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  בחסדי ה' יתברך עלי
  אברהם חיים 

  בלאאמו"ר הרה"ג רבי חנוך העניך שליט"א 
  אופמאן

  

 בית שמש, סיון ה'תשע"ז

  ספר

  חיי תמיד
  

  ביאור רחב צח וברור
  על

  מסכת תמיד
  

  עבודת יום ביומו
  בבית המקדש

  

  על פי חז"ל ורבותינו המפרשים
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  יו"ל ע"י

  המרכז לבית המקדש והמשכן - 'באר החיים'
  

  בית שמש
  

ידוע מאמר החכם כשם שא"א לבר בלי תבן, כך א"א לספר בלי שגיאות, ע"כ 
  חידושים שיואיל בטובו לשלוח הארות והערות, נבקש מכל המעיין בספר

  ה, אל: וציונים ומ"מ, וכל דבר המתחדש ומתברר, או תיקונים, וכדומ
  בית שמש. 8031ת. ד.  'באר החיים'  

   05041-94471ניתן להשיג את הספר, לבודדים ולכמויות, במס':  

  
  להשיג את הספר

  בית שמש:
  אברהם חיים אופמאן

05041-94471 

  קרית ספר:
  ר' ישראל נאגר
08-9741760 

  
  

  כל הזכויות שמורות .
  
  

 . ותשוח"ח.חצרות בית ה'למכון ב שמורות ציוריםחלק מהכל הזכויות של  .
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  לתשומת לב
  

אופני  אופנים, עבור שני ניבשת בא בזאספר זה 
  לימוד:

  

ביאור המופיע בחלק העליון של העמוד, נועד ה
  . ובמהירותבפשטות  ,בקלותולהבין למוד למבקשים ל

  

, המופיעים 'באר התמיד'ואילו העיונים הנקראים 
בחלק התחתון של העמוד, נועדו עבור הלומדים 

  דברים והשיטות.המק ולהתעמק בעהמבקשים גם 
  

, לא הבאנו על הלומד שלא להכבידכדי את, עם ז
' מדי הרבה עיונים ושיטות, רק כפי באר ההיכלב'

  .ו'תן לחכם ויחכם עוד' – לפי העניןו הצורך
  

לעיתים הורחבה היריעה, ונכתבו עוד מובאות 
 וכן הבנת העניינים ע"פ דרוש ורמז. ביאורים ועיונים.

 ק.בסוף כל פרש, 'אוצר התמיד'מדור נקבע מקומם ב
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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

  

  

  

  

  
 

  הם ורגליהםתחלה היו ב' זה למעלה מזה  והוא עשה י"ב סביבות הכיור   ונטלו ב' ידי

  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

  רכיו. והריני חותם באהבהמתוך נחת והצלחה בכל ד

  יצחק טובי' ווייס          ידיד בית אבותיו               
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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 

  תוך שלות הנפש והרחבת הדעת.מ
  

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                                                                                       
  

רבי אברהם חיים  הרה"חבא לפני האברך כמדרשו, חוב"ט, 
 ליט"א, בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט"א,אפפמאן ש

מפק"ק בית שמש ת"ו, ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני 
בעד עצמו, בהיותו קילורין ביהמ"ק הראשון, והספר מדבר 

והוא מיוסד ע"פ  לעיניים הן בחלק הביאור והן בחלק העיונים,
ובוודאי ישמח לב מבקשי ה',  דברי חז"ל ורבותינו המפרשים,

דורשי ה' המחכים לבנין אריאל, לעסוק בעניני המקדש ולהתכונן 
  לקראת הבית השלישי שיבנה במהרה בימנו. 

  

כל כל לומד, וכל מלמד, למן בני בעזרתו של הספר הנוכחי, יו
תורה ועד תינוקות של בית רבן, לבוא בשערי המקדש ולהבין 
רזיו וצפונותיו, ע"פ פשט וע"פ עמקות. כאשר תחזינה עיני כל 

  אשר נהורא נפיל בבי מדרשא.  –לומד 
  

, על שהנני ליט"אולא באתי, כי אם להעיד על הרב המחבר ש
, תושבי קרייתנו המעטירה, מכירו ומכיר את המשפחות החשובות

ואשרי  –אשר מדובר על יראי ה' וחושבי שמו לתפארת ולתהילה 
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
  

  
  

  תשע"ג - אסרו חג  -יום ג, כג תשרי 
  

  מכתב ברכה
  

למע"כ האברך כפשוטו ומדרשו, חו"ב טובא הרה"ג המופלג ר' אברהם חיים אפפמאן 
לעונג היה לי לעבור בין בתרי חבורו החשוב "באר החיים", ובו שליט"א. לשמחה ו

  ביאר ופירש בטוב טעם ודעת צורת בנין בית המקדש הראשון.

ומלאכת שלמה",  -"ומלאכה" שיש בה גם "חכמה" עשה, לבאר ולפרש "חכמת שלמה 
  עפ"י מדרשי חז"ל ומפרשי התנ"ך הראשונים והאחרונים.

פרחים (מלכים א' י, יח), להמחיש לכל  -פטורי ציצים" ציורים, ו" -בתוספת "מקלעות" 
  לומד את תבנית ומעשה המקדש.

  "מי באר" מתוקים ומשיבי נפש. -ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ"באר החיים" 

וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה"חפץ חיים" בגודל חיוב ולימוד סדר קדשים, 
  גאולה.שבזה שירבו העוסקים תבוא במהרה ה

בנין שבנה שלמה כבר מפורש ולשון הרמב"ם בפ"א מהלכות בית הבחירה הלכה ד', "
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

התעסק לדעת צורת בנין בית ראשון. [וראה בתפארת ומעתה אם כן חובה גם ללמוד ול
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 

ד, כתב שעזרא בא -הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים. ובמלבי"ם דבה"י ב' ג ג
ש דברים הסתומים והחתומים שבספר מלכים, או להוסיף דברים שלא נזכרו שם, לפר

  וכן בסיפור בנין הבית לא כתב רק דברים שנתחדשו לו, וכו', עי"ש].
  

  

  

  

  

  
 08-9743291מודיעין עילית  טלפקס  7מען: רח' מרומי שדה 

  והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
  הכותב למען עמלי התורה ושוקדיה

  ותחזינה עינינו ארמון על משפטו במהרה
  

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

כה ר ב ב  ת כ   מ
, והוא חיבור מקיף על כל ענייני בנין בית המקדש השני, היכל ידידשמח לבי בראותי את הספר הנפלא 

וכולל בתוכו ביאור מקיף על כל משניות דמסכת מידות, מלוקט מכל הספרים העוסקים בנושא נכבד 

רך היקר, הרב הגאון המופלג זה, בתוספת נכבדה שהוסיף הרב המחבר, מעשה ידי אמן, ה"ה האב

שליט"א, אשר ידעתיו מנעוריו שהיה לבו בוער לרדת  אברהם חיים אופמאן בתורה ויראה, כמוהר"ר

לשרשי מצוה חביבה זו של בניין בית המקדש ומידותיו. ובוצין מקיטפיה ידיע, שהשקיע עצמו במשך 

יה. וכבר איתמחי גברא ואיתמחי השנים לעמול להבין ולהשכיל בפרטי מצוה זו על כל פרטיה ודקדוק

על תבנית בית המקדש הראשון, שנתבארה בספר מלכים ודברי  באר החייםקמיעא בספרו הקודם 

הימים. וכעת המשיך במלאכת הקודש, טרח ויגע כדי מידתו, בכפלים לתושיה, בענייני בנין בית 

  המקדש השני.

נס לפרד"ס כל ענייני בית המקדש, טרח והנה הרב הגאון המחבר שליט"א הרחיב והעמיק בספרו, ונכ

ויגע ויצא בשלום, שליקט מלא הטנא ביכורי פירות הפרדס. דלה דלה מהנהר היוצא מבית קדשי 

שמצא, עלה גרגיר או אשכול , וכל עומדת על פתחו של היכלשזהב ה גפןהקדשים, ושם בכליו מפירות 

  .בהיכלו אומר כבוד, היכל עולמים. הפליא לעשותביא ותלה ה

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, 

כת כד הויה טליא, ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם, לבקשתו שאהיה מהמברכים אותו בבר

'יהי רצון שתזכה להמשיך ולישב על התורה והעבודה החידוש. על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה: 

מתוך נחת והרחבה, ומתוך בריאות ואושר, ויפוצו מעיינותיך חוצה, ותזכה לחבר חיבורים נוספים במקצוע 

יך מתקבלים זה ובמקצועות אחרים, לחדש ולירד לעומקה של הלכה ולאמיתה של תורה, ויהיו ספר

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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 מלכים א פרק ו

  ברכת אבי מורי שליט"א

  

  פה בית שמש עיר התורה ותשע" אלול א'

סוד ישרים ועדה על אשר זיכני לראות מפרי אודה השם בכל לבב ב
עמלו של בני בכורי יקירי מחמד עיני ולבי הרה"ג ר' אברהם חיים 

  שליט"א עולה על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן.

" יקרא, חיי תמידאשר בשם " מסכת תמידעיינתי בחיבורך הגדול על 
ומה מאוד שמח ורחב לבבי בראותי אותך ב"ה מעלה על הכתוב מנחת 

לפי את מסכת תמיד עשיר מלאכת מחשבת דבר דבור על אופניו לבאר 
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 

ת בהשכל וחכמה רבה וביראה השווה לכל נפש. וב"ה הפלאת לעשו
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 
בניין בית הרבים לשמחת לב כל דורשי השם המצפים לראות ב

  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.

  גמלני אשר הטובה כל על להשי"ת בהודאה

  ובברכת כתיבה וחתימה טובה

 המאחל באהבה רבהאביך 
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 מלכים א פרק ו

  תוכן העניינים
 

  

 כז  ...................................................................................הקדמה

 לא  ...................................................................................  פתיחה
 â האדר"ת â התוספות יום טוב â רבינו בחיי â מדרש תנחומא â גמרא

  מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א â החפץ חיים

 מא  ..........................................................................  תמידמסכת 

 מא  ................................................................  פרק א תמידמסכת 
  מא  ................................................................................  א שנהמ

בית אבטינס  âהלכות השמירה  âמצוות השמירה  âהשמירה בבית המקדש 

â  בית הניצוץâ  בית המוקדâ הכהנים שומרים בשלשה מקומות â  הלוים

 âבית אבטינס ובית הניצוץ הם עליות  âים ואחד מקומות שומרים בעשר

אלו כהנים יושנים בבית המוקד  âאלו כהנים שומרים  âצורת בית המוקד 

â  מפתחות העזרהâ  לא יושנים בבגדי כהונהâ  המקוה למטהâ  בית

  שער טדי âהכסא של כבוד 

  נח  .................................................................................  שנה במ

מתי בא  âמתתיא בן שמואל  âהממונה  âל מוקדם טוב âתרומת הדשן 

הממונה בא  âשני פירושים מהו קריאת הגבר  âקריאת הגבר  âהממונה 

  מי שטבל יבוא ויפיס  âודופק 

  סב  .................................................................................  שנה גמ

אכסדרא  âאבוקות של אור  âמקום המפתח  âהכניסה מבית המוקד לעזרה 

â  בית עושי חביתיןâ  שלום הכל שלוםâ  עשיית החביתיןâ    

  סט  ................................................................................  שנה דמ

מוכני  âמקום המחתה  âסדר תרומת הדשן  âמחתה  âהכבש  âהמזבח 

 âמחתת הכסף  âהכיור  âקידוש ידים ורגלים  âהגיע עת  âלכיור 

מקום שנותנים את מוראות  âושמו אצל המזבח  âהמאוכלות הפנימיות 
  העוף ודישון מזבח הפנימי והמנורה 

 פה  .........................................................................  נספח לפרק א

עליך יזרח ה'  âחשיבות בני ישראל  âעבודת הקרבנות  âקרבן תמיד 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

השמירה בעשרים וארבע  âספר תורת העולה להרמ"א  âוכבודו עליך יראה 

ולדות יעקב ת âהשמירה גם על ידי כהנים וגם על ידי לוים  âמקומות 

 âמצאו נעול  âכ"ד משמרות כהונה  âבית המוקד  âאגרא דכלה  âיוסף 

תרומת  âמנחת חביתין  âסדר הפיס  âתרומת הדשן  âאבל אם פתוח 

טעם שצריך להזכיר לכהן שלא יגע בכלי עד  âזאת תורת העולה  âהדשן 

 מי âהכיור  âהלכות קידוש ידים ורגלים  âשיקדש ידים ורגלים מהכיור 
  הכיור 

  

 קיז  .................................................................  פרק ב תמידמסכת 
  קיז  ................................................................................  א שנהמ

צינורות  âמגרפות  âקידוש ידים ורגלים  âרצו ובאו  âראוהו אחיו שירד 

â  הזזה לצדדי המזבחâ  סונקין  

  קכו  ...............................................................................  שנה במ

עלה  âתפוח גפן ופרוכת  âברגלים  âשלש מאות כור  âאפר  âהתפוח 
  גרגיר אשכול 

  קלב  ................................................................................  שנה גמ

תאנה  âהעצים הכשרים למערכה  âסידור המערכה  âהחלו מעלין הגזרין 

â  אגוזâ  עץ שמןâ  מלח על הכבש  

  קלו  ...............................................................................  שנה דמ

 âמערכה גדולה  âשלש המערכות  âור המערכות על המזבח אופן סיד

מערכה רביעית ביום  âמערכה לקיום האש  âמערכה שניה לקטורת 

 âראשי העצים הפנימים של המערכה הגדולה נוגעים בתפוח  âהכיפורים 

  שני גזרי עצים  âאליתא 

  קלח  ...............................................................................  שנה המ

 âמערכה שניה לקטורת  âעבור המערכה השניה ברירת עצי תאנה יפים 

 âשני בזיכי לבונה בשבת  âכמות הגחלים  âבעומד  âמקום מערכה זו 

 âהדלקת המערכות באש  âהחזרת האברים והפדרים שלא נתאכלו מבערב 

  שלשה בתי דינים  âלשכת הגזית  âיורדים ללשכת הגזית לעשות פיס 

 קמז  ........................................................................  פח לפרק בנס

 âגפן רומז לכנסת ישראל  âטעם מדוע הולכים לקדש ידים ורגלים בריצה 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

היכן הוא מקום  âשער הדלק  âמעשה הפרוכת  âטעם למספר שלש מאות 

שתי  âשני גזירי עצים  â מצות הדלקת אש על המזבח בכל יום âהעצים 

  בסילקי גדולה   âלשכת הגזית  âמיני ישיבות 

  

 קסה  ...............................................................  פרק ג תמידמסכת 
  קסה  ...............................................................................  א שנהמ

שלש עשרה זוכים  âאופן עשיית הפייסות  âסדר הפייסות  âבואו והפיסו 

 âדישון המנורה  âדישון מזבח הפנימי  âזריקה  âשחיטה  âבפיס הזה 
  ששה כהנים זוכים בהעלאת אברים לכבש

  קע  ................................................................................  שנה במ

  האיר פני כל המזרח  âברקאי  âצאו וראו אם הגיע זמן השחיטה 

  קעב  ...............................................................................  שנה גמ

ארבע הלשכות  âמקום לשכת הטלאים  âצאו והביאו טלה מלשכת הטלאים 

גניזת  âהחותמות  âלשכת החותמות  âלשכת הטלאים  âבבית המוקד 

 âיורדים למקוה  âלשכת בית המוקד  âאבני המזבח ששקצו מלכי יון 

  התנור בבית המקדש הוא ממתכת  âלשכה שעושים בה את לחם הפנים 

  קפג  ...............................................................................  שנה דמ

הוצאת תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב מלשכת הכלים  âלשכת הכלים 

â  חשבון תשעים ושלשת הכליםâ ולחנות שתי שâ  השקו את התמיד בכוס

  בדיקה ממום לאור האבוקות  âשל זהב 

  קפה  ...............................................................................  שנה המ

 â עמודים ננסין â בית המטבחיים âבית המטבחיים  âמי שזכה בתמיד 

צורת  â הטבעות â שולחנות â הפשט â אונקליות â רביעין של ארז
  הטבעות 

  קצד  ...............................................................................  שנה ומ

 כוז â טני â ארבעה כלים â הכהנים שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה

â שני מפתחות â יורד לאמת השחי â  פותח כיון  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

  קצז  ................................................................................  שנה זמ

אופן פתיחת  â פשפש דרומי â פשפש צפוני â שני הפשפשין â תאים

  קול שער הגדול שנפתח  â פותחות â נגר â ההיכל

  רג  .................................................................................  שנה חמ

שלש  â קול המגריפה â קול פתיחת שער ההיכל â מיריחו היו שומעים

צורת  â מהו מוכני â קול המוכני â צורת המגריפה â מיני מגריפה

 â קול הצלצל â צורת החליל â קול החליל â קול גביני כרוז â המוכני

הקול של הכהן גדול כשמזכיר  â קול השופר â קול השיר â לצלצורת הצ

   הר מכוור â ריח פיטום הקטורת â את השם ביום הכיפורים

  ריד  ...............................................................................  שנה טמ

 מניח את הטני â סדר דישון מזבח הפנימי â מי שזכה בדישון מזבח הפנימי

â חופן ונותן לטני â ר הדשן לטניבאחרונה מכבד את שא â  מי שזכה

 נר המערבי â שני נרות מזרחיים â אופן עמידת המנורה â בדישון המנורה

â מדשן את השאר â סדר דישון המנורה â מלקחיים â מחתה â כוז â 

  יש אבן לפני המנורה שבה שלש מעלות  â ספוג

 רכז  ........................................................................  נספח לפרק ג

 הרואה אומר ברקאי â סדר עשיית החביתין â תיןמנחת חבי â סדר הפיס

â שבחברון â סדר עשיית ואפיית לחם הפנים â  נתינת לחם הפנים על

תשעים ושלשה כלי כסף  â כלי השרת â חלוקת לחם הפנים â השולחן

בענין התאים לפי שיטת  â בלגה â הטבעות לשחיטת התמידים â וכלי זהב

 â שמיעת קולו חוץ לדרך הטבע â קול הכהן גדול â המגריפה â הרמב"ם

 â מזבח הקטורת â לחם הפנים â שולחן â מנורה â עיזים בהר מכוור

שורש ענין הדלקת נר  â ביאור המשנה של דישון המנורה לשיטת הרמב"ם
  חנוכה למטה מעשרה טפחים, מהמדרגות למנורה בבית המקדש 

  

 סטר  ...............................................................  פרק ד תמידמסכת 
  רסט  ..............................................................................  א שנהמ

עקידת יצחק בן  â לא היו כופתין את הטלה â סדר הקרבת קרבן תמיד

 â הטבעת ששוחטין בה את קרבן תמיד של שחר â הטבעות â אברהם

 â קבלה â שחיטה â הטבעת ששוחטין בה את קרבן תמיד של בין הערבים
  מקום זריקת הדם במזבח   



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

  רפ  ................................................................................  שנה במ

 â חזה â ננסין â ערכובו â לא היה שובר את הרגל â סדר הפשט וניתוח

 הלב â מרק את ההפשט â והקרב והכרעים ירחץ במים â כרעים â ראש

â ידים â רגל הימנית â פדר â קרביים â כרס â לשכת המדיחים â 
  השולחנות  

  רצד  ...............................................................................  שנה גמ

 â דופן הימנית â חזה â אצבע הכבד â כבד â ריאה â לקח את הסכין

 âלב  â קנה â שתי צלעות â גרה â כבד â שתי צלעות רכות â שדרה

 â רגל השמאלי â שתי כליות â אליה â עוקץ â טחול â דופן השמאלית

 â פדר â קרניו â חוטמו â הראש והרגל â נמצאו כולם עומדים בשורה

בשתי  â בחזה ובגרה â בעוקץ וברגל â בית עורן לחוץ â שתי ידים

 â יין â חביתין â סולת â כרעים â קרביים הנתונים בבזך â דפנות

בשלשה  â הלכו לקרוא קריאת שמע â מלח â מחצי הכבש ולמטה במערבו
  מקומות נמצא המלח  

 שט  ........................................................................  נספח לפרק ד

שתי מתנות שהן  â מהלכות הקרבנות â זכרונות â צחק בן אברהםעקידת י

  מצוות מלח  â מנחת חביתין â ארבע

  

 שכא  ..............................................................  פרק ה תמידמסכת 
  שכא  .............................................................................  א שנהמ

 â עשרת הדברות â אהבת עולם â ברכו ברכה אחת â אמר להם הממונה

 â ברכת כהנים â רצה â אמת ויציב â ויאמר â ה אם שמועוהי â שמע

  וזה הסדר שאומרים  â בשבת מוסיפין ברכה למשמר היוצא

  של  ................................................................................  שנה במ
  מי מעלה אברים מהכבש למזבח  â חדשים לקטורת בואו והפיסו

  שלב  ...............................................................................  שנה גמ

צורת  â חלונות לבגדי הכהונה â בגדי כהונה â המלביש פנחס â חזנים

  לכל בגד ובגד יש תיק  â החלונות

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

  שלד  ..............................................................................  שנה דמ

 â הכמות שיכול להיכנס לכף â צורת הכף â כף âמי שזכה בקטורת 

  מטוטלת  â כיסוי â הבזך מלא וגדוש קטורת â בתוך הכף יש בזך

  שלו  ...............................................................................  שנה המ

 מי שזכה במחתה â צורת המחתה â מחתה â שלש מערכות במזבח החיצון

â מחתה מכסף â חתיית הגחלים מהמזבח החיצון â מחתה מזהב â  אמת

 â שתי שרשרות â צורת הפסכתר â פסכתר â המים העוברת בעזרה

כופים  â כופים על גחלים בשבת â שלשת הדברים שעושים עם הפסכתר

  מורידים את הדשן מהמזבח על ידי הפסכתר   â על שרץ

  שדמ  ..............................................................................  שנה ומ

המגריפה  â הגיעו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה אל בין האולם ולמזבח

 â סימן לשלשה דברים â קול המגריפה â זריקת המגריפה â השלישית

ראש  â ומע את קול המגריפהלוי שש â כהן ששומע את קול המגריפה

  שער המזרח  â המעמד

 שמח  ......................................................................  נספח לפרק ה

 â ברכה למשמר היוצא â הון עשיר â טעם ענין קריאת עשרת הדברות

 קטורת â תרקב גדול â הלכות בגדי כהונה â נוסח הברכות בבית המקדש

â   סדר והלכות המעמד  

  

 שסג  ................................................................  ופרק  תמידמסכת 
  שסג  ..............................................................................  א שנהמ

התחילו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה, לעלות בשתים עשרה המדרגות 

הכהנים שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה מקדימים  âהעולות אל האולם 

ום שפיכת מק â השתחוה ויצא â לוקח את הטני â לפי הכהנים הנזכרים

הטבת  â אופן ההשתחוואה â טני â נבלע בארץ â דישון מזבח הפנימי

 מקום שפיכת דישון המנורה â השתחוה ויצא â לוקח את הכוז â המנורה

â  נבלע בארץ  

  שעב  .............................................................................  שנה במ

מרדדן על ידי  â אופן הנחת הגחלים על מזבח הזהב â מי שזכה במחתה
  המחתה תחתית 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

  שעד  ...............................................................................  שנה גמ

 נותן לאוהבו או לקרובו â מוציא את הבזך מתוך הכף â מי שזכה בקטורת

â מלא חפניו קטורת â ישימו קטורה באפיך â ברך ה' חילו â  חדשים

 הממונה אומר לו הקטר â מלמדים אותו איך להניח את הקטורת â לקטורת

â מקטיר את הקטורת â השתחווה ויצא â  סדר הקטרת הקטורת  

 שפב  .......................................................................  נספח לפרק ו

חנוכה  â נר המערבי â הטבת נרות המנורה מפירוש המשניות להרמב"ם

דמות דיוקנו של  â היה יודע ברוח הקודש שהוא חי â קינסא â ופורים

פסק בין הטבת להטעם  â באש אתה עתיד לבנותה â מסירות נפש â אביו

  מזבח הפנימי  âחמשת הנרות להטבת שתי הנרות 

  

 שצט  ...............................................................  זפרק  תמידמסכת 
  שצט  .............................................................................  א שנהמ

אבני  â שלשה אוחזים בו â כאשר הכהן גדול נכנס להשתחוות בהיכל

 â כששומע הממונה â הפרוכת בפתח האולם â השוהם על כתפות האפוד

  אחר כך נכנסו אחיו הכהנים להשתחוות  â הפעמונים בשולי המעיל

  תא  ................................................................................  שנה במ

 בזך â מחתה â כוז â טני â חמשה כלים â עומדים על מדרגות האולם

â כף וכסויה â ברכת כהנים â  ההבדלים בין ברכת כהנים בבית המקדש

בבית המקדש  â השם המפורש â ברכה אחת â כותשלש בר â לבמדינה

 â ידיהם כנגד כתפותיהם â עונים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'

וישא  â הציץ â חוץ מכהן גדול â בבית המקדש ידיהם על גבי ראשיהם

  סדר ברכת כהנים בבית המקדש  â אהרן את ידיו

  תיב  ...............................................................................  שנה גמ

עליית הכהן  âבזמן שכהן גדול רוצה להקטיר  â איברי קרבן תמיד הקטרת

שתי  â הראש והרגל â זריקה â סמיכת הכהן גדול â הסגן â גדול בכבש

 הלול â שני ספלים â דוד כרה שיתין â השיתין â שאר האברים â הידים

â פך השמן שמצאו החשמונאים היה בתוך השיתין â הקפת המזבח â  סדר

 â שולחן החלבים â הסודרים בידו â הסגן עומד על הקרן â ניסוך היין

 â הצלצל â בן ארזא â תקעו והריעו ותקעו â שתי חצוצרות של כסף



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

 הגיעו לפרק â שלשה חלקים â כלי השיר â סדר השירה שמשוררים הלוים

â תקיעה תרועה תקיעה â השתחויה â  התמיד זה הוא סדר עבודת  

  תכו  ..............................................................................  שנה דמ

ביום  â ביום שני â ביום ראשון â השיר שהלוים אומרים בבית המקדש

 â בשבת קודש â ביום שישי â ביום חמישי â ביום רביעי â שלישי

בשבת בקרבן תמיד של בין  â הזיו לך â האזינו â בקרבן מוסף שבת

 בתמיד של בין הערביים בראש â בקרבן מוסף של ראש השנה â הערביים

במוסף  â במוסף יום הראשון של סוכות â במוסף יום הכיפורים â השנה

 â במוסף יום שני של חוה"מ סוכות â יום ראשון של חול המועד סוכות

 במוסף יום רביעי של חוה"מ סוכות â במוסף יום שלישי של חוה"מ סוכות

â במוסף יום חמישי של חוה"מ סוכות â במוסף יום שישי של חוה"מ סוכות 

â במוסף שמיני עצרת  

 תנד  .........................................................................  נספח לפרק ז

 â מצוות אכילת קדשי קדשים ושיירי מנחות â מצוות בנין בית המקדש

המעיל והפעמונים שבשולי  â האפוד ואבני השוהם שעל כתפות האפוד

ענין אברי התמיד וסדר  ביאור â השם המפורש â ברכת כהנים â המעיל

 â איסור גיד הנשה â מספר תורת העולה לרמ"אהפשט ונתוח, חלוקתם ו

מזמור  â סדר עבודת התמיד ברמב"ם â עבודת הלוים â חצוצרות â שיתין

  ויהי בשלם סוכו  â שיר ליום השבת

  

 תקכא  .................................................  הפסוקים למסכת תמידשער 
  

 תקמה  .................................................  של מסכת תמידדפוס עתיק 
  

 תקסה  ...................................................................  כתי"ק הרמב"ם
  

 תקפה  ..........................................................................  סדר הקהל

  



  הבאר                           החיים
 

 

כז  חיי תמיד הקדמה

  בפתח עבודת הקרבנות
  

(ויקרא ו יח) אמר רבי יצחק, מאי דכתיב "

זאת תורת החטאת, וזאת תורת 
האשם. כל העוסק בתורת חטאת כאילו 

חטאת, וכל העוסק בתורת אשם הקריב 
  .)(מנחות קי." כאילו הקריב אשם

  
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 

אודה ה' מאוד בפי ובתוך  העבודה וצורת תבנית בית המקדש.
. זהיקר ספר הוציא לאור עולם להגדולה  ותרבים אהללנו, על הזכ

הי ומה אשיב לה' כל תגמול. אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי
לכתוב ולערוך ספר  ,לזמן הזה יוהגיענ יוקימנ ייניהחושזיכני על עלי 

למד ללמוד ול מענייני הקרבנות ובית המקדש, ,מסכת תמידזה על 
 רתוובית הכפ ,וחדריו הפנימים ,תיוואת תבנית בתיו וגנזכיו ועלי

.  העוסק בלימוד הקרבנות, הרי (מלשון הכתוב בדברי הימים א' כח יא)
ויהי רצון שנזכה  - כדברי חז"ל דלעיל  -הוא כמקריב קרבנות 

  בקרוב לבנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

ולא  ,חלקי מיושבי בית המדרש מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת
. אשרינו מה טוב חלקנו, להגות בתורתו שמת חלקי מיושבי קרנות

הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה. 
על כל החסד אשר עשית  ,מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי

  . ואשר אתה עתיד לעשות עמי ,עמדי

â â â  



  הבאר                           החיים
 

 

 חיי תמיד הקדמהכח

קרבן התמיד על הבנת עניני זרתו ית' בעהספר הזה יקל מאוד 
בספר ושאר העבודות בבית המקדש, שבמסכת תמיד ובכל הש"ס. 

קל ובבהירות נזה יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו, ללמוד ולהבין ב
באים בזאת מבוארים בביאור נפלא, לצד  הדברים מסכת תמיד.את 

ב איורים מקוריים ומדויקים להפליא. הנושאים ערוכים בדיוק ר
  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 

פסוקים מתבהרים, מושגים מתלבנים, מידות נמדדות, אריח  קושי.
 ולבנה חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית. מראה הבית

מתגלה בכל יפעתו והדרו. תלמידי חכמים, ימצאו בו  והעבודה בו
מקום נרחב, לצד עמך ישראל. בפרט מלמדים ומגידי שיעורים, יגלו 

ואף ילדי ישראל עצמם, יוכלו  - כאן כלי עזר יקר למלאכת הקודש 
  להיכנס בשערי בית המקדש.

â â â  

בשם  מסכת תמיד, ונרמז, בעוסקו ב'חיי תמיד'שם הספר נאה לו 
  הספר שמי אברהם חיים. וחיים הם למוצאיהם.

â â â  

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. 

הרוח, עובדי יחדיו נביע הוקרה וכבוד להורינו היקרים באדם, אצילי 
ה', אבי מורי הרה"ג רבי חנוך העניך אופמאן שליט"א ואמי מורתי 



  הבאר                           החיים
 

 

כט  חיי תמיד הקדמה

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 

קדושה. בצדק ייאמר שספר זה משלהם הוא, התשוקה לדברים שב
פרי תפארת באילנם הנאצל. דמותם ומידותיהם והליכותיהם וכל 
מעשיהם הטובים, הם מקורותיו ומבועיו של באר החיים. על אדניהם 

להקים להשי"ת את המשך דורותיהם, לעשות  –ושרשיהם יזכנו ה' 
  נחת רוח לבורא ית"ש.

ישראל  הרבוחדת, למוח"ז ברכות שמים מעל, בהכרת הטוב מי
, על כל מעשיו המרובים, ובפרט על עזרתו הגדולה שליט"אנאגר 
יעזור השי"ת ויזכה לחזות בשוב ה' את שיבת ציון, ויראה . לספר

  כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם במהרה בקרוב.

ברכת יישר כח להרה"ג רבי יעקב מאיר שטראוס שליט"א, עבור 
  ים שבספר.חלק מהציור

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.



  הבאר                           החיים
 

 

 חיי תמיד הקדמהל

ידינו בס"ד. הכרת הטוב מיוחדת חלק מהציורים שבספר צוייר על 
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 
ועבודת הנסכים, ושירת הקרבנות,  ותפארתנו, ונזכה להקרבת

לראות כהנים בעבודתם, ולוים בשירם וזמרם, וישראל הלוים, 
בירושלים עיר וה לפני ה' אלקינו, חנעלה ונראה ונשת .בנוויהם

מקום אשר בחר, בחג המצות הקודש, בבית קדשינו ותפארתינו, ב
ובחג השבועות ובחג הסוכות, ובכל ראש חודש ובכל שבת, ככתוב 

והיה מדי חודש בחדשו ומדי ': (ישעיה סו כג)הגאולה העתידה על 
, בביאת משיח 'שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה'

  צדקנו במהרה בימינו בקרוב מאוד.

נּו ֱאלֹ ' ָפֶניָך ָאִבינּו ַמְלּכֵ נּו רּוֵחנּו הֵ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ינּו ְיִדידּות אֹור ַנְפׁשֵ
ָמֵתנּו ְלַמַען ֵאיָנן חֹוְזרֹות  ְוִנׁשְ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ַרּתָ ִלׁשְ ר ּכָ ִריְתָך ֲאׁשֶ ּבְ

נּו  ִכיָנְתָך ְלֵבית ָקְדׁשֵ ב ׁשְ ֵתנּו, ְוָהׁשֵ ָפֶניָך, ְזֹכר ַאֲהָבֵתנּו ְוִחּבָ ְלעֹוָלם ִמּלְ
ּנּו כִּ  ִריָדְתָך ִמּמֶ ה ּפְ י ָקׁשָ יֵמי ֶקֶדם, ּכִ נּו ּכִ ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ְפִריַדת ְוַהְחֵזר ְלִהׁשְ

ִכיָנְתָך, ְוֶאל  ֻאּלַת ׁשְ נּו ֶאל ּגְ נּו ִמּגּוֵפנּו, ָהמּו ֵמֵעינּו, ְוָכְלָתה ַנְפׁשֵ ַנְפׁשֵ
ָך, ְוִלְרצֹוְנָך  ִנים ּובֹוִכים ְלָפֶניָך  ה'ְמעֹון ָקְדׁשֶ נּו ִמְתַחּנְ ָאב  ה'ִנְכַסְפנּו, ִהּנְ

יָעה  ִכיָנה, הֹוׁשִ ְ לּות ַהׁשּ ַאֲהָבְתָך שְׁ  ה'ָהַרֲחָמן ַעל ּגָ נּו ּבְ ק ַנְפׁשֵ ִכיָנְתָך ְוַדּבֵ
ֵהיָכָלּה  נּו ּבְ ָמֵתנּו, ְוֵייעּול ַמְלּכֵ נּו רּוֵחנּו ְוִנׁשְ ִעיָמה ְוָהֲעֵרָבה ַעל ַנְפׁשֵ ַהּנְ

ן ְיִהי ָרצֹון (לשון רבינו ה'אור החיים' הק' בתפילתו, הובא בסידור ' ָאֵמן ּכֵ

  .כתר נהורא ברדיטשוב)

  בהדרת קודש
  חיים אופמאןאברהם 

  בית שמש יצ"ו



  הבאר                           החיים
 

 

לא  חיי תמיד פתיחה

  בפתח בית רם ונישא

  בית המקדשקדשים ומילין טבין ויקירין בענין גודל מעלת יקרת חשיבות לימוד 

זאת  (ויקרא ו יח)מאי דכתיב  ,אמר רבי יצחק: (מנחות קי.)גמרא אמרו חז"ל ב

ת כאילו הקריב כל העוסק בתורת חטא .וזאת תורת האשם ,תורת החטאת
  וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. ,חטאת

אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם  :(צו י"ד) אמרו חז"ל במדרש תנחומא

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 

אמר לו הקב"ה ליחזקאל, ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין הולך ואומר להם. 
ביתי בטל, אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו 

רות בה אני מעלה לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לק
  עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית.

ודע כי הספור בענין המשכן וכליו, והחקירה  :(ויקהל לח ט) כתב רבינו בחיי

בתכונת צורותיו ומובאיו ושעור ארכן ורחבן וקומתן, אף על פי שאין בית 

ותורה היא וללמוד אנו מצוה גדולה היא, עד שמים יגיע שכרה, המקדש קיים 

ן, וכן הזכירו רז"ל בענין הקרבנות, כי כל המתעסק בלמוד פרשיות וישא צריכי

כל  (מנחות ק:)ויתן בלבו עניניהם כאלו הקריב הקרבן עצמו, הוא שאמרו, 

העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה, בפרשת חטאת כאלו הקריב חטאת, 

כאלו  הא למדת מזה על הספור בפיו בלבד שכרו אתו ופעולותו לפניווכן כלם. 
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, 

והוא  על אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם להשכיל אחד מרמזיהם,

'סבו ציון יד) -(תהלים מח יגשהזכיר דוד על הענין הזה על הנסתר והנגלה, 

והקיפוה ספרו מגדליה שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור 



  הבאר                           החיים
 

 

 חיי תמיד פתיחהלב

אחרון', ובזכות הסבוב וההקף בנגלה ובנסתר ישיב שכינתו לתוכו, שנאמר, 

  'כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות'. (שם טו)

  

ב"ה אל הנביא  אמר השםוז"ל:  (הקדמה לצורת הבית) כתב התוספות יום טוב

ִית : יא)-(יחזקאל מג ייחזקאל ע"ה  ָרֵאל ֶאת ַהּבַ ית ִיׂשְ ד ֶאת ּבֵ ה ֶבן ָאָדם ַהּגֵ ַאּתָ
ִית  ר ָעׂשּו, צּוַרת ַהּבַ ְכִנית. ְוִאם ִנְכְלמּו ִמּכֹל ֲאׁשֶ ְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם, ּוָמְדדּו ֶאת ּתָ ְוִיּכָ

ל ֻחּקָֹתיו ְוָכל צּוֹרָתיו ְוָכל ּתֹוֹרָתיו הֹוַדע ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל צוּ  ֹרָתו ְוֵאת ּכָ
ל ֻחּקָֹתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם. ל צּוָרתֹו ְוֶאת ּכָ ְמרּו ֶאת ּכָ צוה  אֹוָתם, ּוְכתֹב ְלֵעיֵניֶהם, ְוִיׁשְ

שימדדו כל תוכן חשבון הבנין ושישמרו השם ב"ה אל הנביא שיגיד לישראל 
יבא משיח ואין כאן בונה פונה לבנין בית המקדש. הצורות בלבבם שמא היום 

  ע"כ. וישמרו ילמדו עניני המדות לעשותם לעת קץ.וכך פירש רש"י: 

ויוכל להיות כי כל צורותיו בתרא שכתוב בפירוש רש"י שלא פורש שיהיה 

לעשות תמונה במדותיו כי הוא מבוא לקלות עניני הצורה המוחשת, רצה לומר 
  ההבנה.

רבי יצחק אברבנאל ז"ל נראה שהצווי היה אל הנביא לעשות גם מדברי הרב 

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 

צורתיו' הנזכר בכתוב שני פעמים, שהאחד רומז על המוחש,  פירש עוד 'וכל

והשני על המושכל הראשון, כי שניהם צורות מושגות לאדם בלי עיון. הרי יצא 

  שהנביא נצטוה להרבות הדברים בחוש. לנו מכלל דבריו

וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת תכנית צורת הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי 

שהרואים זאת  ד בבא הגואל ויחיו המתים יכינו אותו לסימןעוד יעשו כן לעתי
  ע"כ. הצורה יחיו בבנין העתיד.
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הבטיח השם ב"ה שעל ידי  והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו, למדנו עוד כי
וכן כתב בפירושו ל'ועשו אותם'  הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד.

  שהוא ראיה גדולה לתחיית המתים.

ה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים והנה הבטח

הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה אחריהם, אך היא 
שכן כל יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח,  לתחייה לעשותה לעתיד.

עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם אשר יקומו אחריהם ויספרו עד 

ור אחרון, ואמרו בלשון נוכח להקדים הטובה כשיזכו, מצורף לזה שדברי ד

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 

תכונתו ומוצאיו, אמר הקב"ה הגד לבית ישראל והראה ליחזקאל צורת הבית ו

את הבית. אמר לו מרי וכי עכשיו הם בונין שאמרת וישמרו את כל צורתו ועשו 

יהו קורין בצורת הבית אותם. אמר לו לאו אף על פי שאינם עושים אותו עכשיו 
  ואני מעלה עליהם כאלו בבניינו עסוקים.

עשו צורת הבית, וכי יש צורת ובפסיקתא דשמואל: אמר ואם נכלמו מכל אשר 

  ע"כ. הואיל ואתם מתעסקים בו, כאלו אתם בונים בו.הבית, אלא אמר הקב"ה 

  
וז"ל: היש חיך מתוק מזה, (בהסכמתו לספר אדרת הקודש) כתב הגאון האדר"ת 

שהקב"ה מבטיחנו על ידי נביאו הנאמן, שגם הלימוד בבנין המקדש נחשב לפניו 
  וכו'.. יתברך שמו כאילו הבית בנוי

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 

ז"ל בזה, לישועת כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם כדברי ח
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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 

  נין קדשינו. ע"כ.וכו', בודאי עלינו להזדרז חושים לדעת ב

  
 וז"ל: (מתוך מאמר 'תורה אור' שהדפיס בראש ספר 'אסיפת זקנים') כתב החפץ חיים

בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אתו נשאת ונתת  (שבת לא)אמרו חז"ל 

באמונה קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה. הורונו חז"ל בזה שמוטל על 

ים ששואלין אותו בתחלת דינו. האדם לצפות תמיד לישועת ה' והיא מהדבר

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 

כי אם באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום משפה ולחוץ ח"ו, 

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 

וא כי אין צפיתינו לישועה במהרה אמיתית, שאלו כן, בודאי הקדשים, אות ה

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, 

לך  ולהזכיר עוד שמו על זה, כמו שאנו אומרין ג' פעמים בכל יום, 'על כן נקוה

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 

ון אכילת כל הדינים נוהגין למעשה, לא מיבעי לכהנים, אלא אף לישראלים כג

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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י בוראנו יתברך, כי מחכים ומצפים אנחנו לישועה מהרה כמו שאנו אומרין לפנ

  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 

של פניו. ואנו אומרין גם כן שמחכין אנו לו יתברך כמו שקבעו לנו בקדושה 

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 

אז למעשה לכל,  בהלכות הקדשים שהוא חלק גדול מתורתו והן הנצרכות

ובפרט מהכהנים בודאי ישאלו על זה, וכמו שהיה בזמן בית שני כעין שאלות 

'שאל נא את הכהנים תורה',  (חגי ב)אלו, שהיה נבואה מהשי"ת לחגי הנביא 

עי"ש מה שגער הקב"ה על תשובת הכהנים בזה. ומזה נוכל לידע גם כעת 

ל את הכהנים דברים בודאי כשנזכה כשיבא הקץ בודאי יצוה, הקכ"ה לשאו

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 

ל חלקי הספיקות וכמו ואז הלא יבוא משיח ואליהו ועתידים להגיד לנו כ

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 

בעל פה המסורה לנו הפשוטים המבוארים בפסוק ובביאוריהן של תורה ש

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 

ת בעצמכם קודם הפשוטות המבוארות הלא יאמר כי היה לכם ללמוד ולשנו

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 

'ויאמר ה' פתאום אל  (סוף בהעלותך)את אליה הנביא' וגו']. והנה מצאנו בכתוב 

ועד וגו'', ופרש"י שהיו משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מ

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 

  אתם מבקשים'. 'ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר (מלאכי ג)

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 

דלרבנן אסור לכל כהן בארץ ישראל  (כב:)לעבודתו יתברך. ועיין סנהדרין 

האומר הריני  (מג:)לשתות יין תמיד שמא יבנה פתאום המקדש [וכן בעירובין 

דפליג  נזיר ביום שבן דוד בא, אסור לשתות יין כל ימי החול], ואפילו לרבי

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 

הכהנים לעסוק בדיני  ויומים הוא כידוע, אם כן בודאי יש חיוב על כל פנים על

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 

ר"י בן זכאי, משל  'בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר', אמר

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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ורח [עדיין צריך טפשין שבהם הלכו למלאכתם אמרו כלום יש סעודה בלא ט

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 

עבודה ויהיו מקושטים נמי בעניננו הפקחים המזרזים עצמם להיות מוכנים ל

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 

משנה, ובסנהדרין צ"ז וצ"ח, בודאי חז"ל בעת קירוב הגאולה, עיין סוף סוטה ב

  יש לקוות לגאולה, וצריך להזדרז להכין לעבודה ובהלכותיה.

לענין משיח, שראהו ריב"ל דהוי  (סנהדרין סח)ולך נא וראה מה שאמרו חז"ל 

שרי ואסר כל מכה בפני עצמה ולא הכל ביחד, והטעם כי פן יאמר לו הקב"ה 

נוכל ללמוד בק"ו אם רגע אחד אינו  שילך לגאול בניו ולא יצטרך לעכב. ועתה

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. 

ות למעשה הוא קודם לכל, אכן ידוע שכל מי [ואף שללמוד איזה הלכות הנחוצ

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].

להכין  והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל ענין קדושת לימוד הזה, וגודל החיוב

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 

קדשו לזה מחצית תורה שילמדו הסדר ההוא ויהיו בקיאים בכל הלכותיו [וי

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 



  הבאר                           החיים
 

 

 חיי תמיד פתיחהלח

ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, כי כיון שהקב"ה חושב להלימודים אלו 

רור, וכמו כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך להשתדל ולידע כל דבר בבי

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 

ד זאת שת"ח במהרה בימינו] על בורין, ולא יהיו הלכות אלו כמת מצוה, עו

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 

אומרין 'על כן נקוה לך ה' הלכות אלו, ולא נהיה שוב כדובר שקרים כשאנו 

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 

  ' במהרה בימינו אמן.לראות כהנים בעבודתם וכו

  
יתברך הבורא  וז"ל: (דרך חכמה בהקדמה)כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

ויוצר הכל אשר נתן תורה לעמו ישראל וציונו תרי"ג מצות להשלים בזה את 

, והנה דיני קדשים אין בידינו לקיים בעוה"ר (עי' בהקדמת המשנ"ב ח"א)נפשותינו 

 ,: לעולם זאת על ישראל(קי.)במנחות  מיום שחרב בית המקדש, אמנם אמרו

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 

: אמר לו הקב"ה ליחזקאל ובשביל שבני ד)(צו סי' י"מקריב אשם. ובתנחומא 

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  חיי תמיד פתיחה

לקרות בה אני מעלה עליהן כאילו הן עוסקין בבנין הבית כו'. ומי שעוסק 

  עלה עולה ומקריבה לפני הקב"ה.בתורת עולה כאילו מ

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 

כין אנו לעיון ולמעשה מהלימוד בהמצות הנוהגות, כי אחר שלשלמותינו צרי

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 

דלכך למדו גם סדר קדשים אף על פי שאין נוהג בזמן הזה משום  (קיד:)

כ"מ מעלה עליהן הכתוב דאמרינן תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה ב

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 

מטית לשחיטת קדשים כי  (קט:)חכמת זה סדר קדשים. ובבבא מציעא  (לא:)

  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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א  חיי תמיד משנה א פרק א
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מג  חיי תמיד משנה א פרק א

  

  

  

  
  פרק א

  א משנה
  

ה לׁשָ ׁשְ ֵבית ׁשֹוְמִרים ַהּכֲֹהִנים ְמקֹומֹות ּבִ שׁ  ּבְ ְקּדָ ֵבית. ַהּמִ  ּבְ
ֵבית, ַאְבִטיָנס יצֹוץ ּבְ ית. ַהּמֹוֵקד ּוְבֵבית ַהּנִ  ּוֵבית ַאְבִטיָנס ּבֵ

יצֹוץהַ  ם ׁשֹוְמִרים ְוָהרֹוִבים, ֲעִלּיֹות ָהיוּ  ּנִ ית. ׁשָ , ַהּמֹוֵקד ּבֵ
ה ּפָ דֹול ּוַבִית, ּכִ ף, ָהָיה ּגָ ל רֹוָבִדים ֻמּקָ  ָאב ֵבית ְוִזְקֵני, ֶאֶבן ׁשֶ

ִנים ם ְיׁשֵ חֹות, ׁשָ ָיָדם ָהֲעָזָרה ּוַמְפּתְ ה ּוִפְרֵחי. ּבְ  ִאישׁ  ְכֻהּנָ
ְסּתוֹ  ִנים ָהיוּ  לֹא. ָבָאֶרץ ּכִ ִבְגֵדי ְיׁשֵ א, ֹקֶדשׁ  ּבְ ִטין ֶאּלָ  פֹוׁשְ

ִלין יִחים ּוְמַקּפְ ַחת אֹוָתן ּוַמּנִ יֶהן ּתַ ין, ָראׁשֵ ּסִ ְכסּות ּוִמְתּכַ  ּבִ
ה לוֹ  ְוהֹוֵלךְ  יֹוֵצא, ֵמֶהן ְלַאַחד ֶקִרי ֵאַרע. ַעְצָמן ִסּבָ ּמְ  ּבַ

ַחת ַההֹוֶלֶכת יָרה ּתַ רֹות, ַהּבִ אן ּדֹוְלִקין ְוַהּנֵ אן ִמּכָ  ַעד, ּוִמּכָ
הּוא יעַ  ׁשֶ ִביָלה ְלֵבית ַמּגִ ם ָהְיָתה ּוְמדּוָרה. ַהּטְ א ּוֵבית, ׁשָ ּסֵ  ּכִ

ל בֹוד ׁשֶ שׁ  יֹוֵדעַ , ָנעּול ְמָצאוֹ , ְכבֹודוֹ  ָהָיה ְוֶזה. ּכָ ּיֶ ם ׁשֶ  ׁשָ
תּוחַ . ָאָדם ֵאין יֹוֵדעַ , ּפָ ם ׁשֶ ג ָעָלה, ְוָטַבל ָיַרד. ָאָדם ׁשָ ּפֵ  ְוִנְסּתַ

ֶנֶגד םְוִנְתַחמֵּ  דּוָרה ּכְ א. ַהּמְ ב ּבָ  ַעד ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ֵאֶצל לוֹ  ְוָיׁשַ
ָעִרים ְ ַהׁשּ ִחים ׁשֶ   :לוֹ  ְוהֹוֵלךְ  יֹוֵצא, ִנְפּתָ

ה ]א[ לׁשָ ׁשְ ֵבית ׁשֹוְמִרים ַהּכֲֹהִנים ְמקֹומֹות ּבִ ׁש  ּבְ ְקּדָ מצוות עשה  .ַהּמִ
מן התורה שיהיה שמירה בבית המקדש, ואף על פי שאין שם 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידמד

. אינו אחד מאויבים ומלסטים, אלא השמירה היא לכבוד וגדולהפ
  .בדומה ארמון שיש עליו שומרים, לארמון שאין בו שומרים
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  . רע"ב. תפארת ישראל.(הלכות בית הבחירה פרק ח)רמב"ם  .א
א. שמירת המקדש מצות עשה. ואע"פ שאין שם פחד וז"ל:  (הלכות בית הבחירה פרק ח)ברמב"ם 

מאויבים ולא מלסטים. שאין שמירתו אלא כבוד לו. אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין 
  לפלטרין שאין עליו שומרין.

'ואתה  (במדבר יח ב)ב. ושמירה זו מצותה כל הלילה. והשומרים הם הכהנים והלוים שנאמר 
'ושמרו את  (במדבר יח ד)ות' כלומר אתם תהיו שומרים לו. והרי נאמר ובניך אתך לפני אהל העד

'והחונים קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן  (במדבר ג לח)משמרת אהל מועד' ונאמר 
  ובניו שומרי משמרת הקדש'.

'ושמרתם את משמרת הקדש'  (במדבר יח ה)ג. ואם בטלו שמירה עברו בלא תעשה שנאמר 
  רה היא הא למדת ששמירתו מצות עשה. וביטול שמירתו מצות לא תעשה.ולשון שמירה אזה

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.

ניצוץ ובבית המוקד. כית ה. והיכן היו שומרים. כהנים היו שומרים בבית אבטינס ובבית ה
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.
ן אותן ומניחין אותן כנגד ראשיהן ו. לא היו הכהנים השומרים ישנים בבגדי כהונה אלא מקפלי

  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 

  א והולך לו.נתקדשו וטובל וחוזר ויושב אצל אחיו הכהנים עד שנפתחין השערים בבוקר יוצ
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.
  כת הפרוכת ואחורי בית הכפורת.ט. ועוד שומרים בלשכת הקרבן ובלש

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 

ותו עד שהיו הבית שלום עליך ניכר שהוא ישן חובטו במקלו. ורשות היה לו לשרוף את כס
  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 

המוקד לעזרה ונכנסו אחריו הכהנים ושתי אבוקות של אור בידם ונחלקו  העזרה ונכנס מבית
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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מה  חיי תמיד משנה א פרק א

הכהנים שומרים בשלשה מקומות, והלויים בעשרים ואחד 
  .גסך הכל יש עשרים וארבע מקומות שמירה ]ב[מקומות. 

ֵבית א ב'בית מקום השמירה הראשון של הכהנים הו ,ַאְבִטיָנס ּבְ
בדרום  דאבטינס'. 'בית אבטינס' הוא לשכה על גבי שער המים

. ו, אשר בלשכה זו כותשים ומכינים את סממני הקטורתההעזרה
  .זליד לשכה זו יש מקוה, על גבי השער

ֵבית יצֹוץ,  ּבְ מקום שמירה שני של הכהנים הוא ב'בית הניצוץ'. ַהּנִ
'שער  בצד צפון של העזרה סמוך למערב יש שער הנקרא

הניצוץ', ויש לו כמין אכסדרה, דהיינו ששני כתלים בולטים 
. ומעל אכסדרה זו בנוי לשכה, ושם חממנו לחוץ לצד הר הבית

  שומרים הכהנים.
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כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא בודקין בנרות יב. 
 הדלוקין שם מערב שבת.

 רמב"ם. .ב

 רע"ב. רמב"ם.  .ג

 תפארת ישראל. .ד

(הלכות בית הבחירה פרק ח' הלכה תפארת ישראל. דרך חכמה למורנו הגר"ח קניבסקי שליט"א  .ה
 .ה')

 ה', וברע"ב שם.תפארת ישראל. יומא א'  .ו

. לבית אבטינס, יש שני פתחים, פתח אחד לעזרה ופתח (מדות ה א)תפארת ישראל. רמב"ם  .ז
אחד לחוץ, ולכן חציו קודש וחציו חול. בחלק הקודש מכינים את הקטורת שכל מעשיה צריכים 

קוה , ובחלק החול שומרים הכהנים. המ(כריתות ו. רמב"ם הלכות כלי המקדש ב ו)להיות בקודש 
(ספר זכרון מנחם, נדפס דיהרנפורט תקל"ו, הובא שליד בית אבטינס פתוח רק לחול, ולכן הוא חול 

  .דבריו בעזרת כהנים)
בענין איך נתקדש חלק הקודש שבבית אבטינס, והרי גגין ועליות לא נתקדשו. יתכן לבאר שיש 

בית אבטינס פתוח מדרגות מהעזרה לבית אבטינס, ומסביב למדריגות יש גג וכתלים, ולשכת 
[וכעין זה תירץ השפת אמת בענין לגרם המדריגות הזה שבעזרה, ועל ידי כן נעשה פתוח לקודש 

 . ומצידו השני פתוח לחוץ ולכן חציו חול.המקוה שעל גבי בית הפרוה, עיין במקומו]

 רע"ב מדות א' ה'. .ח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידמו

'בית הניצוץ' נקרא כך, משום שהרבה ניצוצי חמה מנצנצים 
שם, ויש שם הרבה אור, מפני שפתוח מצד אחד. ולכן נקרא 

  .ט'בית הניצוץ'

של הכהנים הוא ב'בית  ימקום שמירה שלישי .ַהּמֹוֵקד ּוְבֵבית
  המוקד'.

ב'בית המוקד' יש מדורה בשביל שיתחממו הכהנים, ועל שם  ]ג[
  .יאזה נקרא 'בית המוקד'

בנוסף לכהנים, גם הלוים שומרים בעשרים ואחד מקומות בבית 
  .יבהמקדש
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 רא"ש. .ט

וא רק להבנת הענין וע"פ סדר הערה: נתינת המספרים למקומות השמירה של הכהנים ה .י
 המשנה, ולא באנו לתת דרגת חשיבות למקום אחד יותר מהשני.

 תפארת ישראל. .יא

ֵבית  מדות א' א'. במשנה במדות וז"ל: .יב ְקָדׁש, ּבְ ֵבית ַהּמִ לָֹשה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ּבְ ׁשְ ּבִ
יצֹוץ, ּוְבֵבית ַהּמֹוקֵ  ֲעֵרי ַאְבִטיָנס, ּוְבֵבית ַהּנִ ה ׁשַ ָ ה, ַעל ֲחִמׁשּ ָ ִרים ְוֶאָחד ָמקֹום. ֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ם ּבְ ד. ְוַהְלִוּיִ

ָעה, ַעל אַ  ֲעֵרי ָהֲעָזָרה. ַאְרּבָ ה ׁשַ ָ ה, ַעל ֲחִמׁשּ ָ ּנֹוָתיו ִמּתֹוכֹו. ֲחִמׁשּ ע ּפִ ָעה, ַעל ַאְרּבַ ִית. ַאְרּבָ ע ַהר ַהּבָ ְרּבַ
ת  ּכַ ִלׁשְ חּוץ, ְוֶאָחד ּבְ ּנֹוֶתיָה ִמּבַ ּפֶֹרתּפִ ֹרֶכת, ְוֶאָחד ַלֲאחֹוֵרי ֵבית ַהּכַ ת ַהּפָ ּכַ ִלׁשְ ן, ְוֶאָחד ּבְ ְרּבָ  .ַהּקָ



  באר                           החייםה
 

מז  חיי תמיד משנה א פרק א

Q  מקומות שמירה של כהניםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  מקרא:
  

  = שמירת כהנים
  

  .= שמירת לויים

  
ñ  
ë 

ë 

ë 

ë 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידמח

Q  שמירה גם של לויים מקומותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מקרא:
  

  = שמירת כהנים
  

  .= שמירת לויים
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ñ  
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  באר                           החייםה
 

מט  חיי תמיד משנה א פרק א

Q  כל מקומות השמירה, גם כהנים וגם לוייםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מקרא:
  

  = שמירת כהנים
  

  .= שמירת לויים

  
ñ  
ë 

 עזרת נשים

ñ  

ñ  ñ  ñ  

לשכת 
 הפרוכת
ñ  

ñ  ñ  ñ  

ë 
ñ  

ñ  
ñ  
ñ  

 העזרה

 היכל

 

 קוה"ק
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  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידנ

ית יצֹוץ ּוֵבית ַאְבִטיָנס ּבֵ בית אבטינס הוא עליה על  ,ֲעִלּיֹות ָהיוּ  ַהּנִ
גבי שער המים, ובית הניצוץ הוא עליה על גבי האכסדרה של 

  שער הניצוץ.

ם,  ׁשֹוְמִרים ִביםְוָהרוֹ  ב'בית אבטינס' וב'בית הניצוץ', שומרים ׁשָ
, ומשום שעדיין לא הגיעו לגיל יגכהנים ילדים לפני הבר מצווה

שיכולים לעבוד עבודה, אזי הם שומרים, מפני שהכהנים 
שיכולים לעבוד לא רוצים להיות שומרים. וכן מפני שהכהנים 

  .ידשיכולים לעבוד איננו מניחים להם לשמור

ית ה, ַהּמֹוֵקד ּבֵ ּפָ . ואינו עליה. טו'בית המוקד' בנוי בצורת כיפה, ּכִ
והוא לשכה גדולה, ויש בו עוד ארבע לשכות קטנים בארבעה 

. ובנוי חציו בחול וחציו בקודש, ובחלק החול שבו טזפינותיו
יושנים הכהנים העושים את העבודה למחרת. וחוץ מאלו 

לילה, והם שומרים שם נמצאים שם גם כן כהנים הערים כל ה
  בבית המוקד.
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. ומסתבר שלא (תמיד א א). מלאכת שלמה (תמיד א א). תוספות יום טוב (כה:)המפרש בתמיד  .יג
  היו ילדים קטנים שאינם ראויים לכך כלל, אלא מסתמא בערך בני י"א או י"ב שנה. 

י מקומות אלו שמרו כהנים מעל גיל בר מצווה, אך עדיין לא הגיעו לעבודה ויש אומרים שבשנ
 כי הם צעירים פחותים מגיל עשרים.

המפרש בגמרא תמיד. בספר 'חק נתן' איתא שהמפרש בתמיד הוא ר"י בר ברוך, מבעלי  .יד
  התוספות.

ירץ הדרך הקשה המשנה למלך, שהרי קטנים אינם בני מצוה, ואיך מוסרים המצוה לקטנים. ות
שיש לומר  (מצוה שפח)וכן כתב המנחת חינוך  (הלכות בית הבחירה ח ה בביאור הלכה)חכמה 

  שהמצוה אינה על השומר, אלא על הבית דין או הכהנים מוטל שידאגו שיהיה שם שומר.
שקטן מגיל תשע ראוי לשמור, לגבי חלב  (קטו א)וגם קטן יכול לשמור, כמו שכתוב ביורה דעה 

  .שחלבו גוי
 וכן לגבי לקרות לאור הנר בשבת, מינה החזון איש קטן לשמור. 

 כך משמע ברע"ב. .טו

 מדות א' ו'. .טז



  באר                           החייםה
 

נא  חיי תמיד משנה א פרק א

דֹול ּוַבִית   .יזבית המוקד היה בית גדול ורחב ,ָהָיה ּגָ

ף ל רֹוָבִדים ֻמּקָ בתוך בית המוקד, סמוך לכתלים, יש  ,ֶאֶבן ׁשֶ
שורות אבנים יוצאים מהקיר. מעל השורה התחתונה, יש עוד 

  .יחשורה, יותר קצרה ממנה, וכן עוד שורות, כמו מדרגות
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. תפארת משום שיש לו גג נקרא 'בית', ומשום שיש בארבע פינותיו לשכות, נקרא 'גדול' .יז
  ישראל במדות א' ח'.

  שים אמה.בענין שיעור גודל בית המוקד: נלע"ד שארכו ורחבו לערך שלשים על של
הנה לבית המוקד יש פתח אחד לעזרה ופתח אחד לחיל. עפ"י התפארת ישראל מקום בית 

נמנה שיעור  (מידות ה ב)המוקד הוא מול בין האולם ולמזבח. ואינו מול המזבח, מכיוון שבמשנה 
האמות שיש מול המזבח ולא כתוב שם בית המוקד. וכן אין בית המוקד מדי רחוק לצד מערב, 

המטבחיים ששם מצויין הכהנים תדיר, כדי שיוכלו למהר לשם בית סמוך למקום רק היה 
. נמצא מקום בית המוקד (לעיל משנה ה). עכת"ד להתחמם כשיתקררו, ולמהר לחזור לעבודתם

  מול בין האולם ולמזבח. ויתכן שנמשך מעט גם בין ההיכל לכותל העזרה.
היכל, דאינו יופי הבנין שיסתיר בית ומכל מקום לא נראה שהאריכו את בית המוקד כנגד ה

המוקד את ההיכל. על כן נראה ששיעור בית המוקד ברוחב, הוא כשיעור שיש בין חומת העזרה 
[דאורך העזרה קל"ה אמה, ואורך ההיכל שבאמצע ק' אמה. נמצא י"ז וחצי לאולם שהוא י"ז וחצי אמה 

. ונוסף (עיין עזרת כהנים)וא חמש אמה . ונוסף עליו שיעור עובי חומת העזרה שהאמה רווח מכל צד]
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 

נמצא סה"כ  לחיל. וכן בעזרה לכאורה ג"כ אפשר למעט מעט כדי שלא יהיה ממש צמוד להיכל.
  רוחב בית המוקד לערך שלשים אמה. ומסתמא גם האורך הוא כמו הרוחב.

 ובזה יבואר יפה מה שכתוב במשנה 'ובית גדול היה'. 

  רע"ב. תפארת ישראל. .יח
אצטבאות סביב של אבני גזית היו משוקעות  מוקף רובדים של אבן.וזה לשון הרע"ב במדות: 

המוקד לצד הקרקע, ועל גביהן אבנים אחרות קצרות מהן בכותל ויוצאות מן הכותל לתוך בית 
  שיוצאות נמי מן הכותל, והיו כעין מעלות זו על זו.

רצה לומר בתוך הבית המוקד היה סמוך  רובדין של אבן.וזה לשון התפארת ישראל במדות: 
לכותלים סביב בנין אבנים יוצאת כמין אצטבא ומדרגה סביב, ועל גבה היה שוב שורה אחרת 

צרה משורה שתחתיה, וכן היה שורה על גבי שורה עד הרובד העליון כעין מדריגות, וברובד ק
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.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידנב

ִנים ָאב ֵבית יְוִזְקנֵ  ם ְיׁשֵ הכהנים שיעשו את העבודה למחר  ,ׁשָ
  .יטבבית המקדש, יושנים שם על אותם מדרגות

אך, על המדרגות עצמם יושנים רק הזקנים, ואילו הכהנים 
  .כהצעירים יושנים על רצפת בית המוקד

 ]ד[כל הכהנים מתחלקים לעשרים וארבעה משמרות. : ֵבית ָאב
הסדר, כל משמר שבוע, ויוצא שכל  ועובדים בבית המקדש לפי

משמר עובדים בבית המקדש פעם בחצי שנה. חוץ מברגלים, 
  שבהם עובדים כל המשמרות יחד.

כהני המשמר עצמו, מתחלקים לימות השבוע. והם הנקראים 
'בית אב'. ובכל יום עובדים בבית המקדש כהני הבית אב 

  .כאהשייכים לאותו יום

חֹות דהיינו ברשותן. שאין אדם רשאי לקחת  ָיָדם,ּבְ  ָהֲעָזָרה ּוַמְפּתְ
[המפתחות מונחות בלילה בתוך בור את המפתחות מתחת הטבלא 

  .כגאלא ברשות הזקני בית אב ]כבבבית המוקד והבור מכוסה בטבלא
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 .רע"ב .יט

 להלן בסמוך. .כ

 רע"ב. .כא

ַעת ָהְיָתה ְקבּוָעה : (א ט)ככתוב במדות  .כב ִיׁש ְוַטּבַ ל ׁשַ ה, ְוַטְבָלא ׁשֶ ה ַעל ַאּמָ ם ַאּמָ ּוָמקֹום ָהָיה ׁשָ
ְבלָ  יּהַ ֶאת ַהּטַ ִעיָלה, ִהְגּבִ יַע ְזַמן ַהּנְ ּה. ִהּגִ חֹות ָהיּו ְתלּויֹות ּבָ ְפּתְ ַהּמַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ּה, ְוׁשַ ַעת ְוָנַטל ּבָ ּבַ ּטַ א ּבַ

ְנעֹול, הֶ  ַמר ִמּלִ חּוץ. ּגָ ן לֹו ִמּבַ ְפִנים, ּוֶבן ֵלִוי ָיׁשֵ ֶלת, ְוָנַעל ַהּכֵֹהן ִמּבִ ְלׁשֶ ַ חֹות ִמן ַהׁשּ ְפּתְ ֱחִזיר ֶאת ֶאת ַהּמַ
ן לֹו. סּותֹו ָעֶליָה, ָיׁשַ ְבָלא ִלְמקֹוָמּה, ָנַתן ּכְ ֶלת ְוֶאת ַהּטַ ְלׁשֶ ַ חֹות ַלׁשּ ְפּתְ   ַהּמַ

  והרי ציור: 
 



  באר                           החייםה
 

נג  חיי תמיד משנה א פרק א

ה ּוִפְרֵחי ְסּתוֹ  ִאיׁש  ְכֻהּנָ הכהנים הצעירים יושנים על  .ָבָאֶרץ ּכִ
  הארץ. 

ָאֶרץ ְסּתֹו ּבָ חד הכסות שלו על הארץ, כי אסור לישון כל א .ִאיׁש ּכִ
על מיטות בבית המקדש, כי אין זה דרך ארץ להביא מיטות 

, לכן הכהנים יושנים על כרים וכסתות שלהם כדלבית המקדש
בלבד בלא מיטות. ואומרת המשנה שהכהנים הצעירים יושנים 
על כסותם על הארץ, ולא על הרובדים, כי על הרובדים יושנים 

  .כהבהזקני בית א

ה   .כוכהנים צעירים שהתחיל שער זקנם לפרוח :ִפְרֵחי ְכֻהּנָ

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

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  
  

 תפארת ישראל. .כג

 גמרא תמיד כו: .כד

 רר"ש במדות.  .כה

 רע"ב. .כו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידנד

. השינה היא בחלק כזשהתחיל זקנם לפרוח יושנים על הרצפה
  החול של בית המוקד.

ערים ושומרים, בכדי לקיים  לא כל הכהנים ישנים, אלא חלקם
  .כחאת המצוה של שמירה בבית המקדש
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 תפארת ישראל. .כז

  תפארת ישראל.  .כח



  באר                           החייםה
 

נה  חיי תמיד משנה א פרק א

Q  בית המוקדR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
לשכת 

 טלאי קרבן

  

לשכת 
עושי לחם 

 הפנים

לשכת 
  החותמות

  

ובה גנוזים 
 אבני המזבח

  

לשכת בית 
 המוקד

 בית המוקד

  

ראשי 
 פספסין

  

 טבלא של שיש

  

 פשפש

  

רובדין
  של
 אבן



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידנו

ִנים ָהיוּ  לֹא ִבְגֵדי ְיׁשֵ הכהנים אינם יושנים כשהם לבושים  ,קֶֹדׁש  ּבְ

א בבגדי כהונה, ִלין ֶאּלָ ִטין ּוְמַקּפְ יִחים את הבגדי כהונה, פֹוׁשְ  ּוַמּנִ
ַחת אֹוָתן י ּתַ ומניחים את הבגדי כהונה כנגד ראשם, ולא , ֶהןָראׁשֵ

תחת ראשם ממש, מכיוון שיש באבנט כלאים ואסור להשתמש 

ין .כטבהם אלא בשעת העבודה ּסִ ְכסּות ּוִמְתּכַ ובלילה  ַעְצָמן, ּבִ
  .ללובשים בגדי חול

אם אירע ח"ו טומאת קרי לאחד מהכהנים  ,ֵמֶהן ְלַאַחד ֶקִרי ֵאַרע

ה לוֹ  ְוהֹוֵלךְ  יֹוֵצא היושנים בבית המוקד, ִסּבָ ּמְ ַחת ַההֹוֶלֶכת ּבַ  ּתַ
יָרה , לאיוצא הכהן הזה, והולך במסיבה, שהיא מחילה, ַהּבִ

ההולכת תחת בית המקדש. וכל בית המקדש נקרא בשם 

רֹות. לדוארמון לג, שהוא מלשון בית גדוללב'בירה' אן ּדֹוְלִקין ְוַהּנֵ  ִמּכָ
אן , בשביל להים של המסיבהויש נרות דולקים משני הצדד ,ּוִמּכָ

הּוא ַעדלהאיר את הדרך. וממשיך והולך במסיבה  יַע  ׁשֶ  ְלֵבית ַמּגִ
ִביָלה,    עד שהוא מגיע למקוה, שיש שם תחת בית המקדש.ַהּטְ
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  גמרא. רע"ב. .כט
  רע"ב. .ל

 רע"ב. .לא

  רע"ב. ריש לקיש ביומא ב.  .לב
' 'ולבנות הבירה אשר הכינותי (דברי הימים א' כט יט)כל בית המקדש נקרא 'בירה' כדכתיב 

  .(רע"ב. ריש לקיש ביומא ב.)
. והולך במסיבה ההולכת תחת (רבי יוחנן ביומא ב.)ויש אומרים מקום היה בהר הבית ושמו בירה 

 המקום הזה שבהר הבית.

 רש"י דברי הימים א' כ"ט א'. .לג

 מצודת ציון דניאל ח' ב', מצודת ציון דברי הימים א' כ"ט א'. .לד

  רע"ב. .לה



  באר                           החייםה
 

נז  חיי תמיד משנה א פרק א

ם ָהְיָתה ּוְמדּוָרה ליד המקוה יש מדורה כדי שיתחמם בה הכהן  ,ׁשָ

א ּוֵבית. לולאחר שטבל ּסֵ ל ּכִ בֹוד, ׁשֶ הכסא של  וכן יש שם בית ּכָ

ׁש  יֹוֵדַע , ָנעּול ְמָצאוֹ , ְכבֹודוֹ  ָהָיה ְוֶזה ]ה[ .כבוד ּיֶ ם ׁשֶ תּוַח . ָאָדם ׁשָ  יֹוֵדַע , ּפָ
ֵאין ם ׁשֶ וכבודו הוא שאם מצא שבית הכסא נעול, זה  .ָאָדם ׁשָ

סימן שיש שם אדם. ואם מצא אותו פתוח זה סימן שאין שם 
  .לזאדם

ג ְוִנְס  ָעָלה, ,לחבמקוה שםְוָטַבל  ָיַרד ּפֵ קינח את המים שעל ּתַ

ֶנֶגד ,לטבשרו ם ּכְ דּוָרה  ְוִנְתַחּמֵ   .משליד המקוהַהּמְ
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  המפרש. רע"ב. .לו
  רע"ב. .לז

דאף על גב דאכתי לילה הוא, והרי כל חייבי טבילות טבילתן ביום, כתב תפארת ישראל:  .לח
, היינו בטמאים שצריכין ספירה, כגון טמא )כפסחים ד"צ ע"ב(חוץ מנדה ויולדת שטבילתן בלילה 

נים מת, וזב, ומצורע שכולן צריכים ספירת ז' ימים לטהרתן, וכמו כן זבה קטנה שצריכה על כל פ
דבהנך אמרינן מקצת יום אחרון של טהרתן הוה לי'  )עי' ביבקש דעת סי' ע"ב(ספירת יום נגד יום, 

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 

א היום הולך אחר הלילה שלפניו, להכי קתני טבילתן ביום, רצה לומר משהאיר יום בכל דוכת
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 

ריך להמתין מלטבול עד הערב, מה שאין כן נדה ויולדת לא ממש, מחשב כיום שלם, ואין צ
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 

בליל ח' או אחר כך אפילו ביום , הלכך טובלות )כפסחים ד"צ ע"ב(ויולדת אתקש לנדה 
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
עלה ונסתפג  (יומא פ"ג מ"ד)ונראה לי דלא דמי להא דתנינן כהן גדול בתפארת ישראל:  .לט

הכי כדי שלא ילחלח בגדי כהונה כשילבשן קודם שיסתפג, אבל הכא שלובש בגדי דהתם קמ"ל 
חול, קמ"ל שיסתפג, מדהוא טבול יום ומים שעליו כשעולה מהטבילה הם שלישי לטומאה 

ושמא יטפטף מהמים על דבר קודש כשיחזור אצל אחיו הכהנים לבית  )פ"י מאהט"ו ה"ג(כרמב"ם 
  .המוקד, להכי מסתפג

  'ומדורה היתה שם'.כדלעיל  .מ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידנח

א  ב ,מאחוזר ועולה לבית המוקדּבָ  ַעד ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ֵאֶצל לוֹ  ְוָיׁשַ
ָעִרים ְ ַהׁשּ ִחים ׁשֶ ויושב בבית המוקד עם אחיו הכהנים, עד  ,ִנְפּתָ

כי הוא טבול יום לֹו,  ְוהֹוֵלךְ  יֹוֵצא , ואזמבששערי העזרה נפתחים
  .מד. ויוצא מהר הבית דרך שער טדימגואסור לו להיות בעזרה

  

  ב משנה
  

הּוא ִמי חַ  ֶאת ִלְתרֹם רֹוֶצה ׁשֶ ְזּבֵ ים, ַהּמִ ּכִ ּלֹא ַעד ְוטֹוֵבל ַמׁשְ  ׁשֶ
ה ָיֹבא ָעה ְבֵאיזוֹ  ְוִכי. ַהְמֻמּנֶ ה ׁשָ ים ָכל לֹא. ָבא ַהְמֻמּנֶ  ָהִעּתִ
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  רע"ב. תפארת ישראל. .מא
  המפרש. תפארת ישראל. .מב
מדהוא טבול יום עד שתשקע החמה, והרי טבול יום אסור  יוצא והולך לו.בתפארת ישראל:  .מג

בעזרה, ואף על גב שגם אחר טבילתו יושב בבית המוקד, ואפילו בהחצי שהיה בנוי בחול, עכ"פ 
, יש לומר דמחנה לויה רק )כיבמות ד"ז(ום אסור במחנה לויה מחנה לויה היה, והרי טבול י

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 

יאה החמירו שלא יכנס שם טבול יום, אבל בשאר דוכתי רשאי כל טבול יום נשים, שמורגל לכניסה ויצ
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')]
אי נמי אגב חביבותא  ,מה יעשה לשםדהואיל ולא יעשה עבודה  .יוצא והולך לובמפרש וז"ל: 

במה מפיסין רב ששת אומר  (דף כד:)דומיא דהך דאמרינן בפ"ב דיומא  ,איקרי ועביד עבודה
לביתו  .יוצא והולך לו בבגדי קדש דאי אמרת בבגדי חול אגב חביבותא מיקרי ועביד עבודה.

בשעת הקטורת ולקמן נמי אומר שבשעת השתחואה  ,למלאכתו דמה יעשה הואיל ולא יעבוד
(ופליגי בה שער הניצוץ אותו הבנין היה בנוי היה ראש המעמד מעמיד את הטמאים בשער המזרח 

 ](שיטה מקובצת) לביישצ"ל: [ (לפוש)חד אומר כדי  (דף פב:)ופליגי בה אמוראי בפסחים  הבנין)
שכניסת כל העם דרך שם שנכנסים לשם להשתחוות כדלקמן ויודעים שמפני הטומאה הם 

לים ליכנס שם ואלו הטמאים יזהרו לבלתי לטמאות עוד וחד אמר משום חשד שלא יחשידום חד
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 

  מלאכתם הם שבים.יאמרו העולם מפני ביטול 
  מדות א' ט'. .מד



  באר                           החייםה
 

נט  חיי תמיד משנה ב פרק א

וֹות ָעִמים, ׁשָ ֶבר ִמְקִריַאת ָבא הּואשֶׁ  ּפְ  לוֹ  ָסמּוךְ  אוֹ , ַהּגֶ
ָפָניו ַאֲחָריו אוֹ  ִמּלְ ה. ִמּלְ ְתחוּ  ְוֵהם, ֲעֵליֶהם ְודֹוֵפק ָבא ַהְמֻמּנֶ  ּפָ

ַבל ִמי, ָלֶהן ָאַמר. לוֹ  ּטָ ָכה ִמי ָזָכה, ֵהִפיסוּ . ְוָיִפיס ָיֹבא ׁשֶ זָּ   :ׁשֶ

הּוא ִמי ]ו[ ַח  ֶאת ִלְתֹרם רֹוֶצה ׁשֶ ְזּבֵ הן שרוצה לקיים את מצוות כ ,ַהּמִ

ים ,מה'תרומת הדשן' ּכִ ּלֹא ְוטֹוֵבל ַעד ַמׁשְ ה,  ָיבֹא ׁשֶ משכים ַהְמֻמּנֶ
מוקדם וטובל לפני שיבוא הממונה, כי אסור להיכנס לעזרה 

  .מואפילו טהור עד שיטבול

ה: , ונקרא 'מתתיא מזהוא הממונה על הפייסות, והוא הסגן ַהְמֻמּנֶ
  .מחבן שמואל'

ָעה ְבֵאיזוֹ  יְוכִ  שואל התנא: ה ׁשָ באיזה שעה הממונה בא ָבא,  ַהְמֻמּנֶ
  .מטלבית המוקד, וכך ידע הכהן מתי צריך להשכים ולטבול

ים ָכל לֹא: נועונה התנא, אנכי אפרש לך מתי הממונה בא  ָהִעּתִ
וֹות ָעִמיםלא כל הזמנים שווים, , ׁשָ הּוא ּפְ ֶבר ִמְקִריַאת ָבא ׁשֶ , ַהּגֶ

ָפָניו לוֹ  ָסמּוךְ  אוֹ יאת הגבר, לפעמים הממונה בא מקר  אוֹ  ִמּלְ
ַאֲחָריו,  או סמוך לקריאת הגבר, לפני כן או אחרי כן. ומפני ִמּלְ
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  רע"ב. תפארת ישראל. .מה
  המפרש. תפארת ישראל. .מו
(הלכות כלי תפארת ישראל ביומא ג' א'. ומקורו בסנהדרין י"ט. וסוטה מ"ב. וז"ל הרמב"ם  .מז

והוא הנקרא סגן. והוא הנקרא  ,כמו המשנה למלך כהן גדולממנין כהן אחד יהיה ל: המקדש ד טז)
. ע"כ. יהיה עומד לימין כהן גדול תמיד וזה כבוד הוא לו וכל הכהנים מתחת יד הסגןו .ממונה

  אבל לא בכל מקום שכתוב 'ממונה' הכוונה לסגן.
  שקלים ה' א'. .מח
  תפארת ישראל. .מט

  המפרש. .נ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידס

שאין זמן קבוע, לכן כהן שרוצה לעשות את 'תרומת הדשן' 
  .נאצריך להשכים ולטבול כמה שיותר מוקדם

ֶבר:  ְקִריַאת קריאת  א.שני פירושים מהו 'קריאת הגבר': ַהּגֶ
מכריז בכל יום לפני  נגהנקרא 'גביני כרוז' נבכהן ב.ל. התרנגו

'עמדו כהנים לעבודתכם, ולוים  נדשער בית המוקד הסגור
לדוכנכם, וישראל למעמדכם'. ושומעים את קולו היטב למרחק 

. וזה היה נו, ובקול יותר חלש שומעים עד יריחונהשלש פרסאות
  .נזסמוך לעלות השחר

ה  ,נחמבחוץ, בקלות וברפיוןֲעֵליֶהם  קְודֹוֵפ  לבית המוקד ָבא ַהְמֻמּנֶ
ְתחוּ  ְוֵהם   .נטאת דלת בית המוקד החיצונילֹו  ּפָ

ַבל ִמי הממונה:ָלֶהן  ָאַמר ּטָ מי שטבל כבר יבוא ְוָיִפיס,  ָיבֹא ׁשֶ
  להטיל גורל מי יתרום את המזבח.

, כי צריך סועושים את הפיס הזה בחצי הקודש של בית המוקד ]ז[
'בבית אלהים נהלך  סאעזרה, כדכתיבלעשות את הפיס בקודש ב

  ברגש'.
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  תפארת ישראל. .נא
  רע"ב תמיד ג' ח'. .נב
  .(יומא כ:)פירש רש"י: גביני המכריז  .נג
  תמיד ג' ח'. תפארת ישראל .נד
  יומא כ: .נה
  עפ"י תפארת ישראל תמיד ג' ח'. .נו
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .נז

  רמב"ם. תפארת ישראל. .נח
  עפ"י תפארת ישראל. .נט
  המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל.  .ס

  תהילים נ"ה ט"ו. .סא



  באר                           החייםה
 

סא  חיי תמיד  פרק א

את שאר הפייסות עושים בחצי הקודש של לשכת הגזית, ורק 
  .סבפיס זה הראשון עושים בחצי הקודש של בית המוקד

  .סגבפיס עומדים הכהנים בעיגול

ָכה,  ִמי ָזָכה עשו את הפיס, ,ֵהִפיסוּ  ּזָ   ומי שזכה זכה.ׁשֶ
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  המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל.  .סב
התם היינו  (דף כה.)ב דשאר פייסות היו בלשכת הגזית כדמפרש ביומא ואף על גוז"ל המפרש: 

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 

בעזרה א"א לפייס דאין נכון לעמוד בעזרה בלא מצנפת המוקד מקום מקודש הוו מפייסי התם ו
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 

כת הגזית וטעמא כאשר פירשתי הדשן והגיע זמן עבודת יום שחיטה קתני וירדו להם ללש
  ע"כ. שאותו מקום קרוב להם יותר להפיס.

יבוא ויפיס. יבוא להטיל גורל, מי יתרום המזבח, ואמר יבוא ויפיס, מדהיו וז"ל התפארת ישראל: 
ישנים בחצי בית המוקד הבנוי בחול, לפיכך אמר שיבואו לחצי האחר הבנוי בקודש, דצריכים 

, והא דלא הטילו גם גורל זה בלשכת הגזית כשאר כיומא דכ"ה א')(להטיל גורל במקום הקודש 
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, 

אר פייסות היה צריך שיהיה זקן מהסנהדרין וטריחא מלתא ללכת לגזית. עוד נראה לי, דבש
, כדי לשפוט על כל דבר שיארע בהפייס, להכי פייסו בגזית, (כיומא דכ"ה א')יושב אצל הפייס 

מה שאין כן בתרומת הדשן, פייסו בלילה, ועדיין לא היו הסנהדרין בגזית, שלא ישבו שם רק 
[וסנהדרי , כסנהדרין דפ"ח ב')(מעת שסמוך להקרבת תמיד השחר עד שהקריבו תמיד הערבים 

, מיהו קטנה ישבו מאחר תפלת השחר עד תחלת שעה ו' ביום (כשבת ד"י) ועי' רמב"ם פ"ג מסנהדרין]
  גם פייס זה היה בגזית. ע"כ. (פ"ו מתמידין)לרמב"ם 

בענין סדר עשיית הפייסות: כשהיו הכהנים של בית אב  (יומא כה.)ז"ל המאירי יומא כ"ה.  .סג
פייס, היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה, ועומדין שם כמין מתכנסים ל

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 

והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם ומחזירה, והכל מכירין מהיכן יתחיל המנין, 
שממנו מתחיל החשבון, ואח"כ הזקן מודיעם המנין, והממונה מקיף ומונה האצבעות, ואותו 

  שכלה בו המנין זכה.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידסב

  ג משנה
  

חַ  ֶאת ָנַטל ְפּתֵ שׁ  ֶאת ָפַתחוּ  ַהּמַ ּפָ ׁשְ ית ְוִנְכַנס, ַהּפִ  ַהּמֹוֵקד ִמּבֵ
י ַאֲחָריו ְוִנְכְנסוּ , ָלֲעָזָרה ּתֵ ל ֲאבּוקֹות ּוׁשְ ָיָדם אּור ׁשֶ  ְוֶנְחְלקוּ . ּבְ
י ּתֵ ַאְכַסְדָרא הֹוְלִכים ֵאּלוּ , ִכּתֹות ִלׁשְ ֶרךְ  ּבָ ְזָרח ּדֶ  ְוֵאּלוּ , ַהּמִ

ַאְכַסְדָרא הֹוְלִכים ֶרךְ  ּבָ עֲ  ּדֶ  ַעד ְוהֹוְלִכין בֹוְדִקין ָהיוּ . ָרבַהּמַ
יִעין ּגִ ּמַ ית ִלְמקֹום ׁשֶ י ּבֵ ים עֹוׂשֵ יעוּ . ֲחִבּתִ  ָאְמרוּ , ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ִהּגִ

לֹום לֹום ַהּכֹל, ׁשָ י ֶהֱעִמידוּ . ׁשָ ים עֹוׂשֵ ים ַלֲעׂשֹות ֲחִבּתִ   :ֲחִבּתִ

לבית המוקד יש שני שערים גדולים, שער אחד פתוח לחוץ אל 
ושער אחד פתוח אל העזרה. בשער הגדול שפתוח  החיל,

  .סדלעזרה, יש בתוכו שער קטן והוא הנקרא 'פשפש'

ַח,  ֶאת ָנַטל ְפּתֵ ׁש  ֶאת ּוָפַתח ,סהלקח את המפתחַהּמַ ּפָ ׁשְ ופתח  ,ַהּפִ

דרך הפתח ְוִנְכַנס  ,סואת הפתח הקטן שיש בתוך השער הגדול
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  מתוך מדות פרק א' משנה ז'. .סד
ערי עזרה עד ולא היה פותח ש .מתחת הטבלא של שיש .נטל את המפתחכתב המפרש וז"ל:  .סה

הך  .אלא נוטל את המפתח ופותח את הפשפש פתח קטן שהיה בשער ,שיעלה עמוד השחר
  ע"כ. סתמא ר' יהודה דמדות דאמר פתח קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש את העזרה.

: (א ט)והיינו שלקח את המפתח מתחת הטבלא של שיש ששם היו המפתחות, ככתוב במדות 
ם ַאמָּ  חֹות ּוָמקֹום ָהָיה ׁשָ ְפּתְ ַהּמַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ּה, ְוׁשַ ַעת ָהְיָתה ְקבּוָעה ּבָ ִיׁש ְוַטּבַ ל ׁשַ ה, ְוַטְבָלא ׁשֶ ה ַעל ַאּמָ

 ַ חֹות ִמן ַהׁשּ ְפּתְ ַעת ְוָנַטל ֶאת ַהּמַ ּבַ ּטַ ְבָלא ּבַ יּהַ ֶאת ַהּטַ ִעיָלה, ִהְגּבִ יַע ְזַמן ַהּנְ ּה. ִהּגִ ֶלת, ָהיּו ְתלּויֹות ּבָ ְלׁשֶ
ֶלת ְוֶאת ְוָנַעל ַהּכֹהֵ  ְלׁשֶ ַ חֹות ַלׁשּ ְפּתְ ְנעֹול, ֶהֱחִזיר ֶאת ַהּמַ ַמר ִמּלִ חּוץ. ּגָ ן לֹו ִמּבַ ְפִנים, ּוֶבן ֵלִוי ָיׁשֵ ן ִמּבִ

ן לֹו. סּותֹו ָעֶליָה, ָיׁשַ ְבָלא ִלְמקֹוָמּה, ָנַתן ּכְ   ַהּטַ
  והרי ציור: 

 



  באר                           החייםה
 

סג  חיי תמיד משנה ג פרק א

ית הקטן ונכנסו אחריו כל שאר ַאֲחָריו,  ְוִנְכְנסוּ  .סזָלֲעָזָרה ַהּמֹוֵקד ִמּבֵ

י ,סחהכהנים שכבר טבלו ולבשו בגדי כהונה ּתֵ ל ֲאבּוקֹות ּוׁשְ  אּור ׁשֶ
ָיָדם  אך בשבת, היו עומדים מערב שבת נרות  .סטכדי להאירּבְ

  .עדלוקות סביב

בעזרה יש 'אכסדרא'. ועשוי כך: סמוך לכתלי העזרה מבפנים, 
ודים עד כתלי קצת מרוחק מהכותל יש עמודי אבן, ומהעמ

  .עאהעזרה יש קירוי מאבן על גביהם

  .עבבשאר העזרה אין תקרה. מעל מקום המזבח אין תקרה
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  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .סו
  .(תפארת ישראל)ר מאוחר, יחד עם שאר שערי העזרה את השער הגדול פותחים רק יות .סז

   תפארת ישראל. .סח
ְוִכי : (משנה ב)מכיוון שזה עדיין מוקדם מאוד בבוקר, לפני שעלה השמש. וכמו שכתוב לעיל  .סט

ֶבר, אוֹ  הּוא ָבא ִמְקִריַאת ַהּגֶ ָעִמים ׁשֶ וֹות, ּפְ ים ׁשָ ָעה ַהְמֻמּנֶה ָבא. לֹא ָכל ָהִעּתִ ָסמּוְך לֹו  ְבֵאיזֹו ׁשָ
ַאֲחָריו. ָפָניו אֹו ִמּלְ   ע"כ. ִמּלְ

   רמב"ם הלכות בית הבחירה ח' י"ב. תפארת ישראל. .ע
חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא  ,כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה: (שם)וז"ל הרמב"ם 

  . ע"כ.בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת
  בגמרא כאן. רע"ב. .עא
  רע"ב. .עב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידסד

י ְוֶנְחְלקוּ  ּתֵ הכהנים שנכנסו לעזרה התחלקו לשתי  ,ִכּתֹות ִלׁשְ

ַאְכַסְדָרא הֹוְלִכים ֵאּלוּ  קבוצות. ֶרךְ  ּבָ ְזָרח ּדֶ קבוצה אחת הולכים  ,ַהּמִ

ַאְכַסְדָרא הֹוְלִכים ּלוּ ְוֵא  באכסדרא לכיוון מזרח, ֶרךְ  ּבָ ֲעָרב, ּדֶ  ַהּמַ
  .וקבוצה אחת הולכים באכסדרא לכיוון מערב

 היו הולכים ובודקים אם כל הכלים במקומם, ְוהֹוְלִכין, בֹוְדִקין ָהיוּ 

יִעין ַעד ּגִ ּמַ ית ִלְמקֹום ׁשֶ י ּבֵ ים,  עֹוׂשֵ עד שמגיעים שני הקבוצות ֲחִבּתִ
  .עגלשכה מדרום לשער ניקנורל'בית עושי חביתין' שזה 

יעוּ   כאשר הגיעו שני הקבוצות ל'בית עושי חביתין'. ,ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ִהּגִ
לֹוםכל כת שאלה לכת השניה:  ָאְמרּו, כלומר, האם לא חסר  ,ׁשָ

לֹום,  ַהּכֹלכלום מכלי בית המקדש. ועונים הכת האחרת:  הכל ׁשָ
  .עדשלום כראוי ועומד על מקומו

י ִמידוּ ֶהֱע  אחר כך: ]ח[ ים,  עֹוׂשֵ העמידו את אלו שעושים את ֲחִבּתִ

ים,  ַלֲעׂשֹות החביתין, להכין את החביתין, דהיינו לחמם מים ֲחִבּתִ
  .עהרותחים לבצק של החביתין

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  רת ישראל.תפא .עג
  תפארת ישראל. .עד
  בגמרא כאן. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .עה

מצות עשה לעשות כל  א.: (הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ג)סדר עשיית מנחת חביתין ברמב"ם 
  מנחה כמצותה האמורה בתורה. 

 וכיצד עשיית חביתי כהן גדול. מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש ב.
(ויקרא שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין. ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר 

'בשמן תעשה' להוסיף לה שמן כנסכי הכבש. ובולל הסולת בשמן וחולטה ברותחין. ולש  ו יד)
  מכל חצי עשרון שש חלות. נמצאו שתים עשרה חלות.

ן ברביעית שבמקדש. רביעית לכל ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגי ג.
חלה. ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה. ואינו 

  'תופיני' בין בשל ונא.  (ויקרא ו יד)מבשלה הרבה שנאמר 
ואחר כך חולק כל חלה וחלה לשנים באומד. כדי שיקריב החצי בבקר והחצי בערב ולוקח  ד.

מהן לשנים ופותת עד שתמצא כל פתיתה כפולה לשנים. ומקריב החציין החציים וכופל כל אחד 
 



  באר                           החייםה
 

סה  חיי תמיד משנה ג פרק א

ית ין ּבֵ י ֲחִבּתִ לשכה זו היא בצד דרום של שער ניקנור, שזה : עֹוׂשֵ
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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.

  
יתי כהן גדול מצות עשה להקריבן בכל יום חב יח.: וז"ל כב)-(ג יחבהלכות תמידין ומוספין ו

מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים. ולישתן ואפייתן 
'תופיני' שתהא נאה  (ויקרא ו יד)דוחין את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר 

מכלי הקדש היא כמו ולא תאפה מבערב. ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת 
  שביארנו.

  טחינת סולתן והרקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת. יט.
כהן שהקריב מחצה בשחרית ומת או נטמא או נולד לו מום ומינו כהן אחר תחתיו לא יביא  כ.

חצי עשרון מביתו ולא חצי עשרון של ראשון. אלא מביא עשרון שלם וחוצהו ומקריב מחצה 
  ומחצה אבד.

שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין האובדים מניחין אותן עד נמצאו  כא.
שתעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה. וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים. והיכן 

  שורפין אותן בעזרה.
מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין  כב.

לם עבור כפרתו ועושין אותו חביתין ושלימה היתה קריבה. מת כהן גדול קודם עשרון ש
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 

י קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה שמן וחצי קומץ צה שמן וחצחוקומץ לבונה. לוג ומ
  ע"כ. לבונה לעשרון של בין הערבים.

וז"ל: מנחת חביתין  (באמצע סדר עבודת תמיד השחר)סדר עשיית החביתין מהיעב"ץ, בסידורו 
היא מנחת כהן גדול שמקריב אותה כל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. וזה מעשה 

רון סולת וחוצהו במידת חצי עשרון שבמקדש, ולוקח שלשה לוגין שמן, שהם החביתין, לוקח עש
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 

במחבת, בשאר השמן הנשאר מן הרביעית. ואינו מבשל  מעט, אחר כך קולה את כל הי"ב
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. 
ת הר"א ז"ל הערה מהיעב"ץ: לדעת הר"מ ז"ל היה חולק כל חלה לשתים, ושתים לארבע. ולדע

  , אלא שש מקריב בבוקר ושש בין הערבים. ע"כ.(עיין בחיזוק בדק הבית)לא היה חולק כלל 
הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן  [החביתין]וז"ל:  (יומא ב ג)בתפארת ישראל 

וו'  וחולטן ברותחין ולש ואופה אותן, ומקריב ו' חלות בבוקר פתות פתים, עם חצי קומץ לבונה,
חלות האחרות פתותות עם קומץ לבונה בערב, ולרמב"ם מקריב י"ב חצי חלות פתותות בבוקר, 

היו קרבין, ומדהיו נאפות בשמן במחבת, להכי  הן גדולוי"ב חצי חלות פתותות בערב, ומשל כ
  קרוין חביתין.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידסו

ת בלשכה זו לשים ואופים א ]ט[. עומשמאל הנכנס בשער ניקנור
ה'חביתין' שהיא המנחה של הכהן גדול שמקריבים בכל יום, 

  .עזמחציתה בבוקר ומחציתה בערב
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 תיו"ט בסימני הציור. עזרת כהנים. תפארת ישראל. .עו

  רע"ב. תפארת ישראל. .עז
  ר המזבח דלהלן נעתק מספר 'עבודת הקרבנות' ברשות המו"ל. ותשוח"ח.ציו



  באר                           החייםה
 

סז  חיי תמיד משנה ג פרק א

Q  מסלול הליכת שתי הכתותR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

סט  חיי תמיד משנה ד פרק א

  ד משנה
  

ָכה ִמי זָּ חַ  ֶאת ִלְתרֹם ׁשֶ ְזּבֵ חַ  ֶאת ִיְתרֹם הּוא, ַהּמִ ְזּבֵ  ְוֵהם, ַהּמִ
ֵהר, לוֹ  אֹוְמִרים א ִהזָּ ּמָ ע ׁשֶ ִלי ִתּגַ ּכְ שׁ  ַעד, ּבַ ַקּדֵ ּתְ  ָיֶדיךָ  ׁשֶ
ּיֹור ִמן ְוַרְגֶליךָ  ה ַוֲהֵרי, ַהּכִ ְחּתָ ְקצֹועַ  ְנתּוָנה ַהּמַ ין ַבּמִ ֶבשׁ  ּבֵ  ַהּכֶ
חַ  ְזּבֵ ַמֲעָרבוֹ , ַלּמִ ל ּבְ ֶבשׁ  ׁשֶ  ֵנר ְולֹא, ִעּמוֹ  ִנְכָנס ָאָדם ֵאין. ּכֶ

ָידוֹ  א, ּבְ ךְ  ֶאּלָ ֲעָרָכה אֹורלְ  ְמַהּלֵ  ְולֹא אֹותוֹ  רֹוִאין ָהיוּ  לֹא. ַהּמַ
ֹוְמִעין ַעד, קֹולוֹ  ֶאת ׁשֹוְמִעין ׁשּ ה ָהֵעץ קֹול ׁשֶ ָעׂשָ  ָקִטין ֶבן ׁשֶ
ּיֹור מּוְכִני יעַ  אֹוְמִרים ְוֵהן, ַלּכִ שׁ . ֵעת ִהּגִ  ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקּדֵ
ּיֹור ת ָנַטל, ַהּכִ ֶסף ַמְחּתַ חַ  ְלרֹאשׁ  ְוָעָלה ַהּכֶ ְזּבֵ ה, ַהּמִ  ֶאת ּוִפּנָ

ָחִלים לֹות ִמן ָחָתה, ְוֵהיָלךְ  ֵהיָלךְ  ַהּגֶ ִניִמּיֹות ַהְמֻאּכָ . ְוָיַרד, ַהּפְ
יעַ  ָניו ָהַפךְ , ָלִרְצָפה ִהּגִ פֹון ּפָ ל ְלִמְזָרחוֹ  ָהַלךְ , ַלּצָ ֶבשׁ  ׁשֶ  ּכֶ

ר ֶעׂשֶ ָחִלים ֶאת ָצַבר. ַאּמֹות ּכְ י ַעל ַהּגֶ ּבֵ  ִמן ָרחֹוק ָהִרְצָפה ּגַ
ֶבשׁ  ה ַהּכֶ לׁשָ ּנֹוְתִנין ְמקֹום, ְטָפִחים ׁשְ ּון ָהעֹוף ֻמְראֹות ׁשֶ ׁשּ  ְוּדִ
חַ  ִניִמי ִמְזּבֵ נֹוָרה ַהּפְ   :ְוַהּמְ

ֶבׁש, והוא עליה משופעת כמו  בצד דרום של המזבח, יש את הּכֶ
מדרון, מקרקע העזרה עד ראש המזבח, באורך ל"ב אמה 

  .עחוברוחב ט"ז אמה, דרכו עולים למזבח

ה: ְחּתָ יש לה ו אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה.ין כף, מכ ּמַ
  .פ. ויש לה ידיתעטדפנות משלשה צדדים, אך לא בצד הקדמי
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 מידות ג' ג'. .עח

 רש"י במדבר ד' ט'. .עט

 יומא ד' ד'. .פ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידע

  כעין זה:

  

  
  

  

  

ָכה  ִמי ]י[ ּזָ ַח  ֶאת ִלְתרֹם בפיסׁשֶ ְזּבֵ לקיים את מצוות תרומת , ַהּמִ

זְ  ֶאת ִיְתֹרם הּוא הדשן מהמזבח. ַח ַהּמִ   .פאהוא יקיים מצוה זו ,ּבֵ
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לתרומת הדשן לובש בגדי כהונה מיוחדים, שהם פחותים מבגדי כהונה שעושים בהם את  .פא
ת הדשן מעל המזבח בכל יום הרמ .י: יב)-(הלכות תמידין ומוספין ב ישאר העבודות. ז"ל הרמב"ם 

'והרים את הדשן'. והיא עבודה מעבודות כהונה. ובגדי כהונה  ג) (ויקרא ומצות עשה שנאמר 
 ד) (ויקרא ושתורם בהן הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר 
די חול אלא 'ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן'. אינו אומר אחרים שיהיו בג

שיהיו פחותין מן הראשונים. לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה 
  .לרבו

אימתי תורמין הדשן בכל יום. משיעלה עמוד השחר. וברגלים מתחלת שליש אמצעי של  .יא
  .לילה. וביום הכפורים מחצות הלילה

הרמה. ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו כיצד תורמין. מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי  .יב
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 

למטה  המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד
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



  באר                           החייםה
 

עא  חיי תמיד משנה ד פרק א

 לֹו: אֹוְמִרים אחיו הכהניםֵהם  .פבכיצד הוא סדר קיום מצוה זווְ 
ֵהר א ִהּזָ ּמָ ע ׁשֶ ִלי ִתּגַ ּכְ ׁש  ַעד, ּבַ ַקּדֵ ּתְ ּיֹור.  ִמן ְוַרְגֶליךָ  ָיֶדיךָ  ׁשֶ הכהנים ַהּכִ

אומרים לו: היזהר שלא תיגע במחתה, לפני קידוש ידים ורגלים 
אסור ליקרב אל המזבח ולא לשום עבודה מן הכיור. מפני ש

  .פגלפני קידוש ידים ורגלים
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  המפרש. .פב
י. הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה וז"ל:  טו)-(הלכות תמידין ומוספין ב יברמב"ם 
'והרים את הדשן'. והיא עבודה מעבודות כהונה. ובגדי כהונה שתורם בהן  (ויקרא ו ג)שנאמר 

 'ופשט את בגדיו (ויקרא ו ד)הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר 
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 

  צות הלילה.לילה. וביום הכפורים מח
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 

את הגחלים אילך ואילך וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד למטה לארץ. ומפנה 
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 

חותה במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח היא המצוה של המזבח הפנימי והמנורה. וחתיה זו ש
  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 

ן הצדדין מחזיקין סודרים אותם בכבש נתאכלו כל הלילה מחזירין אותם לצדדי המזבח. אם אי
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. 

ע המזבח מפני שהוא נוי וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה באמצ
  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.

מוציאין אותו לחוץ טו. ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה. אין בעלי מומין מוציאין אותו. וכש
לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה. ולא חזירים גורפים אותו. ולא 

  'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסור ליהנות בו. (ויקרא ו ג)יפזרנו שם שנאמר 
  רע"ב. .פג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעב

ואף על פי שהכהן יודע את זה, צריך להזהירו מפני שהוא  ]יא[
הולך יחידי ושמא ישכח ויגע. ומתוך שמזהירים אותו הוא 

  .פדיזהר

ה ַוֲהֵרי :פהואומרים לו גם ְחּתָ ְקצֹוַע  ְנתּוָנה ַהּמַ ין ַבּמִ ֶבׁש  ּבֵ ְזּבֵ  ַהּכֶ , ַח ַלּמִ
ַמֲעָרבוֹ  ל ּבְ ֶבׁש,  ׁשֶ בזוית שבין כותל מערב של המחתה נמצאת ּכֶ

כבש לבין כותל דרומי של מזבח, שם מונחת המחתה 
  . פובאלכסון

אומרים לו את מקום המחתה, כי יתכן שעדיין לא עשה עבודה 
  .פזמעולם, ולכן אינו יודע היכן מקום המחתה
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  המפרש. תפארת ישראל. .פד
  המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .פה
  יום טוב. תפארת ישראל. המפרש. תוספות .פו
  תפארת ישראל. .פז



  באר                           החייםה
 

עג  חיי תמיד משנה ד פרק א

Q  מקום המחתהR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המחתה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעד

אף אחד לא נכנס איתו, מפני שאסור להיכנס  ,ִעּמוֹ  ִנְכָנס ָאָדם ֵאין

ָידוֹ  ֵנר ְולֹא ,פחבין האולם ולמזבח שלא לצורך עבודה ואינו  ,ּבְ

א ,פטמחזיק נר בידו מפני שהולך יחידי ךְ  ֶאּלָ ֲעָרָכה,  ְלאֹור ְמַהּלֵ ַהּמַ
  .אלא יש לו אור מהמערכה שעל המזבח

מפני שהם עומדים בצד מזרח העזרה  אֹותֹו, רֹוִאין ָהיוּ  לֹא
והמזבח, והתורם מקדש ידיו ורגליו מהכיור שבמערב הכבש, 

 ְולֹא ,צנמצא שגובה הכבש מפסיק ביניהם ואינם רואים אותו
מפני שהולך בצניעות כי עדיין לא קידש ידיו  ,קֹולוֹ  ֶאת ׁשֹוְמִעין

ֹוְמִעין ַעד ,צאורגליו ׁשּ ה ָהֵעץ קֹול ׁשֶ ָעׂשָ ּיֹור מּוְכִני ִטיןָק  ֶבן ׁשֶ עד  ,ַלּכִ
ששומעין את קול הגלגל מעץ הנקרא 'מוכני', שמעלה בגלגל 

  את הכיור מהבור.

כל מים שנמצאים בכלי שרת בלילה, המים נפסלים. מּוְכִני: 
שני, היה כהן גדול ששמו 'בן קטין', ה המקדש ביתימי באמצע 

דו שעל י עשה 'מוכני' עבור הכיור, שהוא גלגל מעץ, והוא
 ,צבהגדול'בור ' לבור מים הנקרא משקעים את הכיור בכל לילה

. ובזה המים מחוברים לקרקע צגהכיור שם ליד מקוםשנמצא 
  .צדואינם נפסלים בלינה
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  המפרש. תפארת ישראל. .פח
  המפרש. .פט

  המפרש. תפארת ישראל. .צ
  תפארת ישראל. .צא
רבינו אליעזר בר נתן הראב"ן בסימן כ"ה. רבינו יהונתן עירובין ל"ה. תוספות יום טוב  .צב

  עירובין י' י"ד. 
  ע בתפארת ישראל בסימני הציור.תוספות יום טוב בסימני הציור. וכן משמ .צג
  יומא ל"ז. וברש"י. זבחים כ'. וברש"י. המפרש כאן. תפארת ישראל כאן. .צד
 



  באר                           החייםה
 

עה  חיי תמיד משנה ד פרק א

 , שומעים את קולמוכניכשמעלים את הכיור מהבור על ידי ה
  .צהעד יריחו המוכני

יַע  אֹוְמִרים ְוֵהן ל המוכני, וכששאר הכהנים שומעין את קוֵעת',  'ִהּגִ
הם אומרים 'הגיע עת', דהיינו שהגיע הזמן להכין עצמינו 
לעבודה, כי מיד אחר שהוא יתרום את הדשן, יקדשו הם את 

  .צוידיהם ורגליהם, ויסלקו את הדשן מהמזבח לתפוח

ׁש  ּיֹור ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקּדֵ הכהן שיתרום את המזבח, מקדש ידיו , ַהּכִ
  ורגליו מן הכיור.

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

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, 

שנכנסו ונכנס מים לכיור כפי הצורך ראשון ראשון, ואז הוא מקדש ידיו ורגליו מהכיור במים 
(פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד. פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא. רמב"ם הלכות בית לשם 

  .הבחירה ג יח)
אין  ,כמה מים צריכין להיות בכיורוז"ל:  (הלכות ביאת המקדש ה יג)ולפי מה שכתב הרמב"ם 

מים כדי שיעור  . ע"כ. צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיורפחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים
שיהיה שם מים עבור ד' כהנים. ואז מקדשים. אבל אין מכניסים יותר מזה, כדי שלא יפסל 

  בלינה.
(פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד. פירוש המשניות והנה שיטת הרמב"ם זו נתבארה בג' מקומות 

 ביאת המקדש ה יד)(הלכות . אבל במקום אחד להרמב"ם יומא ג יא. רמב"ם הלכות בית הבחירה ג יח)
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.
ששיטת הרמב"ם היא ששניהם נכונים, ואם לא  (הלכות בית הבחירה ד יח)ומתרץ בדרך חכמה 

  צריך להשתמש במוכני למטה. ועי"ש.השתמשו במוכני למעלה 
  תמיד ג' ח'. .צה
  תפארת ישראל. .צו
  כ"א.-שמות ל' י"ט .צז



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעו

אופן קידוש ידים ורגליים: מניח שני ידיו על שני רגליו, בבת 
  .צחאחת, מעומד, ומתכופף ומקדש

מקום הכיור הוא בין האולם והמזבח, ואינו עומד ממש בין  ]יג[
האולם והמזבח, אלא הוא משוך לצד דרום כנגד המקום שבין 

  .צטהאולם והמזבח

, ויש לו בסיס שעליו יושב הכיור, קהכיור צורתו כמו סיר גדול
. הכיור וכנו עשויים קב, והוא 'כנו'קאוצורתו כמו סיר הפוך

  .קגמנחושת
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  זבחים י"ט: רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה' ט"ז. .צח
ין  :(שמות ל יח)כתוב תפארת ישראל.  .צט ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ ת ְוַכּנֹו ְנֹחׁשֶ ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ ְוָעׂשִ

ה ָמִים. וכתב רש"י וז"ל: ֹאֶהל מֹועֵ  ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ מזבח העולה, שכתוב בו ובין המזבח. ד ּוֵבין ַהּמִ
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 

, כלומר מזבח לפני אהל מועד, ואין כיור לפני אהל מועד, הא כיצד, משוך קמעא ות מ כט)(שמ
  ע"כ. .(נט.)כלפי הדרום, כך שנויה בזבחים 

  רש"י שמות ל' י"ח. .ק
משמע שיש לו תוך, ועשוי כמין תיבה פרוצה פירוש שני בתוס' זבחים כ"ב. וז"ל התוס':  .קא

  ע"כ. ירש כעין יורה כפוייה על פיה ונפחתו שוליה.למעלה והכיור יושב עליו. ורבינו פ
אין שום קערה וכדומה תחת הכיור, אלא המים שותתין על הריצפה. 'כנו' הוא בסיס ומושב  .קב

עבור הכיור, וצורתו נתבאר, ואינו קערה וכדומה כלל. המים ששותתין על הריצפה לאחר 
דו, ויתכן שנשפכים לאמת המים הקידוש ידים ורגלים, יתכן שנשפכים ל'בור הגדול' שלי

  העוברת בעזרה.
  .(כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א)בפשטות אין לכיור מכסה 

שקידוש ידים ורגלים הוא כמו עבודה ולכן צריך  (הלכות ביאת המקדש ה טז)פסק הרמב"ם 
את (הלכות בילעשותו מעומד, ובכל עבודה צריך לעמוד דוקא על הריצפה בלי שום חציצה 

  . המקדש ה יז)
ַמְרֹאת ַהּצְֹבֹאת(שמות לח ח)כתוב שמות ל' י"ח. וכן  .קג ת ּבְ ּנֹו ְנֹחׁשֶ ת ְוֵאת ּכַ ּיֹור ְנחׁשֶ ַעׂש ֵאת ַהּכִ . : ַוּיַ

, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה וכו' וברש"י: בנות ישראל היו בידן מראות
אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו  , אמר לו הקב"ה קבל, כיוכו' מואס משה בהן

  עי"ש. .הנשים צבאות רבות במצרים וכו'



  באר                           החייםה
 

עז  חיי תמיד משנה ד פרק א

 בתחילה היו לכיור שני דדים ליציקת המים, אחד למעלה, ואחד
למטה. בבוקר כשהכיור מלא מקדשים ידים ורגלים מהדד 

מים בכיור, מקדשים ידים ולפנות ערב כשיש כבר פחות  העליון,
  .קדהתחתון ורגלים מהדד

כהן גדול ששמו 'בן קטין', עשה שתים עשרה דדים סביבות ה
  .קההכיור
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  יומא ל"ז. לפי ביאור מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתי"ק. .קד
 כדי ששנים עשר הכהנים העוסקים בקרבן תמיד של שחר יקדשו ידיהם ורגליהם בבת אחת .קה

  . וראה להלן תמיד פרק ג' משנה א'.(יומא לז.)



