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה ִלפְנֵ֤י
הַכֹּֽהֲנִים֙ וְהַשֹּׁ֣פְטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר יִֽהְי֖וּ בַּיָּמִ֥ים הָהֵֽם :יח וְדָֽרְשׁ֥וּ
הַשֹּֽׁפְטִ֖ים הֵיטֵ֑ב וְהִנֵּ֤ה עֵד־שֶׁ֨קֶר֙ הָעֵ֔ד שֶׁ֖קֶר עָנָ֥ה בְאָחִֽיו :יט
וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֥ר זָמַ֖ם לַֽעֲשׂ֣וֹת לְאָחִ֑יו וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע
מִקִּרְבֶּֽךָ :כ וְהַנִּשְׁאָרִ֖ים יִשְׁמְע֣וּ וְיִרָ֑אוּ וְלֹא־יֹסִ֨פוּ לַֽעֲשׂ֜וֹת
ע֗וֹד כַּדָּבָ֥ר הָרָ֛ע הַזֶּ֖ה בְּקִרְבֶּֽךָ :כא וְלֹ֥א תָח֖וֹס עֵינֶ֑ךָ נֶ֣פֶשׁ
בְּנֶ֗פֶשׁ עַ֤יִן בְּעַ֨יִן֙ שֵׁ֣ן בְּשֵׁ֔ן יָ֥ד בְּיָ֖ד רֶ֥גֶל בְּרָֽגֶל:
דברים פרק כ'

א כִּֽי־תֵצֵ֨א ַלמִּ ְלחָמָ֜ה עַל־אֹֽיְבֶ֗ךָ ְוֽרָאִ֜יתָ ס֤וּס וָרֶ֨כֶב֙ עַ֚ם רַ֣ב
מִמְּךָ֔ לֹ֥א תִירָ֖א מֵהֶ֑ם כִּֽי־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עִמָּ֔ךְ הַמַּֽעַ ְלךָ֖ מֵאֶ֥רֶץ
מִצְרָֽיִם :ב וְהָיָ֕ה כְּקָֽרָבְכֶ֖ם אֶל־הַמִּ ְלחָמָ֑ה וְנִגַּ֥שׁ הַכֹּהֵ֖ן וְדִבֶּ֥ר
אֶל־הָעָֽם :ג וְאָמַ֤ר אֲ ֵלהֶם֙ שְׁמַ֣ע יִשְׂרָאֵ֔ל אַתֶּ֨ם קְרֵבִ֥ים הַיּ֛וֹם
ַלמִּ ְלחָמָ֖ה עַל־אֹֽיְבֵיכֶ֑ם אַל־יֵרַ֣ךְ ְלבַבְכֶ֗ם אַל־תִּֽירְא֧וּ
וְאַֽל־תַּחְפְּז֛וּ וְאַל־תַּֽעַרְצ֖וּ מִפְּנֵיהֶֽם :ד כִּ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם
לכֶ֛ם עִם־אֹֽיְבֵיכֶ֖ם לְהוֹשִׁ֥יעַֽ אֶתְכֶֽם :ה
הַֽהֹלֵ֖ךְ עִמָּכֶ֑ם ְלהִ ָלּחֵ֥ם ָ
וְדִבְּר֣וּ הַשֹּֽׁטְרִים֘ אֶל־הָעָ֣ם לֵאמֹר֒ מִֽי־הָאִ֞ישׁ אֲשֶׁ֨ר בָּנָ֤ה
בַֽיִת־חָדָשׁ֙ וְלֹ֣א חֲנָכ֔וֹ יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב לְבֵית֑וֹ פֶּן־יָמוּת֙ בַּמִּ ְלחָמָ֔ה

סדר

הקהל

תרכא

וְאִ֥ישׁ אַחֵ֖ר יַחְנְכֶֽנּוּ :ו וּמִֽי־הָאִ֞ישׁ אֲשֶׁ֨ר־נָטַ֥ע כֶּ֨רֶם֙ וְ ֹל֣א
חִ ְלּל֔וֹ יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב ְלבֵית֑וֹ פֶּן־יָמוּת֙ בַּמִּ ְלחָמָ֔ה וְאִ֥ישׁ אַחֵ֖ר
יְחַ ְלּלֶֽנּוּ :ז וּמִֽי־הָאִ֞ישׁ אֲשֶׁ֨ר־אֵרַ֤שׂ אִשָּׁה֙ וְלֹ֣א ְלקָחָ֔הּ יֵלֵ֖ךְ
לחָמָ֔ה וְאִ֥ישׁ אַחֵ֖ר יִקָּחֶֽנָּה :ח
וְיָשֹׁ֣ב לְבֵית֑וֹ פֶּן־יָמוּת֙ בַּמִּ ְ
וְיָֽסְפ֣וּ הַשֹּֽׁטְרִים֘ ְלדַבֵּ֣ר אֶל־הָעָם֒ וְאָֽמְר֗וּ מִֽי־הָאִ֤ישׁ הַיָּרֵא֙
וְרַ֣ךְ הַ ֵלּבָ֔ב יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב ְלבֵית֑וֹ וְלֹ֥א יִמַּ֛ס אֶת־ ְלבַ֥ב אֶחָ֖יו
כִּ ְלבָבֽוֹ :ט וְהָיָ֛ה כְּכַלֹּ֥ת הַשֹּֽׁטְרִ֖ים ְלדַבֵּ֣ר אֶל־הָעָ֑ם וּפָֽקְד֛וּ
שָׂרֵ֥י צְבָא֖וֹת בְּרֹ֥אשׁ הָעָֽם :י כִּֽי־תִקְרַ֣ב אֶל־עִ֔יר ְלהִלָּחֵ֖ם
עָלֶ֑יהָ וְקָרָ֥אתָ אֵלֶ֖יהָ ְלשָׁלֽוֹם :יא וְהָיָה֙ אִם־שָׁל֣וֹם תַּֽעַנְךָ֔
וּפָֽתְחָ֖ה לָ֑ךְ וְהָיָ֞ה כָּל־הָעָ֣ם הַנִּמְצָא־בָ֗הּ יִהְי֥וּ ְלךָ֛ ָלמַ֖ס
וַֽעֲבָדֽוּךָ :יב וְאִם־לֹ֤א תַשְׁלִים֙ עִמָּ֔ךְ וְעָֽשְׂתָ֥ה עִמְּךָ֖ מִ ְלחָמָ֑ה
וְצַרְתָּ֖ עָלֶֽיהָ :יג וּנְתָנָ֛הּ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בְּיָדֶ֑ךָ וְהִכִּיתָ֥
אֶת־כָּל־זְכוּרָ֖הּ ְלפִי־חָֽרֶב :יד רַ֣ק הַ֠נָּשִׁים וְהַטַּ֨ף וְהַבְּהֵמָ֜ה וְ ֹכל֩
אֲשֶׁ֨ר יִהְיֶ֥ה בָעִ֛יר כָּל־שְׁ ָללָ֖הּ תָּבֹ֣ז לָ֑ךְ וְאָֽכַ ְלתָּ֙ אֶת־שְׁלַ֣ל
אֹֽיְבֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ :טו כֵּ֤ן תַּֽעֲשֶׂה֙
ְלכָל־הֶ֣עָרִ֔ים הָֽרְחֹקֹ֥ת מִמְּךָ֖ מְאֹ֑ד אֲשֶׁ֛ר לֹא־מֵֽעָרֵ֥י
הַגּֽוֹיִם־הָאֵ֖לֶּה הֵֽנָּה :טז רַ֗ק מֵֽעָרֵ֤י הָֽעַמִּים֙ הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה
אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה לֹ֥א תְחַיֶּ֖ה כָּל־נְשָׁמָֽה :יז כִּי־הַֽחֲרֵ֣ם
תַּֽחֲרִימֵ֗ם הַֽחִתִּ֤י וְהָֽאֱמֹרִי֙ הַכְּנַֽעֲנִ֣י וְהַפְּרִזִּ֔י הַֽחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִ֑י
כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוְּךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :יח ְלמַ֗עַן אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יְ ַלמְּד֤וּ אֶתְכֶם֙
לַֽעֲשׂ֔וֹת כְּכֹל֙ תּֽוֹעֲבֹתָ֔ם אֲשֶׁ֥ר עָשׂ֖וּ לֵאלֹֽהֵיהֶ֑ם וַֽחֲטָאתֶ֖ם
לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם :יט כִּֽי־תָצ֣וּר אֶל־עִיר֩ יָמִ֨ים רַבִּ֜ים ְלֽהִ ָלּחֵ֧ם
עָלֶ֣יהָ ְלתָפְשָׂ֗הּ לֹֽא־תַשְׁחִ֤ית אֶת־עֵצָהּ֙ ִלנְדֹּ֤ ַח עָלָיו֙ גַּרְזֶ֔ן כִּ֚י

תרכב

הקהל

סדר

מִמֶּ֣נּוּ תֹאכֵ֔ל וְאֹת֖וֹ לֹ֣א תִכְרֹ֑ת כִּ֤י הָֽאָדָם֙ עֵ֣ץ הַשָּׂדֶ֔ה ָלבֹ֥א
מִפָּנֶ֖יךָ בַּמָּצֽוֹר :כ רַ֞ק עֵ֣ץ אֲשֶׁר־תֵּדַ֗ע כִּ֣י־לֹא־עֵ֤ץ מַֽאֲכָל֙
ה֔וּא אֹת֥וֹ תַשְׁחִ֖ית וְכָרָ֑תָּ וּבָנִ֣יתָ מָצ֗וֹר עַל־הָעִיר֙ אֲשֶׁר־הִוא֙
עֹשָׂ֧ה עִמְּךָ֛ מִ ְלחָמָ֖ה עַ֥ד רִדְתָּֽהּ:
דברים פרק כ"א

א כִּֽי־יִמָּצֵ֣א חָלָ֗ל בַּֽאֲדָמָה֙ אֲשֶׁר֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ נֹתֵ֤ן לְךָ֙
ְלרִשְׁתָּ֔הּ נֹפֵ֖ל בַּשָּׂדֶ֑ה לֹ֥א נוֹדַ֖ע מִ֥י ִהכָּֽהוּ :ב וְיָֽצְא֥וּ זְקֵנֶ֖יךָ
וְשֹֽׁפְטֶ֑יךָ וּמָֽדְדוּ֙ אֶל־הֶ֣עָרִ֔ים אֲשֶׁ֖ר סְבִיבֹ֥ת הֶֽחָלָֽל :ג וְהָיָ֣ה
הָעִ֔יר הַקְּרֹבָ֖ה אֶל־הֶֽחָלָ֑ל וְלָֽקְח֡וּ זִקְנֵי֩ הָעִ֨יר הַהִ֜וא עֶגְלַ֣ת
בָּקָ֗ר אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־עֻבַּד֙ בָּ֔הּ אֲשֶׁ֥ר לֹא־מָֽשְׁכָ֖ה בְּעֹֽל :ד וְהוֹרִ֡דוּ
זִקְנֵי֩ הָעִ֨יר הַהִ֤וא אֶת־הָֽעֶגְ ָלה֙ אֶל־נַ֣חַל אֵיתָ֔ן אֲשֶׁ֛ר
לֹא־יֵֽעָבֵ֥ד בּ֖וֹ וְלֹ֣א יִזָּרֵ֑עַ וְעָֽרְפוּ־שָׁ֥ם אֶת־הָֽעֶגְלָ֖ה בַּנָּֽחַל :ה
וְנִגְּשׁ֣וּ הַכֹּֽהֲנִים֘ בְּנֵ֣י ֵלוִי֒ כִּ֣י בָ֗ם בָּחַ֞ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ְלשָׁ֣רְת֔וֹ
וּ ְלבָרֵ֖ךְ בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֑ה וְעַל־פִּיהֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה כָּל־רִ֥יב וְכָל־נָֽגַע :ו וְכֹ֗ל
זִקְנֵי֙ הָעִ֣יר הַהִ֔וא הַקְּרֹבִ֖ים אֶל־הֶֽחָלָ֑ל יִרְחֲצוּ֙ אֶת־יְדֵיהֶ֔ם
עַל־הָֽעֶגְלָ֖ה הָֽעֲרוּפָ֥ה בַנָּֽחַל :ז וְעָנ֖וּ וְאָֽמְר֑וּ יָדֵ֗ינוּ לֹ֤א )שפכה
כתיב( שָֽׁפְכוּ֙ אֶת־הַ ָדּ֣ם הַזֶּ֔ה וְעֵינֵ֖ינוּ לֹ֥א רָאֽוּ :ח כַּפֵּר֩ ְלעַמְּךָ֙
יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶׁר־פָּדִ֨יתָ֙ יְהֹוָ֔ה וְאַל־תִּתֵּן֙ דָּ֣ם נָקִ֔י בְּקֶ֖רֶב עַמְּךָ֣
יִשְׂרָאֵ֑ל וְנִכַּפֵּ֥ר לָהֶ֖ם הַדָּֽם :ט וְאַתָּ֗ה תְּבַעֵ֛ר הַדָּ֥ם הַנָּקִ֖י
מִקִּרְבֶּ֑ךָ כִּי־תַֽעֲשֶׂ֥ה הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֥י יְהֹוָֽה :י כִּֽי־תֵצֵ֥א ַלמִּ ְלחָמָ֖ה
עַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ וּנְתָנ֞וֹ יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ בְּיָדֶ֖ךָ וְשָׁבִ֥יתָ שִׁבְיֽוֹ :יא
וְרָאִ֨יתָ֙ בַּשִּׁבְיָ֔ה אֵ֖שֶׁת יְפַת־תֹּ֑אַר וְחָֽשַׁקְתָּ֣ בָ֔הּ וְלָֽקַחְתָּ֥ ְלךָ֖
ְלאִשָּֽׁה :יב וַֽהֲבֵאתָ֖הּ אֶל־תּ֣וֹךְ בֵּיתֶ֑ךָ וְגִ ְלּחָה֙ אֶת־רֹאשָׁ֔הּ

סדר

הקהל

תרכג

וְעָֽשְׂתָ֖ה אֶת־צִפָּרְנֶֽיהָ :יג וְהֵסִירָה֩ אֶת־שִׂמְלַ֨ת שִׁבְיָ֜הּ מֵֽעָלֶ֗יהָ
וְיָֽשְׁבָה֙ בְּבֵיתֶ֔ךָ וּבָֽכְתָ֛ה אֶת־אָבִ֥יהָ וְאֶת־אִמָּ֖הּ יֶ֣רַח יָמִ֑ים
וְאַ֨חַר כֵּ֜ן תָּב֤וֹא אֵלֶ֨יהָ֙ וּֽבְעַלְתָּ֔הּ וְהָֽיְתָ֥ה ְלךָ֖ ְלאִשָּֽׁה :יד וְהָיָ֞ה
אִם־לֹ֧א חָפַ֣צְתָּ בָּ֗הּ וְשִׁ ַלּחְתָּהּ֙ ְלנַפְשָׁ֔הּ וּמָכֹ֥ר לֹֽא־תִמְכְּרֶ֖נָּה
בַּכָּ֑סֶף לֹֽא־תִתְעַמֵּ֣ר בָּ֔הּ תַּ֖חַת אֲשֶׁ֥ר עִנִּיתָֽהּ :טו כִּי־תִֽהְיֶ֨יןָ
ְלאִ֜ישׁ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֗ים הָֽאַחַ֤ת אֲהוּבָה֙ וְהָֽאַחַ֣ת שְׂנוּאָ֔ה וְיָֽלְדוּ־ל֣וֹ
לשְּׂנִיאָֽה :טז
בָנִ֔ים הָֽאֲהוּבָ֖ה וְהַשְּׂנוּאָ֑ה וְהָיָ֛ה הַבֵּ֥ן הַבְּכֹ֖ר ַ
וְהָיָ֗ה בְּיוֹם֙ הַנְחִיל֣וֹ אֶת־בָּנָ֔יו אֵ֥ת אֲשֶׁר־יִֽהְיֶ֖ה ל֑וֹ לֹ֣א יוּכַ֗ל
ְלבַכֵּר֙ אֶת־בֶּן־הָ֣אֲהוּבָ֔ה עַל־פְּנֵ֥י בֶן־הַשְּׂנוּאָ֖ה הַבְּכֹֽר :יז כִּי֩
אֶת־הַבְּכֹ֨ר בֶּן־הַשְּׂנוּאָ֜ה יַכִּ֗יר לָ֤תֶת לוֹ֙ פִּ֣י שְׁנַ֔יִם בְּכֹ֥ל
אֲשֶׁר־יִמָּצֵ֖א ל֑וֹ כִּי־הוּא֙ רֵאשִׁ֣ית אֹנ֔וֹ ל֖וֹ מִשְׁפַּ֥ט הַבְּכֹרָֽה :יח
כִּי־יִֽהְיֶ֣ה ְלאִ֗ישׁ בֵּ֚ן סוֹרֵ֣ר וּמוֹרֶ֔ה אֵי ֶנ֣נּוּ שֹׁמֵ֔עַ בְּק֥וֹל אָ ִב֖יו
וּבְק֣וֹל אִמּ֑וֹ וְיִסְּר֣וּ אֹת֔וֹ וְלֹ֥א יִשְׁמַ֖ע אֲלֵיהֶֽם :יט וְתָ֥פְשׂוּ ב֖וֹ
אָבִ֣יו וְאִמּ֑וֹ וְהוֹצִ֧יאוּ אֹת֛וֹ אֶל־זִקְנֵ֥י עִיר֖וֹ וְאֶל־שַׁ֥עַר מְקֹמֽוֹ:
כ וְאָֽמְר֞וּ אֶל־זִקְנֵ֣י עִיר֗וֹ בְּנֵ֤נוּ זֶה֙ סוֹרֵ֣ר וּמֹרֶ֔ה אֵינֶ֥נּוּ שֹׁמֵ֖עַ
בְּקֹלֵ֑נוּ זוֹלֵ֖ל וְסֹבֵֽא :כא וּ֠רְגָמֻהוּ כָּל־אַנְשֵׁ֨י עִיר֤וֹ בָֽאֲבָנִים֙ וָמֵ֔ת
וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּ֑ךָ וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל יִשְׁמְע֥וּ וְיִרָֽאוּ :כב
וְכִי־יִֽהְיֶ֣ה בְאִ֗ישׁ חֵ֛טְא מִשְׁפַּט־מָ֖וֶת וְהוּמָ֑ת וְתָלִ֥יתָ אֹת֖וֹ
עַל־עֵֽץ :כג לֹֽא־תָלִ֨ין נִבְ ָלת֜וֹ עַל־הָעֵ֗ץ כִּֽי־קָב֤וֹר תִּקְבְּרֶ֨נּוּ֙
בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא כִּֽי־קִ ְללַ֥ת אֱלֹהִ֖ים תָּל֑וּי וְלֹ֤א תְטַמֵּא֙
אֶת־אַדְמָ֣תְךָ֔ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ נַֽחֲלָֽה:

תרכד

הקהל

סדר
דברים פרק כ"ב

א לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־שׁ֨וֹר אָחִ֜יךָ א֤וֹ אֶת־שֵׂיוֹ֙ נִדָּחִ֔ים וְהִתְעַלַּמְתָּ֖
מֵהֶ֑ם הָשֵׁ֥ב תְּשִׁיבֵ֖ם לְאָחִֽיךָ :ב וְאִם־לֹ֨א קָר֥וֹב אָחִ֛יךָ אֵלֶ֖יךָ
וְלֹ֣א יְדַעְתּ֑וֹ וַֽאֲסַפְתּוֹ֙ אֶל־תּ֣וֹךְ בֵּיתֶ֔ךָ וְהָיָ֣ה עִמְּךָ֗ עַ֣ד ְדּרֹ֤שׁ
אָחִ֨יךָ֙ אֹת֔וֹ וַֽהֲשֵֽׁבֹת֖וֹ לֽוֹ :ג וְ ֵכ֧ן תַּֽעֲשֶׂ֣ה לַֽחֲמֹר֗וֹ וְכֵ֣ן תַּֽעֲשֶׂה֘
ְלשִׂמְלָתוֹ֒ וְכֵ֨ן תַּֽעֲשֶׂ֘ה ְלכָל־אֲבֵדַ֥ת אָחִ֛יךָ אֲשֶׁר־תֹּאבַ֥ד מִמֶּ֖נּוּ
וּמְצָאתָ֑הּ לֹ֥א תוּכַ֖ל ְלהִתְעַלֵּֽם :ד לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־חֲמ֨וֹר
אָחִ֜יךָ א֤וֹ שׁוֹרוֹ֙ נֹֽפְלִ֣ים בַּדֶּ֔רֶךְ וְהִתְעַלַּמְתָּ֖ מֵהֶ֑ם הָקֵ֥ם תָּקִ֖ים
עִמּֽוֹ :ה לֹא־יִֽהְיֶ֤ה כְלִי־גֶ֨בֶר֙ עַל־אִשָּׁ֔ה וְלֹֽא־יִ ְלבַּ֥שׁ גֶּ֖בֶר
שִׂמְלַ֣ת אִשָּׁ֑ה כִּ֧י תֽוֹעֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶי֖ךָ כָּל־עֹ֥שֵׂה אֵֽלֶּה :ו כִּ֣י
יִקָּרֵ֣א קַן־צִפּ֣וֹר | ְלפָנֶ֡יךָ בַּדֶּ֜רֶךְ בְּכָל־עֵ֣ץ | א֣וֹ עַל־הָאָ֗רֶץ
אֶפְרֹחִים֙ אוֹ בֵיצִ֔ים וְהָאֵ֤ם רֹבֶ֨צֶת֙ עַל־הָ֣אֶפְרֹחִ֔ים א֖וֹ
עַל־הַבֵּיצִ֑ים לֹֽא־תִקַּ֥ח הָאֵ֖ם עַל־הַבָּנִֽים :ז שַׁלֵּ֤חַ תְּשַׁלַּח֙
אֶת־הָאֵ֔ם וְאֶת־הַבָּנִ֖ים תִּֽקַּֽח־לָ֑ךְ ְלמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְהַֽאֲרַכְתָּ֖
יָמִֽים :ח כִּ֤י תִבְנֶה֙ בַּ֣יִת חָדָ֔שׁ וְעָשִׂ֥יתָ מַֽעֲקֶ֖ה ְלגַגֶּ֑ךָ
וְלֹֽא־תָשִׂ֤ים דָּמִים֙ בְּבֵיתֶ֔ךָ כִּֽי־יִפֹּ֥ל הַנֹּפֵ֖ל מִמֶּֽנּוּ :ט לֹֽא־תִזְרַ֥ע
כַּרְמְךָ֖ כִּ ְלאָ֑יִם פֶּן־תִּקְדַּ֗שׁ הַֽמְ ֵלאָ֤ה הַזֶּ֨רַע֙ אֲשֶׁ֣ר תִּזְרָ֔ע
וּתְבוּאַ֖ת הַכָּֽרֶם :י לֹא־תַֽחֲרֹ֥שׁ בְּשֽׁוֹר־וּבַֽחֲמֹ֖ר יַחְדָּֽו :יא לֹ֤א
תִ ְלבַּשׁ֙ שַֽׁעַטְנֵ֔ז צֶ֥מֶר וּפִשְׁתִּ֖ים יַחְדָּֽו :יב גְּדִלִ֖ים תַּֽעֲשֶׂה־לָּ֑ךְ
עַל־אַרְבַּ֛ע כַּנְפ֥וֹת כְּסֽוּתְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר תְּכַסֶּה־בָּֽהּ :יג כִּֽי־יִקַּ֥ח אִ֖ישׁ
אִשָּׁ֑ה וּבָ֥א אֵלֶ֖יהָ וּשְׂנֵאָֽהּ :יד וְשָׂ֥ם ָלהּ֙ עֲלִילֹ֣ת דְּבָרִ֔ים
וְהוֹצִ֥א עָלֶ֖יהָ שֵׁ֣ם רָ֑ע וְאָמַ֗ר אֶת־הָֽאִשָּׁ֤ה הַזֹּאת֙ ָלקַ֔חְתִּי
לקַ֛ח אֲבִ֥י )הנער
וָֽאֶקְרַ֣ב אֵלֶ֔יהָ וְלֹֽא־מָצָ֥אתִי לָ֖הּ בְּתוּלִֽים :טו וְ ָ
כתיב( הַֽנַּעֲרָ֖ה וְאִמָּ֑הּ וְהוֹצִ֜יאוּ אֶת־בְּתוּלֵ֧י )הנער כתיב( הַֽנַּ ֲערָ֛ה

סדר

הקהל

תרכה

אֶל־זִקְנֵ֥י הָעִ֖יר הַשָּֽׁעְרָה :טז וְאָמַ֛ר אֲבִ֥י )הנער כתיב( הַֽ ַנּעֲרָ֖ה
אֶל־הַזְּקֵנִ֑ים אֶת־בִּתִּ֗י נָתַ֜תִּי ָלאִ֥ישׁ הַזֶּ֛ה ְ
לאִשָּׁ֖ה וַיִּשְׂנָאֶֽהָ :יז
וְהִנֵּה־ה֡וּא שָׂם֩ עֲלִילֹ֨ת דְּבָרִ֜ים לֵאמֹ֗ר לֹֽא־מָצָ֤אתִי ְלבִתְּךָ֙
בְּתוּלִ֔ים וְאֵ֖לֶּה בְּתוּלֵ֣י בִתִּ֑י וּפָֽרְשׂוּ֙ הַשִּׂמְלָ֔ה ִלפְנֵ֖י זִקְנֵ֥י
הָעִֽיר :יח וְלָֽקְח֛וּ זִקְנֵ֥י הָֽעִיר־הַהִ֖וא אֶת־הָאִ֑ישׁ וְיִסְּר֖וּ אֹתֽוֹ :יט
וְעָֽנְשׁ֨וּ אֹת֜וֹ מֵ֣אָה כֶ֗סֶף וְנָֽתְנ ֙וּ לַֽאֲבִ֣י הַֽנַּֽעֲרָ֔ה כִּ֤י הוֹצִיא֙ שֵׁ֣ם
רָ֔ע עַ֖ל בְּתוּלַ֣ת יִשְׂרָאֵ֑ל וְלוֹ־תִֽהְיֶ֣ה ְלאִשָּׁ֔ה לֹֽא־יוּכַ֥ל
ְלשַׁ ְלּחָ֖הּ כָּל־יָמָֽיו :כ וְאִם־אֱמֶ֣ת הָיָ֔ה הַדָּבָ֖ר הַזֶּ֑ה לֹֽא־נִמְצְא֥וּ
בְתוּלִ֖ים )לנער כתיב( לַֽנַּעֲרָֽה :כא וְהוֹצִ֨יאוּ אֶת־)הנער כתיב(
הַֽנַּעֲרָ֜ה אֶל־פֶּ֣תַח בֵּית־אָבִ֗יהָ וּסְקָלוּהָ֩ אַנְשֵׁ֨י עִירָ֤הּ בָּֽאֲבָנִים֙
וָמֵ֔תָה כִּי־עָֽשְׂתָ֤ה נְבָ ָלה֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל ִלזְנ֖וֹת בֵּ֣ית אָבִ֑יהָ וּבִֽעַרְתָּ֥
הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ :כב כִּֽי־יִמָּצֵ֨א אִ֜ישׁ שֹׁכֵ֣ב | עִם־אִשָּׁ֣ה
בְעֻֽלַת־בַּ֗עַל וּמֵ֨תוּ֙ גַּם־שְׁנֵיהֶ֔ם הָאִ֛ישׁ הַשֹּׁכֵ֥ב עִם־הָֽאִשָּׁ֖ה
וְהָֽאִשָּׁ֑ה וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִיִּשְׂרָאֵֽל :כג כִּ֤י יִֽהְיֶה֙ )נער כתיב( נַעֲרָ֣ה
בְתוּלָ֔ה מְאֹֽרָשָׂ֖ה לְאִ֑ישׁ וּמְצָאָ֥הּ אִ֛ישׁ בָּעִ֖יר וְשָׁכַ֥ב עִמָּֽהּ :כד
וְהֽוֹצֵאתֶ֨ם אֶת־שְׁנֵיהֶ֜ם אֶל־שַׁ֣עַר | הָעִ֣יר הַהִ֗וא וּסְקַ ְלתֶּ֨ם
אֹתָ֥ם בָּֽאֲבָנִים֘ וָמֵ֒תוּ֒ אֶת־)הנער כתיב( ַֽהנַּעֲרָ֗ה עַל־דְּבַר֙ אֲשֶׁ֣ר
לֹא־צָֽעֲקָ֣ה בָעִ֔יר וְאֶ֨ת־הָאִ֔ישׁ עַל־דְּבַ֥ר אֲשֶׁר־עִנָּ֖ה אֶת־אֵ֣שֶׁת
רֵעֵ֑הוּ וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ :כה ְוֽאִם־בַּשָּׂדֶ֞ה יִמְצָ֣א הָאִ֗ישׁ
אֶת־)הנער כתיב( הַֽנַּ ֲערָה֙ הַמְאֹ֣רָשָׂ֔ה וְהֶֽחֱזִיק־בָּ֥הּ הָאִ֖ישׁ וְשָׁכַ֣ב
לבַדּֽוֹ :כו )ולנער כתיב(
עִמָּ֑הּ וּמֵ֗ת הָאִ֛ישׁ אֲשֶׁר־שָׁכַ֥ב עִמָּ֖הּ ְ
וְלַֽנַּעֲרָה֙ לֹא־תַֽעֲשֶׂ֣ה דָבָ֔ר אֵ֥ין )לנער כתיב( לַֽנַּעֲרָ֖ה חֵ֣טְא מָ֑וֶת
כִּ֡י כַּֽאֲשֶׁר֩ יָק֨וּם אִ֤ישׁ עַל־רֵעֵ֨הוּ֙ וּרְצָח֣וֹ נֶ֔פֶשׁ כֵּ֖ן הַדָּבָ֥ר הַזֶּֽה:
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כז כִּ֥י בַשָּׂדֶ֖ה מְצָאָ֑הּ צָֽעֲקָ֗ה )הנער כתיב( הַֽנַּעֲרָה֙ הַֽמְאֹ֣רָשָׂ֔ה
וְאֵ֥ין מוֹשִׁ֖יעַ לָֽהּ :כח כִּֽי־יִמְצָ֣א אִ֗ישׁ )נער כתיב( נַעֲרָ֤ה בְתוּלָה֙
אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־אֹרָ֔שָׂה וּתְפָשָׂ֖הּ וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ וְנִמְצָֽאוּ :כט וְ֠נָתַן
הָאִ֨ישׁ הַשֹּׁכֵ֥ב עִמָּ֛הּ לַֽאֲבִ֥י )הנער כתיב( הַֽנַּעֲרָ֖ה חֲמִשִּׁ֣ים כָּ֑סֶף
וְלוֹ־תִֽהְיֶ֣ה ְלאִשָּׁ֗ה תַּ֚חַת אֲשֶׁ֣ר עִנָּ֔הּ לֹֽא־יוּכַ֥ל שַׁ ְלּחָ֖הּ
כָּל־יָמָֽיו:
דברים פרק כ"ג