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעח

Q הכיור וכנו, והמוכני R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

עט  חיי תמיד משנה ד פרק א

ת הכהן שקידש ידיו ורגליו, אתָנַטל  ֶסף  ַמְחּתַ שמונחת במקום ַהּכֶ

ַח ַהּמִ  ְלרֹאׁש  הכהןְוָעָלה  שנתבאר לעיל, ה במערכה הגדולהוּ  ,ְזּבֵ  ִפּנָ
ָחִלים ֶאת ופינה לצדדים את הגחלים שנעשו  ,ְוֵהיָלךְ  ֵהיָלךְ  ַהּגֶ

לֹות ִמן ָחָתה , ואחר כךקומהעצים ִניִמּיֹות ַהְמֻאּכָ חותה מלא  ,ַהּפְ
הפנימיות שנתהוו מאברי העולה שנתעכלו המחתה מהגחלים 

אש שנתאכלו הגחלים שבאמצע ה, ולוקח דווקא מקזונעשו גחלים
ְוֵהִרים ֶאת : 'קט, כמו שכתובקחהן דשןונעשו גחלים דקים, שהיטב 

ן ׁשֶ ר ּתֹאַכל ָהֵאשׁ  ַהּדֶ חַ  ֲאׁשֶ ְזּבֵ בכבש ְוָיַרד . קי'ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ
  .קיאבדרך שבה עלה למזבח, כך יורד .מהמזבח

יַע  ָניו ָהַפךְ  ,קיבלמקום שכלה הכבש ,ָלִרְצָפה ִהּגִ פֹון ּפָ ואינו  ,ַלּצָ
משיך לצד מזרח לצד היציאה מהעזרה, אלא הופך פניו לצפון מ

ל ְלִמְזָרחוֹ  ָהַלךְ  ,קיגהעזרה ֶבׁש  ׁשֶ ר ּכֶ ֶעׂשֶ והולך בצד מזרח ַאּמֹות,  ּכְ
  .קידוזה רחוק מהמזבח עשרים אמה .של הכבש כעשר אמות

ָחִלים ֶאת ָצַבר י ַעל ַהּגֶ ּבֵ מניח וצובר את הגחלים על גבי ָהִרְצָפה,  ּגַ
מוֹ ' קטוותו מקום, כמו שכתובהריצפה בא חַ  ְוׂשָ ְזּבֵ ', שלא ֵאֶצל ַהּמִ
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  תפארת ישראל. .קו
  תפארת ישראל, עפ"י ירושלמי יומא פרק ב' הלכה א'. .קז

הגחלים שבאמצע האש שנתאכלו היטב והן המפרש. וכן ברע"ב וז"ל: המאוכלות הפנימיות.  .קח
  .קרובים להיות דשן

  ויקרא ו' ג'. .קט
  המפרש. תוספות יום טוב. .קי

  המפרש.  .קיא
  המפרש.  .קיב
  המפרש.  .קיג
  . תפארת ישראל. ועי"ש.המפרש .קיד
  ויקרא ו' ג'. .קטו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפ

ֶבׁש  ִמן ָרחֹוק .קטזיפזר ה ַהּכֶ לׁשָ ומניח מעט רחוק מן  ,ְטָפִחים ׁשְ

ּנֹוְתִנין ְמקֹום ,קיזהכבש, שלשה טפחים, כדי שלא ישחיר הכבש  ׁשֶ
ּון ָהעֹוף ֻמְראֹות ׁשּ ַח  ְוּדִ ִניִמי ִמְזּבֵ נֹוָרה,  ַהּפְ ומת מניח את תרְוַהּמְ

, ואת הדשן קיחהדשן באותו מקום שנותנים את מוראות העוף
  .קכ. והם נבלעין במקומםקיטממזבח הפנימי ואת הדשן מהמנורה
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  המפרש.  .קטז
  תפארת ישראל.  .קיז

ִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .קיח ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ
ן ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ   .ַהּמִ

עם בני מעיה, ונוצה לשון דבר המאוס,  בנוצתה.ק: מקום הרעי, וזה הזפ מוראתו.וברש"י וז"ל: 
, וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן, שאמר, 'באוכליה', וזהו שתרגם אונקלוס 'כי נצו גם נעו'כמו 

נוטל את הקורקבן עמה. ורבותינו ז"ל אמרו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם 
והקרב והכרעים 'א באבוס בעליה, נאמר הנוצה שעל העור. בעולת בהמה שאינה אוכלת אל

אצל את המעים שאכלו מן הגזל:  'והשליך', בעוף שנזון מן הגזל, נאמר 'ירחץ במים והקטיר
מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,  אל מקום הדשן.במזרחו של כבש:  המזבח קדמה.

  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן
יחֹו ְלָפָניו, (תמיד ג ט)כתוב להלן כמו ש .קיט ִני ְוִהּנִ ִניִמי, ִנְכַנס ְוָנַטל ַהּטֶ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָָּכה ְבִדׁשּ : ִמי ׁשֶ

ּון זָָּכה ְבִדׁשּ יחֹו ְוָיָצא. ִמי ׁשֶ ָאר ְלתֹוכֹו ְוִהּנִ ְ ד ֶאת ַהׁשּ ּבֵ נֹוָרה,  ְוָהָיה חֹוֵפן ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו, ּוָבַאֲחרֹוָנה ּכִ ַהּמְ
ְמקֹוָמן. יַח ֶאת ֵאּלּו ּדֹוְלִקין ּבִ ָאר ּוַמּנִ ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ ים ּדֹוְלִקים, ְמַדׁשּ ֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִ ְמָצָאן  ִנְכַנס ּוָמָצא ׁשְ

ָאר. ְוֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהמְּ  ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ ְך ְמַדׁשּ ָנן ּוַמְדִליָקן ִמן ַהּדֹוְלִקים, ְוַאַחר ּכָ ְ בּו, ְמַדׁשּ ּכָ נֹוָרה ּוָבּה ׁשֶ
ה ְוָיָצא. ִנּיָ יַח ֶאת ַהּכּוז ַעל ַמֲעָלה ׁשְ ָעֶליָה ַהּכֵֹהן עֹוֵמד ּוֵמִטיב ֶאת ַהּנֵרֹות. ְוִהּנִ לׁש ַמֲעלֹות, ׁשֶ   ׁשָ

נֹוָרה ָהיוּ (תמיד ו א)וכן  ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָּכּו ְבִדׁשּ ַמֲעלֹות ָהאּוָלם. ִמי ׁשֶ יִמין  : ֵהֵחּלּו עֹוִלים ּבְ ַמְקּדִ
זָּכָ  ֲחָוה ְוָיָצא. ִמי ׁשֶ ּתַ ִני ְוִהׁשְ ִניִמי ִנְכַנס, ְוָנַטל ֶאת ַהּטֶ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָָּכה ְבִדׁשּ ּון ִלְפֵניֶהם. ִמי ׁשֶ ה ְבִדׁשּ

ְזָרִחי, ּוַמנִּ  ן ֶאת ַהּמִ ֵ ים ּדֹוְלִקין, ְמַדׁשּ ֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִ נֹוָרה, ִנְכַנס ּוָמָצא ׁשְ ֲעָרִבי דֹוֵלק, ַהּמְ יַח ֶאת ַהּמַ
ח ָהעוֹ  ְזּבַ נֹו ּוַמְדִליקֹו ִמּמִ ְ ָבה, ְמַדׁשּ ּכָ ִים. ְמָצאֹו ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ נֹוָרה ּבֵ ּנּו ָהָיה ַמְדִליק ֶאת ַהּמְ ּמֶ ּמִ ָלה. ָנַטל ׁשֶ

ֲחָוה ְוָיָצא. ּתַ ה, ְוִהׁשְ ִנּיָ ֲעָלה ׁשְ   ֶאת ַהּכּוז ִמּמַ
בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות וברע"ב וז"ל: החלו. אותם שזכו 

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 

דשון המנורה עושה הטבת שתי המנורה, היה ממתין עד לאחר זריקת התמיד שהיה הזוכה ב
נרות וגומר השלמת דשון המנורה, ואז היו שניהן מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכים הדשן 

  במקום אחד אצל המזבח קדמה.
. ועיין תוס' זבחים (תפארת ישראל)אבל לגבי תרומת הדשן יש ספק אם נבלע במקומו או לא  .קכ

  ס"ד. ובמפרש כאן.
 



  באר                           החייםה
 

פא  חיי תמיד משנה ד פרק א

אחר כך מחזיר את המחתה למקומה בזווית שבכותל מערב של 
  .קכאהכבש, כמו שנתבאר לעיל
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אל מקום : (ויקרא א טז)שגם תרומת הדשן נבלע במקומו, וז"ל רש"י אמנם מלשון רש"י עולה 
מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר, ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם  הדשן.

  . נבלעים שם במקומן
  תפארת ישראל. .קכא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפב

Q  המקום שנותנים את הדשןR  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

פג  חיי תמיד משנה ד פרק א

Q ת תרומת הדשן הדרך שהולך הכהן במצווR  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפד

Q  הדרך שהולך לכיור ואח"כ תרומת הדשןR  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

פה  חיי תמיד משנה ד פרק א
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ֵני )כב-(במדבר כא כאבמדרש רבה  .א ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַלה' ּכְ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ֶ : ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ

ָנה ְתִמיִמם  א (במדבר כח ג)ׁשָ ַבת ַאַחת ֶאּלָ ֵניֶהם ּבְ ה  :(במדבר כח ד), ֹלא ׁשְ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ֶאת ַהּכֶ

ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ י ִסימֹון ֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה  .ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ר ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ

לַּ  ּבַ ר ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ ַחר ְמַכּפֵ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ יַצד, ּתָ ַלִים ּוְבָידֹו ָעֹון, ּכֵ ירּוׁשָ ין ָאָדם ּבִ ל ּבֵ ְיָלה, ְוׁשֶ

נֶּ  ַלִים ּוְבָידֹו ָעֹון, ׁשֶ ירּוׁשָ ל ָמקֹום ֹלא ָלן ָאָדם ּבִ ּיֹום, ִמּכָ ֲעׂשּו ּבַ ּנַ ר ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ ִים ְמַכּפֵ ֱאַמר ָהַעְרּבַ

ּה וגו'(ישעיה א כא) עֹוָלם ַהזֶּ  .: ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ָרֵאל, ּבָ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ם ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ ה ַאּתֶ

דֹול ְוִיְהיּו עֹוְבֵדי  ְלָחן ּגָ א ֲאִני ֶאֱעֹרְך ָלֶכם ׁשֻ נֹות, ָלעֹוָלם ַהּבָ ִנים ְוָקְרּבָ ַמְקִריִבין ְלָפַני ֶלֶחם ַהּפָ

ֱאַמר  ּנֶ ים, ׁשֶ ֶמן (תהלים כג ה)ּכֹוָכִבים רֹוִאים ּובֹוׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ׁשַ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ּדִ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ : ּתַ

י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ֹרא ה ֲעָבַדי (ישעיה סה יג)ׁשִ ְרָעבּו ִהּנֵ ם ּתִ ה ֲעָבַדי ֹיאֵכלּו ְוַאּתֶ : ִהּנֵ
ְצָמאּו. ם ּתִ ּתּו ְוַאּתֶ   ִיׁשְ

י  ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ָאַמר ַהכָּ (במדבר כח ב)ַצו ֶאת ּבְ תּוב , ֶזה ׁשֶ

יא ֹכַח, ּוְכִתיב (איוב לז כג) ּגִ י ֹלא ְמָצאֻנהּו ׂשַ ּדַ ֹכחֹו ִמי ָכֹמהּו (איוב לו כב): ׁשַ יב ּבְ ּגִ : ֶהן ֵאל ַיׂשְ

הּוא  הּוא נֹוֵתן ָלֶהם, נֹוֵתן ָלֶהם ְלִפי ּכֹחֹו, ּוְכׁשֶ ׁשֶ א ּכְ ֵני ִמְקָראֹות ֵאּלּו, ֶאּלָ יַצד ִיְתַקְימּו ׁשְ מֹוֶרה, ּכֵ

ׁש אֵ  ִתיב ְמַבּקֵ א ְלִפי ּכָֹחן, ְרֵאה ַמה ּכְ ׁש ֶאּלָ ר (שמות כו א)ינֹו ְמַבּקֵ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ : ֶאת ַהּמִ

ֱאַמר  ּנֶ בֹוד, ׁשֶ ל ַעְנֵני ּכָ ה ׁשֶ יק ֻחּפָ יק ְוַצּדִ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְלָכל ַצּדִ דֹוׁש ּבָ ְיִריֹעת, ְוָעִתיד ַהּקָ

ל מְ (ישעיה ד ה) ן ְוֹנַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה : ּוָבָרא ה' ַעל ּכָ כֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ

ַתְלִמידִ  נֹות ְוָצרֹות ּבְ ּנֹוֵתן ֵעיָניו עֹוׁשְ ל ִמי ׁשֶ ה, ּכָ ה ָלּמָ ֻחּפָ ן ּבְ ה. ְוָעׁשָ בֹוד ֻחּפָ ל ּכָ י ַעל ּכָ ים ָלְיָלה ּכִ

ן ָלעוֹ  תֹו ָעׁשָ א ֻחּפָ ה, ִמְתַמּלֵ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ הּוא ְמֻעּלֶ יק ׁשֶ ל ַצּדִ ּכָ ד ׁשֶ ה, ְמַלּמֵ ה ָלּמָ ֻחּפָ א. ֵאׁש ּבְ ָלם ַהּבָ

ִתיב: ֶהן ֵאל  יוֹו ַמְבִהיק ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְלָכְך ּכְ ּזִ ּנּו. ֹנַגּה, ׁשֶ תֹו ִנְכֵוית ִמּמֶ ֵמֲחֵברֹו ֻחּפָ

ׁש אֶ  ּקֵ ׁש ֵמֶהם ֹלא ּבִ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֹכחֹו. ּכְ יב ּבְ ּגִ א ְלִפי ּכָֹחן ַיׂשְ ָרֵאל (שמות כז כ)ּלָ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ : ְוַאּתָ

ֵהִאיר ָלֶהם ְלִפי ּכֹחֹו  ִמיד, ּוְכׁשֶ אֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ּתָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ (שמות יג ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ

י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה' (ישעיה ס א): ַוה' ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא כא) : קּוִמי אֹוִרי ּכִ

: ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך (ישעיה ס ג): ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה' ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה, (ישעיה ס, ב)ָעַלִיְך ָזָרח, 

אֹור ַהַחמָּ (ישעיה ל כו)ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחָך, ּוְכִתיב  ָבָנה ּכְ ה ִיְהֶיה : ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ה ְואֹור ַהַחּמָ

ָמה ְדַאּתְ  א ְלִפי ּכָֹחן, ּכְ ׁש ֵמֶהם ֶאּלָ ּקֵ ׁש ֵמֶהם ֹלא ּבִ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֹכחֹו. ּכְ יב ּבְ ּגִ ְבָעַתִים, ֱהֵוי ֶהן ֵאל ַיׂשְ ׁשִ

ּנֹוֵתן ָלֶהן ְלִפי ּכֹחֹו (שמות כג יט)ָאַמר  ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך, ּוְכׁשֶ ית ּבִ ַחל : וְ (יחזקאל מז יב): ֵראׁשִ ַעל ַהּנַ

ר, ַמהּו  יו ְיַבּכֵ ְריֹו ָלֳחָדׁשָ ל ֵעץ ַמֲאָכל ֹלא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְוֹלא ִיּתֹם ּפִ ה ּכָ ה ּוִמּזֶ ָפתֹו ִמּזֶ ַיֲעֶלה ַעל ׂשְ

ִבּכּוֵרי ֹחֶדׁש ֶזה  ל ֹחֶדׁש ְוֹחֶדׁש, ֹלא ּכְ ּכּוִרים ֲאֵחִרים ּכָ ׁש ּבִ ל ִאיָלן ְמַחּדֵ ּכָ ר, ׁשֶ יו ְיַבּכֵ ּכּוֵרי ָלֳחָדׁשָ ּבִ

א ְלִפי ּכָֹחן  ׁש ֶאּלָ ּקֵ ׁש ֹלא ּבִ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ִרי ֵעץ (ויקרא כג מ)ֹחֶדׁש ֶזה. ּכְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ : ּוְלַקְחּתֶ

ֶמן. (ישעיה מא יט)ָהָדר, ְונֹוֵתן ָלֶהן ְלִפי ּכֹחֹו  ה ַוֲהַדס ְוֵעץ ׁשָ ּטָ ר ֶאֶרז ׁשִ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ (ויקרא נה : ֶאּתֵ

ֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש.: יג) ַחת ַהּנַ   ּתַ

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

וז"ל: בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית  (ח"א פי"א)כתב הרמ"א בספרו תורת העולה  .ב

המקדש בבית אבטינס בבית הניצוץ בבית המוקד והלוים בעשרים ואחד מקומות, שהוא בין 

לקת עליהן, הכל ארבע ועשרים מקומות, נגד ארבע ועשרים ספרי הקודש אשר התורה נח

אם לא בריתי יומם ולילה חקת שמים וארץ  (ירמיה לג)שעליהם העולם עומד, כמו שנאמר 

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 

עשרים מקומות, שהוא בין הכל ארבע ועשרים. וידוע שהתורה שומרת הכהנים, באחד ו

העולם לבל יפסד, וכן היו אלו השומרים המקדש, ולפי שהכהנים והלוים היו עוסקי תורה 

יורו משפטיך ליעקב, ונאמר וקמת ועלית אל המקום וגו', ונאמר  (דברים לג)כמו שנאמר 

ט אשר יהיה וגו', על כן היה הרמז בכהנים ובאת אל הכהנים ואל הלוים ואל השופ (שם יח)

לוים. ועוד נוסף כי כבר כתבתי שהכהנים היו דוגמת צבא מעלה והלוים הם דוגמת השמים 
  ע"כ. והם שומרים בעולם על כן היה שמירות המקדש גם כן על ידן.

, בג' (א א)וז"ל: ונראה לי דאיתא במשנה תמיד  (פרשת בהר)בספה"ק תולדות יעקב יוסף 

ומות הכהנים שומרים בבית המקדש כו'. ופירש רש"י לא מפני פחד הגנבים היו שומרים, מק

, וכעת נ"ל כי ענין (ראה פרשת אמור)רק משום כבוד וגדולה. להבין זה כבר ביארתי במ"א 

השמירה מפני הכבוד הגדול שלא יכנוס מי שאינו ראוי ליכנס לפנים אל המלך האדיר 

מלבר כנזכר בזוהר הנ"ל, בכל יום תשכח נטירא שהיא החשך  הגדול. והענין כי יש שמירה

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 

שהוא הדביקות בו יתברך שהוא  הגנוז בכותל הבנין שהוא אפריון הנ"ל, תוכו רצוף אהבה

, והוא ענג של שבת שנאמר (יסודי התורה ב א)תכלית כל המצות, כמ"ש המפרש להרמב"ם 

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 
  תרעא דאהבה שהוא מדת הכהן אהבת חסד. ע"י

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 

יו נאמר ומסורה לכל כי אם להבאים בסוד ה' לתענוג הדביקות שהוא למעלה מהטבע שעל

 (דף קיח.)אז תתענג ע"ל ה' כנודע, וזמן מיוחד לזה הוא בשבת כדדרשו בש"ס דשבת 
  יעו"ש. ע"כ.

 



  באר                           החייםה
 

פז  חיי תמיד משנה ד פרק א

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

וז"ל: ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם וכו' ולמבית  (פרשת קרח)בספה"ק אגרא דכלה 

. הנה בכאן סגול באתנ"ח, שלא כמשפט הדקדוק דצריך להיות (במדבר יח ז)לפרכת ועבדתם 

"ל דהנה בכאן אמר אתה ובניך אתך תשמרו וכו', הנה מיירי מעבודת כהן הדיוט, קמץ. ונ

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 
  .(תמיד א א)ג' מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בג' נקודות שלא כמשפטו, להורות דב

 

אפשר לבאר שהטעם שנקרא 'בית המוקד' הוא מלשון יקד יקוד אש, שיוקדים באש  .ג

ה  (שיר השירים ח ו)להבת שלהבת אל ה' יתברך. וכמו שכתוב  ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ ה ַכּמָ י ַעּזָ ּכִ

לְ  י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ אֹול ִקְנָאה ְרׁשָ . והרי בית המוקד הוא המקום שיושנים הכהנים, ֶהֶבְתָיהִכׁשְ

והענין הוא, שאפילו בשעת השינה ג"כ יוקדים באש להבה אל ה' יתברך. בספר ליקוטי 

יתעורר ויקוד יקד אש בלבו להתלהב ולהתלהט  איתא וז"ל: (במדבר)תורה לבעל התניא 

. ע"כ. קה בו ית'להיות הלב גשמי ממש נמס ותשתפך נפשו בכלות הנפש ממש לדב

דהיינו  ,ששורפים ובוערים אלי ,לאש שלי 'לאשי', פי' 'לחמי לאשיובפרשת פנחס וז"ל: '

השרפים שהם בחי' יקד יקוד אש בוערה בלבם תמיד בתשוקה גדולה ונפלאה ובאהבה עזה 
  .כרשפי אש להבטל ולהכלל באור א"ס ב"ה

בא  ,הרמז על התורהוז"ל:  א)(ח"א י"ובדומה לזה כתב רבינו הרמ"א בספר תורת העולה 

בבית המוקד בארץ כאשר התורה ִנתנה על הר סיני שהוא בארץ לעיני כל בוער  ההשמיר
  באש עד לב השמים והוא בית המוקד.

 

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

'ויבדל  כג יג) '(דברי הימים אבנות שנאמר א. הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקר וז"ל:

אהרן להקדישו קדש קדשים' ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן 
  'וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב'.  (ויקרא כא ח)שנאמר 

ב. וצריך כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה. 
  שון. ולברך ראשון. וליטול מנה יפה ראשון. לפתוח בתורה רא

ג. משה רבינו חלק הכהנים לח' משמרות. ארבעה מאלעזר. וארבעה מאיתמר. וכן היו עד 

ובימי שמואל חלקם הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר. ועל כל משמר ומשמר שמואל הנביא. 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפח
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השבת ליום השבת הן מתחלפין  ראש אחד ממונה. ועולין לירושלים לעבודת משמר לכל שבת. ומיום

   משמר יוצא והאחר שהוא אחריו נכנס. עד שיגמרו וחוזרין חלילה.

ד. ומצות עשה להיות כל המשמרות שוים ברגלים. וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה 

'וכי  (דברים יח ו)לעבוד עובד וחולק עמהם. ואין אומרין לו לך עד שיגיע משמרך שנאמר 
  ך' וגו'. יבא הלוי מאחד שערי

ה. בד"א בקרבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של עצרת. אבל נדרים 

(דברים יח ונדבות ותמידין אין מקריבין אותן אלא משמר שזמנו קבוע ואפילו ברגל. שנאמר 

'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות' כלומר חלק כחלק יאכלו בקרבנות הצבור.  ח)
  ק בשאר הדברים שכבר חלקו אותם האבות וקבעום כל משמר ומשמר בשבתו. ואין חלק כחל

ו. וכן עבודת לחם הפנים במשמר שזמנו קבוע. אבל עבודת שתי הלחם בכל המשמרות. 

'מאחד שעריך מכל ישראל' בשעה  (דברים יח ו)ומניין שאינו מדבר אלא ברגלים שנאמר 

'חלק  (דברים יח ח)אלא בכהנים שנאמר שכל ישראל באין בשער אחד. ומניין שאינו מדבר 
  כחלק יאכלו' ואין שם מתנות במקדש להאכל אלא לכהנים בלבד. 

 (דברים יח ו)ז. וכן כהן שהיה לו קרבן ה"ז בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה שנאמר 

'ושרת' ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר ע"י  (דברים יח ז)'ובא בכל אות נפשו' 

ר של קרבנו ואכילתו שלו. ואם רצה ליתן את קרבנו לכל כהן שירצה להקריבו עצמו והעו

  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 

ה לאנשי משמר. חולה שיכול לעבוד ע"י הדחק נותן קרבנו לכל כהן שירצה והעור והעבוד
  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. 

יון י. היה הקרבן של כ"ג והיה אונן נותנו לכל כהן שירצה ועורו ועבודתו לאנשי משמר. כ
  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.

 

 



  באר                           החייםה
 

פט  חיי תמיד משנה ד פרק א

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ם ָאָדם. על דרך הדרש במשנה: ְמָצאֹו נָ  .ה ֵאין ׁשָ תּוַח, יֹוֵדַע ׁשֶ ם ָאָדם. ּפָ ׁש ׁשָ ּיֶ עּול, יֹוֵדַע ׁשֶ

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 

ו מפני פגעי הזמן והרחוב, הרי 'יודע יש שם אדם', הרי הוא אדם את עצמו, ונועל על עצמ

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 
  אין הוא בכלל אדם.שאין שם אדם', אזי יודעים שאין שם אדם, ו

 

אֹמר:  (א): (ויקרא ו)מצוות תרומת הדשן  .ו ה ּלֵ ה ֶאל ֹמׁשֶ ר ְיהֹוָ ָניו  (ב)ַוְיַדּבֵ ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ

ַח  ְזּבֵ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ֵלאֹמר ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ

ר ּתֹאַכל  (ג)ֹו: ּתּוַקד בּ  ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ

ַח:  ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ ָגִדים ֲאֵחִרים  (ד)ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל ַהּמִ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ּוָפׁשַ

שֶׁ  ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור: ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ ה  (ה)ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ַח ּתּוַקד ּבֹו ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ

ָלִמים:  ְ ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהֹעָלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ ּבֶֹקר ּבַ ֵאׁש  (ו)ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ
ְזבֵּ  ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ ה:ּתָ   ַח ֹלא ִתְכּבֶ

צו את אהרן. אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות. אמר ר' שמעון ביותר צריך  (ב)רש"י: 

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 

מדו בד. היא הכתנת. ומה תלמוד לומר מדו, שתהא  (ג)בקדש, שנפסלו קודם שבאו לעזרה: 

א דבר חוצץ בנתים: והרים את הדשן. היה חותה מלא מחתה מן כמדתו: על בשרו. שלא יה

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 

הפנימיות, שנאמר את נתעכלו, מחזירן על המזבח, לאחר שחתה גחלים אלך ואלך ונטל מן 

ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת  (ד)העלה על המזבח: 

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 

 (ה)מערכה, מוציאו משם. ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום: ואין מקום ל

והאש על המזבח תוקד בו. רבה כאן יקידות הרבה על מוקדה, ואש המזבח תוקד בו, והאש 

שנחלקו  ):(מגעל המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על המזבח, כלן נדרשו במסכת יומא 
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ך עליה העלה. עולת תמיד היא תקדים: חלבי רבותינו במנין המערכות שהיו שם: וער

השלמים. אם יביאו שם שלמים. ורבותינו למדו מכאן עליה, על עולת הבקר השלם כל 

אש תמיד. אש  (ו)הקרבנות כלם. מכאן שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים: 

תמיד,  להעלות נר (שמות כז כ)שנאמר בה תמיד, היא שמדליקין בה את הנרות, שנאמר בה 
  .אף היא מעל המזבח החיצון תוקד: לא תכבה. המכבה אש על המזבח עובר בשני לאוין

  

הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה שנאמר  .י: (הלכות תמידין ומוספין ב) ברמב"ם

'והרים את הדשן'. והיא עבודה מעבודות כהונה. ובגדי כהונה שתורם בהן הדשן  ג) (ויקרא ו

'ופשט את בגדיו  ד) (ויקרא ון הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר יהיו פחותין מ

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

ה עמוד השחר. וברגלים מתחלת שליש אמצעי של אימתי תורמין הדשן בכל יום. משיעל .יא

  .לילה. וביום הכפורים מחצות הלילה

כיצד תורמין. מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה. ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו  .יב

הזהר שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך. ואחר כך לוקח המחתה ושל כסף היתה. 

כבש. ונוטל את המחתה ועולה  כבש למזבח במערבו שלוהיא היתה נתונה במקצוע בין 

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 

העוף ודשון המזבח הפנימי והמנורה. וחתיה זו שחותה במחתה ומוריד לרצפה אצל  מוראת
  .המזבח היא המצוה של כל יום

 

וז"ל: א. כל העבודות האלו שעושין  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ד אסדר הפיס ברמב"ם  .ז

ן בכל יום בפייס היו עושין אותן. וכיצד היו עושין. כל כהני בתי אבות של יום נכנסי

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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ן לחזנין ומפשיטין אותן ב. ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו. ושאר הכהנים מוסרין אות

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. 

מונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים. ואם הוציא שלש מונין לו שלש. והמ

ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו. והמוציא גודל אין 

ן מונין אותו לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה. ומונה על אצבעותיה

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 

'ויפקדם  ד)- (שמואל א טועצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר 
  ם'.בטלאי

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.

ר על סדר עמידתן. כיצד הממונה אומר להם הצביעו ו. הפייס השני זוכין בו שלשה עש

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 

. והחמישי מעלה שהוא מזבח הקטורת. והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות

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.

אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר ז. הפייס השלישי 

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 

ין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר. אלא כל כהן שזכה וזכה מי שזכה. תמיד של ב

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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ייס שלישי וזה שזכה בה שחרית ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפ
  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 

י מוסף. והמשמר האחר שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בשני כבש

שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים. ואלו ואלו חולקין בלחם 
 הפנים.

  

הנה, העבודה הראשונה שעושים בבית המקדש בבוקר, היא לחמם מים רותחים עבור  .ח

הכנת מנחת החביתין. ואף שלפני כן מבלשים את העזרה, מכל מקום אין זה עבודה ממש, 
  כנת החביתין מדאורייתא ודוחה שבת.אבל ה

יש ללמוד מכאן בענין עבודת ה', שהעבודה הראשונה שצריך לעשות, הוא לחמם, להתחמם 
  ולבעור באש התלהבות לעבודתו יתברך.

 

ן ַאֲהֹרן ּוָבָניו טז)-(ויקרא ו יבפרשת מנחת חביתין  .ט אֹמר: ֶזה ָקְרּבַ ה ּלֵ ה ֶאל ֹמׁשֶ ר ְיהֹוָ : ַוְיַדּבֵ

ר ּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה  ֲאׁשֶ ִמיד ַמֲחִציָתּה ּבַ יִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת ִמְנָחה ּתָ ח ֹאתֹו ֲעׂשִ ׁשַ יֹום ִהּמָ ַיְקִריבּו ַליֹהָוה ּבְ

ְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָֹ  ים ּתַ ּתִ ִפיֵני ִמְנַחת ּפִ ה ּתֻ ִביֶאּנָ ֶכת ּתְ ה ֻמְרּבֶ ָעׂשֶ ֶמן ּתֵ ֶ ׁשּ ָעֶרב: ַעל ַמֲחַבת ּבַ ה: ּבָ

ִליל ְוַהכֹּ  ְקָטר: ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ ִליל ּתָ ה ּכָ ה ֹאָתּה ָחק עֹוָלם ַליהֹוָ ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחּתָ יַח ּתַ ׁשִ ֵהן ַהּמָ

ְהֶיה ֹלא ֵתָאֵכל:    ּתִ

ביום שהן מתחנכין  אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה זה קרבן אהרן ובניו. ברש"י:

מנחה תמיד וגו', והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת לעבודה, אבל כהן גדול בכל יום, שנאמר 

אפויה  תפיני.: (ת"כ פרק ד, ה.)חלוטה ברותחין כל צרכה  מרבכת.: (מנחות נא:)עולם וגו' 

מלמד מנחת פתים. וחוזר ומטגנה במחבת:  אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנור,

: )ה נקמצת, אלא כופלה לשנים(בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין, לפי שאינשטעונה פתיתה. 

אין נקמצת להיות שיריה נאכלין,  כליל תקטר.המשיח מבניו תחתיו:  המשיח תחתיו מבניו.

  כולה שוה לגבוה: כליל.אלא כולה כליל, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה: 
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ז וז"ל: עוד יש לפרש אין צו אלא זירו (פרשת צו)בענין תרומת הדשן, בספר רב ייבי  .י

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 

אלך נפשך למה זה יורם חלק מהדשן ויושם יוציאהו בבגדי חול מחוץ למחנה כי אם תש

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 

והיא ע"כ נוטל מן המאוכלות הפנימיות בבגדי קודש תורמין בכל יום כאלו היא תרומה 

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 

י חול כנגד מה שנאכל מאש של הדיוט. עיין שם באריכות הפלא מהתפוח הי' מוציא בבגד

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 

דשן כי לא יעשה האש הי' אש מן השמים והי' ה"א שלא ילבוש בגדי כהונה לתרומת ה

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.

וז"ל: וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת  (צו)בדגל מחנה אפרים 

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'. 

ריך הכתוב לזרז במקום שיש פירש רש"י אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות וביותר צ

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 

ו לקרב נשמות ישראל העשוקים רחמנא ליצלן להשי"ת ויתעלה וזה היה גם מעשה אהרן ובני

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 

ות קדושות של ישראל על ידי תפלתם הזכה ותורתם שאומרים שבכל דור ודור מקרבים נשמ

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 

ה שכתוב בכתבים שהוא תורה לשמה זו התורה היא שעולה לעילא, וענין לשמה הוא ידוע מ
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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 

רה שעולה לעילא היא העולה היינו כשהכוונה בה היא להעלות ה' שהוא לשמה לשם ה' התו

שיש לה ג' צירופים שהם היא זו הוא התורה שעולה ופרחת לעילא, על מוקדה על המזבח 

מזבח כפרה כמו שכתב אור  (ברכות ה:)כל הלילה עד הבוקר היינו מזבח לשון יסורים כמו 

יינו שיבער בלבו על המזבח היינו ה' מזבח רצה לומר החיים, והוא שאמר על מוקדה ה

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 

כל רגע, ולבש הכהן היינו שיבער בלבו אש התלהבות הנ"ל על המזבח תמיד בכל עת וב

היינו העובד ה', מדו בד היינו לשון בדידות רצה לומר שישים אל לבו שהוא לבדו יחיד 

חייב כל אדם לומר כל  (סנהדרין לז.)בעולם וכל העולמות תלוים עליו כדאיתא בגמרא 

העולם לא נברא אלא בשבילי וכבר נתבאר זה לעיל, ומכנסי בד היינו מי שמכניס לו זה 

בלבו ולמד אותו יראת שמים ילבש על בשרו היינו שיקרב עצמו אל הצדיק,  הבדידות

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 

ידי זה יתעורר בלבו התלהבות להבורא והרים את הדשן היינו אפר שיחזיק עצמו לאפר ועל 

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 

וז מיד כביכול כנ"ל עד הבוקר היינו עד שיאיר אור בוקר נהירו דכל עלמין וזהו זיר

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.

ד' ובזוה"ק מחשבה רעה היא העולה וז"ל: זאת תורת העולה כו' במ (צו תרל"ד)בשפת אמת 

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 

  התעוררות בבוקר כענין תרומת הדשן כנ"ל. ע"כ.עליו כל היום. ומזה עצמו יש לו 
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וז"ל: ענין תרומת הדשן. הנה ידוע שיש בכל נמצא  (צו ושבת הגדול תרע"ה)בשם משמואל 

ד' ענינים, הן בעולם, הן בשנה, הן בנפש. בעולם ד' יסודות ארמ"ע. בשנה שבת ויו"ט 

נמי מארבעה וארבעה  ור"ח וימי חול. בנפש גוף ונפש ושכל וצלם אלקים. וכל אחד כלול

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 

ארבעה רוחות מנשבות בכל יום. מים, מי  ):(גיטין לאותיכלא הנזכר בזוה"ק. רוח, אמרו ז"ל 

מי נהרות, מי גשמים, מי הים. עפר נמי כלול מארבעה, דומם, צומח, חי, מדבר.  באר,

, [ההפרש ביניהם שזה עושה פירות וזה אינו עושה פירות]ודומם עצמו כלול מארבעה, עפר וחול 

אבנים ומתכות. וכן צומח עצמו כלול מארבעה, ירקות, זרעים, אילנות ופרי העץ. חי כלול 

החי', וכל בהמה, רמש, וצפור כנף. מדבר נמי  (תהלים קמח)חד מארבעה וכולם בפסוק א

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, 

ובשר, גידין ועצמות. וכן בחלקי המדבר, . וכן כל אחד מחלקי החי דם, (וארא)ועיין בזוה"ק 

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.

י כחות המתנגדים למציאות והם ובאשר את זה לעומת זה עשה האלקים עשה כנגדן ד' מינ

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 

והו ובוהו למציאות הן בעולם, הן בשנה, הן בנפש. בעולם נרמז בפסוק והארץ היתה ת

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 

ם שאירעו צרות לישראל שנקבעו בהן ד' צומות. ובנפש ד' מרות, מרה נסתעפו ד' פרקי

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.

 (דניאל ב לח)בבל מקבילה למרה אדומה בנפש, ובמתכות הוא זהב, וכתיב ונראה שמלכות 

אדומה זו בבל, ויסודה יסוד אש שממנה  (יד טו)אנת הוא ראשה די דהבא, ובפסיקתא דר"כ 

 (ישעיה יד)הגיאות העולה היא למעלה והכעס והחימה, וזה מצינו בנבוכדנצר שנתגאה ואמר 

 (לך לך)א אצלו הכעס והחימה ביותר, ובמדרש אעלה על במתי עב אדמה לעליון, ונמצ

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, 

ם בקשת התענוגים חדוהי ודרעוהי, די כסף, ויסודה מים שמה (דניאל ב)ובמתכות כסף כמ"ש 

והתאוה וסעודת אחשורוש לעד וכמ"ש מהר"ל בספר נר מצוה שכל ענינה של מלכות זו 

קומי אכלי בשר שגיא, ושורש מלכות מדי הוא  (דניאל ז)למלאות נפשם המתאוה וכמ"ש 

הן בעוון  (תהלים נא)הראשון מד' גוליירין בישין שהוא עוון, וסתם עוון הוא התאוה וכמ"ש 

 (דניאל ב)לכות יון מקבילה למרה ירוקה שבנפש, ובמתכות היא נחושת כמ"ש חוללתי. מ

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 

אש המשחיתים וחרס כמ"ש בדניאל, ויסודה יסוד למרה שחורה שבנפש ובמתכות היא ברזל ר

עפר, וכמו העפר שהוא מבלה ומכלה את הכל כך טבע המלכות הזאת להשחית את הכל 

אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה, וכמו שהאריך מהר"ל בספר הנצח, וכמו  (דניאל ז)כמ"ש 

וא השני טבע בעלי מרה השחורה שהם שונאי המציאות כנודע, ושורש מלכות הרשעה ה

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף  (תרומה)מגוליירין בישין שהוא משחית, ובמדרש 

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 
  ץ מאדום וכו'.דורון לעת"ל חו

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 

ות הראשונות שהם זהב וכסף ונחושת, שהם יראה ואהבה והתפארת והעוז, יהפך שלש המלכי

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 

מצא לא במקדש ולא במשכן, ע"כ לא נתקבל מהם את המתנגד למציאות, וע"כ ברזל לא נ
  ולא יהי' שריד לבית עשו. (עובדיה א)הדורון לעת"ל, ועל זה נאמר 

והנה ענין הקרבנות ע"ג המזבח כל חלקי החיות מבררין ומקריבין, והיינו דם ובשר וגידין, 

ן עם אבל עצמות מצד עצמן אינן עולין ע"ג המזבח אלא כל זמן שהן מחוברין לבשר עולי

, והיינו כי דם בשר וגידין שיש בהם חיות שהם (פה:)הבשר פירשו לא יעלו כבש"ס זבחים 

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 

וברין לבשר עולין עמו ויסודם מיסוד העפר, הוא דומה למלכות חיות אלא ע"י שהן מח

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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תו האפר שאינו עושה פירות ממרה השחורה שענינה רק להשחית ולבלוע את הכל ודוגמ

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.

אותו, חשב  הבו ניצוץ קדוש המחי הדבר בעולם שלא יהי הואך באשר אי אפשר שיהי

שאפר עם כל ענינו שהוא בלי מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, והוא מצות תרומת הדשן 

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 

ל עצמו לכלל ישראל, אז באמצעות כלל ישראל אפשר שישיג חיים חדשים, ולזה בא מבט

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 
  נשמתן נשרפת ונעשו אפר תחת רגלי הצדיקים. ה יז)(ראש השנמ"ש הרמ"ע בהא דאמרו ז"ל 

דבעי תרומת הדשן בכמה מתרומת  (כד.)ולפי האמור יש לפרש דברי הש"ס פ"ב דיומא 

מעשר או מתרומת מדין ילפינן לה, ופשט לה דמקומץ המנחה ילפינן לה, היינו דכל ענין 

איש וכמו שכתבו תרומה מורה על התרוממות הנפש שע"י אסיפת התבואה שגורמת שמחה ל

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', 

כולה קודש לה' ולא יתערב שמץ גיאות ח"ו, ופשיט לה שבתרומת  התהי היינו שההתרוממות

הדשן אינו כן שאין כאן עדיין מקום התרוממות הנפש, אדרבה כאן נתבקשה דוקא הכנעה 

מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני  ):(מנחות קדושפלות רוח, וכענין מנחה כאמרם ז"ל 

על הכנעה כמו מי שנשחת מכל וכל ולא עליו כאלו הקריב נפשו, והיינו דדשן המורה 

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 

בפסח מצרים שעוד ישוב לאור באור החיים. וכענין שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה 

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 
  , עכת"ד. כן נמי הוא ענין תרומת הדשן.המדאגבהי' נפק בי מב.) (סוכהאמרם ז"ל בלולב 

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 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידצח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ם, ואינו מובן למה. ולהנ"ל יש יום עשירי הגדול שמקחו בעשור, ומשמע ששבת הי' הגור

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 

, וכל ענינם הי' כענין תרומת הדשן כנ"ל שמקומץ (פ' בשלח)מגודלים בהכנעה וכמ"ש א"ע 

מנחה ילפינן לה, ולא מהם הי' לילך בהתרוממות הנפש אבל הכח הלז הי' מפאת שהי' אז ה

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.

ל המזבח תוקד בו אמאי, וביער עלי' הכהן עצים בבוקר בבוקר אמאי, והאש ע (כז.)בזוה"ק 

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 

"ש. ונראה לפרש דהנה בזוה"ק דעבירות הכהן, ותירוצו אינו מובן עיי הדכתיב וביער עלי

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 

אנשי  הרים ומשבר סלעים, אבל דא עקא שהעבירות מקררין את הרצון. אך הנה כהנים

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.

שה ולפי האמור יש לומר שגם זהו טעם שבת הגדול, כי היות שהיו צריכין ללקיחת ה

לפי מסת דרגין שלהם שהיו במ"ט שערי טומאה, אך מחמת שבת  המסה"נ שזה לא הי

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 

אל עד למעלה ראש המפרק הרים ומשבר סלעים, ע"כ פנים אל פנים גורם נמי רצון בישר

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.

וז"ל: מצות תרומת הדשן נסמכה בפרשה לתורת העולה, אף  (פרשת צו אות ג)בפרי צדיק 

שתרומת הדשן בא מכל הקרבנות שהיו מרובין, והעולה יחידית בבוקר ובערב, הענין על פי 

עולה דורין הוא אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבה ואי דאיכא  (זבחים ו:)מה שאמרו 

שה ושב אינו זז משם עד שמתכפר, ופירש רש"י דורין תשובה התניא עבר על מצות ע

מעולם לא לן אדם  (פנחס)שאינו באה לכפר על עשה כפרה ממש כו'. ובמדרש רבה 

בירושלים ובידו עון, תמיד של שחר מכפר על עבירות דלילה ושל בין הערביים על 
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לה לכפר על עבירות שנעשים ביום, וצריך להבין הא עולה אינה מכפרת כלל, שאיננה מועי

מצות עשה רק עם התשובה, ולחייבי עשה מועיל תשובה לחודה, גם לשון עון קשה לפרש 

 (במדרש רבה פרשה זו פ"ז)על חייבי עשה, דביטל מצות עשה לא נקרא עון, אך איתא 

העולה  (כז א)לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב וכן כתב בזוהר הקדוש פרשה זו 

ג' דברים אין אדם ניצול בכל יום  קסד:) בא בתרא(בבזה איתא בגמרא דא מחשבה רעה כו' ו

כו' הרהור עבירה ויחזקאל התפאר בזה הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום לבא לידי 

והקשו בתוספות מאי רבותיה דיחזקאל הא כל אדם נמי אסור  (חולין לז:)טומאה בלילה 

' ותירצו דהיינו רבותיה דיחזקאל משום כדילפינן ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר וכו

עד שיעיד  תשובה) לכות(הדאין אדם ניצול מזה בכל יום, והנה גדר התשובה איתא ברמב"ם 

עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטוא עוד. ועל כל פנים צריך שיהיה באותו שעה בגדר 

מקום לשעתו שמוסכם לעזוב החטא לעולם. דאז אף דאחר כך יתגבר עליו היצר הרע. מכל 

וכיון שאין אדם ניצול בכל  (כמו שהוכחנו מגמרא קדושין מט: ע"מ שאני צדיק)היה בגדר השב 

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 

התשובה. ואינו בכלל זבח רשעים תועבה, כיון שעשה תשובה, אך מכל מקום  מיירי עם

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 

אי ומקריב הבהמה תחתיו, שיהיה דם הקרבן כדמו שבאמת רוצה להקריב נפשו רק שאינו רש

בתפלת תענית בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא  (ברכות יז.)וחלבו כחלבו. וכן מצינו 

ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו כו' שיהא חלבו ודמו שנתמעט כאלו 

התשובה הוא  הקרבתיה לפניך על גבי המזבח ותרצני. יכוין שבשעת הקרבת העולה עם

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. 

והיינו דאברהם  (כמו שאמרו שבת פט:)וכעין דאיתא ביצחק אבינו ע"ה הא קריבית נפשי קמך 

טוה על עקידת יצחק אבל יצחק לא נצטוה לשמוע לאביו. והרשות היה בידו אבינו ע"ה נצ

דשמע ליה יצחק מפני שהיה נביא מוחזק.  ):(סנהדרין פטלמחות באביו. ומה שאמרו בגמרא 

אבל היה רק רשות, כיון שלא אמר לו אברהם אבינו ע"ה שנצטוה לומר לו בנבואה 

יים נסיון אברהם אבינו ע"ה במה שיתרצה שיתרצה להיות עולה ואפשר שיכול למחות, ויתק

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 

בשן האש וזה שאמר הא קריבית נפשי קמך ואף דאברהם אבינו ע"ה גם כן מסר נפשו לכ

מכל  (כמו שאמרו שם עד:)באור כשדים וגם כן לא נצטוה דאין בן נח מצווה על קידוש השם 

מקום על כל פנים שם רצו להעבירו על דת לעבוד עבודה זרה. ובדין ישראל יהרג ואל 
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ואף  (כמו שאמרו יומא כח:)יעבור ואברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא נתנה 

הפטור ומוסר עצמו מתחייב בנפשו ובן נח אינו רשאי  מיסוה"ת ה"ד)(פ"ה דלהרמב"ם ז"ל 

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. 

ודינו  מדרש רבה ריש פרשת תולדות)(כמו שאמרו ובאמת אחר כך אברהם נקרא ישראל 

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 

י המזבח שרואה את עפרו כאלו הוא צבור על גב (מדרש תנחומא תולדות ז')ממנו וכמו שאמרו 

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 

עה זו הוא בגדר בעל תשובה גמור ואף שאחר כך יתגבר יצרו עליו הרע שולט בו ובש

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 

וזה שאמר גם כן  גמרא קדושין הנ"ל)(כמו שהוכחנו מלסורו מכל מקום לשעתו היה צדיק גמור 

בעולת התמיד שהיא מכפר על כל ישראל על הרהור הלב והוא גם כן עם התשובה. רק 

(וכן נרמז בעוון דלא היה מועיל כאמור רק עם העולה וזה שאמר ובידו עון שזה נקרא עון 

וזה  רסת ילקוט)מלא כו' צד א' מעון, על עטיו של נחש, כמ"ש מדרש תנחומא ריש פרשת תזריע לגי

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 

ן הקרבת התמיד, לא שייך כאלו הקרוב נפשו שיועיל התשובה על שלא ידעו בכיוון זמ

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 

(פרקי בת זמן תשובה כמו שאמר עון שהועיל התשובה על ידי הקרבת התמיד כאמור, וש

דכתיב טוב להודות לד' שכל מי שמודה ועוזב כו' מועיל התשובה אף  דרבי אליעזר פי"ט)

דשבת ברזא דברית שאז  (ח"ב צד ובזוהר חדש תשא מד:)לקלקול זה, וזה שכתב בזוהר הקדוש 

וגם הזמן לתקן פגם הברית וזה שנאמר שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע שהפ

ועל ידי שמירת שבת  (נדה יג:)וגמרא  (ח"א ריט:)בזה נקרא רע כמו שכתב בזוהר הקדוש 

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 
  העולה לכפר על הרהור הלב כאמור. ע"כ.פסק ממנו וכמו כן בהקרבת 
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וז"ל: במדרש תנחומא כי מי בשחק וגו' בבני אלים, אמר הקב"ה אילו  (צו)בשפתי צדיק 

הייתי מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל להקריב לי קרבן וממי אני מבקש קרבן מישראל. 

העולם  עיקר המאמר כי המלאך מקורב מתחילתו ולא יקורב יותר על ידי קרבן, אומות

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 

הקרבה נמס לבו כמים, אזי ההכנה חשוב מאד בשמים,  מי אני עולה להקריב, עד שבעת

  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 

טיר מפני שיעצו שצריך לדמות בנפשו שנצרך כליות שלו להק (מצוה קטז)כדאיתא בחינוך 

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.

 

ל יש לציין לזה את המעשה מהרה"ק מברדיטשוב זיע"א שהיה ממתין בלילה הראשון ש .יא

  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.

לקיים מצוות תפילין, שנבצר ממנו לקיים  וכן במוצאי חג הסוכות היה ער כל הלילה כדי

  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. 

לפני קידוש ידים ורגלים, על כן הוצרכו להזהירו ולהזכירו שיתאפק מעט ולא יגע במחתה 
  ורק אחר כך יוכל לקיים גם את מצוות תרומת הדשן ברוב תשוקה והתלהבות ושמחה.

  

מצות עשה לקדש  א.: (הלכות ביאת המקדש פרק ה)הלכות קידוש ידים ורגלים, ברמב"ם  .יב

'ורחצו אהרן ובניו ממנו את (שמות ל יט) כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד שנאמר 
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הם ואת רגליהם' וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים ידי
  'ירחצו מים ולא ימותו' ועבודתו פסולה בין כ"ג בין כהן הדיוט.(שמות ל כ) שנאמר 

'חוקת עולם לו ולזרעו' ובבגדי כהונה הוא (שמות כח מג) ומניין שעבודתו פסולה שנאמר  ב.

לם' מה מחוסר בגדים מחלל עבודה כמו שביארנו. אף מי שלא 'חוקת עו(שמות כח מג) אומר 
  רחץ ידיו ורגליו מחלל עבודה.

אין הכהן צריך לקדש בין כל עבודה ועבודה. אלא פעם אחת מקדש בבקר ועובד והולך  ג.

כל היום כולו וכל הלילה. והוא שלא יצא מן המקדש ולא יישן ולא יטיל מים ולא יסיח 
  בעתן צריך לחזור ולקדש.דעתו. ואם עשה אחד מאר

יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קידש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשירה. וזה הכלל היה  ד.

  במקדש אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אע"פ שהוא טהור עד שהוא טובל.

וכל המסיך את רגליו טעון טבילה. וכל המטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים. יצא חוץ  ה.

כשחוזר טעון [כשחוזר טעון טבילה ואם לחזור מיד יצא] לשהות בחוץ יצא  לחומת העזרה אם

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.

ות. ואינו צריך לחזור ולקדש. נטמא גופו באכילת אוכלין נטמאו ידיו מטבילן והן טהור ו.

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.

בגדים לבגדים ובין עבודה לעבודה  כהן גדול שלא טבל ולא קידש ידיו ורגליו בין ז.

ביוה"כ ועבד עבודתו כשירה. הואיל ואותן הטבילות והקידושין אינן שוים באהרן ובניו 

'ורחצו אהרן ובניו ממנו' דבר השוה בכל הכהנים מעכב שהוא קידוש (שמות ל יט) ונאמר 
  ראשון.

. שהידים נפסלות קידש ידיו היום צריך לחזור ולקדש למחר אע"פ שלא ישן כל הלילה ח.

  בלינה. קידש בלילה והקטיר החלבים כל הלילה צריך לחזור ולקדש ביום לעבודת היום.

קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן אף ע"פ שהוא מקדש קודם שתעלה השמש אינו צריך  ט.

  לחזור ולקדש אחר שהאיר היום שהרי בתחלת עבודה קידש.
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לי השרת ה"ז כשר. אבל כלי החול אינם מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד מכ י.

מקדשין. קידש בכלי שרת בחוץ או בכלי חול בפנים ועבד עבודתו פסולה. ואין מקדשין 

'ורחצו אהרן ובניו ממנו' (שמות ל יט) בתוך הכיור או בתוך כלי השרת אלא מהן שנאמר 
  ולא בתוכו. ואם קידש בתוכו ועבד לא חילל.

קוה אפילו במעיין אין זה קידוש כלל עד שירחץ בכלי. ובכל הטביל ידיו ורגליו במי מ יא.

  כלי הקדש מקדשין בין שיש בהן רביעית בין שאין בהן רביעית.

כל המימות כשרים לקידוש בין מים חיים בין מי מקוה. ובלבד שלא ישתנה מראיהן.  יב.

י כיור. אלא יהיו כמים הכשרים לטבילה. טיט הנרוק שהפרה שוחה ושותה ממנו משלים למ

  זה הכלל כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור.

(שמות ל כמה מים צריכין להיות בכיור אין פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים שנאמר  יג.

  'אהרן ובניו' והיו אלעזר ואיתמר. ופינחס עמהם הרי ארבעה.יט) 

י מקוה או מי כיור נפסלין בלינה במו שביארנו. וכיצד היו עושין משקעים אותו במ יד.

  במעיין ולמחר מעלין אותו או ממלאין אותו בכל יום בבקר.

הים שעשה שלמה כמקוה היה. מפני שאמה של מים היתה עוברת בתוכו מעין עיטם.  טו.

  לפיכך לא היו מימיו נפסלין בלינה כמי הכיור וממנו היו ממלאין הכיור.

ת וידו השמאלית על גבי רגלו כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימני טז.

השמאלית ושוחה ומקדש. וכל החוצץ בטבילה חוצץ בקידוש ידים. ואינו מקדש כשהוא יושב 
  'לעמוד לשרת'.(דברים יח ה) מפני שהוא כעבודה. ואין עבודה אלא מעומד שנאמר 

 וכל העובד והוא יושב חילל ועבודתו פסולה ואינו לוקה. מפני שאזהרה שלו מכלל עשה יז.

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.

קה. רגלו אחת על הכלי ואין עבודה אלא בימין. ואם עבד בשמאל פסולה ואינו לו יח.

רואין כל שאילו ינטל הכלי  [רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה]ורגלו אחת על הרצפה 

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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עזרה לא. יעמוד עליה בשעת עבודה עד שתחובר בארץ. ואם עבד נתנדדה אבן מאבני ה יט.

  עבודתו כשרה הואיל ובמקומה עומדת.

  

ת ְוַכּנֹו כא)-(שמות ל יזהכיור פרשת  .יג ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ אֹמר: ְוָעׂשִ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ : ַוְיַדּבֵ

ין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ ה ָמִים: ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו  ְנֹחׁשֶ ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ ַהּמִ

ם ֶאל  ּתָ ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְוֹלא ָיֻמתּו אֹו ְבִגׁשְ ּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ּבְ ִמּמֶ

ה: ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְורַ  ה ַליהֹוָ ֶ ֵרת ְלַהְקִטיר ִאׁשּ ַח ְלׁשָ ְזּבֵ ְגֵליֶהם ְוֹלא ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק עֹוָלם ַהּמִ
  לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֹדֹרָתם:

כתרגומו ובסיסיה, מושב  וכנו.כמין דוד גדולה ולה דדים המריקים בפיהם מים:  כיור.רש"י: 

מזבח העולה שכתוב בו, שהוא לפני פתח  ובין המזבח.מוסב על הכיור: לרחצה. מתקן לכיור: 

והיה הכיור משוך קמעא ועומד כנגד אויר שבין המזבח והמשכן, ואינו  משכן אהל מועד,

ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל  (שמות מ כט)מפסיק כלל בנתים, משום שנאמר 

מועד, כלומר מזבח לפני אהל מועד ואין כיור לפני אהל מועד, הא כיצד, משוך קמעא 

בבת אחת היה מקדש ידיו  רגליהם. את ידיהם ואת: (נט.)כלפי הדרום, כך שנויה בזבחים 

כיצד קדוש ידים ורגלים, מניח ידו הימנית על גבי רגלו  (יט:)ורגליו, וכך שנינו בזבחים 

להקטיר  בבאם אל אהל מועד.הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית, ומקדש: 

 לא ימותו.וקטרת שחרית ובין הערבים, או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה: 

אל המזבח. הא אם לא ירחצו ימותו, שבתורה נאמרו כללות, ומכלל לאו אתה שומע הן: 

לחייב מיתה על המשמש במזבח ולא ימותו. החיצון, שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר: 

  ואינו רחוץ ידים ורגלים, שממיתה הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל.

  

שית כיור נחשת וגו' ורחצו אהרן ובניו ממנו וגו'. הכיור רומז אל וז"ל: וע (תצוה)ברקאנאטי 

וכתיב יקוו המים מתחת  (קהלת א ז)השכינה כמה דאת אמר כל הנחלים הולכים אל הים 

השמים ועל כן ירחצו בו בבואם להקריב כמה דאת אמר בזאת יבא אהרן אל הקדש. וטעם 

ליגע בפת בג המלך וביין משתיו הרחיצה לפי הפשט כי כל הקרב לשלחן מלכים לשרת ו

רוחץ ידיו בעבור היותם עסקניות והוסיף לרחוץ גם הרגלים בעבור היות  (דניאל א ח)

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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â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

ת הדין על כן רוח רעה שורה על הידים. ובבא היום שהוא בעבור כי בלילה זמן ממשלת מד

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.

ספר יצירה וז"ל: וכשהיה הכהן מקדיש ידיו ורגליו מן הכיור איתא בפירוש הר"י דמן עכו ל

היה מכוין כנגד ו"ה לקושרו עם י"ה, וכשהיה נושא את כפיו היה קושר י"ה עם אהי"ה, 
  ע"כ. נמצא שהיה קושר הכל ביחד.

מה שאמר המגיד לבית יוסף וז"ל: ובתר הכי קאמר  (כי תשא)איתא בספר מגיד מישרים 

נו נחושת דרמיז לכנסת ישראל. ונתת שמה מים דתמשיך מים מחסד ועשית כיור נחושת וכ

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 
  ע"כ. אתה שלום.עובדא דעגלא יהא מזומן מאן דיתקן ויעביד משכנא, ו

כי הן נצח  (הקדמה יג:)וז"ל: כיור וכנו פירוש בתיקונים  (ערך כיור)כתב בספר קהלת יעקב 

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 

חסד, ותחרץ שהרמז אליהם בהיותם נוטים אל הדין והמים שהיו בהן היו מי גשמים שהוא 

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 

ה, ועל כן היה הכלי נחושת, וכן כיור גימטריא זה החסד הרב ז"ל שהחסד הוא בכלי הגבור

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 

כתב הרב שהוא בחינת נצח הכיור המריק מימי החסד לבחינת יסוד, וצריך לומר דמה ש

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.

ם שימשיך ב' ובמגיד פרשת תשא ביאור כי הכיור הוא רומז לכנסת ישראל וצוה שיתן בו מי

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.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ג' כיור מספר ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן וד' כוללים, ועל כן היה בו מים גימטריא ט' יודין דע"ב 
  . ע"כ.ס"ג מ"ה

  

וז"ל: בענין הכיור טעם  יד)רק א פלק (חבספרו תורת העולה  הרמ"א ביאר רמזי פרטי הכיור

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.

ובצד המזבח היה הכיור וכנו לקדש ממנו  (מידות פ"ג מ"ו ור"מ בהל' בה"ב פ"א ה"ו)אמרו ז"ל 

כהנים ידיהם ורגליהם לעבודה והיה מונח בין האולם והמזבח משוך לדרום. וכתב הרמב"ם 

הכיור היו לו שנים עשר דדים כדי שיהיו כל הכהנים העוסקים  (בהל' בה"ב פ"ג הי"ח)ז"ל 

ם בלינה כו'. לפי בתמיד מקדשים בו כאחד ומוכני עשו לו כדי שלא יהא המים שבו נפסלי

נראה כי הויות הכיור וכנו היה מורה על קבלת  (בפ"ד)הכוונה שהמשכנו והענין שנתבאר 

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 

אלא בענין הכיור שהיה מורה על קבלתן מלמעלה ושיש מלאכים  השפעתן מבואר יפה.

שמקבלים מהשם יתברך שמו בשוה ולא מקבלין דין מדין וכמו שיתבאר. וידוע כי הנביאים 

אותי עזבו  (ירמיה ב יג)עליהם השלום דמו השפעת השם יתברך שמו לבאר מים כמו שנאמר 

חיים. וכבר כתב הרב המורה חלק שני כי עמך מקור  (תהלים לו י)מקור מים חיים ונאמר 

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 

צה על כן היו רוחצין ידיהן ורגליהן מן הכיור. ר (ח"ב פמ"א)מלאכי אלהים כמו שיתבאר 

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 

 (חבקוק ג י)על כן היו רוחצין ידיהן הרומז על קבלת השפעה שהיא מלמעלה כמו שנאמר 

המקובלים כי ענין נטילת ידים הוא מורה על ענין קבלת השפע  רום ידיהו נשא וכבר כתבו

וידי אדם תחת כנפיהם שמורה על קבלת השפע ורחיצת  (יחזקאל א ח)שלמעלה ונאמר 

הרגלים מורה על הדברים שהוא סבתם כמו שכתב הרב המורה חלק ראשון פרק שלשה 

 (איכה ג כג)נאמר וארבעים מענין שתוף שם רגל ולזה היו המים פסולים בלינה כמו ש

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 

 



  באר                           החייםה
 

קז  חיי תמיד משנה ד פרק א

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

כדרך שאר פועל שלא יעדר הפעולה אחר שנפעל אף בהעדר הפועל ולזאת הסבה קראו 
  ם יתברך צורת העולם כמו שהאריך המורה חלק ראשון פרק ס"ט.הפילוסופים הש

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 

השם רוחצין בו ידיהם בבת  אם ירצה (ח"ב פמ"ו)דוגמת מלאכי מעלה כמו שיתבאר לקמן 

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'.

כיור נחושת ויעש את ה (שמות לח ח)והיה עשיית הכיור מאספקלריאות המאירות כמו שנאמר 

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 

השמים כסאי והארץ הדום רגלי והוא הנרמז בכיור עם כנו  (ישעיה סו א)רגליו כמו שנאמר 

במראות הצובאות כי  (שמות לח ח)חושת ממורט כדמות מראה כמו שנאמר ולכן היה הכל נ
  במראה אליו אתודע וכו'. (במדבר יב ו)קבלת השפע נקרא מראה כמו שנאמר 

 (דניאל י ו)ובהיות כי הנביאים ראו המלאכים בדמות נחושת קלל כמו שאמר דניאל 

עשה ממראות הצובאות מטעם וזרעותיו ומרגלותיו כעין נחושת קלל וגו' ולכן הכיור היה נ
  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 

ו פרשת במדבר סיני והם המראות הצובאות רצה לומר צבא שהיו חונין סביב לאהל מועד כמ

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 

אכים השנים עשר כמו שנתבאר לעיל. וכמו שאמרו מן הדרום התחלת השפעה למחנה מל

בסדר  (במדבר א יט)בן עזרא [א]רבותינו ז"ל מיכאל מימין והוא הצד הראש כמו שכתב 

הדגלים וכ"ש שהוא יותר מבואר לדעת המקובלים שכתבו כי מיכאל נאחז במדת חסד שהוא 

אחז והמשכיל הדרום שבמרכבה ומשם התחלת השפע למלאכים אבל משם ולמעלה אין שר נ
  יבין.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

שכתב ענין נאות לזה וז"ל לפי שאדם צריך רחיצה  (פ' תשא)ומצאתי לספר צרור המור 

רחצו הזכו צוה לעשות כיור וצוה לתת שם מים כי כל  (ישעיה א טז)וטהרה כמו שנאמר 

הרוצה להתדבק בשם יתברך ולכנוס למחנה שכינה צריך להסיר תחילה ממנו דעות זרות 

וף והנפש ולכן צוה ירחצו מים ולא ימותו. וכל זאת ההכנה הצריכה לרוצה שהם מטמאות הג

(חגיגה י"ב ע"ב תוס' מנחות ק"י ד"ה לכנס לעולם העליון וזהו בגשתם אל המזבח כאמרם ז"ל 

מיכאל הכהן גדול מעלה נשמתן של צדיקים על מזבח של מעלה וכבר הראת לדעת  מיכאל)

דוגמתו בתחתונים ולפי שזו הרחיצה צריכה להיות מהו מזבח של מעלה כמו שכתבתי לעיל 

  במי תורה הנקראת מים חיים לכן היה בכיור מים חיים עכ"ל. הרי הדברים מכוונים ביחד.

להיות כי  (מלכים א' ז' ל"ח)והנה שלמה עשה עשרה כיורות מ' בת יכיל הכיור האחד 

רבעים יום ועל כן השכלים המשפיעים החכמה הם עשרה ועל ידן ניתן התורה והחכמה לא

(עי' סוכה ה' הכיורות מ' בת יכיל להיות כי משה קבל למטה מעשרה התורה וכמו שאמרו 

מעולם לא עלה משה למעלה מעשרה. ולקמן אם ירצה השם יתבאר ענין הקדוש שהיה  ע"א)
  ע"כ.הכהן מקדש ידיו ורגליו ממי הכיור ודי עתה במה שנתבאר. 

וז"ל: היו הכהנים מצווין בקדוש ידים  (חלק ב פרק מו) עוד כתב הרמ"א בספרו תורת העולה

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, 

ם, וכתב הרב המורה פ"ב וידי אדם מתחת כנפיה (יחזקאל א ח)וידוע מה שנאמר במרכבה 

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 

 (זכריה יד ד)"ח ח"א כי שתוף שם רגל הוא מורה על הסבה כמו שנאמר הרב המורה פ' כ

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 

היו מקדשים מיושב אלא מעומד כי אין  מחנות שכינה המקבלים ראשונה מן המלכות, ולא

ע"כ דברי  וכל צבא השמים עומדים ממעל לו. (מלכים א' כב יט)ישיבה למעלה, ונאמר 
  רבינו הרמ"א.

  

וז"ל: ועשית כיור נחושת כו' נראה לפרש דהנה צוה השם  (כי תשא)איתא בנועם אלימלך 

הקדושה רמזה לאדם  יתברך ליקח בבגדי כהונה ג' דברים זהב כסף נחושת י"ל שתורה

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 

 



  באר                           החייםה
 

קט  חיי תמיד משנה ד א פרק

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

שלפניו לרמז להאדם הרוצה לכנום אל הקדושה שהיא מדריגה חשובה שהוא רמז זהב דבר 

בהותו וגדלותו אשר טמן בקרבו עד תכלית הכנעה צריך למעט עצמו * חשוב צריך לשבר ג

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 

כלית * ונחושת לשון נחש לשון נופל עד תכלית יכולתו ואפשרו בעבודתו יתברך עד אין ת

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.

דהכיור הוא דבר המשפיע ומריק מים מהדדים שבתוכו וצוה השם יתברך  וזהו ועשית כיור

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 

ילה לא רצה משה רבינו עליו להשפעות להשפיע לישראל על ידי הגשמיות * ולכן מתח

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 

ם בחטא זה על פי הרוב חטא של הרהורים ותאוויות האלו באים מהאשה המהרהרת שפוגמי

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 

גשמיות עב מכל הגשמיות גם זאת אחרים לכן צוה השם יתברך שיקבל מהם ואף שהוא 
  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 

דרור פירוש תראה שיהיה דבר שהוא תכלית וראש לכל המרירות תעלה ממנו ריח נחוח * 

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 

וב עד שיגיע לתכלית יסוד הקדושה ושורשה בכל התאוויות ולסבב הדבר בסיבוב אחר סיב

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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וזהו ותעבור רמז לעולם הזה הנקרא לילה ואינה אלא כמו לינה אדם ביקר בל ילין * 

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 

ל ומשה רבינו עליו השלום היה מתאמץ בקדושתו להעלות להקדושה והשכינה הנקרא אה

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 

חק מן המחנה פירוש ומביאו להקדושה * וזה נטה לו פירוש לו מוסב אל מילת אוהל. הר

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 

דהנה העיקר לאדם ללמוד מהצדיק את מעשיו אשר עושה יראה וישגיח על  אל האהל כו'

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 

מוסב על ונצבו איש פתח רוצה לומר  של קדושה הזאת לעשות כיוצא בו עד בואו האוהלה

שהתחיל כל איש להתאמץ ולהתחיל בקדושה עד שזכה לבוא אל האוהל ממש * ונחזור 

נחושת. ונתת בין אוהל מועד ובין המזבח פירוש על ידי  לביאור הכתוב ועשית כיור

שתקדש עצמך בדברי גשמיות תפעול שני דברים הן שתעלה הקדושה להשכינה כנ"ל גם 

ך מזבח כפרה על עוונותך ע"ד שאמרו חז"ל בזמן שבית המקדש קיים היו קרבנות שיהא ל

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 

בבינו ללכת בכל דרכיו הקדושים אמן כן יהי רצון. וישראל והשם ברחמיו יחזק ויאמץ ל
  ע"כ.

  

וז"ל: גם יאמר הכתוב בראשית ברא אלהים וגו'. על פי מה  (בראשית א א)בבאר מים חיים 

ושתיה היתה נקראת תנא שממנה הושתת העולם, תנן כמאן דאמר  (יומא נד:)שאמרו חז"ל 

יתו נברא וכו' עד אלו ואלו מציון נברא העולם דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצע

מציון מכלל יופי אלהים הופיע, ממנו מוכלל יופיו של  (תהלים נ)מציון נבראו שנאמר 

עולם. והנה נקודה אמצעית הלזו שממנה הושתת העולם שהוא מקום אשר תחת כנפי 

מה  (בראשית כח יז)הכרובים בקודש הקדשים הוא הוא אשר אמר עליה יעקב אבינו ע"ה 

ום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים. כי כל החיות של כל העולם נורא המק

הזה וכל הברכות והשפעות הטוב והמיטיב לכל, הכל יורד בתחילה לשם ומשם מתחלק לכל 
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דברו על לב ירושלים,  (ישעיה מ ב)יושבי הארץ כי שם נקרא לב הארץ בסוד הכתוב 

אל הלב שהוא מלך בכל האברים שבגוף, וכאשר באדם כל הכח מן המאכלים בא תחילה 

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 

שמים כי שם הוא שער הראשון לקבלת ההשפעה הבאה משמים. ושם נקרא נשקי ארעא ה

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 

ברכה ורחמים וחיים ממקור מחיה החיים לנוה לעילא לעילא להיות יורד כל שפע טוב ו

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 

ת נפרץ ימה וביה כידוע משם עלה ולשם ירד ונעשה אבן שתיה וממנה הושתת העולם להיו
  וקדמה ולכל צדדיו.

תנו רבנן איזהו קידוש ידים ורגלים מניח ידו הימנית על גבי  (זבחים יט:)והנה אמרו חז"ל 

רגלו הימנית, ידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש, כי את ידיהם ואת רגליהם 

ת ברא לומר שעם ידיהם יהיה רגליהם ועם רגליהם יהיה ידיהם. וזה אמר הכתוב בראשי

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 

ועם הארץ יהיה תמיד השמים להוריד שפע וברכה  ידי תפילות ובקשות ומעשים טובים,

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 

ו חז"ל העיקר אל מקום זה הנקרא שער השמים, ואך שלום שלום לרחוק ולקרוב, ואמר

לרחוק ברישא והדר לקרוב אבל ודאי הקרוב קרוב וסוף מעשה תחילת המחשבה  (ברכות לד:)

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 
  בת אחת ממש מפני שנאמר את ידיהם ואת רגליהם. ע"כ.ורגלים מן הכיור שהיה ב

  

ועשית כיור וגו' וכנו נחשת לרחצה  (יח)וז"ל:  כ)-(ל יחובבאר מים חיים פרשת כי תשא 

וגו'. להבין אומרו כאן לרחצה שהוא לכאורה מיותר, כי הלא מפרש להלן כל עניניו ונתת 

ם בסוד ה' בקבלת מרן הרב האר"י שמה מים ורחצו אהרן וכו'. והנראה כי הנה נודע להבאי
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בכוונת נטילת ידים שהוא להפריד הקליפות והחיצונים  (בסוד נטילת ידים שחרית)ז"ל 

הנאחזים בעשר אצבעות הידים בהקצוות לפי ששם מתגלים ה' גבורות מנצפ"ך בכל יד ויד, 

ין. כי ובמקום הגבורות שם נאחזים הקליפות, והם מסתלקים ומתפרדים על ידי המים הנשפכ

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 

והחיצונים יש להם שליטה גדולה מאוד באופן שאינן נגרשים  דמשיחא ששם חוצפא יסגי

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 

הבותא דאשא, ואז קדשנו, ואז הם נרחצים גם למטה על ידי חמי חמין לרמז על האי של

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 

(בפרק ל מהלכות שבת הלכה חיוב הרחיצה הזו לחיוב סעודת שבת כמו שאיתא ברמב"ם ז"ל 

ו, ד' דברים נאמרו בשבת ב' מן התורה וב' מדברי הנביאים. שבתורה, זכור וזה לשונ ז)-א

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' 

שוו בפסוק אחד. כי חיוב גדול הוא ותיקון רב ומשקה וכו'. הרי שהרחיצה והסעודה הו

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 

כך מזוהמים בזוהמה האדם לא נמשך אלא מהאי זוהמת הנחש שהטיל בחוה ויצאו בניה אחר 

, שבכל בחינת הקצוות (בראשית ג טו)ההוא. ועד היום הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב 

ועקביים הן בידים הן ברגלים שם מקומו להתדבק ולהתאחז שם. ונחש הוא היצר הרע הוא 

, כי אין מקומו (בראשית מט יז)השטן חושבן נחש עם הכולל, עד היום הנושך עקבי סוס וגו' 
  לא בעקביים ששם חוצפא יסגי.א

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. 

ש הוא ולזה סמך הכ' אל רי"ו מספר גבורה וזה כיו"ר עשרים אצבעות הנאחזים בגבורה, ונח

השטן תשופנו שם בעקבו, ובזה צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו כפירוש רש"י ז"ל שם 

ואתה תשופנו עקב, ואף משם תמיתנו וכו'. ועל כן היה של נחשת  (בראשית ג טו)בפסוק 

. כי החיצונים (שבת נה.)לרמז על זה ששם הוא אחיזת הנחש. ות' היא תמות כמאמר חז"ל 

[או אפשר ב לא ידעו. ובמקום אחיזתן ממיתין תיכף כאשר יוכלו. כל מגמתם להרע, ולהיטי

אך ה' לא יעזבנו בידו, וצונו לגרשו משם על ידי מים הנאמנים  נחשת נחש תשופנו, והבן]

 



  באר                           החייםה
 

קיג  חיי תמיד משנה ד פרק א

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

מימי החסד, ועל ידי הכלי הנקרא אנטל או נטלא שעם הכולל הוא חושבן הוי"ה ואדנ"י 

אברים הללו מגילולי עבודה זרה הם  כמו שאיתא בכוונות, שבזה הוא מרחיץ ומטהר את
  הקליפות שסביב רשעים יתהלכון.

והנה נראה בזה נכון שעל כן היה הכיור נעשה ממראות הצובאות של נחושת שאמרו חז"ל 

שהיו מראות שרואות בהן בנות  [תנחומא ומובא ברש"י ויקהל פסוק (לח ח) במראות הצובאות]

לנדבת המשכן והיה משה רבינו מואס בהן  ישראל כשהן מתקשטות, והנשים הביאו אותם

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 

מתוך ומוליכות להם מאכל ומשתה וכו' ונוטלת המראה ורואה עצמה עם בעלה במראה וכו' ו

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'.

כי נודע אשר אותו הדור שהיה במצרים כולם היו גלגולי  ועוד לאלוה מילין על פי הנזכר.

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 

ואחר כך נבחנו שנתגלגלו דורות וקבלו עונשם. שהם בדור המבול ודור אנוש ודור הפלגה. 

(בפרי עץ חיים שער חג בדור ההוא שירדו לגלות מצרים. הכל כמו שאיתא בדברי הרב ז"ל 

. ושם במצרים כבר היו בסוד התיקון במה ששמרו בריתן מלהתערב בעם המצות עיין שם)

גן נעול אחותי כלה גל נעול וגו',  (שיר השירים ד יב)אלהי נכר. ונאמר עליהם בקבלה 

גן נעול אלו הבעולות גל נעול אלו הבתולות וכו'. ודבר זה  (ויקרא רבה לב ד)מרו חז"ל וא

להפליא הוא, כי הלא היו בשעבוד תחת המצרים ולא קבלו עדיין התורה והיו עובדי עבודה 

ולא נמצא אחת מהנה שיטמאו בטומאת העריות והעיד  (שמות רבה טז ב)זרה כמאמר חז"ל 

ך שהיו כולם בני אבותיהם שלא שלטו בהם המצרים כמאמר חז"ל עליהן הכתוב בשמו יתבר

ועל כרחך זה היה תיקון לזוהמת הנחש שנדבק באדם  (שיר השירים ד' רבה פסוק י"ב גן נעול)

  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 

כנו עם מספר אותיותיו במילוי עולה לחושבן צ"א שהוא לטומאת בני אל נכר. והנה מלת ו

צירוף הוי"ה ואדנ"י בחינת הכלי אנטל הנזכר, המועיל להרחיץ ולטהר את קצוי האצבעות 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקיד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

על ידי מימי החסד. ולזה יאמר הכתוב ועשית כיור נחושת שהכיור יהיה נחשת לרמז על 

ועל כן יהיה וכנו נחשת הנזכר אחיזת זוהמת הנחש בעשרים הקצוות הנאחזים בגבורה, 

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 
  חסד אשר עליהם שמגרש כל בחינת אחיזת הקליפות. ולזה אמר:בסוד ה

ורחצו אהרן וגו' את ידיהם ואת רגליהם. כי במקדש היו יכולים לטהר גם אצבעות  (יט)

רגליהם מהנחש הכרוך על העקב, אף על פי ששם האחיזה קשה מהדינים קשים השולטים 

מרבות הקדושה ואור אלהים שם, לא כן במקדש כי על כל פנים היו נכנעים שם הקליפות 

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 

כי בבת אחת היה מקדש  (זבחים יט.)אמר הכתוב את ידיהם ואת רגליהם ואמרו חז"ל בזה 

דיו ורגליו וכו' מניח ידו הימנית על רגלו הימנית וכו' ומקדש. כי על כל פנים היה קשה י

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 

רים על ט' יודי"ן שבשמות הכוללים כל העולמות שהם ע"ב ס"ג מ"ה (המוהכיור ובמים אשר שמה 

  וזאת במקדש ולא במקום אחר. ועל כן: ב"ן העולים מים כנודע מכוונות)

בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו וגו'. כי תדע שורש כל המיתות הנאמר  (כ)

כי לא זה הוא דרכי  בעוברי עבירה אינם על צד הנקמה לומר לפי שמרדת בי אנקם ממך,

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 

ם בה על ידי העוונות שתוכל לשוב לחיק אביה כבראשונה לראות באור פני מלך הנאחזי

 (ספרי מובא בילקוט רמז תתל"ז)חיים ברוך הוא ליהנות מזיו שכינתו יתברך, וכמאמר חז"ל 

יהא אדם שמח ביסורין מבטובה שאילו אדם בטובה כל ימיו אין נמחל לו עוון שבידו ובמה 

ד הפלגת טובת היסורין שאין ערוך אליהם ששמו של הקב"ה נמחל לו ביסורין ועיין שם עו

חל על מי שיסורין באין עליו וכו' וכדומה. או שבאין היסורין בכדי להזכיר את האדם 

נענה ר' עקיבא ואמר חביבין יסורין  (סנהדרין קא.)שישוב בתשובה לפני בוראו כמאמר חז"ל 

טב אלא היסורין. או לשאר דרכי וכו' עד מכל הטורח שטרח בו וכו' לא החזירוהו למו
  טובות שביארנום במקום אחר.

 



  באר                           החייםה
 

קטו  חיי תמיד משנה ד רק אפ

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

ק הרע בעצמו שעשה האדם הוא , ר(בראשית רבה ג ו)שמו על הרעה לעולם כמאמר חז"ל 

תיסרך רעתך וגו'. והוא לפי שבעוונות מגביר  (ירמיה ב יט)מיסרו ומענישו כמאמר הכתוב 

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 

יזת הקליפות שיעור שיוכלו להמית אותו הם ממיתין אותו תיכף כי צופה רשע לצדיק אח

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 
  שטן הוא היצר הרע עולה ומסטין יורד וממית.בכפיפה, הם עושים לו מה שירצו כי ה

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 

מעלה בשורש נשמתו הנאחזים בקצוות הידים ורגלים אל הקודש פנימה, ומשם עושה פגם ל

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' 

, כי (בתולעת יעקב ומובא במגן אברהם בסימן ד)דים חייב מיתה כמו שאיתא אמות בלי נטילת י

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 
  יהם יחיו כדבר האמור. ע"כ.וחייב מיתה ח"ו. לכך ירחצו מים וה' על

  

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 

שית' , מה טעם כתוב בנחושת 'ועשו' ולא 'וע(פרשת כי תשא)זיע"א, ומבאר על ענין הכיור 

כמו בזהב. וכן מה טעם כתוב הכיור בפרשת כי תשא, ולא יחד עם שאר כלי המשכן. 

דבר חדש מה שלא היה בשאר כלי המשכן, היינו שהיו בו  בכיור]-[ומבאר וז"ל: שהיה בו 

שני מלאכות, אחת נוגע לבצלאל, שיעשה הוא 'כיור נחושת וכנו נחושת' סתמא במלאכת 

וגע 'לרחצה', זה יהיה מלאכתו של משה ועשיותיו, היינו אומן מופלא. אמנם מה שיהי נ

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 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקטז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

מים אשר לא יכזבו מימיו, אפילו שהמים שנתן משה לא יפסקו לעולם, ויהיו כמו מקוה 
  בעת מסיעין מסעות, והבן.

ולזה נאמר כאן 'ועשית', שעיקר נעשה ע"י משה, וגם נאמר 'כיור נחושת וכנו נחושת', 

[איתא בתוס' (זבחים כב.) שמשמע שהכן הוא כמו הכיור אשר דרך בו יעלו המים למעלה 

ה' אצל הכן, וגם נאמר 'ונתת שמה . וגם נאמר 'לרחצמהגמרא (שם) שגם בכן יש בית קיבול]

מים' כאילו שם מעין מים חיים נובעים, וגם נאמר כאן כי הוא מופלג בדבר זה משאר כלי 
  המשכן. וכו'.

שאמרו, כיצד קידוש ידים ורגלים, הכהן מניח ידו הימנית על גבי  (יט:)דברי חז"ל בזבחים 

רך נטילה לא היתה ראויה רגלו השמאלית, ומקדש ידיו ורגליו בבת אחת. ואם היתה ד

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 

ה  (שמות מ ל)תרגום יונתן על פסוק ל ּמָ ן ׁשָ ּתֵ ַח ַוּיִ ְזּבֵ ין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ ּיֹר ּבֵ ם ֶאת ַהּכִ ׂשֶ 'ַוּיָ

יֵני  ִסיֵסיּה ּבֵ ּיֹוָרא ַעל ּבְ ֵוי ַית ּכִ ַמִים ְלָרְחָצה', מצאתי שאהבה נפשי שפירש הפסוק וז"ל: ְוׁשַ

ָחא ִויהַ  ן ִזְמָנא ּוֵביֵני ַמְדּבְ ּכַ ל יֹוַמָיא. ַמׁשְ ְסִקין ְוָלא ַסְרַין ּכָ ן ַמִיין ַחִיין ְלִקידּוׁש ְוָלא ּפַ ּמָ ב ּתַ

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 

ך הכן ולא פסקו המים. וזה שהביא התרגום ית בסיסיה נעשים המים מים נובעים מהתהום דר

שלא נזכר במקרא, להרמיז על דברינו שהכן הוא צורך כלי כמו הכיור. ע"כ. וממשיך שם 
  עוד בביאור ענין זה עי"ש.

  



  באר                           החייםה
 

קיז  חיי תמיד משנה א פרק ב

  

  

  

  
  פרק ב

  א משנה
  

ַרד ֶאָחיו ָראּוהוּ  ּיָ ׁשוּ  ִמֲהרוּ . ּוָבאוּ  ָרצוּ  ְוֵהם, ׁשֶ  ְיֵדיֶהן ְוִקּדְ
ּיֹור ִמן ְוַרְגֵליֶהן ְגֵרפֹות ֶאת ָנְטלוּ , ַהּכִ ּנֹורֹות ְוֶאת ַהּמַ  ְוָעלוּ  ַהּצִ
חַ  ְלרֹאשׁ  ְזּבֵ ָדִרין ָהֵאָבִרין. ַהּמִ ּלֹא ְוַהּפְ לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב ִנְתַאּכְ , ִמּבָ
חַ  ִלְצָדֵדי אֹוָתם סֹוְנִקין ְזּבֵ ָדִדין ֵאין ִאם. ַהּמִ , ַמֲחִזיִקין ַהּצְ
ּסֹוֵבב אֹוָתם סֹוְדִרין ֶבשׁ  ַעל ּבַ   :ַהּכֶ

[פרק א  אמשנה זו היא המשך למה שלמדנו במשנה הקודמת

  .משנה ד]

יָּ  ֶאָחיו ָראּוהוּ  לאחר שהכהן תרם את הדשן, ירד מהכבש  ,ַרדׁשֶ

ָרצּו  אחיו הכהניםְוֵהם  ]א[ והתקרב למקום שאחיו הכהנים עומדים,
יים כבר הניח התורם את הגחלים תבנש .לכיורּוָבאּו  במהירות

  .בבמזרח הכבש
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  המפרש. .א
  תפארת ישראל. .ב

יג. אחר שירד זה שתרם רצים אחיו הכהנים  וז"ל: טו)-(הלכות תמידין ומוספין ב יגברמב"ם 
ועולין לראש המזבח. וכל  ומקדשין ידיהם ורגליהם במהרה. ונוטלין את המגרפות ואת הצנורות

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקיח

רשאים  ,לקדש ידיהם ורגליהם לצורך עבודה עכשיו שרוצים
  .גאולם ולמזבחהללכת בין 

מו בצניעות בלי המולה כ לכתל אינם יכולים ,רבים מכיוון שהם
שירוצו ולא ישהו הרבה בלי קידוש בין  כן עדיף, לדתורםכהן הה
  .האולם למזבחה

ׁשוּ  ִמֲהרוּ  ּיֹור ִמן ְוַרְגֵליֶהן ְיֵדיֶהן ְוִקּדְ מיהרו ועשו קידוש ידים  ,ַהּכִ
ורגלים מהכיור. אופן קידוש ידים ורגליים: מניח שני ידיו על 

  .ורגליו, בבת אחת, מעומד, ומתכופף ומקדש שני

ְגֵרפֹות,  ֶאת ָנְטלוּ  לקחו את היעים, כדי להסיר את הדשן ַהּמַ

ּנֹורֹות,  ְוֶאת ,זמהמערכה ולפנותו לתפוח ואת המזלגות, כדי ַהּצִ

 ְלרֹאׁש  ְוָעלוּ  ,חלתחוב בהן האיברים שלא נתאכלו באש, ולסלקן
ַח,  ְזּבֵ   זבח למעלה.ועלו על ידי הכבש אל מַהּמִ
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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 

. והוא כלי צדדי המזבח. ומעלין אותו ערימה על גבי התפוח. וגורפין אותה הערימה בפסכתר
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. 

  ולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן.ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה. ומע
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 

  ר ליהנות בו.'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסו (ויקרא ו ג)יפזרנו שם שנאמר 
  המפרש. .ג
  לעיל פרק א' משנה ד'. .ד
  תפארת ישראל. .ה
  זבחים י"ט: רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה' ט"ז. .ו
  המפרש. .ז

  תפארת ישראל. .ח



  באר                           החייםה
 

קיט  חיי תמיד משנה א פרק ב

ְגֵרפֹות:   יש להםכמין כסוי קדרה של מתכת דק, ויעים. וצורתם ּמַ
  .י. בהם צוברים את האפר לתפוחטידית

ּנֹורֹות: ומכה בהם  .אונקליות כפופים יןכממזלגות. והם  ּצִ
להפכן, כדי שיתעכלו  , כדיהמזבחגבי באברים שעל  יםונתחב

אבל כעת עושים בהם [זה מה שעושים תדיר עם המזלגות,  יאיפה ומהר

  .דבר דומה אך שונה]
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  רש"י שמות כ"ז ג'.  .ט
נֹו ְוָיָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ : (שם)הפסוק  ְ יֹרָתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ תְוָעׂשִ ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ   .ָתיו ְלָכל ּכֵ

ָיֵתּה תרגום אונקלוס:  ֵמיּה ּוַמְגרֹוְפָיֵתּה ּוִמְזְרָקֵתּה ְוִצנּוְרָיֵתּה ּוַמְחּתְ ָרָוֵתּה ְלִמְסֵפי ִקּטְ ַסְכּתְ ד ּפְ ְוַתְעּבֵ
א ד ְנָחׁשָ ְעּבֵ   .ְלָכל ָמנֹוִהי ּתַ

והן כמין כסוי קדרה של מתכת דק, ולו כתרגומו, מגרפות שנוטל בהם הדשן,  רש"י ד"ה 'ויעיו':
  .בית יד, ובלע"ז וידי"ל

הם מגרפות ובלע"ז ווידי"ל והן של נחשת, ובהן מכבדין את הדשן  יעים.: (ד יד)וברש"י בבמדבר 
  .מעל המזבח

  עפ"י רש"י, נראה שצורת המגריפות שהם היעים, כעין זה:
  

 
  

  רא"ש. .י
  רש"י שמות כ"ז ג'. .יא

כמין אונקליות כפופים, ומכה בהם בבשר ונתחבים בו, ומתהפכין  ומזלגותיו.: (שם)וז"ל רש"י 
  .בהן על גחלי המערכה שיהא ממהר שריפתן, ובלע"ז קרוצינ"ש, ובלשון חכמים צנוריות

צינוריות של נחשת, שבהן מכין באברים שעל המזבח  המזלגות.: (ד יד)וז"ל רש"י בבמדבר 
  .להפכן, כדי שיתעכלו יפה ומהר



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכ

שצריך  מפני את זה, קודם תרומת הדשן לא היו יכולים לעשות
  .יבלהרים תרומת הדשן קודם שיפנו את הדשן לתפוח

ָדִרין  מהקרבנות,ָהֵאָבִרין  החלבים מהקרבנות, וכל החלבים ְוַהּפְ

ֶדר'הנקראו כן על שם  ּלֹא ,יגשבפסוק 'ּפָ לוּ  ׁשֶ שעדיין  ,ֶעֶרבִמּבָ  ִנְתַאּכְ

מסלקים אותם על  אֹוָתם סֹוְנִקין לא נשרפו ונעשו דשן מהלילה,

ַח,  ִלְצָדֵדיידי המזלגות  ְזּבֵ ומונחים שם  .לצדדים של האשַהּמִ
בצדדים עד אחר שיסדרו את המערכה החדשה, ואז יחזירום 

  .ידלמערכה

מלשון סולק. מסלקים. אות ל' ואות נ' הם ממוצא אחד, סֹוְנִקין: 
  . טוומתחלפים
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  המפרש. .יב
  תוספות יום טוב.  .יג

וכן דברי  ',תרבא'תרגם אונקלוס  את הפדר.: (ויקרא א ח)זה לשון הרמב"ן בביאור תיבת 'פדר' 
ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם רק לחלב הדק  ,ואין למלה חבר ,כל המפרשים פה אחד

הקרבים העליונים  שמפריד בין ,פרד ,פדר ,והמלה מן ההפוכים ,הפרוס ומבדיל בין הקרבים
שיהא פורס הפדר על בית השחיטה שזהו דרך כבוד  (יומא כו)ולכך אמרו רבותינו  ,לתחתונים

ואם  ,וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי ,של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו ולכסות בו
יו בפי וכן הוא כנו ,יהיה שם לחלבים כולם יקרא החלב כן בעבור שהוא השומן הנפרד מן הבשר

  . ע"כ.חכמי הטבע כאשר אזכיר
  .הפדר שבכתוב ל שםכולם נקראו כן עוכאן ביאר התוספות יום טוב ש

  תפארת ישראל. .יד
מסלקים אותן. לשון נענוע ונדנוד. וכן  סונקים.רא"ש. תפארת ישראל. הרע"ב כתב וז"ל:  .טו

ין זה בזה. אף כאן סונקים , גדי שהוא עיף על ידי נענוע ונגיחות שמנגח(פסחים ג:)כגדי מסנקן 
  מנענעים ומהפכין אותן בצנורות לצדדי המזבח.

ָדִדין: (מקואות ב ו)הרא"ש והתוספות יום טוב ציינו למשנה  יט ַלּצְ   .ַהְמַסּנֵק ֶאת ַהּטִ
ומסלק ענינן שוה. אמר שהמסלק את הטיט  מסנקוכתוב שם בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל: 

  וכו'. דיו,מקרקעית המקוה והחזירו לצד
  כמו המסלק. שמסלק את הטיט לצד אחד. .המסנקוברע"ב: 

  .ת המתחלפות"ן מאותיות דטלנ"ד והנו"כמו המסלק, כי הלמ המסנק.ובהון עשיר: 
ית ָהֱאלִֹהים: (יג ז)הרא"ש ציין לפסוק בנחמיה  ַחְצֵרי ּבֵ ה ּבְ ּכָ . והכוונה לשכה. כי נו"ן ולמ"ד ִנׁשְ

  מתחלפות.
 



  באר                           החייםה
 

קכא  חיי תמיד משנה א פרק ב

ָדִדין ֵאין ִאם  סֹוְדִרין אם אין מקום בצדדי המזבח, ,ַמֲחִזיִקין ַהּצְ
ּסֹוֵבב מסדרים את האברים והפדרים אֹוָתם ֶבׁש,  ַעל ּבַ על ַהּכֶ

  .יז. אבל לא יותר נמוך מגובה הסובבטזהכבש שכנגד גג הסובב

כל קרבן שנזרק דמו ביום, אפשר להקטיר את אבריו וחלביו 
ִהוא ָהעָֹלה ' יחה שאחר כך עד הבוקר. כמו שכתובבמשך הליל

ַח  ְזּבֵ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקרַעל ֽמֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ל ַהּלַ אבל אם עלה עמוד  '.ּכָ
  .יטהשחר ועדיין לא הוקטר, הרי זה נפסל

אמנם אם האברים והחלבים כבר על המזבח, אינם נפסלים, גם 
  .כאם יקח כמה ימים עד שיוקטר

 אי, ומכיוון שבלינה האיברים והחלבים פסלוכדי שלא י על כן,
 אין מסדרים אותםואם  מאוחר יותר,עד אותם  להקטיר אפשר

אינם נפסלים  אבל על המזבח .על המזבח היו נפסלים בלינה
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תוֹ יבת על ת (ג ל)בנחמיה  ּכָ כמו לשכתו כי דטלנ"ת  נשכתו., ביאר המצודת דוד וז"ל: ִנׁשְ
  .מתחלף

(המפרש. תפארת רמב"ם. רע"ב. מאירי. ויש מפרשים: שמסדרים על הסובב או על גבי הכבש  .טז
  .ישראל)

  תפארת ישראל. .יז
  ויקרא ו' ב'. .יח
 מצותן.נזרק דמן ביום: של קרבנות שהקטר חלבים ואברים. : (ברכות ב.)זה לשון רש"י  .יט

 בלהעלות כל הלילה ואינן נפסלים בלינה עד שיעלה עמוד השחר והן למטה מן המזבח דכתי
  :)כה (שמות לד 'לא ילין לבקר'

 הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה: (ויקרא ו ב)ברש"י 
  וכו'. ע"כ.

ֶקר''ְולֹא יָ  (שמות לד כה)כמו שכתוב  .כ ָחא. והתרגום: ִלין ַלּבֹ ר ִמַמְדּבְ . ופירש ְוָלא ְיִביתּון ְלַצְפָרא ּבַ
. ע"כ. כתרגומו, אין לינה מועלת בראש המזבח, ואין לינה אלא בעמוד השחר ולא ילין.רש"י: 

כלומר  ,כלומר אין לינה פוסל בראש המזבח ,לשון מעילה הוא מועלתפירוש ובשפתי חכמים: 
  .אש המזבח קודם עלות השחר אף על פי שלא נקרבו אינם נפסליםאם עלו איבריו בר

לן בראשו של מזבח מקטר  ,איברים שלנו בעזרה מקטר והולך כל הלילה: (זבחים פז.)בגמרא 
  .והולך לעולם



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכב

לכן מסדרים את האיברים והחלבים  אין לינה במזבח.משום ש
  על המזבח בצדדיו.

כנגד  ואם אין מקום בצדדי המזבח, מסדרים גם על הכבש
שם הוא ו כבש הרי הוא כמזבח לכל דבר.הסובב. מפני ש

 ל גביכאילו נשארו ע רי זהלמעלה מחצי גבהו של מזבח, וה
  .כאעצמו המזבח

 ,רו את האברים על המערכהיולאחר שיסדרו את המערכות יחז
  .כבשויציתו בה הא

  

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  המפרש. תפארת ישראל. .כא
סודרן בכבש כדי שלא יפסלו בלינה שאין יכולין להקטירן עד לאחר שיקטירו במפרש וז"ל: 

דאין  ).(פזואמרינן בזבחים בפ' המזבח  ,ואם לא סודרן על המזבח היו נפסלין בלינה ,תמיד אברי
צדי מזבח נראה לרבי מקום שהוא פנוי ואם אין  ,וכבש הרי הוא כמזבח לכל דבר ,לינה במזבח

ולאחר שיסדרו את המערכות , הצדדין מחזיקין סודרין אותם בסובב או על גבי הכבש (מן)
  רים על המערכה ויציתו בה האור.יחזירו את האב

ה כבש שכנגד גג הסובב, או על גג הסובב גופי ל גבירצה לומר יסדרום עבתפארת ישראל וז"ל: 
המזבח, רק צריך  ל גביכאילו נשארו ע יהלה דשם הוא למעלה מחצי גבהו של מזבח, והו

, אבל )"ב מ"הכפ(שיניחום סמוך לכבש, כדי שיהיה נוח לחזור ולטלן משם להחזירן למערכה 
 וה ליהביסוד, או בכבש שכנגד היסוד, לא הניחום, דשם הוא חציו התחתון של מזבח וה

  .)תוס' יומא דמ"ה ב'(כמורידן מהמזבח ואסור 
כ היה נפסל "סודרן על גבי כבש או על גבי סובב. אבל על גבי יסוד לא דא: (יומא מה:)בתוס' וז"ל 

ח ולמעלה הרי הוא כמזבח ואין לינה מועלת בלינה אם ירד אבל סובב שהוא מחצי המזב
א ועוד אפשר דאיסור יש להורידו מן המזבח אבל כשסודרן. על "בראשו של מזבח וכן כבש ריב
  . הסובב והכבש לא מיקרי ירידה

  המפרש.  .כב
  

  בציורים דלהלן אפשר לראות את מקום הסובב במזבח.



  באר                           החייםה
 

קכג  חיי תמיד משנה א פרק ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קכה  חיי תמיד משנה א פרק ב

Q    גובה המזבחR 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכו

  ב משנה
  

ֵאֶפר ַמֲעִלין ֵהֵחּלוּ  י ַעל ּבָ ּבֵ ּפּוחַ  ּגַ  ְבֶאְמַצע ָהָיה ְוַתּפּוחַ . ַהּתַ
חַ  ְזּבֵ ָעִמים, ַהּמִ לשׁ  ָעָליו ּפְ ׁשְ  ָהיוּ  לֹא ּוָבְרָגִלים. ּכֹור ֵמאֹות ּכִ
ִנין ְ ֵני, אֹותוֹ  ְמַדׁשּ הּוא ִמּפְ חַ  נֹוי ׁשֶ ְזּבֵ ָמיו. ַלּמִ ל אלֹ  ִמּיָ  ִנְתַעּצֵ

הֹוִציא ַהּכֵֹהן ן ֶאת ִמּלְ ׁשֶ   :ַהּדָ

ֵאֶפר ַעל ַמֲעִלין ֵהֵחּלוּ  י ּבָ ּבֵ ּפּוַח.  ּגַ להעלות  כגלגרוף ביעים התחילוַהּתַ
  .כדאת האפר מהמערכה, על גבי התפוח

ַח  ְבֶאְמַצע ָהָיה ְוַתּפּוַח  ְזּבֵ באמצע המזבח יש גל גדול של אפר  ,ַהּמִ
שם גורפים את האפר, ומעגלים את , לכהצבור, עגול כמו תפוח

ָעִמים .כוהאפר הרב עד שנראה כעין תפוח גדול לׁש  ָעָליו ּפְ ׁשְ  ּכִ
יש פעמים שיש בתפוח הרבה מאוד אפר, כשלש ּכֹור,  ֵמאֹות

  .מאות כור

בגמרא נתבאר שכאן הוא אחד משלשת הפעמים שדיברו 
חכמים בלשון גוזמא, ואין הכוונה שהיה ממש שלש מאות כור, 

. ולא היו ממתינים מלפנות עד כזא שהיה הרבה מאוד אפראל
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  המגריפות הם יעים, כדלעיל.  .כג
  רע"ב. תפארת ישראל. רמב"ם. המפרש. .כד
  רמב"ם. המפרש. רע"ב. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .כה
רמב"ם בפירוש המשניות. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. רע"ב. תפארת ישראל.  .כו

 תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.

  גמרא דף כ"ט. רמב"ם. רע"ב. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .כז
וגפן  ,(ח ה)כשלש מאות. כתב הרב, גוזמא. וגוזמא כזו שנינו בפרכת דשקלים : בהון עשיר וז"ל

ש"מ דאע"ג דהוי , ולא אשטמיט ליה לתנא בכולהו שלשה למתני בכף כי אם הכא, (ג ח)דמדות 
גוזמא, מ"מ היה רחוק מעט ממנין זה, כלומר יותר משני מאות כורים, ולכן אנו יכולים לומר 

ומשום הכי אין אנו צריכים לבקש טעם על מנין זה,  מת כשלש מאות,עליו להפליג הדברים בא
 



  באר                           החייםה
 

קכז  חיי תמיד משנה ב פרק ב

שיהיה כל כך הרבה. ובא התנא להודיענו שהיה בתפוח הרבה 
  מאוד אפר.

כשהתאסף אפר רב מאוד עד שהפריע לסדר את המערכות, 
ן ֶאל  כט, כמו שכתובכחמוציאים לחוץ את האפר ׁשֶ ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ

ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור   .לִמחּוץ ַלּמַ

ִנין ָהיוּ  לֹא ּוָבְרָגִלים ְ אבל בשלשת הרגלים, אין מוציאים , אֹותוֹ  ְמַדׁשּ
את האפר מהתפוח אל מחוץ לעיר, אף על פי שזה מפריע 
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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.

  . תפארת ישראל.(ויקרא ו ד)עפ"י המפרש. רש"י  .כח
  את האפר בכל יום. ורק ברגלים אין מוציאים.אמנם לשיטת הרמב"ם מוציאים לחוץ 

  ויקרא ו' ד'.  .כט
הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה, מוציאו  והוציא את הדשן.: (ויקרא ו ד)ברש"י  .ל

  .משם, ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום
ר ָהְיָתה ְכִלי : ה) (תמיד ההאופן שבו מוציאין את הדשן מהתפוח כשצריך, נתבאר להלן  ּוְפַסְכּתֵ

הּוא אֹוֵחז בָּ  ּה ְויֹוֵרד, ְוַאַחת ׁשֶ ְך ּבָ הּוא מֹוׁשֵ רֹות ָהיּו ָבּה, ַאַחת ׁשֶ ְרׁשְ י ׁשַ ּתֵ ּה ָגדֹול ַמֲחֶזֶקת ֶלֶתְך, ּוׁשְ
ת, ּכֹוִפין ׁשֶ ּמֶ ה ְדָבִרים ָהְיָתה ְמׁשַ לׁשָ ל. ּוׁשְ ְלּגֵ ּלֹא ִתְתּגַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָחִלים ְוַעל  ִמְלַמְעָלן ּבִ ב ּגֶ אֹוָתּה ַעל ּגַ

חַ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ן ֵמַעל ּגַ ׁשֶ ּה ֶאת ַהּדֶ ת, ּומֹוִריִדין ּבָ ּבָ ׁשַ ֶרץ ּבְ ֶ   .ַהׁשּ
עומד למעלה  חדשבו מורידין הדשן מהמזבח באופן זה וכדמסיק, כהן אובתפארת ישראל: 

מעט למטה, וכהן ואוחז בפסכתור וממלאו דשן, וכשנתמלא, אז אוחז בשלשלת ומשלשלו מעט 
הפסכתר נשמט לאט  האחר שעומד למטה אוחז בשלשלת השני ומושכו למטה, באופן שיהי

לאט ביושר דרך הכבש למטה, ולא תתגלגל בבת אחת מהר למטה וישפך הדשן, וכשהוריקן 
  .למטה, חוזר העליון ומשכו לעצמו למעלה בהשלשלת לחזור למלאותו

ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי : טו)-(הלכות תמידין ומוספין ב יגברמב"ם 
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
מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן. ואין כל מי שירצה 

  .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 

חות מנשבות בו בחזקה. ולא חזירים גורפים אותו. ולא לעיר מניחין אותו במקום שאין הרו
  . ע"כ.'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסור ליהנות בו ג) (ויקרא ויפזרנו שם שנאמר 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכח

ֵני, אלא האפר נשאר בתפוח לאלסדר את המערכות הּוא ִמּפְ  נֹוי ׁשֶ
ַח,  ְזּבֵ מפני שזה יופי למזבח שיש עליו הרבה אפר ורואים ַלּמִ

  .לבקרבנותשהקריבו הרבה 

ואף על פי שהוא נוי למזבח, מכל מקום כשהגיע הזמן להוציא 

ָמיו לגאת הדשן מהתפוח ל לֹא ִמּיָ הֹוִציא ַהּכֵֹהן ִנְתַעּצֵ ן,  ֶאת ִמלְּ ׁשֶ ַהּדָ
, להוציא את לדמעולם לא התעצל הכהן שמוטל עליו לעשות

  הדשן אל מחוץ לעיר למקום טהור.

  

גפן,  ]ב[א הם: תפוח, שלשת הפעמים שדיברו חכמים בלשון גוזמ
  .להופרוכת ]ג[

  ככתוב כאן. תפוח:

ל ָזָהב: לוכמו שכתוב במסכת מדות גפן: ֶפן ׁשֶ , עץ גפן עשוי ּגֶ
ל ֵהיָכל, מזהב, ְתחֹו ׁשֶ עומדת לפני פתח  ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ַעל ּפִ
  .לזההיכל
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  המפרש.  .לא
  תפארת ישראל. .לב
  המפרש. .לג
ם ומשו ,רצה לומר אף שהדישון אינה מלאכה נכבדה המפרש. כתב התפארת ישראל וז"ל: .לד

דלהכי לא  א משמע לןלא נתעצלו בה, ונקט לה הכא, דק ילו הכי, אפלא הפיסו עליה הכא
  .שיתלו הרואין בעצלות הכהנים נןדישנוה ברגלים, ולא חיישי

גמרא. לשיטת רבא בגמרא יש עוד דבר רביעי, והוא 'השקו את התמיד בכוס של זהב' לפני  .לה
רבא זהו גוזמא שמשקים , ולשיטת (תמיד ג ד)שחיטתו כדי שיהיה נוח להפשיט, ככתוב להלן 

. אבל בגמרא חולקים על [אלא השקו בכוס של נחושת יפה כזהב (רע"ב תמיד ג ד)]בכוס של זהב  
רבא, שאין זה גוזמא, אלא אין עניות במקום עשירות, ולכן אפילו את קרבן התמיד משקים 

  בכוס העשוי מזהב ממש.
  פרק ג' משנה ח'. .לו

  רשים במסכת מדות.הערה: המראי מקומות דלהלן הם למפ
  תפארת ישראל. .לז



  באר                           החייםה
 

קכט  חיי תמיד משנה ב פרק ב

הטעם שעשו גפן של זהב לפני ההיכל, מפני שכנסת ישראל 
  .לטמשלה לגפן. וכן התורה נלחנמשלה לגפן

י ְכלֹוָנסֹות ּבֵ , עץ הגפן הזה העשוי מזהב, מושכב על ּוֻמְדָלה ַעל ּגַ
, כמו גפן ממש. כדי לרמז היטב את מה מגבי קרשים מעץ ארז

  .מאשהוא מרמז

ב הּוא ִמְתַנּדֵ ל ִמי ׁשֶ , כל מי שרוצה לנדב זהב עבור ההיכל, ּכָ
לו ורוצה שאת הזהב עצמו שמנדב יתנו בהיכל, כי ההיכל כו

, אֹו של גפן ָעֶלה. עושה מהזהב שמנדב צורת מבמצופה בזהב
יר ּכֹולענב אחד ַגְרּגִ  ,מגלכהן ֵמִביאשלם של ענבים. ו , אֹו ֶאׁשְ

, והכהן תולה את מה שהאדם התנדב בעץ הגפן ְותֹוֶלה ָבהּ 
  .מזהב

וכשצריכים זהב עבור ההיכל, לוקחים מכאן, ומתיכים אותו 
  .מדיכלועושים בו מה שצריך עבור הה
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רמב"ם. תפארת ישראל. שישראל נמשלו לגפן מבואר בגמרא חולין צ"ב. וכן במדרש  .לח
  ובזוה"ק בכמה מקומות.

  תפארת ישראל. .לט
  .(תוספות יום טוב)הכלונסאות הם מעץ ארז  .מ

  תפארת ישראל. .מא
  רמב"ם. רע"ב. .מב
  תפארת ישראל. .מג
  טוב.תוספות יום  .מד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקל

  Q מהגפן מודלה על גבי כלונסאות R  
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  מזהב.התמונה של עץ הגפן היא להמחשה בלבד. בבית המקדש עשו צורת עץ גפן  .מה



  באר                           החייםה
 

קלא  חיי תמיד משנה ב פרק ב

  Q מועלה R                                                          Q גרגיר R  
  

  

  

  

  

  

  

  

Q   אשכול R  
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  מזהב.התמונות הם להמחשה. בבית המקדש עשו אותם  .מו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלב

לׁש  ה ָהָיה, ְוִנְמנּו ָעֶליָה ׁשְ י ָצדֹוק, ַמֲעׂשֶ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ָאַמר ַרּבִ
. היה מעשה שמפני כובד הכמות העצומה של ּכֲֹהִנים ֵמאֹות

הזהב שהיה בה, היו צריכים שלש מאות כהנים כדי לפנותה 
  .מזלפרק את העלים והגרגירים והאשכולות שתלו בה

כאן הוא אחד משלשת המקומות שדיברו חכמים בלשון גוזמא, 
ואין הכוונה שהיו ממש שלש מאות כהנים, אלא שהיו כהנים 

. ולא היו ממתינים עד שיהיה כל כך הרבה כדי מחררבים ביות
. ובא התנא להודיענו שהיה בה הרבה מטשלא תישבר הגפן

  .נמאוד זהב

בכל שנה אורגים שתי פרוכות חדשות להבדיל בין  ]ד[ פרוכת:
ההיכל לקודש הקדשים. עובי כל פרוכת טפח, ארכה ארבעים 
אמה ורחבה עשרים אמה, ושמונים ושתים ריבוא נערות 

ובדות לארוג כל פרוכת, ושלש מאות כהנים מטבילים את ע
  .נאהפרוכת

  

  ג משנה
  

ִגְזִרין ַמֲעִלין ֵהֵחּלוּ  ר ּבְ ֲעָרָכה ֵאשׁ  ְלַסּדֵ  ָהֵעִצים ָכל ְוִכי. ַהּמַ
ִרים ׁשֵ ֲעָרָכה ּכְ ל, ֵהן. ַלּמַ ִרין ָהֵעִצים ּכָ ׁשֵ ֲעָרָכה ּכְ ל חּוץ, ַלּמַ ֶ  ִמׁשּ

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  רר"ש. תפארת ישראל. .מז
	גמרא תמיד כ"ט. רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .מח 	

	המפרש תמיד כ"ט. .מט 	

  תפארת ישראל. .נ
 מיד כט: חולין צ:שקלים פ"ח מ"ה. גמרא ת .נא



  באר                           החייםה
 

קלג  חיי תמיד משנה ג פרק ב

ל ַזִית ֶפן ְוׁשֶ ּיֹות, ְרִגיִלין ֵאּלוּ בְּ  ֲאָבל. ּגֶ ֻמְרּבִ ל ּבְ ֵאָנה ׁשֶ ל ּתְ  ְוׁשֶ
ל ֱאגֹוז ֶמן ֵעץ ְוׁשֶ   :ׁשָ

לאחר שהעלו את האפר אל התפוח שבאמצע המזבח, נשאר  ]ה[

ִגְזִרין, ַמֲעִלין ֵהֵחּלוּ  ואז ]ו[, נבמקום המערכה פנוי התחילו להעלות  ּבְ
 

W      באר�התמיד�      X   
  

א. מצות עשה להיות אש יקודה על  וז"ל: )ט-ב א(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם המפרש.  .נב
'אש תמיד תוקד על המזבח'. אף על פי שהאש ירדה מן השמים  (ויקרא ו ו)המזבח תמיד שנאמר 

  בח'.'ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המז (ויקרא א ז)מצוה להביא אש מן ההדיוט שנאמר 
'ובער  (ויקרא ו ה)ב. בבקר עורכין עצים ועורכין בראש המזבח מערכה גדולה של אש שנאמר 

עליה הכהן עצים בבקר בבקר'. וכן מצוה להעלות שני גזרים של עץ עם תמיד של שחר יותר על 
'ובער עליה הכהן עצים בבקר'. וכן מוסיפין שני גזרים עם תמיד  (ויקרא ו ה)עצי המערכה שנאמר 

'וערכו עצים על האש'. מפי השמועה למדו שבתמיד של בין  (ויקרא א ז)ל בין הערבים שנאמר ש
  הערבים הכתוב מדבר.

ג. שני גזרים של בין הערבים מעלין אותן שני כהנים. כל אחד ואחד בעץ יחידי בידו שנאמר 
  'וערכו' הרי כאן שנים. אבל של שחר בכהן אחד. (ויקרא א ז)

ש עושין בראש המזבח בכל יום. ראשונה מערכה גדולה שעליה מקריבין ד. שלש מערכות של א
התמיד עם שאר הקרבנות. שניה בצדה קטנה שממנה לוקחין אש במחתה להקטיר קטורת בכל 

  'אש תמיד תוקד'. (ויקרא ו ו)יום. שלישית אין עליה כלום אלא לקיים מצות האש שנאמר 
(ויקרא ו 'על מוקדה על המזבח' זו מערכה גדולה.  (ויקרא ו ב)ה. מפי השמועה למדו שזה שנאמר 

'והאש על המזבח תוקד בו' זו  (ויקרא ו ה)'ואש המזבח תוקד בו' זו מערכה שניה של קטרת.  ב)
מערכה שלישית של קיום האש. אבל איברים ופדרים שלא נתאכלו מבערב נותנין אותן בצדי 

  מערכה גדולה.
'לא תכבה'. אפילו גחלת אחת ואפילו הורידה  רא ו ה ו)(ויקו. המכבה אש המזבח. לוקה שנאמר 

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.

ה שהתחיל לסדר מן המזרח. ז. כשמסדר עצי מערכה גדולה מסדרה במזרח המזבח. ויהיה מרא
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 

חמש סאין  מכנגד קרן מערבית דרומית משוכה מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות ובה כמו
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 

 קרא ו ב)(ויהאש. ולא יצית האש למטה ויעלה אותה למזבח אלא במזבח עצמו מציתין שנאמר 
 'ואש המזבח תוקד בו'. מכאן להצתה שלא תהיה אלא בראשו של מזבח.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלד

ר, נגגזירי עצים חתוכים ובדוקים שאין בהם תולעים  ֵאׁש  ְלַסּדֵ
ֲעָרָכה   .נדכדי לסדר את מערכת האש .ַהּמַ

ִרים ָהֵעִצים ָכל ְוִכי :נהשואל התנא ׁשֵ ֲעָרָכה,  ּכְ האם כל מיני ַלּמַ
  .נוהעצים כשרים למערכה שעל המזבח

ל כן, ,ֵהן :נזומשיב מיד ִרין ָהֵעִצים ּכָ ׁשֵ ֲעָרָכה ּכְ כלומר, רוב מיני  ,ַלּמַ

לִמ  חּוץ ,נחהעצים כשרים למערכה שעל המזבח ֶ ל ַזִית ׁשּ ֶפן,  ְוׁשֶ ּגֶ
חוץ מעצי זית ועצי גפן, משום ישוב ארץ ישראל, שהרי יש 

וכן מפני שבעצים הללו יש קשרים ואינם  .להם פירות חשובים

ֵאּלוּ  ֲאָבל .נטדולקים יפה אבל את אלו העצים רגילים  ,ְרִגיִלין ּבְ
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ֲעֵלי : (ב ה)המפרש. במסכת מדות  .נג ם ַהּכֲֹהִנים ּבַ ָ ׁשּ ת ָהֵעִצים, ׁשֶ ּכַ ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ
סּול ְמָצא בֹו תֹוַלַעת, ּפָ ּנִ ַח. מּוִמין ַמְתִליִעין ָהֵעִצים, ְוָכל ֵעץ ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ֵמַעל ּגַ

כשם שמצוה להיות כל קרבן תמים ונבחר כך הנסכין  א.: (פרק ו)ברמב"ם הלכות איסורי המזבח 
'תמימים יהיו לכם ונסכיהם' שיהיו הנסכים  (במדבר כח לא)יהיו תמימים ונבחרים שנאמר 

מן שריחו או טעמו תמימים שלא יביא נסכים לא מיין מעושן ולא סולת שהתליעה ולא יבלול בש
  רע.
וכן עצי המערכה לא יהיו אלא נבחרים ולא יהיה בהם תולעת. וכל עץ שהתליע כשהוא לח  ב.

פסול למזבח. התליע יבש גורר את המקום שהתליע. ועצי סתירה פסולין לעולם לא יביאו אלא 
  חדשים.

ספק אם דומים  המקדיש יין פסול או סלת או שמן פסול או עצים פסולים למזבח הרי הדבר ג.
 ע"כ. לבעל מום כבהמה ולוקה או אינן כבעל מום לפיכך אינו לוקה ומכין אותו מכת מרדות.

שצונו להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד והוא : (מצוה כט)בספר המצות להרמב"ם וז"ל  .נד
וזה לא יתכן אלא במה שצוה להתמיד להשים עצים  ',אש תמיד תוקד על המזבח'אמרו יתעלה 

ובבאור אמרו אף על פי שהאש  ,תמיד כתכמו שנתבאר בב' מיומא ובמס ,בבקר ובין הערבים
וכבר התבארו דיני מצוה זו בד' מיומא ושני מתמיד  ,יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט

 .כלומר מצות מערכת האש אשר יעשו בכל יום במזבח

 המפרש. .נה

 תפארת ישראל. .נו

 המפרש. .נז

 המפרש. .נח

  שני דיעות בגמרא מה הטעם שאין מביאין עצי זית וגפן. .נט
 



  באר                           החייםה
 

קלה  חיי תמיד משנה ג פרק ב

ּיֹות,  תמיד להביא למערכה, ֻמְרּבִ ל ,סבענפיםּבְ ֵאָנה ׁשֶ ענפי , ּתְ

ל ,סאתאנה זקנים שכבר אינם עושים פירות ועץ של ֱאגֹוז,  ְוׁשֶ

ל ,סבאגוז ֶמן,  ֵעץ ְוׁשֶ   .סגועץ של שמן אפרסמוןׁשָ

בכל יום לפני שמעלים את העצים כדי לסדר את המערכה, 
הכהנים. ומותר מפני  בוזקים מלח על הכבש כדי שלא יחליקו

ם את שאין ההולכה הזו עבודה. אבל אחר כך אוספים מש
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והטעם שאין מסיקין עצי הזיתים והגפנים משום ישוב ארץ ישראל, ועוד מפני ברמב"ם וז"ל: 
 שממהרין להתאכל.

 תפארת ישראל. .ס

דוקא ענפי תאנים זקנים, שכבר אינן עושין פירות תפארת ישראל. וז"ל התפארת ישראל:  .סא
  .זית וגפן גם זקנים עושין על כל פנים מעט פירות חשובותאבל של 

מייתי תאיני  ,דאמר רחבה ,כדרחבהבגמרא בענין עצי תאנה שאינם עושים פירות וז"ל: 
קורה  ,וקברי היכא דמסיק ימא שירטון ,ושייפי להו בחבלא דצבתא דסריך עליה בזרא ,חיורתא

  ע"כ. ה להו גמלא.ותלת בריכי מינייהו לא מחזק ,עבדא פירי לא עבדא
תאנים לבנות אותן תאנים רעות הן נטעים  .דאמר רחבה מייתי תאיני חיוורתאביאר המפרש: 

כמו דצבתא  .ושייפי להו בחבלא דצבתא של תאנים חיוורתא לוקחין כדי לנטוע כדמפרש.
בחבל העשוי מצורי דקל ושייף ליה לעץ עד שתסיר כל  (עה:)מייתינן במסכת עבודה זרה בסופה 

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 

באותו מקום  .וקברי ליה היכא דמסיק לה ימא שירטון ביה בארעי זרע גרעין כמו שפירשתי.
לחלוח המים לא ימות האילן שאם לא היה שם קבור ימות מתוך שאין בו  שהים גדל ומתוך

ומתוך שהוא אילן סרק ואין גדל בו פרי שמכחישין כחו גדול כל כך שראוי  .קורה עבדא קליפה.
לקורות לעשות ממנו בנין אותן ענפים הדקין לוקחין לצורך המזבח, ותלת סיכי מינייהו ענפי 

דף של גשר אינו יכול לסובלן מרוב גודלן, גמלא גשר  .הו גמלאלא מחזקה ל לשון אחר בריכי.
כלומר הרבה הם גדולים כך נראה בעיני שינוי זה וכמו שברייתא שנויה בת"כ כגירסת הספרים 

 ע"כ. אין אדם יכול ליישב.

 .וואלנוסבוים אגוז ביאר התפארת ישראל: .סב

ן אפרסמון. ואני שמעתי, שהוא העושה שמ .ושל עץ שמןרע"ב. אמנם כתב הרע"ב וז"ל:  .סג
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
  עצים שדולקין כמו נר.עצי שמן. והמפרש פירש: 

ץ שמן, שאלו העצים מתלהבין יפה, ולא לקחו עצי ארזים פיכטענהאלהתפארת ישראל כתב: 
 ., מדמעלין עשן הרבה)כפ"ג דפרה(ארנים וברושים 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלו

המלח, כדי שלא יהיה חציצה בין רגלי הכהנים לכבש, בשעת 
  .סדעבודת הולכת הקרבנות למזבח

  

  ד משנה
  

ר ֲעָרָכה ִסּדֵ י, ִמְזָרָחה ַוֲחִזיָתהּ , ִמְזָרָחה ְגדֹוָלה ַהּמַ ְזִרין ְוָראׁשֵ  ַהּגִ
ם ִניִמּיִ ּפּוחַ  נֹוְגִעים ָהיוּ  ַהּפְ ּתַ ְזִרין ֵבין ָהָיה ְוֶרַוח. ּבַ ָהיוּ , ַהּגִ  ׁשֶ
יִתין ם ָהֲאִליָתא ֶאת ַמּצִ ָ   :ִמׁשּ

מערכה גדולה. מקומה  א. :סהעל המזבח, יש שלש מערכות
, ועליה סז. מערכה זו גדולה ורחבהסובמזרח המזבח, בצד דרום

  .סחמקריבים את קרבן התמיד ושאר הקרבנות

מערכה שניה. ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כדי לשים  ב.
. מקומה במערב המזבח, משוך סטורתעל מזבח הזהב עבור הקט

  .עמן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמות

, אלא עאמערכה לקיום האש. אין מקריבין במערכה זו כלום ג.
ה' עבהיא לקיום מצוות ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ   .עג'ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ
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 עירובין ק"ד. וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ג'. .סד

  כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .סה
היה בדרום ערכה גדולה עפ"י תפארת ישראל בסימני הציור. וז"ל התפארת ישראל: מ .סו

 כבש. המזבח, נגד חצי מזרחי של

 תפארת ישראל. .סז

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .סח

להלן משנה ה'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני  .סט
 .ספין ב ח)(להלן משנה ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוהבזיכי לבונה משולחן לחם הפנים 

 להלן משנה ה'. .ע

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .עא



  באר                           החייםה
 

קלז  חיי תמיד משנה ד פרק ב

ביום הכיפורים יש מערכה רביעית, שממנה לוקח הכהן גדול 
  .עדים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשיםגחל

ר ֲעָרָכה ִסּדֵ מי שזכה בתרומת הדשן, הוא מסדר את ְגדֹוָלה,  ַהּמַ

מקום המערכה גדולה הוא בצד  ,ִמְזָרָחה ,עההמערכה הגדולה
  .עומזרח מהתפוח

סידור המערכה גדולה הוא באופן זה: מסדרים עצים אחד ליד 
דרום לצפון, השני ממזרח למערב, ועליהם מסדרים עצים מ

  .עזועליהם שוב ממזרח למערב, וכן הלאה בסדר זה

בצד מזרח  של המערכה עושים חלון ופתח, כדי  ,ִמְזָרָחה ַוֲחִזיָתּה 
  .עחשיכנס משם רוח להלהיב האש

י ְזִרין ְוָראׁשֵ ם ַהּגִ ִניִמּיִ ּפּוַח, נֹוְגִעים ָהיוּ  ַהּפְ ּתַ ראשי העצים הפנימים  ּבַ
את  םמקרבי. פוא באמצע המזבחונוגעים בתפוח שה עטארוכים

אפשר, כדי לתת רווח לאמה לצד מזרח שהמדורה לתפוח כמה 
  .פאםשלא ישרפו בגדיה , כדימיוחד להילוך רגלי הכהנים הואש
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 ויקרא ו' ה'. .עב

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'. .עג

 כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה'. והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד' ו'. .עד

 אל.גמרא יומא כ"ב. המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישר .עה

 המפרש.  .עו

 עי' תפארת ישראל.  .עז

 תפארת ישראל.  .עח

 רע"ב. .עט

 המפרש. תפארת ישראל. .פ

 . תוספות יום טוב. תפארת ישראל.(הלכות בית הבחירה ב ז)ראב"ד  .פא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלח

ְזִרין ֵבין ָהָיה ְוֶרַוח ָהיוּ  משאירים מעט רווח בין העצים, ,ַהּגִ  ׁשֶ
יִתין ם,  ָהֲאִליָתא ֶאת ַמּצִ ָ ים קיסמים ברווח בין העצים מניחִמׁשּ

  דקים, שאותם מדליקים, ועל ידם נדלק כל המערכה.

  .פבעצים קיסמים דקים ֲאִליָתא:
בנוסף לשאר העצים שבמערכה גדולה, מביאים גם כן שני  ]ז[

, ארכם ורחבם אמה על אמה, ועביים כמו מחק פגגזירי עצים
  .פדגדיש של סאה

  

  ה משנה
  

ְררוּ  ם ּבֵ ָ ֲעָרָכה רְלַסדֵּ , ָיִפין ְתֵאָנה ֲעֵצי ִמׁשּ ה ַהּמַ ִנּיָ טֶֹרת ׁשְ , ַלּקְ
ֶנֶגד רֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶקֶרן ִמּכְ ֶרן ִמן ָמׁשּוךְ , ּדְ י ַהּקֶ ַלּפֵ  ָצפֹון ּכְ
ע עֶֹמד, ַאּמֹות ַאְרּבַ ָחִלים ְסִאים ָחֵמשׁ  ּבְ ת, ּגֶ ּבָ עֶֹמד ּוְבׁשַ  ּבְ

מֹוַנת ָחִלים ְסִאין ׁשְ ם, ּגֶ ָ ׁשּ ֵני נֹוְתִנין ָהיוּ  ׁשֶ  ְלבֹוָנה יְבִזיכֵ  ׁשְ
ל ִנים ֶלֶחם ׁשֶ ָדִרים ָהֵאָבִרים. ַהּפָ ּלֹא ְוַהּפְ לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב ִנְתַאּכְ , ִמּבָ

ֲעָרָכה אֹוָתן ַמֲחִזיִרין יתוּ . ַלּמַ י ִהּצִ ּתֵ ֲעָרכֹות ׁשְ ֵאשׁ  ַהּמַ , ּבָ
ת ָלֶהם ּוָבאוּ  ְוָיְרדוּ  ּכַ ִזית ְלִלׁשְ   :ַהּגָ

ְררוּ  ם,  ּבֵ ָ עצי תאנה יפים  ,ָיִפין ֵאָנהְת  ֲעֵצי ,פהבחרו מתוך העציםִמׁשּ

ר , כדיפווטובים ֲעָרָכה את ְלַסּדֵ הה ַהּמַ ִנּיָ טֶֹרת. ׁשְ   ַלּקְ
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 המפרש. רע"ב. .פב

 יומא כ"ו: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ג'. ועיין במפרשים כאן. .פג

 ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'.זבחים ס"ב: רמב" .פד



  באר                           החייםה
 

קלט  חיי תמיד משנה ה פרק ב

על  תת אותםגחלים ולממערכה זו  לקחתשצריכים  מפני
יפים דוקא בוררים לכן  ,רתולהקטיר שם קטכדי  ,המזבח הפנימי

  .פזשיעשו גחלים טובים ולא אפר

ֶנֶגד מקום מערכה זו השניה, הוא רֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶקֶרן ִמּכְ כנגד , ּדְ

ֶרן ִמן ָמׁשּוךְ קרן מערבית דרומית של המזבח,  י ַהּקֶ ַלּפֵ  ָצפֹון ּכְ
ע משוכה  ,קטורתממנה לוקחים גחלים להמדורה ש ,ַאּמֹות ַאְרּבַ

  .פחאמות ארבעמקרן מערבית דרומית של מזבח,  ,צפוןצד ל
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התפארת ישראל כתב שבחרו מתוך העצים שהעלו למזבח, ובחרו עוד לפני שסידרו את  .פה
המערכה הגדולה, ואחרי שסידרו את המערכה הגדולה, סידרו את המערכה השניה לקטורת 

  מהעצים שכבר בחרו עבור מערכה זו.
ונראה כוונתו שהלכו ובחרו במיוחד עצים שבחרו מדיר העצים.  (זבחים נח.)אמנם, רש"י פירש 
 מלשכת דיר העצים.

וטעם אגדה הוא  ,בשל תאנה היו רגילין: (זבחים נח.)בטעם מדוע דוקא עצי תאנה כתב רש"י  .פו
  . ע"כ.הראשון ויעשו להם חגורות שבו היתה תקנה לאדם

א אדם הראשון , וחט)כיומא דמ"ד א'(משום דקטורת מכפר על לשון הרע וכתב התפארת ישראל: 
ע"י לשון הרע היה, שקבל מלשינות מהנחש, ובעלי תאנה נתקן, אחר שחטא ונתבושש, שעשו 

[נתעוררתי לזה מדברי רש"י זבחים להם מעלי תאנה חגורות, לכן גם לקטורת לקחו עצי תאנה 
 וכו'. ע"כ. ,]דנ"ח

 המפרש. .פז

ה של קטורת משוכה לצפון רצה לומר שהיה המדורתפארת ישראל. וז"ל התפארת ישראל:  .פח
וה"ט, מדכתיב בקטורת של יו"כ ולקח מלא  .מקצה קרן מערבית דרומית של מזבח, ד' אמות

המחתה וגו' אשר פתח אהל מועד, וילפינן כל קטורת מקטורת יו"כ, שצריך ליקח הגחלים 
ח מכנגד פתח אהל מועד, וד' אמות לצפון מקרן מערבית דרומית של מזבח, שם מכוון נגד פת

[דהרי קיימא לן דמזבח עומד ממוצע באמצע עזרה, משוך רק קצת כלפי דרום [כזבחים נ"ט א' אהל מועד, 
[ועי' תוס' זבחים דנ"ח , וגם קיימא לן דקדושת היכל ואולם חדא מלתא היא ורמב"ם פ"א מבחירה]

אהל , אם כן פתח האולם דינו כפתח ההיכל, ונקרא גם כן פתח ב', שכתבו דספיקא הוא בש"ס]
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 

מזבח עודף מכאן ומכאן, לא היו נגד פתח האולם, נמצא שכשמושך לעשות הד' אמות שגג ה
 .המדורה להקטורת ד' אמות מהקרן, תהיה המדורה מכוונת נגד פתח אהל מועד]



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמ

עֶֹמד ]ח[ ָחִלים ְסִאים ָחֵמׁש  ּבְ סדר כמות של עצים כדי משערים ל, ּגֶ
  .פטשיצא מזה חמש סאה גחלים

עֶֹמד:     .צכמו באומדּבְ

ת  ּבָ , שני בזיכי לבונה זו מערכהבלהקטיר גם כן שצריך ּוְבׁשַ

עֶֹמד , צריך להוסיף עוד שלש סאה.צאשהיו בלחם הפנים מֹוַנת ּבְ  ׁשְ
ָחִלים ְסִאין בשבת משערים לסדר כמות של עצים כדי שיצא  ,ּגֶ
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ומערכה גדולה וודאי היתה גדולה מזו, רק לא היה שיעור קבוע לה, מפרש. תפארת ישראל.  .פט
  .ארת ישראל)(תפ דהכל לפי הקרבנות שהיו מביאים באותו יום

כך שיערו לחתות בתוכו  ,גחלים לפי אומד חמש סאין גחלים היו נותנין שם עציםבמפרש וז"ל: 
ולכך צריך שני כלים לפי שלא היה  ,בראש המזבח כשהוא חול מחתה של ארבעה קבין בריוח

ובכלי של כסף  ,שהתורה חסה על ממונן של ישראל מד:)דף (חותה בשל זהב כדאמר ביומא 
ותה לא היה יכול להכניס הגחלים בפנים דגנאי הוא להכניס כלי כסף בפנים שאין שהיה ח

וגם צריך שיהא אותו שמכניס בפנים קטן יותר לפי שלא היה יכול  ,עניות במקום עשירות
הילכך חותה בשל ארבע קבין  ,לערות אותו של כסף בשל זהב שלא יפלו מן הגחלים לארץ

נן לקמן נתפזר ממנו כקב גחלים מכבדן לאמה וצריך והיינו דת ,ומערה בשל שלשה קבין
 ולקח מלא המחתה גחלי אש וגו'. (ויקרא טז)להכניס כלי מלא בפנים דכתיב 

 ע"כ. כמו אומד, והוא השעור בקירוב. עומדרע"ב. תפארת ישראל. ברמב"ם וז"ל:  .צ

ברור בתורה שהוא : ודבר ג)-(הלכות תמידין ומוספין ה בברמב"ם ענין שני בזיכי הלבונה  .צא
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 

 (ויקרא כד ז)שנאמר  ונותנין בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ לבונהמערכה בשתי קשוות. 
ונתת על המערכת לבונה זכה'. וכלי זה הוא הנקרא בזך. נמצאו שני קומצי לבונה בשני הבזיכין. '

שני הסדרים מעכבין זה את זה. ושני הבזיכין  ושוליים היו לבזיכין כדי שיניחום על השולחן.
  מעכבין זה את זה. והסדרין והבזיכין מעכבין זה את זה.

בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי  .ט: יא)-ט(הלכות תמידין ומוספין ד וכן ברמב"ם 
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 

יסות אחרות לתמיד של בין בשני כבשי מוסף. והמשמר האחר שנכנס בשבת מפיסין פי
  .הערבים. ואלו ואלו חולקין בלחם הפנים

ואין אוכלין את הלחם עד שיקטירו שני בזיכי לבונה על האש. והלבונה טעונה מלח כשאר  .י
  .הקרבנות

 . ואחר קרבן המוספין מקטירין שני הבזיכין. ושני כהנים מקריבין את שני הבזיכין .יא



  באר                           החייםה
 

קמא  חיי תמיד משנה ה פרק ב

ם סאה גחלים,מזה שמונה  ָ ׁשּ ֵני נֹוְתִנין ָהיוּ  ׁשֶ ל ְלבֹוָנה ְבִזיֵכי ׁשְ  ֶלֶחם ׁשֶ
ִנים,  של לחם  בזיכי לבונההשני שם את להקטיר כדי ַהּפָ

  .צבהפנים
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 מפרש. תפארת ישראל. .צב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמב

Q   המערכות והתפוח על המזבח R  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

קמג  חיי תמיד משנה ה פרק ב

לאחר שסידרו את שתי המערכות, מביא אותו הכהן שזכה 
, שארכם ורחבם אמה על צגירי עציםבתרומת הדשן את שני הגז

, ומסדרם במערכה צדאמה, ועביים כמו מחק גדיש של סאה
  .צההגדולה

ָדִרים ָהֵאָבִרים ּלֹא ְוַהּפְ לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב ִנְתַאּכְ האברים והחלבים  ,ִמּבָ
מהקרבנות שעדיין לא נשרפו ונעשו דשן מהלילה, שהניחו 

 ֲחִזיִריןַמ  אותם בצדדי המזבח ועל הכבש, כמו שנתבאר לעיל,
ֲעָרָכה,  אֹוָתן עכשיו לאחר שסידרו את המערכה, מחזירין ַלּמַ

  .צואותם למערכה ונשרפים שם בצידי המערכה

יתוּ  י ִהּצִ ּתֵ ֲעָרכֹות ׁשְ ֵאׁש  ַהּמַ הדליקו אש בשתי המערכות. את  ,ּבָ
המערכה השלישית לקיום האש אפשר להדליק לאחר קרבן 

תְללִ  ָלֶהם ּוָבאוּ  ְוָיְרדוּ  .צזהתמיד ּכַ ִזית,  ׁשְ ואחר כך הלכו ללשכת ַהּגָ
  .צחהגזית כדי לעשות את הפיס

  

ִזית ת ַהּגָ ּכַ זה בצד צפון של העזרה, ונקראת כן מפני שבנויה : ִלׁשְ
  .צטמאבני גזית מרובעים לכבוד הסנהדרין
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 יומא כ"ו: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ג'. ועיין במפרשים כאן. .צג

 זבחים ס"ב: רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'. .צד

 יומא ל"ג. מפרש.  .צה

המפרש כתב שמחזירין אותם רק לאחר הקרבת קרבן תמיד, שהרי אסור להקטיר שום דבר  .צו
רין אותם עכשיו לפי הסדר במשנה, במערכה זו קודם התמיד. אך התפארת ישראל כתב שמחזי

 ואסור רק להעלות שאר קרבנות קודם התמיד, אבל לא כשהם כבר על המזבח. ועי"ש.

 תפארת ישראל. .צז

 רע"ב. המפרש. תפארת ישראל. .צח

  תפארת ישראל מדות ה' ד'.  .צט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמד

סנהדריה קטנה של  א.יש בבית המקדש שלשה בתי דינים: 
 ב.רחי מבפנים. , ליד פתח הר הבית המזקעשרים ושלשה דיינים

סנהדריה קטנה של עשרים ושלשה דיינים, ליד פתח עזרת 
סנהדריה גדולה של שבעים ואחד  ג.נשים המזרחי מבפנים. 

  .קאדיינים, בלשכת הגזית שבעזרה

. הלשכה בנויה חצי בקודש קבלשכת הגזית היא גדולה וגבוהה
  .קגוחצי בחול. יש לה שני פתחים אחד לקודש ואחד לחול

של לשכת הגזית, כי בחצי  חולשבים בחצי ההסנהדרין יו
שהרי 'אין ישיבה בעזרה אלא למלכי  ]ט[הקודש אסור לשבת, 

  .קדבית דוד בלבד'

החצי המזרחי של הלשכה קודש, והחצי המערבי חול. וזה מפני 
שהפתח לקודש נמצא בחלק המזרחי של הלשכה, והפתח לחול 

  .קהפתחנמצא בחלק המערבי של הלשכה. ונמשך הקדושה לפי ה
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  סנהדרין ב. .ק
  סנהדרין י"א ב' ובתפארת ישראל שם. .קא
וט שלשכת העץ ולשכת הגולה הגיעו גם כן לאותו הגובה של לשכת יומא כ"ה. וברש"י. ופש .קב

  'וגג שלשתן שוה'. (מדות ה ד)הגזית, כמו שכתוב במשנה 
  יומא כ"ה. .קג
  יומא כ"ה. .קד
. וביאר הר"מ קזיס זלה"ה במדות (שם). וכן משמע ברבינו חננאל ובריטב"א (יומא כ"ה)מאירי  .קה

ול לצד מערב, והקודש לצד מזרח, כשנניח שלשכת הגזית ונ"ל שנוכל למצוא שיהיה הח וזתו"ד:
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 

  העץ ולשכת הגולה. ע"כ.קודש, וחציה שלצד מערב חול. וסמוך לה לצד מערב יהיו לשכת 
  והציור כעין זה:

  
 



  באר                           החייםה
 

קמה  חיי תמיד משנה ה פרק ב

והטעם לזה שדוקא החצי המערבי הוא חול, כדי לקרב יותר את 
מניין לסנהדרין : קוהסנהדרין אל המזבח. כמו שאמרו חז"ל

'ְולֹא ַתֲעֶלה  קזשיושבין בלשכת הגזית סמוך למזבח, שנאמר
ִחי' ו ִטים' קחאחר כך כתובבפסוק ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ ּפָ ׁשְ   .קט'ְוֵאּלֶה ַהּמִ

יש פספסין, כדי להבדיל בין חצי הקודש בתוך לשכת הגזית 
  .קילחצי החול, כמו שיש בבית המוקד

, יושבים סנהדרין גדולה של קיאבלשכת הגזית בחציה החול ]י[
. הסנהדרין יושבים ופניהם לדרום קיבשבעים ואחד דיינים

, ויושבים בחצי עיגול, כדי שיראו כל קיגואחוריהם לצפון
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לשכת הגזית 

  חצי חול - סנהדרין–מערב 
 
 
 
 

 חצי קודש - פיס –מזרח 

 לשכת הגולה לשכת העץ

                                                 כותל
                                                העזרה

 
 

 עזרה מחוץ
 לעזרה

 

 
 
    כותל העזרה    .  

  
  
 

  ירושלמי מכות ז. רש"י שמות כ"א א'. ועוד. .קו
  שמות כ' כ"ג. .קז

  שמות כ"א א'. .קח
  מאירי יומא כ"ה. .קט
  ריטב"א יומא כ"ה. .קי

  יומא כ"ה. .קיא
  סנהדרין ג: .קיב
  תפארת ישראל בסימני הציור. .קיג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמו

שני סופרים הסנהדרין אלו את אלו. בשני הצדדים יש 
הכותבים. לפני הסנהדרין יושבים שלש שורות של תלמידים, 
בכל שורה עשרים ושלשה תלמידים. והבעלי דינים והעדים 

  .קידעומדים ברווח העיגול

בחצי הקודש של לשכת הגזית עושים את הפייסות. ולומדים  ]יא[
'בבית אלקים נהלך ברגש', שצריך  קטואת זה מהפסוק שנאמר

  .קטזודש, דהיינו בעזרהלעשות את הפיס בק

משום  אך מכיוון שאי אפשר שיעשו את הפיס בעזרה ממש,
בשעת הפיס, ואין  כהניםמה חדלוקח מצנפת של אהממונה ש

 יםמדועש עוד משוםנכון שיעמוד כך הכהן בעזרה בגלוי, ו
. לכן עושים את אחוריהם אל היכל ה' יהיה בעיגול, ואם כן

  .קיזדוש בקדושת העזרההפיס בלשכת הגזית, בחציו הקודש, שק
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  סנהדרין ל"ו: .קיד
  .תהילים נ"ה ט"ו .קטו
בענין סדר עשיית הפייסות: כשהיו הכהנים של בית אב  (יומא כה.)ז"ל המאירי יומא כ"ה.  .קטז

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 

ול לצד מערבה של לשכה, ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון אחד, אלא שהוא אינו יודע של ח
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.
  תוספות יומא כ"ה. תפארת ישראל. .קיז



  באר                           החייםה
 

קמז  חיי תמיד משנה ה פרק ב
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לעשות עבודה,  יתכן לבאר טעם נוסף מדעו הם רצים כדי לקדש ידים ורגלים ולהתחיל .א

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.

ברדיטשוב זיע"א שהיה ממתין בלילה הראשון וכעי"ז יש לציין לזה את המעשה מהרה"ק מ
  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.

א על הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זיע"א ומהראוי לציין לכל הפחות את העובד

, שבחג הסוכות היה ממתין עד נץ החמה, ומיד בנץ החמה היה נוטל את הלולב. אך [השני]

בשנות זקנותו, לא עצר יותר כח להמתין עד נץ החמה, אלא מיד בעלות השחר נטל את 
  הלולב, בגודל עבודתו הקדושה.

  

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

הואיל וגפן זו רומזת לכנסת ישראל וכמו שכתב  נמנו עליה שלש מאות כהנים.וז"ל:  )ג ח

התי"ט בשם הרמב"ם, אין לתמוה אמאי הפליגו דבריהם רז"ל במנין זה של שלש מאות, כי 

והשין ממש שהיא עולה שלש  ,).(חולין צבאלו האבות  (בראשית מ י)בגפן שלשה שריגים 

ן הרומזים להם, כמו שכתבו חכמי האמת על תיבת שבת שהיא "מאות צורתה בג' ווי
  .נוטריקון שין בת, דהיינו השלשה אבות ומלכות בית דוד הנקראת בת

  

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

. ומ"מ יש ליתן טעם למנין ):(ה"ב לבכתב הרב, גוזמא. ש"ס מאות כהנים. ושלש וז"ל:  )ח ה

זה, והוא שרומז כל המניינים השייכים ביה, דהיינו ע"ב נימין, כ"ד חוטין, היקפו ק"כ מפני 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמח
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שארכו ארבעים ורחבו עשרים, ושמנים ושתים רבוא, ושתים שעושים בכל שנה, סך כלם 
  .שלש מאות

  

ן (ח ה)ים זה לשון המשנה בשקל .ד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום ַרּבִ ְמִליֵאל אֹוֵמר ִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ : ַרּבָ

ִרים  ל ִניָמא ְוִניָמא ֶעׂשְ ִים ִניִמין ֶנֱאֶרֶגת, ְוַעל ּכָ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ֹרֶכת ָעְבָיּה ֶטַפח, ְוַעל ׁשִ ַגן, ּפָ ַהּסְ

ה ְורָ  ִעים ַאּמָ ּה ַאְרּבָ ָעה חּוִטין. ָאְרּכָ ית. ְוַאְרּבָ ִים ִרּבֹוא ַנֲעׂשֵ ּתַ מֹוִנים ּוׁשְ ְ ה, ּוִמׁשּ ִרים ַאּמָ ּה ֶעׂשְ ְחּבָ
יִלין אֹוָתּה. לׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים ַמְטּבִ ָנה, ּוׁשְ ָכל ׁשָ ין ּבְ ִים עֹוׂשִ ּתַ   ּוׁשְ

 

 הדלקשמשער  (מדות א ד במפרשים) נתבאר שער הדלק.את העצים למערכה מכניסים דרך  .ה

. הנה שער זה הוא , ולכן נקרא בשם זהדולקים על המזבחה כהלמער מכניסים את העצים

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. 

רחוק יותר מלשכת העצים.  ומדוע מכניסים את העצים דרך שער שנמצא כמה מאות אמות

, ו'כל פינות שאתה (מדות ב ב)ובפרט לפי הכלל ש'כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין' 

, נמצא שכדי להביא את העצים מלשכת העצים, (יומא טו:)פונה לא יהו אלא דרך ימין' 

ת לאחר שנבדקו מתולעים, ולהכניסם לעזרה דרך שער הדלק, צריך להוציאם דרך שער עזר

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.

ך, הוא כדי לעשות את העבודה בעסק גדול, והנה באמת יתכן שכך עשו. והטעם שעשו כ
  וכמו שמצינו בעוד דברים שבבית המקדש, שיש ענין מיוחד לעשות בעסק גדול.

שבלשכת העצים שבעזרת  (מדות ב ה)עוד אפשר לפרש פירוש שני. שהרי נתבאר במשנה 

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, 

, והרי אם העצים ישארו שם, הם יכולים להתקלקל (מדות ב ה)שהרי אין גג ללשכת העצים 

תבר מאוד לומר ששם רק בדקו את העצים סן מולהתליע על ידי הגשמים שיורדים. על כ

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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קמט  חיי תמיד משנה ה פרק ב
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ש'רובו מן הדרום' וכן 'מקום שהיה רוב מדתו שם היה רוב  (מדות ב א)והנה הרי נתבאר 

ר הבית, דהיינו במקום ששם יש רווח יותר תשמישו', שבמקום שהוא רוב המידה של ה

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 

כה זו קרובה יותר למערב. ומפני כן מכניסים את העצים משער הדלק שהוא אחד שלש

משערי העזרה בדרום, משום שהלשכה שבה העצים הבדוקים ושער הדלק, סמוכים וקרובים 

  זה לזה.

 

  .מצות הדלקת אש על המזבח בכל יוםוז"ל:  (מצוה קלב)בספר החינוך  .ו

אש תמיד תוקד על המזבח, ובא  )ויקרא ו ו(להבעיר אש על המזבח ככל יום תמיד, שנאמר 

הפירוש של תמיד, כלומר להשים בו עצים בבקר ובין הערבים, ובביאור אמרו זכרונם 

  .יא מן ההדיוטבאעפ"י שהאש יורד מן השמים מצוה לה א:)יומא כ(לברכה 

ואל יקשה עליך לאמר מה היא מצוה זו, והלא עכ"פ היה להם להבעיר אש לצורך הקרבן 

ייבו להקריב, ובלא אש אי אפשר. כי מצוה זו בפני עצמה היא, כי מלבד אש הצריך שנתח

שלש  .)שם מה(לקרבן היו בוערים אש כמזבח למצוה זו, וכמו שדרשו זכרונם לברכה 

  .מערכות של אש מן הכתובים, כמו שנכתוב בדינין של מצוה זו

ים גדולים אשר יעשה האל משרשי המצוה, הקדמה, ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם כי ניס

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 

ויולך יי את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ' )שמות יד כא(שם 
  ., והמשכילים יבינו כי ענין סתר זה למעלת האדון ושפלות המקבל'המיםויבקעו 

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 
  .שהיתה נראית )שם יג כ(ומנוח  )שופטים ו כא(ושל גדעון  ד)ויקרא ט כ(שמיני של מילואים 

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 

יה בכל לחם לפי מעשיו שהוא עוסק בהם לרצון בוראו, ועל זה הדרך אמרנו שהברכה מצו

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקנ

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

, ועל כן צריכה הברכה בו יותר. וענין לארבעתן, כי בו יתחזק האדם ויתנועע ויפעל

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, 

סיפו באש כדרך בני אדם שמתים בתוספת האש בהם יותר מדי והוא הקדחת. ובני אהרן הו

, ונוסף גם בהם אש ונשרפו, כי לפי פעולת בני אדם יבואו ענשיו )ויקרא י א(מבלי שנצטוו 
  .או תנוח ברכת יי בו

אף על פי שהאש ירדה מן השמים מצוה  :)שם כא(מדיני המצוה, מה שאמרו זכרונם לברכה 

היו עורכין  וגו'. ובבקר 'ונתנו בני אהרן הכהן אש' )שם א ז(להביא מן ההדיוט, שנאמר 

ובער עליה הכהן ' )שם ו ה(עצים ועושים בראש המזבח מערכה גדולה של עצים, שנאמר 

. ומלבד העצים הערוכים על המערכה מצוה על הכהן לעלות למזבח 'עצים בבקר בבקר

, ומיעוט עצים שנים. וכן 'ובער עליה הכהן עצים' ם)ש(בשני גזירין של עץ, שנאמר 

שם (ין עם תמיד של בין הערבים ומעלין אותם שני כהנים, שנאמר מוסיפים גם כן שני גזיר

  ., ושל שחר כהן אחד'וערכו' )א ז

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 

 )שם ו ו(ישית אין עליה כלום, אלא לקיים מצות האש, שנאמר קטורת בכל יום, ומערכה של

וגו'. ושלשה כתובים בענין שהם מורים על שלש מערכות אלה כמו  'אש תמיד תוקד'

זו מערכה  )שם ב( 'על מוקדה' :)שם מה(שלמדנו מפי השמועה, שאמרו זכרונם לברכה 

 'והאש על המזבח תוקד בו' זה מערכה שניה של קטורת, )שם( 'ואש המזבח תוקד בו'גדולה, 

זה מערכה שלישית של קיום האש. ויתר פרטיה מבוארים בפרק ד' מיומא ושני  )שם ה(
  .מתמיד

ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה, ואם לא הבעירו הכהנים מערכה שלישית במזבח, ביטלו 
  . ע"כ.מצות עשה זו

  

ך הקדושה והאור העליון וז"ל: תמיד פירוש שתראה שלא תזוז ממ (תצוה)בנועם אלימלך 

לעולם. וזהו הפירוש הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח פירוש שהכתוב מזהיר שיהא תמיד 

 



  באר                           החייםה
 

קנא  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

הקדושה ואור העליון בוער בך שלא תכבה לעולם דהיינו שתוסיף אור וקדושה שלא יכבה 
  לעולם. ע"כ.

כמנין  וז"ל: וזה רומז כאן גם כן שראשי תיבות של זאת וגו' עולים (צו)במאור ושמש 

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 

ות הדינים ואשו של גיהנום כידוע, אבל אש של המזבח על הבערת אש שלא לעורר כוח

אדרבה מצוה היא להבעירו אפילו בשבת שזה האש הוא משורש גבוה וממקום קדוש הוא 
  ומוסיף אומץ בקדושה. ע"כ.

 

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

תוב עליו ליהודה ובני ישראל חביריו ולקח עץ אחד וכתוב בן אדם קח לך עץ אחד וכ טז)

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 

ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וישם  (בראשית ב ח)כי האדם עץ השדה וכתיב  (דברים ב יט)

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 

א החיים אשר בתוך הגן בסוד עץ החיים אשר מהלכו ת"ק שנה והוא סוד אילנא רברב

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 

כי האדם עץ השדה ולייחדם להיותם אחדים בידו ואח"כ  ועץ אחד למלכות ישראל לסוד

ולרמז אלו השני עצים היו על המזבח שני גזירי עצים והיו כתיב ועבדי דוד מלך עליהם. והבן. 

כורתים עצי המערכה, היינו לרמז שהיו כורתים וחוטבים וממשיכים השפע עילאה וחסדים טובים 

ע ומבואר אצלינו כמה פעמים ובפרט בפסוק והנה נוד מבחי' עץ החיים ועץ השדה וכנ"ל.

השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך שעיקר התקשרות וייחוד  (דברים יב ט)

כל המדות הק' והמשכות השפעות קדושות וחסדים ורחמים, הוא רק ע"י מדת יסו"ד. ולזה 

' עץ החיים מדת יסוד נק' כביכול בבחי' חוטב עציך כי הוא ממשיך השפע הקדושה מבחי

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 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקנב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

מים וכל ברכאין טבין לכל זרע ישראל ואישי ישראל שואבים ומקבלים וחסדים טובים ורח

השפע הקדושה וכל הטובות וישועות. וכיה"ר עד ביאת משיח צדקנו ויגאלנו גאולת עולם. 
 בב"א. ע"כ.

 

(איכה א כמה גחלים יוצא מעצים, איתא מדרש רבה  אמודבענין שהכהנים היו יודעים ל .ח

יַנס ֲאָתא לִ י) ַנן, : ַחד ֵמַאּתֵ ה ָעְבִדין ּתְ ּמָ ֲהָנא, ֲאַמר ֵליּה מֹוְבָלא ְדֵקיִסין ּכַ ח ַחד ּכַ ּכַ ַלִים, ַאׁשְ ירּוׁשָ

א  א ֶאׁשָ א ְקָטם ְוִתְלּתָ ַנן ְוִתְלּתָ א ּתְ ְלּתָ ה ִהיא ּתִ ד ְיֵביׁשָ ַנן, ּכַ ּה ּתְ ד ְרִטיָבה ֲהָוה ּכּוּלָ ֲאַמר ֵליּה ּכַ
ֲעָרָכה.ִמן ֵהין ְיִליף ַלּה, ֵמֲעֵצי  .ָאְכָלה   ַהּמַ

 

כתב הרה"ח רבי צבי הערשקא ז"ל ששמע מהרה"ק רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצא  .ט

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 

והוי מועל בהקדש, למה היה מותר למלכי בית דוד, ואם ישיבה לא  אם הוי ישיבה הנאב,

מלך אין דנין  (סנהדרין יט.)הוי הנאה למה אסורה לאיש אחר. ותירץ כן דהנה אמרו ז"ל 

אותו, והנפקא מינא למלכי ישראל אבל למלכי בית דוד דנין אותם משום שנאמר בית דוד 

י ישראל היו גאים והתנשאו מאוד ולא כה אמר ה' דינו לבקר משפט, והטעם משום שמלכ

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 

והב' ישיבה משום חלשות ומורא ופחד אין בו כח לעמוד, ומגודל  משום התנשאות וחשיבות.

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 
 בה מותר להם. ע"כ.לעזרה, ומגודל הפחד היו מוכרחים לישב, לכן הישי

  

כתוב וז"ל: דתניא לשכת הגזית  (יומא כה.)בענין הגודל של לשכת הגזית: הנה בגמרא  .י

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 

קדש ואחד פתוח בחול. דאי סלקא דעתך כולה בקדש, זקן יושב במערבה, והאמר פתוח ב

מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואי סלקא דעתך כולה בחול, פייס 

 



  באר                           החייםה
 

קנג  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

'בבית אלהים נהלך ברגש' וליכא. אלא שמע מינה חציה  (תהילים נה טו)במזרחה, והא בעינן 

אחד יש לה ופתוח לקודש, זקן יושב במערבה,  בקדש וחציה בחול. ואי סלקא דעתך פתח

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.

י הגמרא, שלשכת הגזית היא כמין בסילקי גדולה. וחציה קודש וחציה נמצאנו למדים מדבר
  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, 

(עפ"י תפארת ישראל ה' ב' ובעלי דינים ועדים ועדי עדים, נמצא מחזיק קרוב למאתיים איש 

  .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.

וא גדול 'כמין בסילקי גדולה', נראה לתרץ, דהנה מקום על לשון הגמרא שלשכת הגזית ה

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 

נמנה שיעור  יל משנה ב)(לע. אמנם ודאי שאינו נמשך לכנגד המזבח, מכיוון שבמשנה (שם)

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 

, ולצידו לשכת הגולה. נמצא מקום לשכת הגזית לבד התפארת ישראל שם עי"ש)(וכדביאר העץ 
  הוא לערך י"ח אמה או פחות.

אמנם לשכת הגזית יכול להתרחב לצד חוץ להר הבית הרבה מאוד, ואפילו מאה אמה 
  ויותר.

שיש לו פתח לחיל.  (מידות א ז)בבית המוקד לא היה כך, משום שכתוב מפורש במשנה 

יכול להתרחב לצד חוץ יותר ממעט פחות מעשר אמה, כי צריך להיות לו פתח נמצא שאינו 
  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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וא כמין בסילקי גדולה. שהוא ובזה יכול להתיישב ענין מה שכתוב בגמרא שלשכת הגזית ה
  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' 

על הרוחב, והרי שיושבים בחצי גורן אמה. ואף אם האורך יהיה ארוך מאוד, אבל קשה 
  עגולה.

ובפרט כאשר נבוא לחשבון כמה מקום צריך עבור ישיבת הסנהדרין. הנה הסנהדרין יושבים 

. עולה היקף חצי העיגול שהסנהדרין (סוכה ז:)בחצי גורן עגולה. וגברא באמתא יתיב 

במשנה שכל שיש יושבים הוא ע"א אמה. ואם נחשב לעיגול שלם, נמצא קמ"ב אמה. וכתוב 

, נמצא לפי"ז אורך ורוחב העיגול (עירובין יג:)בהיקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח 

בערך מ"ז על מ"ז אמה. ומכיוון שהסנהדרין יושבים רק בחצי עיגול,  [קוטר העיגול]באמצעו 

נמצא האורך ורוחב בערך מ"ז על כ"ג אמה. ומלבד זאת צריך להיות מקום עבור התלמידים 
  בים כנגד הסנהדרין בשלש שורות, ג"כ בעיגול.שיוש

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. 

ורך לשכת הגזית ממזרח ומלשון הגמרא 'חציה' משמע ששני החצאים שווים. נמצא שעולה א

[ומסתמא אינם יושבים בצמצום, נמצא המידה לכל הפחות בערך מאה למערב לערך צ"ד אמה 

  .אמה]

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

  .הר"מ קזיס]

ש מקום. שהרי יש והנה, לשכת הגזית נמצאת בצד צפון של העזרה. ולפי"ז יש לעיין איך י

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 

, וכל שער רחבו עשר אמה. ומסתמא השערים אינם [שער הניצוץ, שער הקרבן, שער הנשים]

י, ויש רווח ביניהם. ומלבדם יש ל"ב אמה שכנגד המזבח, שמלשון סמוכים ממש אחד לשנ

. נמצא עולה (כמו שביאר התפארת ישראל)המשנה עולה שאין שם לשכה אחרת כנגד המזבח 

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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העזרה הוא רק קפ"ז אמה. וא"כ יוקשה היכן יש מקום עבור עוד לשכה  והנה אורך כל
  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.

נם יוקשה על זה, שהרי הסנהדרין צריכים להיות סמוכים למזבח, ואיך יהיו בהר הבית אמ
  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 

. (יומא כא.)מידה. וכרובים בנס היו עומדים גשמיות. וכמו שכתוב שמקום ארון אינו מן ה

. ואפילו ה'עומדים צפופים' הוא נס עצום, כי (שם)וכן עומדים צפופים ומשתחווים רווחים 

. ובפרט למשל ברגלים שאז (וכמובא במדרשים)באו לבית המקדש עשרות מליוני יהודים 

שה דאורייתא על מצות עשה דאורייתא על כל איש ישראל לבוא ולעלות לרגל, ומצות ע

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. 

צום עד מאוד. וכן בהקרבת קרבן פסח ובעבודת יום הכיפורים. ניסים נוראים וזה נס ופלא ע
  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 

שאינו בגדר טבע העולם כלל, והוא למעלה  בגדר נס, אלא כך הוא הטבע בבית המקדש,

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 
  השתחוו.שבאו כולם לצד מזרח ושם  (יומא כא.)המקום רחב מאוד. וכפי המבואר ברש"י 

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.

על המנורות של שמחת בית השואבה,  (סוכה פרק ה הלכה ב) וכענין שכתוב בירושלמי

. ומתרץ הירושלמי שמקום [עיין שם את החשבון]המנורות דלכאורה אין שם מקום עבור 
  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.

, אמר מרן הגר"ח קניבסקי (יומא כא.)' לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולםוכמו שלגבי '

יה מותר להחזיקם ביד, ועל כך לא נאמר שאין סומכין על הנס, כיוון שנשתנה שליט"א שה
  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 
  הרה בימינו תהיה הקרבת קרבן פסח, ויתואר הדבר בקצרה לפי הבנתנו הקלושה. במ

מספרת 'תנו רבנן, פעם אחת בקש אגריפס המלך לתן עיניו באוכלוסי  (פסחים סד:)הגמרא 

ישראל, אמר ליה לכהן גדול, תן עיניך בפסחים, נטל כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים 

רים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה. ואין לך כל פסח ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי מצ

ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם, והיו קוראין אותו פסח מעובין' וכו'. ובמדרש 

מוסיף על כך: 'תני רבי חייא אפילו ארבעים ואפלו חמשים. בר קפרא אמר  (איכ"ר א ב)

בכל חבורה,  11ולפחות היו אפילו מאה'. ומשמע מהגמרא ומהמדרש שלא היה מספר קבוע, 

, ולכן נחשב לפי המספר הקטן ביותר 100והמדרש רק מוסיף שהיו חבורות שהיו בהם 

פסחים ונכפיל זאת  [מליון ומאתים אלף] 1,200,000למרות שבודאי היו הרבה יותר. והנה היו 

 יון][שנים עשר מל 12,000,000איש לקרבן פסח, עולה שהיו בירושלים בימות הפסח  10לפי 
  נפשות. 

ונתאר איך הדבר נראה. לפני ימי הפסח עם ישראל עולים לרגל בהמוניהם. 'כל שהוא 

(רמב"ם הלכות מעשה מעולי הרגלים חייב להקריב קרבנותיו ברגל הראשון שהוא עולה' 

או בכסף  -. כל עם ישראל באים עם בקר וצאן שהם התחייבו במשך השנה הקרבנות יד יג)

 1,200,000הבהמות שחייב להיות בירושלים בתקופה זו? באו חשבון:  מה מספר -לקנותם. 

לקרבן פסח. בנוסף לכך היו מביאים חגיגת ארבעה עשר, עולת ראיה, שלמי חגיגה ושלמי 

(רמב"ם הלכות קרבן פסח שמחה. כמה צריך מכל אלו? חגיגת ארבעה עשר רשות ואינה חובה 

בן פסח, שהרי צריך לשבוע קודם מהחגיגה והמספר המשוער הוא פי ארבע יותר מקר י יג)

. [ארבע מליון ושמונה מאות אלף] 4,800,000- , זה מסתכם בכ(רמב"ם הלכות קרבן פסח ח ג)

, ואם אין לו משלו (רמב"ם הלכות חגיגה א א)עולת ראיה ושלמי חגיגה הנם חובה לגברים 
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. שלמי טורי אבן חגיגה ו)(תוספתא חגיגה א ו ועיין שם בספר חזון יחזקאל. משתתף עם אחרים 

(תוס' פסחים צה: . אמנם אפשר לצאת בשל חבירו (רמב"ם הלכות חגיגה א א)שמחה חובה לכל 

, יש שלא היו מביאים ויש ג)-(רמב"ם הלכות חגיגה א ב. ולכולם אין להם שיעור ד"ה טעון)

כל שהיו מביאים יותר מאחד כמבואר בגמרא וברמב"ם, ניתן להעריכם בכמות של אחד ל

קרבנות. וכל זה מלבד  12,000,000- . והכל יחד מסתכם בכ6,000,000נפש שהם 

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

קרבנות, ויתכן  24,000,000, יולדת וכו' וסתם נדרים ונדבות. יחד היו בודאי מאן דאמר]

  שאפלו יותר.

מחלקים את התפקידים. מצוים לסוחרי הבהמות להביא מסביבות ירושלים  ראשי הסנהדרין

את כל הצאן והבקר הקימים כדי שיספיקו לכל הקרבנות, ובהגיעם להרים אשר סביבות 

(תאור ירושלים, היה הריבוי כל כך עד שלא נראה הדשא, כי כלו הפך לבן מלבנונית הצמר 

  .)מספר 'שבט יהודה' בשם רומאי אחד מובא להלן

לכל העם הזה, והרי  [מצות! ושאר ירקות]הסנהדרין בודאי דאגו גם שיהיה מספיק אוכל 

עשרון כמבאר  -[כירידת המן אכילה ממוצעת של אדם בכל יום היא כשיעור החייב בחלה 

, אם כן דאגו שיהיה מספיק אוכל לשבעה, שמונה או עשרה ימים שכל בגמרא עירובין פג:]

ין בתוס' זבחים צז. ד"ה ופנית, ותוס' סוכה מז. ד"ה לינה, ועיין במשנה [עיהקהל נשאר בירושלים 

ק"ג  20ק"ג ולעשרה ימים זה  2. עשרון הוא בערך ב"מ כ"ח. שרק לאחר הרגל הלכו הביתה]

[אמנם גם טונות אוכל  240,000ק"ג דהיינו  240,000,000נפשות זה  12,000,000- לנפש, ל

בקבוקי יין לפחות לארבע כוסות ולקידוש. אך  12,000,000-, ובשר הקרבנות שאכלו כלול בזה]

לא רק האנשים אוכלים. גם הפרות אוכלות עד השחיטה, ודאגו שיהיה מספיק תבן כדי 

בקר וצאן. ומה עם הסוסים והחמורים שרכבו עליהם? הכמויות של  24,000,000להאכיל 
  האוכל בלתי ניתנות לתאור. 

ור באיזה מקום. הסנהדרין הקימו בודאי 'גמ"ח דירות' בנוסף לזה כל הקהל הזה צריך לג

'ולא אמר אדם מעולם צר לי המקום שאלין  [לו ולמקנהו!]שכל מי שבא דאגו לו לאכסניה 

. היהודי המגיע לירושלים אינו דואג, אין הוא צריך לחפש דירה (אבות ה)בירושלים' 

אין משכירין בתים בירושלים, ר' ' יומא יב.] -[לדעה אחת בשכירות, הוא מקבל דירה חנם כי 

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. 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקנח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

א צפוף בהמות, וזה ל 24,000,000אנשים, ועוד  12,000,000בירושלים ישנם כעת  -פלא 
ובאדר"נ  - [ובעצם מאיפה היו מיטות לכלם כדי שיסבו על מיטה כבודה? ומאיפה היו מיטות לישון 

  . פרק ל"ה מבאר שזה היה מהניסים של ירושלים]

וכעת לתאור סדר ההקרבה שיהיה במהרה בימינו. כלם צריכים להקריב קרבן פסח, אבל 

מה עושים? הולכים בירושלים לרחוב רבים היו טמאי מת. ורבים חששו אולי הם טמאי מת? 

 - 'הטהרה' שם מהחלון מזים מי חטאת על כל מי שעובר עד שהרחוב נראה כתעלת מים 

עושים זאת ביום השלישי וביום השביעי  -כשהאדם מרגיש שהוזה עליו ידע הוא שנטהר 

  . לפי פירוש הרמב"ם והרע"ב) - (משניות פרה פי"ב 

 (רש"י יומא ל. ד"ה לעבודה ותוס' שם ד"ה אין אדם)במקוה כל מי שנכנס לעזרה חייב בטבילה 

מלבד שכל מי שהזו  [ולרמב"ם הלכות ביאת מקדש ה' ד', דוקא מי שנכנס לעזרה לעבוד עבודה]

עליו חייב לטבול להטהר מטמאת מת. אם כן הכינו בירושלים הרבה מקואות שבמשך יום 

 -במקוה. וגם למחרת היום איש לטבול  1,200,000 -ארבעה עשר יוכלו כל הקהל 

כשיביאו עולת ראיה, יטבלו כולם במקוה, ואז כדלהלן יהיו כשש מליון אנשים, וצריך 

ירד וטבל עלה  -להכין מקואות לכולם שיטבלו לפני שחרית. בכמה זמן אפשר לטבול 

שניות לטבילה  27-שזה מהלך חמישים אמה שהוא כ - (זבים א ד)רא"ש -ונסתפג? מבואר ב

שעות. נשער  45,000שניות, שהם  162,000,000- וזה מסתכם ב -  דקות למיל) 18(לפי 

[גם בלא לחשב את לעצמנו כמה מקואות היו שכולם הספיקו לטבול ולהגיע בזמן לתפילה 

. הקרבת קרבן פסח היא בשעה 'שמונה ומחצה' בשעות ה'נסתפג' שאפשר לעשותו מחוץ למקוה]

י שעות לפני הלילה, ונמשכת עד השקיעה ופחות מזה. דהיינו שלש וחצ (פסחים נט.)זמניות 

. בשתי הכתות הראשונות היו קוראים פעמים את (פסחים סד.)הפסח נשחט בשלש כתות 

לפי זה כמות האנשים שהיו בכל  -ההלל, ומימיהם של כת שלישית לא הגיעו ל'אהבתי' 

כם בכרבע מזה , ושל הכת השלישית מסת530,000- אחת משתי הכתות הראשונות מסתכם בכ
  ונתבונן לפי זה בסדר הדברים. 140,000-שהם כ

, צועדים [שלש וחצי שעות לפני הלילה]ביום ארבעה עשר, כשמתקרבת השעה 'שמונה ומחצה' 

לכאורה יש  -עם הכבש או העז לכוון בית המקדש. הרחובות מלאים, אנשים וכבשים, 

, אף שמליוני אנשים ומליוני לחשוש שמא יטמאו ברגע האחרון מאיזה שרץ, אך אין חשש

בהמות הולכים ברחוב, הרחוב נקי ומבריק ואין בו לכלוך אפילו כ'עדשה', כי 'שווקי 

. כדאי שלפחות אחד מבני (בבא מציעא כו. ובתוד"ה עשויין)ירושלים עשוים להתכבד בכל יום' 

השחיטה [כמבאר ברש"י פסחים ז: שמצות החבורה הנמנים על קרבן פסח ידע הלכות שחיטה 

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

 



  באר                           החייםה
 

קנט  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

מגיעים להר הבית ששטחו הכולל חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, ורואים שכל הר 

 - שטחה של העזרה הפנויה מבנין הבית מלא אנשים ובהמות. לאן יכנסו כל אלו? הרי כל 

אמות מרובעות,  14850אמה שהם  110אמה על  135עזרת ישראל ועזרת כהנים זה בערך 

מטר רבוע, והרי  3712.5שהם  55מטר על  67.5 [לפי מידות ר' חיים נאה]ובתרגום למטרים 

, אנשים במטר מרובע 4אדם תופס שטח של אמה על אמה, דהיינו  - 'גברא באמתא יתיב' 

[באם נניח שמכל חבורה הלך רק וכעת מתקרבים לבית המקדש מליון ומאתים אלף אנשים, 

ואתם מליון ומאתים אלף כבשים ועזים, וכיצד יכנסו  אם הלכו יותר החשבון יגדל] -איש אחד, 

כולם? ובכלל, הרי כל הזמן המיועד להקרבת קרבן פסח הוא רק שלש שעות ומחצה, איך 

נשים להכנס לבית המקדש במשך זמן כל כך קצר, להקריב את יכולים כל כך הרבה א
  קרבנם ולצאת? 

לויים עומדים ליד השער  12מתקרבים לשערי בית המקדש, ההמונים זורמים ונכנסים, 

- , כאשר נכנסו כ(עדות הרומאי)ליד השער מבפנים ומשגיחים על הסדר  12מבחוץ ועוד 

[לחד מאן ה והדלתות ננעלות בדרך נס כבשים, נתמלאה העזר 530,000איש עם  530,000

  , ואז מתחלה ההקרבה של הכת הראשונה. דאמר בגמרא פסחים סד:]

כבשים, ובכל מטר מרובע הרי יש  35איש עם  35-לפי החשבון עומדים בכל אמה מרבעת כ

כבשים!!, וזה מלבד רבבות הכהנים  140איש עם  140ארבע אמות יוצא שבכל מטר עמדו 

רואים כולם שיש עם רב, אך יחד עם זאת אין כלל צפיפות בעזרה,  המשרתים. ובאמת

טורים של  66-אחרת איך יכלו כל האנשים והכבשים להמצא בתנועה מתמדת, כדלהלן. כ

(פסחים , כדי שלא יתלכלכו בגדיהם בדם [מאבן]כהנים עומדים סביבות המזבח על אצטבאות 

 62ומזה יש להוריד  -אמה  128והמזבח היקפו  -[משוער לפי החשבון של גברא באמתא יתיב , סה:)

  .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 

קים היו טסים אל המזבח ונמסרים מכהן לכהן כחצים ביד גבור ולא היה נראה הדם. המזר

. לפי החשבון, לחמש מאות (תאור הרומאי)כיצד הם נמסרים מיד ליד מרוב המהירות 

טורים, עולה לכל טור שמונת אלפים ושלושים כבשים,  66- ושלושים אלף איש המחולקים ל

שניות, אם כן כל כבש נשחט  5400היינו והם נשחטים לכל היותר במשך תשעים דקות ד

  בפחות משניה.

על 'אונקליות', שהם  (פסחים סד.)מיד אחר השחיטה הולכים להפשיט את העור של הקרבן 

הווים המתאימים לכך. מי שלא מוצא לוקח מהמקלות הדקים שהיו שם ותלה אותם על 

חד מהנמצאים שם כתפו וכתף חברו, תולה עליהם את הכבש ומפשיט אותו באויר. כל א

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקס

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

[היכן היה מקום להניח כל כך הוא ממחה ל'ניקור', מוציא את האימורים, שם אותם בכלי שרת 

, ומשאיר לכהנים שהספיקו בזריזותם להקריב אותם עד שקיעת החמה הרבה כלי שרת מלאים?]

[מלבד בזמן שחל ערב פסח בשבת שאז אפשר היה להקריבם כל , (רמב"ם הלכות קרבן פסח א) -

  .(משנה פסחים סד). והספיקו גם לשטוף את העזרה לפני השקיעה הלילה (רמב"ם שם)]

עוד לפני שהלויים הספיקו להתחיל  - תוך זמן קצר נגמרת ההקרבה של הכת הראשונה, 

. והיא יוצאת ומפנה את העזרה. מיד נכנסת כת (משנה פסחים סד.)פעם שלישית את ההלל 

[כדי לצייר את גודל יזות ומפנה מקום לכת השלישית שניה וגם היא גומרת את מעשיה בזר

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]

צליית הפסח ואכילתו רק בקומת קרקע מי שגמר להקריב הולך הביתה לצלות את הפסח. 

ולפי החשבון יוצא שאם כל תנור גדלו מטר  (פסחים פה:)מפני שגגין ועליות לא נתקדשו 

ובפרט כשערב פסח חל בשבת שאז כולם יצאו יחד  -[ויתכן שכל אחד צלה בתנור נפרד מרובע 

טר ומאתים מטר , אזי התנורים בלבד היו מחזיקים קילומטר שלם על קילומלצלות את הפסח]

מבואר באדר"נ שמניסי ירושלים היה שלא אמר אדם לא מצאתי  -[ובאמת משטחה של ירושלים 

קילומטר  3. ושנים עשר מליון אמות מרובעות היה צריך לאנשים, שזה תנור לצליית פסחים]

, וזאת כאשר לא מסבים, בהסבה, צריך הרבה יותר. ובכמות כזאת [לפי ר' חיים נאה]מרובע 
  . (פסחים פד)נבקעות גגות ירושלים  -אנשים לא פלא שמקול ההלל 'פקע איגרא' של 

ביום טוב הראשון של פסח יש חובת 'שלמי חגיגה' ו'שלמי שמחה', ואמנם יש להם 

. בנוסף לכך מי (רמב"ם חגיגה הלכות א ה)תשלומים, אך המצוה העיקרית היא ביום הראשון 

בית המקדש, ומי שהולך לבית המקדש חייב גם לא ילך ביום הראשון של פסח להתפלל ב
  . (רמב"ם הלכות חגיגה א א)ב'עולת ראיה' בו ביום ואם לא הביא עבר על לא תעשה 

הגברים שהיו  6,000,000אם כן ביום הראשון של חג הפסח, באו לבית המקדש כל 

מליון  6- וכולם הצליחו להכנס לבית המקדש, ולהקריב כ [נשים פטורות]בירושלים, עם טפם 

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 

 1616-אנשים ו 1616[שהם: כבשים באמה מרובעת!!  404-איש ו 404-שטח העזרה, עמדו כ

אמה שמותר לישראל לעמוד, ואם  11-במשך התפילה הם עמדו רק באך  בהמות למטר רבוע]

[לפי ספר נדחי ישראל פרק מ"ג לבעל החפץ איש באמה!  4040-והיו כ 10כן הצפיפות היתה פי 

חיים, וזה לשונו: שבאחת עשרה אמה ממקום כניסת העזרה ולפנים לצד המזבח שהיו מותרין ישראלים 

שהיה מספרם אלפים ורבבות אנשים שהיה צריך לרחב עמידתן  לעמד שם, עמדו כל הקהל בזמן הרגל

בנוסף לזאת  כמה מילין ועמידתן היה צפופים ובעת השתחויה נעשה רווח שהיו משתחוים רווחים]

 



  באר                           החייםה
 

קסא  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

המזבח שרף במשך לילה אחד את כל העולות ראיה שכולן כליל לאשים, ואת האימורים של 
  כל הכמות העצומה הזאת של הקרבנות. 

'קול נתנו בבית ד' כיום מועד' ואומר התרגום:  (איכה ב ז)בן מאד מה שכתוב לפי זה מו

'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 

ר איזה קול גדול היה כאשר כלם באו להתפלל, העמוס ביותר בבית המקדש, וקשה לציי
  וענו 'אמן יהא שמיה רבה מברך' בכל כוחם!!

  

  מנחת נסכים

קרבנות חגיגה  )4,800,000(ארבע מליון שמונה מאות אלף - כאמור, בערב פסח, הקריבו כ

קרבנות  )6,000,000(ושלמי שמחה, מלבד קרבן פסח. וביום טוב ראשון הקריבו כשש מליון 
  ראיה, ושלמי שמחה. של עולת

, חיבים לצרף גם נסכים ומנחות, נסכים ככתוב (מלבד קרבן פסח שפטור)לכל הקרבנות האלו 

[יחשב בזה לפי הקטן ביותר שהם מנחת ונסכי ושיעורם  ג)-(הלכות מעשה הקרבנות ב בברמב"ם 

ידות רבע ההין שמן, רבע ההין יין. ובמ -עשרון סולת  (הלכות מעשה הקרבנות ב ד) הכבש]

ליטר יין, ליטר שמן, ו - עולה קצת יותר מ [לפי השעור הקטן יותר של רבי חיים נאה]זמננו 

[לפי מדות החזון איש זה מסתכם בקרוב לפי ליטר  4.4ליטר סולת. נפח כלם יחד הוא  2.4

  .שניים]

שבבית המקדש היו שני  (הלכות כלי המקדש ז יב)איפה קנו נסכים אלו. מבואר ברמב"ם 

. באחד מהם היו משלמים, ומקבלים אישור על כך, ובדלפק השני היו מקבלים דלפקים
  תמורת הפתק את המנחות והנסכים להם הוצרכו.

כי את המנחה  (הלכות מעשה הקרבנות ב א)מה עשו עם המנחה והנסך? מבואר ברמב"ם 

ח. הקריבו על גבי המזבח, ואת היין שפכו ביסוד המזב [המכילה את הסולת הבלולה בשמן]

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 

ליטר,  4.4- מליון ושמונה מאות אלף קרבנות שנצרכו לנסכים. המנחה לכל קרבן מסתכמת ב

וכשנכפיל זאת בעשר מליון שמנה מאות אלף יעלה בידינו שהיו שם ארבעים ושבע אלף 

של שמן, קמח, ויין. וכל זה מלבד הכלים בהם  )47520(חמש מאות ועשרים מטר מעוקב 
  החזיקו את המנחות האלו, שיתכן והם הכפילו את השטח הנצרך לאכסון.

מטר בגובה של  69מטר על  69כדי לאחסן כמות כזאת צריכים מחסנים בגדל של לפחות 

רץ מטר. להמחיש קצת, מדות אלו, יש לדעת כי אחד הבתי מדרש הגדולים ביותר בא 10

פעמים בנפח זה, וכל אחד ישער לפי בית מדרש גדול שהוא מכיר, ויוכל להעריך  10נכנס 

משאיות  670את גדל המחסנים. תיאור נוסף שניתן לתאר, הוא שנפח זה שוה לנפח של כ 
  שתא המטען של כל אחד הוא בגודל של אוטובוס. 

  פס.אוטובוסים רגילים, איזה שטח זה תו 670נתאר לעצמנו חניה של 

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 

אנשים, והמתינו בסבלנות עד שכל אחד יקבל את הנסכים בתורו,  )6,000,000(שש מליון 
  לחלק לכמות כזו של אנשים את כל מה שבקשו. והממונים על החלוקה, הספיקו 

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 

מטר שזה שטח  12מטר על  12[ולהקריב על המזבח שכל שטחו היה כ"ד אמה על כ"ד אמה 

- מטר מעוקב של קמח ו 14,400אוטובוסים המכילים  250-נפח של כ אוטובוסים] 7בערך של 

[אגב, יש לשים לב כי ששת אלפים מטר מעוקב שמן, הם חמר בערה רב מטר מעוקב שמן  6,000

ועצום, ואלו הדברים היו מתנהגים בדרך הטבע, היתה צריכה להתפשט דליקה עצומה מכמות עצומה 

, וכל זה מלבד ה'עולות' שצריכות להשרף כליל, כזו של שמן, דלקה שבכוחה לשרוף עיר שלמה]

קילו, שעולה הכל יחד  10ומשקל כל כבש לפחות  ]2,000,000[ואם נעריך אותם בשני מליון 

אוטובוסים, שיש להקריבם על  200מטר מעקב אם כן צריך נפח של עוד בערך  20,000- כ

ולפי הראב"ד  -מטר מעוקב יין, אותם היה צריך לנסך באותו יום  6,000-המזבח בו ביום ו

הליטרים, לתוך הספל שהיה ליד  6,000,000ולפי דעת הלחם משנה ברמב"ם, שפכו את כל 

 6,000,000[נתאר לעצמנו כמה זמן אורך לשפך בקבוק יין אחד. ובבית המקדש שפכו המזבח 

  .]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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וז"ל: א. כל העבודות האלו שעושין  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ד אסדר הפיס ברמב"ם  .יא

נכנסין  בכל יום בפייס היו עושין אותן. וכיצד היו עושין. כל כהני בתי אבות של יום

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.

ין אותן לחזנין ומפשיטין אותן ב. ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו. ושאר הכהנים מוסר

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.

ו. ג. כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימו עלי

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 

בעותיהן מונין אותו לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה. ומונה על אצ

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 

 'ויפקדם ד)- (שמואל א טועצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר 
  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.

לשה עשר על סדר עמידתן. כיצד הממונה אומר להם הצביעו ו. הפייס השני זוכין בו ש

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 

הנרות. והחמישי מעלה  שהוא מזבח הקטורת. והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את

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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שלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר ז. הפייס ה

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 

ד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר. אלא כל כהן שזכה וזכה מי שזכה. תמי

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. 

רית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשח
  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 

ני כבשי מוסף. והמשמר האחר שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא זוכה בה בש

שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים. ואלו ואלו חולקין בלחם 
 הפנים.
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  פרק ג

  א משנה
  

ה ָלֶהם ָאַמר  ִמי, זֹוֵרק ִמי, ׁשֹוֵחט ִמי, ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ , ַהְמֻמּנֶ
ן ֵ חַ  ְמַדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ ן ִמי, ַהּפְ ֵ נֹוָרה ֶאת ְמַדׁשּ  ַמֲעֶלה ִמי, ַהּמְ

ֶבשׁ  ֵאָבִרים י ,ְוָהֶרֶגל ָהרֹאשׁ , ַלּכֶ ּתֵ ַדִים ּוׁשְ , ְוָהֶרֶגל ָהעֶֹקץ, ַהּיָ
ָרה ֶהָחֶזה י, ְוַהּגֵ ּתֵ ָרַבִים, ְדָפנֹות ּוׁשְ ים, ְוַהּסֶֹלת, ַהּקְ , ְוַהֲחִבּתִ
ִין ָכה ִמי ָזָכה, ֵהִפיסוּ . ְוַהּיָ זָּ   :ׁשֶ

ה ָלֶהם ָאַמר ,אלאחר שהכהנים באו ללשכת הגזית ]א[ , ַהְמֻמּנֶ
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א. כל העבודות האלו שעושין בכל יום  וז"ל: )יא-ד אתמידין ומוספין (הלכות ברמב"ם המפרש.  .א
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 

אשו של אחד מהן ומחזירה והוא האיש שמתחילין למנות בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ר
  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 

  קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.את המכנסיים של 
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 

ל קצר ונוח להוציאו ולכפותו. מונין לו שלש. ואין מוציאין גודל במקדש מפני הרמאים שהגוד
והמוציא גודל אין מונין אותו לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו 
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תחילה. ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם 
  המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס ראשון לעבודה.

ימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים עצמן לפי ד. ולמה מונה המניין שהסכ
  'ויפקדם בטלאים'. (שמואל א טו ד)שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר 

ה. ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית. הפייס הראשון מי תורם את המזבח. הפיסו 
והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח. והוא מכניס וזכה מי שזכה לתרום. והוא מסדר את המערכה. 

  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 

הוא כדרך שביארנו. וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. והשני שעומד בצדו 
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 

י הדפנות. והעשירי מעלה הקרבים. והאחד עשר מעלה סולת והגרה. והתשיעי מעלה שת
  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 
ראשון הוא שיזכה להקטיר מימיו יבא ויפיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה 

  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 

חר בין הערבים העבודות שחרית יזכה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס א
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.
י ט. בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין בשחר אנש

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.
ד שיקטירו שני בזיכי לבונה על האש. והלבונה טעונה מלח כשאר י. ואין אוכלין את הלחם ע

  הקרבנות.
  יא. ואחר קרבן המוספין מקטירין שני הבזיכין. ושני כהנים מקריבין את שני הבזיכין.

הוא הממונה על הפייסות, ושמו מתיא בן שמואל, כמו שנתבאר לעיל פרק א' משנה ב'  .ב
  .(תפארת ישראל)

  .(רמב"ם)פייסות. ועכשיו הוא הפיס השני  בכל יום יש ארבע .ג
ין, ָרִצין ְועֹוִלין ד)-(ב אביומא  ֵהן ְמֻרּבִ ַח, ּתֹוֵרם. ּוִבְזַמן ׁשֶ ְזּבֵ רֹוֶצה ִלְתֹרם ֶאת ַהּמִ ל ִמי ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּכָ : ּבָ

ֵניֶהם ׁשָ  ע ַאּמֹות ָזָכה. ְוִאם ָהיּו ׁשְ ֶבׁש, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו ְבַאְרּבַ ּכֶ ִוין, ַהְמֻמּנֶה אֹוֵמר ָלֶהם ּבַ
ׁש. ְקּדָ ּמִ ל ּבַ ִים, ְוֵאין מֹוִציִאין ֲאֻגּדָ ּתַ יעּו. ּוָמה ֵהן מֹוִציִאין, ַאַחת אֹו ׁשְ   ַהְצּבִ

 



  באר                           החייםה
 

קסז  חיי תמיד משנה א פרק ג

  .דפיס, דהיינו גורל
סדר הזוכים בפיס הזה: הראשון שעולה בגורל, הוא השוחט, 
והשני שעומד לצידו הוא הזורק, והשלישי שהוא הסמוך לשני 

  .ההוא מדשן מזבח הפנימי, וכן הלאה
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ָרה ַרגְ  ּבְ ֶבׁש, ְוָדַחף ֶאָחד ֵמֶהן ֶאת ֲחֵברֹו, ְוָנַפל ְוִנׁשְ ּכֶ ִוין ְוָרִצין ְועֹוִלין ּבַ ֵניֶהם ׁשָ ָהיּו ׁשְ ה ׁשֶ לֹו. ְוֵכיָון ַמֲעׂשֶ
עָ  א ְבַפִיס. ַאְרּבָ ַח ֶאּלָ ְזּבֵ ּלֹא ְיהּו תֹוְרִמין ֶאת ַהּמִ ָנה, ִהְתִקינּו ׁשֶ ִאין ִליֵדי ַסּכָ ּבָ ין ׁשֶ ָראּו ֵבית ּדִ ה ׁשֶ

ִיס ָהִראׁשֹון. ם, ְוזֶה ַהּפַ   ְפָיסֹות ָהיּו ׁשָ
ן ִמְזבֵּ  ֵ ִני, ִמי ׁשֹוֵחט, ִמי זֹוֵרק, ּוִמי ְמַדׁשּ ֵ ִיס ַהׁשּ נֹוָרה, ּוִמי ַמֲעֶלה ַהּפַ ן ֶאת ַהּמְ ֵ ִניִמי, ּוִמי ְמַדׁשּ ַח ַהּפְ

ָפנֹות, וְ  י ַהּדְ ּתֵ ָרה, ּוׁשְ ַדִים, ָהֹעֶקץ ְוָהֶרֶגל, ֶהָחזֶה ְוַהּגֵ י ַהּיָ ּתֵ ֶבׁש, ָהֹראׁש ְוָהֶרֶגל, ּוׁשְ ָרַבִים, ֵאָבִרים ַלּכֶ ַהּקְ
ה ָעשָׂ  לׁשָ ִין. ׁשְ ין, ְוַהּיָ י ְוַהּסֶֹלת, ְוַהֲחִבּתִ ּום ַרּבִ י ֲעִקיָבא ִמׁשּ ן ַעזַּאי ִלְפֵני ַרּבִ ר ּכֲֹהִנים ָזכּו בֹו. ָאַמר ּבֶ

ֶרְך ִהּלּוכֹו ָהָיה ָקֵרב. ַע, ּדֶ   ְיהֹוׁשֻ
ִנים, ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים מִ  ים ִעם ְיׁשָ ֹטֶרת ּבֹאּו ְוָהִפיסּו. ְוָהְרִביִעי, ֲחָדׁשִ ים ַלּקְ י, ֲחָדׁשִ ִליׁשִ ְ ִיס ַהׁשּ ן ַהּפַ

ַח.ַהכֶּ  ְזּבֵ     ֶבׁש ְוַלּמִ
: כשהיו הכהנים של וז"ל בענין סדר עשיית הפייסות (יומא כה.)מאירי רע"ב. תפארת ישראל. ב .ד

בית אב מתכנסים לפייס, היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה, ועומדין 
קן מזקני הסנהדרין יושב שם כמין כולייר, והוא תכשיט עגול, ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול, וז

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 

בעות, מכירין שממנו מתחיל החשבון, ואח"כ הזקן מודיעם המנין, והממונה מקיף ומונה האצ
  ואותו שכלה בו המנין זכה.

כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה  :(הלכות תמידין ומוספין ד ג)ברמב"ם 
או אלף או כל מניין שיסכימו עליו. והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או 

ל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר שתים. ואם הוציא שלש מונין לו שלש. ואין מוציאין גוד
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.
הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן. כיצד הממונה : (שם ו)ולהלן בענין הפיס השני 

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 

א מזבח הקטורת. והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות. והחמישי הפנימי שהו
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 

  ה החביתין. והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.עשר מעלה סולת הנסכים. והשנים עשר מעל
  יומא כ"ה: רמב"ם. .ה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקסח

  .ושלש עשרה כהנים זוכים בפיס הזה, לפי הסדר

מי שוחט את קרבן  ,ׁשֹוֵחט ִמי הפיס הוא על העבודות האלו:
  .ח. והוא הזוכה ראשון בפיסזהתמיד

. טמי זורק את דם קרבן התמיד, והוא גם מקבל את הדם ,זֹוֵרק ִמי
  .יוזוכה בה השני שעומד ליד מי שזכה לשחוט

ן ִמי ֵ ַח  ְמַדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ השלישי, הוא מסיר את אפר מזבח  ,ַהּפְ
  .יאת הקטורת בכל יוםהפנימי, מכיוון שבו מקטירין א

ן ִמי ֵ נֹוָרה ֶאת ְמַדׁשּ הרביעי, מנקה נרות המנורה, ומוציא  ,ַהּמְ
  .יג. הוא המטיב את הנרותיבהאפר שנשרף מהפתילות

ֶבׁש  ֵאָבִרים ַמֲעֶלה ִמי מי מעלה את אברי קרבן התמיד לכבש.  ,ַלּכֶ

 ָהרֹאׁש  :ידועכשיו מפרש ששישה כהנים זוכים בהעלאת האברים
  .טוהכהן החמישי מעלה את הראש ואת רגל ימין ,ְוָהֶרֶגל

י ּתֵ ַדִים ּוׁשְ   .טזהשישי מעלה את שתי הידים ,ַהּיָ
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  יומא פרק ב' משנה ג'. רמב"ם.  .ו
אף על גב דשחיטה כשרה בזר, תקנו בה פייס, דתחילת עבודת התמיד היא וחביבה להו, אי  .ז

  .(רע"ב) לא יטילו פייס אתו לאינצויי עלה ואתו בה לידי סכנה
  רמב"ם. .ח
המקבל הדם הוא הזורק, רק נקט תכלית עבודת "ה: המפרש. רע"ב. תפארת ישראל. יומא כ .ט

  .(תפארת ישראל) הדם, דהזריקה הוא עיקר הכפרה
  רמב"ם. .י

  רמב"ם. .יא
  רמב"ם. .יב
  תפארת ישראל. .יג
  עפ"י תפארת ישראל. .יד
  להלן פרק ד' משנה ג'. .טו
  רמב"ם. .טז



  באר                           החייםה
 

קסט  חיי תמיד משנה א פרק ג

  .יחואת רגל שמאל יזהשביעי מעלה את הזנב ,ְוָהֶרֶגל ָהעֶֹקץ

ָרה ֶהָחֶזה   .כואת הצואר יטהשמיני מעלה את החזה ,ְוַהּגֵ

י ּתֵ   התשיעי מעלה את שתי הדפנות. ,ְדָפנֹות ּוׁשְ

ָרַבִים   .כאהעשירי מעלה את הקרביים ,ַהּקְ

הכהן האחד עשר, מעלה את הסולת של מנחת הנסכים  ,ְוַהּסֶֹלת
  .כבשמקריבים עם הקרבן תמיד

ים הכהן השנים עשר, מעלה חצי משתים עשרה  ]ב[ ,ְוַהֲחִבּתִ
 כגהחלות של מנחת החביתין שמקריבים משל הכהן גדול בבוקר

  .[והחצי השני יחד עם תמיד של בין הערביים]
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  . שוואנץ שטיקכתב על העוקץ:  (יומא ב ג)המפרש. התפארת ישראל  .יז
  להלן פרק ד' משנה ג'. .יח
  .(המפרש) וחותכין מכאן ומכאן בלא ראשי צלעות ,החזה הוא השומן הרואה את הקרקע .יט

(רע"ב  הוא שומן החזה הרואה את הקרקע, וחותכין אותו אילך ואילך בלא ראשי הצלעות החזה.
  .יומא ב ג)

  .(המפרש)קנה והלב ובו מחובר ה ,והגרה הוא הצואר .כ
  .(רע"ב יומא ב ג)וכו' מקום שהוא מעלה גרה, הוא הצואר, ובו מחוברים  .והגרה

  רמב"ם. הרי שישה כהנים שמעלים את האברים. .כא
  רמב"ם. .כב

ִתית ְרִביִעת (במדבר כח ה)ככתוב בפרשת התמיד  ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה ּבְ : ַוֲעׂשִ
  ין.ַההִ 

: היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים (הלכות מעשה הקרבנות ב א)ברמב"ם 
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 

  א מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.אותו על האש אל
כמה הוא שיעור נסכים. נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין : (שם ד)ולהלן 

שמן ויין לנסך רביעית ההין. וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל אף 
ונים סלת בלול בשלישית ההין שמן ויין לנסך על פי שהיא גדולה. אבל נסכי איל הן שני עשר

שלישית ההין. ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין 
  . שמן ויין לנסך חצי ההין

  תפארת ישראל. .כג
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקע

ִין, וְ  הכהן השלשה עשר, מעלה את היין לניסוך היין, שמנסכים ַהּיָ
  .כדעם קרבן התמיד

ָכה,  ִמי ָזָכה עשו את הפיס,, ֵהִפיסוּ  ּזָ   ומי שזכה זכה, לפי הסדר.ׁשֶ
  

  ב משנה
  

ה ָלֶהם ָאַמר יעַ  ִאם ּוְראוּ  ְצאוּ , ַהְמֻמּנֶ ִחיָטה ְזַמן ִהּגִ ְ  ִאם. ַהׁשּ
יעַ  ְרַקאי, אֹוֵמר ָהרֹוֶאה, ִהּגִ מּוֵאל ֶבן ַמְתָיא. ּבַ  ֵהִאיר, אֹוֵמר ׁשְ
ֵני ְזָרח, ָכל ּפְ הּוא ַעד ַהּמִ   ֵהין:, אֹוֵמר ְוהּוא, ְבֶחְברֹון ׁשֶ

ה ָלֶהם ָאַמר ]ג[ , כהמלשכת הגזיתְצאּו  אמר הממונה לכהנים, ,ַהְמֻמּנֶ

יַע  ִאם ּוְראוּ  ,כוולכו למקום גבוה שיש בבית המקדש  ְזַמן ִהּגִ
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הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן  [החביתין]וז"ל:  (יומא ב ג)בתפארת ישראל 
ברותחין ולש ואופה אותן, ומקריב ו' חלות בבוקר פתות פתים, עם חצי קומץ לבונה, וו'  וחולטן

חלות האחרות פתותות עם קומץ לבונה בערב, ולרמב"ם מקריב י"ב חצי חלות פתותות בבוקר, 
היו קרבין, ומדהיו נאפות בשמן במחבת, להכי  הן גדולוי"ב חצי חלות פתותות בערב, ומשל כ

  קרוין חביתין.
  רמב"ם. .כד

ָכר (במדבר כח ז)ככתוב בפרשת התמיד  ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ֶבׂש ָהֶאָחד ּבַ : ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ
  ַלה'.

: היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים (הלכות מעשה הקרבנות ב א)ברמב"ם 
נה לא תנופה ולא הגשה ולא והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים. ומנחת נסכים אינה טעו

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.

כמה הוא שיעור נסכים. נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין : (שם ד)ולהלן 
ן לנסך רביעית ההין. וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בין זכר בין נקבה או נסכי רחל אף שמן ויי

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 

  . לנסך חצי ההיןשמן ויין 



  באר                           החייםה
 

קעא  חיי תמיד משנה ב פרק ג

ִחיָטה, ְ , כזותראו ותסתכלו בצד מזרח האם כבר עלה השחר ַהׁשּ
כי אסור לשחוט את  .ואפשר כבר לשחוט את קרבן התמיד

יֹום ִזְבֲחֶכם כחהתמיד בלילה, שנאמר   .כטּבְ

יַע  ִאם , אֹוֵמר ָהרֹוֶאה אם רואה שכבר יש מעט אור מהשחר, ,ִהּגִ
ְרַקאי   .להאיר והבריק השחר .ּבַ

מּוֵאל ֶבן ַמְתָיא ]ד[ מתיא בן שמואל הוא הממונה, והוא  ,אֹוֵמר ׁשְ
, חולק על תנא קמא, ואומר שאין מספיק שיהיה קצת לאתנא

, אלא, זה שהלך להסתכל ממתין עד שיאיר לבברק אור כנקודה

ֵני ֵהִאירכל פני המזרח, ואז אומר:  ְזָרח,  ָכל ּפְ כבר יש אור פני ַהּמִ
כל צד מזרח, ולא רק קצת. וחוזרים ושואלים אותו העומדים 
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  .(תפארת ישראל)כי היו בלשכת הגזית בפיס  .כה
  רמב"ם יומא פרק ג' משנה א'. רע"ב. .כו
  תפארת ישראל. .כז

  ויקרא י"ט ו'. .כח
  רע"ב. .כט

א. מצות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום  וז"ל: )ג-א א(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם 
'שנים ליום עולה  (במדבר כח ג)אחד בין הערבים שנאמר והם הנקראים תמידין. אחד בבקר ו

  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.
צל ויראה לכל שהאריך. והוא משש ומחצה ג. תמיד של בין הערבים שוחטין אותו משיאריך ה

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 

טין קרבן אחר תמיד של צבור. לפי שאסור להקריב קרבן כלל קודם תמיד של שחר. ולא שוח
  של בין הערבים חוץ מקרבן פסח לבדו. שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהן בשתי שעות.

  רע"ב. .ל
  תפארת ישראל. .לא
  רע"ב. .לב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעב

הּוא ַעדלמטה:   ְוהּוא האם האור כבר הגיע עד חברון,, ְבֶחְברֹון ׁשֶ
  .לגכןֵהין, וזה שעומד במקום הגבוה עונה:  ,אֹוֵמר

  

  ג משנה
  

ת ָטֶלה ְוָהִביאוּ  ְצאוּ , ָלֶהם ָאַמר ּכַ ׁשְ ָלִאים ִמּלִ ת ַוֲהֵרי. ַהּטְ ּכַ  ִלׁשְ
ָלִאים עוְ . ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ְבִמְקצֹועַ  ָהְיָתה ַהּטְ כֹות ַאְרּבַ  ְלׁשָ

ם ָהיוּ  ת ַאַחת, ׁשָ ּכַ ָלִאים ִלׁשְ ת ְוַאַחת, ַהּטְ ּכַ , ַהחֹוָתמֹות ִלׁשְ
ת ְוַאַחת ּכַ ית ִלׁשְ ה ְוַאַחת, ַהּמֹוֵקד ּבֵ ּכָ ָהיוּ  ִלׁשְ ין ׁשֶ הּ  עֹוׂשִ  ּבָ
ִנים ֶלֶחם   :ַהּפָ

 ְוָהִביאוּ  ְצאוּ  :לדלאותם שזכו בעבודת התמיד ,הממונהָלֶהם  ָאַמר
תִמ  ָטֶלה ּכַ ׁשְ ָלִאים ּלִ שיביאו טלה לקרבן תמיד מ'לשכת  .ַהּטְ

. לשכה זו לההטלאים'. לשכה זו נקראת גם 'לשכת טלאי קרבן'
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והיינו משום דחברון הוא  רע"ב. תפארת ישראל. בתוך דברי התפארת ישראל כתב וז"ל: .לג
[ולהמפרש ד"ל כנפי שחר כבר עד שם,  בקרן דרומית מזרחית מירושלים ושאלו האם נתפשטו

, וזה כדי להזכיר זכות אבות הקבורים שם, ע"א רצה לומר ששאלו אם יכול לראות משם את חברון]
  .והעליון משיב הן

  .(רמב"ם)ההלכה כשיטת מתיא בן שמואל 
מצות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום  .א: ב)-(א אהלכות תמידין ומוספין ברמב"ם 

'שנים ליום עולה  ג) (במדבר כחנקראים תמידין. אחד בבקר ואחד בין הערבים שנאמר והם ה
   .תמיד' וגו'

 של בקר שוחטין אותו קודם שתעלה החמה משיאור פני כל מזרח.ואימתי זמן שחיטתן.  .ב
  .ופעם אחת דחקה השעה את הצבור בבית שני והקריבו תמיד של שחר בארבע שעות ביום

 ישראל.המפרש. תפארת  .לד

  מדות א' ו'. המפרש. .לה
וז"ל: אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאים  )א ט(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם 

שבמקדש. ויהיו מוכנים קודם יום הקרבה בארבעה ימים. ואע"פ שהיו מבקרין אותו מתחילה לא 
 



  באר                           החייםה
 

קעג  חיי תמיד משנה ג פרק ג

היא אחת מארבע הלשכות שבתוך בית המוקד. בלשכה זו 
מוכנים בכל עת לא פחות משש טלאים בדוקים ממום עבור 

  .לוקרבן תמיד

ת ַוֲהֵרי ּכַ ָלִאים ִלׁשְ לשכת  .ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ְקצֹוַע ְבִמ  ָהְיָתה ַהּטְ
  .לזהטלאים נמצאת צפונית מערבית לעזרה

, ורוצה להגיע לחדהיינו שכאשר אדם נמצא בתוך העזרה
ללשכת הטלאים, הוא צריך לפנות לכיוון קרן צפונית מערבית. 

  .לטכי ביחס לעזרה, נמצאת לשכת הטלאים בצפונית מערבית

לשכות, ולשכת  אבל, בתוך בית המוקד עצמו, יש ארבע
  .מהטלאים נמצאת בדרומית מערבית של בית המוקד
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וקות. ומשקין אותו מים היו שוחטין את התמיד עד שמבקרין אותו שניה קודם שחיטה לאור האב
 בכוס של זהב כדי שיהיה נוח להפשט.

 רמב"ם. רר"ש במדות א' ו'. תפארת ישראל. ערכין פ"ב מ"ה. .לו

 רמב"ם. .לז

ליד המזבח או ליד לשכת הגזית. ומדובר על עיקר העזרה, שזה עזרת ישראל ועזרת כהנים  .לח
 ומקום המזבח ובית המטבחיים. 

 רמב"ם. .לט

ָלִאים ָהְיָתה ְבִמְקצֹועַ אן כתוב: רמב"ם. כ .מ ת ַהּטְ ּכַ אך במסכת מדות  .ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ַוֲהֵרי ִלׁשְ
רֹוִמיתכתוב:  (א ו) ן ַמֲעָרִבית ּדְ ת ְטָלֵאי ָקְרּבָ ּכַ . ויוקשה היכן לשכת הטלאים, האם ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ

  בצפונית מערבית, או בדרומית מערבית.
ודאתי  ,האי לשכה אקצויי מקציא ,רב אדא בריה דרב יצחק אמרוז"ל:  (יומא יז.)מתרצת הגמרא 

ומסתברא דבמערבית דרומית  ,ודאתי מדרום מתחזיא ליה בצפון ,מצפון מתחזיא ליה בדרום
  .הואי

ומה שאמר לשכת הטלאים היתה במקצוע : (מדות א ו)ביאר הרמב"ם את דברי הגמרא וז"ל 
ואמרו  (יומא יז.)ותרצו קושיא זו בתלמוד  ,ית דרומיתונתן אותו בכאן מערב ,צפונית מערבית

ומסתברא דמערבית דרומית הוה  ,דקאי בדרום ומחזיא בצפון ,דקאי בצפון ומחזיא בדרום
 ,וכמו שזכר כאן ,וענין זה הוא שהיתה נתונה בבית המוקד עצמו מערבית דרומית .קיימא

כמו שזכר בתמיד כשנתן  ,יתוכשמשערין מקומה לנגד העזרה תהא מן העזרה צפונית מערב
והואיל והדבר כן אז תהא לשכת עושים לחם הפנים שהיא  ,אותם בלשכה זו והוא בעזרה

רביעית ללשכת הטלאים כמנין תמיד כמו שזכר שם דרומית מזרחית מבית המוקד כמו שזכר 
וקד וזו היא צורת מקום בית המ ,ואני ידעתי שאין מבינים זה בגמרא אלא מראיתו בצורה ,כאן

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעד
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והסתכל בצורה ומה שכתוב בה ויתבאר לך כל מה שכתוב  ,בעזרה וצורת הארבע לשכות שבו
  .כאן וזו היא הצורה

וכבר קדם בשלישי דתמיד אמרם לשכת הטלאים היתה במקצוע וברמב"ם בתרגום החדש וז"ל: 
צפונית מערבית, ועשאה כאן מערבית דרומית, ותירצו את זה בתלמוד ואמרו דקאי בצפון 

זיא בדרום, דקאי בדרום מחזיא בצפון, ומסתברא דבמערבית דרומית הוא קימא. וענין דבר מח
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 

ן הרי תהיה לשכת עושי לחם הפנים שהיא הרביעית מלשכת כשהוא בעזרה, וכיון שהדבר כ
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 

  .ו יתבאר לך כל מה שנזכר כאן. וזו צורתוומקום ארבע הלשכות בו, התבונן בציור ובכתוב ב
  

  והרי הציור בכתי"ק הרמב"ם:
 



  באר                           החייםה
 

קעה  חיי תמיד משנה ג פרק ג
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רב אדא בר יצחק אמר הא : (יומא יז.)אמנם רש"י ביאר את דברי הגמרא באופן אחר וז"ל 
בשתי המקצועות נראית שארוכה היא ועומדת במערב  לשכת הטלאים אקצויי מקציא.

 ודאתי מצפון מיתחזיא ליה.ת שמכאן ומכאן: ומארכת לצד הצפון ודרום עד קרוב למקצועו
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעו

Q  מקום לשכת הטלאים בתוך בית המוקדR  
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מסתברא משוכה לצד צפון:  ודאתי מדרום מיתחזיא ליה.שמשוכה לצד דרום יותר: 
טפי ומודי בה תנא דתמיד אלא דנקיט סידרא מדרום לצפון מיתחזי  דבמערבית דרומית הוה.

שהוא מונה והולך דהוה סלקא דעתיה  מדרמינן לחם הפנים. ליה דרך הילוכו כאילו הוא בצפון:
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:

  

לשכת 
 הטלאים

  

לשכת 
עושי לחם 

 הפנים

לשכת 
  החותמות

  

ובה גנוזים 
 אבני המזבח

  

לשכת בית 
 המוקד

 בית המוקד

  

ראשי 
 פספסין

  

 טבלא של שיש

  

 פשפש

  

רובדין
  של
 אבן



  באר                           החייםה
 

קעז  חיי תמיד משנה ג פרק ג

Q  מקום בית המוקד ביחס לעזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעח

ע כֹות ְוַאְרּבַ ם ָהיוּ  ְלׁשָ כמו  ארבע לשכות יש בבית המוקד. והם ,ׁשָ
   .מאחדרים קטנים הפתוחים לבית גדול

תִלׁשְ  ַאַחת ָלִאים ּכַ לקרבן  לשכה אחת היא לשכת הטלאים ,ַהּטְ
התמיד. בלשכה זו מוכנים בכל עת לא פחות משש טלאים 

  .מבבדוקים ממום עבור קרבן תמיד

ת ְוַאַחת ּכַ לשכה אחת היא 'לשכת החותמות',  ,ַהחֹוָתמֹות ִלׁשְ
  .מגשבה מוכרים את החותמות עבור הנסכים

ומי שרוצה לקנות  .מדבלשכה זו נמצא הממונה על החותמות
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, 

, ונותן לו את החותם מהואחר כך הולך לממונה על הנסכים
  .מוומקבל ממנו נסכים כפי שכתוב בחותם
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  פרש. המ .מא
 רמב"ם. רר"ש במדות א' ו'. תפארת ישראל. ערכין פ"ב מ"ה. .מב

 רע"ב. .מג

 .(שקלים פ"ה מ"א)הנקרא יוחנן בן פנחס  .מד

 .(שקלים פ"ה מ"א)הנקרא אחיה  .מה

ָעה חֹוָתמֹות את סוגי החותמות:  (פ"ה מ"ג)תפארת ישראל. רע"ב. וראה במשנה בשקלים  .מו ַאְרּבָ
ׁש,  ְקּדָ ּמִ תּוב ָהיּו ּבַ ה ָהיּו, ַוֲאָרִמית ּכָ ָ ן ַעזַּאי אֹוֵמר, ֲחִמׁשּ ִדי, חֹוֵטא. ּבֶ ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ּגְ

ים, זְ  דֹוִלים ּוְקַטּנִ ָקר ּגְ י ּבָ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ יר. ֵעֶגל ְמׁשַ ל, ְוחֹוֵטא ָעׁשִ ִדי, חֹוֵטא ּדַ ָכִרים ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ּגְ
ִד  ׁש ּוְנֵקבֹות. ּגְ ּמֵ ל ֵאיִלים. ָזָכר ְמׁשַ ֶ ים, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות, חּוץ ִמׁשּ דֹוִלים ּוְקַטּנִ י ֹצאן ּגְ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ י ְמׁשַ

ל ְמצֹוָרִעין ֵהמֹות ׁשֶ לׁש ּבְ י ׁשָ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ ְלָבד. חֹוֵטא ְמׁשַ י ֵאיִלים ּבִ   .ִעם ִנְסּכֵ
נסכין חלוקים של בהמות. חותם ראשון לנסכי ג' חותמות לג'  ד' חותמות היו במקדש.  וברע"ב:

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 

עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן,  לנסך שלישית ההין. והג' גדי, לנסכי כבש בן שנתו, והן
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 

 



  באר                           החייםה
 

קעט  חיי תמיד משנה ג פרק ג

בלשכה זו גם כן גנזו החשמונאים את אבני המזבח ששקצום 
  .מזהיונים
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לפי  חוטא דל וחוטא עשיר.רע: שני חותמות היו למצו חמשה היו.שבעה דברים נגעים באין: 
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: 

עולות שאינן  בין לנסכי זכרים ונקבות.שרוב דיבורם בלשון ארמי היה: וארמית כתוב עליהן. 
באות אלא זכרים בין לנסכי שלמים שבאים זכרים או נקבות. ועולות ושלמים הן שטעונין נסכים 

  .עולה או זבח ו)"(במדבר טכדכתיב 
: י. זה שעל החותמות הוא שמקבל דמי הנסכים ממחוייבי יב)-(הלכות כלי המקדש ז יברמב"ם 

  ר הנסכים.נסכים ונותן להן חותמות וזה שעל הנסכים הוא שמוכ
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 

לו חותם אחד שכתוב עליו חוטא והלה  חותמות כמנין הקרבנות שלו ואם היה מצורע עשיר נותן
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 

תינין לו עד להקדש ואם פחתו המעות ישלם זה שעל החותמות מביתו. מי שאבד חותמו ממ
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.

מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו : (ע"ז נב.)מדות א' ו'. בגמרא  .מז
 ,אמר רב פפא התם קרא אשכח ודרש .ואמר רב ששת ששקצו לעבודת כוכבים .אנשי יון
 )ו דברים כז(ניתברינהו  ,אמרי היכי נעביד ',ובאו בה פריצים וחללוה' )כב יחזקאל ז(דכתיב 

ואמאי  ,לא תניף עליהם ברזל אמר רחמנא )ה דברים כז(ננסרינהו  ,אבנים שלמות אמר רחמנא
הו מי לא אמר רב אושעיא בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם ליתברינהו ולישקלינהו לנפשיי

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 

שו בהו לגבוה הכא כיון דאשתמש בהו שהוא מותר ובאו בה פריצים וחללוה התם לא אשתמ
  .לגבוה לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא

 . שימוש ארבע לשכות שהיו במקצעות העזרה קא חשיב במס' מדות:מזרחית צפוניתרש"י: 
. אלמא אע"ג דלהדיוט לא מיתסרי דאין אדם אוסר ואמר רב ששת ששיקצו' לעבודת כוכבים

ג דלאו "גבי גבוה ואע"ג דלאו בני דעה נינהו ובבית חוניו נמי אעדבר שאינו שלו גזור בהו רבנן ל
התם קרא אשכח  בית עבודת כוכבים ולא מיתסרי כלים דידיה מדאורייתא גזור בהו רבנן:

. מכיון שנכנסו דכתיב ובאו בה פריצים וחללוה . דמדאורייתא אסירי אפי' להדיוט:ודרוש
ן דנפקי לחולין קנינהו בהפקירא והוו להו דידהו עובדי כוכבים להיכל יצאו כליו לחולין וכיו

 . הנך דבית חשמונאי כשנצחום היכי נעביד:אמרי וכשנשתמשו בהן לעבודת כוכבים נאסרו:
. שאין בהם פגימות ואפילו אבנים שלימות . על יד עובד כוכבים כדי לבטלן:ניתברינהו

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפ

כשמשלו היונים על ישראל בימי אנטיוכוס, הקריבו הרשעים 
לע"ז על המזבח הקדוש שבבית המקדש, כדי להכעיס את 

וכשנגאלו על ידי חשמונאי ובניו, גנזו את אבני אותו  ]ה[ישראל. 
  חדש במקומו., ואחר כך בנו מזבח מחהמזבח בלשכה זו

ת ְוַאַחת ּכַ ית ִלׁשְ לשכה אחת היא הנקראת 'לשכת בית  ,ַהּמֹוֵקד ּבֵ
  .מטהמוקד'. לשכה זו נקראת גם 'בית המוקד קטן'

מלשכה זו יש מחילה תחת הרצפה, וכל כהן שנטמא בלילה, 
  .ניורד מלשכה זו במחילה, וטובל במקוה שיש שם תחת האדמה

וכבודו הוא שאם מצא  ]ו[ליד המקוה יש בית הכסא של כבוד. 
שבית הכסא נעול, יודע שיש שם אדם. ואם מצא אותו פתוח 

  .נאיודע שאין שם אדם

בלשכה זו יש גם כן מדורה, בשביל שיתחמם ממנה הכהן 
  .נב[ובבית המוקד הגדול מתחממים הכהנים הטהורים]שעלה מהטבילה 
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. ננסרינהו :(חולין יח.)טין בפגימות סכין שתחגור בה צפורן פוסלת בהן כדאמרינן בהכל שוח
. כדי ונתברינהו לאחר שבירתן להשוות פגימתן לא תניף עליהם ברזל כתיב ועמדו וגנזום:

. שהרי חולין הן וכדקאמרת ובאו בה פריצים ונשקלינהו לנפשייהו לבטלן מעבודת כוכבים:
בעות של . מטטריינא הדריינא שיפא . שרובה הקדש:משום כספה וזהבה של ירושלים וחללוה:

. שיפא ירושלים טיריינא הדריינא על שם מלכי רומי נעשו הצורות ושמם טוריינוס אדריינוס:
 .ישן ביותר שנישוף מחמת יושנו ואין הצורה ניכרת

תפארת ישראל מדות א' ו'. מהלשון 'גנזו', משמע ומסתברא שבלשכה זו חפרו בור עמוק,  .מח
  וגנזו שם את אבני המזבח. 

  המפרש.  .מט
יִחים : (א א)תפארת ישראל. לעיל בתמיד  .נ ִלין ּוַמּנִ ִטין ּוְמַקּפְ א פֹוׁשְ ִבְגֵדי ֹקֶדׁש, ֶאּלָ ִנים ּבְ לֹא ָהיּו ְיׁשֵ

ה  ִסּבָ ּמְ ְכסּות ַעְצָמן. ֵאַרע ֶקִרי ְלַאַחד ֵמֶהן, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו ּבַ ין ּבִ ּסִ יֶהן, ּוִמְתּכַ ַחת ָראׁשֵ אֹוָתן ּתַ
ַחת  ִביָלה. ּוְמדּוָרה ַההֹוֶלֶכת ּתַ יַע ְלֵבית ַהּטְ הּוא ַמּגִ אן, ַעד ׁשֶ אן ּוִמּכָ יָרה, ְוַהּנֵרֹות ּדֹוְלִקין ִמּכָ ַהּבִ

תּוַח, יֹוֵד  ם ָאָדם. ּפָ ׁש ׁשָ ּיֶ בֹוד. ְוזֶה ָהָיה ְכבֹודֹו, ְמָצאֹו ָנעּול, יֹוֵדַע ׁשֶ ל ּכָ א ׁשֶ ּסֵ ם, ּוֵבית ּכִ ַע ָהְיָתה ׁשָ
ם ָאָדם. ָיַר  ֵאין ׁשָ ב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ א ְוָיׁשַ דּוָרה. ּבָ ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ ג ְוִנְתַחּמֵ ּפֵ ד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסּתַ

ִחים, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לוֹ  ָעִרים ִנְפּתָ ְ ַהׁשּ  .ַעד ׁשֶ

 תמיד א' א'. .נא



  באר                           החייםה
 

קפא  חיי תמיד משנה ג פרק ג

ה ְוַאַחת ּכָ ָהיוּ  ִלׁשְ ין ׁשֶ ּה  עֹוׂשִ ִנים,  ֶלֶחם ּבָ לשכה אחת, היא לשכת ַהּפָ
ששם לשים ואופים בית גרמו את לחם  ]ז[עושי לחם הפנים, 

  .נגהפנים

  .נדהתנור שבבית המקדש, הוא ממתכת
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 תפארת ישראל כאן ובמדות א' ו'. .נב

 רע"ב במדות. תפארת ישראל במדות. .נג

ותנור של וז"ל:  (שם)חים צ"ו. רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות י"ב כ"ג. כתב הכסף משנה זב .נד
ומפרש התם טעמא דכיון דאיכא שתי הלחם  .).צודף (דם חטאת  רקבפ. מקדש של מתכת היה

 ,כלי שרת וכלי שרת דחרס לא עבדינן וה ליהולחם הפנים דאפייתן בתנור וקדושתן בתנור ה
שאין נעשים בכלי שרת לפי שאין טעונים שמן ואמרינן בפרק שתי י וקדושתן בתנור "ופירש

 . ע"כ.הלחם לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים דתנור מקדש להו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפב

Q  בית המוקדR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
לשכת 
 הטלאים

  

לשכת 
עושי לחם 

 הפנים

לשכת 
  החותמות

  

ובה גנוזים 
 אבני המזבח

  

לשכת בית 
 המוקד

 בית המוקד

  

ראשי 
 פספסין

  

 טבלא של שיש

  

 פשפש

  

רובדין
  של
 אבן



  באר                           החייםה
 

קפג  חיי תמיד משנה ד פרק ג

  ד משנה
  

ת ִנְכְנסוּ  ּכַ ִלים ְלִלׁשְ ם ְוהֹוִציאוּ , ַהּכֵ ָ ִעים ִמׁשּ ׁשְ ה ּתִ לׁשָ  ְכֵלי ּוׁשְ
ִמיד ֶאת קוּ ִהשְׁ . ָזָהב ּוְכֵלי ֶכֶסף כֹוס ַהּתָ ל ּבְ י ַעל ַאף. ָזָהב ׁשֶ  ּפִ

הּוא ר ׁשֶ ֶעֶרב ְמֻבּקָ ִרין, ִמּבָ   :ָהֲאבּוקֹות ְלאֹור אֹותוֹ  ְמַבּקְ

ת ִנְכְנסוּ  ]ח[ ּכַ ִלים ְלִלׁשְ  ,נהבבוקראת הכלים  םלשכה זו מוציאימ ,ַהּכֵ
ם ְוהֹוִציאוּ  ]ט[ ָ ִעים ִמׁשּ ׁשְ ה ּתִ לׁשָ הוציאו ָזָהב.  יּוְכלֵ  ֶכֶסף ְכֵלי ּוׁשְ

מלשכת הכלים תשעים ושלשה כלי שרת שצריכים לעבודת 
  .נוהיום
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כתב השלטי הגיבורים שלשכה זו היא בהר הבית. וכן כתב שלשכה זו סמוכה לבית המוקד.  .נה
  ונראה כוונתו שהיא סמוכה לבית המוקד מבחוץ בהר הבית.

לא ידעתי מקומה, ואפשר שהיתה באותן ל"ח ארת ישראל כתב על לשכה זו וז"ל: אמנם התפ
  . ע"כ.לשכות שהיו סביב לכותלי ההיכל

שלשכה זו היא בתוך חומת העזרה, סמוך לצד מערב של  (מדות ה ג)אך העזרת כהנים  כתב 
 המזבח.

אתי לעיל משנה וז"ל: הנה כבר הב (מדות ה ג)עזרת כהנים רמב"ם. תפארת ישראל. כתב ה .נו
דתמיד דאיתא שם שהוציאו מלשכת הכלים צ"ג כלי כסף וכלי זהב ע"כ. וכתב שם הרמב"ם ז"ל 

לעבודת היום מן הכלים  (לכלים)בפירושו על זה וז"ל: מנין זה אפשר שהוא כנגד מה שצריכין 
ו' עכ"ל. וכו'. עכ"ל. והרע"ב ז"ל כתב שם וז"ל: לא איתפרש למה הוצרכו למנין של כלים הללו. וכ

(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. 
עשרון למדוד מנחות. וחצי עשרון לחלוק בו ואלו הן: ב' מדות של יבש. עשרון וחצי עשרון. ה

  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 

ת המנורה. ורביעית לחלק בה השמן לחביתין. וההין לא היה בו למדידת שמן לכל נר ונר מנרו
(עיין ברמב"ם בהלכות כלי צורך רק מפני שהיה במקדש מימי משה שמדד בו שמן לשמן המשחה 

. וחצי לוג למי סוטה ושמן לתודה. ורביעית למדוד שמן ללחם הנזיר ומים המקדש פרק א' דין י"ח)
  לטהרת מצורע. הרי תשעה כלים.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפד

 ,אחד של שישליד הכבש בצד מערב יש שתי שולחנות. 
 עליו םנותניש ,של כסף אחד שלו .עליו את האיברים םשנותני

  .נזאת תשעים ושלשה כלי השרת שהוציאו

קוּ  לפני השחיטה, ִמיד ֶאת ִהׁשְ כֹוס ַהּתָ ל ּבְ משקים את ב, ָזָה  ׁשֶ
הקרבן תמיד מכוס של זהב, כדי שיהיה נוח להפשיט את 
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  . הרי י"ב.(עי' חולין דף ח')ינין א' לשחוט. וא' לחתוך בשר. וא' לחתוך חלבים ג' סכ
. ט"ו טני. ט"ז כוז (עי' תמיד פ"ד מ"ד)י"ג מזרק לקבלת דם. י"ד כוס של זהב להשקות את התמיד 

. י"ז קופיץ לשבר בו את הצלעות ולהפריד דופן מדופן. י"ח בזך גדול לקרביים (עי' תמיד פ"ג מ"ו)
. כ"א (עי' תמיד פ"ה מ"ד). י"ט כף לקטורת. כ' בזך לקטורת (עי' תמיד פ"ג מ"ג)אל המזבח  להביאם

. כ"ג פסכתר לכפות על (עי' תמיד פ"ה מ"ה)מחתת כסף לקטורת. כ"ב מחתת זהב לקטורת 
(עי' תוי"ט . כ"ד מגריפה פ"ה מ"ה) (עי' תמידהגחלים שנתפזרו ולהוריד הדשן. ולכפות על השרץ 

. כ"ה קערה לבלול בו את המנחה. כ"ו קערה ליצוק בו שמן למנחה "ו בד"ה מגריפה)פ"ה דתמיד מ
(עיין ברמב"ם . כ"ז מחבת. כ"ח מרחשת מעשה הקרבנות פי"ג דין ה' ובכ"מ שם) (עיין ברמב"ם בהלכות

למנורה לחתות בה דשן  . כ"ט מזלג למנורה להגביה את הפתילות. נ' מחתהשם פי"ב דין כ"ג)
(עיין ברד"ק ז"ל כלי א' ושמו עלת לשאוב בו יין מן החביות או מן ההין לנסכים הפתילות. ל"א 

  . הרי לך ל"א כלים שהיו צריכים בכל יום ויום.בדה"י ב' כ"ח פסוק י"ד שכתב שם כן)
וכבר ידוע במסכת חגיגה בסופו במשנה שם דכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים 

הרי לך החשבון בכוון שהיה צורך למספר מנין צ"ג ג. ושלישים. נמצא ג' פעמים ל"א עולה צ"
  כלים אלו.