א לֹֽא־יִקַּ֥ח אִ֖ישׁ אֶת־אֵ֣שֶׁת אָבִ֑יו וְלֹ֥א יְגַלֶּ֖ה כְּנַ֥ף אָבִֽיו:
לֹֽא־יָבֹ֧א פְצֽוּעַ־דַּכָּ֛ה וּכְר֥וּת שָׁפְכָ֖ה בִּקְהַ֥ל יְהֹוָֽה :ג לֹֽא־יָבֹ֥א
מַמְזֵ֖ר בִּקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה גַּ֚ם דּוֹר עֲשִׂירִ֔י לֹֽא־יָבֹ֥א ל֖וֹ בִּקְהַ֥ל יְהֹוָֽה:
ד לֹֽא־יָבֹ֧א עַמּוֹנִ֛י וּמֽוֹאָבִ֖י בִּקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה גַּ֚ם דּ֣וֹר עֲשִׂירִ֔י
לֹֽא־יָבֹ֥א ָלהֶ֛ם בִּקְהַ֥ל יְהֹוָ֖ה עַד־עוֹלָֽם :ה עַל־דְּבַ֞ר אֲשֶׁ֨ר
לֹֽא־קִדְּמ֤וּ אֶתְכֶם֙ בַּלֶּ֣חֶם וּבַמַּ֔יִם בַּדֶּ֖רֶךְ בְּצֵֽאתְכֶ֣ם מִמִּצְרָ֑יִם
וַֽאֲשֶׁר֩ שָׂכַ֨ר עָלֶ֜יךָ אֶת־בִּ ְלעָ֣ם בֶּן־בְּע֗וֹר מִפְּת֛וֹר אֲרַ֥ם נַֽהֲרַ֖יִם
ְלקַֽ ְללֶֽךָּ :ו וְלֹֽא־אָבָ֞ה יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ִלשְׁמֹ֣עַ אֶל־בִּ ְלעָ֔ם וַיַּֽהֲפֹךְ֩
יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֧יךָ ְלּךָ֛ אֶת־הַקְּ ָללָ֖ה ִלבְרָכָ֑ה כִּ֥י אֲהֵֽבְךָ֖ יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֶֽיךָ :ז לֹֽא־תִדְרֹ֥שׁ שְׁלֹמָ֖ם וְטֹֽבָתָ֑ם כָּל־יָמֶ֖יךָ לְעוֹלָֽם :ח
לֹֽא־תְתַעֵ֣ב אֲדֹמִ֔י כִּ֥י אָחִ֖יךָ ה֑וּא לֹֽא־תְתַעֵ֣ב מִצְרִ֔י כִּי־גֵ֖ר
הָיִ֥יתָ בְאַרְצֽוֹ :ט בָּנִ֛ים אֲשֶׁר־יִוָּֽ ְלד֥וּ ָלהֶ֖ם דּוֹר שְׁלִישִׁ֑י יָבֹ֥א
ָלהֶ֖ם בִּקְהַ֥ל יְהֹוָֽה :י כִּֽי־תֵצֵ֥א מַֽחֲנֶ֖ה עַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ וְנִ֨שְׁמַרְתָּ֔
מִכֹּ֖ל דָּבָ֥ר רָֽע :יא כִּי־יִֽהְיֶ֤ה בְךָ֙ אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֛ר לֹא־יִֽהְיֶ֥ה טָה֖וֹר
מִקְּרֵה־לָ֑יְלָה וְיָצָא֙ אֶל־מִח֣וּץ לַֽמַּֽחֲ ֶנ֔ה לֹ֥א יָבֹ֖א אֶל־תּ֥וֹךְ
הַֽמַּֽחֲנֶֽה :יב וְהָיָ֥ה ִלפְנוֹת־עֶ֖רֶב יִרְחַ֣ץ בַּמָּ֑יִם וּכְבֹ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ
ב
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יָבֹ֖א אֶל־תּ֥וֹךְ הַֽמַּֽחֲנֶֽה :יג וְיָד֙ תִּהְיֶ֣ה ְלךָ֔ מִח֖וּץ לַֽ ַֽמּחֲנֶ֑ה
וְיָצָ֥אתָ שָׁ֖מָּה חֽוּץ :יד וְיָתֵ֛ד תִּהְיֶ֥ה ְלךָ֖ עַל־אֲזֵנֶ֑ךָ וְהָיָה֙
בְּשִׁבְתְּךָ֣ ח֔וּץ וְחָֽפַרְתָּ֣ה בָ֔הּ וְשַׁבְתָּ֖ וְכִסִּ֥יתָ אֶת־צֵֽאָתֶֽךָ :טו כִּי֩
יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ מִתְהַלֵּ֣ךְ | בְּקֶ֣רֶב מַֽחֲנֶ֗ךָ ְלהַצִּֽי ְלךָ֙ וְלָתֵ֤ת אֹֽיְבֶ֨יךָ֙
ְלפָנֶ֔יךָ וְהָיָ֥ה מַֽחֲנֶ֖יךָ קָד֑וֹשׁ וְלֹֽא־יִרְאֶ֤ה בְךָ֙ עֶרְוַ֣ת דָּבָ֔ר וְשָׁ֖ב
מֵאַֽחֲרֶֽיךָ :טז לֹֽא־תַסְגִּ֥יר עֶ֖בֶד אֶל־אֲדֹנָ֑יו אֲשֶׁר־יִנָּצֵ֥ל אֵלֶ֖יךָ
מֵעִ֥ם אֲדֹנָֽיו :יז עִמְּךָ֞ יֵשֵׁ֣ב בְּקִרְבְּךָ֗ בַּמָּק֧וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֛ר
בְּאַחַ֥ד שְׁעָרֶ֖יךָ בַּטּ֣וֹב ל֑וֹ לֹ֖א תּוֹנֶֽנּוּ :יח לֹא־תִֽהְיֶ֥ה קְדֵשָׁ֖ה
מִבְּנ֣וֹת יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה קָדֵ֖שׁ מִבְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל :יט לֹֽא־תָבִיא֩
אֶתְנַ֨ן זוֹנָ֜ה וּמְחִ֣יר כֶּ֗לֶב בֵּ֛ית יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ְלכָל־נֶ֑דֶר כִּ֧י
תֽוֹעֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ גַּם־שְׁנֵיהֶֽם :כ לֹֽא־תַשִּׁ֣יךְ לְאָחִ֔יךָ נֶ֥שֶׁךְ
כֶּ֖סֶף נֶ֣שֶׁךְ אֹ֑כֶל נֶ֕שֶׁךְ כָּל־דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֥ר יִשָּֽׁךְ :כא ַלנָּכְרִ֣י תַשִּׁ֔יךְ
וּלְאָחִ֖יךָ לֹ֣א תַשִּׁ֑יךְ ְלמַ֨עַן יְבָֽרֶכְךָ֜ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בְּכֹל֙ מִשְׁלַ֣ח
אשֶׁר־אַתָּ֥ה בָא־שָׁ֖מָּה ְלרִשְׁתָּֽהּ :כב כִּֽי־תִדֹּ֥ר
יָדֶ֔ךָ עַל־הָאָ֕רֶץ ֲ
נֶ֨דֶר֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תְאַחֵ֖ר לְשַׁלְּמ֑וֹ כִּֽי־דָרֹ֨שׁ יִדְרְשֶׁ֜נּוּ
יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא :כג וְכִ֥י תֶחְדַּ֖ל ִלנְדֹּ֑ר
לֹא־יִֽהְיֶ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא :כד מוֹצָ֥א שְׂפָתֶ֖יךָ תִּשְׁמֹ֣ר וְעָשִׂ֑יתָ
כַּֽאֲשֶׁ֨ר נָדַ֜רְתָּ לַֽיהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ נְדָבָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ בְּפִֽיךָ :כה
כִּ֤י תָבֹא֙ בְּכֶ֣רֶם רֵעֶ֔ךָ וְאָֽכַ ְלתָּ֧ עֲנָבִ֛ים כְּנַפְשְׁךָ֖ שָׂבְעֶ֑ךָ
וְאֶֽל־כֶּ ְליְךָ֖ לֹ֥א תִתֵּֽן :כו כִּ֤י תָבֹא֙ בְּקָמַ֣ת רֵעֶ֔ךָ וְקָֽטַפְתָּ֥ מְלִילֹ֖ת
בְּיָדֶ֑ךָ וְחֶרְמֵשׁ֙ לֹ֣א תָנִ֔יף עַ֖ל קָמַ֥ת רֵעֶֽךָ:
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א כִּֽי־יִקַּ֥ח אִ֛ישׁ אִשָּׁ֖ה וּבְעָלָ֑הּ וְהָיָ֞ה אִם־לֹ֧א תִמְצָא־חֵ֣ן
בְּעֵינָ֗יו כִּי־מָ֤צָא בָהּ֙ עֶרְוַ֣ת דָּבָ֔ר וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן
בְּיָדָ֔הּ וְשִׁ ְלּחָ֖הּ מִבֵּיתֽוֹ :ב וְיָֽצְאָ֖ה מִבֵּית֑וֹ וְהָֽ ְלכָ֖ה וְהָֽיְתָ֥ה
ְלאִֽישׁ־אַחֵֽר :ג וּשְׂנֵאָהּ֘ הָאִ֣ישׁ הָאַֽחֲרוֹן֒ וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר
כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁ ְלּחָ֖הּ מִבֵּית֑וֹ א֣וֹ כִ֤י יָמוּת֙ הָאִ֣ישׁ
הָאַֽחֲר֔וֹן אֲשֶׁר־ ְלקָחָ֥הּ ל֖וֹ ְלאִשָּֽׁה :ד לֹֽא־יוּכַ֣ל בַּעְלָ֣הּ
הָֽרִאשׁ֣וֹן אֲשֶׁר־שִׁ֠ ְלּחָהּ ָלשׁ֨וּב ְלקַחְתָּ֜הּ ִלהְי֧וֹת ל֣וֹ ְלאִשָּׁ֗ה
אַֽחֲרֵי֙ אֲשֶׁ֣ר הֻטַּמָּ֔אָה כִּי־תֽוֹעֵבָ֥ה הִ֖וא ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְלֹ֤א
תַֽחֲטִיא֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְ
לךָ֖ נַֽחֲלָֽה :ה
כִּֽי־יִקַּ֥ח אִישׁ֙ אִשָּׁ֣ה חֲדָשָׁ֔ה לֹ֤א יֵצֵא֙ בַּצָּבָ֔א וְלֹא־יַֽעֲבֹ֥ר
עָלָ֖יו ְלכָל־דָּבָ֑ר נָקִ֞י יִהְיֶ֤ה לְבֵיתוֹ֙ שָׁנָ֣ה אֶחָ֔ת וְשִׂמַּ֖ח
אֶת־אִשְׁתּ֥וֹ אֲשֶׁר־ ָלקָֽח :ו לֹא־יַֽחֲבֹ֥ל רֵחַ֖יִם וָרָ֑כֶב כִּי־נֶ֖פֶשׁ
ה֥וּא חֹבֵֽל :ז כִּֽי־יִמָּצֵ֨א אִ֜ישׁ גֹּנֵ֨ב נֶ֤פֶשׁ מֵֽאֶחָיו֙ מִבְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל
וְהִתְעַמֶּר־בּ֖וֹ וּמְכָר֑וֹ וּמֵת֙ הַגַּנָּ֣ב הַה֔וּא וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ:
ח הִשָּׁ֧מֶר בְּנֶֽגַע־הַצָּרַ֛עַת ִלשְׁמֹ֥ר מְאֹ֖ד וְלַֽעֲשׂ֑וֹת כְּכֹל֩
אֲשֶׁר־יוֹר֨וּ אֶתְכֶ֜ם הַכֹּֽהֲנִ֧ים הַֽ ְלוִיִּ֛ם כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוִּיתִ֖ם תִּשְׁמְר֥וּ
לַֽעֲשֽׂוֹת :ט זָכ֕וֹר אֵ֧ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ְלמִרְיָ֑ם
בַּדֶּ֖רֶךְ בְּצֵֽאתְכֶ֥ם מִמִּצְרָֽיִם :י כִּֽי־תַשֶּׁ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ מַשַּׁ֣את מְא֑וּמָה
לֹֽא־תָבֹ֥א אֶל־בֵּית֖וֹ לַֽעֲבֹ֥ט עֲבֹטֽוֹ :יא בַּח֖וּץ תַּֽעֲמֹ֑ד וְהָאִ֗ישׁ
אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ נֹשֶׁ֣ה ב֔וֹ יוֹצִ֥יא אֵלֶ֛יךָ אֶת־הָֽעֲב֖וֹט הַחֽוּצָה :יב
וְאִם־אִ֥ישׁ עָנִ֖י ה֑וּא לֹ֥א תִשְׁכַּ֖ב בַּֽעֲבֹטֽוֹ :יג הָשֵׁב֩ תָּשִׁ֨יב ל֤וֹ
אֶת־הָֽעֲבוֹט֙ כְּב֣וֹא הַשֶּׁ֔מֶשׁ וְשָׁכַ֥ב בְּשַׂ ְלמָת֖וֹ וּבֵֽרֲכֶ֑ךָּ וּ ְלךָ֙
תִּהְיֶ֣ה צְדָקָ֔ה ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :יד לֹא־תַֽעֲשֹׁ֥ק שָׂכִ֖יר עָנִ֣י
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וְאֶבְי֑וֹן מֵֽאַחֶ֕יךָ א֧וֹ מִגֵּֽרְךָ֛ אֲשֶׁ֥ר בְּאַרְצְךָ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ :טו בְּיוֹמוֹ֩
תִתֵּ֨ן שְׂכָר֜וֹ ְוֽלֹֽא־תָב֧וֹא עָלָ֣יו הַשֶּׁ֗מֶשׁ כִּ֤י עָנִי֙ ה֔וּא וְאֵלָ֕יו
ה֥וּא נֹשֵׂ֖א אֶת־נַפְשׁ֑וֹ וְלֹֽא־יִקְרָ֤א עָלֶ֨יךָ֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖
חֵֽטְא :טז לֹא־יֽוּמְת֤וּ אָבוֹת֙ עַל־בָּנִ֔ים וּבָנִ֖ים לֹא־יֽוּמְת֣וּ
עַל־אָב֑וֹת אִ֥ישׁ בְּחֶטְא֖וֹ יוּמָֽתוּ :יז לֹ֣א תַטֶּ֔ה מִשְׁפַּ֖ט גֵּ֣ר יָת֑וֹם
וְלֹ֣א תַֽחֲבֹ֔ל בֶּ֖גֶד אַ ְלמָנָֽה :יח וְזָֽכַרְתָּ֗ כִּ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ בְּמִצְרַ֔יִם
וַֽיִּפְדְּךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִשָּׁ֑ם עַל־כֵּ֞ן אָֽנֹכִ֤י מְצַוְּךָ֙ לַֽעֲשׂ֔וֹת
אֶת־הַדָּבָ֖ר הַזֶּֽה :יט כִּ֣י תִקְצֹר֩ קְצִֽירְךָ֙ בְשָׂדֶ֜ךָ וְשָֽׁכַחְתָּ֧ עֹ֣מֶר
בַּשָּׂדֶ֗ה לֹ֤א תָשׁוּב֙ לְקַחְתּ֔וֹ ַלגֵּ֛ר לַיָּת֥וֹם וְלָֽאַ ְלמָנָ֖ה יִֽהְיֶ֑ה ְלמַ֤עַן
יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל מַֽעֲשֵׂ֥ה יָדֶֽיךָ :כ כִּ֤י תַחְבֹּט֙ זֵֽיתְךָ֔
לֹ֥א תְפַאֵ֖ר אַֽחֲרֶ֑יךָ ַלגֵּ֛ר לַיָּת֥וֹם וְלָֽאַ ְלמָנָ֖ה יִֽהְיֶֽה :כא כִּ֤י
תִבְצֹר֙ כַּרְמְךָ֔ לֹ֥א תְעוֹלֵ֖ל אַֽחֲרֶ֑יךָ לַגֵּ֛ר ַליָּת֥וֹם וְלָֽאַ ְלמָנָ֖ה
יִֽהְיֶֽה :כב וְזָ֣כַרְתָּ֔ כִּי־עֶ֥בֶד הָיִ֖יתָ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם עַל־כֵּ֞ן אָֽנֹכִ֤י
מְצַוְּךָ֙ לַֽעֲשׂ֔וֹת אֶת־הַדָּבָ֖ר הַזֶּֽה:
דברים פרק כ"ה

א כִּי־יִֽהְיֶ֥ה רִיב֙ בֵּ֣ין אֲנָשִׁ֔ים וְנִגְּשׁ֥וּ אֶל־הַמִּשְׁפָּ֖ט וּשְׁפָט֑וּם
וְהִצְדִּ֨יקוּ֙ אֶת־הַצַּדִּ֔יק וְהִרְשִׁ֖יעוּ אֶת־הָֽרָשָֽׁע :ב וְהָיָ֛ה אִם־בִּ֥ן
הַכּ֖וֹת הָֽרָשָׁ֑ע וְהִפִּיל֤וֹ הַשֹּׁפֵט֙ וְהִכָּ֣הוּ ְלפָנָ֔יו כְּדֵ֥י רִשְׁעָת֖וֹ
בְּמִסְפָּֽר :ג אַרְבָּעִ֥ים יַכֶּ֖נּוּ לֹ֣א יֹסִ֑יף פֶּן־יֹסִ֨יף ְלהַכֹּת֤וֹ עַל־אֵ֨ ֶלּה֙
מַכָּ֣ה רַבָּ֔ה וְנִקְלָ֥ה אָחִ֖יךָ ְלעֵינֶֽיךָ :ד לֹֽא־תַחְסֹ֥ם שׁ֖וֹר בְּדִישֽׁוֹ:
ה כִּי־יֵֽשְׁב֨וּ אַחִ֜ים יַחְדָּ֗ו וּמֵ֨ת אַחַ֤ד מֵהֶם֙ וּבֵ֣ן אֵין־ל֔וֹ
לֹא־תִֽהְיֶ֧ה אֵֽשֶׁת־הַמֵּ֛ת הַח֖וּצָה ְלאִ֣ישׁ זָ֑ר יְבָמָהּ֙ יָבֹ֣א עָלֶ֔יהָ
וּ ְלקָחָ֥הּ ל֛וֹ ְלאִשָּׁ֖ה וְיִבְּמָֽהּ :ו וְהָיָ֗ה הַבְּכוֹר֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּלֵ֔ד יָק֕וּם
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עַל־שֵׁ֥ם אָחִ֖יו הַמֵּ֑ת וְלֹֽא־יִמָּחֶ֥ה שְׁמ֖וֹ מִיִּשְׂרָאֵֽל :ז וְאִם־לֹ֤א
יַחְפֹּץ֙ הָאִ֔ישׁ ָלקַ֖חַת אֶת־יְבִמְתּ֑וֹ וְעָֽלְתָה֩ יְבִמְתּ֨וֹ הַשַּׁ֜עְרָה
אֶל־הַזְּקֵנִ֗ים וְאָֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ן יְבָמִ֜י ְלהָקִ֨ים לְאָחִ֥יו שֵׁם֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל
לֹ֥א אָבָ֖ה יַבְּמִֽי :ח וְקָֽרְאוּ־ל֥וֹ זִקְנֵֽי־עִיר֖וֹ וְדִבְּר֣וּ אֵלָ֑יו וְעָמַ֣ד
וְאָמַ֔ר לֹ֥א חָפַ֖צְתִּי ְלקַחְתָּֽהּ :ט וְנִגְּשָׁ֨ה יְבִמְתּ֣וֹ אֵלָיו֘ ְלעֵינֵ֣י
הַזְּקֵנִים֒ וְחָֽלְצָ֤ה נַֽעֲלוֹ֙ מֵעַ֣ל רַגְל֔וֹ וְיָֽרְקָ֖ה בְּפָנָ֑יו וְעָֽנְתָה֙
לאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יִבְנֶ֖ה אֶת־בֵּ֥ית אָחִֽיו :י
וְאָ֣מְרָ֔ה כָּ֚כָה יֵֽעָשֶׂ֣ה ָ
וְנִקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ בְּיִשְׂרָאֵ֑ל בֵּ֖ית חֲל֥וּץ הַנָּֽעַל :יא כִּֽי־יִנָּצ֨וּ אֲנָשִׁ֤ים
יַחְדָּו֙ אִ֣ישׁ וְאָחִ֔יו וְקָֽרְבָה֙ אֵ֣שֶׁת הָֽאֶחָ֔ד ְלהַצִּ֥יל אֶת־אִישָׁ֖הּ
מִיַּ֣ד מַכֵּ֑הוּ וְשָֽׁ ְלחָ֣ה יָדָ֔הּ וְהֶֽחֱזִ֖יקָה בִּמְבֻשָֽׁיו :יב וְקַצֹּתָ֖ה
אֶת־כַּפָּ֑הּ לֹ֥א תָח֖וֹס עֵינֶֽךָ :יג לֹא־יִֽהְיֶ֥ה ְלךָ֛ בְּכִֽיסְךָ֖ אֶ֣בֶן וָאָ֑בֶן
גְּדוֹלָ֖ה וּקְטַנָּֽה :יד לֹא־יִֽהְיֶ֥ה ְלךָ֛ בְּבֵֽיתְךָ֖ אֵיפָ֣ה וְאֵיפָ֑ה גְּדוֹלָ֖ה
וּקְטַנָּֽה :טו אֶ֣בֶן שְׁ ֵלמָ֤ה וָצֶ֨דֶק֙ יִֽהְיֶה־לָּ֔ךְ אֵיפָ֧ה שְׁ ֵלמָ֛ה וָצֶ֖דֶק
יִֽהְיֶה־לָּ֑ךְ ְלמַ֨עַן֙ יַֽאֲרִ֣יכוּ יָמֶ֔יךָ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ :טז כִּ֧י תֽוֹעֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ כָּל־עֹ֣שֵׂה אֵ֑לֶּה
כֹּ֖ל עֹ֥שֵׂה עָוֶֽל :יז זָכ֕וֹר אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה ְלךָ֖ עֲמָלֵ֑ק בַּדֶּ֖רֶךְ
בְּצֵֽאתְכֶ֥ם מִמִּצְרָֽיִם :יח אֲשֶׁ֨ר קָֽרְךָ֜ בַּדֶּ֗רֶךְ וַיְזַנֵּ֤ב בְּךָ֙
כָּל־הַנֶּֽחֱשָׁלִ֣ים אַֽחֲרֶ֔יךָ וְאַתָּ֖ה עָיֵ֣ף וְיָגֵ֑עַ וְלֹ֥א יָרֵ֖א אֱלֹהִֽים :יט
וְהָיָ֡ה בְּֽהָנִ֣יחַֽ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֣יךָ | לְ֠ךָ מִכָּל־אֹ֨יְבֶ֜יךָ מִסָּבִ֗יב בָּאָ֨רֶץ֙
אֲשֶׁ֣ר יְהֹוָ֣ה־אֱ֠לֹהֶ֠יךָ נֹתֵ֨ן ְלךָ֤ נַֽחֲ ָלה֙ ְלרִשְׁתָּ֔הּ תִּמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר
עֲמָלֵ֔ק מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָ֑יִם לֹ֖א תִּשְׁכָּֽח:
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דברים פרק כ"ו