ויש עוד לחשוב כלי א'. והוא כסוי של הכף של קטורת. ואין לומר שהוא נחשב לכלי אחד עם 
חזינן דהתנא חשיב לה לכלי באנפי נפשה. עיין  הכף כיון שהוא משמש את הכף. דזה אינו. דהא

ן חמשה כלים.שמע מינה שהוא כלי באנפי נפשה בפ"ז בתמיד מ"ב דחשיב אותה שם בחשבו
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 

אותו בכל יום מלשכת הכלים. לתשמיש. ואף דאמת הוא שהיה במקדש. מ"מ לא היו מוציאין 
  כיון שאין בו צורך. ולמה לן טירחא בחכם להוציאו. ובמקומו יוכנס כסוי הזה בחשבון.

היה בבית  ולכאורה היה אפשר לומר להוציא את הסכין לשחוט מן החשבון. דהא מקומו
 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 

 ע"כ. להוציא ההין מן החשבון.

 ו.תפארת ישראל. שקלים ו' ד', וברע"ב. רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט" .נז



  באר                           החייםה
 

קפה  חיי תמיד משנה ה פרק ג

. ומשום 'אין עניות במקום עשירות' השקו בכוס העשוי נחהעור
  .נטמזהב

י ַעל ַאף הּוא ּפִ ר ׁשֶ ֶעֶרב ְמֻבּקָ אף על פי שהקרבן כבר נבדק  ,ִמּבָ
 , מכל מקוםסממום, כי צריך לבודקו ארבע ימים קודם ההקרבה

ִרין , כי אולי בנתיים נהיה סאבודקים אותו שוב ממום ֹותֹו,א ְמַבּקְ

ובודקים באור האבוקות כדי לבדוק ָהֲאבּוקֹות,  ְלאֹור ,סבבו מום
היטב. כי אף על פי שכבר עלה השחר, אבל עדיין חושך, לכן 

  .סגלא יכלו עדיין לבדקו היטב בלי אבוקות

  

  ה משנה
  

ָכה ִמי זָּ ִמיד ׁשֶ כוֹ , ַבּתָ ַחִים ֵביתלְ  ְוהֹוֵלךְ  מֹוׁשְ ְטּבָ  ּוִמי, ַהּמִ
כוּ  זָּ ית .ַאֲחָריו הֹוְלִכין ָבֵאָבִרים ׁשֶ ַחִים ּבֵ ְטּבָ  ִלְצפֹונוֹ  ָהָיה ַהּמִ

ל חַ  ׁשֶ מָֹנה ְוָעָליו, ִמְזּבֵ ִסין ַעּמּוִדים ׁשְ ל ּוְרִביִעית, ַנּנָ  ֶאֶרז ׁשֶ
יֶהן ַעל ּבֵ ל ְוֻאְנְקָליֹות, ּגַ ְרֶזל ׁשֶ ֶהן ְקבּוִעין ָהיוּ  ּבַ ה ,ּבָ לׁשָ  ּוׁשְ

ֶהן, ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ָהָיה ְסָדִרים ּבָ יִטין. ּתֹוִלין ׁשֶ  ַעל ּוַמְפׁשִ
ְלָחנֹות ל ׁשֻ ִישׁ  ׁשֶ ין ׁשַ ּבֵ   :ָהַעּמּוִדים ׁשֶ
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 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. ביצה מ'. .נח

  גמרא דף כ"ט. רמב"ם. רע"ב. .נט
[אלא השקו בכוס של נחושת יפה כזהב לשיטת רבא בגמרא זהו גוזמא שמשקים בכוס של זהב 

. אבל בגמרא חולקים על רבא, שאין זה גוזמא, אלא אין עניות במקום עשירות, ולכן (רע"ב)]
 ם בכוס העשוי מזהב ממש.אפילו את קרבן התמיד משקי

 רע"ב.  .ס

 רמב"ם.  .סא

 תפארת ישראל.  .סב

 תפארת ישראל.  .סג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפו

ָכה ִמי ּזָ ִמיד,  ׁשֶ  ,סדמי שזכה בפיס שהוא ישחט את התמידַבּתָ
כֹו, ַחיִ  ְלֵבית ְוהֹוֵלךְ  מושך את הקרבן תמיד, מֹוׁשְ ְטּבָ למקום  ,םַהּמִ

כוּ  ּוִמי ,סההטבעות שיש שם ּזָ והכהנים שזכו בפיס שהם ָבֵאָבִרים  ׁשֶ

כדי לאחוז את התמיד בשעת ַאֲחָריו,  הֹוְלִכין יעלו את האברים,
  .סוהשחיטה

ית ַחִים ּבֵ ְטּבָ ל ִלְצפֹונוֹ  ָהָיה ַהּמִ ַח  ׁשֶ בצד צפון של המזבח, יש  ,ִמְזּבֵ
  .סזממש עם כתליםמקום שנקרא 'בית המטבחים'. ואינו בית 

מָֹנה , ישסחובאותו המקום שנקרא 'בית המטבחים' ְוָעָליו  ׁשְ
ִסין ַעּמּוִדים ל ּוְרִביִעית ,עורחבים סטשמונה עמודי אבן נמוכים ,ַנּנָ  ׁשֶ

יֶהן ַעל ֶאֶרז ּבֵ  ְוֻאְנְקָליֹות .עאועליהם חתיכות מרובעות מעץ ארז, ּגַ
ל ְרֶזל ׁשֶ ֶהן ְקבּוִעין ָהיוּ  ּבַ , עבי העץ קבועים ווים מברזלבריבוע ,ּבָ

  .עגדהיינו ברזל שראשו כפוף

ה לׁשָ יש שלש שורות של  ,ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ָהָיה ְסָדִרים ּוׁשְ
'אונקליות', אחד יותר גבוה מהשני. הנמוך כדי לתלות עליו 
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 תפארת ישראל.  .סד

 תפארת ישראל.  .סה

 תפארת ישראל.  .סו

תפארת ישראל. כל מקום המחזיק איזה דבר נקרא 'בית', כגון: בית הפרס, בית סאה, בית  .סז
  .(תפארת ישראל)כור, וכדומה 

  דות ג' ה'. תפארת ישראל.רר"ש במ .סח
כדי שיהיה נוח רבינו גרשום. רע"ב. תפארת ישראל. כתב התפארת ישראל שהם נמוכים  .סט

  .לתלות בו ולהפשיט
  .(רא"ש)שהוא נמוך ורחב  ננסרא"ש. וכמו אדם  .ע

  רע"ב. .עא
  רמב"ם. .עב
  . כתב הרע"ב שהאונקליות הם כעין ווים. (תמיד ל:)ראב"ד  .עג



  באר                           החייםה
 

קפז  חיי תמיד משנה ה פרק ג

כבש שהוא קטן, האמצעי כדי לתלות איל שהוא בינוני, והגבוה 
  .עדעבור פר שהוא גדול

הם בשלשת הצדדים של המרובעים, אבל לא בצד ה'אונקליות', 
  .עהמערב, כדי שלא יעמוד ואחוריו אל ההיכל

האונקליות הם באורך שלשה טפחים. שני טפחים שקועים בתוך 
  .עוהעץ, וטפח אחד בולט לחוץ
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  ות ג' ה'. וכן פירש הרע"ב במדות ג' ה'.רר"ש במד .עד
  ראבי"ה. וכדעתו נקטו התוספות יום טוב במדות ג' ה', והתפארת ישראל. .עה

ולכאורה שני פירושים אלו חולקים, דלהרע"ב שלש סדרים, הכוונה שלש אחד יותר גבוה 
  מהשני. אולם להראבי"ה הכוונה שלש צדדים של העמוד. 

לוקת, והיו גם שניהם יחד, דהיינו שהיו שלש אונקליות אחד אמנם אפשר לבאר שאין זה מח
יותר גבוה מהשני, והיה כן בכל אחד משלשה צדדים של העמוד. וגם להרר"ש והרע"ב יבוא 

[ברר"ש איתא כן של אונקליות, ולא רק אחד בודד  שורותפירוש זה על נכון, כי גם לדעתם יש 
ה 'סדרים' דהיינו שורות. ואם נאמר שהשורות של . וכן כתוב במשנבמפורש, וכן משמע גם ברע"ב]

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 

פשיט כמה בהמות יחד בכל שורה. וכך אפשר להאחד מהצדדים אונקליות, ויחד הם נעשים 
. וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצד מערב אין אונקליות, כי אסור אחד מצדדי העמוד

  לעמוד ואחוריו אל ההיכל.
ומצד שני, גם הראבי"ה לשיטתו יסכים שיש כמה אונקליות אחד יותר גבוה מהשני בכל אחד 

  במשנה. שורותשפירושו  סדריםמהצדדים, דכן הוא הלשון 
בדרך זה יתבאר שאין מחלוקת, והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני. והיה כן בכל אחד ו

  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.

באר גם כן את מחלוקת תנא קמא והיש אומרים בתחילת משנה זו, בענין ובדרך זה אפשר ל
  שורות הטבעות.

  רא"ש, ועי"ש. .עו
ִית ָסִביב ָסִביב.(מ מג)כתוב ביחזקאל  ּבַ ִים ֹטַפח ֶאָחד מּוָכִנים ּבַ ַפּתַ   : ְוַהׁשְ

אונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים  והשפתים טופח אחד.ברש"י: 
ון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבועין בצפ

  י ועונקלין נפקין פשך חד."בעמודים ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין וכן ת
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפח

ֶהן ּבָ שלאחר השחיטה תולים את הבהמה על הווים  ּתֹוִלין, ׁשֶ
   וכך מפשיטים את העור ממנה. שב'ננסין',

שלא תיגרר חלקה התחתון של הבהמה על הארץ, מניחים  כדי

יִטיןאת חלקה התחתון  בשעת ההפשטה ְלָחנֹות ַעל ּוַמְפׁשִ ל ׁשֻ  ׁשֶ
ִיׁש  ין ׁשַ ּבֵ על שולחנות של שיש, שנמצאים ליד  ָהַעּמּוִדים, ׁשֶ

. ונקראים 'בין העמודים' משום שהם מכוונים עזהעמודים הננסין
  .עחכנגד בין העמודים

, אין הבהמה עטי שהשולחנות הם במרחק מהננסיןואף על פ
נגררת על הארץ, מכיוון שהבהמות של הקרבנות הם גדולים 

  .פמאוד

השולחנות הם משיש, ולא מזהב, משום שהשיש מקרר ומצנן 
  .פאאת הבשר שלא יסריח
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אונקלאות של ברזל קבועים ויוצאים טפח מאחורי  רושבמלבי"ם: והשפתים טפח אחד, פי
, והם היו ג דמדות)"ה דפסחים ובפ"ש בפ"כמ(דשים עמודים נמוכים לתלות ולהפשיט בהם את הק

מוכנים בית סביב סביב, קבועים בעמודים שעמדו סביב השלחנות כי ביניהם היו שלחנות 
  .]ג דמדות שלחנות של שיש בין העמודים, שהשיש מקרר ושומר הבשר שלא יסריח"כדתנן פ[

  הם במרחק ארבע אמות מהננסים.השולחנות  (תמיד ל:)והראב"ד  (יומא ט"ז:)לשיטת תוספות  .עז
, השולחנות הם ליד יד)-(הלכות בית הבחירה ה יגלשיטת הרמב"ם כפי שנתבאר בכסף משנה 

  הננסין. עי"ש.
לשיטת התפארת ישראל, גם לפי השיטה שהשולחנות רחוקים מהננסין ארבע אמות, היינו שלא 

עמידים אותו בין בשעה שמשתמשים בהם, אבל כשרוצים להשתמש בהם לוקחים שולחן ומ
  העמודים ננסין.

 (מידות ה ב)יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים, חוץ מהשולחנות שנתבארו במשנה 
  שיש להם מקום מיוחד לעצמם.

  ראב"ד תמיד ל: ואולי הוא כמו 'בין עיניך' בתפילין, שהכוונה כנגד בין העינים. .עח
  . (מידות ה ב), ורא"ש יז.)-טז: (יומאלשיטת תוספות, והראב"ד, ורש"י  .עט

כשמרכיבים כבשי ש (בראשית רבה סה)תוספות יומא ט"ז: וכתוב בתוספות בשם המדרש  .פ
  .בארץ רגליהם התמיד על הגמלים היו נגררים

  רמב"ם. רע"ב. ומקורו בתמיד ל"א: .פא



  באר                           החייםה
 

קפט  חיי תמיד משנה ה פרק ג

. אבל את הכרס פבעל שולחנות אלו מדיחים את הקרביים גם כן
, מכיוון שיש בה פגהמדיחים ב'לשכת המדיחים' שבדרום העזר

  .פדהרבה לכלוך
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  רע"ב. .פב
  תוי"ט מידות ה' ג'. .פג
  תמיד לא:  .פד

זָָּכה ָבֶהם ַלֲהִדיָחן. (ד ב)תמיד בבמשנה עוד בענין השולחנות  ָרַבִים ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ : ָנַטל ֶאת ַהּקְ
ִמעּוָטהּ  ה ְפָעִמים ּבְ לׁשָ ָרַבִים ְמִדיִחין אֹוָתן ׁשְ ּה. ְוַהּקְ ל ָצְרּכָ ֵבית ְמִדיִחין ּכָ ֶרס ְמִדיִחין אֹוָתּה ּבְ , ַעל ְוַהּכֶ

ין ָהַעּמּוִדים ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ ְלָחנֹות ׁשֶ   .ׁשֻ
ַחִים, (ו ד)ובמשנה בשקלים  ְטּבְ ֵבית ַהּמִ ִיׁש ּבְ ל ׁשַ מֹוֶנה ׁשֶ ׁש, ׁשְ ְקּדָ ּמִ ְלָחנֹות ָהיּו ּבַ ר ׁשֻ ה ָעׂשָ לׁשָ : ׁשְ

יִ  ל ׁשַ ֶסף ַעל ׁשֶ ל ּכֶ ִיׁש ְוֶאָחד ׁשֶ ל ׁשַ ֶבׁש, ֶאָחד ׁשֶ ַמֲעַרב ַהּכֶ ַנִים ּבְ ָרַבִים. ּוׁשְ ֲעֵליֶהן ְמִדיִחין ֶאת ַהּקְ ׁש ׁשֶ
ל ָהיּו נ ִית, ֶאָחד ׁשֶ ַתח ַהּבַ ְפִנים ַעל ּפֶ אּוָלם ִמּבִ ַנִים ּבָ ֵרת. ּוׁשְ ֵלי ׁשָ ֶסף ּכְ ל ּכֶ ֹוְתִנים ֶאת ָהֵאָבִרים, ַעל ׁשֶ

עֲ  ּמַ יִציָאתֹו, ׁשֶ ל ָזָהב ּבִ ְכִניָסתֹו, ְוַעל ׁשֶ ִנים ּבִ ִיׁש נֹוְתִנין ֶלֶחם ַהּפָ ל ׁשַ ל ָזָהב, ַעל ׁשֶ ִיׁש ְוֶאָחד ׁשֶ ִלין ׁשַ
ּקֹ ִמיד.ּבַ ִנים ּתָ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְפִנים, ׁשֶ ל ָזָהב ִמּבִ   ֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוֶאָחד ׁשֶ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצ

  Q פהאחד מהננסין R  
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  התמונה לדוגמא להמחשה בלבד. .פה



  באר                           החייםה
 

קצא  חיי תמיד משנה ה פרק ג

  .פובצד צפון של המזבח יש טבעות
הטבעות הם בצד צפון, כי שם הוא מקום שחיטת קרבנות 

  .פזקדשי קדשים, וכל קרבנות הציבור הם קדשי קדשים

בתחילה, לפני שחיטת הקרבנות, כשרצו להפיל את הבהמה על 
לשוחטה, היו מסרטים את הבהמה בין קרניה ונופל הארץ כדי 

דם לתוך עיניה, וכך אינה מתחזקת לעמוד על רגליה. בא יוחנן 
  .פחכהן גדול, וביטל את זה מפני שזה נראה כמו מום

או, שהיו מכים את הבהמה במקלות כדי להפילה לארץ. בא 
יוחנן כהן גדול וביטל את זה, מפני שאולי נעשית הבהמה 

  .פטיתכן שניקב קרום המוח כנגד מקום ההכאה טריפה, כי

  .צובמקום זאת התקין יוחנן כהן גדול טבעות
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  מדות ג' ה'. .פו
  רמב"ם מדות ג' ה'.  .פז

התקינו את הטבעות דוקא במקום שכשר עבור קדשי קדשים, על אף שיכלו להתקין טבעות גם 
ים ויהיה עבור קדשים קלים. ובנוסף למה שביאר הרמב"ם יתכן עוד לבאר בדרום או בשאר צדד

  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 

זה הוא בצד צפון, ועל כן עשו שם את גם בכל מקום בעזרה, אבל עיקר המקום המיוחד ל
  הטבעות.

  גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. .פח
גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. ואפשר להעיר שלכאורה מכיוון שיודעים באיזה מקום היכו את  .פט

הבהמה, היו יכולים לעשות תקנה שצריך תמיד לבדוק את קרום המוח במקום ההכאה, כדי 
, שאין לעשות כן, מפני (חלק ב סימן כז)ירץ המנחת יצחק לדעת האם נעשית הבהמה טריפה. ות

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.
יוחנן כהן גדול הזה הצדיק שתיקן את התקנות, הוא היה אחרי גמרא סוטה מ"ח. וברש"י.  .צ

. והוא אביו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול הנזכר (רמב"ם הלכות מעשר ט א) שמעון הצדיק
  .(מאירי פתיחה למסכת אבות. ערוך לנר ראש השנה יח:)בתפילת על הניסים 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצב

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 

וזה כדי שלא תתנועע  את הראש השני של הקשת בריצפה.
  .צאהבהמה בשעת השחיטה

יש עשרים וארבע טבעות. ומסודרים כך: שש שורות, ובכל  ]י[ 
שורה יש ארבע טבעות. ויש אומרים שעשרים וארבע הטבעות 

  .צבמסודרים בארבע שורות, שבכל שורה יש שש טבעות
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(כסף משנה וף נעשה צדוקי יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבס ואינו
, שהוא היה שנים רבות אח"כ, בימי שמעון בן שטח ומרתא בת ביתוס בימי הלכות מעשר ט א)

  .(עי' תוס' הרא"ש קידושין סו.)החורבן 
  תפארת ישראל מדות ג' ה'. ועפ"י הרא"ש מדות ג' ה'. .צא
  מדות ג' ה'. .צב



  באר                           החייםה
 

קצג  חיי תמיד משנה ה פרק ג

Q   מקום בית המטבחיים בתוך העזרה R 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצד

  ו משנה
  

ָכה ִמי זָּ ּון ׁשֶ חַ  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ נֹוָרה ַהּפְ יִמין ָהיוּ  ְוַהּמְ , ַמְקּדִ
ָעה ָיָדם ֵכִלים ְוַאְרּבָ ִני, ּבְ ֵני ְוַהּכּוז ַהּטֶ חֹות ּוׁשְ ִני. ַמְפּתְ  ַהּטֶ

דֹול ְלַתְרָקב דֹוֶמה ל ּגָ ִין ַמֲחִזיק, ָזָהב ׁשֶ  ּדֹוֶמה ְוַהּכּוז. ָוֵחִצי ַקּבַ
דֹול ְלִקיתֹון ל ּגָ ֵני. ָזָהב ׁשֶ חֹות ּוׁשְ ת יֹוֵרד ֶאָחד, ַמְפּתְ  ְלַאּמַ
ִחי ֶ יָון ּפֹוֵתחַ  ְוֶאָחד ַהׁשּ   :ּכֵ

ָכה ִמי ּזָ ּון ׁשֶ ַח  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ נֹוָרה,  ַהּפְ שני הכהנים שזכו בפיס ְוַהּמְ

יִמין ָהיוּ  בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה, הם  ,ַמְקּדִ
  . צגישחטו את התמידמקדימים לפני ש

ָעה ָיָדם ֵכִלים ְוַאְרּבָ והם אוחזים ארבעה כלים בידם, שכאשר  ,ּבְ
  .צדיפתחו את ההיכל יקיימו המצוה

  ארבעת הכלים הם:

ִני,  ֶנא צהמלשוןַהּטֶ ְמּתָ ַבּטֶ . כדי לשים בו צודומה לסל ופיו רחב ,ְוׂשַ
  .צזאת הדשן ממזבח הפנימי

  .צחורהמהמנלשים בו את הדשן כדי ְוַהּכּוז, 
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ודם שישחטו אלו את התמיד, דשחיטה היה רצה לומר ק [היו מקדימין]בתפארת ישראל וז"ל:  .צג
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 

  .)מכילתא בא(א יחמצנה הדם ביני ביני, והרי צריך להיטיב מיד אחר זריקה דמצוה שבא לידו ל
  לקוטי הלכות לחפץ חיים. .צד
  דברים כ"ו ב'. .צה
  רע"ב. .צו
  להלן משנה ט'. .צז

  להלן משנה ט'. .צח



  באר                           החייםה
 

קצה  חיי תמיד משנה ו פרק ג

ֵני חֹות,  ּוׁשְ [כפי כדי לפתוח את מנעולי הפשפש הצפוני ַמְפּתְ

  .שיבואר להלן]

ִני ]יא[ דֹול ְלַתְרָקב דֹוֶמה ַהּטֶ ל ּגָ ה'טני' דומה לכלי הנקרא  ,ָזָהב ׁשֶ
'תרקב' גדול, שהוא כלי המחזיק שלשה קבין. 'תרקב' הוא לשון 

ִין ַמֲחִזיק .צט'תרי וקב' י' מחזיק רק שני קבין אבל ה'טנָוֵחִצי,  ַקּבַ
  .קב. ה'טני' עשוי מזהבקא, והוא רק דומה ל'תרקב'קוחצי

דֹול ְלִקיתֹון ּדֹוֶמה ְוַהּכּוז ל ּגָ הכוז דומה לקיתון גדול של ָזָהב,  ׁשֶ
  .קד, פיו צר, ורחב מלמטה, ועגולקגזהב

ֵני חֹות:  ּוׁשְ ת יֹוֵרד ֶאָחד מפתחַמְפּתְ ִחי, ְלַאּמַ ֶ  ַח ּפֹוֵת  ֶאָחד מפתחוְ  ַהׁשּ
יָון.   ּכֵ

, קהיש שני מנעולים [שיבואר להלן]לדלת של הפשפש הצפוני 
ופותחים אותם בשני מפתחות. מנעול אחד בצידו החיצוני של 
הדלת, כמו כל המנעולים. ומנעול אחד בצידו הפנימי של הדלת 

  .קוואי אפשר לפותחו מבחוץ
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  רע"ב. תפארת ישראל. .צט
דאף על גב שהיה כמות הכלי גדול כתרקב גדול שמחזיק ג' קבין, בתפארת ישראל וז"ל:  .ק

חצה, כדי שיהיה נראה שהוא מלא דזה דרך כבוד, אפילו הכי לא היה מחזיק בתוכו רק קביין ומ
, )כיומא פ"ד מ"ד(וזה היה מדעשו דופנה עב, דכך היו רגילין במקדש לעשות כלים שדפנן עב 

  .)מנחות פ"ח ב'(ונראה לי הטעם כדי להראות שאין עניות במקום עשירות 
  רע"ב. תפארת ישראל. .קא
  רע"ב. .קב
  . התפארת ישראל כתב: קרוג של זהב .קג
ופיו צר ומרחיב  דומה לקתון.כוזא דמיא.  (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: רא"ש.  .קד

מלמטה ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר כדי שלא 
  ישפך.

  רמב"ם. רע"ב. .קה
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצו

ת יֹוֵרד ֶאָחד ִחי: ְלַאּמַ ֶ יש חור  כדי לפתוח את המנעול הפנימי, ַהׁשּ
, ומכניס את כל אמת ידו עד בית השחי קזבכותל ליד הדלת

לתוך החור, עד שהיד מגיעה לצד הפנימי של הדלת, וכך פותח 
  .קחבמפתח את המנעול הפנימי

יָון: ּפֹוֵתַח  ֶאָחד את המנעול החיצוני פותח במפתח ישר ומהר  ּכֵ
  .קטבלי טרחה, כמו כל מנעול רגיל

עולות. ולפני שחיטת התמיד בלילה דלתות ההיכל סגורות ונ
. ההיכל נעול מבפנים, ואי קיצריך לפתוח את דלתות ההיכל

  .קיאאפשר לפתחו מבחוץ

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 

  .קיבצמו, ופותח מבפנים את דלתות ההיכלתוך ההיכל ע
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נבנה מאבנים שלימות ואסור לפגום באבנים, ואם כן  לכאורה יוקשה שהרי בית המקדש .קז
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. 
ן לומר שהיה החור בדלת עצמו, ובזה לא יוקשה כלל, וכעת לא מצאתי מאן דאמר עוד יתכ

  שהחור בדלת עצמו.
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קח
  רע"ב. .קט
להלן משנה ז'. וראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא  .קי

, לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןמו .עד שתהא פתוח 'אל פתח אהל מועד' (עירובין ב. ועוד)
  שבשעת שחיטתן צריך להיות פתח ההיכל פתוח.

  רמב"ם. .קיא
  רע"ב. תפארת ישראל. .קיב



  באר                           החייםה
 

קצז  חיי תמיד משנה ז פרק ג

  ז משנה
  

א שׁ  לוֹ  ּבָ ּפָ ׁשְ פֹוִני ַלּפִ ֵני. ַהּצְ ין ּוׁשְ ׁשִ ּפָ ַער לוֹ  ָהיוּ  ִפׁשְ ַ דֹול ַלׁשּ , ַהּגָ
פֹון ֶאָחד ּצָ רֹום ְוֶאָחד ּבַ ּדָ רֹום. ּבַ ּדָ ּבַ  ָאָדם ּבוֹ  ִנְכַנס לֹא ׁשֶ

ְיָי,  ֵאַלי ַוּיֹאֶמר, קיגֵקאלְיֶחזְ  ְיֵדי ַעל ְמֹפָרשׁ  הּוא ְוָעָליו, ֵמעֹוָלם
ַער ַ ֵתחַ  לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ַהזֶּה ַהׁשּ י בוֹ  ָיֹבא לֹא ְוִאישׁ  ִיּפָ ְיָי  ּכִ
ָרֵאל ֱאלֵֹהי א ִיׂשְ חַ  ֶאת ָנַטל. ָסגּור ְוָהָיה בוֹ  ּבָ ְפּתֵ  ּוָפַתח ַהּמַ
שׁ  ֶאת ּפָ ׁשְ א ִנְכַנס, ַהּפִ א ּוִמן, ַלּתָ הּוא ַעד, ַהֵהיָכל ֶאל ַהּתָ  ׁשֶ

יעַ  ַער ַמּגִ ַ דֹול ַלׁשּ יעַ . ַהּגָ ַער ִהּגִ ַ דֹול ַלׁשּ ֶגר ֶאת ֶהֱעִביר, ַהּגָ  ַהּנֶ
ֹוֵחט ׁשֹוֵחט ָהָיה לֹא. ּוְפָתחוֹ  ַהּפֹוְתחֹות ְוֶאת ֹוֵמעַ  ַעד, ַהׁשּ ׁשּ  ׁשֶ
ַער קֹול דֹול ׁשַ ח ַהּגָ ְפּתָ ּנִ   :ׁשֶ

  סביב ההיכל יש שלשים ושמונה חדרים הנקראים 'תאים'.

אים בצד צפון, חמישה עשר תאים בצד דרום, חמישה עשר ת
שלשים יש סך הכל בושמונה תאים בצד מערב. בשלשה קומות. 

  .קידושמונה חדרים הנקראים 'תאים'

  :קטוכזה ]יב[
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 יחזקאל מ"ד ב'. .קיג

  מסכת מדות ד' ג'. .קיד
[את הציור לפי שיטת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר הציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו  .קטו

  .התמיד']



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קצט  חיי תמיד משנה ז פרק ג

א ׁש  לוֹ  ּבָ ּפָ ׁשְ פֹוִני,  ַלּפִ זה שהמפתחות בידו בא אל הפתח הקטן ַהּצְ
  .קטזשבצד צפון משער ההיכל

נֵ  ין יּוׁשְ ׁשִ ּפָ ַער לוֹ  ָהיוּ  ִפׁשְ ַ דֹול ַלׁשּ שני פתחים קטנים יש ליד , ַהּגָ

פֹון ֶאָחד. קיזשער ההיכל, רחוקים קצת מהשער ּצָ רֹום ְוֶאָחד ּבַ ּדָ . ּבַ
אחד בצד ימין של שער ההיכל ואחד בצד שמאל של שער 

  .קיחההיכל

דֹול ַער ַהּגָ שער ההיכל נקרא 'שער הגדול'. ולא מפני גדלו, : ׁשַ
י שער האולם יותר גדול ממנו, אלא כדי לחלוק כבוד שהר

. וכן שער ההיכל נקרא 'שער הגדול' מפני גודל קיטלהיכל
  .קכקדושתו, שהוא קדוש יותר מכל שאר שערי בית המקדש

רֹום ּדָ ּבַ בפתח הקטן שבצד דרום לא  ,ֵמעֹוָלם ָאָדם ּבוֹ  ִנְכַנס לֹא ׁשֶ

ועל שער  ,ְיֶחְזֵקאל ְיֵדי ַעל ְמֹפָרׁש  הּוא ְוָעָליו נכנס בו אדם מעולם,

ַערְיָי,  ֵאַלי 'ַוּיֹאֶמר :קכאזה כתוב בנבואת יחזקאל ַ ה ַהׁשּ  ִיְהֶיה ָסגּור ַהּזֶ
ֵתַח, לֹא י בֹו, ָיבֹא לֹא ְוִאיׁש  ִיּפָ ָרֵאל ֱאלֵֹהיְיָי  ּכִ א ִיׂשְ  .ָסגּור' ְוָהָיה בֹו, ּבָ
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ככתוב . (תפארת ישראל)זה לפי ציווי 'בן גבר' שהוא הממונה על נעילת שערים ראב"ד. היה  .קטז
ָעִרים.(ה א)בשקלים  ֶבר ַעל ְנִעיַלת ׁשְ ן ּגֶ   .קרוב ולפתחן בברל השערים בעווברע"ב: לנע : ּבֶ
על פיו  ,[הוא הנקרא בן גבר (דרך חכמה)] : זה שעל נעילת שערים(הלכות כלי המקדש ז ג)ברמב"ם 
  .ל פיו פותחיןנועלין וע

  רע"ב. .קיז
  רע"ב. .קיח
(פסיקתא זוטרתא בראשית ב יב, חנוכת הבית לרבי משה חפץ. וכמו שאיתא בדברי חז"ל  .קיט

ָהר ' דברים א ז)בראשית טו יח, (על נהר פרת שנקרא הנהר הגדול כמו שנאמר  ועיין שבועות מז:) ַהּנָ
ָרת ֹדל ְנַהר ּפְ   .(חנוכת הבית לרבי משה חפץ)שם גדול נקרא ב מפני כבוד ארץ ישראלש ',ַהּגָ

תפארת ישראל מדות ד' ב'. ואף על פי שפתח קודש הקדשים יותר קדוש ממנו, מכל מקום  .קכ
  .(תפארת ישראל מדות ד ב)לא היה שם שער אלא רק שני פרוכות 

 יחזקאל מ"ד ב'. .קכא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידר

 ואף על פי שהוא סגור יכול השי"ת להיכנס בו, והשי"ת אינו
  .קכבצריך שער כדי להיכנס, ועל כן נשאר סגור

שני הפתחים הקטנים הנקראים 'פשפשים', שבשני צידי השער 
הגדול, לא נכנסים בהם אל ההיכל עצמו, כי אם אל התא 

  .קכגהראשון שבכל צד

הפשפש הדרומי לא נכנס בו אדם מעולם, ורק דרך הפשפש 
  .קכדהצפוני נכנסים אל התא הראשון שבצד צפון

פוני, יש שני מנעולים, ופותחים אותם בשני לפשפש הצ
  .קכהמפתחות

בלילה דלתות ההיכל סגורות ונעולות. ולפני שחיטת התמיד 
. ההיכל נעול מבפנים, ואי קכוצריך לפתוח את דלתות ההיכל

  .קכזאפשר לפתחו מבחוץ

כשבא בבוקר לפתוח את דלתות ההיכל, צריך מתחילה לפתוח 
ס דרכו אל התא את שני מנעולי הפשפש הצפוני, ולהיכנ

הצפוני הראשון, ומהתא הזה יש פתח אל ההיכל, ונכנס אל 
  .קכחתוך ההיכל עצמו, ופותח מבפנים את דלתות ההיכל
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אמר שיהיה סגור : ונ"ל שעל מקדש שני נאמר שוז"ל )מדות ד ב(במהרש"א תפארת ישראל.  .קכב
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.
  תפארת ישראל. .קכג
  עפ"י תפארת ישראל. .קכד
  ככתוב לעיל משנה ו'. .קכה
 ין ב. ועוד)(עירובראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא  .קכו

, שבשעת שחיטתן לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןומ .עד שתהא פתוח 'אל פתח אהל מועד'
  צריך להיות פתח ההיכל פתוח.

  רמב"ם. .קכז
  רע"ב. תפארת ישראל. .קכח



  באר                           החייםה
 

רא  חיי תמיד משנה ז פרק ג

וזה יבואר במשנה: בבוקר כשהולך לפתוח את שערי ההיכל, 

ַח  ֶאת ָנַטל ְפּתֵ ׁש  ֶאת ּוָפַתח לקח את המפתח ַהּמַ ּפָ ׁשְ  ,הצפוני ַהּפִ
א דרך הפשפש ִנְכַנס א ּוִמן הצפוני הראשון, ַלּתָ יש פתח  ַהּתָ

הּוא ַעד, ַהֵהיָכל ֶאל להיכל, ונכנס בו יַע  ׁשֶ ַער ַמּגִ ַ דֹול ַלׁשּ  ַהּגָ
  .קכטמבפנים

יַע שערי ההיכל נעולים מבפנים על ידי בריחים ומנעולים, וכש  ִהּגִ
ַער ַ דֹול  ַלׁשּ ֶגר,  ֶאת ֶהֱעִביר ,מבפניםַהּגָ  ְוֶאת מעביר את הבריח,ַהּנֶ

ופותח את שער ההיכל הגדול  ּוְפָתחֹו, ואת המנעולים,ְתחֹות, ַהּפוֹ 
  .קלמבפנים

  :קלאכזה ]יג[
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  רע"ב. תפארת ישראל.  .קכט
  כתוב שיש שני מפתחות. (משנה ו)במשנה לעיל 

[הנקרא במשנה 'יורד ל ידי מנעול פנימי אחד לשיטת התפארת ישראל הפשפש הצפוני נעול רק ע
נמצא בדלת שבין התא  [הנקרא 'פותח כיון'], והמנעול השני שהוא מנעול רגיל לאמת השחי']

. ובזה יתורץ לשון המשנה שכתוב 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד. (תפארת ישראל)להיכל 
  לדלת הבאה ולא לכאן.  שאכן לפשפש זה יש רק מנעול ומפתח אחד, והמפתח השני מיועדת

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. 
  .(רא"ש)תות ההיכל, הם מנעולים בלי מפתח רע"ב. תפארת ישראל. המנעולים של דל .קל

[את הציור לפי שיטת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר הציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו  .קלא
  .התמיד']



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרב

Q  פתיחת שערי ההיכלR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ֶגר בריח שעושים מאחורי הדלת, ומבריח מקצה אחד לקצה : ּנֶ
  .קלבהשני

  .קלדבלי מפתח קלגמנעולים ּפֹוְתחֹות:

ֹוֵחט ׁשֹוֵחט ָהָיה לֹא ]יד[ ת קרבן השוחט שצריך לשחוט א ,ַהׁשּ

ֹוֵמַע  ַעד התמיד, לא היה שוחט, ׁשּ ַער קֹול ׁשֶ דֹול ׁשַ ח,  ַהּגָ ְפּתָ ּנִ עד ׁשֶ
  .קלהששומע את הקול שנפתח שער ההיכל, ורק אז היה שוחט
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  שיטה לרבינו שמואל ב"ר יצחק. פירוש ראשון ברע"ב. התפארת ישראל תרגם: ריעגעל. .קלב
  רת ישראל תרגם: שלאסס.עפ"י רא"ש. עפ"י רע"ב. תפארת ישראל. התפא .קלג
  עפ"י רא"ש. .קלד
 (עירובין ב. ועוד)ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא  .קלה

, שבשעת שחיטתן לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןומ .עד שתהא פתוח 'אל פתח אהל מועד'
  צריך להיות פתח ההיכל פתוח.



  באר                           החייםה
 

רג  חיי תמיד משנה ח פרק ג

  ח משנה
  

ַער קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  דֹול ׁשַ ח ַהּגָ ְפּתָ ּנִ  ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ׁשֶ
ְגֵרָפה קֹול ׁשֹוְמִעין ה ָהֵעץ קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  חוֹ ִמיִרי. ַהּמַ ָעׂשָ  ׁשֶ

ּיֹור מּוְכִני ָקִטין ֶבן ִביִני קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ַלּכִ רֹוז ּגְ . ּכָ
 קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ֶהָחִליל קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
יר קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ַהִצְלָצל ִ  ָהיוּ  יחוֹ ִמיִר . ַהׁשּ

ֹוָפר קֹול ׁשֹוְמִעים ל קֹול ַאף, אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהׁשּ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ  ּגָ
ָעה ׁשָ הּוא ּבְ יר ׁשֶ ם ֶאת ַמְזּכִ ֵ יֹום ַהׁשּ ּפּוִרים ּבְ  ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ַהּכִ

ּטּום ֵריחַ  ְמִריִחים טֶֹרת ּפִ י ָאַמר. ַהּקְ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ְגַלאי ּבֶ , ּדִ
ים א ְלֵבית ָהיוּ  ִעזִּ ַהר ַאּבָ ׁשֹות ְוָהיוּ , ִמְכָור ּבְ  ֵמֵריחַ  ִמְתַעּטְ
ּטּום טֶֹרת ּפִ   :ַהּקְ

ַער קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  דֹול ׁשַ ח ַהּגָ ְפּתָ ּנִ יריחו רחוק מירושלים  .ׁשֶ
עשר פרסאות. ושומעים עד יריחו את קול שער ההיכל 

  .קלושנפתח

מיריחו שומעים את קול כלי  .ְגֵרָפהַהּמַ  קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
  .קלזהשיר הנקרא מגריפה

כלי השיר הנקרא מגריפה, היא אמה, וגבוה אמה, וידית  ]טו[
יוצא ממנה. יש במגריפה עשרה נקבים, ובכל נקב יש קנה, 
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 אה יומא ל"ט:עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל. ר .קלו

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קלז



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרד

ובכל קנה יש עשרה נקבים. מכל נקב יוצא מין זמר, נמצא 
  .קלחשמכל המגריפה יוצא מאה מיני זמר

כל קנה יש מאה נקבים, נמצא שמכל המגריפה ויש אומרים שב
  .קלטיוצא אלף מיני זמר

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 ערכין י"א. וברש"י. .קלח

  ערכין י"א. וברש"י.  .קלט
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

 כי מכים עליו באצבעות בשעה שמנגנים ,לפני המזבח מכהוכמו שכתוב לגבי החליל, שהוא 
  . ואיך אפשר להקיש על כל כך הרבה נקבים שבמגריפה בבת אחת.(רע"ב ערכין ב ג)

ביאר אאמו"ר שליט"א, שיתכן שהקנים שבתוך המגריפה, אינם מחוברים וקבועים, אלא שהם 
ינו, שהקנים האלו שהם כמו חלילים, נמצאים רוב הזמן שקועים יוצאים ונכנסים במקומם. דהי

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 

  ממנו. שמוציאים, כך משתנה הקול, והתנועה היוצא
כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א אמר לי, לשאול בזה את להבחל"ח הגאון הגדול 

  רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל.
ביאור הנ"ל, והוסיף עוד ביאור. ואמר שיתכן שיש על כל נקב מכסה שיתכן הושאלתיו, והסכים 

ועל ידי כן מתגלה הנקב  קטן, ואופן הניגון הוא על ידי שלוחצים עם האצבע בצידו של המכסה,
  . ע"כ.[כמו שיש במיני חצוצרות]ויוצא ממנו קול 

ובענין מהיכן מגיע האוויר לתוך המגריפה. יתכן שמה שכתוב בגמרא 'וקתא יוצאה הימנה' 
לוחצים עליו ושהוא הידית, הכוונה שידית זו היא כעין נאד מלא אויר, ומנחים אותו תחת הזרוע, 

שכל נקב  .ואח"כ יוצא האויר דרך הנקבים ,המגריפהחלל וצא משם אל על ידי הזרוע, והאויר י
הוא באופן שונה, ומוציא מין קול שונה, ונעשה מזה ניגון יפה ונשגב מאוד הנשמע עד יריחו. 

  כראוי לבית אלקינו.
'. וביאר התפארת ֵחֶמת ֲחִליִליןהנקרא ' (כ ב)נאד כזה, יש בכלי שיר המוזכר במסכת כלים 

והוא עשוי כעין מפוח שמחוברין בו כמה  ,שק חלילים]-[ זאקפייפעהכלי הזה וז"ל:  ישראל מהו
חלילים, יש שנקביהן צרים ועי"ז קולן דק, ויש שנקביהן רחבים, ועי"ז קולן עב וגס, וכשדוחקין 

וכבר יש  .על המפוח במקומות ידועות, אז מנגן מאליו ע"י הרוח היוצא מהמפוח דרך החלילים
. ע"כ. וכתב התוספות יום בל"א 'האמניקא'טן דומה לזה, לשחוק הקטנים ונקרא אצלינו כלי ק

  טוב שבארץ רוסיא זה נמצא הרבה. בזמנינו נמצא הכלי הזה הרבה במדינת סקאטלאנד.
 ביאר בענין צורת המגריפהאח"כ כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות, ו

שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה,  לטי הגיבוריםהש . בכללות ביאר[ראה ב'אוצר התמיד']
עשר קנים, ובכל קנה עשרה נקבים. ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה.  מבפנים ובתוכה

לעשר הנקבים  מבפנים וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים. וראשי הקנים סמוכים
 



  באר                           החייםה
 

רה  חיי תמיד משנה ח פרק ג

  .קמבבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'

. את קול כלי השיר הזה קמאכלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה' .א
 .קמבשומעים עד יריחו

 .קמגמגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבח .ב

כלי שלישי הנקרא 'מגריפה', והוא בצורת מגריפה. את  .ג
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 

. לוי ששומע קמדהכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא
את קול המגריפה יודע שאחיו הלוים נכנסים לומר שיר, 

עמד מעמיד את המצורעים . וראש המקמהוהוא רץ ובא
בשער המזרח כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם 

  .קמוהאשם
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כל אחד , ונתר הנקרא פיאנ"ו][כמו שיש בפסקלידים מאה שבתיבה. ולכל נקב יש כיסוי קטן. ויש 
למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים. ועל ידי  , ע"י ברזל קצת ארוך,הקלידים מחובר מבפניםמ

[כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו, ההקשה על הקלידים נפתחים ונסגרים הנקבים, ומשמיעים קול 
כאן הם מקישים על  אךמקישים על מיתרים, מחוברים מבפנים לפטישים קטנים האלא ששם הקלידים 

והקנים משונים זה מזה, בעובי ובאורך, וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם בקנה  נקבים].
  ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו, עד שעולה למאה קולות. .אם רחוק אם קרוב

כנ"ל, אלף ולפי דרך זה, אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים, שיהיה גם כן 
 קלידים, ויצאו מהמגריפה אלף קולות.

 תוספות יום טוב תמיד ה' ו'. וכעי"ז בתוס' ערכין י: .קמ

 ערכין י"א. .קמא

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קמב

 תמיד ב' א'. .קמג

 תמיד ה' ו'. .קמד

 תמיד ה' ו'. .קמה

 רמב"ם תמיד ה' ו'. .קמו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרו

  :קמזהנקרא 'מגריפה' כלי השירלהלן ציור 
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נו יודעים את הצורה ממש. ורק ניסינו ציור המגריפה להלן, הוא להמחשה בלבד. ואינ .קמז
[לא ציירנו את הביאורים שכתבנו בזה, אלא רק להבנת פשט להמחיש את הכתוב בגמרא בערכין 

. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לראות את המגריפה על מכונה ואת כל הכלים הגמרא]
 בבית המקדש במהרה בימינו אמן.



  באר                           החייםה
 

רז  חיי תמיד משנה ח פרק ג

Q  כלי שיר הנקרא מגריפהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרח

Q  עם המדות  -המגריפהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נקבים 10
 ובכל אחד יש קנה

  בכל קנה
 נקבים 10יש 

 ידית

 נקבים] 100[ויש אומרים 



  באר                           החייםה
 

רט  חיי תמיד משנה ח פרק ג

ה ָהֵעץ קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  ָעׂשָ ּיֹור מּוְכִני ָקִטין ןֶב  ׁשֶ מיריחו  .ַלּכִ
שומעים את קול הגלגל מעץ הנקרא 'מוכני', שמעלה בגלגל את 

  הכיור מהבור, בכל בוקר.

כל מים שנמצאים בכלי שרת בלילה, המים נפסלים. מּוְכִני: 
שני, היה כהן גדול ששמו 'בן קטין', ה המקדש ביתימי באמצע 

שעל ידו  גלגל מעץ, עשה 'מוכני' עבור הכיור, שהוא והוא
 ,קמחהגדול'בור ' לבור מים הנקרא משקעים את הכיור בכל לילה

. ובזה המים מחוברים לקרקע קמטהכיור שם ליד מקוםשנמצא 
  .קנואינם נפסלים בלינה
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ן בסימן כ"ה. רבינו יהונתן עירובין ל"ה. תוספות יום טוב רבינו אליעזר בר נתן הראב" .קמח
  עירובין י' י"ד. 

  תוספות יום טוב בסימני הציור. וכן משמע בתפארת ישראל בסימני הציור. .קמט
  יומא ל"ז. וברש"י. זבחים כ'. וברש"י. המפרש. תפארת ישראל. .קנ

א כלי עגול כגלגל סביבות הכיור [או שהואך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור 
, והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת, ובו נמצאים המים. (דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד יח)]

ומפני שהכלי הזה אינו קדוש, המים שנמצאים בו אינם נפסלים בלינה. וכשרוצה כהן לקדש ידיו 
קרא 'מוכני' אל הכיור עצמו, ורגליו מן הכיור, הוא פותח את הפתח שבין הכלי שמעל הכיור הנ

ונכנס מים לכיור כפי הצורך ראשון ראשון, ואז הוא מקדש ידיו ורגליו מהכיור במים שנכנסו 
(פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד. פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא. רמב"ם הלכות בית לשם 

  .הבחירה ג יח)
אין  ,כמה מים צריכין להיות בכיור"ל: וז (הלכות ביאת המקדש ה יג)ולפי מה שכתב הרמב"ם 

. ע"כ. צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיור מים כדי שיעור פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים
שיהיה שם מים עבור ד' כהנים. ואז מקדשים. אבל אין מכניסים יותר מזה, כדי שלא יפסל 

  בלינה.
להרמב"ם תמיד א ד. פירוש המשניות  (פירוש המשניותוהנה שיטת הרמב"ם זו נתבארה בג' מקומות 

 (הלכות ביאת המקדש ה יד). אבל במקום אחד להרמב"ם יומא ג יא. רמב"ם הלכות בית הבחירה ג יח)
כתב הרמב"ם כפי שיטת רש"י, שכדי שלא יפסלו המים בלינה משקעין את הכיור בתוך מי 

  "ם.מקוה או מעין, ובבוקר מעלים אותו. ולכאורה יוקשה מהי שיטת הרמב
ששיטת הרמב"ם היא ששניהם נכונים, ואם לא  (הלכות בית הבחירה ד יח)ומתרץ בדרך חכמה 

  השתמשו במוכני למעלה צריך להשתמש במוכני למטה. ועי"ש.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרי

 , שומעים את קולמוכניכשמעלים את הכיור מהבור על ידי ה
  עד יריחו. המוכני

  

Q הכיור וכנו, והמוכני R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

ריא  חיי תמיד משנה ח פרק ג

ִביִני קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  רֹוז ּגְ בכל יום סמוך לעלות השחר,  .ּכָ
מכריז לפני שער בית המוקד  קנבהנקרא 'גביני כרוז' קנאכהן

'עמדו כהנים לעבודתכם, ולוים לדוכנכם, וישראל  קנגהסגור
  . ושומעים את קולו עד יריחו.קנדלמעמדכם'

, קנהמיריחו שומעים את קול החליל .לֶהָחִלי קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
  .קנושמנגנים בו בבית המקדש

  . קנח. החליל עשוי מקנה קלוף ודקקנזהחליל נקרא גם בשם 'אבוב'

מיריחו שומעים את קול  .ַהִצְלָצל קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
  , שמנגנים בו בבית המקדש.קנטהצלצל

ומכים זו  קסהצלצל הוא כמו שתי חתיכות רחבות מנחושת
  .קסאובז
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  רע"ב. .קנא
  .(יומא כ:)פירש רש"י: גביני המכריז  .קנב
  תפארת ישראל. .קנג
  רמב"ם. .קנד
 החליל, תרגם התפארת ישראל: פלעטהע. .קנה

שיש סדר מיוחד לכלי השיר, לכל זמן וזמן, באיזה  עולה ,יר הלויים שבכל ימות השנהבש .קנו
  .יג:)-(י.כלי שיר, וכמות הכלים מכל מין. כמבואר בערכין 

, ויש כלי שיר (סוכה ד ז)אבל בשמחת בית השואבה, מזמרין בכל כלי שיר. כמבואר בתוספתא 
וז"ל:  (הלכות לולב ח יג)וכן כתב הרמב"ם . (סוכה ה ד)רבים מאוד בלא מספר, כמבואר במשנה 

החליל מכה ומנגנין בכינור ובנבלים ובמצלתים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו. 
, גם כן מנגנים שם בכלי שיר רבים מאוד כלים שהוזכרוע"כ. מזה גם כן משמע שמלבד ה

 נוספים.

 ערכין י: .קנז

 .(ערכין י:)היה חליל שנשאר מימות משה רבינו  ערכין י: וברש"י. בבית המקדש השני .קנח

ְלָצל. וברע"ב: (ה א)במסכת שקלים על הצלצל ממונה בן ארזה, ככתוב  .קנט ן ַאְרָזה ַעל ַהּצִ : ּבֶ
צלצל. כלי שיר שיש לו קול גדול, לשון תצילנה אזניו, צימבל"ו בלע"ז. וכשהיו שומעין קולו היו 

  הלוים מתחילין בשיר.
ְלָצל. בתפארת ישראל: הרבה מיני שיר היו שם, אבל עם )(תמיד ז גלהלן  ּצֶ ן ַאְרָזא ּבַ יׁש ּבֶ : ְוִהּקִ

 הצלצל התחילו.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידריב

Q  צלצלR  
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 .(ערכין י:)בבית המקדש השני היה צלצל נחושת שנשאר מימות משה רבינו  .קס

 רע"ב ערכין פ"ב מ"ה. .קסא



  באר                           החייםה
 

ריג  חיי תמיד משנה ח פרק ג

יר קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  ִ מיריחו שומעים את קול השיר  .ַהׁשּ
  , שמשוררים הלוים בבית המקדש.קסבבפה

ֹוָפר קֹול ׁשֹוְמִעים ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  מיריחו שומעים את קול השופר,  .ַהׁשּ
  .קסגשתוקעים בכל יום בבית המקדש

ל קֹול ַאף, אֹוְמִרים ְוֵיׁש  ]טז[ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ָעה ּגָ ׁשָ הּוא ּבְ יר ׁשֶ ם ֶאת ַמְזּכִ ֵ  ַהׁשּ
יֹום ּפּוִרים ּבְ שגם את קולו של הכהן גדול כשמזכיר את השם  .ַהּכִ

  .קסדהמפורש ביום הכיפורים, שומעים עד יריחו

ּטּום ֵריַח  ְמִריִחים ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  טֶֹרת ּפִ מיריחו מריחים את ריח  .ַהּקְ
  .קסההקטורת
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  תפארת ישראל. .קסב
שר לוים עומדים על הדוכן בכל יום לומר : ואין פוחתין משנים ע(הלכות כלי המקדש ג ג)ברמב"ם 

שעיקר השירה  ,ואין אומרין שירה אלא בפה בלא כלי .ומוסיפין עד לעולם ,שירה על הקרבן
ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר. מהן לוים ומהן ישראלים שהיא עבודתה בפה. 

המשוררים על פי הכלים  מיוחסין המשיאין לכהונה. שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס. ואין אלו
 עולין למנין השנים עשר.

  רמב"ם. תפארת ישראל. .קסג
ִעים : (ה ה)במסכת סוכה  ׁש, ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל ַאְרּבָ ְקּדָ ּמִ ִקיעֹות ּבַ ִרים ְוַאַחת ּתְ ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶעׂשְ

ְקּדָ  ּמִ ִקיעֹות ּבַ ִרים ְוַאַחת ּתְ ם ֶעׂשְ ָכל יֹום ָהיּו ׁשָ ֹמֶנה. ּבְ ע ְלָתִמיד ּוׁשְ ָעִרים, ְוֵתׁשַ לׁש ִלְפִתיַחת ׁשְ ׁש, ׁשָ
ת ָהיוּ  ּבָ ע. ּוְבֶעֶרב ׁשַ ׁשַ ִים. ּוַבּמּוָסִפין ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ּתֵ ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ ע ְלָתִמיד ׁשֶ ַחר, ְוֵתׁשַ ל ׁשַ  ׁשֶ

לׁש ְלַהְבּדִ  ָלאָכה, ְוׁשָ לׁש ְלַהְבִטיל ָהָעם ִמּמְ ׁש, ׁשָ תֹוְך מֹוִסיִפין עֹוד ׁשֵ ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל. ֶעֶרב ׁשַ יל ּבֵ
חְ  ַער ַהּתַ ַ לׁש ַלׁשּ ַער ָהֶעְליֹון, ְוׁשָ ַ לׁש ַלׁשּ ָעִרים, ׁשָ לׁש ִלְפִתיַחת ׁשְ ֹמֶנה, ׁשָ ִעים ּוׁשְ ם ַאְרּבָ ּתֹון, ֶהָחג ָהיּו ׁשָ

ע ְלָתמִ  ׁשַ ַח, ּתֵ י ִמְזּבֵ ּבֵ לׁש ַעל ּגַ ִים, ְוׁשָ לׁש ְלִמּלּוי ַהּמַ ִים, ְוׁשָ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ע ְלָתִמיד ׁשֶ ַחר, ְוֵתׁשַ ל ׁשַ יד ׁשֶ
ין ֹקֶדׁש ְלֹחל. יל ּבֵ לׁש ְלַהְבּדִ ָלאָכה, ְוׁשָ לׁש ְלַהְבִטיל ֶאת ָהָעם ִמן ַהּמְ ע ַלּמּוָסִפין, ׁשָ  ְוֵתׁשַ

  תפארת ישראל. .קסד
 ,בוידוי ראשון ג' ,תנו רבנן עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום: (יומא לט:)בגמרא 

וכבר אמר השם ונשמע קולו  .ואחד בגורלות ,ושלשה בשעיר המשתלח ,ושלשה בוידוי שני
  .ביריחו

ואחד  .לפני ה' תטהרו ,אנא השם כפר ,אנא השם חטאתי ,של פר שלשה בוידוי ראשון.ברש"י: 
 .לה' חטאתבגורלות. 

נשים שביריחו אינן  ,תעזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטור: (יומא לט:)בגמרא  .קסה
 .כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת ,צריכות להתבשם מריח קטורת



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידריד

ן ֱאִליֶעֶזר יַרּבִ  ָאַמר ]יז[ ְגַלאי ּבֶ ים, ּדִ ַהר ְלֵבית ָהיוּ  ִעּזִ א, ּבְ שם  ,ִמְכָור ַאּבָ

ׁשֹות ְוָהיוּ  ,קסז, והוא רחוק מירושליםקסומקום שנקרא כך  ִמְתַעּטְ
ּטּום ֵמֵריַח  טֶֹרת ּפִ   .קסחַהּקְ

  

  ט משנה
  

ָכה ִמי זָּ ּון ׁשֶ חַ  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ ִני ְוָנַטל ִנְכַנס, ַהּפְ  יחוֹ ְוִהנִּ  ַהּטֶ
ד ּוָבַאֲחרֹוָנה, ְלתֹוכוֹ  ְונֹוֵתן חֹוֵפן ְוָהָיה, ְלָפָניו ּבֵ ָאר ֶאת ּכִ ְ  ַהׁשּ
יחוֹ  ְלתֹוכוֹ  ָכה ִמי. ְוָיָצא ְוִהּנִ זָּ ּון ׁשֶ נֹוָרה ְבִדׁשּ  ּוָמָצא ִנְכַנס, ַהּמְ

ֵני ים ֵנרֹות ׁשְ ן, ּדֹוְלִקים ִמְזָרִחּיִ ֵ ָאר ֶאת ְמַדׁשּ ְ יחַ  ַהׁשּ  ֶאת ּוַמּנִ
ְמקֹוָמן ּדֹוְלִקין ֵאּלוּ  בוּ  ְמָצָאן. ּבִ ּכָ ָנן, ׁשֶ ְ  ִמן ּוַמְדִליָקן ְמַדׁשּ

ךְ  ְוַאַחר, ַהּדֹוְלִקים ן ּכָ ֵ ָאר ֶאת ְמַדׁשּ ְ  ִלְפֵני ָהְיָתה ְוֶאֶבן. ַהׁשּ
נֹוָרה לשׁ  ּוָבהּ  ַהּמְ ָעֶליהָ , ַמֲעלֹות ׁשָ  ֶאת ּוֵמִטיב עֹוֵמד ַהּכֵֹהן ׁשֶ
רֹות יחַ . ַהּנֵ ה ַמֲעָלה ַעל ּוזַהכּ  ֶאת ְוִהּנִ ִנּיָ   :ְוָיָצא ׁשְ

ואת המזבח  ]כ[, קעואת השולחן ]יט[, קסטאת המנורה ]יח[בהיכל יש 
  הפנימי.
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 רע"ב. תפארת ישראל. .קסו

 תפארת ישראל. .קסז

והיו מתעטשות  ,(מכמר)עזים היו לאבא בהרי  ,(יוסי בן דולגאי)אמר רבי : (יומא לט:)בגמרא  .קסח
פעם אחת  ,סח לי זקן אחד ,רבי יהושע בן קרחה אמר רבי חייא בר אבין אמר .מריח הקטורת

  .הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה
בתוס': כלה שבירושלים לא היתה צריכה להתבשם מריח הקטרת. תימה דאמר פרק כל שעה 

 ,ודייק מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא ,קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה (פסחים כו.)
כ לאביי היו "א ,תן העומדין בפנים דלא איפשר וקא מיכוון ואביי לאותם שבחוץמאי לאו לאו

 ויש לומר אינו אסור אלא שלא יקרבו עצמן לעזרה כדי להריח יותר. ,עושין איסור בכל יום



  באר                           החייםה
 

רטו  חיי תמיד שנה טמ פרק ג

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

  

  

 

W      באר�התמיד�      X   
  

, וכן צייר הרמב"ם (שמות כה לב)קני המנורה הם באלכסון ולא בעיגול. כמו שכתב רש"י  .קסט
וכ"כ  ,(סימן ת"י)אברהם בן הרמב"ם בשם אביו, וכ"כ בתשובת הריב"ש בכתי"ק, וכן כתב רבינו 

וכן ביאר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, וכן  ,(שמות כה לד)רבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת 
  .(דרך חכמה הלכות בית הבחירה ג י)כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

א. מצות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת  וז"ל: )ה-ה א(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם  .קע
  'ביום השבת ביום השבת יערכנו' הכהן וגו'. (ויקרא כד ח)על השולחן לפני ה' בהיכל שנאמר 

ב. ודבר ברור בתורה שהוא שתים עשרה חלות כל חלה שני עשרונים. ועורכין אותו שני סדרים. 
לשה קנים של זהב כדי שתהיה שש חלות בכל סדר. חלה על גבי חלה ובין כל שתי חלות ש

הרוח מנשבת בו. וסומך כל מערכה בשתי קשוות. ונותנין בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ 
'ונתת על המערכת לבונה זכה'. וכלי זה הוא הנקרא בזך. נמצאו שני  (ויקרא כד ז)לבונה שנאמר 

  חן.קומצי לבונה בשני הבזיכין. ושוליים היו לבזיכין כדי שיניחום על השול
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 

  מרות הנכנסת והיוצאת עם כהן גדול ואוכלין אותו.שתי המש
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 

יוצאין עומדים בדרום ופניהם לצפון. אלו השולחן. הנכנסין עומדין בצפון ופניהם לדרום. וה
  'לפני תמיד'. (שמות כה ל)מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה בתוך טפחו של זה שנאמר 

ה. יצאו ונתנו את הלחם שהוציאו על שולחן זהב אחר שהיה באולם והקטירו הבזיכין ואחר כך 
  לערב.מחלקין החלות. ואם חל יום הכפורים להיות בשבת החלות מתחלקות 

  רמב"ם הלכות בית הבחירה ג' י"ז. .קעא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרטז

Q  מזבח הפנימיR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

ריז  חיי תמיד משנה ט פרק ג

זָּ  ִמי ּון ָכהׁשֶ ַח  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ מי שזכה בפיס שהוא ידשן את , ַהּפְ

ִני', הנקרא כליַה  את ְוָנַטל ,קעגלהיכלִנְכַנס  ,קעבמזבח הפנימי  'ּטֶ
יחוֹ  . סמוך קעדוהניח את הטני לפניו על רצפת ההיכלְלָפָניו,  ְוִהּנִ

  למזבח הפנימי.

ִני:  ֶנא קעהמלשוןּטֶ ְמּתָ ַבּטֶ . ה'טני' דומה קעובדומה לסל ופיו רח ,ְוׂשַ
, ה'טני' עשוי קעזלכלי הנקרא 'תרקב', ומחזיק שני קבין וחצי

  .קעחמזהב
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מי כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום.  .דוז"ל:  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ג דברמב"ם  .קעב
שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס בכלי קודש וטני היה שמו ושל זהב היה ומחזיק קביים 

ך המזבח ונותן לתוך הטני. וחצי. מניח הטני בארץ לפניו וחופן בידיו האפר והפחם שבתו
ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא  ובאחרונה מכבד את השאר לתוכו ומניחו שם בהיכל ויוצא.

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

ד חותה. זה שזכה במחתה לוקח מחתה של כסף ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים וכיצ .ה
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
שלשה דברים היה הפסכתר משמש. כופין אותו על הגחלים. ועל השרץ בשבת. ומורידין בו  .ו

  .את הדשן מעל המזבח
ומקדים לפניהם זה שדשן המזבח הפנימי ונוטל הטני שבו דשון המזבח ומשתחוה ויוצא. וזה   .ז

שבידו המחתה צובר את הגחלים על גבי המזבח הפנימי ומרדדן בשולי המחתה ומשתחוה 
יוצא. וזה שבידו הכף נוטל את הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו ורואה אם נתפזר מן ו

הקטורת מעט בכף אוהבו או קרובו נותן לו לתוך חפניו זה שנתפזר עם הקטורת שבבזך 
  .ומשתחוה ויוצא

ואומרין לזה המקטיר הזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תכוה. ומתחיל ומשליך הקטורת על  .ח
  .בנחת כמי שמו. קד סולת עד שתתרדד על כל האשהאש 

ואין המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר. ואם כהן גדול הוא אומר לו הממונה אישי  .ט
  .כהן גדול הקטר. ואחר שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחוה ויצא

  תפארת ישראל. .קעג
  תפארת ישראל. .קעד
  דברים כ"ו ב'. .קעה
  נה ו'. וברע"ב.לעיל מש .קעו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידריח

את האפר ממזבח  קעטולוקח בחפניו ,ְלתֹוכוֹ  ְונֹוֵתן חֹוֵפן ְוָהָיה

באחרונה כשלא נשאר  ּוָבַאֲחרֹוָנה, .קפהפנימי, ונותנו לתוך הטני

דעל המזבח אלא מעט דשן, שאינו יכול לחפנו בידו,  ּבֵ  ֶאת ּכִ
ָאר ְ יחֹו,  ,קפבאת הדשן לתוך הטני קפאתכיבד במכבד ְלתֹוכֹו, ַהׁשּ ְוִהּנִ

  ְוָיָצא. ,קפגוהניח את הטני על הרצפה בהיכל

את הטבת נרות המנורה, עושים בשני פעמים, בתחילה לחמש 
נרות, ומפסיקים ועושים עבודה אחרת, ואחר כך מטיבים את 
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דאף על גב שהיה כמות הכלי גדול כתרקב גדול שמחזיק ג' קבין, בתפארת ישראל וז"ל:  .קעז
אפילו הכי לא היה מחזיק בתוכו רק קביין ומחצה, כדי שיהיה נראה שהוא מלא דזה דרך כבוד, 

, )דכיומא פ"ד מ"(וזה היה מדעשו דופנה עב, דכך היו רגילין במקדש לעשות כלים שדפנן עב 
  .)מנחות פ"ח ב'(ונראה לי הטעם כדי להראות שאין עניות במקום עשירות 

  רע"ב לעיל משנה ו'. .קעח
  בידיו. .קעט

  תפארת ישראל. .קפ
  . ונקרא בעזי"ם.(ישעיה יד כג, ראש השנה כו: מגילה יח.)הנקרא מטאטא  .קפא
  תפארת ישראל. .קפב
  תפארת ישראל. .קפג

אבל מיד לא היה מוציאו, שכיון שצריך לתת הדשן אצל  והניחו. לטני שם ויצא.ברע"ב וז"ל: 
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 

  . ע"כ.אחד אצל המזבח ונבלעים שם במקומן
והא דלא הוציאו השתא, נראה לי משום דדשן הקטורת ודישון ארת ישראל וז"ל: כתב התפ

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 

גם כן מלהוציא דישון הקטורת עד אחר הטבת גם ב' נרות  הקטרת הקטורת, לכן היה ממתין
האחרונים, כדי להוציא ב' הדישונים יחד, ויבלעו שניהן בנס פעם א' יחד, דאסור להטריח קמי 

  .):(תענית כדשמיא כביכול להרבות ניסים שלא לצורך, כהך מעשה דרבא 



  באר                           החייםה
 

ריט  חיי תמיד משנה ט פרק ג

להרחיב  , דהיינוקפדשתי הנרות. וזה כדי להרגיש את כל העזרה
  .קפהמשך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכר

ָכה ִמי ]כא[ ּזָ ּון ׁשֶ נֹוָרה ְבִדׁשּ מי שזכה בפיס שהוא ידשן את  ,ַהּמְ

  להיכל. ִנְכַנס ,קפוהמנורה
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 (שמות ל ז)נוסף, שכתוב  כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז. אבל יש טעם .קפד
(יומא לג: וראה פירוש המשניות להרמב"ם  חלקהו לשני בקרים -' בהטיבו את הנרותבבקר בבקר '

  .כאן)
  רמב"ם. .קפה
דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין  .יוז"ל:  יז)-(הלכות תמידין ומוספין ג יברמב"ם  .קפו

ו אהרן ובניו'. והדלקת הנרות דוחה את 'יערוך אות כא) (שמות כזהערבים מצות עשה שנאמר 
'להעלות נר  ב) ויקרא כד, כ (שמות כזהשבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר 

  .תמיד'
'מערב עד בקר'  ג) ויקרא כד, כא (שמות כזוכמה שמן הוא נותן לכל נר. חצי לוג שמן שנאמר  .יא

את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר. ואין מחנכין 
  .בין הערבים

מהו דישון המנורה. כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה  .יב
אחרת ושמן אחר במידה והוא חצי לוג. וזה שהסיר משליכו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון 

היא הטבתם. ונר שמצאו שלא כבה  המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה. והדלקת הנרות
  .מתקנו

נר מערבי שכבה אין מדליקין אותו אחר דשונו אלא ממזבח החיצון. אבל שאר הנרות כל נר  .יג
  .שכבה מהן מדליקו מנר חבירו

וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה. לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו  .יד
  .ןיכול להדליק בנר אחר משום בזיו

(שמות כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת אסור להדליק בהן במקדש במנורה שנאמר  .טו
  .'להעלות נר תמיד' שתהא שלהבת עולה מאליה ב) ויקרא כד, כ כז
לא היה מטיב כל הנרות בפעם אחת אלא מטיב חמשה נרות ומפסיק ועושין עבודה אחרת  .טז

  .כל העזרה ואחר כך נכנס ומטיב השנים. כדי להרגיש את
מהן כמו שביארנו. וכיצד סדר ההטבה זה שזכה  רכל נר שכבה מדליקין אותו מנר אח .יז

ו ושל זהב היה דומה לקיתון גדול. מדשן בו את מבדישון המנורה נכנס וכלי בידו וכוז ש
הפתילות שכבו ואת השמן הנשאר בנר והטיב חמשה נרות ומניח הכוז שם לפני המנורה על 

שלש מעלות שלפניה ויוצא. ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו מעלה שנייה מ
  . ע"כ.ומשתחוה ויוצא

זהו דעת רבינו שהוא  ,והדלקת הנרות היא הטבתםומ"ש וז"ל:  (הלכה יב)כתב הכסף משנה 
סובר שגם בבקר מדליק הנרות דכי כתיב והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהטיבו 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכ

התנא שאומר את משנה זו, סובר שהמנורה מונח מזרח 
  .קפח. דהיינו שלש קנים למזרח, ושלש קנים למערבקפזומערב

זרח, הם הנקראים 'נרות שני הנרות הסמוכים לצד מ
  .קפטמזרחיים'

הוא הנר השני מצד מזרח, והוא נקרא 'מערבי'  קצ'נר המערבי'
  .קצאלגבי הנר הראשון החיצון במזרח
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ירוש בהטיבו בהדליקו. והאחרונים חולקים עליו ואומרים שאין הדלקת הנרות אלא את הנרות פ
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 

הוא דעת הראב"ד ממה שכתב בפרק שני מעבודת יוה"כ שדעתו כדעת האחרונים וכן נראה ש
  וכן דעת אונקלוס.

  רע"ב. .קפז
  תפארת ישראל.  .קפח

 ביאלעזר בר ביור ,מזרח ומערב מונח מנורהשהבר ורבי סמחלוקת תנאים איך המנורה עומדת: 
  .(מנחות צח:) צפון ודרוםשהמנורה מונח בר ושמעון ס

מו התנא שסובר שהמנורה מונח מצפון לדרום. פסק כ (הלכות בית הבחירה ג יב)הרמב"ם 
  והראב"ד חולק.

  ראה ב'אוצר התמיד' את שיטת הרמב"ם בביאור משנה זו.
  עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל. .קפט

 ,מאי עדות ,עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל: (שבת כב: מנחות פו:)בגמרא  .קצ
  .ברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסייםשנותן בה שמן כמדת ח ,אמר רב זו נר מערבי

מכאן  והיה נר מערבי דולק.וכו'  ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיקתנו רבנן : (לט.)וביומא 
  ואילך פעמים דולק פעמים כבה.

פ שממנו מתחיל להדליק "ואע .לאחר שכבו שאר כל הנרות והיה נר מערבי דולק.ברש"י: 
כדכתיב מחוץ  ,והוא עדות שהשכינה שורה בישראל ,תהטבת נרות שחרי םערבית בו היה מסיי

עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה  (כב:)ואמרינן במסכת שבת  ,לפרוכת העדות
מאי עדות זה נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה  (שם)ואמרינן  ,בישראל

שבעת הנרות סדורים מזרח  (מנחות צח:)למאן דאמר  ,ואיזהו נר מערבי .מתחיל ובה היה מסיים
  וכו'. .קרי נר מערבי נר שני שסמוך לראשון שבמזרח ,ומערב

  רש"י שבת כ"ב: רש"י יומא ל"ט. רע"ב. תפארת ישראל. .קצא
ומה שמיטיב חמש של צד מערב בטעם שדוקא נר זה הוא הנר מערבי, כתב הרע"ב וז"ל: 

לו להדליק, ולא עביד הכי  תחילה, ולא חמש לצד מזרח ולבסוף שתים של מערב ומהם היה
אמרה להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו לפני ה',  (ויקרא כד)משום דכתיב 

 



  באר                           החייםה
 

רכא  חיי תמיד משנה ט פרק ג

ֵני ּוָמָצא הכהן נכנס להיכל, ים ֵנרֹות ׁשְ ומוצא את ּדֹוְלִקים,  ִמְזָרִחּיִ
  .קצבהנרות המזרחיים דולקים, ומשאיר אותם לדלוק

פילו אם רואה שהם דולקים, מכבה אבל שאר חמשת הנרות, א

ןאותם, ו ֵ ָאר,  ֶאת ְמַדׁשּ ְ   .קצגמנקה את חמשת הנרותַהׁשּ

יַח  ְמקֹוָמן,  ּדֹוְלִקין ֵאּלוּ  ֶאת ּוַמּנִ ומניח את שני הנרות המזרחיים ּבִ
  .קצדשימשיכו לדלוק, ואינו מנקה אותם כעת

ן:  ֵ מסיר מהם את השמן הישן, ומסיר את הפתילה הישנה ְמַדׁשּ
, ומניח קצו, ומנקה את האפר על ידי המחתהקצההמלקחיים על ידי
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תורה קבע נר להדליק ממנו שאר נרות, ואיזה זה נר שני של צד מזרח, והוא קרוי נר מערבי, 
בההיא  דכי עייל בהיכל בההוא נר פגע ברישא, ואין מעבירין על המצות, ואיכא למימר

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'

  רע"ב. תפארת ישראל. .קצב
  רע"ב. תפארת ישראל. .קצג
  רע"ב. תפארת ישראל. .קצד
ֶתיָה : (כה לח)בשמות  .קצה   ָזָהב ָטהֹור.ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ

הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ולמושכן בפי  ומלקחיה.ברש"י: 
הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טוליי"ש 

  .בלע"ז
אֹור ְואֶ (ד ט)בבמדבר  ֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת ְמֹנַרת ַהּמָ ֶגד ּתְ ֶתיָה : ְוָלְקחּו ּבֶ ת ֵנֹרֶתיָה ְוֶאת ַמְלָקֶחיָה ְוֶאת ַמְחּתֹ

ֶהם. ְרתּו ָלּה ּבָ ר ְיׁשָ ְמָנּה ֲאׁשֶ ֵלי ׁשַ ל ּכְ   ְוֵאת ּכָ
  כמין צבת, שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה. מלקחיה.ברש"י: 

הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר  ומחתותיה.: (שמות כה לח)ברש"י  .קצו
כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה  בבקר בבקר,

  .(ישעיה ל יד)פויישד"א בלע"ז, כמו לחתות אש מיקוד 
כמין כף קטנה, ושוליה פשוטין ולא סגלגלים, ואין לה מחיצה  מחתתיה.: (במדבר ד ט)ברש"י 

  לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכב

. ואחר כך שם שמן קצחבספוג קצזהכל בכוז. ומקנח את הנרות
  .קצטחדש ופתילה חדשה

בוּ  ְמָצָאן אבל אם ּכָ  ,רמצא ששני הנרות המזרחיים נכבו כבר ,ׁשֶ
ָנן,  ְ אין הכוונה שמחליף את השמן ואת הפתילה, אלא רק ְמַדׁשּ

 לה הישנה, ומגביה את הפתילה,מסיר את הדשן שבראש הפתי
 ראמושך את הפתילה ,ַהּדֹוְלִקים ִמןומדליקם בחזרה, ּוַמְדִליָקן 

. ואם אין נרות דולקים מביא רבומדליקה מהנרות שעדיין דלוקים
  .רדממזבח החיצון רגאש בקיסם

וזה כדי שיהיה ניכר היטב ההפסק שבין הטבת חמש הנרות 
  .רהלשתי הנרות

ךְ  ְוַאַחר ֵ  ּכָ ָאר,  ֶאת ןְמַדׁשּ ְ  .ואחר כך מטיב את חמשת הנרותַהׁשּ
דהיינו, מסיר מהם את השמן הישן, ומסיר את הפתילה הישנה 

, ומניח רז, ומנקה את האפר על ידי המחתהרועל ידי המלקחיים
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לוצי"ש בלע"ז  תיה.ונר: (במדבר ד ט)רש"י לי שבו השמן והפתילה. וכדאיתא ב'נר' הוא הכ .קצז
  שנותנים בהן השמן והפתילות.

  מנחות פ"ח: וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב. .קצח
רע"ב. תפארת ישראל. ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד הערב, ובערב מדליקן.  .קצט

  ליק את נרות המנורה גם בבוקר. אבל לשיטת הרמב"ם מד
כגון לאחר שמת שמעון הצדיק וכבר לא היה תמיד הנס שהנר המערבי נשאר דולק כל היום.  .ר

  . (רע"ב)נר המערבי הוא הנר השני מהנרות המזרחיים 
כל הפתילות  בפתילות ארוכות.וז"ל:  (שם). ברש"י (שבת כב:)פתילות המנורה הן ארוכות  .רא

  .רותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזויוצאות חוץ לנ
וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה וז"ל:  (הלכות תמידין ומוספין ג יד)רמב"ם ראה ב .רב

  .ומחזירה. לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיון
  תפארת ישראל. .רג
  .רע"ב. תפארת ישראל .רד
  רע"ב. תפארת ישראל. .רה
ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור.: (כה לח)בשמות  .רו   ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ
 



  באר                           החייםה
 

רכג  חיי תמיד משנה ט פרק ג

. ואחר כך שם שמן חדש רטבספוג רחהכל בכוז. ומקנח את הנרות
  .ריופתילה חדשה

ודה אחרת, מדשן רק יותר מאוחר, לאחר שמפסיקים ועושים עב
את שני הנרות המזרחיים, ונותן בהם שמן חדש ופתילה 

להרחיב , דהיינו ריב. וזה כדי להרגיש את כל העזרהריאחדשה
  .ריגמשך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכר

נֹוָרה, ִלְפֵני ָהְיָתה ְוֶאֶבן ]כב[ לׁש  ּוָבּה  ַהּמְ ָעֶליָה , ַמֲעלֹות ׁשָ  עֹוֵמד ַהּכֵֹהן ׁשֶ
רֹות ֶאת ּוֵמִטיב גובה המנורה הוא שמונה עשרה טפחים,  .ַהּנֵ
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הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ולמושכן בפי  ומלקחיה.ברש"י: 
הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טוליי"ש 

  .בלע"ז
ֶתיָה (ד ט)במדבר ב אֹור ְוֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוֶאת ַמְלָקֶחיָה ְוֶאת ַמְחּתֹ ֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת ְמֹנַרת ַהּמָ ֶגד ּתְ : ְוָלְקחּו ּבֶ

ֶהם. ְרתּו ָלּה ּבָ ר ְיׁשָ ְמָנּה ֲאׁשֶ ֵלי ׁשַ ל ּכְ   ְוֵאת ּכָ
  כמין צבת, שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה. מלקחיה.ברש"י: 

הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר  ומחתותיה.: כה לח)(שמות ברש"י  .רז
בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה 

  .(ישעיה ל יד)פויישד"א בלע"ז, כמו לחתות אש מיקוד 
ן לה מחיצה כמין כף קטנה, ושוליה פשוטין ולא סגלגלים, ואי מחתתיה.: (במדבר ד ט)ברש"י 

  לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.
לוצי"ש בלע"ז  תיה.ונר: (במדבר ד ט)רש"י 'נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה. וכדאיתא ב .רח

  שנותנים בהן השמן והפתילות.
  מנחות פ"ח: וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב. .רט
חים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד הערב, ובערב מדליק את רע"ב. תפארת ישראל. ומונ .רי

  כל הנרות כולן. אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
רע"ב. כתב הרע"ב שפירושו למשנה זו בענין דישון נרות המנורה, הוא בשם רבינו ברוך בר  .ריא

  יצחק.
 (שמות ל ז)אבל יש טעם נוסף, שכתוב כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז.  .ריב

(יומא לג: וראה פירוש המשניות להרמב"ם  חלקהו לשני בקרים -' בהטיבו את הנרותבבקר בבקר '
  .כאן. וכ"כ הרע"ב)

  רמב"ם. .ריג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכד

נמצא שהוא כגובה אדם בינוני בשווה, לכן צריך לעלות למקום 
  .רידגבוה כדי להיטיב את הנרות

 רטולומדים מהפסוק שצריך לעשות מדרגות למנורה, שנאמר
רֹת' ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ . עשה לה מעלות, כלומר, רטז', לשון העלאהּבְ

נֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיהָ ֶאל מּול פְּ ' ריזוכן עשה לה ', כלומר, ֵני ַהּמְ
  .ריחמעלות

לכן יש לפני המנורה, אבן שיש בה שלש מדרגות, ועליה עומד 
  הכהן ומטיב את הנרות.

יש שלש מדרגות דוקא, כנגד שלש העלאות שכתובות 
רֹת, 'ריטבמנורה ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ , רכא'ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיהָ , 'רכ'ּבְ

ִמיד ְלַהֲעלֹת'  .רכב'ֵנר ּתָ

יַח  לאחר שדישן את חמשת הנרות,וְ  ה,  ַמֲעָלה ַעל ַהּכּוז ֶאת ִהּנִ ִנּיָ ׁשְ
הניח את ה'כוז' שבו השמן והפתילות הישנים והאפר, על 

  .רכדמההיכלְוָיָצא , רכגהמדרגה השניה מתוך שלשת המדרגות
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  רמב"ם. מאירי. רע"ב. תפארת ישראל. .ריד
  במדבר ח' ב'. .רטו
  .התוספות פרשת בהעלותך רבינו אביגדור צרפתי מבעלי פסקי .רטז
  במדבר ח' ג'. .ריז

  ב'. ראב"ד.-ספרי בהעלותך א' .ריח
  העלאה. מיני לשונות רע"ב. ונראה כונת הרע"ב ששלשת המדרגות הם כנגד שלש .ריט
  במדבר ח' ב'. .רכ

  שמות כ"ה ל"ז. .רכא
  שמות כ"ז כ'. .רכב
מאירי. אולי יתכן לבאר מדוע הניח דוקא על המעלה השניה, כי על המעלה השלישית צריך  .רכג

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.
ֵלי: במדבר ד ט)(יתכן שהכוז מרומז בפסוק  ל ּכְ ֶהם. ְוֵאת ּכָ ְרתּו ָלּה ּבָ ר ְיׁשָ ְמָנּה ֲאׁשֶ   ׁשַ



  באר                           החייםה
 

רכה  חיי תמיד משנה ט פרק ג

ורק יותר מאוחר לאחר שידשן גם את שתי הנרות, אז יוציא 
, רכהוציא את הטני. ואז יתנם אצל המזבחאת הכוז, וחברו י

. רכזואת מוראות העוף רכובמקום שנותנים את תרומת הדשן
  .רכחויבלעו שם במקומם
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וכעת עדיין לא השתחווה כשיצא כי עדיין לא גמר את העבודה, אבל יותר מאוחר  .רכד
כשיגמור את העבודה, יוציא את הכוז, וחברו יוציא את הטני, וישתחוו בפישוט ידים ורגלים, 

  .(רע"ב. תפארת ישראל)ואז יצאו 
ִניִמי א)(תמיד ו כמו שכתוב להלן  .רכה ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָּכּו ְבִדׁשּ ַמֲעלֹות ָהאּוָלם. ִמי ׁשֶ : ֵהֵחּלּו עֹוִלים ּבְ

ִני ְוהִ  ִניִמי ִנְכַנס, ְוָנַטל ֶאת ַהּטֶ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָָּכה ְבִדׁשּ יִמין ִלְפֵניֶהם. ִמי ׁשֶ נֹוָרה ָהיּו ַמְקּדִ ֲחָוה ְוַהּמְ ּתַ ׁשְ
זָָּכה ְבִדׁשּ  יַח ְוָיָצא. ִמי ׁשֶ ְזָרִחי, ּוַמּנִ ן ֶאת ַהּמִ ֵ ים ּדֹוְלִקין, ְמַדׁשּ ֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִ נֹוָרה, ִנְכַנס ּוָמָצא ׁשְ ּון ַהּמְ

נֹו ּומַ  ְ ָבה, ְמַדׁשּ ּכָ ִים. ְמָצאֹו ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ נֹוָרה ּבֵ ּנּו ָהָיה ַמְדִליק ֶאת ַהּמְ ּמֶ ּמִ ֲעָרִבי דֹוֵלק, ׁשֶ ְדִליקֹו ֶאת ַהּמַ
ְזבַּ  ֲחָוה ְוָיָצא.ִמּמִ ּתַ ה, ְוִהׁשְ ִנּיָ ֲעָלה ׁשְ   ח ָהעֹוָלה. ָנַטל ֶאת ַהּכּוז ִמּמַ

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 

הטני שהניח שם, מאחר שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון הפנימי כדי להוציא את 
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.
ָחִלים  :)ד (תמיד א לעילכמו שכתוב  .רכו ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ָנַטל ַמְחּתַ

פֹון, ָהַלְך ְלמִ  ָניו ַלּצָ יַע ָלִרְצָפה, ָהַפְך ּפָ ִניִמּיֹות, ְוָיַרד. ִהּגִ לֹות ַהּפְ ל ֵהיָלְך ְוֵהיָלְך, ָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ְזָרחֹו ׁשֶ
ר ַאמּ  ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ה ְטָפִחים, ְמקֹום ּכֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ֹות. ָצַבר ֶאת ַהּגֶ

נֹוָרה ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ ּנֹוְתִנין ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ    .ׁשֶ
ֹנָצָתּה : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .רכז ִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ ְוִהׁשְ

ן ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ   .ַהּמִ
עם בני מעיה, ונוצה לשון דבר המאוס,  בנוצתה.מקום הרעי, וזה הזפק:  מוראתו.וברש"י וז"ל: 

, וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן, שאמר, 'באוכליה', וזהו שתרגם אונקלוס 'כי נצו גם נעו'כמו 
עמה. ורבותינו ז"ל אמרו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם  נוטל את הקורקבן

והקרב והכרעים 'הנוצה שעל העור. בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה, נאמר 
אצל את המעים שאכלו מן הגזל:  'והשליך', בעוף שנזון מן הגזל, נאמר 'ירחץ במים והקטיר

מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,  ום הדשן.אל מקבמזרחו של כבש:  המזבח קדמה.
  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן

  יומא כ"א. .רכח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכו

, פיו צר, ורחב מלמטה, רכטהכוז דומה לקיתון גדול של זהב ּכּוז:
  .רלועגול
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  כתב: קרוג של זהב.  (שם)לעיל משנה ו'. התפארת ישראל  .רכט
פיו ו דומה לקתון.כוזא דמיא.  (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: . (לעיל משנה ו)רא"ש  .רל

צר ומרחיב מלמטה ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר 
  כדי שלא ישפך.



  באר                           החייםה
 

רכז  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

וז"ל: א. כל העבודות האלו שעושין  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ד אסדר הפיס ברמב"ם  .א

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 

בהקפה והממונה נוטל מצנפת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא  עמהן והן עומדין

  האיש שמתחילין למנות ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.

ב. ויוצאין לעבודה אנשים שעובדין בו. ושאר הכהנים מוסרין אותן לחזנין ומפשיטין אותן 

וחוזרין את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול 

  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. 

ין גודל במקדש מפני הרמאים שהגודל קצר ונוח להוציאו ולכפותו. והמוציא גודל אין ואין מוציא

מונין אותו לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה. ומונה על אצבעותיהן 

שיצא בפייס וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא 

  ראשון לעבודה.

ד. ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים 

'ויפקדם  ד)- (שמואל א טועצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר 
  בטלאים'.

. הפיסו ה. ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית. הפייס הראשון מי תורם את המזבח

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 

ייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. והשני שעומד ומונה כדרך שביארנו. וזה שיצא בפ

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 

ץ והרגל. והשמיני ראש התמיד ורגלו לכבש. והששי מעלה שתי הידים. והשביעי מעלה העוק

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.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ז. הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר 

פיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא קטורת מימיו יבא וי
  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 

כה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר בעבודה מן העבודות שחרית יז

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.

ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין בשחר אנשי  ט. בשבת שיש שם תמידין ומוספין

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 

ואלו חולקין בלחם  שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים. ואלו
 הפנים.

  

ן ַאֲהֹרן ּוָבָניו טז)-(ויקרא ו יבפרשת מנחת חביתין  .ב אֹמר: ֶזה ָקְרּבַ ה ּלֵ ה ֶאל ֹמׁשֶ ר ְיהֹוָ : ַוְיַדּבֵ

ּבֶֹקר ּוַמֲחִציתָ  ִמיד ַמֲחִציָתּה ּבַ יִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת ִמְנָחה ּתָ ח ֹאתֹו ֲעׂשִ ׁשַ יֹום ִהּמָ ר ַיְקִריבּו ַליֹהָוה ּבְ ּה ֲאׁשֶ

ְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָֹ  ים ּתַ ּתִ ִפיֵני ִמְנַחת ּפִ ה ּתֻ ִביֶאּנָ ֶכת ּתְ ה ֻמְרּבֶ ָעׂשֶ ֶמן ּתֵ ֶ ׁשּ ָעֶרב: ַעל ַמֲחַבת ּבַ ה: ּבָ

ִלי ְקָטר: ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ ִליל ּתָ ה ּכָ ה ֹאָתּה ָחק עֹוָלם ַליהֹוָ ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחּתָ יַח ּתַ ׁשִ ל ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ
ְהֶיה ֹלא ֵתָאֵכל:    ּתִ

ביום שהן מתחנכין  אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה זה קרבן אהרן ובניו. ברש"י:

לעבודה, אבל כהן גדול בכל יום, שנאמר מנחה תמיד וגו', והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת 

אפויה  .תפיני: (ת"כ פרק ד, ה.)חלוטה ברותחין כל צרכה  מרבכת.: (מנחות נא:)עולם וגו' 

מלמד מנחת פתים. וחוזר ומטגנה במחבת:  אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנור,

: )(בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין, לפי שאינה נקמצת, אלא כופלה לשניםשטעונה פתיתה. 

אין נקמצת להיות שיריה נאכלין,  כליל תקטר.המשיח מבניו תחתיו:  המשיח תחתיו מבניו.

  כולה שוה לגבוה: כליל.ל, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה: אלא כולה כלי

  

 



  באר                           החייםה
 

רכט  חיי תמיד משנה ט פרק ג
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: א. מצות עשה לעשות (הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ג)סדר עשיית מנחת חביתין ברמב"ם 
  כל מנחה כמצותה האמורה בתורה. 

ב. וכיצד עשיית חביתי כהן גדול. מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש 

א קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין. ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר שאע"פ שהי

'בשמן תעשה' להוסיף לה שמן כנסכי הכבש. ובולל הסולת בשמן וחולטה  (ויקרא ו יד)
  ברותחין. ולש מכל חצי עשרון שש חלות. נמצאו שתים עשרה חלות.

שבמקדש. רביעית לכל ג. ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית 

חלה. ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה. ואינו 
  'תופיני' בין בשל ונא.  (ויקרא ו יד)מבשלה הרבה שנאמר 

ד. ואחר כך חולק כל חלה וחלה לשנים באומד. כדי שיקריב החצי בבקר והחצי בערב 

ופותת עד שתמצא כל פתיתה כפולה לשנים. ולוקח החציים וכופל כל אחד מהן 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.

  

ול מצות עשה להקריבן בכל יום וז"ל: יח. חביתי כהן גד כב)-(ג יחובהלכות תמידין ומוספין 

מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים. ולישתן 

 (ויקרא ו יד)ואפייתן דוחין את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר 

'תופיני' שתהא נאה ולא תאפה מבערב. ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת 
  היא כמו שביארנו.מכלי הקדש 

  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.

קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין האובדים מניחין אותן כא. נמצאו שני חצאים 

עד שתעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה. וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים. 
  והיכן שורפין אותן בעזרה.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרל

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

כב. מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין 

רתו ועושין אותו חביתין ושלימה היתה קריבה. מת כהן גדול קודם עשרון שלם עבור כפ

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 

נה לעשרון של בקר ולוג ומחצה לוגי שמן וקומץ לבונה. לוג ומחצה שמן וחצי קומץ לבו
  שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בין הערבים. ע"כ.

  

וז"ל: מנחת חביתין  (באמצע סדר עבודת תמיד השחר)סדר עשיית החביתין מהיעב"ץ, בסידורו 

היא מנחת כהן גדול שמקריב אותה כל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. וזה מעשה 

וחוצהו במידת חצי עשרון שבמקדש, ולוקח שלשה לוגין שמן, החביתין, לוקח עשרון סולת 

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 

שאר השמן הנשאר מן נעשות. ואופה החלה מעט, אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת, ב

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 

, אלא שש מקריב בבוקר ושש בין הערבים. (עיין בחיזוק בדק הבית)ל לא היה חולק כלל ז"

  ע"כ.

 

מר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן וז"ל: א )פוריםייום הכ( עבודת ישראלה"ק פבס .ג

שחיטה אם הגיע הרואה אומר ברקאי. אפשר לומר, כי הרואה פירושו מי שעיניו פקוחות 

כל להבחין בין יום ובין לילה גם בשבתו בחדר סגור ואופל בהרגשתו וחכמת אדם בקרבו יו

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 

ברון. פירוש הענין, כי צריך להעלות המלכות תחלה בסוד וכדי להזכיר זכות אבות מזכיר ח
 ע"כ. האבות. וזה והוא אומר ה"ן גימטריא כל"ה הרומז על המלכות.

 

 



  באר                           החייםה
 

רלא  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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

עד מה  עד חברון לא קתני אלא שבחברון, דפירושו שבחברון. וז"ל: )ג א( במסכת יומא

הזכיר  (ה"א)שבתוך חברון דהם האבות הקבורים בתוכו, והיינו כמ"ש הר"ב והוא מהירושלמי 

גרסינן, עד שהוא  (פ"ג מ"ב)זכות אבות. והש' נמי רומז להם כידוע לי"ח, אבל בתמיד 

בחברון. ולא ידעתי למה, ואין בידי לומר אלא דבי"ה דווקא היו רומזים רמז גמור על 

זכותם שיגין עליהם לכפר פשעיהם בעצם היום ההוא שהוא יום כפרה, אבל האבות, להזכיר 

לא בשאר הימים שלא היתה כוונתם אלא לידע אם האיר היום יפה והוא בהגיע האור עד 
 .חברון

 

הֹוָדָאה, וז"ל:  (תיקוני זוהר תיקון י"ג, דף כט.)ונעתיק מעט מהזוה"ק על חנוכה  .ה ִמיָנָאה ּבְ ּתְ

ִוד הֹודּו לַ ּוֵביּה ֲהָוה מְ  ח ּדָ ּבַ הֹון ְרִמיִזין ֶנַצח ָוהֹוד, ְוִאינּון הׁשַ ַח הֹודּו, ּבְ אי, ַלְמַנּצֵ ', ְוָדא הֹוד ַוּדַ

ה ָאז, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ח ֹמׁשֶ ּבַ ין, ּוֵביּה ׁשַ ִאיהּו הֹוד  (שמות טו א)ִנּסִ ִגין ּדְ ה, ּבְ יר ֹמׁשֶ ָאז ָיׁשִ

ה,  ְיִהיב ְלֹמׁשֶ ְקָרא וַ  (ישעיה נח ז)ּדִ ִרית הָאז ּתִ ִמיָלה, ּוַבְתֵריּה ּבְ ַמְנָיא יֹוִמין ּדְ ' ַיֲעֶנה, ְוִאיהּו ּתְ

ר ְסִפיָרן, ְוִאיהּו הֹוד  יָרָאה ַלֲעׂשַ ִמיָלה, ֲעׂשִ ְלָיא י' ּדְ יָקא ְדָעְלָמא, ּוֵביּה ִאְתּגַ ִאיהּו ְיסֹוד ַצּדִ ּדְ

רִ  ָעה ְוִעׂשְ ה, ְלַאְרּבָ ַמְנָיא יֹוֵמי ַדֲחנּוּכָ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוִעד, ּתְ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ִאינּון ּבָ ין יֹוִמין, ּדְ

ין ִאינּון כ"ה ַאְתָוון  ִכְסֵלו, ְוִאּלֵ כ"ה ּבְ ָרֵאל ּבְ ְרָיא כ"ה ַעל ִיׂשְ ִפיָה, ׁשַ ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ד ּדַ ּוִמּיָ
ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ְוָדא ִאיהּו חֲ  ַמע ִיׂשְ ִיחּוָדא, ְדִאינּון ׁשְ "ה.ּדְ "ה ֲחנ"ּו ּכָ   נּוּכָ

ִוד הֹודּו לַ  ַח ּדָ ּבֵ הֹוָדָאה, ּובֹו ָהָיה ְמׁשַ ִמיִני ּבְ ְ ַח הותרגום הזוה"ק: ַהׁשּ אי, ַלְמַנּצֵ ', ְוֶזה הֹוד ַוּדַ

ה, יר ֹמׁשֶ תּוב ָאז ָיׁשִ ּכָ ה ָאז, ֶזהּו ׁשֶ ח ֹמׁשֶ ּבַ ים, ּובֹו ׁשִ ֶהם ְרמּוִזים ֵנַצח ְוהֹוד, ְוֵהם ִנּסִ  הֹודּו, ּבָ

ְקָרא וַ  ה, ָאז ּתִ ַתן ְלֹמׁשֶ ּנָ הּוא הֹוד ׁשֶ ּום ׁשֶ ִרית הִמׁשּ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ְוַאֲחָריו ּבְ ' ַיֲעֶנה, ְוהּוא ׁשְ

מֹוָנה  ר ְסִפירֹות, ְוַההֹוד הּוא ׁשְ יִרי ְלֶעׂשֶ ל ִמיָלה, ֲעׂשִ ה י' ׁשֶ ּלָ יק ָהעֹוָלם, ּובֹו ִהְתּגַ הּוא ְיסֹוד ַצּדִ ׁשֶ

ֲעֵלה ְיֵמי ַהֲחֻנכָּ  ד ׁשֶ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוִמּיָ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵהם ּבָ ִרים ָיִמים, ׁשֶ ָעה ְוֶעׂשְ ה, ְלַאְרּבָ

ִכְסֵלו, ְוֵאּלּו ֵהם כ כ"ה ּבְ ָרֵאל ּבְ ִפיָה, ׁשֹוָרה כ"ה ַעל ִיׂשְ ֵהם "ַזִית ָטָרף ּבְ חּוד, ׁשֶ ה אֹוִתּיֹות ַהּיִ
ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ְוזֶ  ַמע ִיׂשְ "ה, ֲחנ"ּו כ"ה.ׁשְ   ה הּוא ֲחנּוּכָ

 

ם ָאָדם. על (תמיד א א) במשנה .ו ֵאין ׁשָ תּוַח, יֹוֵדַע ׁשֶ ם ָאָדם. ּפָ ׁש ׁשָ ּיֶ : ְמָצאֹו ָנעּול, יֹוֵדַע ׁשֶ

דרך הדרש אפשר לבאר, שמדובר על אם אדם שומר את עצמו כראוי, ונועל את עצמו 

נה, 'מצאו נעול' אם מוצאים אדם מפני השפעות זרות מהרחוב וכדומה. על זה אמרה המש

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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מהשפעות זרות, שהוא פתוח לפגעי הזמן והרחוב, ומתנהג בפתיחות, ואינו שומר על עצמו 
  הרי 'יודע שאין שם אדם', אזי יודעים שאין שם אדם, ואין הוא בכלל אדם.

 

כיצד מעשה לחם הפנים.  ו.: י)-(רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ה וסדר מעשה לחם הפנים  .ז

מביא ארבע ועשרים סאים חטים הראויין למנחות. ושפין אותם ובועטין בהן כשאר חטי 

תן ומנפין מהן באחת עשרה נפה ארבעה ועשרים עשרון סולת. ועושין מנחות. וטוחנין או

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.

המנחות. ולשין אותן אחת אחת.  לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים בעזרה כשאר ז.

  ואופין אותן שתים שתים.

ושלשה דפוסין של זהב היו להם. אחד שנותנין בו החלה והיא בצק. והשני שאופין אותה  ח.

  בו. והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן התנור כדי שלא תתקלקל.

פנים רבים. אורך כל 'לחם פנים' שיהיו לו  (שמות כה ל)כל חלה מהן מרובעת שנאמר  ט.

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 

וכן מניח חלה על גבי חלה עד שעורך שש חלות. וכן עושה בצד המערכה שנייה באמצע. 
  שש חלות.

אין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת ולא את יום טוב. אלא בערב שבת אופין אותן  י.

ועורכין אותן למחר. ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה להיות בחמישי ובערב שבת 
  .ע"כ אופין אותן מיום רביעי.

  

: בשעה שביעית היו נותנין לחם הפנים לפני ה' על (סדר עבודה דמוסף שבת)מסידור היעב"ץ 
  שולחן הזהב שבהיכל. ומוציאין את של שבת שעברה.

כיצד מעשה לחם הפנים. מביא עשרים וארבעה סאים חטים הראוין למנחות. ושפין אותן 

נפה כ"ד עשרון סולת. ועושין  ובועטין כשאר חטי מנחות. וטוחנין אותן ומנפין מהן בי"א

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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ה מן החלה והיא בצק. והשני שאופין אותה בו. והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אות
  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. 

אן ורחבו ו' טפחים. נותן אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני טפחים מכ

ושני טפחים מכאן. וכופל את היוצא מכאן ומכאן. וישאר בין שני הקצוות ריוח באמצע. 

שיש לו ב' כותלים נצבים על שטה התושבת   נמצא הלחם בצורת מרובע. כחי"ת הפוכה
  משני צדדי ארכו. ופתוח מפולש משני עבריו לרחבו.

ה שניה שש חלות. אין וכן מניח חלה ע"ג חלה עד שעורך שש חלות. וכן עושה בצד מערכ

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 

בת נכנס ומכניס את הקנים בין החלות. בין כל שתי חלות שלש קנים השולחן. ובאחד בש

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. 

מצי לבונה בשני בזיכין. ושוליים היו לבזיכין כדי וכלי זה הוא הנקרא בזך. נמצאו שני קו
  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 

שעברה. ומסדרין לחם אחר. וזה שמוציאין הוא שחולקין שתי שהוא שם על השולחן משבת 
  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' 
  צון. וכו'. כהנים על מזבח הח
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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.

א' משלשה רגלים בשבת וכן בשבת שבתוך מועד, חולקין כל ובזמן שיהיה יום טוב של 

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, 

ן גדול נוטל חולקין כל המשמרות בשוה בלחם, באותה שבת מוצאי החג. ולעולם כה

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 
  ע"כ. והנכנס נוטל שתים.

 

לח, שיתכן שגם מענין כלי השרת, וכן בענין כלי השרת שמודדים בהם מידות היבש וה .ח

כל כלי  .יב: וז"ל יט)- (הלכות כלי המקדש א יבברמב"ם הם מונחים בלשכת הכלים הזו, ראה 

 א) (במדבר זהמקדש שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא במשיחתן בשמן המשחה שנאמר 

'וימשחם ויקדש אותם' ודבר זה אינו נוהג לדורות. אלא הכלים כולן כיון שנשתמשו בהן 

'אשר ישרתו בם בקודש' בשירות הם  יב) (במדבר דתן נתקדשו שנאמר במקדש במלאכ
  .מתקדשין

הכפות והקערות שמקבלין בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלין בהן הדם ושאר כלי  .יג

השרת כולן של כסף ושל זהב היו ומותר לעשותן משאר מיני מתכות כמו שביארנו וכולן 

ועושה אותן כלי אחר ואין קדושתן מסתלקת מתקדשין במלאכתן. ואם נשברו מתיך אותם 
  .מהן לעולם

  .כלי הקדש שנקבו או שנסדקו אין סותמין אותן אלא מתיכין אותן ועושין אותן חדשים .יד

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

  .רים. שאין עניות במקום עשירותאותו בצד ההיכל בין הקודש והאולם לדרום ועושין אח

שתי מדות של יבש היו במקדש. עשרון. וחצי עשרון. העשרון למנחות. וחצי העשרון   .טז

  .שבכל יום הן גדוללחלק בו מנחת כ

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

למדידת הנסכים של  ,ושלישית ההין ורביעית ההיןלוג. ורביעית. ולמה היו חצי ההין 
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זבחים. ולוג למדידת שמן המנחות. וחצי לוג למדידת שמן לכל נר מנרות המנורה. ורביעית 
  .לחלק בה השמן לחביתין

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

במקדש היו מודדין מים למי סוטה ושמן לתודה. שמן לשמן המשחה. ובחצי לוג שיהיה 

וברביעית שהיתה שם היו מודדין שמן לחם הנזיר. ומים לטהרת מצורע. ולא מפני מעשים 
  .אלו נתקדשו אלא מפני המלאכות של מקדש שאמרנו

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

. בפנים. לפיכך בירוצי מדות הלח קודש. ובירוצי מדות היבש חול היבש לא נמשחו אלא
  ע"כ.

היינו מה שנופל מן הכלי לאחר  ',בירוצי'ופירוש על תיבת 'בירוצי' כתב הכסף משנה וז"ל: 
  . ע"כ.שנתמלא

  

וז"ל:  בספרו 'הון עשיר' ,כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' .ט

שמנין  (חגיגה ג ח)כסף וכלי זהב. הואיל והאירו עינינו רז"ל בירושלמי  תשעים ושלשה כלי

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 

ה על שם אדנות יתברך ויתעלה שמו, ושניהם ה ב"ה, והזהב הוא שרש הדין השור"שם הוי

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.

  

ָחט ַעל ֶקֶרן ְצפֹוִנית (מסכת תמיד ד א)קרבן התמיד במשנה בענין  .י ַחר ָהָיה ִנׁשְ ל ׁשַ : ׁשֶ

ַעת  ָחט ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ַעל ַטּבַ ִים ָהָיה ִנׁשְ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ה. ׁשֶ ִנּיָ ַעת ׁשְ ַמֲעָרִבית, ַעל ַטּבַ
ה. ִנּיָ   ׁשְ

ונית מערבית, לפי שבבוקר קרבן תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפ .ל שחרש: ברע"ב

שמש במזרח וזורחת כנגדה למערב, והכתוב אומר שנים ליום, כנגד היום, כלומר נגד 

שחמה במערב ומאירה כנגד המזרח, היה נשחט  .ושל בין הערבים. השמש, שהשמש קרוי יום

רחוק מן המזבח, לפי שהמזבח גבוה ומאפיל כולו.  .בטבעת שניה .על קרן צפונית מזרחית
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חנן כהן גדול התקין ששה סדרים של טבעות, בכל סדר ארבע טבעות, לארבעה ועשרים ויו

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

  

ּה ְקבּוָעה, ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה.(ה ח) סוכהמסכת במשנה ב ְעּתָ רֹום, ְוַטּבַ ּדָ ה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ּבַ ְלּגָ   : ּבִ

ואפילו כשהיא נכנסת, קנסא הוא  לעולם חולקת בדרום.שם המשמרה.  בילגה.ברע"ב וז"ל: 

עשרים וארבע טבעות היו בעזרה במקום המטבחיים, לעשרים  וטבעתה קבועה.שקנסוה. 

רות כהונה, וטבעות של כל המשמרות פתוחות צד אחד והופכה למעלה ומכניס וארבע משמ

צואר הבהמה לתוכה וחוזר והופך פתחה למטה לתוך הרצפה. וטבעת של בלגה קבועה ואינה 

חלונות היו בלשכת  וחלונה סתומה.נהפכת, וצריכה להשתמש בשל אחרים, וגנאי הוא לה. 

של משמרת בלגה היתה סתומה, דקנסוה רבנן  החליפות ששם גונזין את סכיניהם. וחלון

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, 

ואין אתה  לוקוס לוקוס, פירוש זאב זאב בלשון יוני. עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל

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.

כל משמר היה לו טבעת מיוחד  וטבעתה קבועה.שם משמר.  בלגה.בתפארת ישראל וז"ל: 

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, 

תתבייש ביותר לכל [ולא עקרו טבעתה לגמרי, כדי שלא כדי שתתבזה להשתמש בשל אחרים 

הרואה טבעת חסירה בכ"ד טבעות שהיו מונחים בריבוע ו' על ד' (מדות פ"ג מ"ה) גם שלא יתגנה 

בכותל לסכיניהן, ושל  [שראנק]דלכל משמר היה מיוחד ארגז  וחלונה סתומה.. סדר הנחתם]

בלגה סתום, וכל זה עשו לה לקנס, דבת אחת ממשפחתה המירה ונשאת לשר יווני, 

ו היוונים בימי חשמונאי טפחה בסנדלה ע"ג המזבח, וחרפה את המזבח ואמרה, זאב, וכשמשל

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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י"ט האיך שייך גבי תרקב שהוא מדה קבועה, מלת ותמה רתותפארת ישראל וז"ל: ב .יא

גדול והרי מדתו קבוע. ולכן רצה למחוק מלת גדול. ולפענ"ד א"צ למחוק, דרגילין היו בב' 

, להכי (ב"ב דפ"ט א')תרקבין, א' שלא היה מחזיק רק ב' קבין, ורק מדגודשא תילתה הוה 

תרקב קטן. והב' היה מחזיק ג' כשיגדישוהו היה מחזיק עם הבירוץ ג' קבין, ולהכי קראוהו 

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

  

  הרמב"ם: ציור התאים לשיטת .יב

 
 מערב

 מזרח

 דרום צפון

  
פתח האולם 

 

 

 
  

 קודש הקדשים
 
 

אמה טרקסין 

 
 
 

 ההיכל

 

 

  פתח
  ההיכל

 

 

 האולם
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  הנה הציור איך נכנסים להיכל בבוקר, לפי שיטת הרמב"ם: .יג
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 מזרח

 דרום צפון

  
פתח האולם 

 

 

 
  

 קודש הקדשים
 
 

אמה טרקסין 
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להלן מאמר השייך לשיטת הרמב"ם בענין התאים, במסכת מדות פרק ד', ובהלכות בית 
  :[המבואר בארוכה בספר 'היכל ידיד' על מסכת מדות]הבחירה  

ֲעָרב  (ד ז)ביאור לשון המשנה לפי שיטת הרמב"ם. במשנה במסכת מדות  ְזָרח ַלּמַ וז"ל: ֵמַהּמִ

ה,  ִעים ַאּמָ ׁש, ְותֹוכֹו ַאְרּבָ ר, ּכֶֹתל ַהֵהיָכל ׁשֵ ה, ּכֶֹתל ָהאּוָלם ָחֵמׁש, ְוָהאּוָלם ַאַחד ָעׂשָ ֵמָאה ַאּמָ

ית ֹקֶדׁש ַהקֳּ  ה ּבֵ ִרים ַאּמָ ה ְטַרְקִסין, ְוֶעׂשְ א ַאּמָ ׁש, ְוֹכֶתל ַהּתָ א ׁשֵ ׁש, ְוַהּתָ ים, ּכֶֹתל ַהֵהיָכל ׁשֵ ָדׁשִ
  ָחֵמׁש. 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.

המשנה, שהרי בתחילת המשנה 'כותל  הנה יש להקשות מה נשתנה תחילת המשנה מהמשך

 (ד ד)האולם חמש' הוא כותל ממש, כפי שעולה מלשון הרמב"ם בהלכות בית הבחירה 

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 

ם המוזכרים כאן, והם התאים, אלא תאים, וכבר ביאר שם הרמב"ם בפירוש המשניות שהם ה

 (משנה ג' ומשנה ז')שלחלקם קרא כאן בשמות. וממילא לא יוקשה, שהרי שני משניות אלו 
  מתיישבות יחד כאחד, ומה שלא נתבאר בזה נתבאר בזה. ומשלים אחד את השני.

כתוב 'ִמן  (פרק ד משנה ז)עוד אפשר לבאר, ולתרץ על הקושיא, שבהמשך לשון משנתינו 

ה', וכתוב פירוט החשבון של השבעים אמה של ההיכל והתאים הַ  ְבִעים ַאּמָ רֹום ׁשִ פֹון ַלּדָ ּצָ

פֹון, ַוֲחֵמׁש  ה ִמן ַהּצָ ֵרה ַאּמָ המקיפים אותו. ורק אח"כ כתוב 'ָהאּוָלם עֹוֵדף ָעָליו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

רֹום'. וכבר ביאר הרמב"ם שפירוש המשנה הוא שהאול ה ִמן ַהּדָ ֵרה ַאּמָ ם נמשך בכל אורך ֶעׂשְ
  צפון ודרום ומשלים בזה למאה אמה.

קרא הרמב"ם  (ד ה)נמצא שהאולם הוא תוספת על ההיכל וכותליו. בהלכות בית הבחירה 

לתאים וכותליהם בשם 'כותלי הקודש', ו'קודש' הוא ההיכל, דהיינו שכל התאים הם הכתלים 

תוספת יותר על ההיכל,  של ההיכל, והם כמו חלק אחד עם ההיכל. ורק האולם הוא כבר
  ויש לו דינים אחרים.
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, וכשכתוב 'כותל [כותל אטום]ובזה יובן שכאשר כתוב 'כותל האולם' הכוונה לדבר אחד 

. כי הם שני דברים שונים, ואין [תא חלול]התא' שהוא חלק מההיכל, הכוונה לדבר אחר 
  להקיש מזה על זה.

שכותל האולם בצפון ובדרום הוא חמש ובפרט ראיה לזה, שהמשנה לא ביארה כאן בפרטות 

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 

ו'כותל התא' וכדו', אמרה המשנה דבר נוסף שיש מחוץ לכל זה את שמות 'כותל ההיכל' 

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 [

  .ום כן]רהמשנה 'כותל האולם חמש' למד הרמב"ם (הלכות בית הבחירה ד ה) שגם בצפון ובד

  ובזה יתיישבו הדברים יחד, ומה שלא כתוב במקום אחד במשנה, נשלם במקום אחר במשנה.

  

כל' במזרח: בענין זה עדיין ישאר קצת קושיא. ונפרט הדברים בס"ד. הנה ולגבי 'כותל ההי

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 

י ְיהּודָ  (פרק ד משנה ב)במשנה  ְמָצא וז"ל: ַרּבִ ּנִ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכֶֹתל ָהָיה ְמַהּלֵ תֹוְך ָעְביֹו ׁשֶ ה אֹוֵמר, ּבְ

חּוץ. ע"כ. וכן כתב  ִניִמּיֹות ִמּבַ ְפִנים ְוֶאת ַהּפְ ָעִרים, ּוָפַתח ֶאת ַהִחיצֹונֹות ִמּבִ ְ ֵני ַהׁשּ ין ׁשְ עֹוֵמד ּבֵ

יטת תנא [מלבד מה שכתב את שהרמב"ם לפי שיטת רבי יהודה בציורו שבפירוש המשניות 

  . ולשיטת רבי יהודה לא יקשה כלל.קמא]

פסק הרמב"ם כתנא קמא. נמצא לפי זה שאין הכרח  (ד ו)אמנם, בהלכות בית הבחירה 

שיהיה כותל ההיכל שבמזרח חלול, אלא יתכן שהוא כותל ממש סתום, שהרי הכהן לא צריך 
  להיכנס שם. 

ור שכותל זה אטום וסתום. משמע בר (ד ד)ועוד שבלשון הרמב"ם בהלכות בית הבחירה 

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 
  ה כמו במשנה.כתב בז

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.

יכל' סתום הוא, אם כן הרי הדרא קושיא אך אם נאמר שלשיטת תנא קמא 'כותל הה
  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.

שר ליישב, שהרי יש מפרשים גם ברמב"ם בהלכות בית הבחירה שכותל ההיכל ועוד אפ
  במזרח חלול, ולשיטתם לא יוקשה ולא מידי, ויתיישבו הדברים על מכונם.

, משנה ז' לא באה לבאר [בין לתנא קמא בין לרבי יהודה]עוד אפשר לבאר ולתרץ באופן אחר 

ל מאה אמה, איך כל בנין ההיכל ולהסביר את המבנה של הכתלים, אלא רק את המקום ש

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. 

  

ה ְפָתִחים, כתוב וז"ל: במסכת מידות פרק ד' משנה ג'  .יד ָ ּוְבֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ָהיּו ֲחִמׁשּ

ׁש, וְ  ּפָ ׁשְ ה, ְוֶאָחד ַלּפִ ִסּבָ יו, ְוֶאָחד ַלּמְ ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ ִמין, ְוֶאָחד ַלּתָ א ִמן ַהּיָ . ע"כ. ֶאָחד ַלֵהיָכלֶאָחד ַלּתָ
  וראה מה שביארנו בזה בספר 'היכל ידיד' את סדר חמשת הפתחים לפי שיטת הרמב"ם.

  , צריך לתקנו, והרי הציור המתוקן:(עמוד תס"ג)אמנם הציור שיש שם 
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 מזרחמערב 

גג התאים מלמעלה 

 על  גביול

 למסיבה

 קומה ג' 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל, : יא.)-(ערכין י:זה לשון הגמרא  .טו

נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר, נמצאת  מגריפה היתה במקדש, עשרה

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.

ובכל קנה וקנה היו בו י'  ,ה קנה אחדובכל נקב הי ' וז"ל:עשרה נקבים היו בהברש"י ד"ה '
  .נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר ,נקבים

 ,עשרה נקבים היו בה ,חד אמר ,רב ושמואל ,מגריפהוז"ל:  (סוכה ה ו)ובתלמוד ירושלמי 

ואחד  כל אחד ,מאה נקבים היו בה ,וחורנה אמר .כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר
  .מדברי שניהם היתה מוציאה אלף מיני זמר .היה מוציא עשרה מיני זמר

נקבים וכל  מאהובכל נקב היה קנה אחד שהיו בו  עשרה נקבים היו בה.: וז"ל קרבן העדהב

ובכל נקב קנה שהיו בו עשרה  מאה נקבים היו בה.נקב שבקנה היה מוציא זמר בפני עצמו. 

  שניהם שוים.כלומר בזה דברי שניהם. נקבים. 

  

ביאר בענין צורת אח"כ כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות, ו

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 

דברי רבותינו הקדושים ורש"י ז"ל שאענדם תמיד עטרה המגרפה הזאת וצורתה לקיים 
  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, 

בפנים. כדמות מגרפת הנחתומים, סגורה מלמעלה ומלמטה ומכל צדדיה וחלולה בהחלט מ
  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.

התיבה, היינו שבצפון ודרום לה, היה מפוח אחד מכאן ומפוח אחד מכאן.  ובשני צידי

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 

ם ישמע היטב, ולא ימות הקול בתוך רחוק מהעשר נקבים שבם מעט, כדי שקולן של קני
  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.

ובמזרח [במזרח של המגריפה יש קלידים, כמו שיש בפסנתר, כדי לנגן בזה, ומבאר איך שהיו] 

כמו שכתבנו בפרק ז' [והיה זה באותו אופן כפי שהיה בכלי אחר] התיבה היה סרח עודף. 

משלטי הגבורים זה, בכלי ההוא הנקרא מינים, שעליו ינוחו חמישים יתידות. ובכלי הזה 

ינוחו מאה יתידות. עשר מהם לכל קנה, יתד אחד לכל מגריפה, יש יותר יתידות, כי כאן] ב[
  נקב. 

מבפנים היו ברזלים זקופים, עם נסר קטן בראשם. באופן שיגיעו להקיש  ובסוף היתידות

נקבי הקנים כולם, במעיכת היתידות שעל סרח העודף [את] ולסתום בנסרים ההם הקטנים 

הזה. עד כי בהקשת הנסרים בנקבים ובדחיפת הרוח בקנים בחזקה יתהוו בהם הקולות שונות 
  ות האדם עליהם כשיפיחו בם.ונאות, כמו שיתהוו בחלילין בנקישת אצבע

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.

ת המגרפה ומשפטיה. והנה אם תיטב הדבר הזה בעיניכם אשמח וכו' כן דימיתי אני בצור

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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נה ולא נאבד במצולת המבוכה וסכלות האלקים לנו, ונהורא עימכון וכו' להודעוננא רזא ד
  אשר טבענו בה. ע"כ.

מלשונו של בעל שלטי הגיבורים, אשר ביאר בגודל ענוותנותו. ובכללות  נעתק עד כאן

ביאר שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה, ובתוכה מבפנים עשר קנים, ובכל קנה עשרה 

יצא הרוח רק דרך הקנים. נקבים. ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה. וסגור באופן ש

וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים שבתיבה. ולכל נקב יש כיסוי קטן. ויש מאה 

 [הנקרא בלע"ז קיבאר"ד] וכל אחד מהקלידים ,]ופיאנ"בלע"ז [כמו שיש בפסנתר הנקרא קלידים 

קשה מחובר מבפנים, ע"י ברזל קצת ארוך, למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים. ועל ידי הה

[כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו, אלא נפתחים ונסגרים הנקבים, ומשמיעים קול  על הקלידים

ששם הקלידים מחוברים מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים, אך כאן הם מקישים על 

. והקנים משונים זה מזה, בעובי ובאורך, וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם נקבים]

חוק אם קרוב. ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו, עד שעולה בקנה אם ר
  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.

  

: ה ויום כפור)(ספר בעש"ט על התורה לראש השנאיתא מהבעש"ט הק' בענין המגריפה וז"ל 

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 

חד לצעוק, והזהירו אותו ראה והבן כי כלנו תלויים בך, כך הנמשל, הקדוש שישלחו את הא

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 
  י כלנו תלויים בך ראה אנשים ונשים תלויים בך.עלינו, בקול בלא דיבור, וראה והזהר כ

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 

בעצמו אינו כלום, ואין והדיבור וכל המדות שורים בו כבתוך כלי, ומה יתגאה, הלא הוא 

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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המגריפה שהוא כלי השיר, הוא אותו המגריפה ששימש עבור הדשן.  ין י:)(ערכלשיטת רש"י 
  והתוס' חולקים ואומרים שאלו שני כלים שונים, וכפי שנתבאר.

אש קודש (וז"ל  , באמצע שנות השואה,כתב הרה"ק מפיאסנצא זיע"אלבאר שיטת רש"י, 

ם אל יצחק ואל : וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד'. וארא אל אברהפרשת וארא)

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 
  .ו)-(שמות ו ב

מגריפה היתה  ,'אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל (י:)כי איתא בגמרא ערכין 

נמצאת כולה  ,ת המקדש י' נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמרבבי

ועשרה  ,במתניתא תנא היא אמה וגבוה אמה וקתא יוצא הימנה .מוציאה מאה מיני זמר

 .נקבים היו בה, כל אחד מוציא מאה מיני זמר, נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר'
  .שבה גורפין את דשן המזבח, מגריפה ,ופרש"י

וצריכין להבין למה הוצרכה כלי הדשן לזמר, ודוקא זמר רב של אלף בני אדם, יותר מכל 

שביריחו היו שומעין את קול המגריפה, והתוס'  (ל:)כלי השיר, עד שאיתא במסכת תמיד 
  פירשו בשביל זה פירוש אחר, וצריכים להבין לפירוש רש"י מה ענינו לפי מצבנו.

הרמת הדשן איתא: 'וברגל לא היו מדשנין אותו מפני שהוא  בענין (כח:)והנה במסכת תמיד 

נוי למזבח', היינו שניכר שהקריבו עליו הרבה קרבנות, ונבין מה זה מרמז שהראו על ריבוי 
  הקרבנות דוקא בהדשן, כי בטח הכל בכוונה היה.

ו אבל כל הקרבנות שהיו מקריבין היו בחינת 'ויעלהו לעולה תחת בנו' שנאמר באברהם אבינ

, שהחוטא וכן המביא דורון לעולה היה צריך ליתן את נפשו קרבן לד', (בראשית כב יג)

ונתנה התורה עצה שיקריב קרבן בהמה, לכן קרבנות של בהמות מראות לנו רמז שאחר 
  שהקריבו ונעשו דשן רואים יותר מה רבו הקרבנות שהקריבו.

שבה לפניו יתברך שהם יעלו וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו יתברך שכך עלה במח

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 

ענו מה טוב היה לנו כשהיו עמנו, ואחר שנחסרו רחמנא ליצלן רואים יותר מה מאוד יד
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חסרים הם לנו, הלב מתגעגע וכואב ואין במה להתנחם בלתי בדברי הקדוש ברוך הוא 
  'כך עלה במחשבה לפני'. (מנחות כט:)למשה רבינו 

כל מיני זמר והמגריפה הנעשה לאפר הקרבנות, היתה מוציאה קול זמר כל כך גדול, כי 

'וביום שמחתכם  (במדבר י י)בבית המקדש היו להשמיע במרום קולם, כמו שאמר הכתוב 

ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם 
  לזכרון לפני אלהיכם אני ד' אלהיכם'.

ום, יותר לכן הרמז הוא שלא לנו בלבד מעורר כל כך דשן הקרבנות אחר שעלו למר

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' 

היכלי והגליתים לבין 'שמע בת קול אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את  (ג.)ברכות 

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 

הדשן, כביכול גם במרום הצער והרחמנות יותר גדול, ושמע רבי יוסי מה  בחורבה כשנראה
  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.

איתא, שיצר הרע של חמימות לעבירה יכולים להכניס  (תולדות)י אלימלך ובספר הקדוש אמר

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 

(בראשית ג , ונאמר לו שעיהו סה כה)(ימשמש יצר הרע של עמלק בחינת 'והנחש עפר לחמו' 

  'ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך'. יד)

וצריכים להבין הא אפשר לשמש גם בו בעצלות לעבירה שלא יעשה, אבל הענין הוא כיון 

ין שהיצר הרע של קרירות פוגם גם באמונה לכן משמש בכל דבר לרע, כלומר, כל עוד שא

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 
  החמימות לעבירה רחמנא ליצלן. [עם]העצלות לעבירה, רק למצוה, ולהיפך את  [עם]את 
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העפר לקרר באמונה, ואיך זה משמש בו יצר הרע של ולכאורה מה ענין עצלות ויסוד 
  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 

נו נותן אותו להתרומם ולהתעלה ולהתדבק בקדושה, היצר הרע, מכבידו וממשיכו למטה ואי
  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 

כב הוא, וכולו נעשה כאבן בטמטום הלב והמוח, ומעט ג"כ אין לו מפני נפילתו, כי שו
  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 

זמר שהיא שמחה וישועת ישראל, כי בישועה ושמחה יכולים להעלות הכל,  מיני כלי

ולהפוך מחשוכא לנהורא, אבל ברגלים לא היו מדשנין אותו, כי הרגלים הם עצמן זמן 
  שמחה אורה ישועה וקדושה רבה בחינת לעתיד שהכל יתעלה לקדושה.

ות נמשכים מד' אותיות ואפשר להבין מעט יותר, גם לפי השגתנו הקטנה, כי נודע שד' יסוד

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.

'פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן  (ישעיה לה ב)רון לשיר וכמו שאמרי' לעורר את חבצלת הש

כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ד' הדר אלהינו', ואז אדרבה 
  ההתרחקות שמקודם מעוררת תשוקתה ושירתה כדי להתיחד.

(שיר השירים ה והוא הענין בשיר השירים שנאמר בה התקרבות והתרחקות, 'דודי חמק עבר' 

כנודע, היינו שעל ידי ההתרחקות נתעוררה  (שם)ואז נעשה בחינת 'נפשי יצאה בדברו'  ו)

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 

ד שברגלים לא היו מדשנים שאז הוא נוי הכבדות מתעוררת יותר לתשוקה ולשירה, ע

  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, 

(ד"ה ולא קיימתי, כמו שפירש רש"י  ות ו ג)(שממתגלה 'הוי"ה' רחמים, וארא אל האבות 

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

  

וז"ל: וגם שבט לוי  (דרשה נו)כתוב בספר 'תורת המנחה' לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב"א 

(במדבר ח חנכם וטהרם לשמו ית' וקדשם לו ולעבודתו, הה"ד 'קח את הלוים' וגו', וכתיב 

 (סוכה נ:)'כי נתונים נתונים המה לי', נתונים למשא נתונים לשיר. ושיר זה יש אומרים  טז)

י שעיקרו בפה, ויש אומרים שעיקרו בכלי. ואפילו למאן דאמר עיקרו בפה, היה צריך כל

'הללוהו בתקע שופר הללוהו בתוף  (תהלים קנ)לבסומי קלא. וכלי השיר היו תשעה דכתיב 

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, 

, נמצא שזו המגרפה היתה מוציאה (ערכין יא.)שרה מיני קולות וכל נקב ונקב היה מוציא ע

  מאה מיני קולות של זמר, ונקרא א"ל מוסיק"ה.

הוא תיקן כלי של ק' 'נאם הגבר הוקם על',  (שמואל ב' כג א)דכתיב  וכלי זה דוד המלך תקנו,

קון של דוד ק' ברכות בכל יום, ועיקר התי (מנחות מג:)וכנגדם תקנו רז"ל קולות כמנין 'על', 

  ונעים זמירות ישראל. ע"כ. (שמואל ב' כג א)לא היה אלא לכלי השיר, הה"ד 

  

וז"ל: מגרפה היתה בבית המקדש. י"ל למה הוצרך  (בן יהוידע ערכין יא.)כתב הבן איש חי 

לפרש ולומר נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר, הלא חשבון זה אפילו תינוק יודע 

ספר הנס שנעשה בה אע"ג דתרי קלי לא משתמעי וכאן היו מאה לאומרו. ונ"ל בס"ד דבא ל

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 

ת שמקריבים בבית המקדש הם לצורך ברור נצוצי לרוחנית, והענין הוא דידוע שכל הקרבנו

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 

קדושה, ולכן המקדש והוא שורה ומרחף על הקרבן, ועל ידי כך נעשה הבירור של ניצוצי 
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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, 

ו בהמה מתה שאין בה נשמה, נמצא האור העליון השורה על הקרבן ובלתי האור הוא כמ

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.

תון כלול מעשר והנה נודע שכל אור קדושה הנעתק ונמשך ממקום העליון למקום תח

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 

ה, והאור של מעלה שהוא כלול מעשר ספירות, ועשר מעשר הרי מאה ענין שירה וזמר

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 

, ולכן אחר שהגיד שמואל תכונת מגריפה באור הזה יש מאה מיני זמר, ר"ל מאה זימור

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.

מית, שכל דבריו הם משל על אמנם תנא דברייתא אמר דברים של משל במגריפה הגש

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 

א סוד מאה, וגבוה אמה המקיף שלה גם כן מן בריאה שהיא סוד מאה, וקתא הבריאה שהי

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.

אומר זו שירה. נ"ל בס"ד שירה שר י"ה עבודה  עוד כתב שם וז"ל: איזהו שירות שבשם הוי

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 

הוי אומר זו בפני עצמו, וז"ש איזהו שירות שבשם, כלומר שירות שנרמז בה שם הקדוש 
  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.

  

ביום  שםכהן גדול בשעה שהוא מזכיר את האף קול של  ש אומריםוי וז"ל: עשירהון ב .טז

כתב התי"ט דא"א לומר דכל כהן גדול היה קולו גדול כל כך, ושלכן צ"ל דהאי הכפורים. 

קול הנשמע היה קול הכהנים האומרים בשכמ"לו, ויחסו לכ"ג על שהוא ראש המדברים, וכן 

י ראיה גמורה הוכיח מלישנא דמתניתין דקתני בשעה וכו' ולא קתני כשמזכיר, ע"כ. ול

בשם האר"י זלה"ה  (פ"ו מ"ב)דהאי קול ר"ל של כהן גדול ממש, ממה שכתבתי ביומא 

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, 

ן גדול כדקתני קול גביני כרוז, דמשמע דהאי קול אינו קול המוטבע ולא קתני קול כה

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, 

בם היו בלתי מהוגנים, לא היה הוא אבל כשלא היה הכ"ג ראוי לכך כמו בבית שני שרו

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 

וה"ט לו לומר אף קול כ"ג כשזוכר, א"נ כשהיה זוכר וכו', כי מזכיר הוא פועל יוצא, 

דת"ק דלא רצה להזכיר ענין זה, דהואיל ודרך נס הוא אינו מן התימא שישמע אפילו בסוף 

דהואיל ואין הכל יודעים בנס זה, דבר פלא הוא בעיני  ש אומרים סבירא להוהעולם, והי
  .בני אדם, ולכן ראוי להזכירו אף הוא

  

את השם באותיותיו אין לו  ההוגה (סנהדרין צ:)וז"ל: אחז"ל  (ליקוטים)בספה"ק אוהב ישראל 

חלק לעולם הבא. הנה ידוע כי במקדש היה הכהן גדול מזכיר אותו ככתיבתו בהוי"ה. 

מיריחו היו שומעין קולו של כהן  (תמיד ל:)מפורש יוצא בקול גדול רם ונשגב מאוד כמ"ש 

גדול בשעה שהוא מזכיר את השם. ואחיו הכהנים היו מבליעין את השם בנעימה. אך 

ין אסור לנו להזכיר את השם ככתיבתו בבחי' הוי"ה. רק כקריאתו בשם אדנ"י זולת בגבול

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 

ל אנו מכירין ומבינים אלהותו ית'. מצד פעולותיו ושליטתו. אינו ניכר כלל אמיתתו ית'. אב
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מפני שאנו רואין שמלכותו בכל משלה. וע"י פעולותיו וניסיו שעושה עמנו עי"ז ניכר 

ה' ימלוך לשון עתיד. שלעת עתה המלוכה  (שמות טו, יח)אצלינו אלוהותו ית' לכך כתיב 

את השם ככתיבתו כעת בזמן גלותנו. שלו ית' הוא באתכסייא. ולכן אין לנו רשות להזכיר 

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 

שהופיע עליהם אור הנועם העליון והאמת הפשוט לכך הזכירו גם הם את השם. בהמקדש. 

אבל מי שאינו מרגיש את נועם הזה בעולם הזה אסור להזכירו. ולע"ל שיהיה אז נגלה 

. לכך אז יקרא השם ככתיבתו. אך מי שהוגה את (ישעיה מ, ה)כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו 

ם העליון. אין לו חלק לעולם הבא. מדה כנגד מדה השם באותיותיו הגם שאינו מרגיש הנוע

נפרעין ממנו שאינו מרגיש בהנועם העליון אף בעוה"ב. ויה"ר שנזכה לחזות בנועם ה' 
  ע"כ. ולבקר בהיכלו אמן.

  

בן קמצר לא רצה ללמוד על  (לח.)וז"ל: דאמרו חז"ל ביומא  (נצבים)בספה"ק ישמח משה 

, דהיינו שאחז ד' קולמסין בד' (משלי י ז)ב מעשי הכתב, ואמרו עליו שם רשעים ירק

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 

י ידוע שהוראת נפלאה נקרא רשע. אלא ודאי דיש בזה צורך גדול לעבודת השי"ת, והיינו כ

, וזאת ראוי לידע (ס"א)שם הויה ב"ה, הוא היה הוה ויהיה כמבואר בשו"ע או"ח סימן ה' 

, כי אינו נפרד עבר מהוה ועתיד כאחד לפניו ית', וכל מה שהיה, הוא [דעת] (דת)לכל בר 

הוה ועתיד להיות כאחד לפניו ית', וכל מה שעתיד, הוא היה והוה. וזה מאמר שלמה המלך 

להיות כבר היה. ונ"ל שזה  [עתיד]מה שהיה הוא שיהיה ואשר  (קהלת א ט, קהלת ג טו)ע"ה 

זה שמי לעלם  (פסחים נ.)אחד מן הטעמים שאסר לנו להזכיר שם הויה ב"ה ככתבו, כאמרם 

, משום דאי הוי אפשר להוציא כל השם כאחת בלי הקדמת אות אחת לחברתה, (שמות ג טו)

א העתיד מאוחר, הוי שרי, כי הוא יחוד האמיתי. אבל מכיון להורות כי אין העבר קודם ול

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, 

יוצא מפי כהן גדול כו', וכן מורה היה  (יומא סו.)כמ"ש הקדוש האר"י זצוק"ל על אמרם 

בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אזכיר ולא תזכיר, כי השי"ת  (שמות כ כד)מאמר הפסוק 

, שאין זה בכח של בשר ודם, עד (יומא לט:)לבד הוא המזכיר, ולכן היה נשמע קולו ביריחו 

ת, רק הכל כאן דברי הקדוש האר"י וש"י. ואם כן ודאי דלא היה שם שום הקדמת אות לאו

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 

השם הקדוש הזה המחיה כל העולמות. אבל אם היה אפשר וישתקע מאתנו ח"ו לגמרי 

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 

ך בן קמצר שהיה יודע אין חקר ואין סוף ואין מספר ואין ערך, כי הוא היחוד האמיתי. לכ

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 

בר בזמן היותו הוא לפעמים היה הוה ויהיה, דהיינו כל זמנו, מלבד הרגע העצם, כי כל ד

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 

ה ויהיה, דהיינו אחר שנפסד יתכן לומר היה, ההפרש הוא שבכל הנבראים נפרד ההיה מן הו

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 

ל בהשי"ת אינם נפרדים זה מזה, שפעמים יפול שם זה לבד, ופעמים זה השם לבד. אב

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 

י פירוד כלל, להורות על המרחק וההפרש הרב לבינו ית' ובין ברואיו בזה, וכיון שאין בל

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.

  

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

גבי כהן גדול כשאמר אנא השם נשמע קולו ביריחו וכו'. ומירושלים ליריחו מהלך  כ:)

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 

וכיון שנתבטל במציאותו הגיע לשורשו, ושם הוא למעלה מהטבע, ולכן נשמע במציאותו, 
  קולו חוץ לדרך הטבע. ע"כ.
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ַהר ִמְכָור, ְוָהיּו כתוב במשנה:  .יז א ּבְ ים ָהיּו ְלֵבית ַאּבָ ְגַלאי, ִעּזִ ן ּדִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

ֹטֶרת ּטּום ַהּקְ ׁשֹות ֵמֵריַח ּפִ נין, שהרי עיזים הם הענין של הקלי' . שמעתי לבאר העִמְתַעּטְ

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.

נו שהיו מתים, מריח פיטום והנה, בזה נתבאר שה'עיזים' שהם הקליפות, היו מתעטשות, דהיי

  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)

  

נֹוָרה ְועָ  (לא): מ)-(שמות כה לאפרשת המנורה  .יח ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה ּתֵ יָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ׂשִ

ה ִיְהיּו:  ּנָ ֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ ְפּתֹ ִביֶעיָה ּכַ ה ְקֵני  (לב)ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ֹלׁשָ יָה ׁשְ ּדֶ ה ָקִנים ֹיְצִאים ִמּצִ ָ ׁשּ ְוׁשִ

דָּ  ה ְקֵני ְמֹנָרה ִמּצִ ֹלׁשָ ּה ָהֶאָחד ּוׁשְ ּדָ ִני: ְמֹנָרה ִמּצִ ֵ ֶנה ָהֶאָחד  (לג)ּה ַהׁשּ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹלׁשָ ׁשְ

ִנים ַהּיְֹצִאים  ת ַהּקָ ׁשֶ ן ְלׁשֵ ְפּתֹר ָוָפַרח ּכֵ ֶנה ָהֶאָחד ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹלׁשָ ְפּתֹר ָוֶפַרח ּוׁשְ ִמן ּכַ

ֹנָרה:  קָּ  (לד)ַהּמְ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹנָרה ַאְרּבָ ֶריָה ּוְפָרֶחיָה: ּוַבּמְ ְפּתֹ ִנים  (לה)ִדים ּכַ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ְוַכְפּתֹר ּתַ

ִנים ַהּיֹ ת ַהּקָ ׁשֶ ה ְלׁשֵ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ְוַכְפּתֹר ּתַ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ְוַכְפּתֹר ּתַ ּנָ ְצִאים ִמן ִמּמֶ

ֹנָרה:  ֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִממֶּ  (לו)ַהּמְ ְפּתֹ ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור: ּכַ ּה ִמְקׁשָ ּלָ ה ִיְהיּו ּכֻ יָת ֶאת ֵנֹרֶתיָה  (לז)ּנָ ְוָעׂשִ

ֶניָה:  ְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ּפָ ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:  (לח)ׁשִ ר  (לט)ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ ּכַ ּכִ

ִלים ָהאֵ  ל ַהּכֵ ה ֹאָתּה ֵאת ּכָ ה: ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ה ָמְרֶאה  (מ)ּלֶ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ָהר:   ּבָ

מקשה תעשה המנורה. שלא יעשנה חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים  (לא)רש"י: 

איברים, ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין, שקורין שולדי"ר בלע"ז אלא כלה באה מחתיכה 

ות ומפריד הקנים אלך ואלך: מקשה. תרגומו נגיד, אחת, ומקיש בקרנס וחותך בכלי האמנ

לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקרנס, ולשון מקשה 

דא לדא נקשן: תעשה המנורה. מאליה, לפי  (דניאל ה ו)מכת קרנס, בטידי"ץ בלע"ז כמו 

א נעשית שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והי

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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כים וקצרים, וקורין להם מדרינ"ש בלע"ז, ואלו עשויין מזהב כוסות שעושין מזכוכית אר

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 

כתוב בפרשה, כמה כפתורים בולטין השרים וקורין להם פומיל"ש בלע"ז, ומנין שלהם 

ממנה, וכמה חלק בין כפתור לכפתור: ופרחיה. ציורין עשויין בה כמין פרחים: ממנה יהיו. 

יצאים מצדיה. לכאן  (לב)הכל מקשה יוצא מתוך חתכת העשת, ולא יעשם לבדם וידביקם: 

ויוצאין ולכאן באלכסון נמשכים ועולין עד כנגד גבהה של מנורה, שהוא קנה האמצעי, 

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 

משקדים. כתרגומו, מצוירים היו כדרך שעושין לכלי כסף וזהב שקורין ניילי"ר:  (לג)הקנים: 

ובמנרה  (לד)טין מכל קנה וקנה: כפתר ופרח. היה לכל קנה וקנה: ושלשה גבעים. בול

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 

ם או משקדים כפתוריה מחמשה מקראות שאין להם הכרע, שאין ידוע אם גביעים משקדי

וכפתר תחת שני הקנים. מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני צדיה אלך  (לה)ופרחיה: 

גבהה של מנורה שמונה עשר טפחים, הרגלים  (פרק י)ואלך. כך שנינו במלאכת המשכן 

עד ירכה עד פרחה,  (במדבר ח ד)והפרח שלשה טפחים, הוא הפרח האמור בירך, שנאמר 

, וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים, וכפתור ופרח משני כפתורים ושני פרחים וטפחיים חלק

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 

ושני קנים יוצאים ממנו אלך ואלך נמשכים ועולים הקנים, וגו' וטפחים חלק, וטפח כפתור 

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, 

נמצאו גביעים עשרים  נשתיירו שם שלשה טפחים, שבהם שלשה גביעים וכפתור ופרח.

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 

, והאחד בשלשת טפחים העליונים עם שלשת הגביעים, ותשעה פרחים היו למטה אצל הירך

בקנה האחד כפתור ופרח, ושלשה למנורה,  (פסוק לג)לה ששה לששת הקנים, שנאמר 

שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה, ומיעוט פרחים שנים, ואחד האמור בפרשת בהעלותך 

תובה למעלה, תמצאם כמנינם עד ירכה עד פרחה. ואם תדקדק במשנה זו הכ (במדבר ח ד)

את נרתיה. כמין בזכין שנותנין בתוכם השמן והפתילות: והאיר על  (לז)איש איש במקומו: 

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, 

ומלקחיה. הם הצבתים העשויין לקח בהם הפתילה מתוך השמן  (לח)הוא גוף המנורה: ש

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 

הנרות מאפר הפתילות, שדלקו הלילה וכבו, האפר שבנר בבקר בבקר, כשהוא מטיב את 

ככר זהב טהור.  (לט)לחתות אש מיקוד:  (ישעיה ל יד)ולשון מחתה פוישידויר"א בלע"ז, כמו 

שלא יהיה משקלה עם כל כליה אלא ככר, לא פחות ולא יותר, והככר של חול ששים מנה 

סף למשקל ושל קדש היה כפול, מאה עשרים מנה, והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כ

וראה ועשה.  (מ)קולוני"א והם מאה זהובים, עשרים וחמשה סלעים והסלע ארבעה זהובים: 

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 

יה פתרונו אתה מראה לאחרים, עכשו שנקוד חטף קמ"ץ, פתרונו היה נקוד מראה בפת"ח, ה
  .דאת מתחזי, שאחרים מראים לך, שהנקוד מפריד בין עשה לנעשה

  

המנורה מפורשת צורתה בתורה. וארבעה גביעים  א.: יא)-(הלכות בית הבחירה ג אברמב"ם 

ה ארבעה גביעים 'ובמנור (שמות כה לד)ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה שנאמר 

(במדבר ח משוקדים כפתוריה ופרחיה' ועוד פרח שלישי היה סמוך ליריכה של מנורה שנאמר 

  'עד ירכה עד פרחה'. ד)

ושלש רגלים היו לה. ושלשה כפתורים אחרים היו בקנה המנורה שמהן יוצאים ששת  ב.

תור ופרח. הקנים. שלשה מצד זה ושלשה מצד זה. ובכל קנה וקנה מהן שלשה גביעים וכפ
  והכל משוקדים כמו שקדים בעשייתן. 

נמצאת כל הגביעים שנים ועשרים. והפרחים תשעה. והכפתורים אחד עשר. וכולן מעכבין  ג.

  זה את זה ואפילו חסר אחד מן השנים וארבעים מעכב את כולן.

בד"א בשעשאוה זהב אבל שאר מיני מתכות אין עושין בה גביעים כפתורים ופרחי'. וכן  ד.

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. 

ואין עושין אותה לעולם מן הגרוטאות בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני  ה.

  מתכות.
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'זהב  (שמות כה לא)שהרי נאמר במנורה  המלקחים והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר ו.

'ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור' ולא נאמר נרותיה זהב טהור  (שמות כה לח)טהור' וחזר ואמר 
  מפני שהנרות קבועין במנורה והם מכלל הככר. 

שבעת קני המנורה מעכבין זה את זה. ושבעת נרותיה מעכבין זה את זה בין שהיתה של  ז.

  אר מיני מתכות. וכל הנרות קבועים בקנים.זהב בין שהיתה של ש

ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל  ח.

  קני המנורה וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי. 

תפוחים  הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחב ושוליהן קצר. והכפתורים כמין ט.

כרותיים שהן ארוכין מעט כביצה ששני ראשיה כדין. והפרחים כמו פרחי העמודים שהן 

  כמין קערה ושפתה כפולה לחוץ.

גובה המנורה היה שמונה עשר טפח. הרגלים והפרח שלשה טפחים. ושני טפחים חלק.  י.

ו אחד וטפח שבו גביע כפתור ופרח. וטפחיים חלק. וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנ

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. 
  נשתיירו שלשה טפחים שבהן שלשה גביעים כפתור ופרח. וטפחיים חלק.

ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח  יא.

  עליה כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה.

  

ַתִים ָאְרכּ  (כג): כט)-(שמות כה כגפרשת השולחן  .יט ים ַאּמָ ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ה ָרְחּבֹו ְוָעׂשִ ֹו ְוַאּמָ

ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:  יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  (כד)ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעׂשִ יָת ּלֹו  (כה)ְוִצּפִ ְוָעׂשִ

ְרּתֹו ָסִביב:  יָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסּגַ ֶרת ֹטַפח ָסִביב ְוָעׂשִ ֹעת ָזָהב ְונָ  (כו)ִמְסּגֶ ע ַטּבְ יָת ּלֹו ַאְרּבַ ַתּתָ ֶאת ְוָעׂשִ

ע ַרְגָליו:  ר ְלַאְרּבַ ֹאת ֲאׁשֶ ע ַהּפֵ ֹעת ַעל ַאְרּבַ ּבָ ים  (כז)ַהּטַ ֹעת ְלָבּתִ ּבָ ְהֶייןָ◌ ַהּטַ ֶרת ּתִ ְסּגֶ ת ַהּמִ ְלֻעּמַ

ְלָחן:  ֻ את ֶאת ַהׁשּ ים ָלׂשֵ א ָבם ֶאת  (כח)ְלַבּדִ ָ יָת ֹאָתם ָזָהב ְוִנׂשּ ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ְוָעׂשִ

ְלָחן: הַ  ֻ ה ֹאָתם:  (כט)ׁשּ ֲעׂשֶ ֵהן ָזָהב ָטהֹור ּתַ ְך ּבָ ר ֻיּסַ ּיָֹתיו ֲאׁשֶ ָעֹרָתיו ְוַכּפָֹתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנּקִ יָת ּקְ ְוָעׂשִ
ִמיד: (ל) ִנים ְלָפַני ּתָ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ   ְוָנַתּתָ ַעל ַהׁשּ

לכתר מלכות, שהשלחן זר זהב. סימן  (כד)קמתו. גובה רגליו עם עובי השלחן:  (כג)רש"י: 

מסגרת. כתרגומו גדנפא, ונחלקו חכמי  (כה)שם עושר וגדלה, כמו שאומרים שלחן מלכים: 
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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 

: ועשית זר זהב למסגרתו. הוא זר האמור למעלה, ופרש לך כאן שעל המסגרת אותה מסגרת

לעמת המסגרת תהיין הטבעות. ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת: לבתים  (כז)היתה: 

לבדים. אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים: לבתים. לצורך בתים: לבדים. 

 (כט)נפעל, יהיה נשא בם את השלחן: ונשא בם. לשון  (כח)כתרגומו אתרא לאריחיא: 

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, 

זה, ונותן ארכו ולכך קרוי לחם הפנים, שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומ

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 

ונתת על המערכת לבונה  (ויקרא כד ז)שנותנין על שתי המערכות, שנאמר  קמצי 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 

ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה: ומנקיתיו. כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו, ובלשון 

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 

נים על התחתונים לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין, כדי שלא יכבד משא הלחם העליו

נלאיתי הכיל, אבל לשון מנקיות איני  (ירמיה ו יא)וישברו ולשון מכילתיה, סובלותיו, כמו 

יודע, איך נופל על סניפין. ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין, שמקשין אותו 

ס ומחזיקין אותו שלא ישבר, ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש, אבל אונקלו

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 

לחם  (ל)ואת קשות הנסך וזה וזה, יסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:  (במדבר ד ז)אומר 

שפרשתי, ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל פנים. שיש לו פנים כמו 
  .הכהנים

  

השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה  יב.: טו)-(הלכות בית הבחירה ג יבברמב"ם 

טפחים. והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש 

ארון שהיה אורכו לרוחב הבית. וכן אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן ה
  נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום.
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ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות  יג.

 כט)-(שמות כהשל לחם הפנים. שנים מסדר זה. ושנים מסדר זה. והם הנאמרים בתורה 
  'וקשותיו'.

ם של זהב כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו. ארבעה עשר לסדר זה וכ"ח קני יד.

'מנקיותיו'. ושני הבזיכין שמניחין בהן  (שמות כה כט)וארבעה עשר לסדר זה. והם הנקראים 

'כפותיו'. והדפוסין שעושין  (שמות כה כט)הלבונה על השולחן בצד המערכות הן הנקראין 
  'קערותיו'.  ט)(שמות כה כבהם להם הפנים הם הנקראים 

אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצמו של שולחן ונותן בין ראשונה  טו.

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.

  

וז"ל: ו. כיצד מעשה לחם הפנים. מביא ארבע  )טז-ה וין (הלכות תמידין ומוספברמב"ם 

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 

ן מעשרים וארבע סאים הואיל חלות מצות. לא נפה אותם באחת עשרה נפה או שלא הוציא

  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.

פין אותה ח. ושלשה דפוסין של זהב היו להם. אחד שנותנין בו החלה והיא בצק. והשני שאו
  בו. והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן התנור כדי שלא תתקלקל.

'לחם פנים' שיהיו לו פנים רבים. אורך כל  (שמות כה ל)ט. כל חלה מהן מרובעת שנאמר 

חלה מהן עשרה טפחים. ורחבה חמשה טפחים. ורומה שבע אצבעות. והשולחן אורכו שנים 

אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני  עשר טפח ורחבו ששה טפחים. נותן

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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טוב. אלא בערב שבת אופין אותן  י. אין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת ולא את יום

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 
  חלות.לאורך השולחן. ובאחד בשבת נכנס ומכניס את הקנים בין ה

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 

נפסל  [לא]לאחר שבת הבאה הלחם אינו קדוש ונפסל. אבל אם הקטיר הבזיכין בשבת 
  הלחם.

לחם ובזיכין שסדרן לאחר השבת. יניחם שם על השולחן עד שיעבור יג. כיצד יעשה ב

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.

הקטיר את הבזיכין לאחר השבת בין לאחר יד. סידר את הלחם ואת הבזיכין בשבת כמצותן ו

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 

חר שהסיר הלחם נפרסה הלחם פסול ומקטיר עליו את ואינו מקטיר עליו את הבזיכין. ואם א
  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.

  

יב. כיצד חולקין לחם הפנים בכל שבתות  וז"ל: )יד-ד יב(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם 

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 

בת שבתוך החג חולקין כל המשמרות בשוה בלחם הפנים. וכן משלשה רגלים בשבת וכן בש

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 

החג. ודבר זה תקנה כדי חולקין כל המשמרות בשוה בלחם הפנים באותה שבת שהיא מוצאי 

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 

ו או יום טוב האחרון בחמישי או יום של עצרת שחל להיות בשני או בחמישי. משמר שזמנ

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.

'והיתה  (ויקרא כד ט)יד. כהן גדול לעולם נוטל מכל משמר חצי החלות שזכה בהן שנאמר 
  ומחצה לבניו. ואין כהן גדול נוטל פרס שאין זה כבודו.לאהרן ולבניו' מחצה לאהרן 

  

ה ֹאתֹו:  (א): י)- (שמות ל א פנימיפרשת מזבח ה .כ ֲעׂשֶ ים ּתַ ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ ְוָעׂשִ

ּנּו ַקְרֹנָתיו:  (ב) ַתִים ֹקָמתֹו ִמּמֶ ה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאּמָ ה ָאְרּכֹו ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור  (ג)ַאּמָ ְוִצּפִ

יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  ּגֹו ְוֶאת ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו ְוָעׂשִ ה  (ד)ֶאת ּגַ ֲעׂשֶ ֹעת ָזָהב ּתַ י ַטּבְ ּתֵ ּוׁשְ

ים ְלַבדִּ  יו ְוָהָיה ְלָבּתִ ֵני ִצּדָ ה ַעל ׁשְ ֲעׂשֶ י ַצְלֹעָתיו ּתַ ּתֵ ַחת ְלֵזרֹו ַעל ׁשְ ה: ּלֹו ִמּתַ ֵהּמָ את ֹאתֹו ּבָ ים ָלׂשֵ

יָת ֹאָתם ָזָהב:  (ה) ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ר ַעל  (ו)ְוָעׂשִ ֹרֶכת ֲאׁשֶ ה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהּפָ ְוָנַתּתָ

ה:  ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ֲהֹרן ְקֹטֶרת ְוִהְקִטיר ָעָליו אַ  (ז)ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהּכַ

ה:  ֹרת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ִים  (ח)ַסּמִ ין ָהַעְרּבַ ֹרת ּבֵ ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ

ה ְלֹדֹרֵתיֶכם:  ִמיד ִלְפֵני ְיהֹוָ ה ְקֹטֶרת ּתָ ֵנֶסְך ֹלא ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה ּוִמְנָחה וְ  (ט)ַיְקִטיֶרּנָ

כּו ָעָליו:  ר  (י)ֹלא ִתּסְ ָנה ְיַכּפֵ ָ ׁשּ ִרים ַאַחת ּבַ ּפֻ את ַהּכִ ם ַחּטַ ָנה ִמּדַ ָ ׁשּ ר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת ּבַ ְוִכּפֶ
ה: ים הּוא ַליהֹוָ   ָעָליו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ

לו גג, אבל את גגו. זה היה  (ג)מקטר קטרת. להעלות עליו קיטור עשן סמים:  (א)רש"י: 

מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן: זר זהב. סימן הוא 

צלעותיו. כאן הוא לשון זויות, כתרגומו, לפי שנאמר על שני צדיו, על  (ד)לכתר כהנה: 

שתי זויותיו שבשני צדיו: והיה. מעשה הטבעות האלה: לבתים לבדים. לכל בית תהיה 

י הפרכת. שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, תלמוד לפנ (ו)הטבעת לבד: 

בהיטיבו. לשון נקוי הבזכין של מנורה  (ז)לומר לפני הכפרת, מכון כנגד הארון מבחוץ: 

מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בקר ובקר: הנרות. לוצי"ש בלע"ז וכן כל 

ובהעלות.  (ח)עלאה, שהוא לשון הדלקה: נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום שנאמר שם ה
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כשידליקם להעלות להבתן: יקטירנה. בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין 

לא תעלו עליו. על מזבח זה: קטרת זרה. שום קטורת של נדבה. כלן זרות לו  (ט)הערבים: 

מין לחם: חוץ מזו: ועולה ומנחה. ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של 

(ויקרא טז וכפר אהרן. מתן דמים: אחת בשנה. ביום הכפורים, הוא שנאמר באחרי מות  (י)

ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו: חטאת הכפורים. הם פר ושעיר של יום  יח)

הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו: קדש קדשים. המזבח מקדש לדברים הללו 
  .בלבד ולא לעבודה אחרת

והוא נתון בהיכל : מזבח הקטרת היה מרובע אמה על אמה. (הלכות בית הבחירה ג יז)ברמב"ם 

מכוון בין הצפון לדרום משוך בין השלחן והמנורה לחוץ. ושלשתן היו מונחין משליש ההיכל ולפנים 

  כנגד הפרוכת המבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.

  

  להלן שיטת הרמב"ם בביאור משנה זו. .כא

  תפארת ישראל שלהרמב"ם לא גורסים במשנה זו תיבת 'מזרחיות'. עי"ש.כתב ה

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:

  

  

שהטבת הנרות כבר נתבאר בגמר יומא וז"ל:  [מהדורא בתרא]בפירוש המשניות להרמב"ם 

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 

ה, כלומר להרחיב משך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה ומטיבין כדי להרגיש כל העזר

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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 ש, וזו היא צורתןואכתוב אות על כל נר כדי שיהא אפשר לרמוז עליו בקלות בעת הפירו
  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם]

  

ופיות כל הנרות כלפי האמצעי אחד לגב השני כפי שהוא בציור, והנר  [המשך לשון הרמב"ם:]

הכתוב עליו ד הוא נר מערבי אשר לא כבה משך זמן מסויים כפי שידוע, והוא האמצעי 

אל מול פני המנורה  ונקרא מערבי מפני שפיו לצד מערב, ועל סדר זה רמז יתעלה באמרו

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 

צאם כבוים הרי זה מטיב חמשת הנרות שכתוב עליהם א ב ג ד ה ומניח שהניח, ואם מ

השנים הדרומיים שכתוב עליהם ו ז עד שיעשה העבודה שיעשה ויחזור להטיבן וזהו אמרו 

וכבר בארנו בשלישי דמנחות שגובה המנורה שמונה עשר טפח,  ואחר כך מדשן את השאר.

ומם מעל הארץ ואחר כך יוכל להתקין נמצא שהיא כגובה האדם בשוה, ולפיכך צריך להתר
  ע"כ. את הנרות ולהדליקן כמו שהזכיר.

  

לפי שיטת הרמב"ם צריך להדליק את נרות המנורה גם בבוקר, ולא רק בין הערביים. כמו 

דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין וז"ל:  (הלכות תמידין ומוספין ג י, יב)שכתב הרמב"ם 

'יערוך אותו אהרן ובניו'. והדלקת הנרות דוחה את  כא) ות כז(שמשנאמר  הערבים מצות עשה

'להעלות נר  ב) ויקרא כד, כ (שמות כזהשבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר 

מהו דישון המנורה. כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר '. ולהלן וז"ל: תמיד

חצי לוג. וזה שהסיר משליכו במקום ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר במידה והוא 

והדלקת הנרות היא הדשן אצל המזבח עם דישון המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה. 

  . ע"כ.ונר שמצאו שלא כבה מתקנו הטבתם.

אמנם הרבה חולקים הרמב"ם וסוברים שמדליקים את המנורה רק בין הערביים ולא בבוקר. 

ומ''ש והדלקת הנרות היא הטבתם  וז"ל: ומוספין ג יב) (הלכות תמידיןכמו שכתב הכסף משנה 

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 

ינו הדלקה אלא תיקון ואומרים שאין הדלקת הנרות אלא בין הערבים ופירוש בהטיבו א

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 
  ע"כ. הראב''ד ממה שכתב בפרק שני מעבודת יוה''כ וכן דעת אונקלוס.

דוש כתוב כדעת הרמב"ם, שצריך להדליק את נרות המנורה אך ברעיא מהימנא בזוהר הק

ָרא  רעיא מהימנא :(אמור פט.)שני פעמים בכל יום. וזה לשון הזוהר הקדוש  א, ְלַסּדְ קּוָדא ּדָ ּפִ

גַ  ְמנֹוָרה. ְוִאיהּו ָרָזא ּכְ ָרָזא ּדִ א, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ יִנין ּבְ ָכל יֹוָמא ּבּוּצִ ֲהָנא ּבְ ְווָנא ּכַ

ַקְדִמיָתא ְלָבַתר ִאיהּו  ַכֲהָנא ּבְ א ּדְ ח ְרבּו, ָנִחית ַעל ֵריׁשָ ְמׁשַ ָאה ּבִ ְנִהירּו ִעּלָ ִגין ּדִ א, ּבְ ְלֵעיּלָ ּדִ

ַחת ֱאֹלָהי ֶמן ִמׁשְ י ׁשֶ ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו', ּוְכִתיב ּכִ ֶ ׁשּ יב ּכַ ְכּתִ יִנין. ּדִ ל ּבּוּצִ ו ַאְדִליק ְוַאְנִהיר ּכָ
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ְלחֹודֹוי, עָ  א ִאְתְייִהיב ְרׁשּו ְלַכֲהָנא ּבִ ָכל יֹוָמא ָליו ְוגֹו'. ְוַעל ּדָ יִנין, ּוַלֲאְדָלָקא ְלהֹון ּבְ ָרא ּבּוּצִ ְלַסּדְ

טְ  א ִאּצְ ֵרין ִזְמִנין, ְוֹכּלָ ָכל יֹוָמא, ּתְ ָנא ּבְ ֵרין ִזְמִנין, ָקְרּבְ ִיחּוָדא ּתְ ֵרין ִזְמִנין, ָלֳקֵבל ְנִהירּו ּדְ    .ִריךְ ּתְ

נֹוָרה. תרגום:  סֹוד ַהּמְ ַאְרנּו ּבְ ׁש, ַוֲהֵרי ּבֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָכל יֹום ֵנרֹות ּבְ ר ַהּכֵֹהן ּבְ ַסּדֵ ּיְ ִמְצָוה זֹו, ׁשֶ

ִראׁשֹוָנה,  ָחה יֹוֵרד ַעל ֹראׁש ַהּכֵֹהן ּבָ ֶמן ִמׁשְ ׁשֶ ָהאֹור ָהֶעְליֹון ּבְ ּום ׁשֶ ַמְעָלה, ִמׁשּ ּלְ מֹו ׁשֶ ְוהּוא סֹוד ּכְ

י ְוַאחַ  ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו', ְוָכתּוב ּכִ ֶ ׁשּ תּוב ּכַ ּכָ רֹות, ׁשֶ ל ַהּנֵ ְך הּוא ַמְדִליק ּוֵמִאיר ֶאת ּכָ ר ּכָ

ָנה ְרׁשּות ַלּכֵֹהן ְלַבּדֹו  ן ִנּתְ ַחת ֱאֹלָהיו ָעָליו ְוגֹו'. ְוַעל ּכֵ ֶמן ִמׁשְ רֹות ּוְלַהְדִליק אֹוָתם ׁשֶ ר ֶאת ַהּנֵ ְלַסּדֵ

ָכל יֹום ֲעַמִים, ְוַהּכֹל ָצִריְך. ּבְ ָכל יֹום ּפַ ן ּבְ ֲעַמִים, ָקְרּבָ חּוד ּפַ ֶנֶגד אֹור ַהיִּ ֲעַמִים, ּכְ   ּפַ

ָכל סִ  ָחא ֵחיּדּו ּבְ ּכְ א ְלֶמְחּדּו ֵחיּדּו, ּוְלַאׁשְ א ְוַתּתָ א, ֵעיּלָ ֹכּלָ יִנין ּבְ ַכֲהָנא ַנֲהִרין ּבּוּצִ ְטִרין. ְוַעל ְיֵדי ּדְ

בוּ  ַאְדְלקּוָתא ּדְ ין ּבְ ָכל ִסְטִרין, ְוִאּלֵ ָחא ֵחידּו ּבְ ּכְ ּתַ ַכֲהָנא, ְלִאׁשְ ין ַעל ְיֵדי ּדְ ֵרין ִאּלֵ ָהא ּתְ יִנין, ּדְ ּצִ
יִנין ּוְקֹטֶרת. ְוָהא אֹוִקיְמָנא  בּוּצִ ח ֵלב (משלי כז)ִאיּנּון ַאְדְלקּוָתא ּדְ ּמַ ֶמן ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ    .ׁשֶ

ְמָחה ְוַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן ְמִאיִרים ַהנֵּ  תרגום: ֵצא ׂשִ ְמָחה ּוְלִהּמָ ׂשִ ֹמַח ּבְ ה, ִלׂשְ ּכֹל, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ רֹות ּבַ

ָדִדים, ָכל ַהּצְ ְמָחה ּבְ ה ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן, ְלַהְמִציא ׂשִ ֵני ֵאּלֶ ֲהֵרי ׁשְ רֹות, ׁשֶ ַהְדָלַקת ַהּנֵ ָדִדים ּבְ ָכל ַהּצְ  ּבְ
ֹטֶרת, וַ  רֹות ְוַהּקְ ח ֵלב. ְוֵאּלּו ֵהם ַהְדָלַקת ַהּנֵ ּמַ ֶמן ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ ַאְרנּו ׁשֶ   .ע"כֲהֵרי ּבֵ

  

  מנורה שבבית המקדש.לשורש ענין הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, מהמדרגות  .כב

הנה בהדלקת נר חנוכה מתכופפים להדליק את הנרות למטה מעשרה טפחים דוקא. ככתוב 

(הלכות חנוכה פסק בשולחן ערוך : נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה. ונ(שבת כא:)בגמרא 

(פרי עץ חיים וז"ל: ומצוה להניחו למטה מי' טפחים. ע"כ. וכדאיתא בכתבי האריז"ל  תרעא ו)

זו היה כוונת ההדלקה, שיכוין האדם כשמוריד ידו להדליק,  ,וז"ל: והנה בחנוכה שער חנוכה)

ח אותה בתוך י' יצא, ולמטה מי' טפחים וכו', לכן אם הני וכו',כי היא למעלה מג' טפחים 
  כיון שהיא נוטלת אור מן כל י', אבל למעלה מי' אין להניח. ע"כ. ,כי כל זה נקרא מקומה

ביאר בענין שצריך דוקא להתכופף כדי להדליק נר חנוכה וז"ל:  (חנוכה)ובספה"ק בת עין 

 דהנה איתא רזא דהשתחויה רזא דברכאין אינון, ובחינת חנוכה הוא רזא דהשתחויה, כמו

'ואני והנער נלכה עד כה', שהוא מרמז על  (בראשית כב ה)שאמר המגיד זללה"ה על פסוק 

(מדות חנוכה שהוא כ"ה כסליו, ואח"כ 'ונשתחוה' כו', שהוא בחינת השתחואה, כמ"ש במשנה 

שנתקנו י"ג השתחויות נגד י"ג פרצות שעשה מלכות הרשעה, ולכך מצוה להניחו  ב ג)

הוא רזא דהשתחויה. וענין רזא דהשתחויה הוא עד"ז, להשפיל בתוך עשרה, כדי לכרוע, ש

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 
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ם הזה הגשמי. ובחינת אור הוא בחינת יום שהוא אור לבחינת לילה שהוא חושך, בחינת עול

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 

. וצריך לבאר היכן בבית המקדש היה (ראה שו"ע ומשנ"ב הלכות חנוכה תרעא ז)מקדש בבית ה
  הענין של להתכופף להדליק למטה מעשרה טפחים.

. לפני (מנחות כח: רמב"ם הלכות בית הבחירה ג י)ויתבאר דהנה גובה המנורה הוא י"ח טפחים 

(תמיד ג ט, רמב"ם רות המנורה יש אבן ובה שלש מדרגות שעליה עומד הכהן ומיטיב את הנ

. (מדות ב ג). והרי כל המדרגות שיש בבית המקדש גבהם חצי אמה הלכות בית הבחירה ג יא)

[כך עולה גם לפי שיטת רבי מאיר וגם לפי שיטת רבי יהודה במסכת ואמה זו היא בת שש טפחים 

רגות שלפני . נמצא שגובה שלשת המדכלים (יז י), וכן פסק הרמב"ם (הלכות בית הבחירה ב ו)]
  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 

  כדי להיטיב את נרות המנורה. ,מקום עמידתוגבי ל ,מעשרה טפחים

  ונראה שמכאן השורש להדליק את נרות החנוכה למטה מעשרה טפחים.

איתא: אמר רב גובהה של מנורה תשעה טפחים. ורק  כט.) ת(מנחוועוד יש לבאר, שבגמרא 

לאחר ששאלוהו ביאר רב שמה שאמר שגובה המנורה ט' טפחים, הכוונה ממקום יציאת 

מהמנורה עד למעלה. אך מהארץ עד לקנים יש עוד ט' טפחים, יחד גובה כל  הקנים

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.

ם, א' נגד נה"י, כי וז"ל: ודע, כי יש בה ג' יחודי (פרי עץ חיים שער חנוכה)כתוב באריז"ל 

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, 

ם בעלה (עיקר כוונת נר חנוכה הוא, להוריד הארה למטה באלו הימים, כאלו היה הזווג עגי' נר. 

פב"פ, שוה לו עד הכתר ברמ"ח אברים, הרי רמ"ח וב' דרועין, גי' נר. ושם הויה בזווג זה, הוא י"א 

. והנה בחנוכה היא נגד נה"י לבד, ואנו ממשיכין לה אור מג' יחודים אלו ה"ה ו"י ה"ה)

עליונים, לעשות אותה נר. והנה בחנוכה, זו היה כוונת ההדלקה, שיכוין האדם כשמוריד 
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ו להדליק, כי היא למעלה מג' טפחים, שהוא כנגד נה"י, שהם ג' טפחים, ולמטה מי' יד

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 

עד הכתר שלו, ואז מקומה ממש בכל הי', ואז היא נקראת  להניח. וביום השבת, היא עולה

נר שבת שלימה. ע"כ. עולה מזה שאנו מדליקים למטה מעשרה טפחים, כדי להמשיך את 
  ע"כ. אור היחוד השלם, בקומה שלימה, אל מקומה בנה"י.

. ונראה (פרי עץ חיים שער התפילה פרק ז, ועוד)אמנם בבית המקדש היה היחוד השלם תמיד 

ל כן היה גובה המנורה י"ח טפחים, שזה שלש אמות, כדי לרמז על היחוד השלם בקומה שע
  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, 
  שורש נרות המנורה שבבית המקדש.שזה מ

על מה שנאמר באהרן הכהן 'שלך קיימת לעולם', שזה מרמז על  (במדבר ח ב)וכתב הרמב"ן 

נרות חנוכה שקיימים לעולם אף בימי הגלות. ואפשר לבאר שזהו 'מגיד שבחו של אהרן 

ורה היטיב את המנ [משכן נקרא מקדש (עירובין ב:)]שלא שינה', שכבר בזמן בית המקדש 

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.

ובכל שנה  ,וז"ל: שיעשה השם ניסים ונפלאות בחנוכה (חנוכה)נתבאר בספה"ק מאור עינים 

ויבוא  ,עד שיפלו ויתבטלו לגמרי ,יש מפלת הרשעים של אומות העולם שונאי הדתושנה 

מן נר חנוכה הוא  ,(תהלים קלב יז)וזהו 'ערכתי נר למשיחי'  ,משיח צדקינו במהרה בימינו

הוא  ,וזהו עד שתכלה רגלי דתרמודאי ,ויתבטלו כל הקליפות ,הערכה שיבוא משיח צדקינו
  ע"כ. הקליפה כדכתיב תרמוד בהרים.

ועל זה הדרך יש לבאר, שהרי הדלקת נרות חנוכה הוא הכנה למשיח צדקנו, כמו שכתוב 

על כן מדליקים נרות חנוכה למטה מעשרה  כדאיתא במאור עינים, 'ערכתי נר למשיחי',

טפחים, כדי לרמז את האופן שבו הכהן ידליק את המנורה בבית המקדש השלישי, שיהיה 

את הנרות כשעומד על המדרגות והמנורה תהיה גבוהה  למטה מעשרה טפחים, כי יטיב
  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.

ותו האופן שבבית וזה נרמז כבר בזמן הגלות, כאשר מדליקים נרות חנוכה, ומדליקים בא

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 
  .(בני יששכר)המנורה הוא מהאור הגנוז 

למטה מעשרה טפחים,  , שהדלקת נרות חנוכה(שער ז)ונתבאר בספה"ק מאיר עיני חכמים 

כנסת ישראל בגאולה העתידה במהרה בימינו  תהוא בסוד גודל מעלת חביבות ויקירו

א  (ויקרא ו.)במצות הדלקת נרות חנוכה, ככתוב בזוהר הקדוש  מעורריםש וז"ל: ְמַתל ְלַמְלּכָ

י ָלּה ֵמֵהיָכֵליּה, ְלִזְמָנא ְיִדיָעא. כַּ  ּדֵ ָרַגז ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ְוַאׁשְ ד ּדְ ד ֲהָוה ָמֵטי ַההּוא ִזְמָנא, ִמּיַ

ְתַרְייָתא,  א. ְוֵכן ִזְמָנא ַחד, ּוְתֵרין, ּוְתַלת ִזְמִנין. ְלִזְמָנא ּבַ ַמְטרֹוִניָתא ֲהָות ָעאַלת ְוָתַבת ָקֵמי ַמְלּכָ

א ֵמֵהיָכֵליּה ְלִזְמָנא ְרִחיָקא. י ָלּה ַמְלּכָ ּדֵ א, ְוַאׁשְ ַמְלּכָ א, ַהאי ִזְמָנא  ִאְתַרֲחַקת ֵמֵהיָכָלא ּדְ ָאַמר ַמְלּכָ

ע  ִני ֵהיָכִלי ְוַאְתּבַ ל ּבְ א ֲאָנא ֵאיִזיל ִעם ּכָ יֵתי ָקַמאי ָהִכי, ֶאּלָ ִהיא ּתֵ ָאר ִזְמִנין ּדְ ׁשְ ָלאו הּוא ּכִ

ִכיַבת ְלַעְפָרא.  ֲהָוה ׁשְ ּה, ָחָמא ָלּה ּדְ ד ָמָטא ְלַגּבָ ַמְטרֹוִניָתא בְּ ָעָלּה. ּכַ ַהִהיא ִזְמָנא, ַמאן ָחָמא ְיָקָרא ּדְ

ידֹוי, ְואֹוִקים ָלּה, ְוַאְייֵתי ָלּה ְלֵהיָכֵליּה, ְואֹומֵ  א ּבִ ָאִחיד ָלּה ַמְלּכָ א ָלֳקְבָלּה ַעד ּדְ ַמְלּכָ ָלא ּוָבעּוִתין ּדְ י ָלּה ּדְ

ּה. ּה ְלָעְלִמין, ְוָלא ִיְתְרִחיק ִמיּנָ ַרׁש ִמיּנָ ל ִזמְ  ִיְתּפְ ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ ָך קּוְדׁשָ ָרֵאל ּכַ ְכְנֶסת ִיׂשְ ִנין ּדִ

א ָלאו ָהִכי,  ָגלּוָתא ּדָ א ּבְ ּתָ א. ְוַהׁשְ ד ֲהָוה ָמֵטי ִזְמָנא, ִהיא ֲאִתיַאת ְוַהְדַרת ָקֵמי ַמְלּכָ ָגלּוָתא, ּכַ ּבְ

ֲהָדּה ְוָיִתיב ָלּה ְלֵהי ַייס ּבַ יָדָהא, ְויֹוִקים ָלּה, ְוִיְתּפְ ִריְך הּוא יֹוִחיד ּבִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ָהִכי ָכֵליּה. ֶאּלָ ְוָתא ֲחֵזי ּדְ

ִתיב,  א ּכְ ִתיב ָנְפָלה לא תֹוִסיף קּום, ְוַעל ּדָ ָהא ּכְ ת  (עמוס ט)הּוא, ּדְ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּבַ

ּיוֹ  ִתיב ּבַ א ּכְ ִזְמִנין ָאֳחָרִנין, ֲאָבל ֲאָנא אֹוִקים ָלּה. ְוַעל ּדָ ִויד ַהֹנֶפֶלת, ִהיא ֹלא תֹוִסיף קּום ּכְ ם ּדָ

תּוַלת  א ּבְ ִוד. ּדָ ת ּדָ ִוד. ַמאן ֻסּכַ ת ּדָ ִוד ַהּנֶֹפֶלת, ֲאִני ָאִקים ֶאת סּוּכַ ת ּדָ ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

יָלּה. וְ  א ּדִ ְחּתָ ּבַ ָרֵאל, ְותּוׁשְ ְבּתּוַלת ִיׂשְ יב ָנְפָלה. ְוָדא ִהיא ְיָקָרא ּדִ ְכּתִ ָמה ּדִ ָרֵאל. ַהּנֹוֶפֶלת, ּכְ ָדא ִיׂשְ

ִרירּו אֹוִליְפָנא  ָבא, ְוָדא ּבְ אי, ְוִאְתִיׁשְ א ַעל ִלּבָ אי ָמִליְלּתָ י ְיהּוָדה, ַוּדַ ֲעָתא. ָאַמר ִרּבִ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

י  ָתֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ א ָרְווְחָנא ָלּה, ּדְ ּתָ ַכְחָנא, ְוַהׁשְ ַמְעָנא ְוׁשָ ׁשָ ִמָלה ֲחָדא ּדְ ה. ְוַאְזָלא ַהאי, ּכְ ִמּלָ ּדְ

ין קּוְדשָׁ  ָרֵאל ְוֵייָמא, יֹוֵסי, ַזּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ ִריְך הּוא ְלַאְכְרָזא ַעל ּכְ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר  (ישעיה נב)א ּבְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ַחְבֵריּה ְוֵייָמא ִהְתָנֵער, קּום, ּכַ יָדא ּדְ ָאִחיד ּבִ ַמאן ּדְ ַלם, ּכְ ִבי ְירּוׁשָ קּוִמי ׁשְ

ּה ְוֵייָמא ִהְתַנֲעִרי, קּומִ  א יֹוִחיד ּבָ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ ל ִאיּנּון ּבְ י ֲאָחא, ְוֵכן ּכָ י. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ

ְתִחין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  א ּפַ ָנא ּדָ ִליׁשָ א ָהָכא,  (ישעיה ס)ּבְ י ָבא אֹוֵרְך, ָהא ַמְלּכָ קּוִמי אֹוִרי ּכִ

א, כַּ  ֹכּלָ יָלּה, ְוֶחְדָווָתא ּדְ ֵדין הּוא ְיָקָרא ּדִ אי ּכְ ֲהָדּה. ַוּדַ ַייס ּבַ א ִאְתּפְ (כתיב (מלכים א א) ד ַמְלּכָ

א, ְוָקַמת  ותבא בת שבע אל המלך החדרה כגוונא דא) ַמְלּכָ י ּדְ ָכל ִאיּנּון ִזְמִנין ִאיִהי ָאַתת ְלַגּבֵ ּבְ

ֶלךְ  (מלכים א א)ָקֵמיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ֲעמֹוד ִלְפִני ַהּמֶ ֶלְך, ַוּתַ ֹבא ִלְפִני ַהּמֶ ִזְמָנא ַוּתָ . ֲאָבל ּבְ
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ֲהָדּה, ְוֵיִתיב ָלּה ְלֵהיָכֵליּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַייס ּבַ ּה, ְוִיְתּפְ א ֵייֵתי ְלַגּבָ א ַמְלּכָ א ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ּדָ

יָסא ָלְך. ָיֹבא ָלךְ  (זכריה ט) יּה, ָיֹבא ָלְך, ְלַפּיְ אי, ְוָלא ַאְנּתְ ְלַגּבֵ ְך ָיֹבא ָלְך ַוּדַ ה ַמְלּכֵ ָמא ִהּנֵ , ְלַאּקָ

ְך ִזּוּוגָ  וָגא ִעּמָ ּוְ א. ָיֹבא ָלְך, ְלַאְעָלָאה ָלְך ְלֵהיָכֵליּה, ּוְלִאְזּדַ ֹכּלָ ְלָמא ָלְך ּבְ א ָלְך. ָיֹבא ָלְך, ְלַאׁשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָעְלִמין, ּכְ ֱאמּוָנה. עי"ש. (הושע ב)ּדְ יְך ִלי ּבֶ ּתִ   וֵאַרׂשְ

, ובתוך הדברים כתוב וז"ל: ולזה אנו מניחין נר ז) (שערונתבאר בספה"ק מאיר עיני חכמים 

חנוכה סמוך לפתח בג' טפחים נגד נה"י דזעיר אנפין ששם יחוד הג', ונוטלת מן כל העשרה 

ת שנתעלה השכינה לקמי קוב"ה בסוד ון אותה כלל, רצ"ל כמו בשאר גאוליואין אנו מעל

ה אנו מרמזין על גאולה התנשאות השכינה, כמו ביציאת מצרים, אבל בהדלקת נר חנוכ

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 
  אור מן הראש אליו ונוטלת האור מכל הי' ספירות, והבן. ע"כ.  ה

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 

שלים ממש, ועל כן המנורה  , אלא שאז כבר יהיה ביחודאכמו שנתבאר מעשרה טפחים

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 
  במהרה בימינו בקרוב מאוד אמן.למשיחי, 

  



  החייםבאר                           ה
 

רסט  חיי תמיד משנה א פרק ד

  

  

  

  
  פרק ד

  א משנה
  

ֶלה ֶאת כֹוְפִתין ָהיוּ  לֹא א, ַהּטָ ִדין ֶאּלָ כוּ  ִמי. אֹותוֹ  ְמַעּקְ זָּ  ׁשֶ
רֹום רֹאׁשוֹ , ֲעֵקָדתוֹ  ָהְיָתה ְוָכךְ . ּבוֹ  אֹוֲחִזים, ָבֵאָבִרים  ּוָפָניו ַלּדָ
ֲעָרב ֹוֵחט. ַלּמַ ְזָרח עֹוֵמד, ַהׁשּ ּמִ ֲעָרב ּוָפָניו ּבַ ל. ַלּמַ ַחר ׁשֶ  ָהָיה ׁשַ
ָחט ַעת ַעל, ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ֶקֶרן ַעל ִנׁשְ ה ַטּבַ ִנּיָ ל. ׁשְ ין ׁשֶ  ּבֵ

ִים ָחט ָהָיה ָהַעְרּבַ ַעת ַעל, ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ֶקֶרן ַעל ִנׁשְ  ַטּבַ
ה ִנּיָ ַחט. ׁשְ ֹוֵחט ׁשָ ל, ַהׁשּ ל ְוִקּבֵ א. ַהְמַקּבֵ  ִמְזָרִחית ְלֶקֶרן לוֹ  ּבָ

רֹוִמית ַמֲעָרִבית. ָצפֹוָנה ִמְזָרָחה ְונֹוֵתן, ְצפֹוִנית  ְונֹוֵתן, ּדְ
ָיֵרי. ָדרֹוָמה ַמֲעָרָבה ם ׁשְ רֹוִמית ְיסֹוד ַעל ׁשֹוֵפךְ  ָהָיה ַהּדָ   :ּדְ

ֶלה ֶאת כֹוְפִתין ָהיוּ  לֹא לא היו קושרים את הכבש בשתי ידיו , ַהּטָ
עצמם, כדי שלא לעשות כחוקות לעצמם או בשתי רגליו ל

א ,אהגויים, שכך היו עושים כששוחטים לעבודה זרה ִדין ֶאּלָ  ְמַעּקְ
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  שיטה נוספת שהטעם הוא שלא יהיה בזיון קדשים. גמרא. רע"ב. תפארת ישראל. בגמרא יש .א



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידער

כמו  ]א[אלא מעקדים וקושרים כל יד עם הרגל שמאחוריו, אֹותֹו, 
  .בשהיה בעקידת יצחק בן אברהם

כוּ  ִמי ּזָ הכהנים שזכו בפיס שהם יעלו את האברים  ,ָבֵאָבִרים ׁשֶ

  .גאוחזים בכבש, כדי לסייעֹו, בּ  אֹוֲחִזים לכבש,

רֹום,  ֹראׁשוֹ  ובאופן זה עוקדים את הכבש, ,ֲעֵקָדתוֹ  ָהְיָתה ְוָכךְ  כי ַלּדָ
ראש הקרבן את  ומזבח, לכן הניחל בצד צפוןהיה נשחט 

ההיפך. כדי שאם ולא  .לצד המזבח, וזנבו לצפון דהיינולדרום, 

ֲעָרב, לַ  ּוָפָניו .דלא יהיה זה סמוך למזבח ירביץ גללים מעקם את ּמַ
ההיכל,  כנגדשחיטה הבשעת  ו, כדי שיהיה פניהקרבן ראש

ַח ָצֹפָנה  הככתוב ְזּבֵ ַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ   .וה' ִלְפֵניְוׁשָ

ֹוֵחט ְזָרח עֹוֵמד, ַהׁשּ ּמִ ֲעָרב ּוָפָניו ּבַ השוחט עומד בצד מזרח,  .ַלּמַ
  .זופניו למערב. שלא יהיה אחוריו אל היכל ה'

  

  .חפון של המזבח יש טבעותבצד צ
הטבעות הם בצד צפון, כי שם הוא מקום שחיטת קרבנות 
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כמעשה תמיד של  וז"ל: )א י(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם גמרא. רע"ב. תפארת ישראל.  .ב
שחר כך מעשה תמיד של בין הערבים. והכל כמעשה העולה שכתבנו במעשה הקרבנות. ולא 

ורגליו בידיהן. וכך היתה עקידתו  היו כופתין את הטלה. שלא יחקו את המינין אלא אוחזין ידיו
  ראשו לדרום ופניו למערב.

  המפרש.  .ג
  רע"ב. תפארת ישראל.  .ד
  ויקרא א' י"א. .ה
  המפרש. תפארת ישראל.  .ו
  עפ"י תפארת ישראל.  .ז

  מדות ג' ה'. .ח



  החייםבאר                           ה
 

רעא  חיי תמיד משנה א פרק ד

  .טקדשי קדשים, וכל קרבנות הציבור הם קדשי קדשים

בתחילה, לפני שחיטת הקרבנות, כשרצו להפיל את הבהמה על 
הארץ כדי לשוחטה, היו מסרטים את הבהמה בין קרניה ונופל 

מוד על רגליה. בא יוחנן דם לתוך עיניה, וכך אינה מתחזקת לע
  .יכהן גדול, וביטל את זה מפני שזה נראה כמו מום

או, שהיו מכים את הבהמה במקלות כדי להפילה לארץ. בא 
יוחנן כהן גדול וביטל את זה, מפני שאולי נעשית הבהמה 

  .יאטריפה, כי יתכן שניקב קרום המוח כנגד מקום ההכאה

  .יבובמקום זאת התקין יוחנן כהן גדול טבעות

צורת הטבעת היא כמו קשת, חצי עיגול, ראשה האחד מחובר 
לריצפה עם ציר, ומגביה את הטבעת ומכניס את צואר 
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  רמב"ם מדות ג' ה'.  .ט
לו להתקין טבעות גם התקינו את הטבעות דוקא במקום שכשר עבור קדשי קדשים, על אף שיכ

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 
מקום בעזרה, אבל עיקר המקום המיוחד לזה הוא בצד צפון, ועל כן עשו שם את  גם בכל

  הטבעות.
  גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. .י

גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. ואפשר להעיר שלכאורה מכיוון שיודעים באיזה מקום היכו את  .יא
, כדי הבהמה, היו יכולים לעשות תקנה שצריך תמיד לבדוק את קרום המוח במקום ההכאה

, שאין לעשות כן, מפני (חלק ב סימן כז)לדעת האם נעשית הבהמה טריפה. ותירץ המנחת יצחק 
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 

  ל איסור.ע
גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. יוחנן כהן גדול הזה הצדיק שתיקן את התקנות, הוא היה אחרי  .יב

. והוא אביו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול הנזכר (רמב"ם הלכות מעשר ט א) שמעון הצדיק
  .(מאירי פתיחה למסכת אבות. ערוך לנר ראש השנה יח:)בתפילת על הניסים 

(כסף משנה ל ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי יוחנן כהן גדו ואינו
, שהוא היה שנים רבות אח"כ, בימי שמעון בן שטח ומרתא בת ביתוס בימי הלכות מעשר ט א)

  .(עי' תוס' הרא"ש קידושין סו.)החורבן 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידערב

הבהמה לתוכה, וחוזר וכופף את הטבעת על צווארה, ומחבר 
את הראש השני של הקשת בריצפה. וזה כדי שלא תתנועע 

  .יגהבהמה בשעת השחיטה

ש שורות, ובכל יש עשרים וארבע טבעות. ומסודרים כך: ש 
שורה יש ארבע טבעות. ויש אומרים שעשרים וארבע הטבעות 

  .ידמסודרים בארבע שורות, שבכל שורה יש שש טבעות

אף על פי שאת כל הקרבנות שוחטין כל משמר על הטבעת 
שלהם, בשבוע שלהם, מכל מקום קרבנות התמיד יש להם 

  .טוטבעות מיוחדות להם, ואינו משתנה לפי המשמר

ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמידוק כתוב בפס . ממה שכתוב 'שנים ליום', טזׁשְ
, דהיינו כנגד יזלומדים שצריך לשחוט את התמיד כנגד היום

 השמש.
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  תפארת ישראל מדות ג' ה'. ועפ"י הרא"ש מדות ג' ה'. .יג
  מדות ג' ה'. .יד
  שראל.תפארת י .טו
  במדבר כ"ח ג'. .טז
  יומא סב: .יז

אתה אומר כנגד היום או אינו אלא  ,כנגד היום 'שנים ליום' )ג במדבר כח(לכדתניא וז"ל הגמרא: 
 'את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים'כשהוא אומר  ,חובת היום

תמיד של שחר היה נשחט  ,כיצד .כנגד היום ',שנים ליום'אמור ומה אני מקיים  ,הרי חובת היום
ושל בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית  ,על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה

  .על טבעת שניה
ובא ללמד שיהו שנים  או אינו אלא חובת היום.כנגד זריחת השמש:  כנגד היום.ברש"י וז"ל: 

ן המזרח לפיכך מושכו השוחט שהשמש באה מ ,של מזבח על קרן מערבית צפונית.לכל יום: 
מפני שהכתלים גבוהים והחמה שחרית  ,לצד מערב להרחיקו מן כותל המזרח בכל יכולת

וצפונית משום דקדשי קדשים שחיטתן על ירך  ,בשיפולו של רקיע וצל הכותל עומד כנגדה
 ,המזבח צפונה ושם היה בית המטבחיים והטבעות קבועות ברצפה לתת ראש הבהמה לתוכן

עשרים וארבעה כמנין המשמרות ומקומן עשרים וארבע אמות על עשרים וארבע קבועות והן 
 ,בששה סדרים: על טבעת שניה. לא בטבעת שאצל המזבח אלא בשניה לה המשוכה לצד צפון

וטעמא  ,ופני השוחט וצואר הבהמה באלכסון לצד מזרחית צפונית שמשם השמש באה שחרית
 



  החייםבאר                           ה
 

רעג  חיי תמיד משנה א פרק ד

ְך ַהּיֹום יחהשמש נקרא 'יום', כמו שכתוב   .יטּוִבְתַחְפְנֵחס ָחׂשַ

ל ַחר ׁשֶ ָחט ָהָיה ׁשַ את הקרבן תמיד  ,ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ֶקֶרן ַעל ִנׁשְ
בים בבוקר, שוחטים בצד מערב, כדי שיהיה כנגד שמקרי

  .כהשמש שנמצא בבוקר בצד מזרח

ַחט ֹאתוֹ  כב. ככתובכאוזה בצד צפון מהמזבח ַח  ְוׁשָ ְזּבֵ ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ
  .ָצֹפָנה

ַעת ַעל ה ַטּבַ ִנּיָ ואינו שוחט על הטבעת הכי קרובה למזבח,  .ׁשְ
טבעת הלשחוט על  ראוי היהאלא על הטבעת השניה לה. 

 ,למזבח בלי הפסק כל כך קרב אותואלא לא רצו ל ,ראשונהה
  .כגיטיל גללים גזירה שמא
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כדי שתהא הראשונה מסייעתו להאחז בה רגלי הבהמה  ואני שמעתי ,דטבעת שניה לא ידענא
ופניו  ,ושל בין הערבים שהחמה באה מן המערב מושך עצמו לצד מזרח בכל יכולת ,שלא תהפך

  .למערב דרום באלכסון שזריחת החמה באה משם
מלבי"ם וז"ל: עד שתגיע המלחמה לתחפנחס, ששם היה פירוש הפסוק כתב ה יחזקאל ל' י"ח. .יח

ג "(בירמיהו מש ", ושם טמן ירמיהו אבנים במלט במלבן אשר בפתח בית פרעה כמבית פרעה
, ממשיל שמן התחלת המלחמה התחיל היום לערוב עד הגיע חשך היום, לכן אמר כי שם שם)

  לתחפנחס ששם חשך היום לגמרי.
  .ענין מניעה כמו ולא חשכת ך.חשׂ במצודת ציון: 

  רמב"ם. תפארת ישראל. .יט
  "י יומא סב:רמב"ם. רש .כ

  רש"י יומא סב: .כא
  ויקרא א' י"א. .כב
  תוס' יומא סב: .כג

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 

שלא יעכב אור השמש לבא וטעמא  השוחט וצואר בהמה לצד מערב צפון באלכסון כדי
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 

ן המזבח לבא על ידו של שוחט שהרי המזבח גבוה י' אמות וסדר ראשון של טבעות אינו רחוק מ
  אלא ח' אמות.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרעד

ל ין ׁשֶ ִים ּבֵ ָחט ָהָיה ָהַעְרּבַ את הקרבן  ,ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ֶקֶרן ַעל ִנׁשְ
תמיד שמקריבים בין הערביים, שוחטים בצד מזרח, כדי שיהיה 

  .כדכנגד השמש שכבר זז ונמצא אז בצד מערב

ַחט ֹאתוֹ  כו. ככתובכהפון מהמזבחוזה בצד צ ַח  ְוׁשָ ְזּבֵ ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ
  .ָצֹפָנה

ַעת ַעל ה ַטּבַ ִנּיָ ואינו שוחט על הטבעת הכי קרובה למזבח,  .ׁשְ
טבעת הלשחוט על  ראוי היהאלא על הטבעת השניה לה. 

 ,למזבח בלי הפסק כל כך קרב אותואלא לא רצו ל ,ראשונהה
  .כזיטיל גללים גזירה שמא
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  רמב"ם. רש"י יומא סב: .כד
  רש"י יומא סב: .כה
  ויקרא א' י"א. .כו
  תוס' יומא סב: .כז

וז"ל: יא. תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית  )יב-א יא(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם 
ממנה על מערבית של בית המטבחים על טבעת שנייה. ושל בין הערבים על קרן צפונית מזרחית 

  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 

  ים. שאין מחנכין מזבח העולה אלא בתמיד של שחר.עליו תחלה בין הערב



  החייםבאר                           ה
 

ערה  חיי תמיד משנה א פרק ד

Q ום שחיטת קרבנות התמיד מקR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תמיד של שחר

 הערביים תמיד של בין



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרעו

ַחט ]ב[ ֹוֵחט ׁשָ מי שזכה בפיס שהוא ישחט, שוחט את קרבן  ,ַהׁשּ

ל ,כחהתמיד ל,  ְוִקּבֵ . והוא כטוכהן אחר מקבל את הדם למזרקַהְמַקּבֵ
  .להכהן השני שזכה בפיס

הכהן הולך לזרוק את הדם על המזבח. והזריקה היא כמו כל  ]ג[

א .לאהקרבן עול הולך לקרן מזרחית  ,ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ְלֶקֶרן לוֹ  ּבָ
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וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה  וז"ל: )מעשה הקרבנות ד יא(הלכות ברמב"ם  .כח
לשם ששה דברים. לשם הזבח. ולשם הזובח. ושהזבח להשם ברוך הוא. ושיקטירו לאישים. 

תם כשר כמו שביארנו. ושהקטרתו לריח בלבד. ושריח זה נחת רוח לפני השם. ואם שחט ס
  והשוחט חטאת ואשם צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבא עליו.

וז"ל: כבר ביארנו ששחיטת הקדשים כשירה בזרים  )מעשה הקרבנות ה א(הלכות ברמב"ם 
ומקבלת הדם ואילך מצות כהונה וכל הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן. אבל מקום 

  ו שוה בכלן.שחיטתן ומקום קיבול דמן אינ
נֹו ְוָיָעיו : (כז ג)בכלי הנקרא מזרק מקבלים את דם הקרבנות. בשמות  .כט ְ יֹרָתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ ְוָעׂשִ

ת ּוִמְזְרֹקָתיו ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ ָתיו ְלָכל ּכֵ לקבל בהם דם  ומזרקותיו. . ברש"י:ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ
  .הזבחים
ָחטֹו וְ : (ד ג, ה ד)ביומא  מוֹ ׁשְ ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִ ל ּבַ   .ִקּבֵ

ִזיֵכי ֶכֶסף ּוָבִזיֵכי : (ה ה)בענין צורת המזרק, בפסחים  ַהּכֲֹהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹות ׁשּורֹות, ּוִביֵדיֶהם ּבָ
ּה ָזָהב ָזָהב. לֹא ָהיּו ְמֹעָרִבין. ְולֹא ָהיּו לַ  ּלָ ּכֻ ֶסף, ְוׁשּוָרה ׁשֶ ֶסף ּכֶ ּה ּכֶ ּלָ ּכֻ ִזיִכין ׁשּוַלִים, ָזָהב. ׁשּוָרה ׁשֶ ּבָ

ם יחּום ְוִיְקַרׁש ַהּדָ א ַיּנִ ּמָ רחבים היו מלמעלה ותחתיהם חדים  .ולא היו לבזיכים שולים. ברע"ב: ׁשֶ
  .כדי שלא יוכלו לישב על הקרקע

  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם] והבזך מחודד כצורה זוברמב"ם וז"ל: 

  
  
ל: ועומד המקבל בשעת קבלת הדם כנגד כתב התפארת ישראל וז"כדלעיל פרק ג' משנה א'.  .ל

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.
העולה והאשם והשלמים בין של יחיד בין של צבור  וז"ל: )ה ו(הלכות מעשה הקרבנות ברמב"ם  .לא

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 

 



  החייםבאר                           ה
 

רעז  חיי תמיד משנה א פרק ד

 ְונֹוֵתן צפונית של המזבח, ועומד למטה על הרצפה כנגד קרן זו,
וזורק את הדם מהמזרק לקרן מזרחית צפונית, ָצפֹוָנה,  ִמְזָרָחה

  .לבומתכוון שיגיע הדם גם למזרח וגם לצפון

רֹוִמית ַמֲעָרִבית ן מערבית דרומית של אחר כך הולך לקר, ּדְ

וזורק את הדם מהמזרק לקרן  ָדרֹוָמה, ַמֲעָרָבה ְונֹוֵתןהמזבח, 
  .לגמערבית דרומית, ומתכוון שיגיע הדם גם למערב וגם לדרום

ָיֵרי ם ׁשְ רֹוִמית,  ְיסֹוד ַעל ׁשֹוֵפךְ  ָהָיה ַהּדָ והדם שנשאר במזרק ּדְ
  ולה.לאחר זריקת הדם, שופך ליסוד דרומי במזבח. כדין קרבן ע

לאחר הזאת דם הקרבנות, כל אחד לפי הלכותיו, שופכים את 
. את דם החטאות הפנימיות לדהדם שנשאר ליסוד המזבח

  .להשופכים ליסוד המערבי, ואת דם שאר הקרבנות ליסוד דרומי

ביסוד המזבח, בפינה המערבית דרומית שלו, יש שני נקבים. 
מי, יורדים על יסוד מערבי ועל יסוד דרו שיירי הדמים שניתנים

  .לובנקבים האלו
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ל קרן מערבית דרומית. ומתכוין כשיזרק הדם על הקרן שיהיה הדם מקיף על מזרחית צפונית וע
הזויות כמין ג"ם. כדי שימצא הדם של שתי מתנות על ארבעה כתלי המזבח לפי שנאמר בעולה 

'סביב' והוא הדין לאשם. ושירי הדם נשפכין על  (ויקרא ז ב, ויקרא ט יב, ויקרא ט יח)ובשלמים 
  היסוד הדרומי.

וכבר נתבאר בחמישי דזבחים שהעולה דמה טעון שתי ישראל. ברמב"ם וז"ל:  תפארת .לב
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.
  תפארת ישראל. .לג
 ב'. זבחים פרק ה'.רמב"ם במדות ג'  .לד

 רע"ב ותפארת ישראל במדות ג' ב'. .לה

 מדות ג' ב'. .לו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרעח

עד עכשיו התבאר סדר השחיטה והזריקה. במשניות הבאות 
יתבאר סדר הפשטת העור, וניתוח, וכיצד מעלים את האברים 

  .לזלכבש
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  המפרש. .לז



  החייםבאר                           ה
 

רעט  חיי תמיד משנה א פרק ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרפ

  ב משנה
  

א, ָהֶרֶגל ֶאת ּבוֹ  ׁשֹוֵבר ָהָיה לֹא  ַעְרּכּוּבוֹ  ִמּתֹוךְ  נֹוְקבוֹ  ֶאּלָ
יט ָיההָ . בוֹ  ְותֹוֶלה הּוא ַעד ְויֹוֵרד ַמְפׁשִ יעַ  ׁשֶ יעַ . ֶלָחֶזה ַמּגִ  ִהּגִ
ָכה ְלִמי ּוְנָתנוֹ  ָהרֹאשׁ  ֶאת ָחַתךְ , ֶלָחֶזה זָּ  ֶאת ָחַתךְ . בוֹ  ׁשֶ

ָרַעִים ָכה ְלִמי ּוְנָתָנן ַהּכְ זָּ ט ֶאת ֵמַרק. ָבֶהן ׁשֶ  ֶאת ָקַרע, ַהֶהְפׁשֵ
ב מוֹ  ֶאת ְוהֹוִציא ַהּלֵ ָכה ְלִמי ּוְנָתָנן ַדִיםַהיָּ  ֶאת ָחַתךְ . ּדָ זָּ  ׁשֶ
ָכה ְלִמי ּוְנָתָנהּ  ֲחָתָכהּ , ַהְיָמִנית ָלֶרֶגל ָעָלה. ָבֶהן זָּ , ָבהּ  ׁשֶ

י ּתֵ הּ  ֵביִצים ּוׁשְ  ֶאת ָנַטל. ְלָפָניו ָגלּוי ֻכּלוֹ  ְוִנְמָצא, ְקָרעוֹ . ִעּמָ
ֶדר הַ  ית ַעל ּוְנָתנוֹ ּפָ ִחיַטת ּבֵ  ֶאת ָנַטל. ִמְלַמְעָלן ָהרֹאשׁ  ׁשְ

ָרַבִים ָכה ְלִמי ּוְנָתָנן ַהּקְ זָּ ֶרס. ַלֲהִדיָחן ָבֶהם ׁשֶ  ְמִדיִחין ְוַהּכֶ
ֵבית אֹוָתהּ  ל ְמִדיִחין ּבְ הּ  ּכָ ָרַבִים. ָצְרּכָ  אֹוָתן ְמִדיִחין ְוַהּקְ
ה לׁשָ ִמעּוָטהּ  ְפָעִמים ׁשְ ְלָחנֹות ַעל, ּבְ ל ׁשֻ ִישׁ  ׁשֶ ין ׁשַ ּבֵ  ׁשֶ

  :ָהַעּמּוִדים

ח נאמר:  לחהבסדר הקרבת קרבן עול יט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנּתַ ְוִהְפׁשִ
  . וזה סדר ההפשט והניתוח:לטֹאָתּה ִלְנָתֶחיהָ 
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  קרבן תמיד הוא קרבן עולה. .לח
מה תלמוד לומר העולה, לרבות את כל העולות  והפשיט את העולה.ויקרא א' ו'. ברש"י:  .לט

  ולא נתחיה לנתחים.אותה לנתחיה.  .להפשט ונתוח
א. מצות עשה לעשות העולה כמשפטה הכתובה  וז"ל: )ט-ו א בנותמעשה הקר(הלכות ברמב"ם 

בתורה. וכיצד מעשה העולה שוחט וזורק הדם כמו שביארנו. ומפשיט ומנתח ומקטיר כל 
  'והקטיר הכהן את הכל המזבחה'. (ויקרא א ט)הנתחים על גבי המזבח שנאמר 

קרנים והטלפים בזמן שהן ב. צמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן התיישים והעצמות והגידים וה
'עולותיך הבשר והדם'  (דברים יב כז)מחוברין מקטירין את הכל. ואם פרשו לא יעלו שנאמר 

  וכולן שפקעו מעל המזבח לא יחזיר. וכן גחלת שפקעה מעל המזבח לא יחזיר.
 



  החייםבאר                           ה
 

רפא  חיי תמיד משנה ב פרק ד

א לא היה שובר את רגל הבהמה, ,ָהֶרֶגל ֶאת ּבוֹ  ׁשֹוֵבר ָהָיה לֹא  ֶאּלָ
מעל הברך במקום צומת ַעְרּכּוּבֹו,  ִמּתֹוךְ  אלא עושה נקב נֹוְקבֹו,

וכך תולה את הבהמה על  .בוֹ  ְותֹוֶלה ,מא, בין הגידין לעצםמהגידין
  .מבאחד מהננסין
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ג. איברים שפקעו מעל המזבח אם יש בהן ממש אפילו פקעו אחר חצות הלילה יחזיר. שנאמר 
'על מוקדה על המזבח כל הלילה' אם אין בהם ממש אפילו פקעו קודם חצות לא  ו ב) (ויקרא

  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 

גיד הנשה בראש המזבח ומשליכו על גבי הדשן שבאמצע האיברים לראש המזבח. ומסיר 
'הבשר והדם' כשם שהדם בזריקה כך  (דברים יב כז)המזבח. וזורק כל האיברים על האש שנאמר 

'וערך הכהן  (ויקרא א יב)כל הבשר בזריקה. ואחר שזורקן חוזר ועורך אותן על האש שנאמר 
  משום ריח ניחוח. אותם' ואיברים שצלאן ואחר כך העלן למזבח אין בהם

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. 

ותך את הידים ונותנן לאחר. עלה לרגל ימיני חותכו ונותנו למי שזכה בראש ושתי ביצים וח
המעים. ונוטל את הפדר ונותנו על הראש  (את)עמה. ואחר כך קורע את הבהמה עד שיגלו 

  מלמעלה על בית השחיטה. ונוטל את הקרביים ונותנן לאחר.
כרעים ירחץ במים' לא ביין ולא במזג ולא 'והקרב וה (ויקרא א יג)ו. הולך ומדיחן במים שנאמר 

כל צרכה.  [המדיחין]בשאר משקין. וכל המימות כשרין. כמה מדיחן. הכרס מדיחין אותה בבית 
  הקרבים אין פוחתין משלש פעמים. ומדיחין אותן על שלחנות של שיש שבין העמודים.

נו מזיז הכבד ממקומו. ז. נטל את הסכין ומפריש את הריאה מן הכבד ואצבע הכבד מן הכבד ואי
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 

תלויין בה. בא לו לדופן השמאלית ומניח בה שתי צלעות רכות מלמעלה ושתי והלב והריאה 
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.
ושתי כליות עמה. נוטל את הרגל ט. בא לו לעוקץ חותכו ונותנו לאחר. והאליה ואצבע הכבד 

השמאלית ונותנה לאחר. וכסדר זה מפשיטין ומנתחין עולת בהמה. ואלו הן הנתחין האמורין 
  'ונתח אותה לנתחיה'. (ויקרא א ו)בתורה 

  תפארת ישראל. .מ
  רא"ש. .מא
  תפארת ישראל. .מב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרפב

  Q מגאחד מהננסין R  
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  התמונה לדוגמא להמחשה בלבד. .מג



  החייםבאר                           ה
 

רפג  חיי תמיד משנה ב פרק ד

ִסין ועליהם חתיכות  ,מהורחבים מד: שמונה עמודי אבן נמוכיםַנּנָ
, דהיינו מובריבועי העץ קבועים ווים מברזל מרובעות מעץ ארז.
. ולאחר השחיטה תולים את הבהמה על מזברזל שראשו כפוף

  .מחוכך מפשיטים את העור ממנה ין',הווים שב'ננס

  .מטיש שלש שורות של 'אונקליות', אחד יותר גבוה מהשני

ה'אונקליות', הם בשלשת הצדדים של המרובעים, אבל לא בצד 
  .נמערב, כדי שלא יעמוד ואחוריו אל ההיכל
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  .(מדות פרק ג משנה ה)ת ישראל . תפאר(מדות פרק ג משנה ה)רע"ב  .מד
  .(רא"ש מדות פרק ג משנה ה)שהוא נמוך ורחב  ננסרא"ש. וכמו אדם  .מה
  .(מדות פרק ג משנה ה)רמב"ם  .מו
  .(תמיד ל:)ראב"ד  .מז

  מדות פרק ג' משנה ה'. .מח
  רר"ש במדות ג' ה'. וכן פירש הרע"ב במדות ג' ה'. .מט

  טוב במדות ג' ה', והתפארת ישראל.ראבי"ה. וכדעתו נקטו התוספות יום  .נ
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 

ה כן בכל אחד משלשה צדדים של העמוד. וגם להרר"ש והרע"ב יבוא יותר גבוה מהשני, והי
[ברר"ש איתא כן של אונקליות, ולא רק אחד בודד  שורותפירוש זה על נכון, כי גם לדעתם יש 

. וכן כתוב במשנה 'סדרים' דהיינו שורות. ואם נאמר שהשורות של במפורש, וכן משמע גם ברע"ב]
ו צד של העמוד, מה התועלת בזה, הלא הבהמה גדולה האונקליות הם אחד ליד השני באות

ואיך יוכלו להפישיט כמה יחד. על כן צריך לומר שהשורות הם בצדדי העמוד, דהיינו שיש בכל 
שורה. וכך אפשר להפשיט כמה בהמות יחד בכל אחד מהצדדים אונקליות, ויחד הם נעשים 

מערב אין אונקליות, כי אסור  . וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצדאחד מצדדי העמוד
  לעמוד ואחוריו אל ההיכל.

ומצד שני, גם הראבי"ה לשיטתו יסכים שיש כמה אונקליות אחד יותר גבוה מהשני בכל אחד 
  במשנה. שורותשפירושו  סדריםמהצדדים, דכן הוא הלשון 

בכל אחד ובדרך זה יתבאר שאין מחלוקת, והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני. והיה כן 
  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.
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרפד

האונקליות הם באורך שלשה טפחים. שני טפחים שקועים בתוך 
  .נאהעץ, וטפח אחד בולט לחוץ

  .נבר השחיטה תולים את הבהמה על הווים שב'ננסין'לאח
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ובדרך זה אפשר לבאר גם כן את מחלוקת תנא קמא והיש אומרים בתחילת משנה זו, בענין 
  .שורות הטבעות

  רא"ש, ועי"ש. .נא
ִית ָסִביב ָסִביב.(מ מג)כתוב ביחזקאל  ּבַ ִים ֹטַפח ֶאָחד מּוָכִנים ּבַ ַפּתַ   : ְוַהׁשְ

אונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים  והשפתים טופח אחד.ברש"י: 
ין בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבוע

  י ועונקלין נפקין פשך חד."בעמודים ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין וכן ת
אונקלאות של ברזל קבועים ויוצאים טפח מאחורי  רושבמלבי"ם: והשפתים טפח אחד, פי

, והם היו ג דמדות)"ה דפסחים ובפ"ש בפ"כמ(עמודים נמוכים לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים 
מוכנים בית סביב סביב, קבועים בעמודים שעמדו סביב השלחנות כי ביניהם היו שלחנות 

  .]ג דמדות שלחנות של שיש בין העמודים, שהשיש מקרר ושומר הבשר שלא יסריח"כדתנן פ[
הציור דלהלן נעתק מספר 'עבודת הקרבנות', ברשות המו"ל. ותשוח"ח. הציור נעשה ע"י  .נב

  דוד שליט"א.-בןהרה"ג אמתי 
  דוד שליט"א, בעמ"ח ספר 'נר תמיד'. ותשוח"ח.-הציור שאחריו ברשות הרה"ג אמתי בן



  החייםבאר                           ה
 

רפז  חיי תמיד משנה ב פרק ד

יט ָהָיה הּוא ַעד ְויֹוֵרד ַמְפׁשִ יַע  ׁשֶ מפשיט את העור מרוב  .ֶלָחֶזה ַמּגִ
הבהמה עד שמגיע לחזה. ולעת עתה מפסיק להפשיט עד אחר 

  .נגשיחתוך את הראש

יַע שר כא חתך את  ָהֹראׁש, ֶאת ָחַתךְ  ונעצר מלהפשיט, ,ֶלָחֶזה ִהּגִ
. נדהראש. מפני שהראש קודם בהקטרה לכן ראוי לחותכו קודם

ָכה ְלִמי ּוְנָתנוֹ  .נהואינו מפשיט את העור מהראש ּזָ ונותן את בֹו,  ׁשֶ
  הראש לכהן שזכה להעלותו לכבש.

ָרַעִים,  ֶאת ָחַתךְ  גלי הבהמה, את חתך מכל רגל מארבע רַהּכְ

ָכה ְלִמי ּוְנָתָנןהחלק התחתון עד הברך,  ּזָ ונותן אותם לכהן  .ָבֶהן ׁשֶ
שזכה להעלותם לכבש. והכהן הולך ורוחץ אותם במים, כמו 

ֶרב , 'נושנאמר ָרַעִיםְוַהּקֶ ִים ְוַהּכְ ּמָ   .נז'ִיְרַחץ ּבַ

ט ֶאת ֵמַרק   .נחגמר להפשיט את העור מהחזה והשאר ,ַהֶהְפׁשֵ
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עד שהוא מגיע לחזה. אז הניח מלגמור ההפשט עד שיחתוך תחלה הראש בתפארת ישראל:  .נג
שאין צריך הפשט, ואם יפשיט החזה תחלה יפול העור ממילא למטה עד סמוך לראש, דהרי 

, ועל ידי זה יהיה קשה לחתוך הראש בצמצום סמוך )כחולין פ"ט מ"ג(ור מחובר בו הצואר אין הע
  .לצואר

והא דלא חתך הראש קודם הפשט, ה"ט המפרש. תפארת ישראל. בתפארת ישראל:  .נד
  .מדכתיב הפשט תחילה, והפשיט ונתח

  . רא"ש. תפארת ישראל. (חולין כז.)הראש אינו בכלל הפשטה  .נה
  . ויקרא א' י"ג .נו
  תפארת ישראל.  .נז

כבר אמרנו בכפורים כי מירוק נקרא סיום הפעולה איזו פעולה תפארת ישראל. ברמב"ם:  .נח
, ענינו השלים את השחיטה, וכך אמרו כאן 'ומירק אחר שחיטה על ידו'שתהיה, ושם אמרו 

  רוצה לומר גמר את ההפשט והסיר כל העור. ',מירק את ההפשט'
יח. כל הזבחים מקטירין אימוריהן על גבי המזבח  וז"ל: )כא-ה יח בנותמעשה הקר(הלכות ברמב"ם 

אחר שזורקין הדם תחילה וכל הזבחים מפשיטין אותן ואחר כך מוציאין את אימוריהן. ואין 
(ויקרא מפשיטין אותן עד שיזרק הדם. חוץ מחטאות הנשרפות שאין מפשיטין אותם כלל שנאמר 

אומר זורק תחילה ואח"כ מפשיט וקורע ומוציא האימורין  'את עורם ואת בשרם' נמצאת טז כז)
  ומקטיר.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרפח

ב ֶאת ָקַרע מוֹ  ֶאת ְוהֹוִציא ַהּלֵ מכניס ותוחב את ידו דרך בית  .ּדָ
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 

  .נטאת בגדי הכהונה

שה צמא גונח כאשר השהזה, מפני וצריך להוציא את הדם 
את הדם מבית השחיטה, והוא הדם  יךבשעת השחיטה וממש
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 (ויקרא ז ח)יט. כל עורות קדשי הקדשים לכהנים בין בקרבנות צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר 
'עור העולה אשר הקריב' אבל עורות קדשים קלים לבעלים. וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה 

  'עולת איש' עולה שעלתה לאיש. ז ח)(ויקרא לא זכו הכהנים בעורה שנאמר 
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.
ולות. אין כא. המתפיס עולתו לבדק הבית. וכן המקדיש נכסיו והיו בהן זכרים שדינן שיקרבו ע

'עולת איש' פרט לעולת הקדש. אלא ימכרו העורות ויפלו  (ויקרא ז ח)עורותיהן לכהנים שנאמר 
לבדק הבית. אחד עולת איש או אשה או עכו"ם או עבד עורותיהן לכהנים לא נאמר 'איש' אלא 

  להוציא ההקדש.
דיין הבהמה לא שקרע הלב ממקום חבורו, דהרי עתפארת ישראל. בתפארת ישראל וז"ל:  .נט

קאמר  )במ"ג(סגורה, גם אין לומר שאחז הקנה שתלוי דרך הצואר ותלשו מהלב, דהרי לקמן 
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 

תה משנה דקרעו ונמצא כולו גלוי לפניו, ואחמ"כ רבינו דוחק הוא לשבש כל הנוסחאות, אחר או
, ולולא מסתפינא היה נראה לי דרצה לומר דתוחב ידו דרך בית )ועי' מ"ש לעיל פ"ב סי' ל"ו(

השחיטה עד שמגיע ללב, וקורעו ופותחו בעודו מחובר, כדי שהדם שכנוס בו בשעת שחיטה, 
ה לארץ, שלא יתלכלכו הנתחים אח"כ כשינתח הבהמה, והרי גם מקום יזוב דרך בית השחיט

השחיטה מכסה בפדר מה"ט, או נראה לי דלהכי מוציא דמו שלא יזוב דם שבו אחר כך על ידי 
, או יזוב על בגדי כהונה, והרי )כי"ד קצ"ח ט"ו(הכהן המקריבו ולא ירגיש, והרי דם יבש חוצץ 

, וגם אין מכבסין אותן מלכלוכן )כזבחים די"ח(ודתו פסולה בגדי כהונה שנתלכלכו ועבד בהן עב
, משא"כ המפשיט כשתחב ידו לתוך בית השחיטה, היה נשמר מללכלך בגדיו, ורוחץ ידיו )שם(

ומנגבן מיד אח"כ, אמנם אין להקשות אם כן מה"ט היה ראוי לקרוע הלב מיד קודם הפשט 
, ואם )כחולין דכ"ז א'(ינו בכלל הפשט וחתיכת הראש, דנראה לי דה"ט, משום דראש העולה א

  .היה קורע הלב קודם שחתך הראש, היה הדם זב על הראש ויתלכלך



  החייםבאר                           ה
 

רפט  חיי תמיד משנה ב פרק ד

והרי זה כמו דם שנשפך ולא נתקבל בכלי  ,הקרוש הנמצא בלב
  .סופסול למזבח

ַדִים, ֶאת ָחַתךְ  עד  םחותכחותך את הרגליים הקדמיות. ו ַהּיָ
פרקים הבגוף, אבל  םכתף שהוא מקום חבורהלמעלה מ

 ּוְנָתָנן. סאלהיתחבשל הרגלים עד הברכיים, כבר חתך התחתונים 
ָכה ְלִמי ּזָ   ונותן את הידים לכהן שזכה להעלותם לכבש. .ָבֶהן ׁשֶ

ָכה ְלִמי ּוְנָתָנּה  ֲחָתָכּה , ַהְיָמִנית ָלֶרֶגל ָעָלה ּזָ י, ָבּה  ׁשֶ ּתֵ ּה  ֵביִצים ּוׁשְ  .ִעּמָ
עלה לרגל האחורית הימנית, וחתך אותה עד מקום חיבורה 
בגוף, חוץ מהפרק התחתון שכבר חתך בתחילה. ונותנה לכהן 

  .סבשזכה להעלותה לכבש

  .סגוהבהמה עדיין נשארת תלויה ברגל השמאלית

ונמצא כל האברים ְלָפָניו,  ָגלּוי ֻכּלוֹ  ְוִנְמָצא חתך את הבטן, ,ְקָרעוֹ 
  .סדהפנימיים גלויים לפניו, ויכול לראות בפנים

ֶדר ֶרבַהֵחֶלב ַהְמַכסֶּ ' סההוא :ּפָ , שהוא קרום שמכסה סו'ה ֶאת ַהּקֶ
  .סזאת כל הכרס
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  רא"ש.  .ס
  תפארת ישראל.  .סא
  תפארת ישראל.  .סב
  המפרש. תפארת ישראל.  .סג
  המפרש. תפארת ישראל.  .סד
  שמות כ"ט י"ג ועוד הרבה.  .סה
  תפארת ישראל.  .סו
  .הוא הקרום שעל הכרס שקורין טיל"א החלב המכסה את הקרב.: י"ג) (שמות כ"טברש"י  .סז

וכן דברי כל המפרשים פה אחד ואין  ',תרבא'תרגם אונקלוס את הפדר. : (ויקרא א ח)ברמב"ן 
 ,רק לחלב הדק הפרוס ומבדיל בין הקרבים ,ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם ,למלה חבר

 ולכך אמרו רבותינו ,בין הקרבים העליונים לתחתוניםשמפריד  ,פדר פרד ,והמלה מן ההפוכים
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרצ

ֶדרַה  ֶאת ָנַטל ית ַעל ּוְנָתנוֹ  לקח את הפדר,, ּפָ ִחיַטת ּבֵ  ָהרֹאׁש  ׁשְ
ועל ידי הפדר כיסה את מקום השחיטה בראש, כדי  ִמְלַמְעָלן,

, זה דרך כבוד של מעלה. וסחשלא יראה לכלוך דם השחיטה
  .סטראוי לפרסו ולכסות בו זההחלב הש

ָרַבִים,  ֶאת ָנַטל ָכה ְלִמי ּוְנָתָנן לקח את הקרביים,ַהּקְ ּזָ , ונותן ָבֶהם ׁשֶ

כדי שהכהן ַלֲהִדיָחן,  אותם לכהן שזכה בהם להעלותם לכבש,
 .יקח את הקרביים וידיח וירחץ אותם מהלכלוך שבתוכם

ִים, 'עשנאמר ּמָ ָרַעִים ִיְרַחץ ּבַ ֶרב ְוַהּכְ   .עא'ְוַהּקֶ

ֶרס ֵבית אֹוָתּה  ִחיןְמִדי ְוַהּכֶ את הכרס, שהיא מלוכלכת  ְמִדיִחין, ּבְ
מאוד, מדיחים ורוחצים אותה בלשכת המדיחים, שהיא לשכה 

, ולא רצו להוציא את כל הלכלוך עבמיוחדת לזה בדרום העזרה

ל. עגבעזרה ּה,  ּכָ את הכרס רוחצים כמה שצריך עד שיהיה ָצְרּכָ
וץ, אלא הכל נקי היטב. ולא קבע בה שיעור כמה פעמים לרח

  .עדלפי כמות הלכלוך, אם מלוכלך הרבה ירחץ יותר
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שזהו דרך כבוד של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו  ,שיהא פורס הפדר על בית השחיטה
  . וכו'.וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי ,ולכסות בו

כדי שלא יראה בו לכלוך דם השחיטה, המפרש. תפארת ישראל. בתפארת ישראל וז"ל:  .סח
מא בית הצואר, אף על גב שגם כן מלוכלך בדם, היה יכול להפוך מקום השחיטה לעומת דבשל

עצמו, באופן שלא יראה הדם, מה שאין כן הראש שצריך שיהיה חוטמו השחור כלפי זרועו 
  . כלקמן, ע"כ שיהיה מקום לכלוך הדם מגולה

  רמב"ן ויקרא א' ח'.  .סט
  ויקרא א' י"ג.  .ע

  הקרבנות ו' ו'. רמב"ם הלכות מעשה  .עא
  מדות ה' ג'. תפארת ישראל. .עב
  רא"ש. .עג
  תפארת ישראל. .עד



  החייםבאר                           ה
 

רצא  חיי תמיד משנה ב פרק ד

ָרַבִים,   ְמִדיִחין שאינם כל כך מלוכלכים, עהאך את הבני מעייםְוַהּקְ
ה אֹוָתן לׁשָ ִמעּוָטּה  רוחצים אותם רק שלשה פעמים,ְפָעִמים,  ׁשְ  ,ּבְ

  .עולכל הפחות

דהיינו רוחצים את הבני מעיים שלשה פעמים לכל הפחות, ואם 
  .עזוצה להוסיף יכול להוסיף ולרחוץ עודר

ְלָחנֹות ַעל ל ׁשֻ ִיׁש  ׁשֶ ין ׁשַ ּבֵ את הבני מעיים רוחצים על ָהַעּמּוִדים.  ׁשֶ
השולחנות של שיש, שנמצאים ליד העמודים הננסין שתלה 

. ונקראים 'בין העמודים' משום שהם עחבאחד מהם את הבהמה
  .עטמכוונים כנגד בין העמודים

ולא מזהב, משום שהשיש מקרר ומצנן  השולחנות הם משיש,
  .פאת הבשר שלא יסריח
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  הבני מעים נקראים גם בשם 'דקין'. .עה
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל הפירוש הראשון.  .עו
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל הפירוש הראשון.  .עז

  במרחק ארבע אמות מהננסים. השולחנות הם (תמיד ל:)והראב"ד  (יומא ט"ז:)לשיטת תוספות  .עח
, השולחנות הם ליד יד)-(הלכות בית הבחירה ה יגלשיטת הרמב"ם כפי שנתבאר בכסף משנה 

  הננסין. עי"ש.
לשיטת התפארת ישראל, גם לפי השיטה שהשולחנות רחוקים מהננסין ארבע אמות, היינו שלא 

ידים אותו בין בשעה שמשתמשים בהם, אבל כשרוצים להשתמש בהם לוקחים שולחן ומעמ
  העמודים ננסין.

 (מידות ה ב)יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים, חוץ מהשולחנות שנתבארו במשנה 
  שיש להם מקום מיוחד לעצמם.