א וְהָיָה֙ כִּֽי־תָב֣וֹא אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן ְלךָ֖
נַֽחֲלָ֑ה וִֽירִשְׁתָּ֖הּ וְיָשַׁ֥בְתָּ בָּֽהּ :ב וְלָֽקַחְתָּ֞ מֵֽרֵאשִׁ֣ית | כָּל־פְּרִ֣י
הָֽאֲדָמָ֗ה אֲשֶׁ֨ר תָּבִ֧יא מֵֽאַרְצְךָ֛ אֲשֶׁ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לָ֖ךְ
וְשַׂמְתָּ֣ בַטֶּ֑נֶא וְהָֽ ַלכְתָּ֙ אֶל־הַמָּק֔וֹם אֲשֶׁ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ
ְלשַׁכֵּ֥ן שְׁמ֖וֹ שָֽׁם :ג וּבָאתָ֙ אֶל־הַכֹּהֵ֔ן אֲשֶׁ֥ר יִֽהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֑ם
וְאָֽמַרְתָּ֣ אֵלָ֗יו הִגַּ֤דְתִּי הַיּוֹם֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ כִּי־בָ֨אתִי֙
אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֵ֖ינוּ לָ֥תֶת לָֽנוּ :ד וְ ָלקַ֧ח
לפְנֵ֕י מִזְבַּ֖ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :ה
הַכֹּהֵ֛ן הַטֶּ֖נֶא מִיָּדֶ֑ךָ וְהִ֨נִּיח֔וֹ ִ
וְעָנִ֨יתָ וְאָֽמַרְתָּ֜ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֲרַמִּי֙ אֹבֵ֣ד אָבִ֔י וַיֵּ֣רֶד
מִצְרַ֔יְמָה וַיָּ֥גָר שָׁ֖ם בִּמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־שָׁ֕ם ְלג֥וֹי גָּד֖וֹל עָצ֥וּם
וָרָֽב :ו וַיָּרֵ֧עוּ אֹתָ֛נוּ הַמִּצְרִ֖ים וַיְעַנּ֑וּנוּ וַיִּתְּנ֥וּ עָלֵ֖ינוּ עֲבֹדָ֥ה
קָשָֽׁה :ז וַנִּצְעַ֕ק אֶל־יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵ֑ינוּ וַיִּשְׁמַ֤ע יְהֹוָה֙
עמָלֵ֖נוּ וְאֶֽת־לַֽחֲצֵֽנוּ :ח
אֶת־קֹלֵ֔נוּ וַיַּ֧רְא אֶת־עָנְיֵ֛נוּ וְאֶת־ ֲ
וַיּֽוֹצִאֵ֤נוּ יְהֹוָה֙ מִמִּצְרַ֔יִם בְּיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְרֹ֣עַ נְטוּיָ֔ה וּבְמֹרָ֖א
גָּדֹ֑ל וּבְאֹת֖וֹת וּבְמֹֽפְתִֽים :ט וַיְבִאֵ֖נוּ אֶל־הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה וַיִּתֶּן־לָ֨נ ֙וּ
אֶת־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָֽשׁ :י וְעַתָּ֗ה הִנֵּ֤ה
הֵבֵ֨אתִי֙ אֶת־רֵאשִׁית֙ פְּרִ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־נָתַ֥תָּה לִּ֖י יְהֹוָ֑ה
וְהִנַּחְתּ֗וֹ ִלפְנֵי֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהִ֨שְׁתַּֽחֲוִ֔יתָ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
יא וְשָֽׂמַחְתָּ֣ בְכָל־הַטּ֗וֹב אֲשֶׁ֧ר נָֽתַן־ ְלךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ וּ ְלבֵיתֶ֑ךָ
אַתָּה֙ וְהַ ֵלּוִ֔י וְהַגֵּ֖ר אֲשֶׁ֥ר בְּקִרְבֶּֽךָ :יב כִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂ֠ר
אֶת־כָּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָֽתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַֽמַּֽעֲשֵׂ֑ר
וְנָֽתַתָּ֣ה ַל ֵלּוִ֗י ַלגֵּר֙ לַיָּת֣וֹם וְלָֽאַ ְלמָנָ֔ה וְאָֽכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ:
יג וְאָֽמַרְתָּ֡ ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ בִּעַ֧רְתִּי הַקֹּ֣דֶשׁ מִן־הַבַּ֗יִת וְגַ֨ם
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נְתַתִּ֤יו לַ ֵלּוִי֙ וְ ַלגֵּר֙ ַליָּת֣וֹם וְלָֽאַ ְלמָנָ֔ה כְּכָל־מִצְוָֽתְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר
צִוִּיתָ֑נִי לֹֽא־עָבַ֥רְתִּי מִמִּצְוֹתֶ֖יךָ וְלֹ֥א שָׁכָֽחְתִּי :יד לֹֽא־אָכַ֨ ְלתִּי
בְאֹנִ֜י מִמֶּ֗נּוּ וְלֹֽא־בִעַ֤רְתִּי מִמֶּ֨נּוּ֙ בְּטָמֵ֔א וְלֹֽא־נָתַ֥תִּי מִמֶּ֖נּוּ ְלמֵ֑ת
שָׁמַ֗עְתִּי בְּקוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י עָשִׂ֕יתִי כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר צִוִּיתָֽנִי :טו
הַשְׁקִ֩יפָה֩ מִמְּע֨וֹן קָדְשְׁךָ֜ מִן־הַשָּׁמַ֗יִם וּבָרֵ֤ךְ אֶֽת־עַמְּךָ֙
אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֵת֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תָּה לָ֑נוּ כַּֽאֲשֶׁ֤ר נִשְׁבַּ֨עְתָּ֙
לַֽאֲבֹתֵ֔ינוּ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָֽשׁ :טז הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ
מְצַוְּךָ֧ ַלעֲשׂ֛וֹת אֶת־הַֽחֻקִּ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְאֶת־הַמִּשְׁפָּטִ֑ים וְשָֽׁמַרְתָּ֤
וְעָשִׂ֨יתָ֙ אוֹתָ֔ם בְּכָל־ ְלבָֽבְךָ֖ וּבְכָל־נַפְשֶֽׁךָ :יז אֶת־יְהֹוָ֥ה הֶֽאֱמַ֖רְתָּ
הַיּ֑וֹם ִלהְיוֹת֩ ְלךָ֙ לֵֽאלֹהִ֜ים וְ ָללֶ֣כֶת בִּדְרָכָ֗יו וְ ִלשְׁמֹ֨ר חֻקָּ֧יו
וּמִצְוֹתָ֛יו וּמִשְׁפָּטָ֖יו וְ ִלשְׁמֹ֥עַ בְּקֹלֽוֹ :יח וַֽיהֹוָ֞ה הֶֽאֱמִֽירְךָ֣ הַיּ֗וֹם
ִלהְי֥וֹת לוֹ֙ ְלעַ֣ם סְגֻלָּ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־לָ֑ךְ וְ ִלשְׁמֹ֖ר כָּל־מִצְוֹתָֽיו:
יט וּ ְלתִתְּךָ֣ עֶלְי֗וֹן עַ֤ל כָּל־הַגּוֹיִם֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה לִתְהִלָּ֖ה וּ ְלשֵׁ֣ם
וּ ְלתִפְאָ֑רֶת וְלִֽהְיֹֽתְךָ֧ עַם־קָד֛שׁ לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ כַּֽאֲשֶׁ֥ר דִּבֵּֽר:
דברים פרק כ"ז

א וַיְצַ֤ו מֹשֶׁה֙ וְזִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶת־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר שָׁמֹר֙
אֶת־כָּל־הַמִּצְוָ֔ה אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַיּֽוֹם :ב וְהָיָ֗ה
בַּיּוֹם֘ אֲשֶׁ֣ר תַּֽעַבְר֣וּ אֶת־הַיַּרְדֵּן֒ אֶל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה
אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ ַֽוהֲקֵמֹתָ֤ ְלךָ֙ אֲבָנִ֣ים גְּדֹל֔וֹת וְשַׂדְתָּ֥ אֹתָ֖ם
בַּשִּֽׂיד :ג וְכָֽתַבְתָּ֣ עֲלֵיהֶ֗ן אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֛י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את בְּעָבְרֶ֑ךָ
ְלמַ֡עַן אֲשֶׁר֩ תָּבֹ֨א אֶל־הָאָ֜רֶץ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֣יךָ | נֹתֵ֣ן ְלךָ֗
אֶ֣רֶץ זָבַ֤ת חָ ָלב֙ וּדְבַ֔שׁ כַּֽאֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֶ֖יךָ לָֽךְ:
ד וְהָיָה֘ בְּעָבְרְכֶ֣ם אֶת־הַיַּרְדֵּן֒ תָּקִ֜ימוּ אֶת־הָֽאֲבָנִ֣ים הָאֵ֗לֶּה
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אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֜י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַיּ֖וֹם בְּהַ֣ר עֵיבָ֑ל וְשַׂדְתָּ֥ אוֹתָ֖ם
בַּשִּֽׂיד :ה וּבָנִ֤יתָ שָּׁם֙ מִזְבֵּ֔חַ לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ מִזְבַּ֣ח אֲבָנִ֔ים
לֹֽא־תָנִ֥יף עֲלֵיהֶ֖ם בַּרְזֶֽל :ו אֲבָנִ֤ים שְׁלֵמוֹת֙ תִּבְנֶ֔ה אֶת־מִזְבַּ֖ח
יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהַֽעֲלִ֤יתָ עָלָיו֙ עוֹלֹ֔ת לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ :ז וְזָֽבַחְתָּ֥
שְׁ ָלמִ֖ים וְאָכַ֣לְתָּ שָּׁ֑ם וְשָׂ֣מַחְתָּ֔ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :ח וְכָֽתַבְתָּ֣
עַל־הָֽאֲבָנִ֗ים אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֛י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את בַּאֵ֥ר הֵיטֵֽב :ט
וַיְדַבֵּ֤ר מֹשֶׁה֙ וְהַכֹּֽהֲנִ֣ים הַֽ ְלוִיִּ֔ם אֶל כָּל־יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הַסְכֵּ֤ת
| וּשְׁמַע֙ יִשְׂרָאֵ֔ל הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ נִהְיֵ֣יתָֽ לְעָ֔ם לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ :י
וְשָׁ֣מַעְתָּ֔ בְּק֖וֹל יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְעָשִׂ֤יתָ אֶת־מִצְוֹתָו֙ וְאֶת־חֻקָּ֔יו
אֲשֶׁ֛ר אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּֽוֹם :יא וַיְצַ֤ו מֹשֶׁה֙ אֶת־הָעָ֔ם בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא
לֵאמֹֽר :יב אֵ֠לֶּה יַֽעַמְד֞וּ ְלבָרֵ֤ךְ אֶת־הָעָם֙ עַל־הַ֣ר גְּרִזִּ֔ים
בְּעָבְרְכֶ֖ם אֶת־הַיַּרְדֵּ֑ן שִׁמְעוֹן֙ וְ ֵלוִ֣י וִֽיהוּדָ֔ה וְיִשָּׂשׂכָ֖ר וְיוֹסֵ֥ף
וּבִנְיָמִֽן :יג וְאֵ֛לֶּה יַֽעַמְד֥וּ עַל־הַקְּ ָללָ֖ה בְּהַ֣ר עֵיבָ֑ל רְאוּבֵן֙ גָּ֣ד
וְאָשֵׁ֔ר וּזְבוּלֻ֖ן דָּ֥ן וְנַפְתָּלִֽי :יד וְעָנ֣וּ הַֽ ְלוִיִּ֗ם וְאָֽמְר֛וּ
אֶל־כָּל־אִ֥ישׁ יִשְׂרָאֵ֖ל ק֥וֹל רָֽם :טו אָר֣וּר הָאִ֡ישׁ אֲשֶׁ֣ר יַֽעֲשֶׂה֩
פֶ֨סֶל וּמַסֵּכָ֜ה תּֽוֹעֲבַ֣ת יְהֹוָ֗ה מַֽעֲשֵׂ֛ה יְדֵ֥י חָרָ֖שׁ וְשָׂ֣ם בַּסָּ֑תֶר
וְעָנ֧וּ כָל־הָעָ֛ם וְאָֽ ְמר֖וּ אָמֵֽן :טז אָר֕וּר מַקְלֶ֥ה אָבִ֖יו וְאִמּ֑וֹ
וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :יז אָר֕וּר מַסִּ֖יג גְּב֣וּל רֵעֵ֑הוּ וְאָמַ֥ר
כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :יח אָר֕וּר מַשְׁגֶּ֥ה עִוֵּ֖ר בַּדָּ֑רֶךְ וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם
אָמֵֽן :יט אָר֗וּר מַטֶּ֛ה מִשְׁפַּ֥ט גֵּר־יָת֖וֹם וְאַ ְלמָנָ֑ה וְאָמַ֥ר
כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כ אָר֗וּר שֹׁכֵב֙ עִם־אֵ֣שֶׁת אָבִ֔יו כִּ֥י גִלָּ֖ה כְּנַ֣ף
אָבִ֑יו וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כא אָר֕וּר שֹׁכֵ֖ב עִם־כָּל־בְּהֵמָ֑ה
וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כב אָר֗וּר שֹׁכֵב֙ עִם־אֲחֹת֔וֹ בַּת־אָבִ֖יו אוֹ
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בַת־אִמּ֑וֹ וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כג אָר֕וּר שֹׁכֵ֖ב עִם־חֹֽתַנְתּ֑וֹ
וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כד אָר֕וּר מַכֵּ֥ה רֵעֵ֖הוּ בַּסָּ֑תֶר וְאָמַ֥ר
כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כה אָרוּר֙ לֹקֵ֣חַ שֹׁ֔חַד ְלהַכּ֥וֹת נֶ֖פֶשׁ דַּ֣ם נָקִ֑י
וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן :כו אָר֗וּר אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־יָקִ֛ים אֶת־דִּבְרֵ֥י
הַתּוֹרָֽה־הַזֹּ֖את לַֽעֲשׂ֣וֹת אוֹתָ֑ם וְאָמַ֥ר כָּל־הָעָ֖ם אָמֵֽן:
דברים פרק כ"ח

א וְהָיָ֗ה אִם־שָׁמ֤וֹעַ תִּשְׁמַע֙ בְּקוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלשְׁמֹ֤ר
לַֽעֲשׂוֹת֙ אֶת־כָּל־ ִמצְוֹתָ֔יו אֲשֶׁ֛ר אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם וּנְתָ֨נְךָ֜
יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עֶלְי֔וֹן עַ֖ל כָּל־גּוֹיֵ֥י הָאָֽרֶץ :ב וּבָ֧אוּ עָלֶ֛יךָ
כָּל־הַבְּרָכ֥וֹת הָאֵ֖לֶּה וְהִשִּׂיגֻ֑ךָ כִּ֣י תִשְׁמַ֔ע בְּק֖וֹל יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
ג בָּר֥וּךְ אַתָּ֖ה בָּעִ֑יר וּבָר֥וּךְ אַתָּ֖ה בַּשָּׂדֶֽה :ד בָּר֧וּךְ פְּרִֽי־בִטְנְךָ֛
וּפְרִ֥י אַדְמָֽתְךָ֖ וּפְרִ֣י בְהֶמְתֶּ֑ךָ שְׁגַ֥ר אֲ ָלפֶ֖יךָ וְעַשְׁתְּר֥וֹת צֹאנֶֽךָ:
ה בָּר֥וּךְ טַנְאֲ ָ֖ך וּמִשְׁאַרְתֶּֽךָ :ו בָּר֥וּךְ אַתָּ֖ה בְּבֹאֶ֑ךָ וּבָר֥וּךְ אַתָּ֖ה
בְּצֵאתֶֽךָ :ז יִתֵּ֨ן יְהֹוָ֤ה אֶת־אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ הַקָּמִ֣ים עָלֶ֔יךָ נִגָּפִ֖ים ְלפָנֶ֑יךָ
לפָנֶֽיךָ :ח
בְּדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙ יֵֽצְא֣וּ אֵלֶ֔יךָ וּבְשִׁבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים יָנ֥וּסוּ ְ
יְצַ֨ו יְהֹוָ֤ה אִתְּךָ֙ אֶת־הַבְּרָכָ֔ה בַּֽאֲסָמֶ֕יךָ וּבְכֹ֖ל מִשְׁלַ֣ח יָדֶ֑ךָ
וּבֵ֣רַכְךָ֔ בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ :ט יְקִֽימְךָ֙ יְ ֹהוָ֥ה
לוֹ֙ ְלעַ֣ם קָד֔וֹשׁ כַּֽאֲשֶׁ֖ר נִֽשְׁבַּֽע־לָ֑ךְ כִּ֣י תִשְׁמֹ֗ר אֶת־מִצְוֹת֙
יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהָֽ ַלכְתָּ֖ בִּדְרָכָֽיו :י וְרָאוּ֙ כָּל־עַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ כִּ֛י
שֵׁ֥ם יְהֹוָ֖ה נִקְרָ֣א עָלֶ֑יךָ וְיָֽרְא֖וּ מִמֶּֽךָּ :יא וְהוֹתִֽרְךָ֤ יְהֹוָה֙ לְטוֹבָ֔ה
בִּפְרִ֧י בִטְנְךָ֛ וּבִפְרִ֥י בְהֶמְתְּךָ֖ וּבִפְרִ֣י אַדְמָתֶ֑ךָ עַ֚ל הָֽאֲ ָדמָ֔ה
אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֶ֖יךָ לָ֥תֶת לָֽךְ :יב יִפְתַּ֣ח יְהֹוָ֣ה | לְ֠ךָ֠
אֶת־אֽוֹצָר֨וֹ הַטּ֜וֹב אֶת־הַשָּׁמַ֗יִם ָלתֵ֤ת מְטַֽר־אַרְצְךָ֙ בְּעִתּ֔וֹ
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וּ ְלבָרֵ֕ךְ אֵ֖ת כָּל־מַֽעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֑ךָ וְהִ ְלוִ֨יתָ֙ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֔ים וְאַתָּ֖ה לֹ֥א
תִ ְלוֶֽה :יג וּנְתָֽנְךָ֙ יְהֹוָ֤ה ְלרֹאשׁ֙ וְלֹ֣א לְזָנָ֔ב וְהָיִ֨יתָ֙ רַ֣ק ְלמַ֔עְלָה
וְלֹ֥א תִֽהְיֶ֖ה ְלמָ֑טָּה כִּֽי־תִשְׁמַ֞ע אֶל־מִצְוֹ֣ת | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ
אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֧י מְצַוְּךָ֛ הַיּ֖וֹם לִשְׁמֹ֥ר וְלַֽעֲשֽׂוֹת :יד וְלֹ֣א תָס֗וּר
מִכָּל־הַדְּבָרִים֙ אֲשֶׁ֨ר אָֽנֹכִ֜י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַיּ֖וֹם יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול
ָללֶ֗כֶת אַֽחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים ְלעָבְדָֽם :טו וְהָיָ֗ה אִם־לֹ֤א
תִשְׁמַע֙ בְּקוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלשְׁמֹ֤ר לַֽעֲשׂוֹת֙ אֶת־כָּל־מִצְוֹתָ֣יו
וְחֻקֹּתָ֔יו אֲשֶׁ֛ר אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם וּבָ֧אוּ עָלֶ֛יךָ כָּל־הַקְּ ָלל֥וֹת
הָאֵ֖לֶּה וְהִשִּׂיגֽוּךָ :טז אָר֥וּר אַתָּ֖ה בָּעִ֑יר וְאָר֥וּר אַתָּ֖ה בַּשָּׂדֶֽה:
יז אָר֥וּר טַנְאֲךָ֖ וּמִשְׁאַרְתֶּֽךָ :יח אָר֥וּר פְּרִֽי־בִטְנְךָ֖ וּפְרִ֣י
אַדְמָתֶ֑ךָ שְׁגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַשְׁתְּרֹ֥ת צֹאנֶֽךָ :יט אָר֥וּר אַתָּ֖ה
בְּבֹאֶ֑ךָ וְאָר֥וּר אַתָּ֖ה בְּצֵאתֶֽךָ :כ יְשַׁלַּ֣ח יְהֹוָ֣ה | בְּ֠ךָ֠
אֶת־הַמְּאֵרָ֤ה אֶת־הַמְּהוּמָה֙ וְאֶת־הַמִּגְעֶ֔רֶת בְּכָל־מִשְׁלַ֥ח יָֽדְךָ֖
אֲשֶׁ֣ר תַּֽעֲשֶׂ֑ה עַ֣ד הִשָּֽׁמֶדְךָ֤ וְעַד־אֲבָדְךָ֙ מַהֵ֔ר מִפְּנֵ֛י ֹ֥רעַ
מַֽעֲ ָללֶ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר עֲזַבְתָּֽנִי :כא יַדְבֵּ֧ק יְהֹוָ֛ה בְּךָ֖ אֶת־הַדָּ֑בֶר עַ֚ד
לרִשְׁתָּֽהּ :כב
כַּלֹּת֣וֹ אֹֽתְךָ֔ מֵעַל֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה בָא־שָׁ֖מָּה ְ
יַכְּכָ֣ה יְ֠הֹוָ֠ה בַּשַּׁחֶ֨פֶת וּבַקַּדַּ֜חַת וּבַדַּלֶּ֗קֶת וּבַֽחַרְחֻר֙ וּבַחֶ֔רֶב
וּבַשִּׁדָּפ֖וֹן וּבַיֵּֽרָק֑וֹן וּרְדָפ֖וּךָ עַ֥ד אָבְדֶֽךָ :כג וְהָי֥וּ שָׁמֶ֛יךָ אֲשֶׁ֥ר
עַל־רֹֽאשְׁךָ֖ נְח֑שֶׁת וְהָאָ֥רֶץ אֲשֶׁר־תַּחְתֶּ֖יךָ בַּרְזֶֽל :כד יִתֵּ֧ן
יְהֹוָ֛ה אֶת־מְטַ֥ר אַרְצְךָ֖ אָבָ֣ק וְעָפָ֑ר מִן־הַשָּׁמַ֨יִם֙ יֵרֵ֣ד עָלֶ֔יךָ
עַ֖ד הִשָּֽׁמְדָֽךְ :כה יִתֶּנְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | נִגָּ ֘ף ִלפְ ֵנ֣י אֹֽיְבֶ֒יךָ֒ בְּדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙
תֵּצֵ֣א אֵלָ֔יו וּבְשִׁבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים תָּנ֣וּס ְלפָנָ֑יו וְהָיִ֣יתָ לְזַֽעֲוָ֔ה ְלכֹ֖ל
מַמְ ְלכ֥וֹת הָאָֽרֶץ :כו וְהָֽיְתָ֤ה נִבְלָֽתְךָ֙ ְלמַֽאֲכָ֔ל ְלכָל־ע֥וֹף
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הַשָּׁמַ֖יִם וּלְבֶֽהֱמַ֣ת הָאָ֑רֶץ וְאֵ֖ין מַֽחֲרִֽיד :כז יַכְּכָ֨ה יְהֹוָ֜ה בִּשְׁחִ֤ין
מִצְרַ֨יִם֙ )ובעפלים כתיב( וּבַטְּחֹרִ֔ים וּבַגָּרָ֖ב וּבֶחָ֑רֶס אֲשֶׁ֥ר
לֹֽא־תוּכַ֖ל ְלהֵֽרָפֵֽא :כח יַכְּכָ֣ה יְהֹוָ֔ה בְּשִׁגָּע֖וֹן וּבְעִוָּר֑וֹן
וּבְתִמְה֖וֹן לֵבָֽב :כט וְהָיִ֜יתָ מְמַשֵּׁ֣שׁ בַּֽצָּֽהֳרַ֗יִם כַּֽאֲשֶׁ֨ר יְמַשֵּׁ֤שׁ
הָֽעִוֵּר֙ בָּֽאֲפֵלָ֔ה וְלֹ֥א תַצְלִ֖יחַ אֶת־דְּרָכֶ֑יךָ וְהָיִ֜יתָ אַ֣ךְ עָשׁ֧וּק
וְגָז֛וּל כָּל־הַיָּמִ֖ים וְאֵ֥ין מוֹשִֽׁיעַ :ל אִשָּׁ֣ה תְאָרֵ֗שׂ וְאִ֤ישׁ אַחֵר֙
)ישגלנה כתיב( יִשְׁכָּבֶ֔נָּה בַּ֥יִת תִּבְנֶ֖ה וְלֹֽא־תֵשֵׁ֣ב בּ֑וֹ כֶּ֥רֶם תִּטַּ֖ע
וְלֹ֥א תְחַ ְלּלֶֽנּוּ :לא שֽׁוֹרְךָ֞ טָב֣וּחַ ְלעֵינֶ֗יךָ וְלֹ֣א תֹאכַל֘ ִממֶּ֒נּוּ֒
חֲמֹֽרְךָ֙ גָּז֣וּל מִ ְלּפָנֶ֔יךָ וְלֹ֥א יָשׁ֖וּב לָ֑ךְ צֹֽאנְךָ֙ נְתֻנ֣וֹת ְלאֹֽיְבֶ֔יךָ
וְאֵ֥ין ְלךָ֖ מוֹשִֽׁיעַ :לב בָּנֶ֨יךָ וּבְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים ְלעַ֤ם אַחֵר֙ וְעֵינֶ֣יךָ
רֹא֔וֹת וְכָל֥וֹת אֲלֵיהֶ֖ם כָּל־הַיּ֑וֹם וְאֵ֥ין ְלאֵ֖ל יָדֶֽךָ :לג פְּרִ֤י
אַדְמָֽתְךָ֙ וְכָל־יְגִ֣יעֲךָ֔ יֹאכַ֥ל עַ֖ם אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־יָדָ֑עְתָּ וְהָיִ֗יתָ רַ֛ק
עָשׁ֥וּק וְרָצ֖וּץ כָּל־הַיָּמִֽים :לד וְהָיִ֖יתָ מְשֻׁגָּ֑ע מִמַּרְאֵ֥ה עֵינֶ֖יךָ
אֲשֶׁ֥ר תִּרְאֶֽה :לה יַכְּכָ֨ה יְהֹוָ֜ה בִּשְׁחִ֣ין רָ֗ע עַל־הַבִּרְכַּ֨יִם֙
וְעַל־הַשֹּׁקַ֔יִם אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־תוּכַ֖ל לְהֵֽרָפֵ֑א מִכַּ֥ף רַגְ ְלךָ֖ וְעַ֥ד
קָדְקֳ ֶֽדךָ :לו יוֹלֵ֨ךְ יְהֹוָ֜ה אֹֽתְךָ֗ וְאֶֽת־מַ ְל ְכּךָ֙ אֲשֶׁ֣ר תָּקִ֣ים עָלֶ֔יךָ
אֶל־גּ֕וֹי אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יָדַ֖עְתָּ אַתָּ֣ה וַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְעָבַ֥דְתָּ שָּׁ֛ם אֱלֹהִ֥ים
אֲחֵרִ֖ים עֵ֥ץ וָאָֽבֶן :לז וְהָיִ֣יתָ ְלשַׁמָּ֔ה ְלמָשָׁ֖ל וְ ִלשְׁנִינָ֑ה בְּכֹל֙
הָֽעַמִּ֔ים אֲשֶׁר־יְנַֽהֶגְךָ֥ יְהֹוָ֖ה שָֽׁמָּה :לח זֶ֥רַע רַ֖ב תּוֹצִ֣יא הַשָּׂדֶ֑ה
וּמְעַ֣ט תֶּֽאֱסֹ֔ף כִּ֥י יַחְסְלֶ֖נּוּ הָֽאַרְבֶּֽה :לט כְּרָמִ֥ים תִּטַּ֖ע וְעָבָ֑דְתָּ
וְיַ֤יִן לֹֽא־תִשְׁתֶּה֙ וְלֹ֣א תֶֽאֱגֹ֔ר כִּ֥י תֹֽאכְלֶ֖נּוּ הַתֹּלָֽעַת :מ זֵיתִ֛ים
ך כִּ֥י יִשַּׁ֖ל זֵיתֶֽךָ :מא
יִהְי֥וּ ְלךָ֖ בְּכָל־גְּבוּלֶ֑ךָ וְשֶׁ֨מֶן֙ לֹ֣א תָס֔וּ ְ
לכ֖וּ בַּשֶּֽׁבִי :מב
בָּנִ֥ים וּבָנ֖וֹת תּוֹלִ֑יד וְלֹא־יִֽהְי֣וּ לָ֔ךְ כִּ֥י יֵֽ ְ
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כָּל־עֵֽצְךָ֖ וּפְרִ֣י אַדְ ָמתֶ֑ךָ יְיָרֵ֖שׁ הַצְּ ָלצַֽל :מג הַגֵּר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבְּךָ֔
יַֽעֲלֶ֥ה עָלֶ֖יךָ מַ֣עְלָה מָּ֑עְלָה וְאַתָּ֥ה תֵרֵ֖ד מַ֥טָּה מָּֽטָּה :מד הוּא
יַ ְלוְךָ֔ וְאַתָּ֖ה לֹ֣א תַ ְלוֶ֑נּוּ ה֚וּא יִהְיֶ֣ה ְלרֹ֔אשׁ וְאַתָּ֖ה תִּהְיֶ֥ה
ְלזָנָֽב :מה וּבָ֨אוּ עָלֶ֜יךָ כָּל־הַקְּ ָלל֣וֹת הָאֵ֗לֶּה וּרְדָפ֨וּךָ֙ וְהִשִּׂיג֔וּךָ
עַ֖ד הִשָּֽׁמְדָ֑ךְ כִּי־לֹ֣א שָׁמַ֗עְתָּ בְּקוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלשְׁמֹ֛ר
מִצְוֹתָ֥יו וְחֻקֹּתָ֖יו אֲשֶׁ֥ר צִוָּֽךְ :מו וְהָי֣וּ בְךָ֔ ְלא֖וֹת וּלְמוֹפֵ֑ת
וּֽבְזַֽרְעֲךָ֖ עַד־עוֹלָֽם :מז תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־עָבַ֨דְתָּ֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה
אֱלֹהֶ֔יךָ בְּשִׂמְחָ֖ה וּבְט֣וּב ֵלבָ֑ב מֵרֹ֖ב כֹּֽל :מח וְעָֽבַדְתָּ֣
אֶת־אֹֽיְבֶ֗יךָ אֲשֶׁ֨ר יְשַׁ ְלּחֶ֤נּוּ יְהֹוָה֙ בָּ֔ךְ בְּרָעָ֧ב וּבְצָמָ֛א וּבְעֵירֹ֖ם
וּבְחֹ֣סֶר כֹּ֑ל וְנָתַ֞ן ֹע֤ל בַּרְזֶל֙ עַל־צַוָּארֶ֔ךָ עַ֥ד הִשְׁמִיד֖וֹ אֹ ָֽתךְ:
מט יִשָּׂ֣א יְהֹוָה֩ עָלֶ֨יךָ גּ֤וֹי מֵֽרָחֹק֙ מִקְצֵ֣ה הָאָ֔רֶץ כַּֽאֲשֶׁ֥ר יִדְאֶ֖ה
הַנָּ֑שֶׁר גּ֕וֹי אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־תִשְׁמַ֖ע לְשֹׁנֽוֹ :נ גּ֖וֹי עַ֣ז פָּנִ֑ים אֲשֶׁ֨ר
לֹֽא־יִשָּׂ֤א פָנִים֙ ְלזָקֵ֔ן וְנַ֖עַר לֹ֥א יָחֹֽן :נא וְ֠אָכַ֠ל פְּרִ֨י בְהֶמְתְּךָ֥
וּפְרִֽי־אַדְמָֽתְךָ֘ עַ֣ד הִשָּֽׁמְדָךְ֒ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יַשְׁאִ֜יר ְלךָ֗ ָדּגָן֙
תִּיר֣וֹשׁ וְיִצְהָ֔ר שְׁגַ֥ר אֲ ָלפֶ֖יךָ וְעַשְׁתְּרֹ֣ת צֹאנֶ֑ךָ עַ֥ד הַֽאֲבִיד֖וֹ
אֹתָֽךְ :נב וְהֵצַ֨ר ְלךָ֜ בְּכָל־שְׁעָרֶ֗יךָ עַ֣ד רֶ֤דֶת חֹֽמֹתֶ֨יךָ֙ הַגְּבֹהֹ֣ת
וְהַבְּצֻר֔וֹת אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֛ה בֹּטֵ֥חַ בָּהֵ֖ן בְּכָל־אַרְצֶ֑ךָ וְהֵצַ֤ר לְךָ֙
בְּכָל־שְׁעָרֶ֔יךָ בְּכָ֨ל־אַרְצְךָ֔ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ :נג
וְאָֽכַ ְלתָּ֣ פְרִֽי־בִטְנְךָ֗ בְּשַׂ֤ר בָּנֶ֨יךָ֙ וּבְנֹתֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר נָֽתַן־ ְלךָ֖ יְהֹוָ֣ה
אֱלֹהֶ֑יךָ בְּמָצוֹר֙ וּבְמָצ֔וֹק אֲשֶׁר־יָצִ֥יק ְלךָ֖ אֹֽיְבֶֽךָ :נד הָאִישׁ֙
הָרַ֣ךְ בְּךָ֔ וְהֶֽעָנֹ֖ג ְמאֹ֑ד תֵּרַ֨ע עֵינ֤וֹ בְאָחִיו֙ וּבְאֵ֣שֶׁת חֵיק֔וֹ
וּבְיֶ֥תֶר בָּנָ֖יו אֲשֶׁ֥ר יוֹתִֽיר :נה מִתֵּ֣ת | לְאַחַ֣ד מֵהֶ֗ם מִבְּשַׂ֤ר
בָּנָיו֙ אֲשֶׁ֣ר יֹאכֵ֔ל מִבְּלִ֥י הִשְׁאִיר־ל֖וֹ כֹּ֑ל בְּמָצוֹר֙ וּבְמָצ֔וֹק
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אֲשֶׁ֨ר יָצִ֥יק ְלךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ בְּכָל־שְׁעָרֶֽיךָ :נו הָֽרַכָּ֨ה בְךָ֜ וְהָֽעֲנֻגָּ֗ה
אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־נִסְּתָ֤ה כַף־רַגְ ָלהּ֙ הַצֵּ֣ג עַל־הָאָ֔רֶץ מֵֽהִתְעַנֵּ֖ג וּמֵרֹ֑ךְ
תֵּרַ֤ע עֵינָהּ֙ בְּאִ֣ישׁ חֵיקָ֔הּ וּבִבְנָ֖הּ וּבְבִתָּֽהּ :נז וּֽבְשִׁ ְליָתָ֞הּ הַיּוֹצֵ֣ת
| מִבֵּ֣ין רַגְלֶ֗יהָ וּבְבָנֶ֨יהָ֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּלֵ֔ד כִּי־תֹֽאכְלֵ֥ם בְּחֹֽסֶר־כֹּ֖ל
בַּסָּ֑תֶר בְּמָצוֹר֙ וּבְמָצ֔וֹק אֲשֶׁ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ :נח
אִם־לֹ֨א תִשְׁמֹ֜ר לַֽעֲשׂ֗וֹת אֶת־כָּל־ ִדּבְרֵי֙ הַתּוֹרָ֣ה הַזֹּ֔את
הַכְּתֻבִ֖ים בַּסֵּ֣פֶר הַזֶּ֑ה לְ֠יִרְאָ֠ה אֶת־הַשֵּׁ֞ם הַנִּכְבָּ֤ד וְהַנּוֹרָא֙ הַזֶּ֔ה
אֵ֖ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :נט וְהִפְלָ֤א יְהֹוָה֙ אֶת־מַכֹּ֣תְךָ֔ וְאֵ֖ת ַמכּ֣וֹת
ליִ֥ם רָעִ֖ים וְנֶֽאֱמָנִֽים :ס
זַרְעֶ֑ךָ מַכּ֤וֹת גְּדֹלֹת֙ וְנֶ֣אֱמָנ֔וֹת וָֽחֳ ָ
וְהֵשִׁ֣יב בְּךָ֗ אֵ֚ת כָּל־מַדְוֵ֣ה מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֥ר יָגֹ֖רְתָּ מִפְּנֵיהֶ֑ם
וְדָֽבְק֖וּ בָּֽךְ :סא גַּ֤ם כָּל־חֳ ִלי֙ וְכָל־מַכָּ֔ה אֲשֶׁר֙ לֹ֣א כָת֔וּב בְּסֵ֖פֶר
הַתּוֹרָ֣ה הַזֹּ֑את יַעְלֵ֤ם יְהֹוָה֙ עָלֶ֔יךָ עַ֖ד הִשָּֽׁמְדָֽךְ :סב וְנִשְׁאַ ְרתֶּם֙
בִּמְתֵ֣י מְעָ֔ט תַּ֚חַת אֲשֶׁ֣ר הֱיִיתֶ֔ם כְּכֽוֹכְבֵ֥י הַשָּׁמַ֖יִם ָלרֹ֑ב כִּי־לֹ֣א
שָׁמַ֔עְתָּ בְּק֖וֹל יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ :סג וְ֠הָיָ֠ה כַּֽאֲשֶׁר־שָׂ֨שׂ יְהֹוָ֜ה
עֲלֵיכֶ֗ם ְלהֵיטִ֣יב אֶתְכֶם֘ וּ ְלהַרְבּ֣וֹת אֶתְכֶם֒ כֵּ֣ן יָשִׂ֤ישׂ יְהֹוָה֙
עֲלֵיכֶ֔ם ְלהַֽאֲבִ֥יד אֶתְכֶ֖ם וּ ְלהַשְׁמִ֣יד אֶתְכֶ֑ם וְנִסַּחְתֶּם֙ מֵעַ֣ל
הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה בָא־שָׁ֖מָּה ְלרִשְׁתָּֽהּ :סד וֶֽהֱפִֽיצְךָ֤ יְהֹוָה֙
בְּכָל־הָ֣עַמִּ֔ים מִקְצֵ֥ה הָאָ֖רֶץ וְעַד־קְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ וְעָבַ֨דְתָּ שָּׁ֜ם
אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֗ים אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־יָדַ֛עְתָּ אַתָּ֥ה וַֽאֲבֹתֶ֖יךָ עֵ֥ץ וָאָֽבֶן:
סה וּבַגּוֹיִ֤ם הָהֵם֙ לֹ֣א תַרְגִּ֔יעַ וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה מָנ֖וֹחַ ְלכַף־רַגְלֶ֑ךָ וְנָ ַתן֩
יְהֹוָ֨ה ְלךָ֥ שָׁם֙ לֵ֣ב רַגָּ֔ז וְכִ ְלי֥וֹן עֵינַ֖יִם וְדַֽאֲב֥וֹן נָֽפֶשׁ :סו וְהָי֣וּ
חַיֶּ֔יךָ תְּ ֻלאִ֥ים ְלךָ֖ מִנֶּ֑גֶד וּפָֽחַדְתָּ֙ לַ֣יְלָה וְיוֹמָ֔ם וְלֹ֥א תַֽאֲמִ֖ין
בְּחַיֶּֽיךָ :סז בַּבֹּ֤קֶר תֹּאמַר֙ מִֽי־יִתֵּ֣ן עֶ֔רֶב וּבָעֶ֥רֶב תֹּאמַ֖ר מִֽי־יִתֵּ֣ן