  ראב"ד תמיד ל: ואולי הוא כמו 'בין עיניך' בתפילין, שהכוונה כנגד בין העינים. .עט
  תמיד לא:  .פ

ֹמָנה )ג ה(תמיד בבמשנה עוד בענין השולחנות  ַח, ְוָעָליו ׁשְ ל ִמְזּבֵ ַחִים ָהָיה ִלְצפֹונֹו ׁשֶ ְטּבָ ית ַהּמִ : ּבֵ
ה  לׁשָ ֶהן, ּוׁשְ ְרזֶל ָהיּו ְקבּוִעין ּבָ ל ּבַ יֶהן, ְוֻאְנְקָליֹות ׁשֶ ּבֵ ל ֶאֶרז ַעל ּגַ ִסין, ּוְרִביִעית ׁשֶ ְסָדִרים ַעּמּוִדים ַנּנָ

ֶהן  ּבָ ין ָהַעּמּוִדיםָהָיה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ׁשֶ ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ ְלָחנֹות ׁשֶ יִטין ַעל ׁשֻ   .ּתֹוִלין. ּוַמְפׁשִ
ַחִים, (ו ד)ובמשנה בשקלים  ְטּבְ ֵבית ַהּמִ ִיׁש ּבְ ל ׁשַ מֹוֶנה ׁשֶ ׁש, ׁשְ ְקּדָ ּמִ ְלָחנֹות ָהיּו ּבַ ר ׁשֻ ה ָעׂשָ לׁשָ : ׁשְ

ַמֲעַרב ַנִים ּבְ ָרַבִים. ּוׁשְ ֲעֵליֶהן ְמִדיִחין ֶאת ַהּקְ ִיׁש  ׁשֶ ל ׁשַ ֶסף ַעל ׁשֶ ל ּכֶ ִיׁש ְוֶאָחד ׁשֶ ל ׁשַ ֶבׁש, ֶאָחד ׁשֶ ַהּכֶ
ִית, ֶאָחד ׁשֶ  ַתח ַהּבַ ְפִנים ַעל ּפֶ אּוָלם ִמּבִ ַנִים ּבָ ֵרת. ּוׁשְ ֵלי ׁשָ ֶסף ּכְ ל ּכֶ ל ָהיּו נֹוְתִנים ֶאת ָהֵאָבִרים, ַעל ׁשֶ

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרצב

לא רוחצים את הקרביים ואת הכרס יחד, מפני שהכרס מלוכלך 
הרבה יותר, ולא רוצים שהכרס ילכלך את הקרביים, לכן קבעו 

  .פאמקום מיוחד
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ִיׁש נֹוְתִנין ֶלֶחם ל ׁשַ ל ָזָהב, ַעל ׁשֶ ִיׁש ְוֶאָחד ׁשֶ ֲעִלין  ׁשַ ּמַ יִציָאתֹו, ׁשֶ ל ָזָהב ּבִ ְכִניָסתֹו, ְוַעל ׁשֶ ִנים ּבִ ַהּפָ
ִמיד. ִנים ּתָ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְפִנים, ׁשֶ ל ָזָהב ִמּבִ ּקֶֹדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוֶאָחד ׁשֶ   ּבַ

  תפארת ישראל.  .פא
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רצג  חיי תמיד משנה ב פרק ד

Q מקום לשכת המדיחין ומקום בית המטבחיים R  
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 חיי תמיד מסכת תמידרצד

  ג משנה
  

ין ֶאת ָנַטל ּכִ ֵבד ִמן ָהֵרָאה ֶאת ְוִהְפִרישׁ  ַהּסַ ע, ַהּכָ ֵבד ְוֶאְצּבַ  ַהּכָ
ֵבד ִמן קֹוָמהּ  ְמִזיָזהּ  ָהָיה ְולֹא, ַהּכָ  ּוְנָתנוֹ  ֶהָחֶזה ֶאת ָנַקב. ִמּמְ

ָכה ְלִמי זָּ  ַעד ְויֹוֵרד חֹוֵתךְ  ָהָיה, ַהְיָמִנית ַלּדֶֹפן ָעָלה. בוֹ  ׁשֶ
ְדָרה ִ ְדָרה נֹוֵגעַ  ָהָיה ְולֹא, ַהׁשּ ִ ׁשּ הּוא ַעד, ּבַ יעַ  ׁשֶ י ַמּגִ ּתֵ  ִלׁשְ
ָכה ְלִמי ּוְנָתָנהּ  ֲחָתָכהּ . ַרּכֹות ְצָלעֹות זָּ ֵבד, ָבהּ  ׁשֶ לּוָיה ְוַהּכָ  ּתְ

א. ָבהּ  ָרה לוֹ  ּבָ יחַ , ַלּגֵ הּ  ְוִהּנִ י ּבָ ּתֵ אן ְצָלעֹות ׁשְ י ִמּכָ ּתֵ  ּוׁשְ
אן ְצָלעֹות ָכה ְלִמי ּוְנָתָנהּ  ֲחָתָכהּ . ִמּכָ זָּ ֶנה, ָבהּ  ׁשֶ ב ְוַהּקָ  ְוַהּלֵ
לּוִים ְוָהֵרָאה הּ  ּתְ א. ּבָ ָמאִלית ַלּדֶֹפן לוֹ  ּבָ ְ יחַ , ַהׂשּ הּ  ְוִהּנִ י ּבָ ּתֵ  ׁשְ
י ִמְלַמְעָלן ַרּכֹות ְצָלעֹות ּתֵ ן ַרּכֹות ְצָלעֹות ּוׁשְ ַמּטָ  ָהָיה ְוָכךְ . ִמּלְ
יחַ  הּ  ַמּנִ ֲחֶבְרּתָ יחַ  ִנְמָצא. ּבַ יֶהן ַמּנִ ּתֵ ׁשְ תַּ , ּבִ ִים ִיםׁשְ ּתַ  ׁשְ

ִים ִמְלַמְעָלן ּתַ ִים ּוׁשְ ּתַ ן ׁשְ ַמּטָ ָכה ְלִמי ּוְנָתָנהּ  ֲחָתָכהּ . ִמּלְ זָּ  ׁשֶ
ְדָרה, ָבהּ  ִ הּ  ְוַהׁשּ חֹול, ִעּמָ לּוי ְוַהּטְ הּ  ּתָ , ְגדֹוָלה ָהְיָתה ְוִהיא. ּבָ

א ל ֶאּלָ דֹוָלה קֹוִרין ָיִמין ׁשֶ ֵבד, ּגְ ַהּכָ לּוָיה ׁשֶ א. ָבהּ  ּתְ  לוֹ  ּבָ
ָכה ְלִמי ּוְנָתנוֹ  חֹוְתכוֹ , עֶֹקץלָ  זָּ ע ְוָהַאְלָיה, בוֹ  ׁשֶ ֵבד ְוֶאְצּבַ  ַהּכָ

י ּתֵ ָמאִלי ֶרֶגל ָנַטל. ִעּמוֹ  ְכָליֹות ּוׁשְ ְ ָכה ְלִמי ּוְנָתָנהּ  ַהׂשּ זָּ . ָבהּ  ׁשֶ
ן ִנְמְצאוּ  ׁשּוָרה עֹוְמִדין ֻכּלָ ָיָדם ְוָהֵאָבִרים ּבְ , ָהִראׁשֹון. ּבְ
רֹאשׁ  יִמינוֹ  ָהרֹאשׁ  .ּוָבֶרֶגל ּבָ י ְוחֹוְטמוֹ , ּבִ  ְוַקְרָניו, ְזרֹועוֹ  ְכַלּפֵ

ין עֹוָתיו ּבֵ ִחיָטתוֹ  ּוֵבית, ֶאְצּבְ ֶדר, ִמְלַמְעָלן ׁשְ . ָעֶליהָ  ָנתּון ְוַהּפֶ
ל ְוָהֶרֶגל מֹאלוֹ  ָיִמין ׁשֶ ׂשְ ִני. ַלחּוץ עֹורוֹ  ּוֵבית, ּבִ ֵ י, ַהׁשּ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ל, ָיַדִים יִמינוֹ  ָיִמין ׁשֶ ל, ּבִ מֹאל ׁשֶ מֹאלוֹ  ׂשְ ׂשְ  עֹוָרן ּוֵבית, ּבִ
י. ַלחּוץ ִליׁשִ ְ עֶֹקץ, ַהׁשּ יִמינוֹ  ָהעֶֹקץ. ּוָבֶרֶגל ּבָ  ְוָהַאְלָיה, ּבִ

ֶלת ין ְמֻדְלּדֶ עֹוָתיו ּבֵ ע, ֶאְצּבְ ֵבד ְוֶאְצּבַ י ַהּכָ ּתֵ ָליֹות ּוׁשְ . ִעּמוֹ  ַהּכְ
ל ָהֶרֶגל מֹאל ׁשֶ מֹאלוֹ  ׂשְ ׂשְ ָחֶזה, ָהְרִביִעי. ַלחּוץ עֹורוֹ  ּוֵבית, ּבִ  ּבֶ



  החייםבאר                           ה
 

רצה  חיי תמיד משנה ג פרק ד

ָרה ָרה, ִביִמינוֹ  ֶהָחֶזה. ּוַבּגֵ מֹאלוֹ  ְוַהּגֵ  ֵבין ְוַצְלעֹוֶתיהָ , ִבׂשְ
עֹוָתיו י. ֶאְצּבְ י, ַהֲחִמיׁשִ ּתֵ ׁשְ ל. ְדָפנֹות ּבִ יִמינוֹ  ָיִמין ׁשֶ ל, ּבִ  ְוׁשֶ

מֹאל מֹאלוֹ  ׂשְ ׂשְ י. ַלחּוץ עֹוָרן ּוֵבית, ּבִ ִ ׁשּ ִ ָרַבִים, ַהׁשּ ּקְ  ּבַ
ת ָבָזךְ  ּוִניםַהּנְ יֶהם ַעל ּוְכָרַעִים ּבְ ּבֵ ִביִעי. ִמְלַמְעָלה ּגַ ְ , ַהׁשּ

ּסֶֹלת ִמיִני. ּבַ ְ ין, ַהׁשּ ֲחִבּתִ יִעי. ּבַ ׁשִ ִין, ַהּתְ ּיָ  ּוְנָתנּום ָהְלכוּ . ּבַ
ֶבשׁ  ֵמֲחִצי ה ַהּכֶ ַמֲעָרבוֹ  ּוְלַמּטָ  ָלֶהם ּוָבאוּ  ְוָיְרדוּ . ּוְמָלחּום, ּבְ

ת ּכַ ִזית ְלִלׁשְ ַמע ֶאת ִלְקרֹות, ַהּגָ   :ׁשְ

  המשך ניתוח קרבן התמיד:

ין,  ֶאת ָנַטל ּכִ ֵבד ִמן ָהֵרָאה ֶאת ְוִהְפִריׁש  ,פבלקח את הסכיןַהּסַ , ַהּכָ
ע והבדיל וחתך את הריאה מהכבד, במקום שהם מחוברים,  ְוֶאְצּבַ

ֵבד ֵבד ִמן ַהּכָ וכן הבדיל וחתך את אצבע הכבד מהכבד,  ,ַהּכָ
  .פגבמקום שהם מחוברים

עֶא  ֵבד:  ְצּבַ   חתיכה הבולטת ויוצאת מהכבד, כעין אצבע.ַהּכָ

קֹוָמּה  ְמִזיָזּה  ָהָיה ְולֹא ואינו מזיז את אצבע הכבד ממקומה  .ִמּמְ
בגוף, מפני שאצבע הכבד הוא דבר מועט, ואם היה מנענע 

  .פדאותו קצת היה נופל מיד

והטעם שחותך כך ומבדיל את הריאה מהכבד וכן מבדיל את 
מהכבד, משום שלהלן כאשר יעלו את האברים  אצבע הכבד
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הסכין  רצה לומר דלפי שאחר שחתך רגל הימין וקרע בטן הבהמה, הניח בתפארת ישראל: .פב
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.
  ארת ישראל. תפ .פג
  תפארת ישראל.  .פד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרצו

לכבש, צריך כל אחד מהם להישאר מחובר בחלק אחר של 
הבהמה. דהיינו הריאה נשאר יחד עם הקנה והגרה. הכבד 

  .פהנשאר עם דופן ימין. ואצבע הכבד נשאר עם העוקץ

 .החזה בעיגול סביב ממקום חיבורו בגוף את חתךֶהָחֶזה,  ֶאת ָנַקב
 .פוכמו נקב חלון שםנשאר  מקומו,מ החזה את שנטללאחר ו

ָכה ְלִמי ּוְנָתנוֹ  ּזָ   ונותן את החזה לכהן שזכה להעלותו לכבש. .בוֹ  ׁשֶ
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.

 ָהָיה עלה עם הסכין לדופן הימני של הבהמה, ,ַהְיָמִנית ַלּדֶֹפן ָעָלה
ְדָרה ַעד ְויֹוֵרד חֹוֵתךְ  ִ ְדָרה נֹוֵגַע  ָהָיה ְולֹא ,ַהׁשּ ִ ׁשּ וחותך את הדופן  ,ּבַ

הימני עד השדרה, אבל לא את השדרה עצמה, כי השדרה 

הּוא ַעד .פזעצמה נשארת מחוברת לדופן השמאלי יַע  ׁשֶ יִלׁשְ  ַמּגִ  ּתֵ
חותך את כל הדופן הימני, עד שהוא מגיע לשתי  .ַרּכֹות ְצָלעֹות

צלעות רכות שסמוך לצואר, ואינו חותך אותן עם הדופן, אלא 
משאירן מחוברות לצואר. וכן משאיר בצד השני שתי צלעות 

. ובאופן זה גם משאיר שתי צלעות פחרכות מחוברות לעוקץ

ָכה ְלִמי ּוְנָתָנּה  ּה ֲחָתכָ . פטבשני הצדדים של הדופן השמאלי ּזָ , ָבּה  ׁשֶ
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  תפארת ישראל.  .פה
ועוד יש לומר לפי שהחזה על הדפנות כמו אהל וכשנטל תפארת ישראל. כתב המפרש וז"ל:  .פו

את החזה משם הוי כמי שניקב בבהמה שהחזה קצר ברחבו ודומה מקומו לאחר נטילתו כחלון 
  וזהו עיקר.

מני, כי אם כן היה הדופן הימני כבד מאוד אינו משאיר את השדרה מחובר לדופן הי .פז
  .(המפרש)

  העוקץ הוא חלק הזנב של הבהמה. .פח
  תפארת ישראל.  .פט



  החייםבאר                           ה
 

רצז  חיי תמיד משנה ג פרק ד

חתך את הדופן הימני ונתנה לכהן שזכה להעלותה לכבש. 

ֵבד לּוָיה ְוַהּכָ   והכבד נשארת תלויה ודבוקה בדופן ימין. .ָבּה  ּתְ

א ָרה לוֹ  ּבָ הגיע לגרון, שהוא הצואר, ונקרא כך משום שבה  ,ַלּגֵ

יַח  הבהמה מעלה גרה. ּה  ְוִהּנִ י ּבָ ּתֵ אן עֹותְצלָ  ׁשְ י ִמּכָ ּתֵ  ְצָלעֹות ּוׁשְ
אן אותן השאיר מחובר לצואר שני צלעות מכל צד. דהיינו  .ִמּכָ
לה בבהמה כשחתך דופן הימיני, יתחב שאירצלעות שהה שתי

 .בצואר כשחותכו מהבהמה םמחובריכשהם  אותן כעת קחול
צלעות אחרים  שתיגם כן מחוברים בצואר עוד  שאירועוד ה

 . צהשמאלי שלא חתכו עדיין מהבהמהבצד שמאל, מהדופן 
ָכה ְלִמי ּוְנָתָנּה  ֲחָתָכּה  ּזָ חתך את הצואר עם שני הצלעות  ָבּה. ׁשֶ

ֶנה, מכל צד, ונתנה לכהן שזכה להעלותה לכבש.  שדרכו ְוַהּקָ

ב,  עובר האויר שהבהמה נושמת אל הריאות, שהוא נמצא ְוַהּלֵ

לּויִ  והריאות עצמם,ְוָהֵרָאה,  בין הריאות, ּה,  םּתְ שלשה אלו, ּבָ
  הקנה והלב והריאה, תלויים ומחוברים בצואר.

א ָמאִלית ַלּדֶֹפן לוֹ  ּבָ ְ יַח  הגיע לדופן שבצד שמאל, ,ַהׂשּ ּה  ְוִהּנִ י ּבָ ּתֵ  ׁשְ
והשאיר שתי צלעות מלמעלה, שהם ִמְלַמְעָלן,  ַרּכֹות ְצָלעֹות

י .צאנשארו מחוברים בעוקץ ּתֵ ַמ  ַרּכֹות ְצָלעֹות ּוׁשְ ןִמּלְ וכן השאיר  .ּטָ
שתי צלעות מלמטה, שכבר לקח אותם כשהם מחוברים 

  .צבבצואר
הבהמה כעת תלויה ברגל, על כן הרגליים למעלה והראש 

  למטה.
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  תפארת ישראל. .צ
  תפארת ישראל. .צא
  תפארת ישראל. .צב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרחצ

יַח  ָהָיה ְוָכךְ  ּה  ַמּנִ ֲחֶבְרּתָ , צגובזה האופן השאיר גם בדופן ימין .ּבַ
  שתי צלעות מחוברות בעוקץ, ושתי צלעות מחוברות בגרון.

יֶהן יַח ַמנִּ  ִנְמָצא ּתֵ ׁשְ וכך יוצא שמשאיר ליד שתי הדפנות כאשר  ,ּבִ

ִים חותכם מהבהמה, ּתַ ִים ׁשְ ּתַ שתי צלעות מכל צד  ִמְלַמְעָלן, ׁשְ

ִיםנשארו מחוברות בעוקץ,  ּתַ ִים ּוׁשְ ּתַ ן,  ׁשְ ַמּטָ ושתי צלעות ִמּלְ
. דהיינו ארבע צלעות צדמכל צד נשארו מחוברות בצואר

  .צההלמעלה, וארבע צלעות למט

ָכה ְלִמי ּוְנָתָנּה  ֲחָתָכּה  ּזָ חתך את הדופן השמאלי ונתנה  ,ָבּה  ׁשֶ

ְדָרה לכהן שזכה להעלותה לכבש. ִ ּה  ְוַהׁשּ חוט השדרה מחובר  ,ִעּמָ

חֹול לדופן השמאלי. לּוי ְוַהּטְ ּה,  ּתָ תלוי ומחובר  צווכן הטחולּבָ
  .בדופן השמאלי

 ,צזהיתה יותר כבדההדופן השמאלית היא  ,ְגדֹוָלה ָהְיָתה ְוִהיא

א ל ֶאּלָ דֹוָלה קֹוִרין ָיִמין ׁשֶ אלא קוראים 'גדולה' לדופן הימנית, , ּגְ
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תפארת ישראל. ומכיוון שלא פירש בדופן הימנית את שני הצלעות למעלה, לכן פירשם כאן  .צג
  . (המפרש)

  ל. תפארת ישרא .צד
  רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ח'.  .צה
 ,אמר מר טחול יפה לשינים וקשה לבני מעיםוז"ל:  (ברכות מד:)בענין הטחול ראה בגמרא  .צו

  . נלעסיה ונשדייה ,מאי תקנתיה
 ,(מלכים א' א ה)' ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניווז"ל: ' (כא:)ובמסכת סנהדרין 

. ע"כ. ברש"י וז"ל: יהודה אמר רב כולן נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים היו אמר רב ,מאי רבותא
נטולי טחול על ידי  נטולי טחול וחקוקי כפות הרגלים.דחמשים איש לבן מלך:  מאי רבותיה.

סם שהטחול מכבידו לאדם וחקוקי כפות הרגלים אין בשר בפרסותיהם ורצים על הקוצים ועל 
  .הברקנין ואינן ניזוקין

  המפרש. נראה שמפני שהשדרה מחובר לדופן השמאלי, על כן הוא יותר כבד. .צז



  החייםבאר                           ה
 

רצט  חיי תמיד משנה ג פרק ד

ֵבד ַהּכָ לּוָיה ׁשֶ מפני שהכבד, שאינו ממין הדופן, תלוי ָבּה,  ּתְ
  .צחומחובר בדופן הימנית

ואף על פי שגם בשמאלית מחובר הטחול, מכל מקום הכבד 
  .צטנישונה, מפני שהוא דבוק ממש בדופן הימ

א , קהגיע לעוקץ, הוא סוף השדרה הסמוך לאליה ,ָלעֶֹקץ לוֹ  ּבָ
 .קאדהיינו החלק האחורי של הבהמה, מליד הכליות עד סוף הזנב

ָכה ְלִמי ּוְנָתנוֹ חותך את העוקץ, חֹוְתכֹו,  ּזָ ונותן את העוקץ בֹו,  ׁשֶ

 האליה שיש בכבשים,ְוָהַאְלָיה,  לכהן שזכה להעלותו לכבש.
ע ֵבד, ַה  ְוֶאְצּבַ י חתיכה קטנה כעין אצבע שבולט מן הכבד,ּכָ ּתֵ  ּוׁשְ

כל אלה, האליה ואצבע הכבד ושתי ִעּמֹו,  ושתי הכליות,ְכָליֹות, 
וכן גם נשארים מחוברים לעוקץ שתי  .הכליות, מחוברים לעוקץ

  .קבצלעות מימין ושתי צלעות משמאל

ָמאִלי,  ֶרֶגל ָנַטל ְ תלוי על  לקח את הרגל השמאלי שנשאר לבדַהׂשּ

ָכה ְלִמי ּוְנָתָנּה  ,קגהעמוד ּזָ ונתן את הרגל השמאלי לכהן ָבּה,  ׁשֶ
  שזכה להעלותה לכבש.

 םהנתחי ם. ואלו הקדעולת בהמה םומנתחי םזה מפשיטיהסדר ב
ח ֹאָתּה ִלְנָתֶחיהָ ' קהרהבתו םהאמורי   .קו'ְוִנּתַ
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  המפרש. תפארת ישראל. .צח
  תפארת ישראל. .צט

  רא"ש. .ק
ריקגראד, והוא החלק שמאחורי הבהמה, ממקום תפארת ישראל. וז"ל התפארת ישראל:  .קא

  .שאצל הכליות עד סוף הזנב
ושני צלעות שמכאן ומכאן שנשארים גם ראל: המפרש. תפארת ישראל. וז"ל התפארת יש .קב

  .כן מחוברים בו, לא חש תנא להזכירן, מפני שקטנים וקצרים הם ואינן נכרין
  המפרש. רא"ש.  .קג
  קרבן תמיד הוא קרבן עולה. .קד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידש

עד עכשיו נתבאר סדר הפשט וניתוח קרבן התמיד, מעכשיו 
כת האברים למזבח, ואיזה אבר קודם לאבר יתבאר סדר הול

  .קזשאחריו
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מה תלמוד לומר העולה, לרבות את כל העולות  והפשיט את העולה.ויקרא א' ו'. ברש"י:  .קה
  ולא נתחיה לנתחים.תחיה. אותה לנ .להפשט ונתוח

  רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ט'. .קו
  עפ"י המפרש. .קז

הציור דלהלן נעתק מספר 'עבודת הקרבנות', ברשות המו"ל. ותשוח"ח. הציור נעשה ע"י הרה"ג 
  דוד שליט"א.-אמתי בן

  דוד שליט"א, בעמ"ח ספר 'נר תמיד'. ותשוח"ח.-הציור שאחריו ברשות הרה"ג אמתי בן



  החייםבאר                           ה
 

שג  חיי תמיד משנה ג פרק ד

ן ִנְמְצאוּ  ׁשּוָרה עֹוְמִדין ֻכּלָ ָיָדם ְוָהֵאָבִרים ּבְ נמצא שכל הכהנים  .ּבְ
שזכו להעלות את אברי התמיד, עומדים בשורה, ואברי קרבן 

  .קחהתמיד בידם

רֹאׁש  ,ָהִראׁשֹון הכהן הראשון אוחז את הראש ואת הרגל  .ּוָבֶרֶגל ּבָ
  הימני.

יִמינוֹ  ָהרֹאׁש  את הראש אוחז ביד ימין. מפני שהוא קודם לכל  ,ּבִ

י ְוחֹוְטמוֹ  האברים. חוטם הבהמה פונה כלפי זרוע , ְזרֹועוֹ  ְכַלּפֵ
 .חוטמו שחור אינו הדור שיהיה כלפי חוץפני שמהכהן, כי 

ין ָניוְוַקְר  עֹוָתיו ּבֵ כדי וקרני הבהמה בין אצבעותו הכהן,  ,ֶאְצּבְ
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להלן סדר הולכת האברים לכבש מהרמב"ם. קרבן תמיד הא כבש או עז, ולכן מוליכים  .קח
י. בכמה וז"ל:  יט)-(הלכות מעשה הקרבנות ו יאותו מספר הכהנים שמוליכים כבש או עז. ברמב"ם 

  מוליכין את האיברים לכבש. אם מן הצאן היא העולה מוליכין אותה ששה.
נו וחוטמו כלפי זרועו. וקרניו בין אצבעותיו. ובית שחיטה יא. הראשון בראש וברגל. הראש בימי

  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.

בש או עז. אבל טז. הששי בקרבים נתונין בבזך וכרעים על גביהן מלמעלה. אם היתה העולה כ
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.

הראש. והשני והשלישי מוליכין  יח. השור מוליכין אותו ארבעה ועשרים. הראשון מוליך את
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. 

שה שלשה הרי ומוליכין שתי הידים בשנים. ושתי הדפנות בשנים. והקרבים והסולת והיין בשל
  ארבעה ועשרים.

'ונתח אותה לנתחיה' ולא  (ויקרא א ו)יט. ולמה לא יחלקו האבר הגדול של שור לחלקים שנאמר 
נתחיה לנתחים. במה דברים אמורים בעולות הצבור. אבל עולות היחיד אם רצו להוליך נתחיה 

  בפחות מאלו או ביותר מוליכין.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידדש

ִחיָטתוֹ  ּוֵבית .שלא יתנועע ממקומו כשיוליכו למזבח  ,ִמְלַמְעָלן ׁשְ
ֶדר מקום השחיטה מלמעלה, ומקום השחיטה ָעֶליָה,  ָנתּון ְוַהּפֶ

ֶרב' קטמכוסה בפדר. שהוא ה ֶאת ַהּקֶ , שהוא קרום קי'ַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ
. על ידי הפדר כיסה את מקום השחיטה קיאה את כל הכרסשמכס

זה דרך כבוד של . וקיבבראש, כדי שלא יראה לכלוך דם השחיטה
  .קיגראוי לפרסו ולכסות בו זההחלב ה, שמעלה

ל ְוָהֶרֶגל ֹמאלוֹ  ָיִמין ׁשֶ ׂשְ ואוחז את הרגל הימני של הבהמה, ביד  ,ּבִ

חבורו בגוף אין הרגל במקום  .ַלחּוץ עֹורוֹ  ּוֵבית שמאל של הכהן,
את משם  םשל הרגל שמפשיטי החיצוניצד שה היינועליו עור, ו

כלפי חוץ אל העם, ומקום החתך  כהן המוליךהעור יהיה ביד ה
  .קידכלפי המוליך

י הכהן ּתֵ ׁשְ ִני, ּבִ ֵ אוחז את שתי הידים, דהיינו שתי  ,ָיַדִים ַהׁשּ

ל הרגליים הקדמיות. יִמינוֹ  ָיִמין ׁשֶ  וחז ביד ימינו,את יד ימין א ,ּבִ
ל מֹאל ׁשֶ ֹמאלוֹ  ׂשְ ׂשְ  עֹוָרן ּוֵבית ואת יד שמאל אוחז ביד שמאלו., ּבִ
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  שמות כ"ט י"ג ועוד הרבה.  .קט
  רת ישראל. תפא .קי

  .הוא הקרום שעל הכרס שקורין טיל"א החלב המכסה את הקרב.: (שמות כ"ט י"ג)ברש"י  .קיא
וכן דברי כל המפרשים פה אחד ואין  ',תרבא'תרגם אונקלוס את הפדר. : (ויקרא א ח)ברמב"ן 

 ,רק לחלב הדק הפרוס ומבדיל בין הקרבים ,ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם ,למלה חבר
 ולכך אמרו רבותינו ,שמפריד בין הקרבים העליונים לתחתונים ,פדר פרד ,ה מן ההפוכיםוהמל

שזהו דרך כבוד של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו  ,שיהא פורס הפדר על בית השחיטה
  . וכו'.וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי ,ולכסות בו

יראה בו לכלוך דם השחיטה,  כדי שלאהמפרש. תפארת ישראל. בתפארת ישראל וז"ל:  .קיב
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
  רמב"ן ויקרא א' ח'.  .קיג
  תפארת ישראל.  המפרש. .קיד



  החייםבאר                           ה
 

שה  חיי תמיד משנה ג פרק ד

כהן העור יהיה ביד האת משם  םשמפשיטי החיצוניצד ה .ַלחּוץ
 .קטוכלפי חוץ אל העם, ומקום החתך כלפי המוליך המוליך

יהכהן  ִליׁשִ ְ עֶֹקץ, ַהׁשּ   אוחז את העוקץ ואת הרגל.ּוָבֶרֶגל,  ּבָ

יִמינוֹ  ֶקץָהעֹ ֶלת ְוָהַאְלָיה את העוקץ מחזיק ביד ימינו, ,ּבִ ין ְמֻדְלּדֶ  ּבֵ
עֹוָתיו, ע ,קטזאצבעותבשם  האליה תיאחזכדי ש ֶאְצּבְ ֵבד ְוֶאְצּבַ  ַהּכָ

י ּתֵ ָליֹות ּוׁשְ   .קיזאצבע הכבד והכליות דבוקים בעוקץִעּמֹו,  ַהּכְ

ל ָהֶרֶגל מֹאל ׁשֶ מֹאלוֹ  ׂשְ ׂשְ  ז בשמאלו,ואת הרגל השמאלי אוח ,ּבִ
העור יהיה את משם  םשמפשיטי החיצוניצד ה .ַלחּוץ עֹורוֹ  ּוֵבית

כלפי חוץ אל העם, ומקום החתך כלפי  כהן המוליךביד ה
  .קיחהמוליך

ָחֶזה, ָהְרִביִעי הכהן ָרה,  ּבֶ  ֶהָחֶזה אוחז את החזה ואת הצואר.ּוַבּגֵ
את החזה אוחז הכהן ביד ימין, כי הוא יותר חשוב,  ,ִביִמינוֹ 

ָרהוְ  מֹאלוֹ  ַהּגֵ  ְוַצְלעֹוֶתיָה  ואת הצואר אוחז הכהן ביד שמאל, ,ִבׂשְ
עֹוָתיו,  ֵבין והצלעות שמחוברות לצואר הם בין האצבעות ֶאְצּבְ

  .קיטשל הכהן, כדי שיתאחז שם

יהכהן  י, ַהֲחִמיׁשִ ּתֵ ׁשְ ל אוחז את שתי הדפנות.ְדָפנֹות,  ּבִ  ָיִמין ׁשֶ
יִמינוֹ  ל יד ימין,דופן ימין אוחז הכהן ב ,ּבִ ֹמאל ְוׁשֶ מֹאלוֹ  ׂשְ ׂשְ ודופן  ,ּבִ

 החיצוניצד ה .ַלחּוץ עֹוָרן ּוֵבית שמאל אוחז ביד שמאל.
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  המפרש. תפארת ישראל.  .קטו
  תפארת ישראל.  .קטז
  המפרש. תפארת ישראל.  .קיז

  המפרש. תפארת ישראל.  .קיח
  תפארת ישראל.  .קיט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשו

כלפי חוץ  כהן המוליךהעור יהיה ביד האת משם  םשמפשיטי
  .קכאל העם, ומקום החתך כלפי המוליך

יהכהן  ִ ׁשּ ִ תּוִנים, ַהׁשּ ָרַבִים ַהּנְ ּקְ ָבָזְך,  ּבַ אוחז את הקרביים ּבְ
. מפני שהם רבים צריך ליתנם קכאמצאים בתוך כף גדול מזהבשנ

יֶהם ַעל ּוְכָרַעִים .קכבבתוך הבזך ּבֵ והכרעיים, שהם החלק  ִמְלַמְעָלה, ּגַ
התחתון עד הברך, מכל רגל מארבע רגלי הבהמה, נמצאים על 

  .קכגגבי הקרביים מלמעלה

ִביִעיהכהן  ְ ּסֶֹלת, ַהׁשּ הכהן השביעי, מחזיק את הסולת של  .ּבַ
  .קכדמנחת הנסכים שמקריבים עם הקרבן תמיד

תוך הסולת והחביתין והיין באת וליך מואין צריך לפרש ש
  .קכהכלים
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  המפרש. תפארת ישראל.  .קכ
  תפארת ישראל.  .קכא
  תפארת ישראל.  .קכב
  תפארת ישראל.  .קכג
  רמב"ם. .קכד

י(במדבר כח ה)ככתוב בפרשת התמיד  ִתית ְרִביִעת : ַוֲעׂשִ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה ּבְ
  ַהִהין.

: היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים (הלכות מעשה הקרבנות ב א)ברמב"ם 
והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים. ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא 

נשרפת על מזבח החיצון. ויתנסך היין על המזבח. ואין נותנין  לבונה. אבל טעונה מלח. וכולה
  אותו על האש אלא מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.

כמה הוא שיעור נסכים. נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין : (שם ד)ולהלן 
ן זכר בין נקבה או נסכי רחל אף שמן ויין לנסך רביעית ההין. וכן נסכי העז בין קטן בין גדול בי

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
  תפארת ישראל.  .קכה



  החייםבאר                           ה
 

שז  חיי תמיד משנה ג פרק ד

ִמיִניהכהן  ְ ין, ַהׁשּ ֲחִבּתִ הכהן השמיני, מחזיק חצי משתים  ]ד[ .ּבַ
עשרה החלות של מנחת החביתין שמקריבים משל הכהן גדול 

  .][והחצי השני יחד עם תמיד של בין הערביים קכובבוקר

יִעיהכהן  ׁשִ ִין, ַהּתְ ּיָ הכהן התשיעי, מחזיק את היין לניסוך היין, . ּבַ
  .קכזשמנסכים עם קרבן התמיד

ֶבׁש  ֵמֲחִצי ּוְנָתנּום ָהְלכוּ  ה ַהּכֶ ַמֲעָרבוֹ  ּוְלַמּטָ הלכו הכהנים, והניחום  ,ּבְ
 .קכחבחציו התחתון של הכבש, בצד מערב שהוא סמוך להיכל

ְמָלח מר ומלחו אותם, שנאּוְמָלחּום,  ַלח ּתִ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ ְוָכל ָקְרּבַ
ְנָך  ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְולֹא ַתׁשְ

ְקִריב ֶמַלח   .קכטּתַ
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  תפארת ישראל. .קכו
הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן  [החביתין]וז"ל:  (יומא ב ג)תפארת ישראל ב

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, 

היו קרבין, ומדהיו נאפות בשמן במחבת, להכי  הן גדולי חלות פתותות בערב, ומשל כוי"ב חצ
  קרוין חביתין.

  רמב"ם. .קכז
ָכר (במדבר כח ז)ככתוב בפרשת התמיד  ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ֶבׂש ָהֶאָחד ּבַ : ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ

  ַלה'.
סולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים : היין וה(הלכות מעשה הקרבנות ב א)ברמב"ם 

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.
כמה הוא שיעור נסכים. נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביעית ההין : (שם ד)ולהלן 

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 

שית ההין. ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין שלי
  . שמן ויין לנסך חצי ההין

  תפארת ישראל.  .קכח
  ויקרא ב' י"ג.  .קכט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשח

ת ָלֶהם ּוָבאוּ  מהכבש,ְוָיְרדּו  ּכַ ִזית ְלִלׁשְ ַמע,  ֶאת ִלְקרֹות ,ַהּגָ ובאו ׁשְ
 קריאת שמעולאחר  .ללשכת הגזית כדי לקרוא קריאת שמע

 קודם שיקטירו נכון הדבר שיתפללו כךו ,יקטירו את הקטורת
  .קלקרבנם לריח ניחוח היעלכך ואיזה הקטרה, 

  

  :קלאבשלשה מקומות נמצא המלח ]ה[

בלשכת המלח. שם נמצא המלח. ולוקחים משם מלח כדי  א.
. וכן לוקחים משם קלבלמלוח את עורות הקדשים בלשכת הפרוה

  .קלגם לאכילת קדשי קדשיםמלח לצורך הכהני

שם מולחים את איברי הקרבנות לפני ב. על גבי הכבש. 
  .קלדהקרבתם

בראש המזבח. שם מולחים את הקומץ, והלבונה, ומנחות  ג.
  .קלההנשרפות, ועולת העוף

 

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  המפרש. וראה ברא"ש. .קל
  מנחות כ"א: רמב"ם הלכות איסורי מזבח ה' י"ג. .קלא
  תוס' מנחות כ"א:  .קלב

שם מכשף אחד ששמו 'פרוה', שחפר מחילה מירושלים לבית לשכת הפרוה נקרא כך, על 
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 

  .(מדות ה' ג' ובמפרשים) בנותמולחים את עורות הקר הפרוה תבלשכ. הלשכה על שמו
  תוס' ישנים יומא י"ט. ועפ"י שקלים ז' ז'. מנחות כ"א: רמב"ם הלכות מעילה ח' ו'. .קלג
  מנחות כ"א: רמב"ם הלכות איסורי מזבח ה' י"ג. .קלד
  מנחות כ"א: רמב"ם הלכות איסורי מזבח ה' י"ג. .קלה



  החייםבאר                           ה
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לכאורה צריך לבאר מה הטעם שגם בגמרא וגם במפרשים מוזכר כל הזמן הענין שזה  .א

  כעקידת יצחק בן אברהם.

לבאר, ומה לנו אם היה הלא ממה נפשך, אם צריך לבאר איך היה, הרי בלאו הכי צריך 

אפשר כבר לבאר  ם כןכעקידת יצחק, הרי בלאו הכי צריך לבאר איך היה עקידת יצחק. וא
  שזה היה כעקידת יצחק. בארמיד שקרבן התמיד היה כך, ומדוע צריך ל

, שכמו שבכל יום ויום אומרים 'האיר פני המזרח עד שהוא בחברון' כדי להזכיר תרץל נראה

, כמו כן גם כאן, מזכירים בכל יום ויום זכות (תמיד ג ב)לעיל  תובשכזכות אבות, כמו 
  כדי להזכיר זכות עקידת יצחק. עקידת יצחק, ועוקדים את הטלה כמו בעקידת יצחק.

ֱאֹלֵהינּו וכן קבעו גם לזמן הגלות, להזכיר בכל יום זכות עקידת יצחק, וכגון מה שאומרים: 

זִ  ֵמי ֶקֶדם, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך, ּוָפְקֵדנּו ּבִ ּכָ

ִרית ְוֶאת ַהֶחסֶ  ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ְוֶאת ַהּבְ ְדמֹוִנים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיֹשְ ד ּוְזָכר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאֲהַבת ַהּקַ

ְעתָּ  ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ נֹו ַעל  ְוֶאת ַהׁשּ ָעַקד ֶאת ִיְצָחק ּבְ ה, ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרּיָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ
תֹוָרֶתךָ  תּוב ּבְ ּכָ ַח, ּכַ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   .ּגַ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך, וכן בימים הנוראים, וכגון מה שאומרים:  ִזּכָ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָזְכֵרנּו ּבְ

ִרית ְוֶאת ּוָפְקדֵ  ֵמי ֶקֶדם, ּוְזָכר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהּבְ ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ְפֻקּדַ נּו ּבִ

ָעַקד ה. ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמִֹרּיָ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ְ  ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהׁשּ

ן ַאְבָרָהם ָאִבינ ֵלם, ּכֵ ֵלָבב ׁשָ ַח, ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעֹשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ

ָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרצְ  ָך ֵמַעּמְ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ָך ִיְכּבְ

ֲחָלֶתָך. ְוקַ  י ּוִמּנַ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ם ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהּדָ ּיֶ

ָאמּור: ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים  ְכבֹוֶדָך ּכָ ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

ְכָחה ִלְפֵני  י ְיֹהָוה:ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים, ֲאנִ  ה הּוא ֵמעֹוָלם, ְוֵאין ׁשִ חֹות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ י זֹוֵכר ּכָ ּכִ
א ְכבֹוֶדָך, ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְלַזְרעוֹ  ְזּכֹר. ִכּסֵ ַרֲחִמים ּתִ   ַהּיֹום ּבְ

ָקר וגו' ּוָבַאִיל הּוא אֹוֵמר  וז"ל: (ויקרא ב יא)במדרש רבה  ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ : ָצֹפָנה רא א יא)(ויקְוׁשָ

ֵני  רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ נֹו ִהְתִקין ַהּקָ ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִלְפֵני ה', ָאְמרּו ּבְ

ָרֵאל ַמְקִריִבין  ָהיּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ה, ׁשֶ ְך ָלּמָ ל ַעְרִבית, ְוָכל ּכָ ֲחִרית ְוֶאָחד ׁשֶ ל ׁשַ ים, ֶאָחד ׁשֶ ְכָבׂשִ

רּוְך הּוא ֲעֵקַדת  דֹוׁש ּבָ ה ָצֹפָנה ִלְפֵני ה', זֹוֵכר ַהּקָ ְקָרא ַהּזֶ ַח ְוקֹוִרין ֶאת ַהּמִ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ִמיד ַעל ּגַ ּתָ

ין ֶעֶבד  ה ּבֵ ָ ין ִאׁשּ ין ִאיׁש ּבֵ ָרֵאל ּבֵ ין ִיׂשְ ין ּגֹוי ּבֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּבֵ ָ ִיְצָחק, ְמִעיַדִני ָעַלי ֶאת ַהׁשּ

ין אָ  רּוְך הּוא ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ּבֵ דֹוׁש ּבָ ה, ָצֹפָנה ִלְפֵני ה', זֹוֵכר ַהּקָ ְקָרא ַהּזֶ ָמה, קֹוִרין ֶאת ַהּמִ
ֱאַמר: ָצֹפָנה ִלְפֵני ה'. ּנֶ  ׁשֶ
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א. כל הקרבנות אין מקריבין אותן אלא וז"ל:  ה)-(הלכות מעשה הקרבנות פרקים דב"ם ברמ .ב

ו את בני ישראל להקריב את קרבניהם' 'ביום' ולא 'ביום צוות (ויקרא ז לח)ביום שנאמר 

בלילה. לפיכך אין שוחטין זבחים אלא ביום ואין זורקין דמים אלא ביום השחיטה שנאמר 

'ביום הקריבו את זבחו' ביום הזביחה תהיה ההקרבה. וכיון ששקעה החמה נפסל  (ויקרא ז טז)
  הדם.

הלילה. כיצד זבחים שנזרק דמם  ב. כל שקרבו מתיריו ביום מעלין אותו על המזבח כל

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.

בלילה אין מאחרין אותן לדעת. אלא משתדלין  ג. אע"פ שמותר להקטיר אימורין ואיברים

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 
  וא השמש. והם מתאכלין והולכין כל הלילה כאיברי עולה.להקריבן עם מב

'ולנסכיכם  (במדבר כט לט)ה. הנסכים הבאים עם הזבח אין קריבין אלא ביום שנאמר 

ולשלמיכם' מקיש נסכים לשלמים מה שלמים ביום אף נסכים ביום. אבל הנסכים הבאים 

נסכים הבאין בפני עצמן  בפני עצמן מתקדשין בלילה וקריבין בלילה. לפיכך אם נזדמנו לו
  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 
  בלילה כשר כל הלילה. ואף על פי כן זריזין מקדימין למצות. כשר כל היום. ודבר שמצותו

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 

כיצד הוא עושה אוחז הסימנים בידו ומוציאן עם הורידין לתוך המזרק. ושוחט שנים הדם. 

או רוב שנים כדי שיתקבל הדם כולו בכלי. ומגביה הסכין למעלה כדי שלא ירד הדם 
  מעליה אלא מן הצואר. ודם שבסכין מקנחו בשפת המזרק.

 



  החייםבאר                           ה
 

שיא  חיי תמיד משנה ג פרק ד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

דם שיגיע הדם לאויר ט. אויר הכלי הרי הוא ככלי. היה מקבל הדם ונפחתו שולי המזרק קו
  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 

'ובשר זבח  (ויקרא ז טו)קבלת הדם ובשעת הולכת הדם ובשעת זריקתו על המזבח שנאמר 

שאר ארבע העבודות לשם שלמיו. וכן שאר הקרבנות. ואם תודת שלמיו' שתהיה זביחה עם 
  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 

לבד. ושריח זה נחת הזובח. ושהזבח להשם ברוך הוא. ושיקטירו לאישים. ושהקטרתו לריח ב

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 

מן אינו שוה הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן. אבל מקום שחיטתן ומקום קיבול ד
  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.

 'ושחט (ויקרא א יא)ג. ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא בצפון. שהרי נאמר בעולה 

'במקום אשר תשחט העולה  (ויקרא ו יח)אותו על ירך המזבח צפונה' ובחטאת הוא אומר 

תשחט החטאת' וכשם שהחטאת נקראת קדש קדשים כך העולה נקראת קדש קדשים. ובאשם 

'במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם' ושלמי צבור הוקשו  (ויקרא ז ב)הוא אומר 

עשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח 'ו (ויקרא כג יט)לחטאת שנאמר 

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 

ת שהרי לא ייחד להם רוח. והוא 'ושחטו פתח אוהל מועד' להכשיר כל הרוחו (ויקרא ג ב)

הדין לשאר הקדשים קלים ואם שחטם בהיכל כשרים. אבל אם שחטן בגגו של היכל פסולין 
  שאין הגגות ראויות לשחיטה כלל אלא בקרקע העזרה.

'פתח אהל מועד'  (ויקרא ג ב)ה. שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולין שנאמר 
  תיו מוגפות הרי זה כנעול. אבל הפרוכת שעליו אינה פוסלת.בזמן שפתוח. אפילו היו דלתו

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשיב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

מזרחית צפונית ועל קרן  על שתי זויות המזבח באלכסון מחצי המזבח ולמטה על 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 

'סביב' והוא הדין לאשם. ושירי הדם נשפכין על היסוד  (ויקרא ז ב, ויקרא ט יב, ויקרא ט יח)
  הדרומי.

ז. החטאות הנאכלות דמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצון מחצי מזבח 

'על קרנות המזבח' וכיצד הוא עושה.  (ויקרא ד כה, ויקרא ד לד)ולמעלה לפי שנאמר בה 

כשלוקח הכהן הדם במזרק מוליכו אצל המזבח וטובל אצבעו הימנית הסמוכה לגודל בדם. 

מכאן ובגודל מכאן ומחטא ויורד כנגד חודה של קרן עד שיכלה כל  וסומך באצבעו הגדולה

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 

  ם שבאצבעו פסולין ליתן מהן על קרן אחרת.המזרק. ואח"כ טובל פעם שניה. ששירי הד

(ויקרא ט. אין בכל הקרבנות קרבן שטעון הזיית דם באצבעו אלא חטאת בלבד שנאמר בה 

  'וטבל אצבעו בדם' וצריך שיהיה שם דם כדי טבילה לא שיספג אצבעו מדם. ט ט)

ומית י. ומנין הוא מתחיל. עולה בכבש ופונה לימינו ומהלך על הסובב ונותן בקרן דר

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 

(ויקרא ד דרומית. ועל יסוד אותה הקרן שהשלים בה המתנות הוא שופך שירי הדם שנאמר 

  זה יסוד דרומי. (העולה)סוד מזבח' 'ואת כל הדם ישפך אל י יח)

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.

ד מהן טעון יב. והיכן מזין מדמן. וכמה מזה מהם. פר ושעיר של יום הכפורים דם כל אח

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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נשרפין זורק דם מכל אחד מהם שבע הזיות על הפרוכת יג. פרים הנשרפין ושעירים ה
  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 

נית מערבית לפניו. ונותן על קרנות המזבח מבחוץ. מתחיל מקרן מזרחית צפונית לצפו
  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 

ין פר העלם שהוא חטאת הקהל לכל האמור בו נותן. אלא לפי שהן חטאת הקהל דינן כד
  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. 

'ואת דמם תזרוק על  (במדבר יח יז)אחת שהרי נאמר בבכור  ומניין שאינן טעונין אלא מתנה
  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 

אותן עד שיזרק הדם. חוץ מפשיטין אותן ואחר כך מוציאין את אימוריהן. ואין מפשיטין 

'את עורם ואת בשרם'  (ויקרא טז כז)מחטאות הנשרפות שאין מפשיטין אותם כלל שנאמר 
  נמצאת אומר זורק תחילה ואח"כ מפשיט וקורע ומוציא האימורין ומקטיר.

(ויקרא יט. כל עורות קדשי הקדשים לכהנים בין בקרבנות צבור בין בקרבנות יחיד שנאמר 

ה אשר הקריב' אבל עורות קדשים קלים לבעלים. וכל עולה שלא זכה 'עור העול ז ח)
  'עולת איש' עולה שעלתה לאיש. (ויקרא ז ח)המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר 

כ. כל קדשי הקדשים שאירע בהן פיסול קודם הפשטן אין עורותיהן לכהנים. לאחר הפשטן 
  שמר ביניהן מערב שבת לערב שבת.עורן לכהנים. וכל העורות מחלקין אותן אנשי מ

כא. המתפיס עולתו לבדק הבית. וכן המקדיש נכסיו והיו בהן זכרים שדינן שיקרבו עולות. 

'עולת איש' פרט לעולת הקדש. אלא ימכרו  (ויקרא ז ח)אין עורותיהן לכהנים שנאמר 

הנים העורות ויפלו לבדק הבית. אחד עולת איש או אשה או עכו"ם או עבד עורותיהן לכ
  לא נאמר 'איש' אלא להוציא ההקדש.
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ברמב"ם וז"ל: וכבר נתבאר בחמישי דזבחים שהעולה דמה טעון שתי מתנות שהן ארבע,  .ג

ובארנו שם שענינו שיזה דמה על שתי הקרנות שבאלכסון, ובאר כאן כי אותן שתי הקרנות 
  הם מזרחית צפונית ומערבית דרומית וכמו שציירנו בחמישי דזבחים.

פֹון, : (ה ד)כת זבחים במס ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמּה ּבִ פֹון, ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתּה ּבַ ים, ׁשְ י ָקָדׁשִ ָהעֹוָלה, ָקְדׁשֵ
ים ִ ט ְוִנּתּוַח ְוָכִליל ָלִאׁשּ ע, ּוְטעּוָנה ֶהְפׁשֵ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ   .ְוָדָמּה ָטעּון ׁשְ

ר עתה ציור רבוע המזבח כדי שיתבארו אלו הרוחות והנני מצייוז"ל:  (ה ג)ברמב"ם בזבחים 

והקרנות בלבד עד שנצייר צורת המזבח בכללותו במקומו במדות. וזו היא צורת רבועו 
  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם] והנחתו בין ארבע הרוחות

  

  

אמר בעולה קדשי קדשים לפי שלא נאמר בה לשון זה, וז"ל:  (ה ד)ולהלן ברמב"ם בזבחים 

שהשוה החטאת והאשם והעולה במקום שחיטתן וקבלת דמן כמו שבארנו בתחלת אלא כיון 

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 

וזרקו את הדם על המזבח סביב,  שהיא טענה ארבע מתנות, אלא אמר הכתוב בזריקת דמה
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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 
  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם] שכתוב עליהם דם, וזו היא צורת המזבח והדם כפי התיאור שנזכר

 

  

ן ַאֲהֹרן ּוָבָניו טז)-(ויקרא ו יבפרשת מנחת חביתין  .ד אֹמר: ֶזה ָקְרּבַ ה ּלֵ ה ֶאל ֹמׁשֶ ר ְיהֹוָ : ַוְיַדּבֵ

יִרת ָהֵאפָ  ח ֹאתֹו ֲעׂשִ ׁשַ יֹום ִהּמָ ר ַיְקִריבּו ַליֹהָוה ּבְ ּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ֲאׁשֶ ִמיד ַמֲחִציָתּה ּבַ ה ֹסֶלת ִמְנָחה ּתָ

ְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַליהוָֹ  ים ּתַ ּתִ ִפיֵני ִמְנַחת ּפִ ה ּתֻ ִביֶאּנָ ֶכת ּתְ ה ֻמְרּבֶ ָעׂשֶ ֶמן ּתֵ ֶ ׁשּ ָעֶרב: ַעל ַמֲחַבת ּבַ ה: ּבָ

ה ֹאָתּה ָחק עֹולָ  ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחּתָ יַח ּתַ ׁשִ ִליל ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ ְקָטר: ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ ִליל ּתָ ה ּכָ ם ַליהֹוָ
ְהֶיה ֹלא ֵתָאֵכל:    ּתִ

ביום שהן מתחנכין  אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה זה קרבן אהרן ובניו. ברש"י:

לעבודה, אבל כהן גדול בכל יום, שנאמר מנחה תמיד וגו', והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת 
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אפויה  תפיני.: (ת"כ פרק ד, ה.)חלוטה ברותחין כל צרכה  מרבכת.: נא:)(מנחות עולם וגו' 

מלמד מנחת פתים. וחוזר ומטגנה במחבת:  אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנור,

: )(בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין, לפי שאינה נקמצת, אלא כופלה לשניםשטעונה פתיתה. 

אין נקמצת להיות שיריה נאכלין,  כליל תקטר.יו: המשיח מבניו תחת המשיח תחתיו מבניו.

  כולה שוה לגבוה: כליל.אלא כולה כליל, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה: 

  

: א. מצות עשה לעשות (הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ג)סדר עשיית מנחת חביתין ברמב"ם 
  כל מנחה כמצותה האמורה בתורה. 

מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש ב. וכיצד עשיית חביתי כהן גדול. 

שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין. ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר 

'בשמן תעשה' להוסיף לה שמן כנסכי הכבש. ובולל הסולת בשמן וחולטה  (ויקרא ו יד)
  ברותחין. ולש מכל חצי עשרון שש חלות. נמצאו שתים עשרה חלות.

. ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש. רביעית לכל ג

חלה. ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה. ואינו 
  'תופיני' בין בשל ונא.  (ויקרא ו יד)מבשלה הרבה שנאמר 

החצי בבקר והחצי בערב ד. ואחר כך חולק כל חלה וחלה לשנים באומד. כדי שיקריב 

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.

  

וז"ל: יח. חביתי כהן גדול מצות עשה להקריבן בכל יום  כב)-(ג יחובהלכות תמידין ומוספין 

מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים. ולישתן 

 (ויקרא ו יד)ואפייתן דוחין את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר 

ה מבערב. ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת 'תופיני' שתהא נאה ולא תאפ
  מכלי הקדש היא כמו שביארנו.

  יט. טחינת סולתן והרקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת.
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שיז  חיי תמיד משנה ג פרק ד
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כ. כהן שהקריב מחצה בשחרית ומת או נטמא או נולד לו מום ומינו כהן אחר תחתיו לא 

ון שלם וחוצהו ומקריב יביא חצי עשרון מביתו ולא חצי עשרון של ראשון. אלא מביא עשר
  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.

העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין  כב. מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי

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 

הם שלשה הערבים ואין כופלין שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסלת. אלא מפרישין ל

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.

  

וז"ל: מנחת חביתין  (באמצע סדר עבודת תמיד השחר)סדר עשיית החביתין מהיעב"ץ, בסידורו 

תה בבוקר ומחציתה בערב. וזה מעשה היא מנחת כהן גדול שמקריב אותה כל יום, מחצי

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 

יו מעט. אחר כך חולט את הסולת ברותחין ולש מכל חצי עשרון שש חלות, ואחת אחת ה

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. 

ר"מ ז"ל היה חולק כל חלה לשתים, ושתים לארבע. ולדעת הר"א הערה מהיעב"ץ: לדעת ה

, אלא שש מקריב בבוקר ושש בין הערבים. (עיין בחיזוק בדק הבית)ז"ל לא היה חולק כלל 
  ע"כ.

 

ן : (ויקרא ב יג)צריך למלוח כל קרבן לפני שמקריבים על המזבח. שנאמר  .ה ְוָכל ָקְרּבַ

ְמָלח ַלח ּתִ ּמֶ ִרית ֱאֹלֶהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתךָ ְולֹ  ,ִמְנָחְתָך ּבַ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְקִריב  ,א ַתׁשְ ְנָך ּתַ ל ָקְרּבָ ַעל ּכָ
  .ֶמַלח
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מצות עשה למלוח כל הקרבנות קודם שיעלו למזבח : יב)-(הלכות איסורי מזבח ה יאברמב"ם 

ואין לך דבר שקרב למזבח בלא מלח חוץ  .'על כל קרבנך תקריב מלח' יג) (ויקרא בשנאמר 

הנסכים והדם והעצים. ודבר זה קבלה ואין לו מקרא לסמוך עליו. ומצוה למלוח הבשר מיין 

יפה יפה כמולח בשר לצלי שמהפך את האבר ומולח. ואם מלח כל שהוא אפילו בגרגיר 
  .מלח אחד כשר

פ "ולא תשבית מלח ברית אלהיך' ואע' יג) (ויקרא בהקריב בלא מלח כלל לוקה שנאמר 

'ולא  יג) (ויקרא בצה. חוץ מן המנחה שהמלח מעכב בקמיצה שנאמר שלוקה הקרבן כשר והור
  . ע"כ.תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך'

  

  : שלא להקריב קרבן בלא מלח.(מצוה קיח)בספר החינוך 

שלא להשבית מלח מעל הקרבן או המנחה, כלומר שלא יקריבו הכהנים שום קרבן או שום 

ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל  (ויקרא ב יג)ר מנחה אלא אם כן ישימו בהן מלח, שנאמ
  על כל קרבנך תקריב מלח. (שם)מנחתך, וכתוב גם כן 

 (מנחות כא.)משרשי המצוה, כתבתי למעלה בראש הסדר. מדיני המצוה, אמרו זכרונם לברכה 

שמצוה למלוח הבשר יפה כעין מולח בשר לצלי שמולחו משני צדדיו, ובדיעבד אפילו מלח 

שר. ומלח שמולחין בו הקרבנות הוא משל ציבור, כמו העצים, ואין היחיד מביא כל שהוא כ
  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 

יב קרבן או מנחה בלא מלח כלל ביטל עשה, להשלים צרכי הקרבן. וכהן עובר עליה והקר

וגם עובר על לאו זה ולוקה, שהרי מעשה יש כאן כשהוא מקריב הבשר התפל שהוזהר עליו 
  שלא להקריבו בלא מלח.

  : מצות מליחת הקרבן.(מצוה קיט)וכן בספר החינוך 

 להקריב מלח על כל הקרבנות, כלומר שיתן מלח בבשר הקרבן וכן בקמח המנחות, שנאמר
  על כל קרבנך תקריב מלח. (ויקרא ב יג)

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 

עולה עליו, וכמו שכתבנו למעלה. והמלח בו גם כן מהשורש הזה, כדי שתהיה אותה פ

שלימה, לא תחסר לפי הנהגת האדם דבר, כי אז יתעורר לבו אליו יותר, כי כל דבר מבלי 

 



  החייםבאר                           ה
 

שיט  חיי תמיד משנה ג פרק ד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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, 
  לעד. ותשמר נפשו ותשאר קיימת

כי כל הקרבנות נמלחין קודם שיעלו  (מנחות כ.)מדיני המצוה, מה שאמרו זכרונם לברכה 

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 

ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך. ויתר פרטיה,  (שם)וש מעכבה, שנאמר בה בפיר
  מבוארים בספרא ובמקומות ממנחות.

ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה. ועובר על זה והקריב מנחה או קרבן בלא מלח כלל ביטל 
  ע"כ. ולא תשבית מלח וגו'. (שם)עשה, ועוד שהוא עובר על לאו, דכתיב 

  



  באר                           החייםה
 

שכא  חיי תמיד משנה א פרק ה

  

  

  

  
  פרק ה

  א משנה
  

ה ָלֶהם ָאַמר ְרכוּ , ַהְמֻמּנֶ ְרכוּ  ְוֵהן, ַאַחת ְבָרָכה ּבָ  ָקְראוּ . ּבֵ
ֶרת ָבִרים ֲעׂשֶ ַמע, ַהּדְ מֹעַ  ִאם ְוָהָיה, ׁשְ ְרכוּ . ַוּיֹאֶמר, ׁשָ  ֶאת ּבֵ

לשׁ  ָהָעם ָרכֹות ׁשָ יב ֱאֶמת, ּבְ ת, ַוֲעבֹוָדה, ְוַיּצִ . ּכֲֹהִנים ּוִבְרּכַ
ת ּבָ ָרָכה מֹוִסיִפין ּוְבׁשַ ָמר ַאַחת ּבְ ׁשְ   :ַהּיֹוֵצא ַלּמִ

ה ָלֶהם ָאַמר ,אלאחר שהכהנים באו ללשכת הגזית אמר  ,ַהְמֻמּנֶ

ְרכוּ  לכהנים: בהממונה על הפייסות תברכו ברכה  ,ַאַחת ְבָרָכה ּבָ

ְרכוּ  ְוֵהן אחת, היא ברכת 'אהבת עולם', והכהנים אמרו את , ּבֵ
  .גברכת אהבת עולם

 

W      באר�התמיד�      X   
  

(סוף כמו שכתוב בסוף הפרק הקודם, שבאו הכהנים ללשכת הגזית. כתב התפארת ישראל  .א
והקשה רבינו באר שבע למה לא קראו קריאת שמע בעזרה, ונראה לפי עניות דעתי וז"ל:  פרק ד)

, ובגזית שעוסקים שם בתורה, בטוח טפי 'הק רמשום דאחר הקריאת שמע התפללו מיד כריש פ
שתקובל תפלתם שיתפללו קודם שיקטירו ויקריבו הקרבנות, דבמקום רנה שם תהא תפלה, 

להכי קרא גם קריאת  ][כברכות ד"ח א' ומגילה כ"ח א'ואוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב 
 וכו'. שמע שם

 תפארת ישראל. וראה בתחילת פרק ג'. .ב

  ברכות י"א: רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. גמרא .ג
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשכב

ֶרת ָקְראוּ  ]א[ ָבִרים ֲעׂשֶ  , ואחר כךדקראו את עשרת הדברות ,ַהּדְ
ַמע קראו את שלש הפרשיות של קריאת שמע, שהם ' , ישראל'ׁשְ

מַֹע' ִאם 'ְוָהָיהו   'ַוּיֹאֶמר'.ו, ׁשָ

ְרכוּ  ואחר כך, לׁש  ָהָעם ֶאת ּבֵ ָרכֹות ׁשָ  כי הברכות דלהלן הם ,ּבְ
   :ו. ואלו הם שלש הברכות שאמרוהכולם תפילות על ישראל

יב. ֱאֶמת א. ברכת   ְוַיּצִ

, ואומרים זרצה. בגלל העבודה שעשו מברכים אחריה ,ַוֲעבֹוָדה ב.
רצה ה' אלהינו עבודת עמך ישראל ואישי ישראל בנוסח הזה: '

ותפלתם תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, 
  .ח'אותך לבדך ביראה נעבודברוך אתה ה' ש

ת ג. אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה אומרים: ' .ּכֲֹהִנים ּוִבְרּכַ
. ואומרים את הפסוקים 'יברכך', 'יאר', וכו' 'המשולשת בתורה

המברך את עד 'וכו',  טובה וברכה' שים שלום' 'ישא'. ואומרים
  .ט'עמו ישראל בשלום

 

W      באר�התמיד�      X   
  

(רמב"ם. ואחר שהאיר היום וזרחה השמש, אומרים ברכת יוצר אור. וסדר הברכות אינו מעכב 
 .רע"ב)

 .לפי שהם עיקר הדת וראשיתו ,ומה שאמרו קראו עשרת הדברות בכל יוםברמב"ם וז"ל:  .ד
ולא באר הבבלי  ,רעומת המיניןוכבר אמרו בגבולים בקשו לומר כן אלא שכבר בטלום מפני ת

אלא שנתבאר בתחלת ברכות בירושלמי ואמרו בדין היה שקורין  ,מה היא תרעומת המינין
שלא יהיו אומרים  ,מפני המינין ,אלא מפני מה אין קורין אותם ,עשרת הדברות בכל יום ויום
 .וכבר אמרנו זה בהלכות ירושלמי שחברנו ,אלו לבדם ניתנו למשה מסיני

 מב"ם.ר .ה

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .ו

 רש"י ברכות י"א: .ז

ברוך אתה ה' המקבל עבודת עמו  :ויש אומרים שסיימורש"י ברכות י"א: תפארת ישראל.  .ח
  .(שם) ישראל ברצון

 תפארת ישראל. .ט



  באר                           החייםה
 

שכג  חיי תמיד משנה א פרק ה

ים את הפסוקים בלי ואין נושאים כפיהם עכשיו, אלא אומר
נשיאת כפיים. ורק יותר מאוחר יהיה ברכת כהנים על מעלות 

  .יהאולם

ת,  ּבָ שבשבת הוא זמן התחלפות המשמרות, שבכל שבת ּוְבׁשַ

ָרָכה ]ב[ .יאנכנס משמר לעבודה ויוצא המשמר שעבר  מֹוִסיִפין ּבְ
ָמר ַאַחת ׁשְ בשבת מוסיפים המשמר היוצא ומתפללים ַהּיֹוֵצא.  ַלּמִ

 ,מי ששיכן את שמו בבית הזהל המשמר הנכנס בנוסח הזה: 'ע
  .יב'הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות

הטעם שמברכים ברכה זו, כי יתכן שיהיה מחלוקת על  ]ג[
וש לזה שוביותר יש לח, יגהעבודה בדברים שאין בהם פייס

 ,שבועות שלא עבדו עשרים וארבע כברתחדש, והמשמר שב
  .ידבעבודה םיולא היו רגיל
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ובשאר תפלה לא היה להם וז"ל:  (ברכות יא:)תוס' ברכות י"א: תפארת ישראל. כתב רש"י  .י
הקורא את שמע עם אנשי  :)(לזכדאמר במסכת יומא  ,ואף זמן קריאת שמע לא הגיע ,איפנ

 .לפי שאנשי משמר מקדימין וכו' ,משמר ועם אנשי מעמד לא יצא

 רע"ב. וכדאיתא בסוכה נ"ו: .יא

 גמרא ברכות י"א: רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .יב

 הון עשיר ועי"ש. .יג

 תפארת ישראל ועי"ש. .יד
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 חיי תמיד מסכת תמידשכד

Q    וזה סידורוR  
  

  הממונה אומר לכהנים:

ָרָכה ַאַחת ְרכּו ּבְ   :ּבָ
  

  הכהנים מברכים:

ה ַאֲהָבה( עֹוָלם ַאֲהַבת נוּ ) ַרּבָ דֹוָלה ֶחְמָלה, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ֲאַהְבּתָ  ּגְ
נוּ  ָאִבינוּ . ָעֵלינוּ  ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה ֲעבּור, ַמְלּכֵ ְמךָ  ּבַ דֹול ׁשִ  ַבֲעבּורוּ  ַהּגָ

ְטחוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ּבָ ךָ  ׁשֶ ֵדם ּבְ ַלּמְ י ַוּתְ ים ֻחּקֵ ֵלָבב ְרצֹוְנךָ  ַלֲעׂשֹות ַחיִּ  ּבְ
ֵלם ן, ׁשָ נוּ  ּכֵ ָחּנֵ ֵדנוּ  ּתְ , ָעֵלינוּ  ַרֵחם, ַהְמַרֵחם ָהַרֲחָמן ָאב ָאִבינוּ , ּוְתַלּמְ
נוּ  ְוֵתן ִלּבֵ יָנה ּבְ יל, ְלָהִבין ּבִ ּכִ ֹמעַ , ּוְלַהׂשְ ד דִלְלמֹ , ִלׁשְ ֹמר, ּוְלַלּמֵ  ִלׁשְ

ל ֶאת ּוְלַקיֵּים ְוַלֲעׂשֹות ְבֵרי ּכָ ְלמּוד ּדִ ַאֲהָבה תֹוָרֶתךָ  ּתַ  ְוָהֵאר: ּבְ
תֹוָרֶתךָ  ֵעיֵנינוּ  ק ּבְ נוּ  ְוַדּבֵ  ְלַאֲהָבה ְלָבֵבנוּ  ְוַיֵחד, ְבִמְצֹוֶתיךָ  ִלּבֵ

ֶמךָ  ֶאת ּוְלִיְרָאה ֵלם ְולֹא ֵנבֹושׁ  לֹא ְלַמַען. ׁשְ ל ְולֹא ִנּכָ ׁשֵ  ְלעֹוָלם ִנּכָ
י. ָוֶעד ם ּכִ ךָ  ְבׁשֵ דֹול ָקְדׁשְ ּבֹור ַהּגָ ָטְחנוּ  ְוַהּנֹוָרא ַהּגִ ְמָחה ָנִגיָלה, ּבָ  ְוִנׂשְ

יׁשּוָעֶתךָ  ים ַוֲחָסֶדיךָ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ְוַרֲחֶמיךָ , ּבִ  ֶנַצח ַיַעְזבּונוּ  ַאל, ָהַרּבִ
י טו:ָוֶעד ֶסָלה ה ְיׁשּועֹות ּפֹוֵעל ֵאל ּכִ ל ָבַחְרּתָ  ּוָבנוּ , ָאּתָ  ַעם ִמּכָ

נוּ , ְוָלׁשֹון נוּ  ְוֵקַרְבּתָ ְמךָ  ַמְלּכֵ דֹול ְלׁשִ ֱאֶמת ֶסָלה ַהּגָ ַאֲהָבה ּבֶ , ּבְ
ַאֲהָבה ּוְלַיֶחְדךָ  ְלךָ  ְלהֹודֹות ֶמָך. ֶאת ּוְלַאֲהָבה, ּבְ ְ רּוךְ  ]ד[ ׁשּ ה טזּבָ  ַאּתָ
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ְנפֹות ה שבבית המקדש לא יאמרו את התיבות: נרא .טו ע ּכַ לֹום ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ּבְ
נּו  בֹור ֻעּלֵ ל ָהָאֶרץ, ּוׁשְ אֵרנּו, ְוֹתִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנוּ  (ֹעל ַהּגֹוִים)ּכָ . ע"כ. שהרי כבר ֵמַעל ַצּוָ

 כה במהרה בימינו אמן.בא הגאולה השלימה. יהי רצון שנז

נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית  .טז
השומעים עונים ו .המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם'

 .'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אחר כך 
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שכה  חיי תמיד משנה א פרק ה

ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה רּוךְ  ָהעֹוָלם דְועַ  ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ ה ּבָ  ַאּתָ
ַעּמוֹ  ַהּבֹוֵחר ְיהָֹוה ָרֵאל ּבְ ַאֲהָבה ִיׂשְ   :ּבְ

  
ה ָאֹנִכי ר ֱאלֶֹהיךָ  ְיהֹוָ ית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאׁשֶ : ֲעָבִדים ִמּבֵ
ָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ְלךָ  ִיְהיֶה לֹא ה לֹא: ּפָ  ְוָכל ֶפֶסל ְלךָ  ַתֲעׂשֶ

מּוָנה ר ּתְ ַמִיםבַּ  ֲאׁשֶ ָ ַעל ׁשּ ר ִמּמַ ָאֶרץ ַוֲאׁשֶ ַחת ּבָ ר ִמּתָ ִים ַוֲאׁשֶ ּמַ  ּבַ
ַחת ֲחֶוה לֹא: ָלָאֶרץ ִמּתַ ּתַ י ָתָעְבֵדם ְולֹא ָלֶהם ִתׁשְ ה ָאֹנִכי ּכִ  ְיהֹוָ
א ֵאל ֱאלֶֹהיךָ  ִנים ַעל ָאֹבת ֲעֹון ּפֵֹקד ַקּנָ ים ַעל ּבָ ׁשִ ּלֵ ִעים ְוַעל ׁשִ  ִרּבֵ
ה: ְלׂשְֹנָאי א לֹא: ִמְצֹוָתי ּוְלׁשְֹמֵרי ְלֹאֲהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֹׂשֶ ָ  ִתׂשּ

ם ֶאת ה ׁשֵ ְוא ֱאלֶֹהיךָ  ְיהֹוָ ָ י ַלׁשּ ה לֹא ּכִ ר ֵאת ְיהָֹוה ְיַנּקֶ א ֲאׁשֶ ָ  ֶאת ִיׂשּ
מוֹ  ְוא ׁשְ ָ ת יֹום ֶאת ָזכֹור: ַלׁשּ ּבָ ַ ׁשוֹ  ַהׁשּ ת: ְלַקּדְ ׁשֶ ֲעֹבד ָיִמים ׁשֵ  ּתַ

יתָ  ל ְוָעׂשִ ךָ  ּכָ ִביִעי ְויֹום: ְמַלאְכּתֶ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ה ׁשַ  לֹא ֱאלֶֹהיךָ  ַליהֹוָ
ה ה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעׂשֶ ךָ  ּוִבְנךָ  ַאּתָ ךָ  ּוִבּתֶ ךָ  ַוֲאָמְתךָ  ַעְבּדְ  ּוְבֶהְמּתֶ

ר ְוֵגְרךָ  ָעֶריךָ  ֲאׁשֶ ׁשְ י: ּבִ ת ּכִ ׁשֶ ה ָיִמים ׁשֵ ַמִים ֶאת ְיהָֹוה ָעׂשָ ָ  ְוֶאת ַהׁשּ
ל ְוֶאת ַהיָּם ֶאת ָהָאֶרץ ם רֲאשֶׁ  ּכָ יֹּום ַויַָּנח ּבָ ִביִעי ּבַ ְ ן ַעל ַהׁשּ ַרךְ  ּכֵ  ּבֵ
ה ת יֹום ֶאת ְיהֹוָ ּבָ ַ הוּ  ַהׁשּ ׁשֵ ד: ַוְיַקּדְ ּבֵ ךָ  ְוֶאת ָאִביךָ  ֶאת ּכַ  ְלַמַען ִאּמֶ

ר ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמיךָ  ַיֲאִרכּון ה ֲאׁשֶ  ִתְרַצח לֹא: ָלךְ  ֹנֵתן ֱאלֶֹהיךָ  ְיהֹוָ
ֶקר ֵעד ְבֵרֲעךָ  ֶנהַתעֲ  לֹא ִתְגֹנב לֹא ִתְנָאף לֹא ית ַתְחֹמד לֹא: ׁשָ  ּבֵ

ת ַתְחֹמד לֹא ֵרֶעךָ  ר ְוכֹל ַוֲחֹמרוֹ  ְוׁשֹורוֹ  ַוֲאָמתוֹ  ְוַעְבּדוֹ  ֵרֶעךָ  ֵאׁשֶ  ֲאׁשֶ
 :ְלֵרֶעךָ 

  
ַמע ָרֵאל ׁשְ   :ֶאָחד ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ִיׂשְ
רּוךְ  ם ּבָ ֵ בֹוד ׁשּ   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ

ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָאַהְבּתָ  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֵאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ם  ְנּתָ ּנַ ָך ַהיֹּום ַעל ְלָבֶבָך: ְוׁשִ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ךָ  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ  ְלָבֶניָך ְוִדּבַ
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 חיי תמיד מסכת תמידשכו

ין ֵעיֶניָך:  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵ ְרּתָ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ
ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ   ּוְכַתְבּתָ

  
ה ֶאְתֶכם ַהיֹּום  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ ֹמַע ּתִ ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ֶכם: ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלעָ  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְבדֹו ּבְ
ָך  ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירׁשְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ְוָנַתּתִ
ְמרּו  ָ : ִהׁשּ ָבְעּתָ ָך ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתּתִ

ה ְלַבְבכֶ  ן ִיְפּתֶ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָלֶכם ּפֶ ם ַוֲעַבְדּתֶ ם ְוַסְרּתֶ
ַמִים ְולֹא  ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ּבָ ּתַ ְוִהׁשְ
ם ְמֵהָרה ֵמַעל  ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ

מְ  ר ְיהָֹוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוׂשַ ה ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ּתֶ
ם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת  ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ
ֵביֶתָך  ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ּבֵ

ָך ּוְבקּוֶמָך: ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ יֶתָך  ּוְבֶלְכּתְ ם ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ
ע  ּבַ ר ִנׁשְ ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּוִבׁשְ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהׁשּ   ְיהָֹוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ
  

ָר  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ֹמׁשֶ
ָנף  ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ
ל  ם ֶאת ּכָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ ִתיל ּתְ ּפְ

יֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבכֶ  ם ְוַאֲחֵרי ִמְצֹות ְיהָֹוה ַוֲעׂשִ
ל  יֶתם ֶאת ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ּתִ ר ַאּתֶ ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ
ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהָֹוה 

  ם:ֱאלֵֹהיכֶ 
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יב ר, ְוַקיָּם, ְוָנכֹון, ֱאֶמת ְוַיּצִ , ְוֶנְחָמד, ְוָחִביב, ְוָאהּוב, ְוֶנֱאָמן, ְוָיׁשָ
יר, ְונֹוָרא, ְוָנִעים ל, ּוְמתּוָקן, ְוַאּדִ ָבר, ְוָיֶפה, ְוטֹוב, ּוְמֻקּבָ  ַהזֶּה ַהּדָ
נוּ  עֹוָלם ֱאלֵֹהי, ֱאֶמת. ָוֶעד ְלעֹוָלם ָעֵלינוּ   ןָמגֵ  ַיֲעקֹב צּור ַמְלּכֵ
ֵענוּ  מוֹ , ַקיָּם הּוא ָודֹור ְלדֹור, ִיׁשְ  ּוַמְלכּותוֹ , ָנכֹון ְוִכְסאוֹ , ַקיָּם ּוׁשְ

ים ּוְדָבָריו, ַקיֶָּמת ָלַעד ֶוֱאמּוָנתוֹ   ָלַעד ְוֶנֱחָמִדים ֶנֱאָמִנים, ְוַקיִָּמים ָחיִּ
ֵנינוּ  ַעל, ְוָעֵלינוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ַעל. עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי  ְוַעל רֹוֵתינוּ ּדוֹ  ְוַעל ּבָ

ל ָרֵאל ֶזַרע ּדֹורֹות ּכָ ָבר ָהַאֲחרֹוִנים ְוַעל ָהִראׁשֹוִנים ֲעָבֶדיָך: ַעל ִיׂשְ  ּדָ
ה ֱאֶמת. ַיֲעבֹור ְולֹא חֹק ֶוֱאמּוָנה ֱאֶמת: ָוֶעד ְלעֹוָלם ְוַקיָּם טֹוב ַאּתָ  ׁשָ
נוּ . ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה הּוא  ּגֹוֲאֵלנוּ . ינוּ ֲאבֹותֵ  ֶמֶלךְ  ַמְלּכֵ

יֵלנוּ  ּפֹוֵדנוּ . ְיׁשּוָעֵתנוּ  צּור יֹוְצֵרנוּ . ֲאבֹוֵתינוּ  ּגֹוֵאל  הּוא ֵמעֹוָלם ּוַמּצִ
ֶמךָ  ה ֲאבֹוֵתינוּ  ֶעְזַרת :ֶסָלה זּוָלֶתךָ  ֱאלִֹהים עֹוד ָלנוּ  ְוֵאין, ׁשְ  הוּא ַאּתָ

יעַ  ָמֵגן, ֵמעֹוָלם כָ  ַאֲחֵריֶהם ְוִלְבֵניֶהם ָלֶהם ּומוׁשִ רּום, ָודֹור ּדֹור לּבְ  ּבְ
ֶבךָ  עֹוָלם ֶטיךָ , מֹוׁשָ ּפָ ֵרי ֱאֶמת, ָאֶרץ ַאְפֵסי ַעד ְוִצְדָקְתךָ , ּוִמׁשְ  ַאׁשְ
ַמע ִאישׁ  ׁשְ יִּ ים ּוְדָבְרךָ  ְותֹוָרְתךָ  ְלִמְצֹוֶתיךָ  ׁשֶ ה ֱאֶמת. ִלּבוֹ  ַעל ָיׂשִ  ַאּתָ
ךָ  ָאדֹון הּוא ּבֹור ּוֶמֶלךְ  ְלַעּמֶ  ֱאֶמת, ּוָבִנים תְלָאבוֹ  ִריָבם ָלִריב ּגִ

ה ה ִראׁשֹון הּוא ַאּתָ ְלָעֶדיךָ  ַאֲחרֹון הּוא ְוַאּתָ  ּגֹוֵאל ֶמֶלךְ  ָלנוּ  ֵאין ּוִמּבַ
יעַ  ְצַרִים ֱאֶמת. ּומֹוׁשִ נוּ  ִמּמִ ַאְלּתָ ית, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ּגְ  ֲעָבִדים ּוִמּבֵ
ִדיָתנוּ  ל, ּפְ כֹוֵריֶהם ּכָ ָרֵאל ּוְבכֹוְרךָ , ָהָרְגּתָ  ּבְ ָאְלּתָ  ִיׂשְ  ָלֶהם סּוף ְוַים, ּגָ
ַקְעּתָ  ְעּתָ  ְוֵזִדים, ּבָ  ֶאָחד ָצֵריֶהם ַמִים ַוְיַכּסוּ . ֶהֱעַבְרּתָ  ִויִדיִדים, ִטּבַ
חוּ  זֹאת ַעל. נֹוָתר לֹא ֵמֶהם ּבְ  ְוָנְתנוּ , ָלֵאל ְורֹוְממוּ , ֲאהּוִבים ׁשִ

ירֹות ְזִמירֹות ְיִדיִדים חֹות ׁשִ ּבָ ָרכֹות ְוִתׁשְ ֶלךְ  ֹותְוהֹוָדא ּבְ  ַחי ֵאל ַלּמֶ
א ָרם, ְוַקיָּם ָ דֹול, ְוִנׂשּ יל, ְונֹוָרא ּגָ ּפִ ִאים ַמׁשְ יהַּ , ָאֶרץ ֲעֵדי ּגֵ  ּוַמְגּבִ

ָפִלים ים ְועֹוֵזר, ֲעָנִוים ּופֹוֶדה, ֲאִסיִרים מֹוִציא, ָמרֹום ֲעֵדי ׁשְ ּלִ , ּדַ
ָרֵאל ְלַעּמוֹ  ְועֹוֶנה ֵעת ִיׂשְ ָעם ּבְ ּוְ ִהילֹות. ֵאָליו ׁשַ  ֶעְליֹון ְלֵאל ּתְ
רּוךְ , ּגֹוֲאָלם ה, ּוְמבֹוָרךְ  הּוא ּבָ ָרֵאל ּוְבֵני ֹמׁשֶ יָרה ָענוּ  ְלךָ  ִיׂשְ  ׁשִ

ְמָחה ה ְבׂשִ ם ְוָאְמרוּ , ַרּבָ ֵאִלים ָכֹמָכה ִמי :ֻכּלָ ֹמָכה ִמי, ְיהָֹוה ּבָ  ּכָ
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ר ּקֶֹדשׁ  ֶנְאּדָ ה ְתִהּלֹת נֹוָרא, ּבַ יָרה .ֶפֶלא עֹׂשֵ ה ׁשִ חוּ  ֲחָדׁשָ ּבְ  ׁשִ
ְמךָ  ְגאּוִלים דֹול ְלׁשִ ַפת ַעל ַהּגָ ם ַיַחד, ַהיָּם ׂשְ ּלָ  ְוִהְמִליכוּ  הֹודוּ  ּכֻ
ָרֵאל ָוֶעד: צּור ְלעֹוָלם ִיְמלֹךְ  ְיהָֹוה :ְוָאְמרוּ  ֶעְזַרת קּוָמה ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ָרֵאל ְיהּוָדה ִכְנֻאֶמךָ  ּוְפֵדה ֲאֵלנוּ : ְוֶנֱאַמר ְוִיׂשְ  מוֹ שְׁ  ְצָבאֹות ְיהָֹוה ּגֹ
ָרֵאל ְקדֹושׁ  רּוךְ . ִיׂשְ ה ּבָ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ַאּתָ  ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ

רּוךְ  ָהעֹוָלם ְוַעד ה ּבָ ַאל ְיהָֹוה ַאּתָ ָרֵאל ּגָ   : ִיׂשְ
  

ָתם  ָרֵאל ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ ָרֵאל, ְוִאׁשּ ָך ִיׂשְ ְרֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֲעבֹוַדת ַעּמְ
ָרצוֹ  ל ּבְ ָך:ְתַקּבֵ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ רּוךְ  ן, ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ  ּבָ

ה ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ַאּתָ רּוךְ  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ  ּבָ
ה אֹוְתךָ  ְיהָֹוה ַאּתָ ךָ  ׁשֶ ִיְרָאה ְלַבּדְ   ַנֲעֹבד: ּבְ

  
ְרֵכנוּ , ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  בְּ  ּבָ ת ָרָכהּבַ ׁשֶ ּלֶ ּתֹוָרה ַהְמׁשֻ  ּבַ

תּוָבה ה ְיֵדי ַעל ַהּכְ ךָ  ֹמׁשֶ י ָהֲאמּוָרה, ַעְבּדֶ  ַעם ּוָבָניו ּכֲֹהִנים ַאֲהרֹן ִמּפִ
יךָ  ָאמּור, ְקדֹוׁשֶ ְמֶרךָ  ְיהָֹוה ְיָבֶרְכךָ  :ּכָ ָניו ְיהָֹוה ָיֵאר: ְוִיׁשְ  ֵאֶליךָ  ּפָ

ךָּ  א: ִויֻחּנֶ ָ ָניו ְיהָֹוה ִיׂשּ םוְ  ֵאֶליךָ  ּפָ לֹום ְלךָ  ָיׂשֵ ים :ׁשָ לֹום ׂשִ  טֹוָבה ׁשָ
ים, ּוְבָרָכה ל ְוַעל ָעֵלינוּ , ְוַרֲחִמים, ָוֶחֶסד ֵחן, ַחיִּ ָרֵאל ּכָ ךָ  ִיׂשְ . ַעּמֶ
ְרֵכנוּ  נוּ , ָאִבינוּ  ּבָ ּלָ ֶאָחד ּכֻ אֹור ַיַחד ּכְ ֶניךָ  ּבְ י, ּפָ ֶניךָ  ְבאֹור ּכִ נוּ  ָנַתּתָ  ּפָ  ּלָ
יםחַ  ּתֹוַרת, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה , ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה, ֶחֶסד ְוַאֲהַבת, יִּ
ים לֹום, ְוַחיִּ ֵעיֶניךָ  ִיְהיֶה ְוטֹוב טֹוב. ְוָכל ְוׁשָ ל ֶאת ּוְלָבֵרךְ  ְלָבְרֵכנוּ  ּבְ  ּכָ
ךָ  ָרֵאל ַעּמְ ָכל ִיׂשְ ָעה ּוְבָכל ֵעת ּבְ לֹוֶמךָ  ׁשָ ׁשְ רֹב, ּבִ לֹום עֹז ּבְ רּוךְ . ְוׁשָ  ּבָ
ה ָרֵאל ֱאלֵֹהי לֵֹהינוּ אֱ  ְיהָֹוה ַאּתָ רּוךְ  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ  ּבָ
ה ָבֵרךְ  ְיהָֹוה ַאּתָ ָרֵאל ַעּמוֹ  ֶאת ַהּמְ לֹום ִיׂשְ ָ ׁשּ   :ּבַ
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  בשבת, מוסיפים המשמר היוצא ואומרים:

  
יֵניֶכם ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ין ּבֵ ּכִ ִית ַהזֶּה, הּוא ַיׁשְ ּבַ מֹו ּבַ ן ֶאת ׁשְ ּכֵ ִ ׁשּ  ִמי ׁשֶ

לֹום ְוֵרעּות:   ְוׁשָ
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  ב משנה
  

ים, ָלֶהם ָאַמר טֶֹרת ֲחָדׁשִ  ִמי ָזָכה, ֵהִפיסוּ . ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ  ַלּקְ
ָכה זָּ ים. ׁשֶ ִנים ִעם ֲחָדׁשִ  ִמן ֵאָבִרים ַמֲעֶלה ִמי, ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ  ְיׁשָ
ֶבשׁ  חַ  ַהּכֶ ְזּבֵ י. ַלּמִ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ֲעֶלה, אֹוֵמר ַיֲעֹקב ּבֶ  ֵאָבִרים ַהּמַ
ֶבשׁ  י ַעל אֹוָתן ַמֲעֶלה הּוא ַלּכֶ ּבֵ חַ  ּגַ ְזּבֵ   :ַהּמִ

ים ,יזהממונהָלֶהם  ָאַמר ]ה[ ֹטֶרת, ֲחָדׁשִ מי שלא זכו עדיין מעולם  ַלּקְ

יבואו להשתתף בגורל מי ְוָהִפיסּו,  ּבֹאוּ  להקטיר את הקטורת,
  .יחיקטיר את הקטורת

קטירה מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו לה
שוב, כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי 

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 תפארת ישראל. .יז

: כשהיו הכהנים וז"ל בענין סדר עשיית הפייסות (יומא כה.)מאירי ל. ברע"ב. תפארת ישרא .יח
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 

של לשכה, ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון  הסנהדרין יושב בחציה של חול לצד מערבה
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.
כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה  :תמידין ומוספין ד ג)(הלכות ברמב"ם 

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 

לכפותו. והמוציא גודל אין מונין אותו לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע ונוח להוציאו ו
שהסיר מצנפתו תחילה. ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו 

  והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס ראשון לעבודה.
אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של  הפייס השלישי: (שם ז)ולהלן בענין הפיס השלישי 

אותו היום מי שלא הקטיר קטורת מימיו יבא ויפיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא 
  בפייס זה ראשון הוא שיזכה להקטיר קטורת.



  באר                           החייםה
 

שלא  חיי תמיד משנה ב פרק ה

ימּו ְקטֹוָרה ' יטשמקטיר קטורת נהיה עשיר, כמו שכתוב ָיׂשִ
ךָ  ַאּפֶ ֵרְך ה' :כומיד אחר כך כתוב ',ּבְ '. כדי שיהיו כל ֵחילוֹ  'ּבָ

  .כאהכהנים מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורת

ָכה,ׁשֶ  ִמי ָזָכה עשו את הפיס,, ֵהִפיסוּ    ומי שזכה זכה. ּזָ
  אחר כך עושים עוד פיס:

מכיוון שבקטורת אמר שרק 'חדשים' יבואו, עכשיו אומר שגם 

ים .כב'חדשים' וגם 'ישנים' יבואו לפיס ִנים,  ִעם ֲחָדׁשִ בין מי ְיׁשָ

 ּבֹאוּ  ,כגשכבר זכו בפיס בפעמים קודמות, ובין מי שלא זכה
ֶבׁש  ִמן ֵאָבִרים ֲעֶלהַמ  ִמי בואו להשתתף בגורל, על ,ְוָהִפיסוּ   ַהּכֶ

ַח,  ְזּבֵ   מי יעלה את אברי הקרבן תמיד מהכבש אל המזבח.ַלּמִ

י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ֲעֶלה אֹוֵמר:חולק על תנא קמא, ו ַיֲעקֹב ּבֶ  ֵאָבִרים ַהּמַ
ֶבׁש  י ַעל אֹוָתן ַמֲעֶלה הּוא ַלּכֶ ּבֵ ַח.  ּגַ ְזּבֵ מי שהעלה את האברים ַהּמִ

תם מהכבש למזבח. ואין עושים פיס נוסף לכבש, הוא יעלה או
  .כדעל זה

המחלוקת היא, שלשיטת תנא קמא, ברוב עם הדרת מלך, ולכן 
  .כהראוי שיהיה לכל עבודה כהן מיוחד שיעשה את זה
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 דברים ל"ג י'. .יט

 דברים ל"ג י"א. .כ

 יומא כ"ו. רע"ב. תפארת ישראל. .כא

 רע"ב. תפארת ישראל. .כב

 ב. תפארת ישראל.רע" .כג

 רע"ב.  .כד

 יומא כ"ו. תפארת ישראל. .כה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלב

על כל פנים במקום חדר אבל לשיטת רבי אליעזר בן יעקב, 
את ראשון לגמור ל כבד נראה כאילוכי , אינו דרך ארץהמלך 
  .כועבודתו

  

  ג שנהמ
  

ִנים ְמָסרּום יִטין ָהיוּ , ַלַחזָּ ְגֵדיֶהם ֶאת אֹוָתם ַמְפׁשִ  ָהיוּ  ְולֹא, ּבִ
יִחין א ֲעֵליֶהם ַמּנִ ְלָבד ִמְכָנַסִים ֶאּלָ ם ָהיוּ  ְוַחּלֹונֹות. ּבִ , ׁשָ
י ֲעֵליֶהם ְוָכתּוב ִמיׁשֵ ׁשְ ִלים ּתַ   :ַהּכֵ

את הפיס עושים כשכל הכהנים מהבית אב לבושים בגדי 
  .כזדי שמי שיזכה יוכל לעשות את העבודה מידכהונה, כ

עכשיו לאחר שכבר עברו כל ארבעת הפייסות שעושים בבוקר: 

ִנים ְמָסרּוםהכהנים שלא זכו בפיס,  מסר אותם הממונה  ,ַלַחּזָ
, כחלשמשים של פנחס המלביש, שהוא ממונה על בגדי הכהונה

  .כטוהם יקבלו מהם את בגדי הקודש כדי להחזירם למקומם

יִטין יוּ ָה  ]ו[ ְגֵדיֶהם ֶאת אֹוָתם ַמְפׁשִ יִחין ָהיוּ  ְולֹא, ּבִ א ֲעֵליֶהם ַמּנִ  ֶאּלָ
ְלָבד ִמְכָנַסִים פושטים את בגדי הכהונה, ומשאירים עליהם רק  .ּבִ

את המכנסיים. ולובשים בגדי חול, ואחר כך פושטים את 
  .להמכנסיים ולובשים מכנסיים של חול
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 .(רמב"ם)יומא כ"ו. תפארת ישראל. ואין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב  .כו

 עפ"י רע"ב. תפארת ישראל. .כז

 תפארת ישראל. .כח

 עפ"י רע"ב. תפארת ישראל. .כט

 עפ"י רמב"ם. עפ"י רע"ב. תפארת ישראל. .ל



  באר                           החייםה
 

שלג  חיי תמיד משנה ג פרק ה

לשכה אחת היא 'לשכת פנחס , יש לאליד שער נקנור, בצד צפון
. בלשכה זו מונחים בגדי הכהונה, ויש שם ממונה לבהמלביש'

מיוחד לשמור על הבגדים, ולעזור לכהנים להלביש את בגדי 
. ומפני שהממונה הראשון נקרא פנחס, נקראו גם לגהכהונה

  .לדכולם אחריו בשם פנחס

  .להעושים הרבה מאוד בגדי כהנים הדיוטים

ם יוּ ָה  ְוַחּלֹונֹות ]ז[ יש תשעים וששה  לובלשכת פנחס המלביש, ׁשָ
חלונות עבור בגדי הכהונה. לכל משמר ומשמר מעשרים 

  .לזוארבע המשמרות יש ארבע חלונות

י ֲעֵליֶהם ְוָכתּוב ִמיׁשֵ ׁשְ ִלים. ּתַ בחלון אחד מונחים כל המכנסים,  ַהּכֵ
וכתוב עליו 'מכנסים'. בחלון אחד מונחים כל האבנטים, וכתוב 

בחלון אחד. וכן כל הכתונות  לחבנט'. וכן כל המגבעותעליו 'א
  .לטבחלון אחד

  .מהחלון אינו חלון מפולש, אלא הוא חלל מה בעובי הכותל

  .מאלכל בגד ובגד יש תיק
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 ' ד'.תפארת ישראל במדות א .לא

 מדות א' ד'. .לב

 רא"ש במדות. רע"ב במדות. תפארת ישראל. עזרת כהנים במדות. .לג

 רא"ש במדות. .לד

 רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. .לה

 . וכן בשם שלטי הגבורים.(הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה ח)דרך חכמה בביאור הלכה  .לו

 ח'.רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה  .לז

 עפ"י רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ב'. .לח

 רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ט'. .לט

תוספות יום טוב מעילה ו' א'. דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. בתפארת  .מ
 ,וחלונות היו שם. עשוי כמין חלל שאינו מפולש בחומה, והוא מרובע כעין ארגז בכותלישראל: 

 .שראנק בל"א



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלד

  ד משנה
  

ָכה ִמי זָּ טֶֹרת ׁשֶ ף ֶאת נֹוֵטל ָהָיה, ַבּקְ ף. ַהּכַ  ְלַתְרַקב ּדֹוֶמה ְוַהּכַ
דֹול ל ּגָ לשֶׁ  ַמֲחִזיק, ָזָהב ׁשֶ ים תׁשְ ָזךְ , ַקּבִ , ְבתֹוכוֹ  ָהָיה ְוַהּבָ
 ָעָליו ָהָיה ְמטּוֶטֶלת ּוְכִמין, לוֹ  ָהָיה ְוִכּסּוי. ְקטֶֹרת ְוָגדּושׁ  ָמֵלא

  :ִמְלַמְעָלן

ָכה ִמי ּזָ ֹטֶרת ׁשֶ  ָהָיה הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת, ,ַבּקְ
ף ֶאת נֹוֵטל ף ַאַחת : מג, ככתוב בנשיאיםמבלוקח את הכף .ַהּכַ ּכַ

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרתעֲ    .מדׂשָ
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 דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח', בשם בעל הטורים שמות ל"ט כ"ז. .מא

 . כעין לעפפעל היהבתפארת ישראל כתוב על הכף:  .מב

 במדבר ז' י"ד. .מג

  יומא מ"ז. וברש"י. תוספות יום טוב. .מד
רת על מזבח הזהב א. מצות עשה להקטיר הקטו וז"ל: )ט-ג א(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם 

'והקטיר עליו אהרן קטורת  (שמות ל ז)שבהיכל פעמים בכל יום בבקר ובין הערבים שנאמר 
סמים'. לא הקטירו בבקר יקטירנו בין הערבים אפילו היו מזידין. ואין מחנכין מזבח הזהב אלא 

  בקטורת של בין הערבים.
וקר וחמשים בין הערבים. מזבח ב. כמה מקטירין ממנה בכל יום. משקל מאה דינרין. חמשים בב

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 
הנעשות בפנים  יהיה שם אדם עד שיצא זה שהקטיר הקטרת. וכן בשעה שיכנס בדם חטאות

'וכל אדם לא יהיה באהל מועד  (ויקרא טז יז)פורשים הכל מבין האולם ולמזבח עד שיצא שנאמר 
  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 
הב היה ומחזיק קביים וחצי. מניח הטני בארץ לפניו וחופן בידיו האפר והפחם היה שמו ושל ז

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 

כסה את הכף בבגד קטן ואוחז הכף בידו ונכנס עמו אחד במחתה של כלי אחר וכף היה שמו. ומ
  אש בידו.

 



  באר                           החייםה
 

שלה  חיי תמיד משנה ד פרק ה

ף ]ח[ דֹול ְלַתְרַקב ּדֹוֶמה ְוַהּכַ ל ּגָ ה'כף' דומה לכלי הנקרא  ,ָזָהב ׁשֶ
'תרקב' גדול, שהוא כלי המחזיק שלשה קבין. 'תרקב' הוא לשון 

ת ַמֲחִזיק .מה'תרי וקב' לׁשֶ ים ׁשְ [אינו ה'כף' מחזיק שלשה קבין  ,ַקּבִ

  ין וחצי].שמחזיק רק שני קב מוכמו ה'טני'

ָזךְ   ָמֵלא , מונח בתוך הכף,מזה'בזך' שהוא כף קטן ,ְבתֹוכוֹ  ָהָיה ְוַהּבָ
  והבזך מלא וגדוש קטורת.ְקטֶֹרת,  ְוָגדּוׁש 

ולכן מניח את הבזך בתוך הכף, כדי שלא יתפזר הקטורת 
  .מחכשמוליכו להיכל

ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד, משום שדרך 
ישים את הקטורת על הגחלים מתוך כבוד הוא כלפי מעלה ש

  .מטכלי מלא וגדוש
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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 

חות מכבדן לאמה ובשבת כופה עליהן הפסכתר. ואם נתפזר נתפזרו מן הגחלים כמו קב או פ
  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 
ידו המחתה צובר את הגחלים על גבי המזבח הפנימי ומרדדן בשולי המחתה ומשתחוה שב

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.
ן לזה המקטיר הזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תכוה. ומתחיל ומשליך הקטורת על ח. ואומרי

  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 

 חוה ויצא.כהן גדול הקטר. ואחר שאומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישת

  עפ"י רע"ב ותפארת ישראל לעיל ג' ו'. .מה
  לעיל ג' ו'. .מו
 רע"ב. תפארת ישראל. .מז

 רע"ב. תפארת ישראל. .מח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלו

על כן שם את הקטורת בתוך הבזך, מלא וגדוש. ואת הבזך 
  נותן בתוך הכף.

  .נלכף יש כיסוי ,לוֹ  ָהָיה ְוִכּסּוי

מעל המכסה נותנים חתיכת ִמְלַמְעָלן,  ָעָליו ָהָיה ְמטּוֶטֶלת ּוְכִמין
  .נב, לנוינאבגד קטנה

ְמטּוֶטֶלת: נד. כמונגקטנהחתיכת בגד  ְמטּוֶטֶלת: . לֹא ֵיֵצא ָגָמל ּבִ
  .נהשהוא חתיכת בגד

  

  ה משנה
  

ָכה ִמי זָּ ה ׁשֶ ְחּתָ ת ָנַטל, ַבּמַ ֶסף ַמְחּתַ חַ  ְלרֹאשׁ  ְוָעָלה, ַהּכֶ ְזּבֵ , ַהּמִ
ה ָחִלים ֶאת ּוִפּנָ ל ְלתֹוךְ  ְוֵעָרן ָיַרד. ְוָחָתה ְוֵהיָלךְ  ֵהיָלךְ  ַהּגֶ  ׁשֶ
זֵּר. ָזָהב נָּ  ִנְתּפַ ַקב הִמּמֶ ָחִלים ּכְ ָדן ְוָהָיה, ּגֶ ה ְמַכּבְ . ָלַאּמָ

ת ּבָ ר ֲעֵליֶהן כֹוֶפה ָהָיה ּוְבׁשַ ַסְכּתֵ ר. ּפְ  ָגדֹול ְכִלי ָהְיָתה ּוְפַסְכּתֵ
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 רע"ב. תפארת ישראל. .מט

  תפארת ישראל. ולהרע"ב הכיסוי הוא לבזך. .נ
וכסוי  ,וז"ל: ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש ספין ג ד)ו(הלכות תמידין ומ רמב"םב

ובזך היה שמו, ונותן הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו. ומכסה את הכף בבגד קטן,  ,היה לו
 ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו. .הכף בידואת ואוחז 

רמב"ם. רע"ב פירוש שני בשם הערוך. תפארת ישראל פירוש ראשון. ויש אומרים  .נא
(רע"ב בשם רבותיו. המכסה ולהסירו ש'מטוטלת' הוא טבעת מעל המכסה, כדי לטלטל את 

 .תפארת ישראל פירוש שני)

 תפארת ישראל. .נב

 רמב"ם. רע"ב פירוש שני בשם הערוך. תפארת ישראל פירוש ראשון. .נג

 שבת ה' ג'. .נד

 מפרשים בשבת ה' ג', ועי"ש. .נה



  באר                           החייםה
 

שלז  חיי תמיד משנה ה פרק ה

י, ֶלֶתךְ  ַמֲחֶזֶקת ּתֵ רֹות ּוׁשְ ְרׁשְ הּוא ַאַחת, ָבהּ  ָהיוּ  ׁשַ ךְ  ׁשֶ  מֹוׁשֵ
הּ  הּוא ְוַאַחת, ְויֹוֵרד ּבָ הּ  אֹוֵחז ׁשֶ ִביל ַמְעָלןִמלְ  ּבָ ׁשְ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ

ל ְלּגֵ ה. ִתְתּגַ לׁשָ ת ָהְיָתה ְדָבִרים ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ  ַעל אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ְמׁשַ
ב ָחִלים ּגַ ֶרץ ְוַעל ּגֶ ֶ ת ַהׁשּ ּבָ ׁשַ הּ  ּומֹוִריִדין, ּבְ ן ֶאת ּבָ ׁשֶ  ֵמַעל ַהּדֶ
י ּבֵ חַ  ּגַ ְזּבֵ   :ַהּמִ

ה. מערכה גדול א. :נועל המזבח החיצון, יש שלש מערכות
. מערכה זו גדולה נזמקומה במזרח המזבח החיצון, בצד דרום

  .נט, ועליה מקריבים את קרבן התמיד ושאר הקרבנותנחורחבה

מערכה שניה. ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כדי לשים  ב.
. מקומה במערב המזבח, סעל המזבח הפנימי עבור הקטורת

  .סאמשוך מן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמות

, אלא סבמערכה לקיום האש. אין מקריבין במערכה זו כלום ג.
ה' סגהיא לקיום מצוות ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ   .סד'ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ

ביום הכיפורים יש מערכה רביעית, שממנה לוקח הכהן גדול 
  .סהגחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשים
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  כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .נו
היה בדרום ציור. וז"ל התפארת ישראל: מערכה גדולה עפ"י תפארת ישראל בסימני ה .נז

 כבש. המזבח, נגד חצי מזרחי של

 תפארת ישראל בתמיד ב' ד'. .נח

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .נט

תמיד ב' ה'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני  .ס
 .(להלן משנה ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב ח)הבזיכי לבונה משולחן לחם הפנים 

 תמיד ב' ה'. .סא

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .סב

 ויקרא ו' ה'. .סג

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'. .סד

 כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה'. והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד' ו'. .סה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלח

ֶבׁש, והו א עליה משופעת כמו בצד דרום של המזבח, יש את הּכֶ
מדרון, מקרקע העזרה עד ראש המזבח, באורך ל"ב אמה 

  .סווברוחב ט"ז אמה, דרכו עולים למזבח

ה: ְחּתָ יש לה ו אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה.ין כף, מכ ּמַ
  .סח. ויש לה ידיתסזדפנות מהצדדים, חוץ מהצד הקדמי

  כעין זה:
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 מידות ג' ג'. .סו

 רש"י במדבר ד' ט'. .סז

 יומא ד' ד'. .סח



  באר                           החייםה
 

שלט  חיי תמיד משנה ה פרק ה

ָכה ִמי ּזָ ה ׁשֶ ְחּתָ הגחלים למזבח מחתה עם להוליך הכהן שזכה  ,ַבּמַ
 ,ולא היה בזה פייס, אלא מי שזכה בקטורת על ידי פייס הפנימי.
  .סט'זכה עמי במחתהמי שעמו 'אומר ל

ת ָנַטל ]ט[ ֶסף ַמְחּתַ לקח את המחתה העשויה כסף, שמחזיקה , ַהּכֶ

ַח  ְלֹראׁש  ְוָעָלה ,עארבעה קבין ְזּבֵ גש למערכה החיצון, וניַהּמִ

ה ,עאהשניה שממנה לוקחים גחלים לקטורת ָחִלים ֶאת ּוִפּנָ  ֵהיָלךְ  ַהּגֶ
ולקח ְוָחָתה,  ,עבופינה את הגחלים שאינם טובים לצדדיםְוֵהיָלְך, 

  .עגבמחתה גחלים גסות ובוערות

ל ְלתֹוךְ  ְוֵעָרן ממזבח החיצון,ָיַרד  ושפך את הגחלים לתוך  ָזָהב, ׁשֶ
  .עדקה שלשה קביןמחתה העשויה זהב, שמחזי

רואז  ּזֵ ה ִנְתּפַ ּנָ ַקב ִמּמֶ ָחִלים ּכְ התפזר על ריצפת העזרה בערך  ,ּגֶ

ָדן ְוָהָיה קב גחלים, ה,  ְמַכּבְ את הגחלים  עהוהוא מטאטאָלַאּמָ
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ויש אומרים שלא היה רשאי לומר למי שירצה, רק לזה שעומד רע"ב. תפארת ישראל.  .סט
 .(עי' תוס' יומא כה: ובתוספות יום טוב ובתפארת ישראל) בימינו בשעת הפייס

 יומא ד' ד'. .ע

 כדלעיל ב' ה'. .עא

 תפארת ישראל. .עב

הוא מיוחד  חתיה,וז"ל:  (יומא ד ד). בפירוש המשניות להרמב"ם רע"ב. תפארת ישראל .עג
  לגריפת האש, לחתות אש מיקוד.

קּוד: (ל יד)בישעיה  ענין לקיחת האש כמו גחלים אתה  לחתות. :(שם). במצודת ציון ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמּיָ
 .יקרא הכלי שחותין בו האש בשם מחתה ם זהשל וע ,(משלי כה)חותה על ראשו 

 א ד' ד'.יומ .עד

ַמְטֲאֵטאמלשון  .עה נקוי וכבוד במכבדות העשוי לכבד את , שזה ענין (ישעיה יד כג) ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ
: לא הוו (ראש השנה כו: מגילה יח.) וככתוב בגמראמלשון מכבדין את הבית.  ,(מצודת ציון) הבית

דהוות אמרה ידעי רבנן מאי 'וטאטאתיה במטאטא השמד', יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי 
  ע"כ. לחבירתה, שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.

  כעין זה:
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשמ

שהתפזרו, אל נחל המים העובר באמצע העזרה, שהוא ברוחב 
  .עז. כדי שלא יכוו רגלי הכהנים ההולכים יחףעואמה

ת ּבָ ר,  ֲעֵליֶהן כֹוֶפה ָהָיה ,עחסור לכבותשא ּוְבׁשַ ַסְכּתֵ כופה על ּפְ
  .הגחלים סיר

ר:  ַסְכּתֵ ירָֹתיו: עטסיר. ככתובּפְ ָרָוֵתהּ , ותרגם אונקלוס: ּסִ ַסְכּתְ , פּפְ
ר ַסְכּתֵ   .פאובלשון יחיד ּפְ
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שהכהנים מדיחין העזרה.  וז"ל: (פסחים סד.)עוד בענין אמת המים העוברת בעזרה, ברש"י  .עו
והמים  ,וכשהן רוצין להדיח העזרה פוקקין את נקב יציאתה ,שאמת המים מהלכת בעזרה

ואחר כך  ,שרצפה של שיש היתה כולה ,ת כל העזרהומדיחין א ,פושטין והולכין על גדותיה
 .פותחין הנקב והמים יוצאים

 תפארת ישראל. .עז

 רע"ב.  .עח

 שמות כ"ז ג'. .עט

 רמב"ם. רע"ב. רש"י עירובין ק"ד: .פ

 רמב"ם.  .פא



  באר                           החייםה
 

שמא  חיי תמיד משנה ה פרק ה

  Q  פבסיר -פסכתר R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ר כתר', שהוא סיר, הוא ה'פס ,ֶלֶתךְ  ַמֲחֶזֶקת ָגדֹול ְכִלי ָהְיָתה ּוְפַסְכּתֵ
כלי גדול המחזיק מידת 'לתך', שזה חמשה עשר סאה, שזה חצי 

  .פגכור

אחד מהדברים שעושים עם ה'פסכתר' הוא להוציא את הדשן 
  .פדמעל גבי המזבח

, פהבאמצע המזבח יש גל גדול של אפר צבור, עגול כמו תפוח
לשם גורפים את האפר, ומעגלים את האפר הרב עד שנראה 

  .פוגדול כעין תפוח
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 הציור להמחשה בלבד.  .פב

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .פג

 להלן בהמשך המשנה. .פד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשמב

כשמתאסף בתפוח אפר רב מאוד עד שמפריע לסדר את 
ְוהֹוִציא ֶאת  פח, כמו שכתובפזהמערכות, מוציאים לחוץ את האפר

ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ   .פטַהּדֶ

וכך הוא סדר הוצאת הדשן מהתפוח: ממלאים את האפר 
ם את , ואחר כך מורידיצמהתפוח אל ה'פסכתר', על ידי היעים

  ה'פסכתר' המלא באפר מהמזבח באופן זה:
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  פרשים.לעיל ב' ב' ובמ .פה
רמב"ם לעיל ב' ב'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. רע"ב לעיל ב' ב'. תפארת ישראל  .פו

 לעיל ב' ב'. תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.

  . תפארת ישראל לעיל ב' ב'.(ויקרא ו ד)עפ"י המפרש לעיל ב' ב'. רש"י  .פז
  ברגלים אין מוציאים.אמנם לשיטת הרמב"ם מוציאים לחוץ את האפר בכל יום. ורק 

  ויקרא ו' ד'.  .פח
הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה,  והוציא את הדשן.: (ויקרא ו ד)ברש"י  .פט

  .מוציאו משם, ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום
ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי : טו)-(הלכות תמידין ומוספין ב יגברמב"ם 

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
לעיר לשפך הדשן. ואין  כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ

  .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 

לא לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה. ולא חזירים גורפים אותו. ו
  . ע"כ.'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסור ליהנות בו ג) (ויקרא ויפזרנו שם שנאמר 

ְגֵרפֹות היעים נקראים גם בשם .צ וצורתם כמין כסוי קדרה של מתכת דק, ויש להם  .(לעיל ב ב) ּמַ
  . בהם גורפים את הדשן מהתפוח אל הפסכתר.(רש"י שמות כז ג) ידית

יֹרָת : (שם)הפסוק  יָת ּסִ תְוָעׂשִ ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ ָתיו ְלָכל ּכֵ נֹו ְוָיָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ ְ   .יו ְלַדׁשּ
ָיֵתּה תרגום אונקלוס:  ֵמיּה ּוַמְגרֹוְפָיֵתּה ּוִמְזְרָקֵתּה ְוִצנּוְרָיֵתּה ּוַמְחּתְ ָרָוֵתּה ְלִמְסֵפי ִקּטְ ַסְכּתְ ד ּפְ ְוַתְעּבֵ

ְעבֵּ  אְלָכל ָמנֹוִהי ּתַ   .ד ְנָחׁשָ
כתרגומו, מגרפות שנוטל בהם הדשן, והן כמין כסוי קדרה של מתכת דק, ולו  רש"י ד"ה 'ויעיו':

  .בית יד, ובלע"ז וידי"ל
הם מגרפות ובלע"ז ווידי"ל והן של נחשת, ובהן מכבדין את הדשן  יעים.: (ד יד)וברש"י בבמדבר 

  .מעל המזבח



  באר                           החייםה
 

שמג  חיי תמיד משנה ה פרק ה

י ּתֵ רֹות ּוׁשְ ְרׁשְ שתי שרשרות יש ב'פסכתר', בשני  ,ָבּה  ָהיוּ  ׁשַ
  .צאהצדדים

הּוא ַאַחת לאחר שמילאו את האפר ב'פסכתר', ךְ  ׁשֶ ּה  מֹוׁשֵ  ,ְויֹוֵרד ּבָ
אוחז הכהן בשרשרת אחת ומושך את הפסכתר ויורד בכבש 

הּוא ְוַאַחתהמשופע,  ּה  ֹוֵחזא ׁשֶ וכהן אחר עומד בראש  ִמְלַמְעָלן, ּבָ
 המזבח, ואוחז בשרשרת השנית, ומשלשלו לאט לאט למטה,

ִביל ׁשְ ּלֹא ּבִ ל,  ׁשֶ ְלּגֵ כדי שלא יתגלגל הפסכתר בבת אחת ִתְתּגַ
  .צבלמטה וישפך הדשן

ה לׁשָ ת ָהְיָתה ְדָבִרים ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ שלשה דברים עושים עם  ,ְמׁשַ
  ה'פסכתר':

ב ַעל אֹוָתּה  יןּכֹוִפ  א. ָחִלים  ּגַ כופין את ה'פסכתר' על גבי  בשבת,ּגֶ
הגחלים שמתפזרים כאשר מערה אותם ממחתת הכסף למחתת 

  .צג[כדלעיל]הזהב בשבת 

ֶרץ ְוַעל ב. ֶ ת ַהׁשּ ּבָ ׁשַ אם מצאו בשבת שרץ מחוץ לשער ניקנור,  ,ּבְ
כופין את ה'פסכתר' על גבי השרץ, כדי שלא יטמאו ממנו. 