הקהל

סדר

תרלט

בֹּ֑קֶר מִפַּ֤חַד ְלבָֽבְךָ֙ אֲשֶׁ֣ר תִּפְחָ֔ד וּמִמַּרְאֵ֥ה עֵינֶ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר
תִּרְאֶֽה :סח וֶֽהֱשִֽׁיבְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | מִצְרַ֘יִם֘ בָּֽאֳנִיּוֹת֒ בַּדֶּ֨רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר
אָמַ֣רְתִּי ְלךָ֔ לֹֽא־תֹסִ֥יף ע֖וֹד לִרְאֹתָ֑הּ וְהִתְמַכַּרְתֶּ֨ם שָׁ֧ם
ְלאֹֽיְבֶ֛יךָ לַֽעֲבָדִ֥ים וְ ִלשְׁפָח֖וֹת וְאֵ֥ין קֹנֶֽה :סט אֵ֩ ֶלּה֩ דִבְרֵ֨י
הַבְּרִ֜ית אֲשֶׁר־צִוָּ֧ה יְהֹוָ֣ה אֶת־מֹשֶׁ֗ה ִלכְרֹ֛ת אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל
בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֑ב מִלְּבַ֣ד הַבְּרִ֔ית אֲשֶׁר־כָּרַ֥ת אִתָּ֖ם בְּחֹרֵֽב:
המלך גולל את הספר תורה ,ומברך שמונה ברכות:
ברכה ראשונה:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י
שר נָ ַתן לָ נ ּו
עולָ ם ְו ַעד הָ ע ֹולָ ם אֲ ׁ ֶ
הָ ֹ
תוכֵ נ ּוָ ּ :בר ּו ְך
נָטע ְּב ֹ
ַ
עולָ ם
ְוחַ ֵ ּיי ֹ
עולָ ם
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן הָ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ֹנו ֵתן הַ ּת ֹו ָרה:

יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
ּת ֹו ַרת אֱ מֶ ת
ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה
עולָם
ְו ַעד הָ ֹ

השומעים עונים:

עו ָלם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

תרמ

הקהל

סדר
ברכה שניה:

ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְולִ ְת ִפ ּל ָָתם
שי
ית ָךְ ,ו ִא ּ ׁ ֵ
בו ָדה ִב ְד ִביר ּ ֵב ֶ
ְׁש ֵעהְ ,ו ֵת ָרצֶ ה הָ ֲע ֹ
צון,
יִ ְׂש ָר ֵאל ּו ְת ִפ ּל ָָתם ְמהֵ ָרה ְּב ַאהֲבָ ה ְת ַק ּ ֵבל ְּב ָר ֹ
בו ַדת יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָ ּ :בר ּו ְך
צון ּ ָת ִמיד ֲע ֹ
ּו ְת ִהי לְ ָר ֹ
עולָם ְו ַעד
ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן הָ ֹ
או ְת ָך לְ בַ ְד ָך ְּביִ ְר ָאה
ש ֹ
עולָם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
הָ ֹ
בוד:
נַ ֲע ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

ברכה שלישית:

ְ
ש ַא ּ ָתה ה ּוא יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו
לָך ׁ ָ
נַחנ ּו
מו ִדים אֲ ְ
ֹ
עולָ ם וָ ֶעד ,צ ּו ֵרנ ּו צ ּור חַ ֵ ּיינ ּו,
בו ֵתינ ּו לְ ֹ
וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
דורֹ ,נו ֶדה ְּל ָך
דור וָ ֹ
ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵענ ּו ַא ּ ָתה ה ּוא לְ ֹ
ּונְ סַ ּ ֵפר ְּת ִה ּל ֶָת ָךַ ,על חַ ֵ ּיינ ּו הַ ּ ְמס ּו ִרים ְּביָ ֶד ָךְ ,ו ַעל
לָךְ ,ו ַעל נִ ּ ֶס ָ
דות ְ
ש ְּבכָ ל ֹיום
יך ׁ ֶ
מו ֵתינ ּו הַ ּ ְפק ּו ֹ
נִ ְׁש ֹ

הקהל

סדר

תרמא

בו ֶת ָ
או ֶת ָ
ש ְּבכָ ל ֵעת,
יך ׁ ֶ
טו ֹ
יך ְו ֹ
ִע ּ ָמנ ּוְ ,ו ַעל נִ ְפלְ ֹ
ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר ְוצָ ה ֳָריִ ם ,הַ ּט ֹוב ּ ִכי ל ֹא כָ ל ּו ַרחֲמֶ ָ
יך,
ְוהַ ְמ ַרחֵ ם ּ ִכי ל ֹא ַת ּמ ּו חֲסָ ֶד ָ
עולָם ִק ִ ּוינ ּו
יךִ ּ ,כי מֵ ֹ
ְ
נַשא ִׁש ְמ ָך
רומֵ ם ְויִ ְת ּׂ ֵ
לָךְ :ו ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ּ ָב ֵר ְך ְויִ ְת ֹ
עולָ ם וָ ֶעדְ :וכֹל הַ חַ ִּיים ֹיוד ּו ָך ּ ֶסלָה,
ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמיד לְ ֹ
עולָם
דול ּ ֶבאֱ מֶ ת לְ ֹ
ִויהַ לְ ל ּו ִויבָ ְרכ ּו ֶאת ִׁש ְמ ָך הַ ָּג ֹ
טוב ,הָ ֵאל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו ְו ֶעזְ ָר ֵתנ ּו סֶ לָ ה ,הָ ֵאל
ּ ִכי ֹ
הַ ּט ֹובָ ּ :בר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
עולָם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה הַ ּט ֹוב
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
דות:
הו ֹ
ִׁש ְמ ָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

ברכה רביעית:

או ָתנ ּו
ֹ
ַא ּ ָתה ְבחַ ְר ּ ָתנ ּו ִמ ּ ָכל הָ ַע ּ ִמיםָ ,אהַ ְב ּ ָת
ִמ ּ ָכל הַ ְּל ׁש ֹו ֹנות,
רו ַמ ְמ ּ ָתנ ּו
ּ ָבנ ּוְ ,ו ֹ
ית
ְו ָר ִצ ָ
ְו ִק ַ ּד ְׁש ּ ָתנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
בו ָד ֶת ָך,
ַע ֹ
יךְ ,ו ֵק ַר ְב ּ ָתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ל ֲ

תרמב

סדר

הקהל

את :וַ ִּת ּ ֶתן לָנ ּו
דו ׁש ָעלֵינ ּו ָק ָר ָ
דול ְוהַ ָ ּק ֹ
ְו ִׁש ְמ ָך הַ ָּג ֹ
מו ֲע ִדים לְ ִׂש ְמחָ ה חַ ִ ּגים
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ְּב ַאהֲבָ ה ֹ
ש ׂש ֹוןֶ ,את ֹיום חַ ג הַ ּ ֻס ּכ ֹות הַ זֶּה ,זְ ַמן
ּוזְ ַמ ִּנים לְ ָׂ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
ִׂש ְמחָ ֵתנ ּו ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש זֵכֶ ר לִ ִ
יע,
בו ֵתינ ּו ,יַ ֲעלֶה ְויָ ֹ
אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֹהֵ י אֲ ֹ
בוא ְויַ ִּג ַ
רונֵנ ּו
ש ַמעְ ,ויִ ּ ָפ ֵקד ְויִ ז ָּכֵ ר זִ ְכ ֹ
ְויֵ ָר ֶאה ְוי ֵָרצֶ ה ְויִ ּ ׁ ָ
רון ָמ ִׁשיחַ ּ ֶבן
בו ֵתינ ּוְ ,וזִ ְכ ֹ
רון אֲ ֹ
דונֵנ ּוְ ,וזִ ְכ ֹ
ּו ִפ ְק ֹ
רון
ש ָךְ ,וזִ ְכ ֹ
שלַיִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶ
רון יְ ר ּו ׁ ָ
ָ ּד ִוד ַע ְב ֶ ּד ָךְ ,וזִ ְכ ֹ
ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך ּ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ פָ נ ָ
טובָ ה,
ֵיטה לְ ֹ
ֶיך ,לִ ְפל ָ
לום.
ש ֹ
טו ִבים ּולְ ׁ ָ
לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרח ֲִמים ,לְ חַ ִּיים ֹ
ְּב ֹיום חַ ג הַ ּ ֻס ּכ ֹות הַ זֶּה ,ז ְָכ ֵרנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ּב ֹו
יענ ּו ּב ֹו לְ חַ ִּיים
טובָ הּ .ופָ ְק ֵדנ ּו ּב ֹו לִ ְב ָרכָ הְ .ו ֹ
לְ ֹ
הו ִׁש ֵ
טו ִביםּ .ו ִב ְדבַ ר יְ ׁש ּו ָעה ְו ַרח ֲִמים ,ח ּוס ְוחָ ּנֵנ ּו,
ֹ
יענ ּוִ ּ ,כי ֵאל ָ
ֶיך ֵעינֵינ ּוִ ּ ,כי ֵאל
ְו ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו ְו ֹ
הו ִׁש ֵ
מֶ ל ְֶך חַ נּ ּון ְו ַרח ּום ָא ּ ָתה:
מו ֲע ֶד ָ
יך,
ֹ
יאנ ּו יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ֶאת ִּב ְר ּ ַכת
ְוהַ ּ ִׂש ֵ
ית
שר ָר ִצ ָ
ש ׂש ֹוןַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
לום ,לְ ִׂש ְמחָ ה ּולְ ָׂ
ש ֹ
לְ חַ ִּיים ּולְ ׁ ָ
שנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
יךְ ,ו ֵתן חֶ לְ ֵקנ ּו
ְו ָא ַמ ְר ּ ָת לְ בָ ְרכֵ נ ּוַ .ק ְ ּד ׁ ֵ
שנ ּו
נַפ ׁ ֵ
ְ
ש ּ ַמח
ִמ ּט ּובֶ ָךְ ,ו ַׂ
ש ְּב ֵענ ּו
ַׂ
תו ָר ֶת ָך,
ְּב ֹ
יש ּו ָע ֶת ָךְ ,ו ַטהֵ ר לִ ּ ֵבנ ּו לְ ָע ְב ְ ּד ָך ּ ֶבאֱ מֶ תְ ,והַ נְ ִחילֵנ ּו
ִּב ׁ

הקהל

סדר

תרמג

ש ָך
מו ֲע ֵדי ָק ְד ׁ ֶ
ש ֹון ֹ
ש ׂ
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו ְּב ִׂש ְמחָ ה ּו ְב ָׂ
שי ְׁשמֶ ָךָ ּ :בר ּו ְך ַא ּ ָתה
ְויִ ְׂש ְמח ּו ְּב ָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְ ּד ׁ ֵ
עולָ ם ְו ַעד
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן הָ ֹ
ש ָר ֵאל ְוהַ זְ ַמ ִּנים:
עולָ ם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ְמ ַק ֵ ּד ׁש יִ ְׂ
הָ ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

ברכה חמישית:

מתפלל על המקדש שיעמוד ,וחותם:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
עולָ ם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה הַ ׁש ֹוכֵ ן
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
הָ ֹ
ְּב ִצ ֹיון:
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

תרמד

הקהל

סדר
ברכה שישית:

מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם ,וחותם:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
בוחֵ ר
עולָ ם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה הַ ֹ
עולָ ם ְו ַעד הָ ֹ
הָ ֹ
ְּביִ ְׁש ָר ֵאל:
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

ברכה שביעית:

מתפלל על הכהנים שירצה ה' עבודתם ,וחותם:

ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל ִמן
עולָ ם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ְמ ַק ֵ ּד ׁש
עולָם ְו ַעד הָ ֹ
הָ ֹ
כהֲנִ ים:
הַ ּ ֹ
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

הקהל

סדר

תרמה

ברכה שמינית:

מתחנן ומתפלל כפי מה שהוא יכול ,וחותם:

ש ַע ְמ ָך ְצ ִרי ִכין
שע יְ הֹוָ ה ֶאת ַע ְמ ָך יִ ְׁש ָר ֵאל ׁ ֶ
הו ׁ ַ
ֹ
שעָ ּ :בר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ ינ ּו אֱ ל ֹהֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל
לְ ִהוָ ׁ ַ
עולָ ם ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ׁש ֹומֵ ַע
עולָ ם ְו ַעד הָ ֹ
ִמן הָ ֹ
ְּת ִפ ּ ָלה:
השומעים עונים:

עולָם וָ ֶעד:
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
שם ּ ְכ ֹ
ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵ

הקהל

סדר

תרמז

ספר המצוות להרמב"ם
מצות עשה ט"ז

היא שצונו להקהיל את העם ביום השני של סכות במוצאי
שמטה ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באזניהם והוא
אמרו )דברים לא יב( 'הקהל את העם האנשים' וגו' וזו היא מצות
הקהל .ואמרו בקידושין )לד (.כל מצות עשה שהזמן גרמא
נשים פטורות .והקשו והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא
ונשים חייבות ובארו בסוף המאמר אין למדין מן הכללות.
וכבר נתבארו משפטי מצוה זו וכל מי יקרא ואיך יקרא ואי
זה דבר יקרא בפרק ז' מסוטה.

תרמח

הקהל

סדר

ספר החינוך
מצוה תרי"ב

מצות הקהל במוצאי שביעית:
שנצטוינו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף במוצאי
שנת השמטה בחג הסוכות ביום שני בחג ולקרוא קצת מספר
משנה תורה באזניהם שהוא אלה הדברים ,ועל זה נאמר
)דברים לא יב( הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו' .וזאת
היא מצות הקהל הנזכרת בתלמוד כענין שאמרו בראשון של
קדושין )לד ,(.והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא הוא
ונשים חייבות ,ופירשו בסוף הענין ,אין למדין מן הכללות,
כלומר שהאמת שהנשים חייבות בזאת המצוה:
משרשי המצוה ,לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה,
ובה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד תענוג
נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים ,על כן בהיות כל עיקרן
בה ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע
דבריה ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים וטף
לאמר מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כולנו ,ותהיה
התשובה לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו
ותפארתנו ,ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה
ויכניסו הכל בלבם חשקה ,ועם החשק בה ילמדו לדעת את
השם ויזכו לטובה וישמח ה' במעשיו ,וכענין שכתוב בפירוש
בזאת המצוה ולמען ילמדו ויראו את ה':
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה שהמלך הוא היה
המחוייב לקרוא באזניהם .ובעזרת הנשים היה קורא ,וקורא
כשהוא יושב ואם קרא מעומד הרי זה משובח .ומהיכן הוא

סדר

הקהל

תרמט

קורא מתחלת ספר אלה הדברים עד סוף פרשת שמע ישראל,
ומדלג לוהיה אם שמוע ,וגומר אותה פרשה ,ומדלג לעשר
תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף ברכות וקללות
עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב ,ופוסק:
וכיצד הוא קורא ,תוקעין בחצוצרות בכל ירושלם ,ומביאין
בימה גדולה ,ושל עץ היתה ,ומעמידין אותה באמצע עזרת
נשים ,והמלך הולך ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו ,וכל
ישראל העולים לחג מתקבצים סביביו .וחזן הכנסת נוטל ספר
תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן
נותנו לכהן גדול והכהן גדול נותנו למלך כדי להדרו ברוב
בני אדם .והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם רצה יושב ,ופותח
ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת וקורא
הפרשיות שאמרנו ומברך לאחריה כדרך שמברבין בבתי
כנסיות ,ומוסיף שבע ,ואלו הן ,רצה ה' אלהינו בעמך ישראל
וכו' ,ומודים אנחנו לך ,אתה בחרתנו מכל העמים עד מקדש
ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה ,הרי שלש ברכות
כמטבען .רביעית ,מתפלל על המקדש ,וגומר בה השוכן
בציון .חמישית ,מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם וחותם
הבוחר בישראל .ששית ,מתפלל על הכהנים שירצם האל,
וחותם בה מקדש הכהנים .שביעית ,מתחנן ומתפלל בה כפי
מה שהוא יכול וחותם בה הושע ה' את עמך ישראל שעמך
ישראל צריכים להושיע ברוך אתה ה' שומע תפלה:
ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל על אדמתם:
ועובר על זה בין איש בין אשה ולא בא במועד הזה לשמוע
דברי התורה ,וכן המלך אם לא רצה לקרות בטלו עשה זה.
וענשם גדול מאד ,כי זאת המצוה עמוד חזק וכבוד גדול
בדת:

באר
החיי

כתי"ק הרמב"ם

החיים
תמיד

תקפה

לאפרושי מאיסורא
ידוע מכל הפוסקים האיסור לעלות להר הבית בזמן הזה .והיות
וישנם זדים ממרים שבזמנינו המהרסים לעלות אל הר הבית ,נציג
בכאן תשובה שקבלנו מהרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בעצם
כתב ידו ,בנוגע לענין זה ,שכותב שאסור מדאורייתא לעלות בזמן
הזה ,ובהיות שפסקיו מקובלים גם בחוגים שלהם ,על ידי זה להסיר
מכשול שלא יצטרפו עוד יהודים אחריהם ח"ו ,וגם שהם
עצמם יחזרו בתשובה.
כתב ידו של הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

נפסק להלכה שאסור מדאורייתא
לעלות בזמן הזה.

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו
הקריב אשם )מנחות קי.(.

מצוה רבה לעמוד לעזרתנו
להדפסת הספרים הנוספים
ניתן להקדיש לע"נ וכדומה
אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה,
לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית
בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה
אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין
הבית )תנחומא צו י"ד(.
אפשר לתרום בטלפון05041-94471 :
או בת.ד 8031 .בית שמש

כתב החפץ חיים זיע א
והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל
ענין קדושת לימוד הזה ]לימוד
ההלכות השייכות לקרבנות ולבית
המקדש[ ,וגודל החיוב להכין עצמנו
בידיעת הלכותיו ,ומי שאין לו שהות
או שאינו מוכשר לזה ,יראה עכ"פ
לעשות מעמד ומצב לאחרים שיעשו כן
ויחשב על שמו .ע"כ מה נאה היה אלו
ימצאו בכל פלך איזה עשירים מנדבין
מנכסיהן לקבוע ...שילמדו הסדר ההוא
ויהיו בקיאים בכל הלכותיו ...ללמוד
ההלכות אלו על בורין ולפלפל בהן
ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ,כי
כיון שהקב"ה חושב להלימודים אלו
כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך
להשתדל ולידע כל דבר בבירור ,וכמו
שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין' )מתוך
דברי החפץ חיים זיע"א במאמר 'תורה אור'(.