  ציאו שהרי השרץ מוקצה.ואסור להו
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 

  .צה. ואין שבות במקדשצדבטומאה
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 רע"ב. תפארת ישראל. .צא

 ישראל.רע"ב. תפארת  .צב

 תפארת ישראל. .צג

 ראה עירובין ק"ד: וברש"י. כך פסק הרמב"ם הלכות ביאת המקדש ג' כ'. תפארת ישראל. .צד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשדמ

ּה  ּומֹוִריִדין ג. ן ֶאת ּבָ ׁשֶ י ֵמַעל ַהּדֶ ּבֵ ַח, ּגַ ְזּבֵ על ידי ה'פסכתר',  ַהּמִ
  מוציאים את הדשן מעל גבי המזבח.

  

  ו משנה
  

יעוּ  ין ִהּגִ חַ  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ ְגֵרָפה ֶאת ֶאָחד ָנַטל, ְוַלּמִ  ְוזֹוְרָקהּ  ַהּמַ
ין חַ  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ ַלִים ֲחֵברוֹ  קֹול ׁשֹוֵמעַ  ָאָדם ֵאין. ְוַלּמִ ירּוׁשָ  ּבִ

ְגֵרָפה ִמּקֹול ה. ַהּמַ לׁשָ ת ָהְיָתה ִריםְדבָ  ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ  ּכֵֹהן, ְמׁשַ
ֹוֵמעַ  ׁשּ ֶאָחיו יֹוֵדעַ , קֹוָלהּ  ֶאת ׁשֶ  ִנְכָנִסים ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ

ֲחוֹות ּתַ הּוא ֵלִוי ּוֶבן. ּוָבא ָרץ ְוהּוא, ְלִהׁשְ , קֹוָלהּ  ֶאת ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ
ֶאָחיו יֹוֵדעַ  ם ׁשֶ ר ִנְכָנִסים ַהְלִוּיִ יר ְלַדּבֵ ִ ׁשּ . ּוָבא ָרץ ְוהּוא, ּבַ

ֲעָמד ְורֹאשׁ  ֵמִאים ֶאת ַמֲעִמיד ָהָיה ַהּמַ ַער ַהּטְ ׁשַ ְזָרח ּבְ   :ַהּמִ

  .צובבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'

. את קול כלי השיר הזה צזכלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה' .א
 .צחשומעים עד יריחו

 .צטמגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבח .ב

ורת המגריפה כלי שלישי הנקרא 'מגריפה', והוא בצ .ג
. את הכלי הזה זורקים על קשגורפים בה את הדשן
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כך משמע בתפארת ישראל. אבל מחוץ לשער ניקנור יש שבות, משום שאין שם דין מקדש,  .צה
 . שהעזרה נקרא מקדש.(תפארת ישראל)

 תוספות יום טוב. וכעי"ז בתוס' ערכין י: תפארת ישראל. .צו

 ערכין י"א. .צז

 רמב"ם, רע"ב, תפארת ישראל בתמיד ג' ח'. .צח

 תמיד ב' א'. .צט



  באר                           החייםה
 

שמה  חיי תמיד משנה ו פרק ה

הרצפה בין האולם והמזבח בכל בוקר כדי להשמיע קול 
 גדול. וקול זה הוא לסימן שלשה דברים.

יעוּ  ין ִהּגִ ַח  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ הגיעו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה , ְוַלּמִ
  .קאאל בין האולם והמזבח

גְ  ֶאת ֶאָחד ָנַטל  ְוזֹוְרָקּה  לקח אחד את המגריפה השלישית,ֵרָפה, ַהּמַ
ין ַח,  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ    וזרק אותה על הריצפה בין האולם ולמזבח.ְוַלּמִ

ַלִים ֲחֵברוֹ  קֹול ׁשֹוֵמַע  ָאָדם ֵאין ירּוׁשָ ְגֵרָפה,  ִמּקֹול ּבִ בירושלים אין ַהּמַ
אדם יכול לשמוע את הקול של חברו, מפני הקול הגדול של 

  ת המגריפה.זריק

ה לׁשָ ת ָהְיָתה ְדָבִרים ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ הקול הזה הוא סימן לשלשה  ,ְמׁשַ
  דברים:

ֹוֵמַע  ּכֵֹהן א. ׁשּ ֶאָחיו יֹוֵדַע , קֹוָלּה  ֶאת ׁשֶ ֲחוֹות ִנְכָנִסים ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ּתַ , ְלִהׁשְ
ששומע את קול המגריפה,  קבכהן שלא היה בעזרה. ּוָבא ָרץ ְוהּוא

נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא יודע שאחיו הכהנים 
  .קגלהשתחוות עימהם בהיכל

הּוא ֵלִוי ּוֶבן ב. ֶאָחיו יֹוֵדַע , קֹוָלּה  ֶאת ׁשֹוֵמַע  ׁשֶ ם ׁשֶ ר ִנְכָנִסים ַהְלִוּיִ  ְלַדּבֵ
יר ִ ׁשּ לוי ששומע את קול המגריפה יודע שאחיו  .ּוָבא ָרץ ְוהּוא, ּבַ
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 תפארת ישראל. .ק

 תפארת ישראל. .קא

 רע"ב. תפארת ישראל. .קב

 תפארת ישראל. .קג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשמו

ה להכין הלוים נכנסים לומר שיר, והוא רץ ובא ונכנס לעזר
  .קדעצמו לומר את השיר

ֲעָמד ְוֹראׁש  ג. ֵמִאים ֶאת ַמֲעִמיד ָהָיה ַהּמַ ַער ַהּטְ ׁשַ ְזָרח. ּבְ ראש  ]י[ ַהּמִ
מעמיד את המצורעים שכבר נטהרו מהצרעת, בשער  קההמעמד

בשער ניקנור, כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם האשם. 
  .קושיקריבו את האשם מיד לאחר קרבן התמיד
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(תפארת מר בשעת ניסוך היין עכשיו הלוים נכנסים להתכונן לומר שיר, ואת השיר עצמו יא .קד
 . נמצא ששלשת הדברים שעל ידי קול המגריפה, הם הכנה לדברים שיהיו עוד מעט. ישראל)

ֱאַמר וז"ל:  (תענית ד ב)ענין המעמד  .קה ּנֶ ָרֵאל  (במדבר כח)ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות, ְלִפי ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַצו ֶאת ּבְ
ִני ַלְחמִ  יו, ִהְתִקינּו ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ּבָ ל ָאָדם ָקֵרב ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ּגַ נֹו ׁשֶ י, ְוִכי ֵהיַאְך ָקְרּבָ

ל  ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָמר ָהָיה ַמֲעָמד ּבִ ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ ָמרֹות. ַעל ּכָ ע ִמׁשְ ִרים ְוַאְרּבַ ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ֶעׂשְ
ְרֵאלִ  ל ִיׂשְ ם, ְוׁשֶ ל ְלִוּיִ ַלִים, ּכֲֹהִנים, ׁשֶ ם עֹוִלים ִלירּוׁשָ ָמר ַלֲעלֹות, ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ׁשְ יַע ְזַמן ַהּמִ ים. ִהּגִ

ית ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין ּבְ ּנְ ָמר ִמְתּכַ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ   .ְוִיׂשְ
רה הנה נתבאר לך מלשון זה כי מלת משמר כוללת כהני משמבפירוש המשניות להרמב"ם: 

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 

ת הקרבן עם הכהנים והלוים שבאותו משמר, ומי שהיה רחוק מצוי במקדש בזמן הקרב
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 

הקרבנות, וכך אמרו אלמלי  שלמות המציאות היא העבודה, ואין עבודה אצלינו אלא עם
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.

 .אוז"ל:  (הלכות מחוסרי כפרה פרק ד)רע ברמב"ם רמב"ם. ענין הזאת דם האשם על המצו .קו
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 

בול יום ומעריב שמשו השביעי מגלח תגלחתו שניה כתגלחת הראשונה וטובל והרי הוא ט
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
נתאחר ולא גילח בשביעי וגילח בשמיני או אחר כמה ימים ביום שיגלח יטבול ויעריב שמשו  .ב

המצורע עומד ולמחר יביא קרבנותיו אחר שיטבול פעם שנייה כמו שביארנו. כיצד עושין לו. 
 



  באר                           החייםה
 

שמז  חיי תמיד משנה ו פרק ה
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ושם עומדים כל  חוץ לעזרת ישראל כנגד פתח מזרחית באסקופת שער ניקנור ופניו למערב
שמטהרין אותן ושם משקין את הסוטות. והכהן לוקח אשם של מצורע מחוסרי כפרה בעת 

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 

את דמו. אחד מקבל בכלי וזורקו על גבי המזבח ואחד  ושוחטין אותו מיד. ומקבלין שני כהנים
בידו הימנית ומערה לידו השמאלית ומזה באצבעו הימנית. ואם שינה וקבל בשמאל תחילה 

ואחר כך יבא הכהן פסל. הכהן שקיבל מקצת הדם בכלי מוליכו וזורקו על המזבח תחילה. 
כניס המצורע ראשו ונותן שקיבל הדם בכפו אצל המצורע הכהן מבפנים והמצורע מבחוץ ומ

הכהן מן הדם שבכפו על תנוך אזנו הימנית. ואחר כך יכניס ידו הימנית ויתן על בהן ידו 
ואחר כך יקריב  ואחר כך יכניס רגלו הימנית ויתן על בהן רגלו ואם נתן על השמאל לא יצא.

פו של חבירו חטאתו ועולתו. ואחר שיתן הדם על הבהונות נוטל הכהן מלוג השמן ויוצק לתוך כ
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 

בהן רגלו. והנותר מן השמן שבכפו יתננו על ראש המתטהר ואם לא נתן לא כפר. ובהן ידו ו
  .ושאר הלוג מתחלק לכהנים

שירי הלוג אינו נאכל אלא בעזרה לזכרי כהונה כשאר קדשי קדשים שהרי הוקש לאשם.  .ג
ואסור לאכול מלוג השמן עד שיתן ממנו מתן שבע ומתן בהונות ואם אכל לוקה כאוכל קדשים 

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

ד הדברות. הנה לא מצינו בשום מקום שיהי' חיוב או מצוה לקרות יו"ד הדברות, יו" העם)

 ש לומראולי י .הוה אמינא לקבוע בקריאת שמע, ולא קבעו השהי (ברכות יב.) רארק בגמ

וישם העבד נזם 'על פי מה ששמעתי מפ"ק זקיני מו"ר הק' ז"ל, שאמר בשם מהר"ל על 

נגד ב' לוחות, עשרה  הגלגולת, ב' צמידים על ידי, רמז לקרבנות בקע ל'וגו' בקע משקלו

אמר מהר"ל מפני שיש ג' עמודי עולם תורה עבודה גמילות  .זהב משקלם נגד יו"ד הדברות

חסדים, וכשראה בה עמוד גמילות חסדים רמז לה על עוד ב' עמודים, וסיים נראה דמי שיש 

דבבית המקדש מקום  ש לומרלכך י .בו עמוד אחד כראוי, מושיטין לו שאר העמודים

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.

  

לרמוז דלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק  ברכה אחת למשמר היוצא.: בהון עשיר וז"ל .ב

אף על גב דאין בה הזכרת ה'  ,, קרי לה ברכה(עוקצין ג יב)ברכה לישראל אלא השלום 

וכתבה התי"ט. ועוד דברכה זו דומה  ).(ברכות יבומלכות, ובזה אזלא לה תמיהת התוספות 

ין בה אלא פסוקים, ומוסיף אברכת כהנים לברכת כהנים שהכהנים מברכים את ישראל דא
  .קאי, ולא אשלש ברכות

רמז לנו בלשון הזה, דהמתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה  למשמר היוצא.

, כי הברכה שמברכים היתה מי ששיכן וכו' ישכן ביניהם אהבה אחוה ).צב בא קמא(בתחילה 

אה משום דשכיח שינצו על העבודה שלום ורעות, והטעם דמברכים להם ברכה זו, נר

בדברים שלא היה להם פייס, ולכן המשמר היוצא היתה צריכה לאותה ברכה גם היא על מה 
 . ע"כ.):(במדבר כא יד. קידושין לשעבר, שאם אירע ביניהם מחלוקת שיהיה והב בסופה 

  

ששיכן  'מיאת ברכת ותפילת  דוקא בשבתנראה לבאר עפ"י פנימיות, טעם לזה שאומרים  .ג

. כתוב בזוהר הקדוש את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות'

א וז"ל:  (תרומה קלה.) ֶאָחד, אּוף ָהִכי ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְלַתּתָ א ּבְ ִאיּנּון ִמְתַייֲחִדין ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדְ ּכְ

א ַחד ָלֳקבֵ  הֹון ְלֵעיּלָ ֶאָחד, ְלֶמהֵוי ִעּמְ ָרָזא ּדְ א, ָלא ָיִתיב ּבְ ִריְך הּוא ֶאָחד ְלֵעיּלָ א ּבְ ל ַחד, קּוְדׁשָ

ֶאָחד. וְ  יֵליּה, ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ּבְ ַגְווָנא ּדִ ֶאָחד ּכְ ָרָזא ּדְ ִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּבְ יָקֵריּה, ַעד ּדְ ָהא ַעל ּכּוְרְסָייא ּדִ

ת, ּבָ ׁשַ מֹו ֶאָחד. ָרָזא ּדְ ְיָי' ֶאָחד ּוׁשְ ֵרי  אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדַ ֶאָח''ד, ְלִמׁשְ ָרָזא ּדְ ִאְתַאֲחָדא ּבְ ת, ּדְ ּבָ ִאיִהי ׁשַ
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ֶאָח' ָרָזא ּדְ א, ּבְ יׁשָ יָרא ַקּדִ ָהא ִאְתַאֲחַדת ּכּוְרְסָייא ַיּקִ ָתא, ּדְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ֶאָחד. ְצלֹוָתא ּדְ 'ד, ֲעָלּה ָרָזא ּדְ

ָאה. א ִעּלָ יׁשָ א ַקּדִ ֵרי ֲעָלּה ַמְלּכָ ַנת ְלִמׁשְ ּקָ ת  ְוִאְתּתַ ְרׁשַ ָתא, ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתּפַ ּבְ ד ַעֵייל ׁשַ ּכַ

א, ְוִאְתעַ  יׁשָ ְנִהירּו ַקּדִ ִיחּוָדא ּדִ ָאַרת ּבְ ּתְ ִרין ִמיָנּה, ְוִאיִהי ִאׁשְ יִנין ִמְתַעּבְ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוָכל ּדִ ַרת ִמּסִ ּטְ

א, ְוָכל ׁשּוְלָטנִ  יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ה ִעְטִרין ְלַגּבֵ ַכּמָ רּו ּבְ הּו ַעְרִקין, ְוִאְתַעּבְ ּלְ ִדיָנא ּכֻ י רּוְגִזין ּוָמאֵרי ּדְ
הּ  הּו ָעְלִמין., ִמּנָ ֻכּלְ   ְוֵלית ׁשּוְלָטנּו ַאֲחָרא ּבְ

ל ֶאָחד, ִלְהיֹות תרגום:  סֹוד ׁשֶ ה ּבְ ְך ִהיא ִמְתַיֶחֶדת ְלַמּטָ ֶאָחד, ַאף ּכָ ֵהם ִמְתַיֲחִדים ְלַמְעָלה ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ם ְלַמעְ  א ְכבֹודֹו, ַעד ִעּמָ ּסֵ ב ַעל ּכִ רּוְך הּוא ֶאָחד ְלַמְעָלה ֹלא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ֶנֶגד ֶאָחד. ַהּקָ ָלה ֶאָחד ּכְ

מֹו  ל ה' ֶאָחד ּוׁשְ ַאְרנּו ַהּסֹוד ׁשֶ ֶאָחד. ַוֲהֵרי ּבֵ ּלֹו, ִלְהיֹות ֶאָחד ּבְ מֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ּכְ סֹוד ׁשֶ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ

ת, ִהי ּבָ ַ ת ֶאָחד. סֹוד ַהׁשּ ִפּלַ ל ֶאָחד. ּתְ רֹות ָעֶליָה ַהּסֹוד ׁשֶ ל ֶאָח''ד, ְלַהׁשְ סֹוד ׁשֶ ֱאֶחֶזת ּבְ ּנֶ ת ׁשֶ ּבָ א ׁשַ

ֶרה ָעֶליָה  ׁשְ ּיִ ֶנת ׁשֶ ּקֶ ל ֶאָחד, ּוִמְתּתַ סֹוד ׁשֶ דֹוׁש ּבְ בֹוד ַהּקָ א ַהּכָ ּסֵ ֲהֵרי ָאז ִמְתַיֵחד ּכִ ת, ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

דֹוׁש ָהֶעְליֹון. ֶלְך ַהּקָ יִנים כְּ  ַהּמֶ ד ָהַאֵחר, ְוָכל ַהּדִ ת, ִהיא ִמְתַיֶחֶדת ְוִנְפֶרֶדת ֵמַהּצַ ּבָ ַ ְכֶנֶסת ַהׁשּ ּנִ ׁשֶ

דֹוׁש,  ֶלְך ַהּקָ ה ֲעָטרֹות ַלּמֶ ַכּמָ ֶרת ּבְ ל אֹור ָקדֹוׁש, ּוִמְתַעּטֶ ִיחּוד ׁשֶ ֶאֶרת ּבְ ה, ְוִהיא ִנׁשְ ּנָ ָמֳעָבִרים ִמּמֶ

י יֵטי ָהֹרֶגז ּוַבֲעֵלי ַהּדִ ּלִ ם ּבֹוְרִחים, וְוָכל ׁשַ ּלָ ָכל  ,הנממ עבריםמון ּכֻ ְלטֹון ַאֵחר ּבְ ְוֵאין ׁשִ
  ָהעֹוָלמֹות.

הנה נרמז במאמר הזה הענין שצריך שיהיה אחדות בכנסת ישראל, ואח"כ יהיה היחוד. ויתכן 

'מי ששיכן את שמו בבית הזה שמה שכתוב שבשבת מברכים ברכה מיוחדת נוספת שהיא 

, הוא על הענין הזה, שיהיה אחדות בין חוה ושלום וריעות'הוא ישכין ביניכם אהבה וא
  ישראל, ועי"כ יהיה היחוד שבשבת קודש. והבן.

  

נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית  .ד

המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם'. והשומעים 
  כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. עונים אחר

: במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 

קומו ברכו את ה'  (נחמיה ט ה)עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר 

יכול על כל אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה 

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 

רן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה תקעו הכהנים בני אה

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 

ר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומ

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 

לי עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חו

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 

שם כבודך  (את)ת ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו במקדש שנאמר קומו ברכו א

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 

כהנים תקעו וחוזר ואומר מי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו 

(והן תוקעין שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 

ועל השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך  ומריעין ותוקעין)

ר הריעו זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומ

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 

כשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר בן תרדיון בסיכני ו
  הבית.

: בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן לאחר (שם)וז"ל רש"י 

הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא"י אלהי 

אל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל ברכות ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גו

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 

וא הפסוק ויברכו שם כבודך כו': ויברכו שם כבודך. היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך ה

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 

שתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': וכך הנהיג. כל מנהג זה רבי חלפתא וכ

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.

: כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו מתכנסין יז)-(הלכות תענית ד טומב"ם וז"ל הר

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 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר לתוקעים  ישראל. והן עונין אחריו ברוך

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 

ה' אלהים אלהי ישראל מן  השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך

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 

עין משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מרי

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 
  ת ובשופר כאחת כמו שאמרנו.ומריעין שם תוקעין בחצוצרו

  

וז"ל: א. כל העבודות האלו שעושין  ט)- (הלכות תמידין ומוספין ד אסדר הפיס ברמב"ם  .ה

בכל יום בפייס היו עושין אותן. וכיצד היו עושין. כל כהני בתי אבות של יום נכנסין 

ייסות ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי כהונה. והממונה שעל הפ

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 

עד שלובשין בגדי חול וחוזרין  את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד
  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. 

ין לו שלש. והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או שתים. ואם הוציא שלש מונ

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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וא שיצא בפייס וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו ה

  ראשון לעבודה.

ד. ולמה מונה המניין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים 

'ויפקדם  ד)- (שמואל א טועצמן לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר 
  בטלאים'.

זבח. הפיסו ה. ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית. הפייס הראשון מי תורם את המ

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 

בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. והשני שעומד  ומונה כדרך שביארנו. וזה שיצא

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 

עוקץ והרגל. והשמיני ראש התמיד ורגלו לכבש. והששי מעלה שתי הידים. והשביעי מעלה ה

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 

ויפיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא  קטורת מימיו יבא
  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 

יזכה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר  בעבודה מן העבודות שחרית

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.

פין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין בשחר אנשי ט. בשבת שיש שם תמידין ומוס

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 

אלו ואלו חולקין בלחם שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין הערבים. ו
 הפנים.

 



  באר                           החייםה
 

שנג  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

בגדי כהונה שלשה  .אוז"ל:  י)-(הלכות כלי המקדש פרקים חהלכות בגדי כהונה ברמב"ם  .ו

מינים. בגדי כהן הדיוט. ובגדי זהב. ובגדי לבן. בגדי כהן הדיוט הם ארבעה כלים כתנת 

בדו רקום ומכנסים ומגבעות ואבנט. וארבעתן של פשתן לבנים וחוטן כפול ששה והאבנט ל
  .בצמר

בגדי זהב הן בגדי כהן גדול והם שמנה כלים. הארבעה של כל כהן. ומעיל ואפוד וחושן  .ב

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 
  .ניו צונפין בה ככובע ולפיכך נקראת מגבעתעל השבר. וב

בגדי לבן הם ארבעה כלים שמשמש בהן כ"ג ביוה"כ. כתנת. ומכנסים. ואבנט. ומצנפת.  .ג

וארבעתן לבנים וחוטן כפול ששה ומן הפשתן לבדו הם. ושתי כתנות אחרות היו לו לכהן 

שים מנה משל גדול ביום הכפורים. אחת לובשה בשחר ואחת בין הערבים. ושתיהם בשל
  .הקדש ואם רצה להוסיף מוסיף משלו ומקדיש התוספת ואחר כך עושה בה הכתנת

 (שמות כחבגדי כהונה מצוותן שיהיו חדשים נאים ומשולשים כדרך בגדי הגדולים שנאמר  .ד

'לכבוד ולתפארת' היו מטושטשין או מקורעין או ארוכין יתר על מדתו או  מ) שמות כח, ב

או שסלקן באבנט ועבד עבודתו פסולה. היו משוחקין או שהיו ארוכים קצרים פחות ממדתו 

  .וסילקן באבנט עד שנעשו כמדתו ועבד עבודתו כשרה

כל בגד מבגדי כהונה שנעשו צואין אין מלבנין אותן ואין מכבסין אותן אלא מניחן  .ה

ם ביום לפתילות ולובש חדשים. ובגדי כהן גדול שבלו גונזין אותן. ובגדי לבן שעובד בה

הצום אינו עובד בהם פעם שניה לעולם אלא נגנזין במקום שיפשוט אותם שם שנאמר 

  .'והניחם שם' והם אסורין בהנאה כג) (ויקרא טז

מכנסי כהנים הדיוטים שבלו ואבנטיהם היו עושין מהן פתילות ומדליקין בהן במקדש  .ו
  .ן פתילות למנורת תמידבשמחת בית השואבה. וכתנות כהנים הדיוטים שבלו היו עושין מה

כל בגדי הכהנים אינן באים אלא משל ציבור. ויחיד שהתנדב בגד מבגדי כהונה מוסרו  .ז

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

הדיוטים היו עושין מהן מחלצות רבות. וששה ותשעים חלון היו במקדש  בגדי כהנים .ח

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 
  .תיהן וסותמןונוטלין הכלים. וכשיצאו מחזירין הבגדים לחלונו

ולמה עשו ארבעה חלונות לכל משמר. לפי שלא יהיו הכלים מעורבין. אלא כל  .ט

המכנסים בחלון אחד וכתוב עליו מכנסים. וכן האבנטים בחלון אחד וכתוב עליו אבנט וכן 
  .המצנפות כולן בחלון אחד. והכתנות כולן בחלון אחד

  .עת שיצא מן המקדשכהן גדול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה או ב .י

בגדי כהונה מותר ליהנות בהן. לפיכך לובשם ביום עבודתו ואפילו שלא בשעת עבודה  .יא

  .חוץ מן האבנט מפני שהוא שעטנז

אסור לכהן הדיוט ללובשו אלא בשעת עבודה. אין הכהנים לובשין לעבודה אלא צמר  .יב
  .ופשתים בלבד

הפשתים והוא הבוץ. ו'תכלת' האמורה בכל  וכל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'בד' הוא .יג

מקום היא הצמר הצבוע כעצם שמים שהוא פתוך מן הכוחל. ה'ארגמן' הוא הצמר הצבוע 
  .אדום. ו'תולעת השני' הוא הצמר הצבוע בתולעת

כל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'שש משזר' צריך שיהיה החוט כפול ששה. ומקום  .יד

בדו כשר. ומצוה מן המובחר שיהיה כפול ששה. ומקום שנאמר 'בד' אם היה חוט אחד ל
  .שנאמר בו 'משזר' בלבד צריך שיהיה חוטן כפול שמנה

כל מקום שנאמר בתורה 'מעשה רוקם' הוא שתהיינה הצורות הנעשות באריגה נראות  .טו
  .מצד אחד בפני האריג. ו'מעשה חושב' הוא שתהיה הצורה נראית משני צדדין פנים ואחור

ד מעשה הבגדים. הכתונת בין של כ"ג בין של כהן הדיוט משבצת היתה שהיא וכיצ .טז

בתים בתים באריגתה כמו בית הכוסות כדרך שעושין האורגין בבגדים הקשים. ובית יד 
  .שלה נארג בפני עצמו ומחברין אותו עם גוף הכתונת בתפירה

   .ורוחבו כרוחב היד אורך הכתונת עד למעלה מן העקב. ואורך בית יד שלה עד פס ידו. .יז

המכנסים בין של כ"ג בין של כהן הדיוט הם ממתנים עד ירכים שהוא למעלה מן  .יח

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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אבנט רוחבו כמו שלש אצבעות המצנפת של כ"ג או הדיוט ארכו שש עשרה אמות. וה .יט

ואורכו ל"ב אמה. מקיפו ומחזירו כרך ע"ג כרך. ובגדי כהונה כולן אין עושין אותן מעשה 
  .'מעשה אורג' כז) םש, כב לט םש, לב (שמות כחמחט אלא מעשה אורג שנאמר 

כיצד מעשה הציץ. עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות ומקיף מאוזן לאוזן  .אט'. פרק 

יו שני שיטין קדש לה', קדש מלמטה לה' מלמעלה. ואם כתבו בשיטה אחת כשר. וכותב על
  .ופעמים כתבוהו בשיטה אחת

חופר את האותיות מאחריו והוא מדובק על השעוה עד  [כיצד]והאותיות בולטות בפניו  .ב

שבולט. והוא נקוב בשתי קצותיו. ופתיל תכלת למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה 
  .ל כננד העורףנקשר בפתי

המעיל כולו תכלת. וחוטיו כפולין שנים עשר ופיו ארוג בתחילת אריגתו. ואין לו בית  .ג

יד. אלא נחלק לשתי כנפים מסוף הגרון עד למטה כדרך כל המעילים ואינו מחובר אלא 

'לא  כג) שמות לט, לב (שמות כחכנגד כל הגרון בלבד. והקורע פי המעיל לוקה שנאמר 
  .הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקהיקרע' והוא 

ומביא תכלת וארגמן ותולעת שני כל מין משלשתן שזור שמונה לפי שנאמר בשוליו  .ד

'משזר' נמצאו חוטי השולים ארבעה ועשרים ועושה אותן כמין רמונים שלא  כד) (שמות לט

ם ושבעים ענבולים פתחו פיהן ותולה אותן במעיל. ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שני

הכל זהב ותולה בו ששה ושלשים בשולי כנף זה וששה ושלשים בשולי כנף זה. והזוג עם 

 כו) (שמות לטהענבול התלוי בין שניהם כאחד נקרא פעמון עד שיהיו שוליו משני צדדיו 
  .'פעמון ורמון פעמון ורמון'

קח חוט אחד זהב הזהב שבאריגת האפוד והחושן האמור בתורה ככה הוא מעשהו. לו .ה

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. 

'וירקעו את  ג) (שמות לטנמצאו ארבעה חוטי זהב ונמצאו כל החוטים שמנה ועשרים שנאמר 

'לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך  ג) (שמות לטו' פחי הזהב' וג

  .השש' מלמד שחוט הזהב כפול בתוכן

כיצד מעשה החושן. אורג בגד מעשה חושב מן הזהב והתכלת והארגמן ותולעת השני  .ו

והשש על שמנה ועשרים חוטין כמו שביארנו ארכו אמה ורחבו זרת וכופלו לשנים. נמצא 

ל זרת מרובע. וקובע בו ארבעה טורים של אבן המפורשים בתורה כל אבן מהן זרת ע
  .מרובע ומשוקע בבית של זהב שמקיפו מלמטה ומארבע רוחותיו
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ומפתח על האבנים שמות השבטים כתולדותם ונמצא כותב על האודם ראובן ועל ישפה  .ז

מבנימין שבטי יה  בנימין. וכותב בתחלה למעלה מראובן אברהם יצחק ויעקב וכותב למטה
  .כדי שיהיו כל האותיות מצויות שם

ועושה על ארבע זויות של חושן ארבע טבעות זהב. ונותן בשתי הטבעות של מעלה  .ח

שהחושן נתלה בהן שתי עבותות הזהב. והם הנקראים שרשרות. ונותן בשתי טבעות של מטה 
  .שהן כנגד הדדים שני פתילי תכלת

ל אדם מכתף לכתף. ואורכו מכנגד אצילי הידים מאחוריו עד האפוד רוחבו כרוחב גבו ש .ט

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 

על כתפות הכהן. וקובע על כל  חוטין כמעשה החושן. ותופר עליו שתי כתיפות כדי שיהיו

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 

והאבן שכתוב בה ראובן על . [ציור] כ"ה אות באבן זו וכ"ה אות באבן זו. וכך היו כתובין

יפו הימנית. והאבן שכתוב בה שמעון על כתיפו השמאלית. ועושה בכל כתף שתי טבעות כת

אחת מלמעלה בראש הכתף ואחת מלמטה לכתף למעלה מן החשב. ונותן שתי עבותות זהב 
  .בשתי טבעות שלמעלה והם הנקראים שרשרות

ניס ואחר כך מכניס קצות העבותות של חושן בטבעות של מעלה בכתפות האפוד. ומכ .י

שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות של מעלה מחשב האפוד. ומורידין את 

(שמות השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות כדי שידבקו זה בזה 

'ולא יזח החושן מעל האפוד'. וכל המזיח חושן מעל האפוד ומפרק  כא) שמות לט, כח כח
  .חיבורן דרך קלקול לוקה

נמצא כשלובש האפוד עם החושן יהיה החושן על לבו בשוה והאפוד מאחריו וחשב  .יא

האפוד קשור על לבו תחת החושן. ושתי כתפות האפוד על שתי כתיפיו. ושתי עבותות זהב 

ושני חוטי תכלת  .יורדות מעל כתיפיו מכאן ומכאן מכתפות האפוד עד טבעות החושן

החושן התחתונות עד שתי טבעות כתפות האפוד מרוכסין מתחת אצילי ידיו. משתי טבעות 
  .התחתונות שהם למעלה מן החשב

כיצד סדר לבישת הבגדים. לובש המכנסים תחלה וחוגר את המכנסים למעלה  .אי'. פרק 

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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'ולא יחגרו ביזע' במקום שמזיעין. וכך קיבל  יח) (יחזקאל מדועל האבנט מפורש בקבלה  .ב
  .. ואח"כ צונף במצנפת כמין כובע'על לבביהון יסרון'יונתן בן עוזיאל מפי הנביאים ותרגם 

כהן גדול אחר שחוגר באבנט לובש המעיל. ועל המעיל האפוד והחושן וחוגר בחשב  .ג

'מעיל  )כב לט םש, ה כט םש, לא (שמות כחהחושן ולפיכך נקרא  האפוד על המעיל מתחת

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

'ועשית בגדי  )ב (שמות כחמצות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהן שנאמר  .ד

'ואת בניו תקריב והלבשתם כתנות' וכהן גדול ששימש בפחות משמנה  ח) (שמות כטקדש' 

בגדים אלו. או כהן הדיוט ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו הוא הנקרא מחוסר בגדים 

'וחגרת אותם  ט) (שמות כטועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים כזר ששימש שנאמר 

'והיתה להם כהונה' בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהן. אין בגדיהן  )ט (שמות כטאבנט' 

 ז) יח , שםלח, שם י ג , שםנא (במדבר אעליהן אין כהונתם עליהן אלא הרי הם כזרים ונאמר 
  .'והזר הקרב יומת'

כשם שהמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה. כך היתר בגדים. כגון שלבש שתי  .ה

ים. או כהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד ה"ז מחלל העבודה כתנות או שני אבנט
  .וחייב מיתה בידי שמים

ולבשם' מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו  'על בשרו ד) (ויקרא טזנאמר בבגדי כהונה  .ו

לבגדים. אפילו נימא אחת או עפר או כינה מתה אם היתה בין בשר לבגד הרי זו חציצה 

אין הכהן יכול לעבוד בתפילין של יד שהרי חוצצת. אבל של ראש  ועבודתו פסולה. לפיכך
  .אינה חוצצת. ואם רצה להניחם בשעת העבודה מניח

וצריך להזהר בשעה שלובש שלא יהיה אבק בין בגדו לבשרו ולא כינה אע"פ שהיא  .ז

בחיים. ושלא תכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו. ולא 

ידו תחת חלוקו לחיק. ולא יצא שערו מן הבגד. ולא יהיה בבגד נימא מדולדלת. ואם  יכניס
  .היה שם אחד מכל אלו עבודתו כשירה

כרך על בשרו בגד שלא במקום בגדים כגון שכרכו על אצבעו או על עקבו אם היה בו  .ח

ול שלש אצבעות על שלש אצבעות ה"ז חוצץ ופוסל פחות מכאן אינו חוצץ. ואם היה צלצ
  .קטן הואיל והוא חשוב בגד בפני עצמו הרי זה פוסל ואע"פ שאין בו שלש על שלש
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כהן שלקה באצבעו מותר לכרוך עליה גמי בשבת. או בגד שאין בו שלש על שלש  .ט

ועובד. ואם נתכוון להוציא דם אסור. והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי בשעת 
  .עבודה

תומים כדי להשלים שמנה בגדים ואע"פ שלא היו נשאלין בהן. עשו בבית שני אורים ו .י

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

וכיצד שואלין עומד הכהן ופניו לפני הארון והשואל מאחריו. פניו לאחרי הכהן ואומר  .יא

שואל אעלה או לא אעלה. ואינו שואל בקול רם ולא מהרהר בלבו אלא בקול נמוך כמי ה

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

ואלין על שני דברים כאחד. ואם שאל משיבין על הראשון בלבד. ואין נשאלין ואין ש .יב

 כא) (במדבר כזבהן להדיוט אלא או למלך או לבית דין או למי שצורך הציבור בו שנאמר 

'ולפני אלעזר הכהן יעמוד' וגו'. 'הוא' זה המלך. 'וכל בני ישראל' זה הוא משוח מלחמה או 
  .הגדול ית דיןכל העדה' אלו במי שצורך הציבור בשאילתו. 'ו

זה שאתה מוצא בדבר נביאים שהכהנים היו חוגרין אפוד בד לא היו כהנים גדולים.  .יג

שאין האפוד של כ"ג אפוד בד. ואף הלוים היו חוגרין אותו שהרי שמואל הנביא לוי היה 

ני הנביאים 'נער חגור אפוד בד' אלא אפוד זה היו חוגרים אותו ב יח) ב '(שמואל אונאמר בו 

ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקדש להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר על 
  .פי האפוד והחשן ברוח הקדש

  

ּה ְקבּוָעה, ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה.(ה ח)סוכה מסכת במשנה ב .ז ְעּתָ רֹום, ְוַטּבַ ּדָ ה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ּבַ ְלּגָ   : ּבִ

היו שם גם עשרים וארבע חלונות שבהם בגדי כהונה חלון  בפירוש המשניות להרמב"ם: וכן

לכל משמרה, וכולם סגורים, וכשנכנסת משמרה לעבודה פותחת אותו החלון שלה, חוץ 

לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה ממשמרת בלגה גזרו עליה חכמים שתהא משמרה זו 

בודה שלהם. ועשו כמשמרה היוצא, ולא השאירו לה סימן להראות בו שהע וחלונה סתומה

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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וגזרו חכמי אותו הדור על כל המשמרה שיצאה מתוכה תרבות רעה זו מה  להם בעת צרתם.
  שאתה רואה, וקבעו את זה לדורות הבאים כדי שיוסרו בני אדם.

  

וכן הגי' בכל הנוסחאות שבידי ואף . דומה לתרקב גדול כתוב בתוספות יום טוב וז"ל: .ח

לא כלי המחזיק ג' על פי שבתרקב עצמו לא שייך לומר גדול שהרי אינו נקרא תרקב א

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

ותמה רתוי"ט האיך שייך גבי תרקב שהוא מדה וז"ל:  (לעיל ג ו)ב התפארת ישראל לעיל כת

קבועה, מלת גדול והרי מדתו קבוע. ולכן רצה למחוק מלת גדול. ולפענ"ד א"צ למחוק, 

(ב"ב דרגילין היו בב' תרקבין, א' שלא היה מחזיק רק ב' קבין, ורק מדגודשא תילתה הוה 

ה מחזיק עם הבירוץ ג' קבין, ולהכי קראוהו תרקב קטן. והב' , להכי כשיגדישוהו הידפ"ט א')

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 

חצי קב מהאפר, וחוששים שיתפזר קביין ומחצה, וכדמסיק התנא, היה צריך עכ"פ להגדיש 
 .בלכתו. להכי בחרו טפי לעשותו דומה לתרקב גדול

  

, בענין ההבדלים שיש בקטורת, בין הקטורת שבכל יום, אל הקטורת של (ד ד)ביומא  .ט

ל ָזָהב, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבשֶׁ יום הכיפורים:  ֶסף ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ׁשֶ ל ּכֶ ׁשֶ ָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ּבְ ל ָזָהב ּבְ

ין, ְוַהּיֹום  ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ין ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ׁשֶ ַעת ַקּבִ ל ַאְרּבַ ָכל יֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ּבְ

ל ְסָאה ּוְמָעֶרה  ָכל יֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּבְ ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ַרּבִ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ חֹוֶתה ְבׁשֶ

ָכל יֹום ָהְיָתה ְבתֹוְך שֶׁ  ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ּבְ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ין, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ

ָכל יֹום ָהָיה ְזָהָבּה ָירֹוק, ְוַהּיוֹ  ה. ּבְ ָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדּה ְקָצָרה, ְוַהּיֹום ֲאֻרּכָ ה. ּבְ ם ְכֵבָדה, ְוַהּיֹום ַקּלָ

ְבֵרי ַרבִּ  ִים, ְוַהּיֹום מֹוִסיף ְמֹלא ָאֹדם, ּדִ ין ָהַעְרּבַ ֲחִרית ּוְפָרס ּבֵ ׁשַ ָרס ּבְ ָכל יֹום ַמְקִריב ּפְ י ְמַנֵחם. ּבְ
ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ה, ְוַהּיֹום ּדַ ָכל יֹום ָהְיָתה ַדּקָ   .ָחְפָניו. ּבְ

חתיה, הוא מיוחד לגריפת האש, לחתות אש מיקוד. ולא בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל: 

כוהו ביום צום כפור לערות את האש ממחתה למחתה שניה כדי שלא ליגע כהן גדול הצרי

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. 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשס
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ר ביארנו שעור הקב והסאה וזולתן מן המדות וידה ארוכה כדי שיקל עליו נשיאתה. וכב

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.

  

אי אפשר שיהיה קרבנו של  .א וז"ל: מקדש ו)(הלכות כלי הברמב"ם סדר והלכות המעמד  .י

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 

נקראים אנשי מישראל כשרים ויראי חטא ויהיו שלוחי כל ישראל לעמוד על הקרבנות והם ה

מעמד. וחלקו אותם כ''ד מעמדות כמנין משמרות כהונה ולויה. ועל כל מעמד ומעמד אחד 
  .מהן ממונה על כולם והוא נקרא ראש המעמד

בכל שבת ושבת מתקבצין אנשי מעמד של אותה שבת. מי שהיה מהן בירושלים או קרוב  .ב

חוקים שבאותו מעמד כיון לה נכנסין למקדש עם משמר כהונה ולויה של אותה שבת. והר
  .שהגיע מעמד שלהן הן מתקבצין לבית הכנסת שבמקומן

ומה הן עושין אלו המתקבצין בין בירושלים בין בבתי כנסיות מתענין בשני בשבת שלהן.  .ג

ובשלישי וברביעי ובחמישי. אבל בערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד שבת ובאחד בשבת 
  .נג שבת לצוםאינם מתענים כדי שלא יצאו מעו

ובכל יום ויום משבת שהיה מעמדן מתפללין ארבע תפלות שחרית ומנחה ונעילה ועוד  .ד

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 

יום בשחרית ובתפלה השניה שמוסיפין אבל במנחה לא היו קורין בספר תורה  פעמים בכל

אלא על פה כקוראין את שמע. ולא היו מתקבצין לתפלת מנחה בע''ש מפני שהן טרודין 
  .לשבת

וקיבוצן לכל תפלה מארבע תפלות אלו ועמידתן שם לתפלה ולתחינה ולבקשה ולקרות  .ה

  .בתורה נקרא מעמד

'בראשית' ו'יהי  (בראשית א)ין במעשה בראשית. ביום הראשון קוראין ובמה היו קורא .ו

ישרצו'. 'יהי מאורות' ו' ו'יהי מאורות'. ברביעי רקיע'. בשני 'יהי רקיע' ו'יקוו'. בשלישי 'יקוו'
  .ותוצא הארץ' 'ויכולו''ותוצא הארץ'. בששי 'בחמישי 'ישרצו' 

 



  באר                           החייםה
 

שסא  חיי תמיד משנה ו פרק ה
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ה אחד. ושתי פרשיות שקוראין פרשה גדולה קוראין אותה בשנים וקטנה קורא אות .ז

  .שחרית. הם שחוזרין וקורין אותן בתפלה השניה בספר. וחוזרין וקוראין אותן במנחה על פה

שמנת ימי חנוכה לא היו אנשי מעמד עושין מעמד בשחרית וכל יום שיש בו קרבן מוסף  .ח

וכל  לא היה בו מעמד לא בתפלה שניה שלהם ולא במנחה. אלא בשחרית ובנעילה בלבד.
  .יום שהיה בו קרבן העצים לא היה בו מעמד. בנעילה אלא בשחרית ובתפלה שניה ובמנחה

ומהו קרבן העצים. זמן קבוע היה למשפחות משפחות לצאת ליערים להביא עצים  .ט

למערכה. ויום שיגיע לבני משפחה זו להביא העצים היו מקריבין עולות נדבה וזהו קרבן 
  .ואסורין בו בהספד ובתענית ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג העצים והיה להם כמו יו''ט.

אפילו יחיד שהתנדב עצים או גזרים במערכה אסור באותו היום בהספד ובתענית  .י

  .ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג

אנשי מעמד אסורין מלספר ומלכבס כל שבת שלהן. ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת  .יא

ולכבס כדי שלא יכנסו למעמדם כשהם מנוולין. אלא יספרו ומפני מה אסרו עליהם לכפר 
  .ויכבסו מקודם

  



  באר                           החייםה
 

שסג  חיי תמיד משנה א פרק ו

  

  

  

  
  פרק ו

  א משנה
  

ַמֲעלֹות עֹוִלים ֵהֵחּלוּ  כוּ  ִמי. ָהאּוָלם ּבְ זָּ ּון ׁשֶ חַ  ְבִדׁשּ  ִמְזּבֵ
ִניִמי נֹוָרה ַהּפְ יִמין ָהיוּ  ְוַהּמְ ָכה ִמי. ִלְפֵניֶהם ַמְקּדִ זָּ ּון ׁשֶ  ְבִדׁשּ
חַ  ִניִמי ִמְזּבֵ ִני ֶאת ְוָנַטל, ַנסִנכְ  ַהּפְ ֲחָוה ַהּטֶ ּתַ  ִמי. ְוָיָצא ְוִהׁשְ
ָכה זָּ ּון ׁשֶ נֹוָרה ְבִדׁשּ ֵני ּוָמָצא ִנְכַנס, ַהּמְ ים ֵנרֹות ׁשְ  ִמְזָרִחּיִ
ן, ּדֹוְלִקין ֵ ְזָרִחי ֶאת ְמַדׁשּ יחַ , ַהּמִ ֲעָרִבי ֶאת ּוַמּנִ , דֹוֵלק ַהּמַ
ּנוּ  ּמֶ ּמִ נֹוָרה ֶאת ַמְדִליק ָהָיה ׁשֶ ִים יןבֵּ  ַהּמְ ָבה ְמָצאוֹ . ָהַעְרּבַ ּכָ , ׁשֶ
נוֹ  ְ ח ּוַמְדִליקוֹ  ְמַדׁשּ ְזּבַ ֲעָלה ַהּכּוז ֶאת ָנַטל. ָהעֹוָלה ִמּמִ  ִמּמַ
ה ִנּיָ ֲחָוה, ׁשְ ּתַ   :ְוָיָצא ְוִהׁשְ

ַמֲעלֹות עֹוִלים ֵהֵחּלוּ  התחילו הכהנים שזכו בקטורת  .ָהאּוָלם ּבְ
  .אהאולם ובמחתה, לעלות בשתים עשרה המדרגות העולות אל

כוּ  ִמי ּזָ ּון ׁשֶ ַח  ְבִדׁשּ ִניִמי,  ִמְזּבֵ  הכהן שזכה בדישון מזבח הפנימי,ַהּפְ
נֹוָרה,  יִמין ָהיוּ  והכהן שזכה בדישון המנורה,ְוַהּמְ ִלְפֵניֶהם,  ַמְקּדִ

  .במקדימים לפני הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה
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 רע"ב. תפארת ישראל. .א



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשסד

ָכה ִמי ּזָ ּון ׁשֶ ַח  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ הכהן שזכה בדישון מזבח  ,ִנְכַנס ַהּפְ

ִני,  ֶאת ְוָנַטל הפנימי נכנס להיכל, ולקח את הטני שבתוכו ַהּטֶ
 , מהמקום שהשאירו שם על הריצפה ליד מזבח הפנימי,גהדשן

ֲחָוה,  ּתַ ְוָיָצא  ומשתחווה, שהרי עכשיו גמר את עבודתו,ְוִהׁשְ
, דושופך את הדשן שבתוך הטני ליד המזבח החיצון .מההיכל

. ונבלע וואת מוראות העוף הותנים את תרומת הדשןבמקום שנ
  .זשם במקומו
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 רע"ב. תפארת ישראל. .ב

  כדלעיל ג' ט'. .ג
ברע"ב וז"ל: החלו. אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות  .ד

היו לאולם. ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח האולם, ששתים עשרה מעלות 
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 

ציאין זה הטני וזה הכוז ושופכים הדשן נרות וגומר השלמת דשון המנורה, ואז היו שניהן מו
  במקום אחד אצל המזבח קדמה.

ָחִלים ֵהיָלְך  :)ד (תמיד א לעילכמו שכתוב  .ה ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ָנַטל ַמְחּתַ
יַע ָלִרצְ  ִניִמּיֹות, ְוָיַרד. ִהּגִ לֹות ַהּפְ ֶבׁש ְוֵהיָלְך, ָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ל ּכֶ פֹון, ָהַלְך ְלִמְזָרחֹו ׁשֶ ָניו ַלּצָ ָפה, ָהַפְך ּפָ

ּנֹוְתִנין  ה ְטָפִחים, ְמקֹום ׁשֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ר ַאּמֹות. ָצַבר ֶאת ַהּגֶ ֶעׂשֶ ּכְ
נֹוָרה ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ    .ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ

ִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .ו ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ
ן ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ   .ַהּמִ

עם בני מעיה, ונוצה לשון דבר המאוס,  בנוצתה.מקום הרעי, וזה הזפק:  מוראתו.וברש"י וז"ל: 
, וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן, שאמר, 'באוכליה'שתרגם אונקלוס , וזהו 'כי נצו גם נעו'כמו 

נוטל את הקורקבן עמה. ורבותינו ז"ל אמרו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם 
והקרב והכרעים 'הנוצה שעל העור. בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה, נאמר 

אצל את המעים שאכלו מן הגזל:  'והשליך', נאמר , בעוף שנזון מן הגזל'ירחץ במים והקטיר
מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,  אל מקום הדשן.במזרחו של כבש:  המזבח קדמה.

  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן
  יומא כ"א. .ז



  באר                           החייםה
 

שסה  חיי תמיד משנה א פרק ו

ִני:  ֶנא חמלשוןּטֶ ְמּתָ ַבּטֶ . בו שם את טדומה לסל ופיו רחב ,ְוׂשַ
  .יהדשן ממזבח הפנימי

ֲחָוה: ּתַ   .יאכל השתחוואה היא בפישוט ידים ורגליים ִהׁשְ

את הטבת נרות המנורה, עושים בשני פעמים, בתחילה לחמש 
יקים ועושים עבודה אחרת, ואחר כך מטיבים את נרות, ומפס

להרחיב , דהיינו יבשתי הנרות. וזה כדי להרגיש את כל העזרה
  .יגמשך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכר

התנא שאומר את משנה זו, סובר שהמנורה מונח מזרח 
  .ידומערב. דהיינו שלש קנים למזרח, ושלש קנים למערב

  .טוהם הנקראים 'נרות מזרחיים'שני הנרות הסמוכים לצד מזרח, 
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  דברים כ"ו ב'. .ח
  רע"ב לעיל ג' ו'. .ט
  לעיל ג' ט'. .י

  ב: תפארת ישראל.מגילה כ" .יא
 (שמות ל ז)כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז. אבל יש טעם נוסף, שכתוב  .יב
(יומא לג: וראה פירוש המשניות להרמב"ם  חלקהו לשני בקרים -' בהטיבו את הנרותבבקר בבקר '

  .כאן)
ה בדישון המנורה וכיצד סדר ההטבה זה שזכוז"ל:  (ג יז) רמב"ם. בהלכות תמידין ומוספין .יג

ו ושל זהב היה דומה לקיתון גדול. מדשן בו את הפתילות שכבו ואת מנכנס וכלי בידו וכוז ש
השמן הנשאר בנר והטיב חמשה נרות ומניח הכוז שם לפני המנורה על מעלה שנייה משלש 

 .ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו ומשתחוה ויוצא מעלות שלפניה ויוצא.
  כ.ע"
  עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל לעיל ג' ט'.  .יד

 ביאלעזר בר ביור ,מזרח ומערב מונח מנורהשהבר ורבי סמחלוקת תנאים איך המנורה עומדת: 
  .(מנחות צח:) צפון ודרוםשהמנורה מונח בר ושמעון ס

פסק כמו התנא שסובר שהמנורה מונח מצפון לדרום.  (הלכות בית הבחירה ג יב)הרמב"ם 
  אב"ד חולק.והר

  ראה ב'אוצר התמיד' את פירוש המשניות להרמב"ם למשנה זו.
  עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל. .טו



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשסו

הוא הנר השני מצד מזרח, והוא נקרא 'מערבי'  טז'נר המערבי'
  .יזלגבי הנר הראשון החיצון במזרח

לפני שחיטת קרבן התמיד כבר הטיב את חמש הנרות 
  , ועכשיו בא לשני הנרות הנשארים.יחמהמנורה

ָכה ִמי ]א[ ּזָ ּון ׁשֶ נֹוָרה ְבִדׁשּ בדישון המנורה  הכהן שזכה ִנְכַנס, ַהּמְ

ֵני ּוָמָצא ,יטנכנס להיכל ים ֵנרֹות ׁשְ ומוצא את שני  ,ּדֹוְלִקין ִמְזָרִחּיִ
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 ,מאי עדות ,עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל: (שבת כב: מנחות פו:)בגמרא  .טז
  .שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים ,אמר רב זו נר מערבי

מכאן  והיה נר מערבי דולק.וכו'  ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיקתנו רבנן : (לט.)ביומא ו
  ואילך פעמים דולק פעמים כבה.

פ שממנו מתחיל להדליק "ואע .לאחר שכבו שאר כל הנרות והיה נר מערבי דולק.ברש"י: 
ב מחוץ כדכתי ,והוא עדות שהשכינה שורה בישראל ,הטבת נרות שחרית םערבית בו היה מסיי

עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה  (כב:)ואמרינן במסכת שבת  ,לפרוכת העדות
מאי עדות זה נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה  (שם)ואמרינן  ,בישראל

שבעת הנרות סדורים מזרח  (מנחות צח:)למאן דאמר  ,ואיזהו נר מערבי .מתחיל ובה היה מסיים
  וכו'. .ערבי נר שני שסמוך לראשון שבמזרחקרי נר מ ,ומערב

  רש"י שבת כ"ב: רש"י יומא ל"ט. רע"ב. תפארת ישראל. .יז
ומה שמיטיב חמש של צד וז"ל:  (לעיל ג ט)בטעם שדוקא נר זה הוא הנר מערבי, כתב הרע"ב 

מערב תחילה, ולא חמש לצד מזרח ולבסוף שתים של מערב ומהם היה לו להדליק, ולא עביד 
אמרה להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו לפני ה',  (ויקרא כד)ם דכתיב הכי משו

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 

יק ממנו. ובנר ראשון אי אפשר, דהא כתיב לפני ה', מאותו נר של אתוקם הנס והוקבע להדל
  .צד שכינה שהוא לצד מערב, ואין נר ראשון קרוי לפני ה'

  לעיל ג' ט'. .יח
י. דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין  וז"ל: )יז-ג י(הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם  .יט

ותו אהרן ובניו'. והדלקת הנרות דוחה את 'יערוך א (שמות כז כא)הערבים מצות עשה שנאמר 
'להעלות נר  (שמות כז כ, ויקרא כד ב)השבת ואת הטומאה כקרבנות שקבוע להן זמן שנאמר 

  תמיד'.
'מערב עד בקר'  (שמות כז כא, ויקרא כד ג)יא. וכמה שמן הוא נותן לכל נר. חצי לוג שמן שנאמר 

ן את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר. ואין מחנכי
  בין הערבים.

 



  באר                           החייםה
 

שסז  חיי תמיד משנה א פרק ו

ן ,כהנרות המזרחיים דולקים ֵ ְזָרִחי ֶאת ְמַדׁשּ מכבה ומנקה את  ,ַהּמִ

יַח  הנר הכי קרוב לצד מזרח, ֲעָרִבי ֶאת ּוַמּנִ ומשאיר את דֹוֵלק,  ַהּמַ

ּנוּ  ו ואינו מנקהו,ואינו מכבה ,כאהנר המערבי לו לדלוק ּמֶ ּמִ  ָהָיה ׁשֶ
נֹוָרה ֶאת ַמְדִליק ין ַהּמְ ִים,  ּבֵ ונשאר דולק כל היום בנס, ומהנר ָהַעְרּבַ

  .כבהמערבי מדליק את שאר נרות המנורה בין הערביים

ן:  ]ב[ ֵ מסיר את השמן הישן, ומסיר את הפתילה הישנה על ְמַדׁשּ
, ומניח הכל כד, ומנקה את האפר על ידי המחתהכגידי המלקחיים
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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 

ות היא הטבתם. ונר שמצאו שלא כבה המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה. והדלקת הנר
  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 
  יון.יכול להדליק בנר אחר משום בז

(שמות טו. כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת אסור להדליק בהן במקדש במנורה שנאמר 
  'להעלות נר תמיד' שתהא שלהבת עולה מאליה. כז כ, ויקרא כד ב)

טז. לא היה מטיב כל הנרות בפעם אחת אלא מטיב חמשה נרות ומפסיק ועושין עבודה אחרת 
  את כל העזרה.ואחר כך נכנס ומטיב השנים. כדי להרגיש 

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 

משלש מעלות שלפניה ויוצא. ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו  מעלה שנייה
  ומשתחוה ויוצא.

 [כגון לאחר שמת שמעון הצדיק ולא היה תמיד הנס]כי נשארו לדלוק מאתמול בערב, ואם כבו  .כ
  .(ראה לעיל ג ט)הרי הדליקם בחזרה לפני קצת זמן בעת שהטיב את חמשת הנרות 

  .(רע"ב)וא הנר השני מהנרות המזרחיים נר המערבי ה .כא
כל הפתילות  בפתילות ארוכות.וז"ל:  (שם). ברש"י (שבת כב:)פתילות המנורה הן ארוכות  .כב

  . ע"כ.יוצאות חוץ לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזו
מושך הפתילה עד שמדליקה וכיצד מדליקו וז"ל:  (הלכות תמידין ומוספין ג יד)רמב"ם ראה ב

  .ומחזירה. לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיון
ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור.: (כה לח)בשמות  .כג   ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ
 



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשסח

. ואחר כך שם שמן חדש כובספוג כהבכוז. ומקנח את הנרות
  .כזופתילה חדשה

ָבה ְמָצאוֹ  אבל אם ּכָ אם מצא שהנר המערבי נכבה עכשיו,  ,ׁשֶ
כגון לאחר שמת שמעון הצדיק וכבר לא היה תמיד הנס 

נֹו, , כחשנשאר דולק כל היום ְ  מנקה את הנר המערבי,ְמַדׁשּ

ְזּבַ  ּוַמְדִליקוֹ  ומדליקו מהאש שעל מזבח החיצון. ָהעֹוָלה,  חִמּמִ
ממזבח החיצון, ומדליק בו את הנר  כטמביא אש בקיסם

  .להמערבי
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הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ולמושכן בפי  ומלקחיה.ברש"י: 
ם בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טוליי"ש הנרות, ועל שם שלוקחי

  .בלע"ז
ֶתיָה (ד ט)בבמדבר  אֹור ְוֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוֶאת ַמְלָקֶחיָה ְוֶאת ַמְחּתֹ ֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת ְמֹנַרת ַהּמָ ֶגד ּתְ : ְוָלְקחּו ּבֶ

ֶהם. ְרתּו ָלּה ּבָ ר ְיׁשָ ְמָנּה ֲאׁשֶ ֵלי ׁשַ ל ּכְ   ְוֵאת ּכָ
  כמין צבת, שמושך בה את הפתילה לכל צד שירצה. מלקחיה.י: ברש"

הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר  ומחתותיה.: (שמות כה לח)ברש"י  .כד
בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה 

  .(ישעיה ל יד)פויישד"א בלע"ז, כמו לחתות אש מיקוד 
כמין כף קטנה, ושוליה פשוטין ולא סגלגלים, ואין לה מחיצה  מחתתיה.: (במדבר ד ט)רש"י ב

  לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.
לוצי"ש בלע"ז  תיה.ונר: (במדבר ד ט)רש"י 'נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה. וכדאיתא ב .כה

  שנותנים בהן השמן והפתילות.
  ן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב.מנחות פ"ח: וכ .כו
רע"ב לעיל ג' ט'. תפארת ישראל לעיל ג' ט'. ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד  .כז

  הערב, ובערב מדליקן. אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
מכיוון שראה שאין את . (כדלעיל ג ט) או שכבה כבר לפני שחיטת התמיד, והדליקו בחזרה .כח

  .(רע"ב)אזי מכבה ומדשן אותו כדי לגמור את דישון שני הנרות המזרחיים יחד  הנס,
  תפארת ישראל לעיל ג' ט'. .כט

שאין מדליקין נר מערבי  .ומדליקו מעל מזבח העולהרע"ב. תפארת ישראל. ברע"ב וז"ל:  .ל
, אש שנאמר 'ד תוקד על המזבחאש תמי' (ויקרא ו)לעולם אלא מאש של מזבח העולה, דכתיב 

  מעל המזבח החיצון תוקד: 'להעלות נר תמיד' כד) ויקרא(דכתיב  'תמיד'בה 



  באר                           החייםה
 

שסט  חיי תמיד משנה א פרק ו

לפני המנורה יש שלש מדרגות מאבן, על זה עומד הכהן ומטיב 
  .לאאת הנרות

ֲעָלה ַהּכּוז ֶאת ָנַטל ]ג[ ה ִמּמַ ִנּיָ לקח את ה'כוז' שבו השמן הישן  ,ׁשְ
, מהמדרגה השניה מתוך שלשת והפתילות הישנים והאפר

ֲחָוה, ,לבהמדרגות, ששם הניח את הכוז לאחר דישון הנרות ּתַ  ְוִהׁשְ
ושופך  .מההיכלְוָיָצא  ומשתחווה, שהרי עכשיו גמר את עבודתו,

, במקום שנותנים את לגאת מה שבתוך הכוז ליד המזבח החיצון
  .לו. ונבלע שם במקומולהואת מוראות העוף לדתרומת הדשן
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  לעיל ג' ט'. .לא
  כדלעיל ג' ט'. .לב
ברע"ב וז"ל: החלו. אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות  .לג

קדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח האולם, ששתים עשרה מעלות היו לאולם. ולפניהם היו מ
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 

שופכים הדשן נרות וגומר השלמת דשון המנורה, ואז היו שניהן מוציאין זה הטני וזה הכוז ו
  במקום אחד אצל המזבח קדמה.

ָחִלים ֵהיָלְך  :)ד (תמיד א לעילכמו שכתוב  .לד ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ָנַטל ַמְחּתַ
ָניו ַלצָּ  יַע ָלִרְצָפה, ָהַפְך ּפָ ִניִמּיֹות, ְוָיַרד. ִהּגִ לֹות ַהּפְ ֶבׁש ְוֵהיָלְך, ָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ל ּכֶ פֹון, ָהַלְך ְלִמְזָרחֹו ׁשֶ

ּנֹוְתִנין  ה ְטָפִחים, ְמקֹום ׁשֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ר ַאּמֹות. ָצַבר ֶאת ַהּגֶ ֶעׂשֶ ּכְ
נֹוָרה ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ    .ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ

ִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל : (ויקרא א טז)וף כמו שכתוב בקרבן עולת הע .לה ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ
ן ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ   .ַהּמִ

עם בני מעיה, ונוצה לשון דבר המאוס,  בנוצתה.מקום הרעי, וזה הזפק:  מוראתו.וברש"י וז"ל: 
וזה מדרשו של אבא יוסי בן חנן, שאמר,  ,'באוכליה', וזהו שתרגם אונקלוס 'כי נצו גם נעו'כמו 

נוטל את הקורקבן עמה. ורבותינו ז"ל אמרו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם 
והקרב והכרעים 'הנוצה שעל העור. בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה, נאמר 

אצל שאכלו מן הגזל:  את המעים 'והשליך', בעוף שנזון מן הגזל, נאמר 'ירחץ במים והקטיר
מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר,  אל מקום הדשן.במזרחו של כבש:  המזבח קדמה.

  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן
  יומא כ"א. .לו



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשע

ם שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה, הולכים יחד, שני הכהני
זה עם ה'טני' וזה עם ה'כוז', ושופכים יחד אצל מזבח החיצון, 

  .לזבצד מזרח של הכבש

, פיו צר, ורחב מלמטה, לחהכוז דומה לקיתון גדול של זהב ּכּוז:
  .לטועגול

ֲחָוה: ּתַ   .מכל השתחוואה היא בפישוט ידים ורגליים ִהׁשְ
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  תפארת ישראל. .לז
  כתב: קרוג של זהב.  (שם)לעיל ג' ו'. התפארת ישראל  .לח
ופיו צר  דומה לקתון.כוזא דמיא.  (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: . (לעיל ג ו)רא"ש  .לט

ומרחיב מלמטה ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר כדי 
  שלא ישפך.

  מגילה כ"ב: תפארת ישראל. .מ



  באר                           החייםה
 

שעא  חיי תמיד משנה א פרק ו

Q מאתנים את הדשןהמקום שנו R  
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  ראה לעיל א' ד'. .מא



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעב

  ב משנה
  

ָכה ִמי זָּ ה ׁשֶ ְחּתָ ָחִלים ֶאת ָצַבר, ַבּמַ י ַעל ַהּגֶ ּבֵ חַ  ּגַ ְזּבֵ ָדן ַהּמִ  ְוִרּדְ
ׁשּוֵלי ה ּבְ ְחּתָ ֲחָוה, ַהּמַ ּתַ   :ְוָיָצא ְוִהׁשְ

ָכה ִמי ]ד[ ּזָ ה ׁשֶ ְחּתָ הגחלים מחתה עם להוליך הכהן שזכה  ,ַבּמַ

ָחִלים  ֶאת ָצַברנכנס להיכל, , למזבח הפנימי י ַעל ,מבמהמחתהַהּגֶ ּבֵ  ּגַ
ַח  ְזּבֵ ָדן, ,מגהפנימי ַהּמִ ומשטח ומיישר את הגחלים על גבי  ְוִרּדְ

ׁשּוֵלי ,מדהמזבח הפנימי ה ּבְ ְחּתָ . וזה מהעל ידי תחתית המחתה ,ַהּמַ
  .מוכדי שלא יפול הקטורת מעל הגחלים

  .מזולא במחתהמקטיר את הקטורת על גבי מזבח הפנימי ממש, 

את מניח  בקודש הקדשים, בקטורת של יום הכפוריםרק אבל 
רידוד גחלים שם  איןו .הגחלים בתוך המחתה ועליה מקטיר

  .מחביום הכפורים

ֲחָוה, ּתַ ְוָיָצא  ,מטומשתחווה, שהרי עכשיו גמר את עבודתו ְוִהׁשְ
  מההיכל.
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  רע"ב.  .מב
  ל.עפ"י רמב"ם, רע"ב, תפארת ישרא .מג
  רמב"ם. ועפ"י רע"ב, תפארת ישראל. .מד
(רש"י ישעיה ו א, וכן ראה רש"י כה י, רש"י , ולא צדדים תחתיתבלשון הקודש 'שוליים' פירושו  .מה

  .שמות כה כט, רש"י במדבר ד ט, ספורנו שמות כז ח, מצודת דוד מלכים א' ז כו, ועוד)
  רע"ב. תפארת ישראל. .מו
  רע"ב.  .מז

  רע"ב.  .מח
  רע"ב לעיל משנה א'.  .מט



  באר                           החייםה
 

שעג  חיי תמיד משנה ב פרק ו

Q ]מזבח הפנימי  ]הR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעד

  ג משנה
  

ָכה ִמי זָּ טֶֹרת ׁשֶ ָזךְ  ֶאת נֹוֵטל ָהָיה, ַבּקְ ף ִמּתֹוךְ  ַהּבָ  ְונֹוְתנוֹ  ַהּכַ
זֵּר. ִלְקרֹובוֹ  אוֹ  ְלאֹוֲהבוֹ  ּנוּ  ִנְתּפַ . ְבָחְפָניו לוֹ  נֹוְתנוֹ , ְלתֹוכוֹ  ִמּמֶ

ִדים א ָזִהיר ֱהֵוי, אֹותוֹ  ּוְמַלּמְ ּמָ ּלֹא, ְלָפֶניךָ  ַתְתִחיל ׁשֶ ֶוה ׁשֶ . ִתּכָ
ְקִטיר ָהָיה לֹא. ְויֹוֵצא דְמַרדֵּ  ִהְתִחיל ה ַעד ַמְקִטיר ַהּמַ ַהְמֻמּנֶ  ׁשֶ
דֹול ֹכֵהן ָהָיה ִאם. ַהְקֵטר, לוֹ  אֹוֵמר ה, ּגָ י, אֹוֵמר ַהְמֻמּנֶ  ִאיׁשִ
דֹול ֹכֵהן ְרׁשוּ . ַהְקֵטר, ּגָ ֲחָוה ְוִהְקִטיר, ָהָעם ּפָ ּתַ   :ְוָיָצא ְוִהׁשְ

ָכה ִמי ּזָ ֹטֶרת ׁשֶ  ָהָיה טיר את הקטורת,הכהן שזכה שהוא יק, ַבּקְ
ָזךְ  ֶאת נֹוֵטל ף,  ִמּתֹוךְ  ַהּבָ את הבזך המלא קטורת מתוך  נמוציאַהּכַ
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ל  .נ דֹול ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ּגָ ף. ְוַהּכַ ֹטֶרת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ זָָּכה ַבּקְ לעיל פרק ה' משנה ד': ִמי ׁשֶ
ָזְך ָהָיה ְבתֹוכֹו, ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקֹטֶרת. ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, ּוְכִמין ְמט ים, ְוַהּבָ ת ַקּבִ לׁשֶ ּוֶטֶלת ָזָהב, ַמֲחִזיק ׁשְ

  .ָהָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן
ף. לוקח ועם פירוש:  ֹטֶרת, הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ זָָּכה ַבּקְ ִמי ׁשֶ

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת'את הכף, ככתוב בנשיאים:  ף ַאַחת ֲעׂשָ   .'ּכַ
ל ָזָהב, ה'כף' דו דֹול ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ּגָ מה לכלי הנקרא 'תרקב' גדול, שהוא כלי המחזיק ְוַהּכַ

ים, ה'כף' מחזיק שלשה קבין  ת ַקּבִ לׁשֶ [אינו שלשה קבין. 'תרקב' הוא לשון 'תרי וקב'. ַמֲחִזיק ׁשְ
  .כמו ה'טני' שמחזיק רק שני קבין וחצי]

ָזְך ָהָיה ְבתֹוכֹו, ה'בזך' שהוא כף קטן, מונח בתוך הכף, ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקטֹ  ֶרת, והבזך מלא וגדוש ְוַהּבָ
  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.
  נותן בתוך הכף.על כן שם את הקטורת בתוך הבזך, מלא וגדוש. ואת הבזך 

  ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, לכף יש כיסוי.
  ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת ָהָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן, מעל המכסה נותנים חתיכת בגד קטנה, לנוי.
ְמטּוֶטֶלת. שהוא חתיכת בגד.   ְמטּוֶטֶלת: חתיכת בגד קטנה. כמו: לֹא ֵיֵצא ָגָמל ּבִ



  באר                           החייםה
 

שעה  חיי תמיד משנה ג פרק ו

לכהן אחר  נאונותן את הבזךִלְקרֹובֹו,  אוֹ  ְלאֹוֲהבוֹ  ְונֹוְתנוֹ  הכף,
  שהוא אוהבו או קרובו.

  .נבואת הכף מניח על הריצפה

 נגוהכהן החבר או הקרוב, שופך את הקטורת לתוך חפני
  .נדהמקטיר

ר הבזך היה גדוש, ולכן ּזֵ ּנוּ  ִנְתּפַ התפזר קצת מהקטורת  ,ְלתֹוכוֹ  ִמּמֶ

גם את מעט ְבָחְפָניו,  לוֹ  נֹוְתנוֹ  על כן שהיה בבזך לתוך הכף.
הקטורת שהתפזר לתוך הכף, שופך החבר או הקרוב לתוך 

  .נהחפני המקטיר

  .נזּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת. כמו נוכפות ידים מלאיםָחְפָניו: 

  .נחהכהן החבר או הקרוב משתחווה ויוצא מההיכלו

מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו להקטירה 
שוב, כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי 

ימּו ְקטֹוָרה ' נטשמקטיר קטורת נהיה עשיר, כמו שכתוב ָיׂשִ

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  ין ג' ז'.תפארת ישראל. רמב"ם הלכות תמידין ומוספ .נא
  תפארת ישראל. .נב
ז (ויקרא טהידים כמו ומלוא חפניו קטורת  תעניינו מלא כפובחפניו. : (משלי ל ד)במצודת ציון  .נג
  .)יב
  עפ"י תפארת ישראל. .נד
  עפ"י רמב"ם. .נה
  מצודת ציון משלי ל' ד'. .נו
  ויקרא ט"ז י"ב. .נז

  פץ חיים.ספר עבודת הקרבנות לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן הח .נח
עפ"י המשך המשנה שחוץ מהמקטיר עצמו, אסור לאף אדם להיות בהיכל או באולם או בבין 

  האולם ולמזבח בשעת ההקטרה.
 דברים ל"ג י'. .נט



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעו

ךָ  ַאּפֶ ֵרְך ה' :סומיד אחר כך כתוב ',ּבְ י שיהיו כל '. כדֵחילוֹ  'ּבָ
  .סאהכהנים מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורת

על כן, מפני שהמקטיר זה פעם ראשונה עבורו שמקטיר, לכן 
  :סבצריכים ללמד אותו

 .קטורת םוחפניו מלאי הפנימי המקטיר עומד במזרח מזבח
ִדים א ָזִהיר ֱהֵוי מלמדים את הכהן המקטיר:, אֹותוֹ  ּוְמַלּמְ ּמָ  ַתְתִחיל ׁשֶ

ּלֹא, ְלָפֶניךָ  ֶוה.  ׁשֶ לצבור הקטורת תהיה זהיר שלא תתחיל ִתּכָ
 תקבל כוויות תעשה כךאם כי עד למערב, ממזרח  ךמלפני

מעל לעשן הקטורת הרותח שכבר  םושיטאשר תכ ךזרועותיב
  .סגפזרו לפניו

 הפנימי, המקטיר עומד במזרח המזבחאלא כך צריך לעשות: 
בח לצד מערב, מזלמעל מומושיט חפניו  .קטורת םוחפניו מלאי

הקטורת על הגחלים שעל המזבח, את  שפוךומתחיל משם ל
  .סדוהולך ממערב למזרח שופךו
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 דברים ל"ג י"א. .ס

 יומא כ"ו. רע"ב לעיל ה' ב'. תפארת ישראל לעיל ה' ב'. .סא

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .סב

 תפארת ישראל. .סג

כדי שלא יתיזו  ,ואומרין לו הזהר שלא תתחיל מצד שלפניךפארת ישראל. במאירי וז"ל: ת .סד
אלא שיתחיל מן הקצה  .ניצוצות הקטורת על ידו כשיעבירה על המדורה לפזר הקטורת ויכוה

והוצרכו לכך מפני שכבר ביארנו שכהן חדש  .ומפזר מעט מעט עד שיהיה לצד שלפניו ,האחר
 צה לומרר ,ומרדד ,ומתחיל מן הקצה האחרון כמו שכתבנו .מעולםהוא המקטיר שלא הקטיר 

 .ומשתחוה ויוצא .מפזר מעט מעט כמי שמרקד סלת



  באר                           החייםה
 

שעז  חיי תמיד משנה ג פרק ו

ד,  ִהְתִחיל הכהן המקטיר את הקטורת, התחיל להשליך ְמַרּדֵ
ולפרוש את הקטורת על גחלי האש, בנחת כמו מי שמרקד 

  .מההיכלְויֹוֵצא  .סהסולת, עד שתתרדד על כל האש

ְקִטיר ָהָיה לֹא ה ַעד ַמְקִטיר ַהּמַ ַהְמֻמּנֶ הכהן  .ַהְקֵטר, לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ
שמקטיר את הקטורת, אינו מתחיל להקטיר, עד שהממונה 

  .סואומר לו: 'הקטר'

דֹול כֵֹהן ָהָיה ִאם ה ,סזאם הכהן גדול הוא המקטיר ,ּגָ , אֹוֵמר ַהְמֻמּנֶ
י הממונה אומר לכהן גדול: דֹול כֵֹהן 'ִאיׁשִ ך ואומר בדר .ַהְקֵטר', ּגָ

  כבוד, לכבוד הכהן גדול.

  .סחויוצא הממונה מההיכל

ְרׁשוּ  אסור כולם פורשים ויוצאים מבין האולם ולמזבח. כי  ,ָהָעם ּפָ
לאף אדם להיות בהיכל או באולם או בבין האולם ולמזבח 

  .סטבשעת ההקטרה
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 עפ"י רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' ח'. וראה גם בפירוש המשניות להרמב"ם. .סה

 המאירי. .סו

  תפארת ישראל.  .סז
לאף אדם להיות בהיכל או עפ"י המשך המשנה בסמוך, שחוץ מהמקטיר עצמו, אסור  .סח

  באולם או בבין האולם ולמזבח בשעת ההקטרה.
ואמרו פרשו העם והקטיר, הוא שיצאו כל רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. ברמב"ם וז"ל:  .סט

הכהנים מבין האולם ולמזבח כמו שיתבאר בתחלת כלים והוא אמרו ופורשין מבין האולם 
טורת של כל יום, אבל קטורת של יום הכפורים ולמזבח בשעת הקטרה. ואין זה חובה אלא בק

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 

גם אז פורשין מבין בפנים והוא בדם פר כהן משיח ופר העלם דבר ושעירי עבודה זרה הרי 
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 

 



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעח

  הכהן המקטיר, הקטיר את הקטורת.ְוִהְקִטיר, 

  .עוהמתין עד שיתמלא הבית עשן

ֲח  ּתַ   מההיכל.ְוָיָצא  ָוה,ְוִהׁשְ
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מבין האולם ולמזבח לא פרשי, לפי הוא מובדל מהם בתוך קדש  ,הם מהיכל פרשיבלבד ש
  הקדשים ואין שום אפשרות להכנס לשם כדי שנרחיק בני אדם שמא יכנס אדם לשם.

כל הכהנים פורשים מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרת הקטורת, . פרשו העם ברע"ב וז"ל:
, כל כפרה שנעשית 'ועד בבואו לכפר בקודשוכל אדם לא יהיה באוהל מ' (ויקרא טז)דכתיב 

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 

כל בלבד, לפי ולמזבח. אבל בשעת הקטרת קטורת של יוה"כ לא היו פורשים אלא מן ההי
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.
  תפארת ישראל.  .ע



  באר                           החייםה
 

שעט  חיי תמיד משנה ג פרק ו

Q    סדר הקטרת הקטורתR  
  

כהן אחד לוקח את הטני, ונכנס להיכל, ולוקח את האפר  .א
 ממזבח הפנימי, ומכניס לטני.

לאחר הפסקה, נכנס שוב להיכל, ולוקח את הטני עם האפר,  .ב
 ומשתחווה בהיכל, ויוצא ושופך את האפר ליד מזבח החיצון.

למזבח החיצון, ולוקח  כהן אחר לוקח מחתה מכסף, ועולה .ג
משם גחלים, ויורד ושופך את הגחלים ממחתת הכסף 
למחתת הזהב. את הגחלים שנשפכו מטאטאים לאמת המים 

 העוברת בעזרה, ובשבת מכסה אותם בסיר.

הכהן הזה עם המחתה, נכנס להיכל ושופך את הגחלים על  .ד
 המזבח הפנימי, ומיישרם על המזבח, ומשתחווה ויוצא.

אחרים נכנסים כעת אל ההיכל: א. הכהן שלשה כהנים  .ה
שיקטיר את הקטורת. ב. כהן שני שיעזור לו עם הכף. ג. 

 הממונה.

הכהן השני שופך את הקטורת מהבזך לתוך הידים של הכהן  .ו
 שיקטיר את הקטורת. גם מה שהתפזר בכף נותן לתוך ידיו.

 הכהן השני משתחווה ויוצא מההיכל. .ז

א ִהירזָ  ֱהֵוימלמדים את הכהן המקטיר:  .ח ּמָ  ,ְלָפֶניךָ  ַתְתִחיל ׁשֶ
ּלֹא ֶוה. ׁשֶ  ִתּכָ

  הממונה אומר לכהן המקטיר: .ט

  ַהְקֵטר:

  אם המקטיר הוא הכהן גדול, אומר לו הממונה:

י דֹול, כֵֹהן ִאיׁשִ   ַהְקֵטר: ּגָ



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפ

  הממונה יוצא מההיכל. .י
  :עאהמקטיר מברך .יא

רּוךְ  ה עבּבָ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ַאּתָ  ְוַעד ָלםָהעוֹ  ִמן ִיׁשְ
תוֹ ָהעֹוָלם  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ נוּ  ֲאׁשֶ ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ  ְלַהְקִטיר ׁשֶ

   :ְקטֶֹרת

  עונים: השומעים מבחוץ ]ו[

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
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האם מברכים על הפשט וניתוח בקרבנות. וענה:  ,מרן הגר"ח קניבסקי שליט"אאת שאלנו  .עא
  להיות.יכול 

(דהיינו בדברי  לעיין ברמב"ן בתחילת מעשה הקרבנותואמר לנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: 
  .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 
יתות ומליקות ודכותייהו, הכהן כשעושה אחת מאלה עושה העבודות כגון היציקות ובלילות פת

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 

בסוף הלכות תרומות. וכן  "ם)(הרמבלעשות כך וכך. דומיא דברכת אכילת תרומה שכתב רבינו 
  בריש הלכות ביכורים. (הרמב"ם)בכל אכילת קדשים מברך ברכה זו, וכמו שכתב רבינו 

: כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל, ואח"כ מברך (הלכות תרומות טו כב)וז"ל הרמב"ם 
ין אפילו 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה'. וכך קבלנו וראינו אותם מברכ

'עבודת מתנה אתן  (במדבר יח ז)בחלת חוצה לארץ שגם אכילת קדשי הגבול כעבודה שנאמר 
  את כהונתכם'.
: עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים וכולן מפורשין ב)-(הלכות ביכורים א אוז"ל הרמב"ם 

אין נותנין בתורה. ועל כולן נכרתה ברית לאהרן. וכל כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהנים ו
לו מתנה מהן. וכל האוכל מתנה שיש בה קדושה מברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו 

 לאכול כך וכך'.

נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית  .עב
עונים  השומעיםו .המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם'

 .'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אחר כך 



  באר                           החייםה
 

שפא  חיי תמיד משנה ג פרק ו

  :(כהן גדול אינו מברך שהחינו) עגהמקטיר מברך  .יב

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֹ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ּבָ ֵהי ִיׁשְ
יָענּו ַלְזַמן ַהזֶּה: ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ   ָהעֹוָלם ׁשֶ

  עונים: השומעים מבחוץ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ

המקטיר שופך ופורס בנחת את הקטורת על גחלי האש שעל  .יג
 המזבח הפנימי, ממערב למזרח.

  , ויוצא מההיכל.עדווההמקטיר משתח .יד
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דתניא היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר ברוך : (ברכות לז: מנחות עה:)כתוב בגמרא  .עג
היה עומד ומקריב מנחות וז"ל:  (עה:). ע"כ. פירש רש"י במנחות שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

ין מנחה מימיו או שהקריב מנחה חדשה כגון מנחת כגון שלא הקריב כהן זה עדי בירושלים.
  . ע"כ.העומר אומר כהן שהחיינו

ונראה לפרש דלפי שהיו משמרות מתחדשות ומתחלפות פעמיים בשנה ולכל ובתוס' וז"ל: 
משמרה היו בתי אבות נמצא שלא היו מקריבין אלא שני ימים בשנה וזמן קבוע להם להקריב 

  . ע"כ.זבח ואמנחה שהחיינו לזמןלחצי שנה יום אחד לפיכך מברך א
היה מקריב זבחים בירושלים אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה. כשהוא : (ברכות ה כג)בתוספתא 

  מקריבם אומר בא"י אקב"ו להקריב זבחים. כשהוא אוכלם או' בא"י אקב"ו לאכול זבחים.
ֹטֶרת ָאַמר לָ : (ה ב)הקטורת הקטיר כל כהן רק פעם אחת בחייו. כמו שכתוב לעיל  ים ַלּקְ ֶהם, ֲחָדׁשִ

מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו להקטירה שוב, כי רוצים דהיינו,  ּבֹאּו ְוָהִפיסּו.
כדי שיהיו כל הכהנים  מתעשר,שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי שמקטיר קטורת 

  לם לא שנה אדם בה.: תנא מעו(יומא כו.)וכדאיתא  מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורת.
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 

  יינו. אבל על הקטורת של יום הכיפורים בקודש הקדשים נראה שכן מברך שהחיינו. שהח
שכתב שצריך לברך שהחיינו על מצוות שחיטת קרבן פסח.  )חלק ג' סימן ס"ט(ראה בשבט הלוי 

  ובשעת השחיטה מברכים שני ברכות, שהחיינו ועל מצוות שחיטת קרבן פסח.
 ויתכן דהוא הדין גם לענין הקטורת.

  היא בפישוט ידים ורגלים.  [גם לעיל]כל השתחוואה  .עד



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפב
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בין, היא דעת מי שסובר כי אמרו שתי נרות מערבפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל:  .א

 שבעת הנרות היו בין המזרח למערב סדורין אחד לגב חברו, ונר מערבי השביעי כצורה זו
  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם]

  

ואינה הלכה, ועל פי סברא זו הדחויה בנוי לשון זה. וכבר בארנו  [המשך לשון הרמב"ם:]

ר ומטיב שתי נרות הנשארות, בפרק השלישי שהוא מטיב חמש נרות ויוצא, ואחר כך חוז

רונה, ואם מצאם ו הם אשר משייר לאח ולכן אומר תנא זה כי שתי הנרות שכתוב עליהן ז

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 

ות שהוא כלומר שאינו מכבהו ומדליקו שנית אלא מתקנו בכך שמוציא שכתוב עליו א כמ

 



  באר                           החייםה
 

שפג  חיי תמיד משנה ג פרק ו
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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 

ת, לפי שנר מערבי זה והוא שכתוב עליו פתילה ומדליקו ממזבח העולה לא מנר משאר הנרו

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 
 ע"כ. שבאבן המונחת לפני המנורה, ונוטלו משם ומוציאו.

  

נר המערבי הוא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. שנותן חנוכה: נר המערבי ונר  .ב

  .(שבת כב:)בנר המערבי שמן כמידת שאר הנרות, והוא ממשיך לדלוק בנס גם כל היום 

הנה הנס חנוכה, שדלקו נרות המנורה שמונה ימים אע"פ שהיה בהם שמן רק כשיעור יום 

חנוכה כל נרות המנורה הם עדות לבאי  אחד, הוא מעין הנס של הנר המערבי. נמצא שבנס

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  

  

בימות החורף יש שני יו"ט, חנוכה ופורים. הצד השוה, ששניהם הם  חנוכה ופורים תרווייהו:

  פש, ושניהם הם מצוות דרבנן.מסירות נ

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'.

וז"ל: וזכו  (תורה אור למגילת אסתר), כמו שביאר הרה"ק הבעל התניא פורים זה מסירות נפש

אז ישראל למדרגת וכו' על ידי מסירת הנפש על קדוש השם, שהרי אם רצו להמיר דתם 

[כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי לא היה המן עושה להם כלום, שלא גזר אלא על היהודים 

ל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת חוץ ח"ו. , אלא שהם מסרו עצמן למות כ(מגילה יג.)]

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', 

 



  החיים     באר                      ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ועל ממש שלא וישנו בכח בכל אחד מישראל ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו בפ
  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.

וורקא זיע"א, על מה שכתוב בהגדה של פסח 'מכסה את המצות וכמו שאמר הרה"ק מ

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  

  

נר שעוה, ומדליקים על ידי יש נוהגין להדליק את נרות החנוכה  נהג מנרות המנורה:טעם למ

  מנר מצוה אחר. שעוהאת נר ה

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 
  .(ראה שו"ע ומשנ"ב הלכות חנוכה תרעא ז)דש המק

, על ידי שמביאים קינסא (תמיד ט א)אם כבו נרות המנורה מדליקים אותם ממזבח החיצון 
  .(תפארת ישראל תמיד ג ט)דולק ממזבח החיצון, ובזה מדליקים את נרות המנורה  [קיסם]

וא בגוון לבן כמו אפשר לבאר שהנר מצוה האחר, הוא לרמז על מזבח החיצון. ועל כן ה

המזבח. ומדליקים ממנו נר שעוה, שהוא כעין הקינסא. ועל ידו מדליקים את הנרות, כמו 

  בבית המקדש שהדליקו את נרות המנורה.

 

â  

  

 



  באר                           החייםה
 

שפה  חיי תמיד משנה ג פרק ו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

. וצריך (רש"י בראשית לז לד) יעקב אבינו הצטער ובכה עשרים ושתים שנה על בנו יוסף הצדיק

הלא היה צריך לקבל דין שמים באהבה,  להבין, שהלא אם יעקב אבינו חשב שיוסף מת,
  .(ויקרא י ג)ולהצדיק את הדין, וכענין 'וידום אהרן' 

, וא"כ יעקב אבינו היה (פסחים נד:)עוד צריך להבין, שהלא 'גזירה על המת שישתכח מהלב' 

צריך להבין שאם יוסף אינו משתכח מלבו משך כל כך הרבה שנים, הרי זה ראיה שהוא 
  היה משתכח מלבו. חי. כי אם היה מת

אלא צריך לומר, שאכן יעקב אבינו הבין שבנו יוסף חי, כי היה לו ראיה מוכחת מזה 

על מה שכתוב  (בראשית לז רמז קמג)איתא בילקוט שמעוני בפרט כדשאינו משתכח מלבו. ו

לפי שהיה יודע ברוח הקודש שהוא חי, ואין מקבלין תנחומין על ביעקב 'וימאן להתנחם', וז"ל: 

מדוע בכה כל השנים  ם כן צריך להביןואנמצא מפורש שיעקב ידע שיוסף חי.  ע"כ. י.הח

  האלו.

לא ידע היכן הוא, ומי יודע היכן הוא אך שבכה מפני שהבין וידע שיוסף בנו חי, צריך לומר אלא 

[ואכן כך היה שהתנסה בנסיון מסתובב, ועם מי הוא נמצא, ואיזה נסיונות קשים ומרים באים אליו 

. קשה של אשת פוטיפר שניסתה אותו יום יום וכו', ורק ברגע האחרון ניצל ממנה (בראשית לט)]ה

, (בראשית מב ט)ובפרט שידע שיש את ארץ מצרים, שהוא מקום טומאה נורא, 'ערות הארץ' 

ומי יודע מה נעשה איתו, והאם יעמוד בצדקתו, וידע שיתכן שיוסף יתגלגל למקום טומאה זה, 

וקרע בגדיו ושם שק במתניו ולא על כן באמת הצטער ובכה עשרים ושתים שנה.  .ח"ו או יפול

  .לה)-(בראשית לז לדרצה להתנחם ואמר כי ארד אל בני אבל שאולה ובכה 

, כי יודע שמת בצדקותו, ונשאר צדיק. אבל לא היה מצטער כל כךאך אם היה יודע שמת 

רה איתו, והיכן נמצא, על כן באמת כאן הבין שהוא חי, ומי יודע מה נעשה איתו, ומה קו
  עשרים ושתים שנה. ובכהמאוד הצטער 

ָרַכת ְלַבר ֵמֵהי[ ִאיהּו ִאְתּתְ ָרא, ּדְ יָנא, ּוְכַיֲעֵני ַמְדּבְ ַתּנִ ד ּכְ י, ּוְלִמְסּפַ א ְצִריִכין ְלִמְבּכֵ אי, ַעל ּדָ ָלן ָיאֹות . ָכָלהּ ַוּדַ

א יָ  ד. ַעל ּדָ י, ָלן ָיאֹות ְלִמיְסּפַ דְלִמְבּכֵ י ּוְלִמְסּפַ י . אֹות ָלן ְלִמְבּכֵ ק ֲאַתר ּבֵ ֵ ַרְגָלָהא, ְנַנׁשּ ק ַעְפָרא ּדְ ֵ ְנַנׁשּ

ְמִרירוּ  י ּבִ ק ּכֹוְתֵלי ֵהיָכָלא, ְוִנְבּכֵ ֵ י  .מֹוָתָבּה, ְנַנׁשּ ל ַהאי. ִנְבּכֵ ָכל יֹוָמא ּכָ ָחֵמיָנן ּבְ יָדא, ּדְ ֶהְסּפֵ ח ּבְ ֲאַנן ִנְפּתַ

י  ִדיר ְוָלא ִאיְתְנׁשֵ ה ִמיָנןּתָ ְבִכּיָ   .(מלוקט מלשון הזוהר חדש איכה)] ְמִרירּו ּדִ

'ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה  (בראשית מו ל)כעין זה ביאר האור החיים הקדוש על הפסוק 

ָרֵאל ְליֹוֵסף ִאּלּו ֲאָנא  הפעם, אחרי ראותי את פניך כי עודך חי', ותרגם אונקלוס 'ַוֲאַמר ִיׂשְ

ם', על פסוק זה כתב ָמִאית ִזְמָנא ָהָדא מְ  ַען ַאּתְ ַקּיָ ֲחֵזיִתי ָית ַאָפיְך ֲאֵרי ַעד ּכְ ַתר ּדַ ַנֵחם ֲאָנא ּבָ

'כי ארד  (בראשית לז לה)האור החיים הקדוש וז"ל: טעם אומרו 'הפעם' פירוש להיות שאמר 
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 חיי תמיד מסכת תמידשפו
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אל בני אבל שאולה' עתה אמר לא אראה השחת. עוד נראה לומד בדקדוק אומרו 'כי עודך 

ספיק לומר 'אחרי ראותי פניך' והדבר מובן כי חי הוא. גם צריך לדעת למה לא חי' ולא ה

(בראשית מה אמר יעקב כן כשבשרוהו האחים כי יוסף חי, ומצינו שהאמין כשראה העגלות 

'ותחי רוח' וגו', ומה דבר חדש ראה. אכן כוונת דברי יעקב הם כי הגם שנתבשר כי  כז)

אבל עדיין לבו דוי עליו לצד היותו בין האומות מציאות, עודנו חי, זה הועיל לדעת שישנו ב

אם עודנו בצדקותו ולא כהתה עינו ולא נס ליחו, או לצד היותו מובדל ממנו  ,שפל עבד מושלים

(בראשית ומה גם לצד מה שעברו מרוח הקודש שאמר ונתון תוך הקליפות ובפרט טומאת מצרים, 

ודבר ידוע הוא כי הצדיקים יותר , (בראשית רבה פד)'טרוף טורף יוסף חיה רעה אכלתהו'  לז לג)

ומה גם יעקב הצדיק, אשר על כן לא היתה שמחתו יחפצו בהעדר הבן בהיותו בן מביש, 

שלימה מספק זה, עד 'וירא אליו' והכיר בו בפניו כי הכרת הפנים תענה באיש, וכמו כן 

, ומכל שכן יעקב אבינו מצינו לצדיקים שלמים וכן רבים שהכירו ברושם הפנים מעשה אדם

פירוש הפעם הזאת בראייתך ולא מקודם שיכיר, לזה כשהכיר בו, אמר אליו 'אמותה הפעם', 

כשנתבשרתי, והטעם אחרי ראותי פניך והכרתי בהם שעודך חי, פירוש צדיק כמקודם, ולא נשתנה 

  . ע"כ.ונכון (ברכות יח.)כי הצדיקים קרויים חיים  דיוקנך מכמות שהיה, אלא עודך חי,

 

â  

  

באותה שעה באתה כאשר נתנסה יוסף בנסיון אשת פוטיפר, כמעט שנכשל ונפל ח"ו, אלא ש

אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון 

  .(סוטה לו: רש"י בראשית לט יא)ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם וכו', ועל ידי זה ניצל 

[ויצחק ידע הבין מדוע דוקא דמות אביו נראתה לו, והלא זקינו יצחק היה חי עדיין צריך ל

היאך אגלה, והקב"ה אינו רוצה לגלות לו (ע'  :מה נעשה עם יוסף אבל לא גילה ליעקב, כי אמר

, והיה יכול לראות את דמות זקינו יצחק, או דמות של צדיק אחר. מדוע דוקא רש"י לז לג)]
  לו.דמות אביו נראתה 

ואף שגדול כח האב, ואב שהוא צדיק יכול להציל מכל מיני מרעין בישין, מכל מקום צריך 
  טעם נוסף מדוע דוקא האב ולא סביו יצחק.

על כן דווקא בזכותו ניצל ויש לומר, שמפני שיעקב אביו בכה עליו והצטער עליו כל הזמן, 

  יוסף. ולכן דוקא דמות אביו יעקב נראתה לו.
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, ולהלן כתוב ביוסף 'וימאן' (בראשית לז לה)שכתוב ביעקב 'ויאמן להתנחם' ויש מוסיפים, 

 , דהיינו שבזכות ובכח 'וימאן להתנחם' של יעקב, יכל יוסף לעמוד בנסיון 'וימאן'(שם לט ח)
  .לאשת פוטיפר

 

â  

  

. וברש"י: לתקן לו בית (בראשית מו כח) ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה

  שמשם תצא הוראה. ע"כ. תלמוד

  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.

דוקא בכח מסירות נפש אפשר לזכות לתורה, ולהקים בית והיינו, שיהודה מסר נפשו. 
  תלמוד שמשם תצא הוראה.

המסירות נפש זכה שדוקא הוא יהיה מלך, ומזרעו יהיה מלכות בית דוד 'לא יסור  וכן בזכות

, עד ביאת משיח צדקנו בב"א שיהיה מיהודה. ובתרגום יונתן: (בראשית מט י)שבט מיהודה' 

ִליִטין ִמְדֵבית ְיהּוָדה ְוַסְפִרין ֵמַאְלֵפי אֹוַרְייָתא ִמַזְרֵעיּה. וכל  ְסִקין ַמְלִכין ְוׁשַ זה דוקא בכח ָלא ּפַ
  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 

. וברש"י: מכאן (שם מד יח)עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה' 

"י: כי כמוך כפרעה, אם תקניטני, אהרוג אותך אתה למד שדבר אליו קשות. ולהלן ברש

ואת אדוניך. ע"כ. דהיינו שמסר נפשו ממש על בנימין. שהרי המצרים היו יכולים להרגו 
  על זה בנקל.

: (שם מב יד)וכן מצינו שכל השבטים היו מוכנים למסירות נפש, כמו שכתוב לעיל ברש"י 

בה, תפדוהו, אמרו לו הן, אמר להם, אמר להם, ואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון הר
  ע"כ. אמרו לכך באנו, להרוג או ליהרג.ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון מה תעשו, 

וכן במקום נוסף מצינו שיהודה מסר נפשו על מצות כיבוד אב, שכדי שיהיה לאביו אוכל, 

ללכת עם בנימין , והיו צריכים (שם מג ב)כפי שביקש יעקב 'שובו שברו לנו מעט אוכל' 

כדי שיוכלו להביא אוכל, אז אמר יהודה לאביו לגבי בנימין, 'אנכי אערבנו מידי תבקשנו 
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 חיי תמיד מסכת תמידשפח
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. וקיבל על עצמו (שם ט)אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים' 

שידחה משני עולמות אם לא יביא את בנימין. דהיינו שמסר נפשו על מצות כיבוד אב 
  אוכל לאביו. שיוכל להביא

להלן כאשר דיבר יהודה עם יוסף, אמר לו יהודה: 'והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו 

, ואח"כ אמר לו: 'כי עבדך ערב (שם מד לא)עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה' 

. פירש (שם לב)את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים' 

תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ, ואני נתקשרתי רש"י: ואם 

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 

(שם נו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי' ואומר: 'כי איך אעלה אל אבי והנער אינ

. אין כאן ענין של נגיעה אישית, ולא אכפת לי על עצמי שאני אהיה מנודה, אלא כל לד)
  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: 

, שהוא מוכן (שם לג)ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו'  'ועתה

, אבל את בנימין עצמו אינו מוכן (רמב"ן)להיות עבד עולם במקום בנימין, ואף לא יברח 

בשום אופן לסכן שישאר במצרים, שהרי הוא נער צעיר, ומי יודע אם יוכל לעמוד 

שאמר: 'כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי', בניסיונות בתוך טומאת המצרים. וזה מה 

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 

ומוכן למסירות נפש ממש על זה, מיד: 'ולא יכל יוסף להתאפק' וגו', 'ויתן את קלו בנימין, 

. שלא יכל יותר להתאפק, ונתגלה ג)- (שם מה אבבכי' וגו', 'ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף' 
  להם, גילה להם שהוא יוסף.

יוסף זה הענין של מסירות נפש להצלת יהודי, להצלת נשמת יהודי, שלא יפול ח"ו, שהרי 

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 

'. ודוקא הוא זוכה למלכות, וממנו דוקא הוא זוכה 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה
  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 

  .(תפילת 'נחם') הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה

ת על החורבן ועל החורבנות שרואים בכל יום ויום, על כאשר 'ציון במר תבכה', בוכים קשו

הצער הנורא, על גלות השכינה, 'וירושלים תתן קולה' בבכי ובמספד, 'ויקרא אדנ"י ה' 

, ורואים בעיני בשר את (ישעיה כב יב)צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק' 

וטובים נפלו בעטיו של הנחש  'לבי לבי על חלליהם, מעי מעי על הרוגיהם', איך שרבים

של עצמם שניצודו ברשת המשחית  (איכה א יח)הטמא רח"ל. 'בתולתי ובחורי הלכו בשבי' 

הצר הצורר. וצריך לבכות ולממר בבכי ואבל ומספד ולהשתתף בצער השכינה, בצער הנורא 
  . ט ט)(ירמיה שיש לו יתברך כביכול מזה. 'על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה' 

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 

, הכל עושה השי"ת, אין שום דבר שנעשה לבד. הכל בהשגחה 'כי אתה ה' באש הצתה'
  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 

לם, ויחזור הכל על מכונו ואיתנו, לזכור ש'באש אתה עתיד לבנותה', שיהיה תיקון הש

ויעלו כל הניצוצות, וישובו בנים שובבים. 'והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם' 

. ויהי רצון שנזכה לזה בקרוב מאוד, שיבנה בית המקדש, ויחזרו בנים לחיק (מלאכי ג כד)

זמן קריב ביחודא אבותם, ויהיה אשת חיל עטרת בעלה, בעטרה שעיטרה לו אימו, בעגלא וב
  שלים במהרה בימינו אמן.

והיה  .רחמ"ד ווייסמאנדל זצוק"ל פעל רבות בזמן השואה האיומה כדי להציל יהודיםהגה"ק 

יכול להציל הרבה יהודים, אלא שהיו כמה מפריעים ואכמ"ל. לאחר השואה האיומה, היה 

אה, גם היה לו רחמ"ד ווייסמאנדל זצוק"ל, שבור ורצוץ מאוד, מלבד על עצם צער השו

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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חשבונות שמים, ויש מנהיג לבירה, נזכה לחזות בעיני בשר ב'ובאש אתה עתיד  אנו מבינים
  לבנותה', בקרוב מאוד אמן.

  

בענין נרות המנורה והטעם להפסק בין הטבת חמשת הנרות להטבת שתי הנרות, איתא  .ג

וז"ל: ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה גו'. ופירש"י ז"ל  (בהעלותך)בספה"ק אוהב ישראל 

ד שבחו של אהרן שלא שינה. ולכאורה אין זה שבח כ"כ לאהרן הכהן שלא שינה ציווי להגי

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.

שום שכל יש לרמז בדברי קדשו של רש"י ז"ל סוד גדול ודברים עתיקין. אמנם בהעיר לב ו

נר ה' נשמת אדם. והטעם למה נק' נשמת האדם בשם נר. י"ל,  (משלי כ כז)כי הנה כתיב 

לאשר כמו כשהאדם מדליק את הנר בתוך בית חשך ואפל אז נתמלא כל הבית כולו אורה 

ישראל נשמת הצדיק מאיר ובא על כל כך הנשמה מאירה לכל הגוף. וכן בכללות נשמות 

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 

הימים (דברי יעקב משה אהרן יוסף דוד, והם בסוד חג"ת נהי"ם. וכמ"ש נעים זמירות ישראל 

לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה'  א' כט יא)

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 

אחיד בשמיא וארעא. לך ה' הממלכה, הוא בחי' מלוכה הק' שהוא בשמים ובארץ, ותרגומו ד

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 

ם הבנים. ומול פני המנורה הוא בבחי' המנורה נק' בחי' עלמא דבינה אימא עילאה סוד א

  וסוד חכמה עילאה סתימאה קדישא.

הנה מה טוב ומה נעים שבת  (תהלים קלג א)ונבאר הדברים בהרחבה קצת, כי הנה כתיב 

אחים גם יחד כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו. ונודע 

וני דיקנא קדישא דאריך אנפין שהם אל רחום מזוה"ק ומכתבי האריז"ל סוד י"ג מדות תיק

מי אל כמוך נושא  (מיכה ז יח)וחנון כו' וכנגדן למעלה יש י"ג מדות שאמר מיכה הנביא 

עון ועובר על פשע כו' והם נקראים בזוה"ק שבחא דעתיקא קדישא. והנה נודע כי משרע"ה 

ל העולמות. ואהרן עלה בסוד הדעת ובחי' מדתו הוא מדת אמת ואמת הוא מרכז אמצעי לכ

 



  באר                           החייםה
 

שצא  חיי תמיד משנה ג פרק ו

 

â      אוצר�התמיד��      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 

אלפים הוא נח"ל. וזהו פי' הפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, 'ל סד'וצר ח'נ

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 

אהרן, ואח"כ שיורד על פי מדותיו, ע"י המדות הזקן, סוד הדיקנא קדישא ואח"כ על זקן 

ות חהק'. וכשהאדם הישראלי עובד את ה' באהבה וביראה באמת ובתמים וכל המדות והכו

שלו המה זכים ובהירים בלי שום עירוב איזה פניה ח"ו בלתי לה' לבדו. וכשעובד את הש"י 

משיך חסדי דעתיקא בכל מדותיו ומוסר נפשו לה' בכל עת עי"ז בא למדת אי"ן ויוכל לה

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 

ורא שיהיה הדלקה זו ע"י אהרן הכהן שהוא בסוד נוצ"ר חס"ד. והוא יכוין בעת הנכבד והנ

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 

י דיקנא קדישא דאריך. ובחי' המשכת החסד מדות הנק' שבחא דעתיקא אל הי"ג תיקונ

וכמבואר  (תהלים פט נ)מהי"ג מדות כנ"ל נק' בסוד ורב חסד ובסוד איה חסדיך הראשונים 

בזוה"ק באדרא רבא קדישא. ומשם לבחי' מדתו שהוא נוצ"ר חס"ד על ז' קני המנורה סוד 

ולהמשיך כל חדו הז' מדות. וזה היה עיקר כוונת אהרן הכהן לאדלקא כל בוצינין טבין 

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 

גיד, היינו מלשון נהר דנגיד ינפיק שהוא לשון המשכה והיינו להמשיך שבהו רש"י ז"ל לה

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 

ובמסי"נ בלי שום שינוי ואיזה פניה ותערובות סיג לה' ותמיד היה עובד ה' באמת ובאהבה 

  ח"ו בלתי לה' לבדו, ולזה זכה למעלה ולמדריגה גבוהה כזו.

אביי הוה מסדר המערכה  (לג.)וע"פ הדברים האלה יבואר ג"כ על נכון מ"ש בגמרא יומא 

משמיה דגמרא כו' וחשיב ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות והטבת חמש נרות 

ם לדם התמיד ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות. ולמה מפסיק להו לנרות בדם קוד

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 

בסוד צדיק חי עלמין בסוד ח"י חוליות שבשדרה הוא בחי' התקשרות כל המדות והכוחות 

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 

רו כל דלתתא, הקרבת מעשיהם הטובים של נשמות ישראל ומסי"נ לה' באמת, ועי"ז נתקש

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 

וסר נפשו לה' בכל לבבו בכל עת ומשגיח על כל פרטי עניניו . וכשהאדם מ(הושע יד ג)

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 

ה עד אשר יערה עלינו רוח ממרום העולמות ולהכנס"י לעילא ותתא. וכיה"ר שנזכה לז
 וישלח לנו משיח צדקנו גואל הצדק בב"א והמשכיל יבין כ"ז היטב. ע"כ.

  

כבר ידעת שהמזבח הקטורת הוא מזבח הזהב אשר בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל:  .ד

בהיכל הממוצע בין השלחן והמנורה כפי שציירנו במנחות וכפי שנצייר במדות. ופירוש 
  ע"כ. ומישרן במזבח. מרדדן, שוטחן

ומן הציור הזה יתבאר לך מקום השלחן וז"ל:  (מנחות יא ו)בפירוש המשניות להרמב"ם 

והמנורה ומזבח הזהב היכן היו בהיכל, והיאך היתה הנחת כל אחד מהן, ושמזבח הזהב יוצא 
  ע"כ. מן השולחן והמנורה, וריחוקו מן הדרום כריחוקו מן הצפון.

  ב"ם במנחות:והרי הציור מכתי"ק הרמ
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  והרי הציור מכתי"ק הרמב"ם בסוף מסכת מדות: 
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ה ֹאתֹו:  (א): י)-(שמות ל א פנימיפרשת מזבח ה .ה ֲעׂשֶ ים ּתַ ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ ְוָעׂשִ

ּנּו ַקרְ  (ב) ַתִים ֹקָמתֹו ִמּמֶ ה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאּמָ ה ָאְרּכֹו ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור  (ג)ֹנָתיו: ַאּמָ ְוִצּפִ

יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  ּגֹו ְוֶאת ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו ְוָעׂשִ ה  (ד)ֶאת ּגַ ֲעׂשֶ ֹעת ָזָהב ּתַ י ַטּבְ ּתֵ ּוׁשְ

יו ְוָהָיה ְלָבתִּ  ֵני ִצּדָ ה ַעל ׁשְ ֲעׂשֶ י ַצְלֹעָתיו ּתַ ּתֵ ַחת ְלֵזרֹו ַעל ׁשְ ה: ּלֹו ִמּתַ ֵהּמָ את ֹאתֹו ּבָ ים ָלׂשֵ ים ְלַבּדִ

יָת ֹאָתם ָזָהב:  (ה) ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ר ַעל  (ו)ְוָעׂשִ ֹרֶכת ֲאׁשֶ ה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהּפָ ְוָנַתּתָ

ה:  ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת  ְוִהְקִטיר (ז)ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהּכַ

ה:  ֹרת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ִים  (ח)ַסּמִ ין ָהַעְרּבַ ֹרת ּבֵ ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ

ה ְלֹדֹרֵתיֶכם:  ִמיד ִלְפֵני ְיהֹוָ ה ְקֹטֶרת ּתָ ִמְנָחה ְוֵנֶסְך ֹלא ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה וּ  (ט)ַיְקִטיֶרּנָ

כּו ָעָליו:  ר  (י)ֹלא ִתּסְ ָנה ְיַכּפֵ ָ ׁשּ ִרים ַאַחת ּבַ ּפֻ את ַהּכִ ם ַחּטַ ָנה ִמּדַ ָ ׁשּ ר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת ּבַ ְוִכּפֶ
ה: ים הּוא ַליהֹוָ   ָעָליו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ

. זה היה לו גג, אבל את גגו (ג)מקטר קטרת. להעלות עליו קיטור עשן סמים:  (א)רש"י: 

מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן: זר זהב. סימן הוא 

צלעותיו. כאן הוא לשון זויות, כתרגומו, לפי שנאמר על שני צדיו, על  (ד)לכתר כהנה: 

שתי זויותיו שבשני צדיו: והיה. מעשה הטבעות האלה: לבתים לבדים. לכל בית תהיה 

לפני הפרכת. שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, תלמוד  (ו): הטבעת לבד

בהיטיבו. לשון נקוי הבזכין של מנורה  (ז)לומר לפני הכפרת, מכון כנגד הארון מבחוץ: 

מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בקר ובקר: הנרות. לוצי"ש בלע"ז וכן כל 

ובהעלות.  (ח)נאמר שם העלאה, שהוא לשון הדלקה: נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום ש

כשידליקם להעלות להבתן: יקטירנה. בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין 

לא תעלו עליו. על מזבח זה: קטרת זרה. שום קטורת של נדבה. כלן זרות לו  (ט)הערבים: 

ה היא של מין לחם: חוץ מזו: ועולה ומנחה. ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנח

(ויקרא טז וכפר אהרן. מתן דמים: אחת בשנה. ביום הכפורים, הוא שנאמר באחרי מות  (י)

ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו: חטאת הכפורים. הם פר ושעיר של יום  יח)

הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו: קדש קדשים. המזבח מקדש לדברים הללו 
  .דה אחרתבלבד ולא לעבו

והוא נתון בהיכל : מזבח הקטרת היה מרובע אמה על אמה. (הלכות בית הבחירה ג יז)ברמב"ם 

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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פסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונ .ו

המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם'. והשומעים 
  עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.

: במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 

קומו ברכו את ה'  (נחמיה ט ה)ש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר עונין אמן במקד

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 

הי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אל

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 

ים אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונ

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 

ית ואית דאמרי כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה בשערי מזרח ובהר הב

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 

ד העולם ברוך גואל ישראל ולא במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם וע

היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן 

שם כבודך  (את)במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו 

ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רבנן על הראשונות 

א אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו הו

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי 

(והן תוקעין שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 

יה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך ועל השנ ומריעין ותוקעין)

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 

ן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכ

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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אומר אותו הזקן לאחר  : בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש.(שם)וז"ל רש"י 

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. 

כתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו ברוך ה' אלהי ישראל ד

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 

הכנסת. לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי על כל ברכה תן לו תהלה: חזן 

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 

כבוד מלכותו לעולם ועד אלא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונין אחריו ברוך שם 

עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה 
  אמקדש קאי.

: כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו מתכנסין יז)-(הלכות תענית ד טווז"ל הרמב"ם 

יח צבור לומר מי שענה את להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע של

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 

תכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין ותוקעין. וכן בברכה א

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 

ריעו בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את ועד. וחזן הכנסת אומר להן ה

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 

עין ותוקעין. ופעם מריעין שיגמור כל שבע הברכות. ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומרי

ותוקעין ומריעין שבע פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין 
  ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.

  



  החיים                         באר  ה
 

שצט  חיי תמיד משנה א פרק ז

  

  

  

  
  פרק ז

  א משנה
  

ְזַמן ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ ֲחוֹות ִנְכָנס ּגָ ּתַ ה, ְלִהׁשְ לׁשָ  ֶאָחד, ּבוֹ  אֹוֲחִזין ׁשְ
יִמינוֹ  מֹאלוֹ  ְוֶאָחד, ּבִ ׂשְ ֲאָבִנים ְוֶאָחד, ּבִ  ְוֵכיָון. טֹובֹות ּבַ
ַמע ָ ׁשּ ה ׁשֶ ל ְגָליורַ  קֹול ַהְמֻמּנֶ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ הּוא ּגָ יהַּ , יֹוֵצא ׁשֶ  ִהְגּבִ

רֶֹכת ֶאת לוֹ  ֲחָוה ִנְכַנס, ַהּפָ ּתַ  ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ְוִנְכְנסוּ , ְוָיָצא ְוִהׁשְ
ֲחווּ  ּתַ   :ְוָיָצאוּ  ְוִהׁשְ

ְזַמן ]א[ ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ ֲחוֹות ִנְכָנס ּגָ ּתַ בזמן שהכהן הגדול נכנס  ,ְלִהׁשְ

ה ,איכללהשתחוות בה לׁשָ יִמינוֹ  ֶאָחד כהן ּבֹו, אֹוֲחִזין כהנים ׁשְ , ּבִ
ֹמאלוֹ  ֶאָחד כהןוְ  ׂשְ ֲאָבִנים ֶאָחד כהןוְ , ּבִ שהולך מאחוריו טֹובֹות,  ּבַ

  .באת שני אבני השוהם שעל כתפות האפוד ]ב[ואוחז בשני ידיו 
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 רע"ב. תפארת ישראל.רמב"ם.  .א

י ַאְבֵני יב)-(שמות כח טאבני השוהם שעל כתפות האפוד תפארת ישראל.  .ב ּתֵ : ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ
ה  ָ ׁשּ ִ מֹות ַהׁשּ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת ׁשְ ְ ה ִמׁשּ ָ ׁשּ ָרֵאל: ׁשִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְחּתָ ֲעֵליֶהם ׁשְ ׁשַֹהם ּוִפּתַ

י ָהֲאָבִנים ַעל ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאבֶ  ּתֵ ח ֶאת ׁשְ ַפּתַ ּתּוֵחי ֹחָתם ּתְ ה ָחַרׁש ֶאֶבן ּפִ תֹוְלֹדָתם: ַמֲעׂשֵ ִנית ּכְ ֵ ן ַהׁשּ
ְתֹפת ָהֵאֹפד  י ָהֲאָבִנים ַעל ּכִ ּתֵ ְמּתָ ֶאת ׁשְ ה ֹאָתם: ְוׂשַ ֲעׂשֶ צֹות ָזָהב ּתַ ּבְ ָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ֹמת ּבְ ׁשְ

ֹרן ִלְבֵני יִ  ֹרן:ַאְבֵני ִזּכָ י ְכֵתָפיו ְלִזּכָ ּתֵ ה ַעל ׁשְ מֹוָתם ִלְפֵני ְיהֹוָ א ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ָרֵאל ְוָנׂשָ  ׂשְ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידת

מפני שכל ש .לסייעו ולתומכו בהליכתו ולכבוד יםשווכל זה ע
כהן ל יםשו, עתאז להשתחוו םנכנסי םכולהכהנים שבעזרה 

  .גזה ההיכר, כדי להראות חשיבותו על כולם תא גדול

  .ה, ויש רק פרוכתדבפתח האולם אין דלתות

כל היום הפרוכת פתוחה וקשורה למעלה על ידי חבלים 
  .וויתדות

כאשר הכהן גדול נכנס להשתחוות, הממונה סוגר אחריו את 
להצניע אחריו  ,בזה ן גדולהלכ עושיםוכבוד גדול הפרוכת. 

  .זחד שם עם השוכן בבית ברוך הואיכאילו מתי ,דשוהק

ַמע ְוֵכיָון ָ ׁשּ ה ׁשֶ ל ַרְגָליו קֹול ַהְמֻמּנֶ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ הּוא ּגָ וכאשר  ,יֹוֵצא ׁשֶ
שומע הממונה את קול רגלי הכהן גדול שהוא יוצא מההיכל 

שבשולי ושומע על ידי קול הפעמונים  ]ג[, חלאחר שהשתחוה

יּהַ  ,טהמעיל רֶֹכת ֶאת לוֹ  ִהְגּבִ מגביה הממונה לכהן גדול את , ַהּפָ
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תפארת ישראל. גם יתכן שהטעם שהם אוחזים בו, הוא כדי לסייע לו לקום לאחר  .ג
 ההשתחוויה.

 מדות ב' ג'. .ד

 יומא נ"ד. רע"ב. .ה

ל היום היה הפרוכת מוגבה ועומד פתוח, על וכעפ"י תוספות יום טוב. בתפארת ישראל כתוב:  .ו
כדי שלא יעכב להכהנים בכניסתן ויציאתן  ,לאחוריו למעלה 'ידי רצועות שקשור בו צד א

 .מהיכל

 תוספות יום טוב. .ז

 תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .ח

- לא (שמות כח תוספות יום טוב. תפארת ישראל. המעיל והפעמונים והרמונים שבשולי המעיל .ט
ה )לה ָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעׂשֵ תֹוכֹו ׂשָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ִפי ֹראׁשֹו ּבְ ִליל ּתְ יָת ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ּכְ : ְוָעׂשִ

ִני ַעל ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ַעל ׁשּוָליו ִרּמֵֹני ּתְ ֵרַע: ְוָעׂשִ ִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיּקָ ָליו ׁשוּ  ֹאֵרג ּכְ
ִעיל ָסִביב: וְ  ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהּמְ ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ּפַ תֹוָכם ָסִביב: ּפַ ָהָיה ַעל ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב ּבְ

ֵרת  ה ּוְבֵצאתוֹ ַאֲהֹרן ְלׁשָ ֹבאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיהֹוָ ַמע קֹולֹו ּבְ  ְולֹא ָימּות: ְוִנׁשְ



  החיים                         באר  ה
 

תא  חיי תמיד ב משנה פרק ז

. ואחר כך נשאר יא, כדי שיוכל לצאתיהפרוכת שבפתח האולם
כל היום הפרוכת פתוחה וקשורה למעלה על ידי רצועות 

  ויתדות.

ֲחָוה הממונה, ִנְכַנס לאחר שהכהן גדול יצא,  ּתַ   ְוָיָצא.בהיכל, ְוִהׁשְ

ֲחוּו  נכנסו שאר הכהנים,ַהּכֲֹהִנים  ֶאָחיו ִנְכְנסוּ ך אחר כוְ  ּתַ ְוִהׁשְ
  ְוָיָצאּו. בהיכל,

  

  ב משנה
  

אוּ   ִלְדרֹום ָהִראׁשֹוִנים ָעְמדוּ . ָהאּוָלם ַמֲעלֹות ַעל ְוָעְמדוּ  ּבָ
ה, ַהּכֲֹהִנים ֲאֵחיֶהם ָ ָיָדם ֵכִלים ַוֲחִמׁשּ ִני, ּבְ  ְוַהּכּוז, ֶאָחד ְבַיד ַהּטֶ

ַיד ה, דֶאחָ  ּבְ ְחּתָ ָזךְ , ֶאָחד ְבַיד ְוַהּמַ ַיד ְוַהּבָ  ְוִכּסּוָיהּ  ְוַכף, ֶאָחד ּבְ
ַיד ָרָכה ָהָעם ֶאת ּוֵבְרכוּ . ֶאָחד ּבְ א, ַאַחת ּבְ ִדיָנה ֶאּלָ ּמְ ּבַ  ׁשֶ

לשׁ  אֹוָתהּ  אֹוְמִרים ָרכֹות ׁשָ שׁ , ּבְ ְקּדָ ָרָכה ּוַבּמִ שׁ . ֶאָחת ּבְ ְקּדָ ּמִ  ּבַ
ְכָתבוֹ  םַהשֵּׁ  ֶאת אֹוְמִרים ָהיוּ  ִדיָנה, ּכִ ִכּנּויוֹ  ּוַבּמְ ִדיָנה. ּבְ ּמְ  ּבַ

ִאים ַהּכֲֹהִנים יֶהם ֶאת נֹוׂשְ ּפֵ ֶנֶגד ְיֵדיֶהם, ּכַ ְתפֹוֵתיֶהם ּכְ , ּכִ
שׁ  ְקּדָ י ַעל ּוַבּמִ ּבֵ יֶהן ּגַ דֹול ִמּכֵֹהן חּוץ, ָראׁשֵ ֵאינוֹ  ּגָ יהַּ  ׁשֶ  ַמְגּבִ

יץ ִמן ְלַמְעָלה ָיָדיו ֶאת י. ַהּצִ דֹול ּכֵֹהן ַאף, אֹוֵמר ָדהְיהוּ  ַרּבִ  ּגָ
יהַּ  יץ ִמן ְלַמְעָלה ָיָדיו ֶאת ַמְגּבִ ֱאַמר, ַהּצִ ּנֶ א, יבׁשֶ ָ ׂשּ  ַאֲהרֹן ַוּיִ

  :ַוְיָבְרֵכם ָהָעם ֶאל ָיָדיו ֶאת
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 יום טוב. הון עשיר.רע"ב. תוספות  .י

 תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .יא

 ויקרא ט' כ"ב. .יב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתב

אוּ  שאר הכהנים, שקראו בלשכת הגזית ואחר כך עסקו במה  ּבָ

 ַמֲעלֹות ַעל ְוָעְמדוּ שעסקו משאר העבודות, עכשיו הם באו 
  .יגועמדו על שתים עשרה המדרגות שעולים בהם לאולםאּוָלם, ָה 

שהם עשו את העבודות בהיכל,  ,ידָהִראׁשֹוִניםהכהנים  ָעְמדוּ 

 ֲאֵחיֶהם ִלְדרֹום . הם עמדוטושעכשיו הם מחזיקים חמשה כלים
  .טזַהּכֲֹהִנים
ה ָ ָיָדם ֵכִלים ַוֲחִמׁשּ הכהנים שעשו את העבודות בהיכל,  ,ּבְ

ים רקים, כדי להראות שכבר עשו את מחזיקים חמשה כל
  .יזעבודתם בשלמות

ִני   .יחה'טני' ביד הכהן שדישן בו את המזבח הפנימי ,ֶאָחד ְבַיד ַהּטֶ

ִני:  ֶנא יטמלשוןּטֶ ְמּתָ ַבּטֶ . בו שם את כדומה לסל ופיו רחב ,ְוׂשַ
  .כאהדשן ממזבח הפנימי

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 רמב"ם. רע"ב. .יג

 .(תפארת ישראל)המוזכרים לעיל בפרק ו'  .יד

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .טו

אולי הטעם שהם עומדים בדרום ושאר הכהנים בצפון, הוא כי שאר הכהנים עסקו בעיקר  .טז
בצפון דוקא, לכן הם עומדים בצפון. אבל הכהנים שעסקו בעבודות  באברי התמיד ששחיטתו

  בהיכל עומדים בדרום.
[רוב ובדומה לזה קצת, שאת שיירי הדמים מקרבנות שזורקים את דמם על המזבח החיצון 

. אך את שיירי הדמים מהקרבנות שזורקים [יסוד דרומי], שופכים למקום אחד ביסוד הקרבנות]
. אולי כעין [יסוד מערבי], שופכים במקום אחר ביסוד רבנות של יום הכיפורים][כגון חלק מהקבפנים 

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.  

 תפארת ישראל. .יז

 תפארת ישראל. .יח

  ב'. דברים כ"ו .יט
  רע"ב לעיל ג' ו'. .כ

  לעיל ג' ט'. .כא



  החיים                         באר  ה
 

תג  חיי תמיד משנה ב פרק ז

ַיד ְוַהּכּוז   .כברהה'כוז' ביד הכהן שהטיב את נרות המנו ,ֶאָחד ּבְ

, פיו צר, ורחב מלמטה, כגהכוז דומה לקיתון גדול של זהב ּכּוז:
  .כהמהמנורהאת הדשן  שם בו. כדועגול

ה ְחּתָ ה'מחתה' ביד הכהן שהכניס בה את הגחלים  ,ֶאָחד ְבַיד ְוַהּמַ
  .כולהיכל, עבור הקטורת

ה: ְחּתָ יש לה ו אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה.ין כף, מכ ּמַ
  .כח. ויש לה ידיתכזד הקדמידפנות מהצדדים, חוץ מהצ

ָזךְ  ַיד ְוַהּבָ ה'בזך' ביד הכהן שהכניס אותו המקטיר כדי  ,ֶאָחד ּבְ
  .כטשישפוך את הקטורת מהבזך לתוך ידי המקטיר
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 תפארת ישראל. .כב

  כתב: קרוג של זהב.  (שם)לעיל ג' ו'. התפארת ישראל  .כג
ופיו צר  דומה לקתון.כוזא דמיא.  (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: . (לעיל ג ו)רא"ש  .כד

ן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר כדי ומרחיב מלמטה ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונות
  שלא ישפך.

  לעיל ג' ט'. .כה
 תפארת ישראל. .כו

 רש"י במדבר ד' ט'. .כז

 יומא ד' ד'. .כח

  תפארת ישראל. .כט
ל ָזָהב,  דֹול ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ּגָ ף. ְוַהּכַ ֹטֶרת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ זָָּכה ַבּקְ לעיל פרק ה' משנה ד': ִמי ׁשֶ

ָזְך ָהָיה ְבתֹוכֹו, ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקֹטֶרת. ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת ָהָיה ַמֲחִזי ים, ְוַהּבָ ת ַקּבִ לׁשֶ ק ׁשְ
  .ָעָליו ִמְלַמְעָלן
ף. לוקח ועם פירוש:  ֹטֶרת, הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ זָָּכה ַבּקְ ִמי ׁשֶ

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת'יאים: את הכף, ככתוב בנש ף ַאַחת ֲעׂשָ   .'ּכַ
ל ָזָהב, ה'כף' דומה לכלי הנקרא 'תרקב' גדול, שהוא כלי המחזיק  דֹול ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ּגָ ְוַהּכַ

ים, ה'כף' מחזיק שלשה קבין  ת ַקּבִ לׁשֶ [אינו שלשה קבין. 'תרקב' הוא לשון 'תרי וקב'. ַמֲחִזיק ׁשְ
  .זיק רק שני קבין וחצי]כמו ה'טני' שמח

ָזְך ָהָיה ְבתֹוכֹו, ה'בזך' שהוא כף קטן, מונח בתוך הכף, ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקֹטֶרת, והבזך מלא וגדוש  ְוַהּבָ
  קטורת.

  ולכן מניח את הבזך בתוך הכף, כדי שלא יתפזר הקטורת כשמוליכו להיכל.
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתד

ַיד ְוִכּסּוָיּה  ְוַכף ה'כף' עם הכיסוי של הכף, ביד הכהן ֶאָחד,  ּבְ
  .לשהקטיר את הקטורת בהיכל

פני ברכת כהנים, הם אוחזים את חמשת הכלים בידיהם רק ל
אבל בשעת ברכת כהנים עצמה אין בידם כלום, כי מניחים את 

  .לאהכלים מקודם

ָרָכה ָהָעם ֶאת ּוֵבְרכוּ  ]ד[ כל הכהנים מברכים את העם  ,ַאַחת ּבְ
ְמֶרךָ : לבברכת כהנים. שזה שלשת הפסוקים ָיֵאר  .ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיׁשְ

ךָּ  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ לֹוםיִ  .ְיֹהָוה ּפָ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיֹהָוה ּפָ ָ   .לגׂשּ

ונקרא ברכה אחת, מפני שאין עונים אמן בין הפסוקים כמו 
  .לדשעושים מחוץ לבית המקדש

א ִדיָנה ֶאּלָ ּמְ ּבַ לׁש  אֹוָתּה  אֹוְמִרים ׁשֶ ָרכֹות ׁשָ מחוץ לבית המקדש  ,ּבְ
אומרים את ברכת כהנים בשלש ברכות, שמפסיקים הכהנים 

ׁש  .להבין פסוק לפסוק, ועונים הציבור אמן ְקּדָ ָרָכה ּוַבּמִ  ֶאָחת, ּבְ
אבל בבית המקדש אומרים את שלשת הפסוקים ברצף אחד, 
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כלפי מעלה שישים את ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד, משום שדרך כבוד הוא 
  הקטורת על הגחלים מתוך כלי מלא וגדוש.

  על כן שם את הקטורת בתוך הבזך, מלא וגדוש. ואת הבזך נותן בתוך הכף.
  ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, לכף יש כיסוי.

  ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת ָהָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן, מעל המכסה נותנים חתיכת בגד קטנה, לנוי.
ְמטּוֶטֶלת. שהוא חתיכת בגד.ְמטּוֶטֶלת: חתי   כת בגד קטנה. כמו: לֹא ֵיֵצא ָגָמל ּבִ

 .לעיל פרק ה' משנה ד'וראה  תפארת ישראל. .ל

 חידושי הגר"א. .לא

 רע"ב. תפארת ישראל. .לב

 כ"ו.- במדבר ו' כ"ד .לג

 רע"ב. תפארת ישראל. .לד

 רע"ב סוטה ז' ו'. .לה



  החיים                         באר  ה
 

תה  חיי תמיד משנה ב פרק ז

, לוואין מפסיקים ביניהם לענות אמן, כי אין עונים אמן במקדש
  .לזואין במה להפסיק

ולכן נקרא ברכה אחת, מפני שאין עונים אמן בין הפסוקים  ]ה[
  .לחבמדינהכמו שעושים 

רּוְך ולאחר שסיימו את כל שלשת הפסוקים, השומעים עונים ' ּבָ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ   .לט'ׁשֵ

ׁש  ]ו[ ְקּדָ ּמִ ם ֶאת אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ ֵ ְכָתבוֹ  ַהׁשּ בבית המקדש אומרים  ,ּכִ
הכהנים בברכת כהנים את השם המפורש ככתבו: יו"ד ה"א 

ִדיָנה וא"ו ה"א. ִכּנּויֹו,  ּוַבּמְ אבל מחוץ לבית המקדש אומרים: ּבְ
  .מאל"ף דל"ת נו"ן יו"ד
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 עפ"י רע"ב ותפארת ישראל. .לו

 מ: רש"י סוטה .לז

'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי  בנוסח כל ברכה בבית המקדש אומריםרע"ב. תפארת ישראל.  .לח
'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' אחר כך השומעים עונים ו .ישראל מן העולם ועד העולם'

  .. ועוד)תענית טז: רמב"ם הלכות תענית ד טו(
ך למה לפי שאין עונין אמן במקדש תנו : ובמקדש ברכה אחת כו': וכל כ(מ:)וז"ל הגמרא בסוטה 

קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד  (נחמיה ט ה)רבנן מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' 
ומרומם על כל  [ויברכו שם כבודך] (נחמיה ט ה)העולם, ומנין שעל כל ברכה וברכה תהלה שנאמר 

  ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה. ע"כ.
ואין  שאין עונין אמן במקדש.שבמקדש אומר את שלשתן ברכה אחת:  וכל כך למה. ברש"י:

בספר עזרא כתיב שכל  קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם.כאן במה להפסיק: 
ברכה שהיו מברכין במקדש כך היו מברכין ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם למגן 

ו שהעם עונין להלל "ושאר העם יענו בשכמל רכו שם כבודך.ויבאברהם וכן למחיה המתים: 
 ולהודות.

 (ד"ה ומנין)לאחר ברכת כהנים השומעים עונים בשכמל"ו. כן משמע ברש"י וכן בתוס'  .לט
  בסוטה מ: ועוד.

ָרֵאל השומעים עונים:  (הלכות ברכת כהנים יד ט)אבל לשיטת הרמב"ם  רּוְך ְיֹהָוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבָ
 .ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם

 רמב"ם סוטה ז' ו'. רע"ב. תפארת ישראל. .מ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתו

בבית המקדש, בכל פעם ששמעו הציבור את השם הנכבד 
בֹוד והנורא ככתבו, כורעים ומשתחוים ועונים ' ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

  .מא'ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

, והאומרו אין לו מבאיסור חמור מאוד לומר את השם ככתבו
. אבל רק בבית המקדש בלבד מותר לומר מגעולם הבאחלק ל

  את השם ככתבו.

ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך : מדשנאמר יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ּבְ
יךָ  בכל המקום אשר אבוא אליך  :ודרשהוהו סרס .ּוֵבַרְכּתִ

  .מהמקדש, שם אזכיר את שמיבית הוברכתיך, דהיינו ב

ית המקדש, החכמים את אופן הקריאה של שם המפורש בב
כל זה . מומלמדים אותו לתלמידים רק פעם אחת בשבע שנים

  .מזגדולה לשמו הנכבד והנורא

. מחהצנועים שבכהונה אומרים שם בן שתים עשרה אותיות ]ז[
ומבליעים את השם בנעימת אחיהם הכהנים, דהיינו שכאשר 
שאר הכהנים אומרים שם בן ארבע אותיות ומושכים את קולם 
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  תוס' סוטה מ: ד"ה וכל כך. וכן בתפארת ישראל סוטה ז' ו'. .מא
נראה שהם שני דינים. דין אחד שאומרים 'ברוך שם וכו'' מיד כששומעים את השם הנכבד 

ור. ודין שני שאומרים 'ברוך שם והנורא, וכמו כששומעים את השם מפי הכהן גדול ביום כיפ
 וכו'' בסוף ברכת כהנים, כפי שאומרים בסוף כל ברכה בבית המקדש.

 רמב"ם סוטה ז' ו'.  .מב

 ראה סנהדרין ק"א: עבודה זרה י"ז: .מג

 שמות כ' כ"א.  .מד

 סוטה ל"ח. רמב"ם סוטה ז' ו'. רע"ב. רע"ב סוטה ז' ו'.  .מה

כתב שכך הוא גם  (שם)כות ברכת כהנים י"ד י'. ברש"י קידושין ע"א. וברש"י. רמב"ם הל .מו
 באופן הכתיבה והפירוש של השם בן ארבע אותיות, שאין מלמדים אלא וכו'.

 רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י'. .מז

 קידושין ע"א.  .מח



  החיים                         באר  ה
 

תז  חיי תמיד משנה ב פרק ז

ז הצנועים שבכהונה ממהרים להבליע ולומר את השם בניגון, א
  .מטבן שתים עשרה אותיות, והציבור לא היו שומעים את השם

ִדיָנה ּמְ ִאים ַהּכֲֹהִנים ּבַ יֶהם ֶאת נֹוׂשְ ּפֵ ֶנֶגד ְיֵדיֶהם, ּכַ ְתפֹוֵתיֶהם ּכְ מחוץ  ,ּכִ
לבית המקדש, כאשר הכהנים נושאים ומגביהים את ידיהם 

ׁש ּוַב  כנגד הכתף שלהם. ְקּדָ י ַעל ּמִ ּבֵ יֶהן ּגַ אבל בבית המקדש  ,ָראׁשֵ
מגביהים את ידיהם למעלה מראשם, מפני כבוד השם המפורש 

  .נשמזכירים

דֹול, ִמּכֵֹהן חּוץ ֵאינוֹ  ּגָ יּהַ  ׁשֶ יץ,  ִמן ְלַמְעָלה ָיָדיו ֶאת ַמְגּבִ חוץ מהכהן ַהּצִ
, מפני שהשם המפורש נאגדול שאינו מגביה את ידיו מעל הציץ

  .נבתוב על הציץכ
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 קידושין ע"א. וברש"י.  .מט

 תפארת ישראל.  .נ

יץ לח)-(שמות כח לוהציץ:  .נא יָת ּצִ ְמּתָ : ְוָעׂשִ ה: ְוׂשַ ּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש ַליהֹוָ ְחּתָ ָעָליו ּפִ ָזָהב ָטהֹור ּוִפּתַ
א  ְצֶנֶפת ִיְהֶיה: ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנׂשָ ֵני ַהּמִ ְצָנֶפת ֶאל מּול ּפְ ֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהּמִ ִתיל ּתְ ֹאתֹו ַעל ּפְ

יׁשּו בְּ  ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ִמיד ְלָרצֹון ַאֲהֹרן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ ֹנת ָקְדׁשֵ ָרֵאל ְלָכל ַמּתְ ֵני ִיׂשְ
ה.   ָלֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ

על פתיל כמין טס של זהב היה, רוחב שתי אצבעות, מקיף על המצח מאוזן לאוזן:  ציץ.ברש"י: 
כאן והיה על  ויתנו עליו פתיל תכלת, ועוד כתיב (שמות לט לא)ובמקום אחר הוא אומר  תכלת.

 ).(זבחים יטוהיה על מצח אהרן, ובשחיטת קדשים שנינו  (פסוק לח)המצנפת, ולמטה הוא אומר 
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 

ני ראשים ובאמצעיתו ששה בשלושה מקומות הללו, פתיל מלמעלה, אחד מבחוץ, ואחד בש
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 

מין כובע, ועל פתיל האמצעי הוא אומר והיה על המצנפת, והיה הראש מלמעלה, ונמצא עשוי כ
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 

ן אינו זז ממשמעו, אהרן נושא את המשא לשון סליחה, ואף על פי כונשא אהרן. מלמעלה: 
לרצות על הדם ועל החלב שקרבו  את עון הקדשים.שלעון, נמצא מסלק העון מן הקדשים: 

 (ויקרא יט ז)אי זה עון הוא נושא, אם עון פגול, הרי כבר נאמר  ).(פסחים טזבטומאה, כמו ששנינו 
ואין לומר שיכפר על עון הכהן לא יחשב,  (ויקרא ז יח)לא ירצה, ואם עון נותר, הרי נאמר 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתח

י דֹול ּכֵֹהן ַאף, אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ יהַּ  ּגָ יץ ִמן ְלַמְעָלה ָיָדיו ֶאת ַמְגּבִ רבי  ,ַהּצִ
 יהודה חולק, ואומר שגם הכהן גדול מגביה את ידיו מעל הציץ,

ֱאַמר ּנֶ א, נגׁשֶ ָ ׂשּ ואין הלכה כרבי ַוְיָבְרֵכם'.  ָהָעם ֶאל ָיָדיו ֶאת ַאֲהרֹן 'ַוּיִ
  .נדיהודה
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שהקריב טמא, שהרי עון הקדשים נאמר, ולא עון המקריבים, הא אינו מרצה אלא להכשיר 
אי אפשר לומר שיהא על מצחו תמיד, שהרי אינו עליו אלא  והיה על מצחו תמיד.הקרבן: 

אותה בשעת העבודה, אלא תמיד לרצות להם, אפלו אינו על מצחו, שלא היה כהן גדול עובד ב
עודהו על מצחו מכפר ומרצה, ואם לאו אינו מרצה, נדרש על  ):(יומא זשעה. ולדברי האומר 

  מצחו תמיד, מלמד שמשמש בו בעודו על מצחו, שלא יסיח דעתו ממנו.
: כיצד מעשה הציץ. עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות ב)-(הלכות כלי המקדש ט אברמב"ם: 

לה' מלמעלה. ואם כתבו  ,י שיטין קדש לה', קדש מלמטהומקיף מאוזן לאוזן וכותב עליו שנ
חופר את  [כיצד]והאותיות בולטות בפניו  בשיטה אחת כשר. ופעמים כתבוהו בשיטה אחת.

האותיות מאחריו והוא מדובק על השעוה עד שבולט. והוא נקוב בשתי קצותיו. ופתיל תכלת 
 העורף.למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה נקשר בפתיל כננד 

  רע"ב. תפארת ישראל.  .נב
 ויקרא ט' כ"ב. .נג

  רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד ט'. רע"ב.  .נד



  החיים                         באר  ה
 

תט  חיי תמיד משנה ב פרק ז

Q    סדר ברכת כהנים בבית המקדשR  
  

  :נהלפני נשיאת כפים אומרים הכהנים
ָרָכה ַהזֹּאת  ֵהא ַהּבְ ּתְ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יָתנוּ  ּוִ ּצִ ּה ׁשּום  ׁשֶ ֵלָמה, ְולֹא ִיְהיֶה ּבָ ָרָכה ׁשְ ָרֵאל, ּבְ ָך ִיׂשְ ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ה ְוַעד עֹוָלם:   ִמְכׁשֹול ְוָעֹון, ֵמַעּתָ

  
  :נומקרא אומרהישראל 

  ּכֲֹהִנים:
  

  :נזהכהנים מברכים

רּוךְ  ה ּבָ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ַאּתָ  ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ
נּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהעֹוָלם  ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ָר  ַאֲהָבה:ַעּמֹו ִיׂשְ   ֵאל ּבְ

  עונים:השומעים 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  הכהנים נושאים כפיהם ומגביהים ידיהם על גבי ראשיהם,
  חוץ מהכהן גדול שאינו מגביה ידיו מעל הציץ.
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 סוטה ל"ט. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח ט'. .נה

סוטה ל"ח. ירושלמי ברכות ה' ד'. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח  .נו
 כ"ח י'.חיים ק

 סוטה ל"ט. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח י"א. .נז



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתי

  .נחישראל מקרא את הכהנים מילה במילה, כמו בבית הכנסת
ים הכהנים 'יברכך'. וכן הישראל אומר 'יברכך', ואחריו אומר

  הלאה, כל שלשת הפסוקים:
  

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

  :נטובטהרה, הם כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

ְמֶר    יהוה   ָיֵאר   אמן לא עונים ךָ ְוִיׁשְ
העם העומדים בעזרה, כשהם שומעים את השם הנכבד והנורא יוצא מפי הכהנים, בקדושה 

  ובטהרה, הם כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים:

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

ָניו      ֵאֶליךָ    ּפָ

ךָּ  א   אמן לא עונים ִויֻחּנֶ ָ   יהוה   ִיׂשּ
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סוטה ל"ט. ירושלמי ברכות ה' ד'. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד ט'. רמב"ם הלכות ברכת  .נח
 כהנים י"ד י"ד.

  תוס' סוטה מ: ד"ה וכל כך. וכן בתפארת ישראל סוטה ז' ו'. .נט
נים. דין אחד שאומרים 'ברוך שם וכו'' מיד כששומעים את השם הנכבד נראה שהם שני די

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.



  החיים                         באר  ה
 

תיא  חיי תמיד משנה ב פרק ז

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

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ

  

ָניו ם   ֵאֶליךָ    ּפָ לֹום   ְלךָ    ְוָיׂשֵ   :ׁשָ
  

  :סנים השומעים עוניםבסוף ברכת כה

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  :סאנשיאת כפים אומרים הכהנים לאחר
ל עֹוָלם ַזְרּתָ ָעֵלינוּ , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּגָ ֶ ינוּ ַמה ׁשּ נוּ  ,ָעׂשִ ִהְבַטְחּתָ ֶ נּו ַמה ׁשּ ה ִעּמָ  ,ֲעׂשֵ

ַמִים וּבָ  ָ ָך ִמן ַהׁשּ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ ָרֵאלַהׁשְ ָך ֶאת ִיׂשְ ְוֵאת , ֵרְך ֶאת ַעּמְ
ה ָלנוּ  ר ָנַתּתָ ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ,ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

  :ּוְדָבשׁ 
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בסוטה  (ד"ה ומנין)ש"י וכן בתוס' לאחר ברכת כהנים השומעים עונים בשכמל"ו. כן משמע בר .ס
  מ: ועוד.

ָרֵאל השומעים עונים:  (הלכות ברכת כהנים יד ט)אבל לשיטת הרמב"ם  רּוְך ְיֹהָוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבָ
 .ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם

 סוטה ל"ט. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח ט"ו. .סא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתיב

  ג משנה
  

ְזַמן ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ ֶבשׁ  עֹוֶלה ָהָיה, ְלַהְקִטיר רֹוֶצה ּגָ ָגן ַבּכֶ  ְוַהּסְ
יִמינוֹ  יעַ . ּבִ ֶבשׁ  תְלַמֲחִצי ִהּגִ ָגן ָאַחז, ַהּכֶ יִמינוֹ  ַהּסְ . ְוֶהֱעָלהוּ  ּבִ
יט . ּוְזָרָקן ֲעֵליֶהן ְוָסַמךְ , ְוָהֶרֶגל ָהרֹאשׁ  ָהִראׁשֹון לוֹ  הֹוׁשִ
יט ִני הֹוׁשִ ֵ י ָלִראׁשֹון ַהׁשּ ּתֵ ַדִים ׁשְ דֹול ְלֹכֵהן נֹוְתָנן, ַהּיָ  ְוָסַמךְ , ּגָ
ַמט. ּוְזָרָקן ֲעֵליֶהן ִני ִנׁשְ ֵ יִטין ָהיוּ  ְוָכךְ . לוֹ  ְוָהַלךְ  ַהׁשּ  לוֹ  מֹוׁשִ
ָאר ל ׁשְ הּוא ּוִבְזַמן. ְוזֹוְרָקן ֲעֵליֶהן סֹוֵמךְ  ְוהּוא, ָהֵאָבִרין ּכָ  ׁשֶ
א. זֹוְרִקין ַוֲאֵחִרים סֹוֵמךְ  הּוא, רֹוֶצה יף לוֹ  ּבָ חַ  ֶאת ְלַהּקִ ְזּבֵ . ַהּמִ

ֶרן, ַמְתִחיל הּוא ֵמֵהיָכן רֹוִמית ִמּקֶ  יתִמְזָרחִ , ִמְזָרִחית ּדְ
רֹוִמית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית  ַיִין לוֹ  ָנְתנוּ . ּדְ

ךְ  ָגן, ְלַנּסֵ ֶרן ַעל עֹוֵמד ַהּסְ ָידוֹ  ְוַהּסּוָדִרים ַהּקֶ ֵני, ּבְ  ֹכֲהִנים ּוׁשְ
ְלַחן ַעל עֹוְמִדים י ַהֲחָלִבים ׁשֻ ּתֵ ל ֲחצֹוְצרֹות ּוׁשְ ֶסף ׁשֶ ָיָדם ּכֶ , ּבְ

ְקעוּ  אוּ . ְוָתְקעוּ  וּ ְוֵהִריע ּתָ ן ֵאֶצל ְוָעְמדוּ  ּבָ  ֶאָחד, ַאְרָזא ּבֶ
מֹאלוֹ  ְוֶאָחד ִמיִמינוֹ  ְ ָחה. ִמׂשּ ךְ  ׁשָ ָגן ְוֵהִניף, ְלַנּסֵ ּסּוָדִרין ַהּסְ , ּבַ
ישׁ  ן ְוִהּקִ ְלָצל ַאְרָזא ּבֶ ּצִ רוּ , ּבַ ם ְוִדּבְ יר ַהְלִוּיִ ִ ׁשּ יעוּ . ּבַ , ְלֶפֶרק ִהּגִ
ְקעוּ  ֲחווּ , ּתָ ּתַ ל ַעל. ָעםהָ  ְוִהׁשְ ֶרק ּכָ ִקיָעה, ּפֶ ל ְוַעל. ּתְ ִקיָעה ּכָ , ּתְ

ֲחָוָיה ּתַ ִמיד ֵסֶדר הּוא ֶזה. ִהׁשְ ית ַלֲעבֹוַדת ַהּתָ  ְיִהי, ֱאלֵֹהינוּ  ּבֵ
ֶנה ָרצֹון ִיּבָ ְמֵהָרה ׁשֶ   :ָאֵמן, ְבָיֵמינוּ  ּבִ

ְזַמן ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ  סבבזמן שהכהן גדול רוצה להקטיר ,ְלַהְקִטיר רֹוֶצה ּגָ
את האברים של הקרבן תמיד, ואת מנחת הנסכים שעם 

 

W      באר�התמיד�      X   
  

. וכו'. ם שעולה קיטור ותמרות עשן מן החלבים והאברים קרי להו בלשון הקטרהעל ש .סב
 .(תוספות יום טוב)



  החיים                         באר  ה
 

תיג  חיי תמיד משנה ג פרק ז

התמיד, שהרי הכהן גדול יכול תמיד להקטיר בכל זמן שירצה 
. ובהיות שכבר היה הפיס, על כן הזוכים בפיס יושיטו סגבלי פיס

  .סדלכהן גדול את האברים

ֶבׁש, עֹוֶלה הכהן גדול ָהָיה ָגן  ַבּכֶ יִמינוֹ  הולךְוַהּסְ   .ּבִ

יַע  ֶבׁש  ְלַמֲחִצית ולהכהן גד ִהּגִ , סהוכבר התייגע קצת בעלייתו ,ַהּכֶ

ָגן ָאַחז, אז סווגם שבחצי העליון של הכבש השיפוע יותר חזק  ַהּסְ
יִמינוֹ    .סזאחז הסגן בימין של הכהן גדול, וסייע לו לעלות .ְוֶהֱעָלהוּ  ּבִ

יט ]ח[  הושיט הכהן הראשון שזכה בפיס, את ָהִראׁשֹון, לוֹ  הֹוׁשִ
  .סחלכהן גדולֶגל, ְוָהֶר  ָהרֹאׁש 

וסמך הכהן גדול על הראש והרגל, שהניח ידיו על  ֲעֵליֶהן, ְוָסַמךְ 
כהן גדול שתהא חשובה המשום כבודו של שני הנתחים. וזה 

הכהן גדול עומד על  .ּוְזָרָקן. סטהקטרתו יותר משאר כהנים
: עהכבש, וזורק את האברים לאש שעל המזבח. כמו שכתוב

יָת עֹלֶֹתיָך  םְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ , כמו שהדם בזריקה, כך גם הבשר ַהּבָ
  .עאבזריקה

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 יומא י"ז: .סג

 תפארת ישראל. .סד

 רע"ב. תפארת ישראל. .סה

 תפארת ישראל. .סו

 רש"י מנחות צ"ד. מלאכת שלמה. .סז

 תפארת ישראל. .סח

 מנחות צ"ד. רע"ב. תפארת ישראל. .סט

 כ"ז.דברים י"ב  .ע

 פסחים ע"ז. רע"ב. תפארת ישראל. .עא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתיד

לפני שמקטיר את הרגל, מוציא ומסיר את גיד הנשה, וזורקו  ]ט[
  .עבעל גבי גל האפר שבאמצע המזבח הנקרא תפוח

יט ִני ָלִראׁשֹון,  הֹוׁשִ ֵ אל הכהן  נתן הכהן השני שזכה בפיס,ַהׁשּ

יאת  הראשון, ּתֵ ַדִים ׁשְ דֹול,  ְלכֵֹהן נֹוְתָנןהראשון והכהן , ַהּיָ נותן ּגָ
  את שתי הידים לכהן גדול.

וסמך הכהן גדול על הראש והרגל, שהניח ידיו על  ֲעֵליֶהן, ְוָסַמךְ 
כהן גדול שתהא חשובה המשום כבודו של שני הנתחים. וזה 

הכהן גדול עומד על  .ּוְזָרָקן. עגהקטרתו יותר משאר כהנים
: עדשעל המזבח. כמו שכתובהכבש, וזורק את האברים לאש 

ם ר ְוַהּדָ ׂשָ לֶֹתיָך ַהּבָ יָת עֹֽ , כמו שהדם בזריקה, כך גם הבשר ְוָעׂשִ
  .עהבזריקה

ַמט ִני ִנׁשְ ֵ נשמט הכהן השני והלך לו משם. אבל  .לוֹ  ְוָהַלךְ  ַהׁשּ
הכהן הראשון נשאר לעמוד שם, והוא מקבל את האברים 

  .עומהכהנים הבאים, ונותנם לכהן גדול

נשאר לכבוד הכהן גדול, כדי שלא יראה כאילו קשה והראשון 
  .עזלו לשמש את הכהן גדול
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כשמנתח איברי העולה  וז"ל: (שם). ברמב"ם (הלכות מעשה הקרבנות ו ד)חולין צ: רמב"ם  .עב
מוליכין את כל הנתחים לכבש ומולחין אותם שם. ואחר כך מעלין כל האיברים לראש המזבח. 

וזורק כל האיברים  זבח.ומסיר גיד הנשה בראש המזבח ומשליכו על גבי הדשן שבאמצע המ
'הבשר והדם' כשם שהדם בזריקה כך כל הבשר בזריקה. ואחר  כז) (דברים יבעל האש שנאמר 

ואיברים שצלאן ואחר  .'וערך הכהן אותם' יב) (ויקרא אשזורקן חוזר ועורך אותן על האש שנאמר 
 .כך העלן למזבח אין בהם משום ריח ניחוח

 רע"ב. תפארת ישראל. .עג

 ם י"ב כ"ז.דברי .עד

 פסחים ע"ז. רע"ב. תפארת ישראל. .עה

 רש"י מנחות צ"ד. רע"ב. תפארת ישראל. .עו



  החיים                         באר  ה
 

תטו  חיי תמיד משנה ג פרק ז

יִטין ָהיוּ  ְוָכךְ  ָאר לוֹ  מֹוׁשִ ל ׁשְ ובאופן זה נותנים לכהן גדול  ,ָהֵאָבִרין ּכָ

והכהן גדול סומך על ְוזֹוְרָקן,  ֲעֵליֶהן סֹוֵמךְ  ְוהּוא את שאר האברים,
  האברים וזורקם לאש שעל המזבח.

  .עחולת, וגם בחביתין. שגם הם מונחים על הכבשוכן גם בס

הּוא ּוִבְזַמן  ַוֲאֵחִרים סֹוֵמךְ  הּוא בזמן שהכהן גדול רוצה, ,רֹוֶצה ׁשֶ
הכהן גדול סומך על האברים, וכהנים אחרים זורקים. כדי  זֹוְרִקין,

  .עטשיהיה נראה כמו שהוא הקריב את הכל

  

ם, תחת קרן מערבית דרומית של המזבח, יש בור לנסכי
 שותתים'שיתין'. ונקרא כך על שם שהדמים והנסכים  פהנקרא

  .פאבו
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רבים שגם כן משום כבוד הכהן גדול, תפארת ישראל. וההושטה מכהן לכהן עד הכהן גדול,  .עז
. כדאיתא ביומא (תפארת ישראל) לו, כעין הושטת ספר תורה ביום כיפור להכהן גדול םמשמשי

ָגן נֹוְתנוֹ חַ : (ז א) ָגן, ְוַהּסְ ֶנֶסת נֹוְתנֹו ַלּסְ ֶנֶסת, ְוֹראׁש ַהּכְ ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתנֹו ְלֹראׁש ַהּכְ  זַּן ַהּכְ
ל ְוקֹוֵרא עֹוֵמד דֹול עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ דֹול, ְוֹכֵהן ּגָ  .ְלֹכֵהן ּגָ

ּסֹלֶ : (ד ג)תפארת ישראל. וכמו שכתוב לעיל  .עח ִביִעי, ּבַ ְ יןַהׁשּ ֲחִבּתִ ִמיִני, ּבַ ְ ָהְלכּו  וכו'. .ת. ַהׁשּ
ַמֲעָרבֹו, ּוְמָלחּום. ה ּבְ ֶבׁש ּוְלַמּטָ  ּוְנָתנּום ֵמֲחִצי ַהּכֶ

 רש"י מנחות צ"ד.  .עט

השיתין תחת המזבח, הוא רק תחת כמה אמות בקרן מערבית דרומית, ולא יותר. אבל  .פ
 .(ראה בדרך חכמה)מתפשט עוד קצת מחוץ למזבח 

שיטת התפארת ישראל שחילק בין 'שית' ל'שיתין', השית לדמים  (פרק ג)ין במסכת מדות עי .פא
והשיתין לנסכים, ודרך הפתח של הטבלא של שיש יורדין לשית, ודרך הלול שבכבש יורדין 

  לשיתין. אמנם צריך לדעת שיש בזה הרבה שיטות.
[לכאורה זה אותו ם שיתין לשיטת הרמב"ם יש בור אחד לנסכים ולדמים, והוא נקרא גם שית וג

, ויורדים לשם בפתח של הטבלא של שיש. וכתב בדרך חכמה שם, רק זה ביחיד וזה ברבים]
שהבור רחב חמש אמות, ובחלק אחד של הבור אינו עמוק, ולשם  (הלכות בית הבחירה ב יב)

שותתים הדמים ויוצאים לאמת המים. ובהמשך רחבו של הבור, הוא עמוק מאוד עד התהום, 
 ולשם שותתים הנסכים.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתטז

הבור המגיע עד התהום הנקרא 'שיתין', הוא נברא בששת  ]י[
. פג, ונסתם, ודוד המלך חזר ופתח מה שנסתםפבימי בראשית

  הנסכים שמנסכים על המזבח יורדים ל'שיתין'.

, בראש המזבח, ליד קרן המערבי דרומי, יש שני ספלים מכסף
. המערבי הוא עבור ניסוך המים, פדמחוברים בסיד למזבח

, פהוהמזרחי הוא עבור ניסוך היין. בספלים יש חור בתחתיתם
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 סוכה מ"ט. .פב

 סוכה נ"ג. ופירוש שני ברש"י. .פג

 תוספות סוכה מ"ח. .פד

  .(סוכה מח:)עפ"י תוספות וריטב"א  .פה
י ְיהּוָדה כתוב:  (סוכה ד ט)במשנה  ם. ַרּבִ ֶסף ָהיּו ׁשָ ל ּכֶ ֵני ְסָפִלים ׁשֶ ֹמאלֹו, ׁשְ ֶבׁש ּוָפָנה ִלׂשְ ָעָלה ַבּכֶ

ל ִסיד ין, ֶאָחד  אֹוֵמר, ׁשֶ ּקִ ֵני ֳחָטִמין ּדַ ִמין ׁשְ ִבין ּכְ ִין. ּוְמֻנּקָ ֵני ַהּיָ ֵניֶהם ִמּפְ ָחִרין ּפְ ָהיּו ֻמׁשְ א ׁשֶ ָהיּו, ֶאּלָ
ל ָיִין. ל ַמִים, ִמְזָרִחי ׁשֶ ַבת ַאַחת. ַמֲעָרִבי ׁשֶ ִלין ּבְ ֵניֶהם ּכָ הּו ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ק, ּכְ ה ְוֶאָחד ּדַ   ְמֻעּבֶ

והכהן מערה  ,ונקב אחד בחוטמו ,חוטם אחד בספל .שני חוטמין דקיםכמין פירש רש"י וז"ל: 
ובמזבח היה נקב שבו המים  ,והנסכים מקלחין ויורדין דרך החוטמין על גב המזבח ,בפי הספלים

  .והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו עמוקין וחלולים מאד
הן מערה בפי הספלים וכן ביאר הרע"ב וז"ל: חוטם אחד בספל אחד ונקב אחד בחוטמו. והכ

והנסכים מקלחים ויורדים דרך החוטמין על גג המזבח, ובמזבח היה נקב שבו היין והמים יורדין 
  לשיתין של מזבח שהן חלולים ועמוקים מאד.

כמין חוטמין דקין. פירש בקונטרס חוטם אחד בספל אמנם בתוס' נתבאר באופן אחר, וז"ל: 
הספלים והנסכים מקלחין דרך החוטמין ע''ג המזבח  ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה מים בפי

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 

כמין שני נקבי החוטם ולא שהיה בולט  ומשם לשיתין דלמא הוא דמנקב הספלים יורדין לשיתין
גבי דמים ובקרן מערבית דרומית היו שני  ב)"ג מ"(פכמין חוטם כי ההיא דתנן במסכת מדות 

נקבים כמין שני חוטמין דקין שהדמים ניתנין על יסוד מערבית ועל יסוד דרומית ויורדין בהן 
  יפול עליו דבר לסותמו.ומתערבין באמה ושמא כמין בליטת חוטם היה עשוי על הנקב שלא 

והא דתנן שהיו הספלים מנוקבין כמין שני חוטמין דקין. מכיון שביררנו כתב הריטב"א וז"ל: 
שהספלים האלו מחוברין היו במזבח ודאי לא היו החוטמין בולטין מן הספלים לחוץ בשפתיהם 

יתין ועומדין שאם כן איך יורדין המים כנגדן אל השיתין שהרי מכוונין היו הספלים כנגד הש
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 

ס אותה שפופרת לתוך השיתין ולא ישפכו המים לחוץ, ורש"י ז"ל נראה שהוקשה לו כדי שתכנ
 



  החיים                         באר  ה
 

תיז  חיי תמיד משנה ג פרק ז

והנסכים שמנסכים לתוכם יורדים לנקב שבמזבח, ומשם 
  .פונמשכים ויורדים לשיתין

בשעת בניית המזבח העמידו קנה ארוך במקום שצריך להיות 
, פזוהעופרת שעל האבניםנקב, ואחרי שהתייבש הסיד והזפת 

הסירו את הקנה ונשאר הנקב. כך עשו את הנקב מראש 
  .פחהמזבח עד השיתין

לפעמים נדבק יין בדפנות השיתין. ופעם בשבעים שנה יורדים 
 צא, ומשתלשלים שם בחבלצדרך ה'לול' פטכהנים בחורים צעירים
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חוטם אחד בספל ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה המים בפי הספלים והנסכים  רשזה ופי
מקלחין ויורדין דרך החוטם על גבי המזבח ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של 

עד מאד עכ"ל, נראה מדבריו שהיה החוטם יוצא בשפת הספלים מזבח שהיו חלולים ועמוקין 
ומשם היה יורד על גבי המזבח אלא שהיה מטה אותן כנגד השיתין בשעת שפיכתן ואם כן לא 

 ע"כ. היו הספלים מחוברין, ומה שכתבנו יותר נכון וכן פי' בתוספות.

  סוכה מח:  .פו
כדי שהמים עם היין יכלו מספליהם  הנקב שבספל של המים דק יותר מהנקב שבספל של היין.

  .(סוכה ד ט, רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י ז)יחד 
ליין, שעב מן המים, שהמים ממהרין לצאת, יותר מהיין העב בטבעו יותר  ואה עבה יותרנקב הה

 .(תפארת ישראל סוכה ד ט) מהמים

שלמות וחלקות בלי אופן בניית המזבח: בונים את המזבח מאבנים גדולות וקטנות, שהם  .פז
  .(מדות ג ד, גמרא זבחים נד.)שום פגימה אפילו קטנה מאוד, וכן שלא נגע בהם ברזל מעולם 

, שיש שם אבנים שלימות וחלקות בלי שום (מדות ג ד)הולכים למקום שנקרא 'בקעת בית כרם' 
ובתוס' איתא [והרמב"ם כתב שאפשר לקחת את האבנים גם מים הגדול (הלכות בית הבחירה א יד). פגם 

שלוקחים אבנים מנחל שבחול הים, ששם בחול הים נבראו האבנים חלקות מששת ימי בראשית (תוס' 
, עמוק מאוד (רא"ש), וחופרים שם בכלי חפירה מעץ סוכה מט.). ויתכן שבבקעת בית כרם יש נחל]

  , ומשם מוציאים אבנים אלו.(מדות ג ד)עד מקום שמעולם לא חפרו שם 
בנים למקום שהולכים לבנות שם את המזבח, שהוא בעזרה בבית המקדש, ומביאים את הא

  ובונים שם תבניות מעץ בגודל שצריכים עבור המזבח, ומכניסים לתוך התבנית את האבנים. 
, ולוקחים זפת וסיד, ומערבבים (רש"י זבחים נד.)ולוקחים עופרת, ומחממים עד שנהיה מותך נוזלי 

את העופרת המותך. עד שנהיה כעין מה שנקרא בלשון המשנה יחד היטב את הזפת ואת הסיד ו
אחרי  . ושופכים תערובת זו על האבנים.[וכעין הנקרא בלשון המדובר 'מלט']'מעזיבה' או 'טיט' 

 .(זבחים נד.) הנכוןשמתייבש היטב, מסירים את תבנית העץ, ונשאר בנוי בצורה ובגודל 

 תפארת ישראל מדות א' ג'. .פח

 כהונה. שהם פרחי .פט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתיח

ויורדים אל ה'שיתין'. ומלקטים משם את היין שנדבק לכתלים, 
  .צגעל גבי המזבח צבכבר, ומעלים ושורפים והוא קרוש

את פך השמן החתום בחותמו של כהן  צדהחשמונאים מצאו ]יא[
  .צהגדול, בתוך השיתין
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[הטעמים שיש רווח בין הכבש למזבח: א. כדי לקיים מצוות זריקת אברי בין הכבש למזבח יש רווח  .צ
. בחצי הכבש המזרחי הרווח הקרבנות מהכבש למזבח דווקא. ב. כדי שמזבח יהיה מרובע (זבחים סב:)]

אחת, שהוא  הוא קטן ומועט. ובחציו המערבי של הכבש הרווח הוא אמה אחת. רווח זה של אמה
. (רש"י סוכה מט.), נקרא לול [כל רוחב הכבש הוא ט"ז אמות, וחציו הוא ח' אמות]באורך שמונה אמות 

(תפארת ישראל מדות ג ה'לול' הוא הכניסה ל'שיתין', שדרכו יכולים להיכנס ולרדת אל ה'שיתין' 
 .ג)

 עזרת כהנים. .צא

רש"י במקום קדוש בעזרה. וביאר כתוב ששורפים בקדושה. ופירש  (סוכה מט.)בגמרא  .צב
 .(סימני צורת המזבח אות טז)התפארת ישראל ששורפין על גבי המזבח 

. ולפי"ז לא יהיה מחלוקת (סוכה מט:)עפ"י מלאכת שלמה, וכן נראה עפ"י השפת אמת עי"ש  .צג
אפילו . ואולי זה הביאור בתיבות הגמרא '(סוכה מט)בין רבנן לרבי אלעזר בר צדוק בגמרא 

, שנקלט בצדדים. ויתכן שכתלי השיתין לא היו חלקים לגמרי. עי"ש 'בדאיקלט ,מא רבנןתי
 בגמרא והבן.

ה בחדש כסליו היה ": וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בכ)ב(הלכות חנוכה ג רמב"ם ב .צד
ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד 

 דליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.בלבד וה

  בשם הפייטן לשבת שנייה של חנוכה, בפיוט המתחיל 'אודך'. (מדות ג)עזרת כהנים  .צה
כתוב: ולא נשתייר אלא פך אחד שהיה חתום  (דרשה דחנוכה)ובשאילתות דרב אחאי גאון 

ח נה ע"כ. התחת המזבח. בחותמו של כהן גדול  אסור שיהיה חלל תחת כל המזבח שנאמר ִמְזּבַ
י ה ּלִ ֲעׂשֶ , (רמב"ם הלכות בית הבחירה א יג), דהיינו שיהיה מחובר באדמה (שמות כ כא) ֲאָדָמה ּתַ

ובתפארת (ראה מידות ג א  ומותר תחת חלק קטן מהמזבח חלל מלבד החלל של השיתין, שהוא
מצאו החשמונאים לומר שגם לפי דעת רב אחאי גאון על כן צריך  .שם) 'היכל ידיד'ובספר ישראל 

  תחת המזבח. את פך השמן בחותמו של כהן גדול, בתוך השיתין
נראה שהיה בתוך השיתין במקום עמוק מאוד כעין חפירה בכותל, ובתוכו היה מונח פך השמן, 

דאי ומחוץ לחפירה קטנה זו היה הפתח סגור, וחתום שם בחותמו של כהן גדול. וכך ידעו בו
 .(כן נראה עפ"י תוס' שבת כא:)שהיוונים לא הסיטו את פך השמן 



  החיים                         באר  ה
 

תיט  חיי תמיד משנה ג פרק ז

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכ

א יף לוֹ  ּבָ ַח,  ֶאת ְלַהּקִ ְזּבֵ כאשר בא הכהן גדול להקיף את ַהּמִ

 הּוא ֵמֵהיָכן המזבח. והוא עומד בראש הכבש, והכבש בדרום.
ֶרןמהיכן מתחיל להקיף.  ,ִחילַמְת  רֹוִמית ִמּקֶ הוא מקיף  ,ִמְזָרִחית ּדְ

ואחר  ,ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית דרך ימין, ומתחיל מקרן דרומית מזרחית,

ואחר כך קרן  ,ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית כך הולך לקרן מזרחית צפונית,

רֹוִמית,  ַמֲעָרִבית צפונית מערבית, ואחר כך מגיע לקרן מערבית ּדְ
  .צודרומית, ששם שני הנקבים לניסוך היין

כהן האבל  .היין לנסכיםאת ושם עומד כהן אחד ומושיט לו 
יתקלקל היין בעשן  לאהיין עמו, שאת נושא  אינוגדול 

  .צזהמערכה כשמקיף את המזבח

מזלג, את במהפך בצנורא דהיינו הוא מקיף,  כהן גדולשה בזמןו
  .צחהאברים שלא נתאכלו על המזבח

הכהנים כשעושים ניסוך היין, הולכים דרך שמאל מן אבל שאר 
כדי שלא יתקלקל הכבש לדרומית מערבית שהוא קרוב לכבש, 

  .צטהיין מעשן המערכה
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 רע"ב. .צו

 רע"ב. .צז

 רע"ב. .צח

ֶרְך : (ו ג)רע"ב. כדאיתא בזבחים  .צט יִפין ְויֹוְרִדין ּדֶ ֶרְך ָיִמין, ּוַמּקִ ַח, עֹוִלין ּדֶ ְזּבֵ ל ָהעֹוִלים ַלּמִ ּכָ
ה ְדָבִרים  לׁשָ ֹמאל, חּוץ ִמן ָהעֹוֶלה ִלׁשְ ָהיּו עֹוִלים ְוחֹוְזִרים ֶלָעֵקב.ׂשְ   ֵאּלּו, ׁשֶ

מקיפים את המזבח בשביל צרכי עבודה. כגון למתן דמי חטאות  .ומקיפים דרך שמאלברע"ב: 
ולסידור מערכה או להפך אברים בצנורא, ויורדים במערבו של כבש שהיא שמאל העולין 

ערבית דרומית, שהן ניסוך הנעשים בקרן מ .חוץ מן העולה לג' דברים אלו למזבח בעלייתן:
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 

יהיו הנסכים תמימים. ומקיף לשמאל ויפיגו טעמן וריחן, ואנן בעינן תמימים יהיו לכם ונסכיהם ש
 .ועולת העוף נמי שמא תתעשן ותמות



  החיים                         באר  ה
 

תכא  חיי תמיד משנה ג פרק ז

כמו  לכתשיש לו רשות ל ,כהן גדול שדומה לבן ביתאבל ה
מה שאין שאר הכהנים רשאים לעשות כן, וגם יש לו  ברצונו,ש

יף כדי ללכת דרך פיס, יש לו להק יבל עם מזלגרשות להפך 
  .קימין

ךְ  ַיִין לוֹ  ָנְתנוּ  נתן כהן אחר לכהן גדול את היין, עבור ניסוך  ,ְלַנּסֵ
  .קאהיין

בולט מהבניין  פינותיו, ארבעמ חדבכל א יש ,גג המזבחב
מרובע אמה על אמה ברום אמה, והוא חלול ופתוח למעלה, 

  .קבמזבחהוהוא הנקרא קרן 

ָגן ֶרן,  ַעל עֹוֵמד ַהּסְ גן עומד על קרן המזבח סמוך לכהן גדול הסַהּקֶ

ָידוֹ  ְוַהּסּוָדִרים ,קגשבא לנסך להניף ויש ביד הסגן דגלים, כדי  ,ּבְ
, לסימן ללויים שעומדים על הדוכן, הכהן גדול כשינסך הםב

  .קדשידעו להתחיל בשיר בשעת הניסוך

 ,אחד של שישליד הכבש בצד מערב יש שתי שולחנות. 
ואחד  . והוא נקרא 'שולחן החלבים'.עליו את האיברים םשנותני

תשעים ושלשה כלי שרת שמוציאים  עליו םשנותני ,של כסף
  .קהבכל בוקר
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 רע"ב. .ק

 תפארת ישראל.  .קא

 מדות א' ג'. זבחים ס"ב. תפארת ישראל.  .קב

 רע"ב.  .קג

 רע"ב. עפ"י תפארת ישראל.  .קד

שקלים ו' ד', וברע"ב. רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו. רמב"ם בפירוש המשניות. רע"ב.  .קה
 .תפארת ישראל



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכב

ֵני ְלַחן ַעל עֹוְמִדים כֲֹהִנים ּוׁשְ שני כהנים עומדים על ַהֲחָלִבים,  ׁשֻ

י שולחן החלבים העשוי משיש, ּתֵ ל ֲחצֹוְצרֹות ּוׁשְ ֶסף ׁשֶ ָיָדם ּכֶ  ]יב[ ,ּבְ

ְקעוּ  חצוצרות מכסף. ואוחזים בידם שתי תקעו  .ְוָתְקעוּ  ְוֵהִריעוּ  ּתָ
  שני הכהנים האלו, תקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות.

אּו  ן ֵאֶצל ְוָעְמדוּ  שני הכהנים שתקעו בחצוצרות,ּבָ  ֶאָחד ,ַאְרָזא ּבֶ
ֹמאלֹו,  ְוֶאָחד ִמיִמינוֹ  ְ ועמדו משני הצדדים של האדם הנקרא ִמׂשּ

הצלצל, וכאשר שומעים הלוים  'בן ארזא', שהוא הממונה על
  .קואת קול הצלצל מתחילים את השיר

  .קזהרבה מיני שיר יש שם, אבל ההתחלה זה עם הצלצל

  

  .קטומכים זו בזו קחהצלצל הוא כמו שתי חתיכות רחבות מנחושת
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ְלָצל.(ה א)במסכת שקלים  .קו ן ַאְרָזה ַעל ַהּצִ   :  ּבֶ
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 

  חד הדורות. הקרבת הקרבן והיה האיש הזה ראש המשוררים בא
ברע"ב: כלי שיר שיש לו קול גדול, לשון תצילנה אזניו, צימבל"ו בלע"ז. וכשהיו שומעין קולו היו 

  הלוים מתחילין בשיר.
, שהיה לו קול גדול, וכשהקיש עליה היה סימן ללויים לפתוח שיר, [צימבעל]בתפארת ישראל: 

  והוא היה השר הממונה על המזמרים.
חמשה עשר ממונין היו במקדש וכן ממנים לעולם על כל דבר : דש ז א)(הלכות כלי המקברמב"ם 

  על הצלצל עם שאר כלי שיר. , וכו'.ו דברים אלו ממונה אחד. ואלו הן"מט
זה שעל הצלצל הוא המעמיד כל המשוררים על פי כלי שיר : (הלכות כלי המקדש ז ז)ולהלן 

 .שסועדין עם הלוים כמו שביארנו

 תפארת ישראל.  .קז

 .(ערכין י:)בבית המקדש השני היה צלצל נחושת שנשאר מימות משה רבינו  .קח

 רע"ב ערכין פ"ב מ"ה. .קט



  החיים                         באר  ה
 

תכג  חיי תמיד משנה ג פרק ז
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  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכד

ָחה ךְ  ׁשָ הכהן גדול התכופף, וניסך את היין לספלים  ,ְלַנּסֵ

ּסּוָדִרין ָגןַהּסְ  ְוֵהִניף שבמזבח. והניף הסגן את הדגלים לסימן  ,ּבַ

יׁש  שידעו שעכשיו ניסוך היין ויתחילו הלוים את השיר. ן ְוִהּקִ  ּבֶ
ְלָצל ַאְרָזא ּצִ רוּ  ]יג[ והקיש בן ארזא בצלצל. ,ּבַ ם ְוִדּבְ יר,  ַהְלִוּיִ ִ ׁשּ ּבַ

  .קיוהתחילו הלוים לשורר את השיר של יום

, קיאת כהנים לעזרת ישראלהלוים עומדים על הדוכן שבין עזר
  .משוררים בפהו

  ואחרים עומדים שם ומנגנים בכלי שיר.

  .קיבצוצרות וצלצלחנבלים וחלילים וכנורות וכלי השיר, הם 

את המזמור שאומרים בשיר, מחלקים לשלשה חלקים, ומפסיקים 
  .קיגשם בין חלק לחלק
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 עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.  .קי

ים ְוָחֵמׁש ַעל ֹרַחב ַאַחת  :(ב ו)במסכת מדות  .קיא לׁשִ ה ּוׁשְ ָרֵאל ָהְיָתה ֹאֶרְך ֵמָאה ַאּמָ ֶעְזַרת ִיׂשְ
ֵרה. ְוֵכן ֶעְזַרת ּכֲֹהנִ  ִסין ֶעׂשְ י ִפְסּפָ ֵרה. ְוָראׁשֵ ים ְוָחֵמׁש ַעל ֹרַחב ַאַחת ֶעׂשְ לׁשִ ים ָהְיָתה ֹאֶרְך ֵמָאה ּוׁשְ

ָרֵאל ְלֶעְזַרת ַהּכֲֹהִנים.  ין ֶעְזַרת ִיׂשְ יִלין ּבֵ ם, ַמְבּדִ ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ַמֲעָלה ָהְיָתה ׁשָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ
ה, ְוַהּדּוָכן ָנתּון עָ  ה.ּוְגבֹוָהה ַאּמָ ל ֲחִצי ֲחִצי ַאּמָ לׁש ַמֲעלֹות ׁשֶ ִנְמֵצאת ֶעְזַרת ַהּכֲֹהִנים  ֶליָה, ּוָבּה ׁשָ

י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה. ּתֵ ָרֵאל ׁשְ בֹוָהה ֵמֶעְזַרת ִיׂשְ    ּגְ
: ומהלך כל עזרת ישראל בשוה ועולה ממנו לעזרת הכהנים (הלכות בית הבחירה ו ג)ברמב"ם 

שלש מעלות רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה במעלה גבוהה אמה ועליה דוכן יש בו 
 נמצאת עזרת הכהנים גבוהה על של ישראל שתי אמות ומחצה.

ואין פוחתין משנים עשר לוים וז"ל:  ד)-(הלכות כלי המקדש ג גפרטי הדינים ברמב"ם  .קיב
א עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על הקרבן ומוסיפין עד לעולם ואין אומרין שירה אל

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.
ת והצלצל. ואין פוחתין משני נבלים ולא ובמה הם מנגנין. בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרו

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.

 תפארת ישראל.  .קיג



  החיים                         באר  ה
 

תכה  חיי תמיד  פרק ז

יעוּ  ְקעוּ  ,קידהגיעו לסוף חלק אחד מהשיר ,ְלֶפֶרק ִהּגִ הנים שני הכ ,ּתָ

ֲחווּ  ,קטותקעו, תקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות ּתַ וכל ָהָעם,  ְוִהׁשְ
  .קטזהעם שבעזרה השתחוו בפישוט ידים ורגלים

ל ַעל ֶרק ּכָ ִקיָעה, ּפֶ על כל חלק מהשיר, תוקעים שני הכהנים  .ּתְ

ל ְוַעל תקיעה תרועה תקיעה. ִקיָעה ּכָ ֲחָוָיה, , ּתְ ּתַ ועל כל פעם ִהׁשְ
  .קיזכל העם בפישוט ידים ורגלים שתוקעים, משתחווים

ִמיד ֵסֶדר הּוא ֶזה ית ַלֲעבֹוַדת ַהּתָ ֶנה ָרצֹון ְיִהי, ֱאלֵֹהינוּ  ּבֵ ִיּבָ ְמֵהָרה ׁשֶ  ּבִ
זה הוא סדר עבודת קרבן התמיד בבית המקדש. ָאֵמן. , ְבָיֵמינוּ 

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. ונזכה 
  .קיחה בימינו אמןלעשות שם את עבודת התמיד. במהר
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 רע"ב.  .קיד

 ראל. תפארת יש .קטו

 תפארת ישראל.  .קטז

 עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.  .קיז

הקשו מדוע כתוב כאן 'זה הוא סדר התמיד וכו'', ולא בסוף המשנה הבאה. נראה שאפשר  .קיח
(רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו לתרץ, שעד כאן הוא הסדר הקבוע התמידי שעושים בכל יום ויום 

ם את השיר של יום בכל יום. לכן ראוי כאן שיהיה . וכבר כתוב כאן במשנה ג' גם שמשורריא)
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 

ל יום ויום, כי הרי השבוע אומרים בשיר פרק אחר מהתהילים. ואין משנה ד' קבועה ממש לכ
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 

  ם ממש. התמיד לעבודת בית אלהינו', כי עד שם נתבאר הסדר הקבוע התמידי שבכל יום ויו
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.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכו

  ד משנה
  

יר ִ ָהיוּ  ַהׁשּ ם ׁשֶ שׁ  אֹוְמִרים ַהְלִוּיִ ְקּדָ ּמִ ּיֹום, ּבַ  ָהיוּ  ָהִראׁשֹון ּבַ
ֵבל ּוְמלֹוָאהּ  ָהָאֶרץ' ַלה, קיטאֹוְמִרים ֵבי ּתֵ ִני. ָבהּ  ְויֹׁשְ ֵ ׁשּ  ָהיוּ  ּבַ
דֹול, קכאֹוְמִרים ל' ה ּגָ ִעיר ְמֹאד ּוְמֻהּלָ . ָקְדׁשוֹ  ַהר ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ
י ִליׁשִ ְ ׁשּ ב ֱאלִֹהים, קכאאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ ֲעַדת ִנּצָ ֶקֶרב ֵאל ּבַ  ּבְ
ּפֹט ֱאלִֹהים ְרִביִעי. ִיׁשְ  ֵאל' ה ְנָקמֹות ֵאל, קכבאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ
י'. ְוגוֹ  הֹוִפיעַ  ְנָקמֹות ֲחִמיׁשִ  ֵלאלִֹהים ַהְרִנינוּ , קכגאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ
י .ַיֲעֹקב ֵלאלֵֹהי ָהִריעוּ , עּוזֵּנוּ  ִ ׁשּ ִ ׁשּ  ָמָלךְ ' ה, קכדאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ
אּות ת'. ְוגוֹ  ָלֵבשׁ  ּגֵ ּבָ ׁשַ יר ִמְזמֹור, קכהאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבְ  ְליֹום ׁשִ

ת ּבָ ַ יר ִמְזמֹור, ַהׁשּ ּלוֹ  ְליֹום, ָלֹבא ֶלָעִתיד ׁשִ ּכֻ ת ׁשֶ ּבָ  ְמנּוָחה ׁשַ
י   :ָהעֹוָלִמים ְלַחּיֵ

יר ]יד[ ִ ָהיוּ  ַהׁשּ ם ׁשֶ ׁש  יםאֹוְמִר  ַהְלִוּיִ ְקּדָ ּמִ השיר שהלוים אומרים , ּבַ
בבית המקדש בבוקר בתמיד של שחר, וגם בערב בתמיד של 

  :קכובין הערביים, בשעת ניסוך היין

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 תהילים כ"ד. .קיט

 תהילים מ"ח. .קכ

 ב.תהילים פ" .קכא

 תהילים צ"ד. .קכב

 תהילים פ"א. .קכג

 תהילים צ"ג. .קכד

 תהילים צ"ב. .קכה

 תפארת ישראל. .קכו



  החיים                         באר  ה
 

תכז  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ּיֹום ֵבל ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ' ַלה, אֹוְמִרים ָהיוּ  ָהִראׁשֹון ּבַ ֵבי ּתֵ . קכזָבּה  ְויֹׁשְ
תבל  על שם שקנה והקנהמפני שהוא ראשון למעשה בראשית. 

  .קכחושליט בעולמו יושבי בה,ל

לְדָוִ֗ד מִ֫זְמֹ֥ור לַֽ֭יהֹוָה הָָא֣רֶץ ּומְלֹוָאּ֑ה ּתֵ֝בֵ֗ל : קכטואומרים כל המזמור
וְיֹׁ֣שְבֵי בָּֽה: ּכִי־הּ֖וא עַל־יַּמִ֣ים יְסָדָּ֑ה וְעַל־נְ֝הָרֹ֗ות יְכֹונְנֶֽהָ: מִֽי־יַעֲלֶ֥ה 

נְקִ֥י כַּפַ֗יִם ּוֽבַר־לֵ֫בָ֥ב אֲׁשֶ֤ר | בְהַר־יְהֹוָ֑ה ּומִי־יָ֝קּום ּבִמְקֹ֥ום קָדְׁשֹֽו: 
לֹא־נָׂשָ֣א לַּׁשָ֣וְא נַפְׁשִ֑י וְלֹ֖א נִׁשְּבַ֣ע לְמִרְמָֽה: יִׂשָּ֣א בְ֭רָכָה מֵאֵ֣ת יְהֹוָ֑ה 

ּדֹרְׁשָ֑יו מְבַקְׁשֵ֨י פָנֶ֖יךָ יַעֲקֹ֣ב  (דרשו)ּו֝צְדָקָ֗ה מֵאֱלֹהֵ֥י יִׁשְעֹֽו: זֶ֭ה ּדֹ֣ור 
ים | רָֽאׁשֵיכֶ֗ם וְֽ֭הִּנָׂשְאּו ִּפתְחֵ֣י עֹולָ֑ם וְ֝יָבֹ֗וא מֶ֣לֶךְ סֶֽלָה: ׂשְאּ֤ו ׁשְעָרִ֨

הַּכָבֹֽוד: מִ֥י זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַּכָ֫בֹ֥וד יְ֭הֹוָה עִּזּ֣וז וְגִּבֹ֑ור יְ֝הֹוָ֗ה ּגִּבֹ֥ור מִלְחָמָֽה: 
ּכָבֹֽוד: מִ֤י ׂשְאּ֤ו ׁשְעָרִ֨ים | רָֽאׁשֵיכֶ֗ם ּוׂ֭שְאּו ּפִתְחֵ֣י עֹולָ֑ם וְ֝יָבֹא מֶ֣לֶךְ הַ
  הּ֣וא זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַּכָ֫בֹ֥וד יְהֹוָ֥ה צְבָאֹ֑ות הּ֤וא מֶ֖לֶךְ הַּכָבֹ֣וד סֶֽלָה:

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
ִני ֵ ׁשּ דֹול, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ ל' ה ּגָ ִעיר ְמאֹד ּוְמֻהּלָ מפני . ָקְדׁשוֹ  ַהר ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ

ונתעלה וישב  ,הבדיל רקיע בין עליונים לתחתוניםשביום שני, 
  .קלדוגמת שכנו בעירו והר קדשו ,במרום
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 תהילים כ"ד. .קכז

 ראש השנה ל"א. וברש"י. רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קכח

 רש"י ראש השנה ל"א. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .קכט

 ראש השנה ל"א. וברש"י.  .קל



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכח

 ּומְהֻּלָ֣לׁשִ֥יר מִ֝זְמֹור לִבְנֵי־קֹֽרַח: ּגָ֘דֹ֤ול יְהֹוָ֣ה  :קלאואומרים כל המזמור
ן צִּ֭יֹו־הַר הָָ֫א֥רֶץ־ּכָל מְׂשֹ֪וׂש נֹוף֮ יְפֵ֥ה: קָדְׁשֹֽו־הַר אֱ֝לֹהֵ֗ינּו ירּבְעִ֥ מְאֹ֑ד

יַרְּכְתֵ֣י צָפֹ֑ון קִ֝רְיַ֗ת מֶ֣לֶךְ רָֽב: אֱלֹהִ֥ים ּבְַארְמְנֹותֶ֗יהָ נֹודַ֥ע לְמִׂשְּגָֽב: 
ּתָמָ֑הּו נִבְהֲלּ֥ו ּכִֽי־הִּנֵ֣ה הַּ֭מְלָכִים נֹֽועֲדּ֑ו עָבְרּ֥ו יַחְּדָֽו: הֵּ֣מָה רָ֭אּו ּכֵ֣ן 

נֶחְּפָֽזּו: רְ֭עָדָה אֲחָזָ֣תַם ׁשָ֑ם חִ֝֗יל ּכַּיֹולֵֽדָה: ּבְרּ֥וחַ קָדִ֑ים ּתְׁ֝שַּבֵ֗ר אֳנִּיֹ֥ות 
ׁשָמַ֨עְנּו | ּכֵ֤ן רָאִ֗ינּו ּבְעִיר־יְהֹוָ֣ה צְ֭בָאֹות ּבְעִ֣יר  רּתַרְׁשִֽיׁש: ּכַאֲׁשֶ֤

ֹולָ֣ם סֶֽלָה: ּדִּמִ֣ינּו אֱלֹהִ֣ים חַסְּדֶ֑ךָ ּבְ֝קֶ֗רֶב אֱלֹהֵ֑ינּו אֱלֹ֘הִ֤ים יְכֹונְנֶ֖הָ עַד־ע
מָלְָא֥ה  קהֵיכָלֶֽךָ: ּכְׁשִמְךָ֤ אֱלֹהִ֗ים ּכֵ֣ן ּתְ֭הִּלָתְךָ עַל־קַצְוֵי־אֶ֑רֶץ צֶ֝֗דֶ

יְמִינֶֽךָ: יִׂשְמַ֤ח | הַר־צִּיֹ֗ון ּתָ֭גֵלְנָה ּבְנֹ֣ות יְהּודָ֑ה לְ֝מַ֗עַן מִׁשְּפָטֶֽיךָ: סֹּ֣בּו 
ֹון וְהַּקִיפּ֑והָ סִ֝פְ֗רּו מִגְּדָלֶֽיהָ: ׁשִ֤יתּו לִּבְכֶ֨ם | לְֽחֵילָ֗ה ּפַּסְגּ֥ו צִּ֭י

לְדֹ֣ור ַאחֲרֹֽון: ּכִ֤י זֶ֨ה | אֱלֹהִ֣ים אֱ֭לֹהֵינּו  ּוַארְמְנֹותֶ֑יהָ לְמַ֥עַן ּתְ֝סַּפְר֗
  עֹולָ֣ם וָעֶ֑ד הּ֖וא יְנַהֲגֵ֣נּו עַל־מּֽות:

על כל חלק תוקעים ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
י ִליׁשִ ְ ׁשּ ב ֱאלִֹהים, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ ֲעַדת ִנּצָ ֶקֶרב ֵאל ּבַ ּפֹט ֱאלִֹהים ּבְ על . ִיׁשְ

גילה ארץ בחכמתו והכין שם שביום שלישי נתגלתה הארץ, ש
אלהים 'אומרים לכן  ,יהיה הדין והדיינים בארץ. ותבל לעדתו

  .קלב'נצב בעדת אל
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 תהילים מ"ח. .קלא

 שנה ל"א. וברמב"ם בפירוש המשניות.ראש ה .קלב



  החיים                         באר  ה
 

תכט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

מִזְמֹ֗ור לְָא֫סָ֥ף אֱֽלֹהִ֗ים נִּצָ֥ב ּבַעֲדַת־אֵ֑ל  :קלגואומרים כל המזמור
ּבְקֶ֖רֶב אֱלֹהִ֣ים יִׁשְּפֹֽט: עַד־מָתַ֥י ּתִׁשְּפְטּו־עָ֑וֶל ּופְנֵ֥י רְׁ֝שָעִ֗ים 

עָנִ֖י וָרָׁ֣ש הַצְּדִֽיקּו: ּפַּלְטּו־דַ֥ל וְאֶבְיֹ֑ון  ּתִׂשְאּו־סֶֽלָה: ׁשִפְטּו־ַד֥ל וְיָתֹ֑ום
מִּיַ֖ד רְׁשָעִ֣ים הַּצִֽילּו: לֹ֤א יָֽדְעּ֨ו | וְלֹ֥א יָבִ֗ינּו ּבַחֲׁשֵכָ֥ה יִתְהַּלָ֑כּו יִּ֝מֹ֗וטּו 
ן ּכָל־מֹ֥וסְדֵי ָאֽרֶץ: אֲֽנִי־ָא֭מַרְּתִי אֱלֹהִ֣ים ַאּתֶ֑ם ּובְנֵ֖י עֶלְיֹ֣ון ּכֻּלְכֶֽם: ָ֭אכֵ

ּכְָאדָ֣ם ּתְמּותּ֑ון ּוכְַאחַ֖ד הַׂשָּרִ֣ים ּתִּפֹֽלּו: קּומָ֣ה אֱ֭לֹהִים ׁשָפְטָ֣ה הָָא֑רֶץ 
  ּכִֽי־ַאּתָ֥ה תִ֝נְחַ֗ל ּבְכָל־הַּגֹויִֽם:

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  ידים ורגלים. העם שבעזרה בפישוט

  
ְרִביִעי על שם '. ְוגוֹ  הֹוִפיַע  ְנָקמֹות ֵאל' ה ְנָקמֹות ֵאל, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ

 ולנקום ועתיד ליפרע את החמה והלבנה,ברא ביום רביעי ש
  .קלדםמעובדיה

אֵל־נְקָמֹ֥ות יְהֹוָ֑ה אֵ֖ל נְקָמֹ֣ות הֹופִֽיַע:  :קלהואומרים כל המזמור
ׁשֵ֥ב ּגְ֝מּ֗ול עַל־ּגֵאִֽים: עַד־מָתַ֖י רְׁשָעִ֥ים | יְהֹוָ֑ה הִּ֭נָׂשֵא ׁשֹפֵ֣ט הָָא֑רֶץ הָ 

עַד־מָ֝תַ֗י רְׁשָעִ֥ים יַעֲלֹֽזּו: יַּבִ֣יעּו יְדַּבְרּ֣ו עָתָ֑ק יִֽ֝תְַאּמְרּ֗ו ּכָל־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן: 
יתֹומִ֣ים עַּמְךָ֣ יְהֹוָ֣ה יְדַּכְאּ֑ו וְֽנַחֲלָתְךָ֥ יְעַּנּֽו: ַא֭לְמָנָה וְגֵ֣ר יַהֲרֹ֑גּו וִֽ

יְרַּצֵֽחּו: וַּ֭יֹ֣אמְרּו לֹ֣א יִרְאֶה־ּיָּ֑ה וְלֹא־יָ֝בִ֗ין אֱלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: ּבִ֭ינּו ּבֹעֲרִ֣ים 
ּבָעָ֑ם ּו֝כְסִילִ֗ים מָתַ֥י ּתַׂשְּכִֽילּו: הֲנֹ֣טַֽע אֹ֖זֶן הֲלֹ֣א יִׁשְמָ֑ע אִֽם־יֹ֥צֵֽר עַ֗֝יִן 

כִ֑יחַ הַֽמְלַּמֵ֖ד ָאדָ֣ם ּדָֽעַת: יְֽהֹוָ֗ה יֹ֭דֵעַ הֲלֹ֣א יַּבִֽיט: הֲיֹסֵ֣ר ּגֹ֭ויִם הֲלֹ֣א יֹו
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 תהילים פ"ב. .קלג

 ראש השנה ל"א.  .קלד

 תהילים צ"ד. .קלה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתל

מַחְׁשְבֹ֣ות ָאדָ֑ם ּכִי־הֵּ֥מָה הָֽבֶל: ַאׁשְרֵ֤י | הַּגֶ֣בֶר אֲׁשֶר־ּתְיַּסְרֶּ֣נּו ּיָּ֑ה 
ּוֽמִּתֹורָתְךָ֥ תְלַּמְדֶּֽנּו: לְהַׁשְקִ֣יט לֹ֖ו מִ֣ימֵי רָ֑ע עַ֤ד יִּכָרֶ֖ה לָרָׁשָ֣ע ׁשָֽחַת: 

־יִּטֹׁ֣ש יְהֹוָ֣ה עַּמֹ֑ו וְ֝נַחֲלָתֹ֗ו לֹ֣א יַעֲזֹֽב: ּכִֽי־עַד־צֶ֭דֶק יָׁשּ֣וב ּכִ֤י | לֹא
מִׁשְּפָ֑ט וְַ֝אחֲרָ֗יו ּכָל־יְִׁשרֵי־לֵֽב: מִֽי־יָקּ֣ום לִ֭י עִם־מְרֵעִ֑ים מִֽי־יִתְיַּצֵ֥ב לִ֝י 

ה דּומָ֣ה נַפְׁשִֽי: עִם־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן: לּולֵ֣י ְי֭הֹוָה עֶזְרָ֣תָה ּלִ֑י ּכִמְעַ֓ט | ׁשָֽכְנָ֖
אִם־ָא֭מַרְּתִי מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַסְּדְךָ֥ יְ֝הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי: ּבְרֹ֣ב ׂשַרְעַּפַ֣י ּבְקִרְּבִ֑י 
ּתַ֝נְחּומֶ֗יךָ יְֽׁשַעַׁשְעּ֥ו נַפְׁשִֽי: הַֽ֭יְחָבְרְךָ ּכִּסֵ֣א הַּוֹ֑ות יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק: 

וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְׁשִֽיעּו: וַיְהִ֬י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִׂשְּגָ֑ב  יָ֭גֹוּדּו עַל־נֶ֣פֶׁש צַּדִ֑יק
וֵ֝אלֹהַ֗י לְצּ֣ור מַחְסִֽי: וַּיָׁ֤שֶב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אֹונָ֗ם ּובְרָעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם 

  יַ֝צְמִיתֵ֗ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 

ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל תקיעה תרועה תקיעה. 
  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
י ֲחִמיׁשִ נוּ  ֵלאלִֹהים ַהְרִנינוּ , אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ על . ַיֲעקֹב ֵלאלֵֹהי ָהִריעוּ , עּוּזֵ

כשאדם ו ,ברא עופות ודגים לשבח לשמושם שביום חמישי 
ת נפלאובהם ויש  ,משונים זה מזההבעלי חיים ו רואה עופות

 האדם נותן ,פלאי בעלי החייםותיהם ובשנויי מיניהם ותנוע
  .קלו. לכן אומרים 'הרנינו לאלהים עוזנו'למי שבראםוהלל שבח 

לַמְנַּצֵ֬חַ | עַֽל־ַהּגִּתִ֬ית לְָאסָֽף: הַ֭רְנִינּו  :קלזואומרים כל המזמור
תְנּו־תֹ֑ף ּכִּנֹ֖ור לֵאלֹהִ֣ים עּוּזֵ֑נּו הָ֝רִ֗יעּו לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: ׂשְֽאּו־זִ֭מְרָה ּו

נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל: ּתִקְעּ֣ו בַחֹ֣דֶׁש ׁשֹופָ֑ר ּבַּ֝כֵ֗סֶה לְיֹ֣ום חַּגֵֽנּו: ּכִ֤י חֹ֣ק 
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 ראש השנה ל"א. וברש"י. וברמב"ם בפירוש המשניות. .קלו

 תהילים פ"א. .קלז



  החיים                         באר  ה
 

תלא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

לְיִׂשְרָאֵ֣ל הּ֑וא מִׁ֝שְּפָ֗ט לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: עֵ֤דּות | ּבִֽיהֹ֘וסֵ֤ף ׂשָמֹ֗ו ּבְ֭צֵאתֹו 
מָֽע: הֲסִירֹ֣ותִי מִּסֵ֣בֶל ׁשִכְמֹ֑ו עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם ׂשְפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְּתִי אֶׁשְ

אֶ֭עֶנְךָ ּבְסֵ֣תֶר רַ֑עַם  ּלְצֶּ֥ךָּכַּ֝פָ֗יו מִּדּ֥וד ּתַעֲבֹֽרְנָה: ּבַּצָרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫
אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה: ׁשְמַ֣ע עַּ֭מִי וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ יִׂ֝שְרָאֵ֗ל 

הְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִׁ֝שְּתַחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר: ָאנֹכִ֨י אִם־ּתִֽׁשְמַֽע־לִֽי: לֹֽא־יִ
הַּֽ֭מַעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־ּפִ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהּו:  יךָ | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗ 

ת וְלֹא־ׁשָמַ֣ע עַּמִ֣י לְקֹולִ֑י וְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל לֹא־ָא֥בָה לִֽי: וָֽ֭אֲׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְרִירּ֣ו
ּבִדְרָכַ֥י יְהַּלֵֽכּו:  רָאֵ֗ללִּבָ֑ם יֵ֝לְכּ֗ו ּבְֽמֹועֲצֹותֵיהֶֽם: לּ֗ו עַּ֭מִי ׁשֹמֵ֣עַֽ לִ֑י יִׂ֝שְ

ּכִ֭מְעַט אֹויְבֵיהֶ֣ם ַאכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל צָ֝רֵיהֶ֗ם ָאׁשִ֥יב יָדִֽי: מְׂשַנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה 
ּו מֵחֵ֣לֶב חִּטָ֑ה ּו֝מִּצּ֗ור ּדְבַׁ֣ש יְכַֽחֲׁשּו־֑לֹו וִיהִ֖י עִּתָ֣ם לְעֹולָֽם: וַּֽ֭יַאֲכִילֵה

  ַאׂשְּבִיעֶֽךָ:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
י ִ ׁשּ ִ ׁשּ אּות ָמָלךְ ' ה, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ גמר  שבו על שם'. ְוגוֹ  ָלֵבׁש  ּגֵ

, ונברא גם האדם המבין רוממות ה' ,מעשה בראשית מלאכת
  .קלח' וגו'ה' מלך'לפיכך אומרים  ומלך עליהם.

יְהֹוָ֣ה מָלָךְ֮ ּגֵאּ֪ות לָ֫בֵׁ֥ש לָבֵׁ֣ש יְ֭הֹוָה עֹ֣ז  :קלטואומרים כל המזמור
עֹולָ֣ם ָאּֽתָה: הִתְַאּזָ֑ר ַאף־ּתִּכֹ֥ון ּתֵ֝בֵ֗ל ּבַל־ּתִּמֹֽוט: נָכֹ֣ון ּכִסְאֲךָ֣ מֵָא֑ז מֵֽ 

נָׂשְאּ֤ו נְהָרֹ֨ות | יְֽהֹוָ֗ה נָׂשְאּ֣ו נְהָרֹ֣ות קֹולָ֑ם יִׂשְאּ֖ו נְהָרֹ֣ות ּדָכְיָֽם: 
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 ראש השנה ל"א. וברמב"ם בפירוש המשניות. .קלח

 תהילים צ"ג. .קלט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתלב

מִּקֹלֹ֨ות | מַ֤יִם רַּבִ֗ים ַאּדִירִ֣ים מִׁשְּבְרֵי־יָ֑ם ַאּדִ֖יר ּבַּמָרֹ֣ום יְהֹוָֽה: 
  יְ֝הֹוָ֗ה לְאֹ֣רֶךְ יָמִֽים: עֵֽדֹתֶ֨יךָ | נֶאֶמְנּ֬ו מְאֹ֗ד לְבֵיתְךָ֥ נַאֲוָה־קֹ֑דֶׁש

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
ת ]טו[ ּבָ ׁשַ יר ִמְזמֹור, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבְ ת ְליֹום ׁשִ ּבָ ַ על שבו שבת מכל  ,ַהׁשּ

יר רִמְזמוֹ  מלאכתו. ּלוֹ  ְליֹום, ָלבֹא ֶלָעִתיד ׁשִ ּכֻ ת ׁשֶ ּבָ י ְמנּוָחה ׁשַ  ְלַחּיֵ
על שם שבאלף השביעי לא יהיה כי אם הקדוש ברוך  ָהעֹוָלִמים.

ב 'הוא, שנאמר  ּגַ ּיֹום ַההּוא ה'ְוִנׂשְ , לכך אומרים בשבת קמ'ְלַבּדֹו ּבַ
, לאלף השביעי, שיומו של הקדוש 'מזמור שיר ליום השבת'

  .קמאהוא אלף שנה ברוך הוא

מִזְמֹ֥ור ׁשִ֗יר לְיֹ֣ום הַׁשַּּבָֽת: טֹ֗וב לְהֹדֹ֥ות  :קמבואומרים כל המזמור
לַיהֹוָ֑ה ּולְזַּמֵ֖ר לְׁשִמְךָ֣ עֶלְיֹֽון: לְהַּגִ֣יד ּבַּבֹ֣קֶר חַסְּֽדֶ֑ךָ וֶ֝אֱמּֽונָתְךָ֗ 

ר: ּכִ֤י ׂשִּמַחְּתַ֣נִי יְהֹוָ֣ה ּבַּלֵילֹֽות: עֲֽלֵי־עָׂ֭שֹור וַעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִּגָיֹ֣ון ּבְכִּנֹֽו
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 ישעיה ב' י"א, י"ז. .קמ

  ש השנה ל"א.רע"ב. ומקורו מגמרא רא .קמא
ויש לכאורה לתמוה למה התייחד מזמור זה ליום השבת, לכן מפרש בתפארת ישראל וז"ל: 

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 

מזמור שיר  (א)ונן ולשורר חסדי ה' על ג' מיני עתיד שהן לעומות מגמת פני כל אדם, והם להתב
מזמור שיר ליום  (ב) .לעתיד לבוא, על מה שעתיד לבוא על האדם בעה"ז, כי לא כלו רחמיו ית'

שכולו שבת, הוא חיי עולם הבא אחר פרידת הנפש מהגוף, כי גם אז יחסה האדם בסתר כנפי 
מזמור שיר גם לעתיד הג' שנועד לאדם, בעת שיהיה מנוחה לחיי העולמים, דהיינו  ג)( .רחמיו ית'

לאחר שיחרב העולם בסוף אלף הששי, אשר אז ינוחו כל חיי העולמים כולם אלף שנה, עד 
וכל אלו הג' מיני תקוה לעתיד לטובה,  .שיחזור הקדוש ברוך הוא לבנות אח"כ העולם מחדש

 , וכו'. עי"ש.ן בכל דבריו היטבכלולים במזמור הזה, למעיי

 תהילים צ"ב. .קמב



  החיים                         באר  ה
 

תלג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ּבְפָעֳלֶ֑ךָ ּבְֽמַעֲׂשֵ֖י יָדֶ֣יךָ אֲרַּנֵֽן: מַה־ּגָדְלּ֣ו מַעֲׂשֶ֣יךָ יְהֹוָ֑ה מְ֝אֹ֗ד עָמְקּ֥ו 
מַחְׁשְבֹתֶֽיךָ: אִֽיׁש־ּבַ֭עַר לֹ֣א יֵדָ֑ע ּו֝כְסִ֗יל לֹא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת: ּבִפְֹר֤חַ 

צִיצּו ּכָל־ּפֹ֣עֲלֵי ָא֑וֶן לְהִׁשָּֽמְדָ֥ם עֲדֵי־עַֽד: רְׁשָעִ֨ים | ּכְמֹ֥ו עֵׂ֗שֶב וַּ֭יָ
וְַאּתָ֥ה מָרֹ֗ום לְעֹלָ֥ם יְהֹוָֽה: ּכִ֤י הִּנֵ֪ה אֹיְבֶ֡יךָ | יְֽהֹוָ֗ה ּכִֽי־הִּנֵ֣ה אֹיְבֶ֣יךָ 
ן יֹאבֵ֑דּו יִ֝תְּפָרְדּ֗ו ּכָל־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן: וַּתָ֣רֶם ּכִרְאֵ֣ים קַרְנִ֑י ּבַּ֝לֹתִ֗י ּבְׁשֶ֣מֶ 

רַעֲנָֽן: וַּתַּבֵ֥ט עֵינִ֗י ּבְׁשּ֫ורָ֥י ּבַּקָמִ֖ים עָלַ֥י מְרֵעִ֗ים ּתִׁשְמַ֥עְנָה ָאזְנָֽי: צַּ֭דִיק 
ּכַּתָמָ֣ר יִפְרָ֑ח ּכְאֶ֖רֶז ּבַּלְבָנֹ֣ון יִׂשְּגֶֽה: ׁשְ֭תּולִים ּבְבֵ֣ית יְהֹוָ֑ה ּבְחַצְרֹ֖ות 

בָ֑ה ּדְׁשֵנִ֖ים וְרַֽעֲנַּנִ֣ים יִהְיּֽו: לְ֭הַּגִיד אֱלֹהֵ֣ינּו יַפְרִֽיחּו: עֹ֖וד יְנּובּ֣ון ּבְׂשֵי
  עַוְלָ֥תָה ּבֹֽו: (עלתה)ּכִֽי־יָׁשָ֣ר יְהֹוָ֑ה צּ֝ורִ֗י וְֽלֹא־

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  

הלוים בקרבן תמיד. להלן יבואר  אומריםסדר השיר שעד כאן 
  .קמגהשיר שאומרים הלוים בקרבנות מוסף

  

שירת  הלוים אומרים בשעת ניסוך היין, ,שבת ף שלמוסקרבן ב
וראשי התיבות של שישה  חלקים.וחולקין אותה לששה  .האזינו

שירת  את םשקוראיוזה באותו האופן  '.הזי"ו ל"ךהחלקים הוא: '
בכל  חלק אחד םבבית הכנסת. ואומרי קרואים הששב האזינו
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(עיין סדר העבודה אמנם לא נתפרש מהו השיר של כל אחד מהימים שיש בהם קרבן מוסף  .קמג
 , על כן מובא להלן רק מה שנתפרש.להיעב"ץ)



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתלד

ם חוזרי ,בששה שבתותאת שירת האזינו גמרו לאחר ששבת. 
  .קמדומתחילים שוב מתחילת השירה

  

אֲזִ֥ינּו הַׁשָּמַ֖יִם וַֽאֲדַּבֵ֑רָה וְתִׁשְמַ֥ע הָָא֖רֶץ אִמְרֵי־פִֽי: יַֽעֲרֹ֤ף הַֽ ]קמה[ראשון
רָתִ֑י ּכִׂשְעִירִ֣ם עֲלֵי־דֶׁ֔שֶא וְכִרְבִיבִ֖ים ּכַּמָטָר֙ לִקְחִ֔י ּתִּזַ֥ל ּכַּטַ֖ל אִמְ

עֲלֵי־עֵֽׂשֶב: ּכִ֛י ׁשֵ֥ם יְהֹוָ֖ה אֶקְרָ֑א הָבּ֥ו גֹ֖דֶל לֵֽאלֹהֵֽינּו: הַּצּור֙ ּתָמִ֣ים 
ּפָֽעֳלֹ֔ו ּכִ֥י כָל־ּדְרָכָ֖יו מִׁשְּפָ֑ט אֵ֤ל אֱמּונָה֙ וְאֵ֣ין עָ֔וֶל צַּדִ֥יק וְיָׁשָ֖ר הּֽוא: 

א ּבָנָ֣יו מּומָ֑ם ּדֹ֥ור עִּקֵׁ֖ש ּופְתַלְּתֹֽל: הַלְיהֹוָה֙ ּתִגְמְלּו־זֹ֔את ׁשִחֵ֥ת לֹ֛ו לֹ֖
  עַ֥ם נָבָ֖ל וְלֹ֣א חָכָ֑ם הֲלֹוא־הּוא֙ ָאבִ֣יךָ ּקָנֶ֔ךָ הּ֥וא עָֽׂשְךָ֖ וַֽיְכֹֽנְנֶֽךָ:

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

כֹר֙ יְמֹ֣ות עֹולָ֔ם ּבִ֖ינּו ׁשְנֹ֣ות ּדֹר־וָדֹ֑ר ׁשְַא֤ל ָאבִ֨יךָ֙ וְיַּגֵ֔דְךָ זְקֵנֶ֖יךָ זְ ]שני[
וְיֹ֥אמְרּו לָֽךְ: ּבְהַנְחֵ֤ל עֶלְיֹון֙ ּגֹויִ֔ם ּבְהַפְרִידֹ֖ו ּבְנֵ֣י ָאדָ֑ם יַּצֵב֙ ּגְבֻלֹ֣ת 

ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: ּכִ֛י חֵ֥לֶק יְהֹוָ֖ה עַּמֹ֑ו יַֽעֲקֹ֖ב חֶ֥בֶל נַֽחֲלָתֹֽו: עַּמִ֔ים לְמִסְּפַ֖ר 
יִמְצָאֵ֨הּו֙ ּבְאֶ֣רֶץ מִדְּבָ֔ר ּובְתֹ֖הּו יְלֵ֣ל יְׁשִמֹ֑ן יְסֹֽבְבֶ֨נְהּו֙ יְבֹ֣ונְנֵ֔הּו יִּצְרֶ֖נְהּו 

יְרַחֵ֑ף יִפְרֹׂ֤ש ּכְנָפָיו֙ ּכְאִיׁשֹ֥ון עֵינֹֽו: ּכְנֶׁ֨שֶר֙ יָעִ֣יר קִּנֹ֔ו עַל־ּגֹֽוזָָל֖יו 
  יִּקָחֵ֔הּו יִׂשָּאֵ֖הּו עַל־אֶבְרָתֹֽו: יְהֹוָ֖ה ּבָדָ֣ד יַנְחֶּ֑נּו וְאֵ֥ין עִּמֹ֖ו אֵ֥ל נֵכָֽר:

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

  בפישוט ידים ורגלים.
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 ראש השנה ל"א. וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קמד

 דברים ל"ב. .קמה



  החיים                         באר  ה
 

תלה  חיי תמיד משנה ד פרק ז

  

רְּכִבֵ֨הּו֙ עַל־ּבָ֣מֳתֵי ָא֔רֶץ וַּיֹאכַ֖ל ּתְנּובֹ֣ת ׂשָדָ֑י וַּיֵֽנִקֵ֤הּו דְבַׁש֙ יַ ]שלישי[
מִּסֶ֔לַע וְׁשֶ֖מֶן מֵֽחַלְמִ֥יׁש צּֽור: חֶמְַא֨ת ּבָקָ֜ר וַֽחֲלֵ֣ב צֹ֗אן עִם־חֵ֨לֶב ּכָרִ֜ים 

וְדַם־עֵנָ֖ב וְאֵילִ֤ים ּבְנֵֽי־בָׁשָן֙ וְעַּתּודִ֔ים עִם־חֵ֖לֶב ּכִלְיֹ֣ות חִּטָ֑ה 
ּתִׁשְּתֶה־חָֽמֶר: וַּיִׁשְמַ֤ן יְׁשֻרּון֙ וַּיִבְעָ֔ט ׁשָמַ֖נְּתָ עָבִ֣יתָ ּכָׂשִ֑יתָ וַּיִּטׁש֙ אֱלֹ֣וּהַ 
עָׂשָ֔הּו וַיְנַּבֵ֖ל צּ֥ור יְׁשֻֽעָתֹֽו: יַקְנִאֻ֖הּו ּבְזָרִ֑ים ּבְתֹֽועֵבֹ֖ת יַכְעִיסֻֽהּו: יִזְּבְחּ֗ו 

ּבָ֔אּו לֹ֥א  בלֹהִ֖ים לֹ֣א יְדָעּ֑ום חֲדָׁשִים֙ מִּקָרֹ֣לַׁשֵּדִים֙ לֹ֣א אֱלֹּ֔הַ אֱ
  ׂשְעָרּ֖ום אֲבֹֽתֵיכֶֽם: צּ֥ור יְלָֽדְךָ֖ ּתֶׁ֑שִי וַּתִׁשְּכַ֖ח אֵ֥ל מְחֹֽלְלֶֽךָ:

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

  לים.בפישוט ידים ורג

  

ּיַ֥רְא יְהֹוָ֖ה וַּיִנְָא֑ץ מִּכַ֥עַס ּבָנָ֖יו ּובְנֹתָֽיו: וַּיֹ֗אמֶר ַאסְּתִ֤ירָה פָנַי֙ וַ ]רביעי[
מֵהֶ֔ם אֶרְאֶ֖ה מָ֣ה ַאֽחֲרִיתָ֑ם ּכִ֣י דֹ֤ור ּתַהְּפֻכֹת֙ הֵּ֔מָה ּבָנִ֖ים לֹֽא־אֵמֻ֥ן ּבָֽם: 

ם וַֽאֲנִי֙ ַאקְנִיאֵ֣ם ּבְלֹא־עָ֔ם ּבְגֹ֥וי הֵ֚ם קִנְאּ֣ונִי בְלֹא־אֵ֔ל ִּכֽעֲסּ֖ונִי ּבְהַבְלֵיהֶ֑
נָבָ֖ל ַאכְעִיסֵֽם: ּכִי־אֵׁש֙ קָֽדְחָ֣ה בְַאּפִ֔י וַּתִיקַ֖ד עַד־ׁשְאֹ֣ול ּתַחְּתִ֑ית 

אֶ֨רֶץ֙ וִֽיבֻלָּ֔ה וַּתְלַהֵ֖ט מֹֽוסְדֵ֥י הָרִֽים: ַאסְּפֶ֥ה עָלֵ֖ימֹו רָעֹ֑ות חִּצַ֖י  אכַלוַּתֹ֤
רָעָ֛ב ּולְחֻ֥מֵי רֶׁ֖שֶף וְקֶ֣טֶב מְרִירִ֑י וְׁשֶן־ּבְהֵמֹת֙ אֲכַּלֶה־ּבָֽם: מְזֵ֥י 

־חֶ֔רֶב ּומֵֽחֲדָרִ֖ים אֵימָ֑ה לאֲׁשַּלַח־ּבָ֔ם עִם־חֲמַ֖ת זֹֽחֲלֵ֥י עָפָֽר: מִחּוץ֙ ּתְׁשַּכֶ 
ּגַם־ּבָחּור֙ ּגַם־ּבְתּולָ֔ה יֹונֵ֖ק עִם־אִ֥יׁש ׂשֵיבָֽה: ָאמַ֖רְּתִי ַאפְאֵיהֶ֑ם 

אֱנֹ֖וׁש זִכְרָֽם: לּולֵ֗י ּכַ֤עַס אֹויֵב֙ ָאגּ֔ור ּפֶן־יְנַּכְ֖רּו צָרֵ֑ימֹו ַאׁשְּבִ֥יתָה ּמֵֽ
יְהֹוָ֖ה ּפָעַ֥ל ּכָל־זֹֽאת: ּכִי־גֹ֛וי אֹבַ֥ד עֵצֹ֖ות  לֹ֥אּפֶן־יֹֽאמְרּו֙ יָדֵ֣נּו רָ֔מָה וְ
  הֵּ֑מָה וְאֵ֥ין ּבָהֶ֖ם ּתְבּונָֽה:



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתלו

עה ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרו
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  

ּו חָֽכְמּ֖ו יַׂשְּכִ֣ילּו זֹ֑את יָבִ֖ינּו לְַאֽחֲרִיתָֽם: אֵיכָ֞ה יִרְּדֹ֤ף אֶחָד֙ ל֥ ]חמישי[
ירָֽם: ־צּורָ֣ם מְכָרָ֔ם וַֽיהֹוָ֖ה הִסְּגִיאֶ֔לֶף ּוׁשְנַ֖יִם יָנִ֣יסּו רְבָבָ֑ה אִם־לֹא֙ ּכִֽ

ּכִ֛י לֹ֥א כְצּורֵ֖נּו צּוָר֑ם וְאֹֽיְבֵ֖ינּו ּפְלִילִֽים: ּכִֽי־מִּגֶֶ֤פן סְדֹם֙ ּגַפְָנ֔ם 
ּומִׁשַּדְמֹ֖ת עֲמֹרָ֑ה עֲנָבֵ֨מֹו֙ עִּנְבֵי־רֹ֔וׁש ַאׁשְּכְלֹ֥ת מְרֹרֹ֖ת לָֽמֹו: חֲמַ֥ת 

ס עִּמָדִ֑י חָתּ֖ום וְרֹ֥אׁש ּפְתָנִ֖ים ַאכְזָֽר: הֲלֹא־הּ֖וא ּכָמֻ֣ םּתַּנִינִ֖ם יֵינָ֑
ּבְאֹֽוצְרֹתָֽי: לִ֤י נָקָם֙ וְׁשִּלֵ֔ם לְעֵ֖ת ּתָמּ֣וט רַגְלָ֑ם ּכִ֤י קָרֹוב֙ יֹום אֵידָ֔ם 

ּכִ֤י יִרְאֶה֙  חָ֑םוְחָׁ֖ש עֲתִדֹ֥ת לָֽמֹו: ּכִֽי־יָדִ֤ין יְהֹוָה֙ עַּמֹ֔ו וְעַל־עֲבָדָ֖יו יִתְנֶ
וְָאמַ֖ר אֵ֣י אֱלֹהֵ֑ימֹו צּ֖ור חָסָ֥יּו בֹֽו:  ּכִי־ָא֣זְלַת יָ֔ד וְאֶ֖פֶס עָצּ֥ור וְעָזּֽוב:

אֲׁשֶ֨ר חֵ֤לֶב זְבָחֵ֨ימֹו֙ יֹאכֵ֔לּו יִׁשְּתּ֖ו יֵ֣ין נְסִיכָ֑ם יָקּ֨ומּו֙ וְיַעְזְרֻכֶ֔ם יְהִ֥י 
עֲלֵיכֶ֖ם סִתְרָֽה: רְאּ֣ו | עַּתָ֗ה ּכִ֣י אֲנִ֤י אֲנִי֙ הּ֔וא וְאֵ֥ין אֱלֹהִ֖ים עִּמָדִ֑י 

  חַּיֶ֗ה מָחַ֨צְּתִי֙ וַֽאֲנִ֣י אֶרְּפָ֔א וְאֵ֥ין מִּיָדִ֖י מַּצִֽיל:אֲנִ֧י ָאמִ֣ית וַֽאֲ
ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה 
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  

 י֙ נֹכִ֖י לְעֹלָֽם: אִם־ׁשַּנֹותִי־אֶׂשָּ֥א אֶל־ָׁשמַ֖יִם יָדִ֑י וְָאמַ֕רְּתִי חַ֥י ָאּֽכִֽ ]שישי[
ּבְרַ֣ק חַרְּבִ֔י וְתֹאחֵ֥ז ּבְמִׁשְּפָ֖ט יָדִ֑י ָאׁשִ֤יב נָקָם֙ לְצָרָ֔י וְלִמְׂשַנְַא֖י אֲׁשַּלֵֽם: 
ַאׁשְּכִ֤יר חִּצַי֙ מִּדָ֔ם וְחַרְּבִ֖י ּתֹאכַ֣ל ּבָׂשָ֑ר מִּדַ֤ם חָלָל֙ וְׁשִבְיָ֔ה מֵרֹ֖אׁש 

ינּו גֹויִם֙ עַּמֹ֔ו ּכִ֥י דַם־עֲבָדָ֖יו יִּקֹ֑ום וְנָקָם֙ יָׁשִ֣יב ּפַרְעֹ֥ות אֹויֵֽב: הַרְנִ֤
  לְצָרָ֔יו וְכִּפֶ֥ר ַאדְמָתֹ֖ו עַּמֹֽו:



  החיים                         באר  ה
 

תלז  חיי תמיד משנה ד פרק ז

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

בשבת  יםאומר ,ל שבתש קרבן תמיד של בין הערבייםב
בשבת שניה אומרים  עד 'מי כמוכה'. 'אז ישיר משהראשונה '

' עד סוף השירה. בשבת שלישית אומרים שירת מי כמוכהמ'
  .קמוהבאר

ם ומתחילים חוזרי ,שבתות שלשבאת סדר זה גמרו לאחר ש
  .קמזשוב מתחילת הסדר

ירָ֤ה הַּזֹאת֙ לַֽיהֹוָ֔ה ָא֣ז יָׁשִֽיר־מֶֹׁשה֩ ּובְנֵ֨י יִׂשְרָאֵ֜ל אֶת־הַׁשִּ ]קמח[ראשון
וַּיֹֽאמְרּ֖ו לֵאמֹ֑ר ָאׁשִ֤ירָה ּלַֽיהֹוָה֙ ּכִֽי־גָאֹ֣ה ּגָָא֔ה סּ֥וס וְרֹֽכְבֹ֖ו רָמָ֥ה בַּיָֽם: 
עָּזִ֤י וְזִמְרָת֙ יָּ֔ה וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽיׁשּועָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְַאנְוֵ֔הּו אֱלֹהֵ֥י ָאבִ֖י 

מִלְחָמָ֑ה יְהֹוָ֖ה ׁשְמֹֽו: מַרְּכְבֹ֥ת ּפַרְעֹ֛ה וְחֵילֹ֖ו  וַֽאֲרֹֽמְמֶֽנְהּו: יְהֹוָ֖ה אִ֣יׁש
יָרָ֣ה בַּיָ֑ם ּומִבְחַ֥ר ׁשָֽלִׁשָ֖יו טֻּבְעּ֥ו בְיַם־סּֽוף: ּתְהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מּו יָֽרְדּ֥ו 

ץ בִמְצֹולֹ֖ת ּכְמֹו־ָאֽבֶן: יְמִֽינְךָ֣ יְהֹוָ֔ה נֶאְּדָרִ֖י ּבַּכֹ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהֹוָ֖ה ּתִרְעַ֥ 
אֹויֵֽב: ּובְרֹ֥ב ּגְאֹֽונְךָ֖ ּתַֽהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ ּתְׁשַּלַח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹֽאכְלֵ֖מֹו ּכַּקַֽׁש: ּובְרּ֤וחַ 
ַאּפֶ֨יךָ֙ נֶ֣עֶרְמּו מַ֔יִם נִּצְבּ֥ו כְמֹו־נֵ֖ד נֹֽזְלִ֑ים קְָֽפאּ֥ו תְהֹמֹ֖ת ּבְלֶב־יָֽם: ָאמַ֥ר 

ּתִמְלָאֵ֣מֹו נַפְׁשִ֔י ָארִ֣יק חַרְּבִ֔י  אֹויֵ֛ב אֶרְּדֹ֥ף ַאׂשִּ֖יג אֲחַּלֵ֣ק ׁשָלָ֑ל
ּתֹֽורִיׁשֵ֖מֹו יָדִֽי: נָׁשַ֥פְּתָ בְרּֽוחֲךָ֖ ּכִּסָ֣מֹו יָ֑ם צָֽלֲלּו֙ ּכַֽעֹופֶ֔רֶת ּבְמַ֖יִם 

  ַאּדִירִֽים:
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 . וברש"י.ראש השנה ל"א .קמו

 ראש השנה ל"א. וברש"י. .קמז

 שמות ט"ו. .קמח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתלח

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

  ישוט ידים ורגלים.בפ

  

מִֽי־כָמֹ֤כָה ּבָֽאֵלִ֙ם יְהֹוָ֔ה מִ֥י ּכָמֹ֖כָה נֶאְּדָ֣ר ּבַּקֹ֑דֶׁש נֹורָ֥א תְהִּלֹ֖ת  [שני]
עֹׂ֥שֵה פֶֽלֶא: נָטִ֨יתָ֙ יְמִ֣ינְךָ֔ ּתִבְלָעֵ֖מֹו ָאֽרֶץ: נָחִ֥יתָ בְחַסְּדְךָ֖ עַם־זּ֣ו ּגָָא֑לְּתָ 

ךָ: ׁשָֽמְעּ֥ו עַּמִ֖ים יִרְּגָזּ֑ון חִ֣יל ָאחַ֔ז יֹֽׁשְבֵ֖י נֵהַ֥לְּתָ בְעָּזְךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְׁשֶֽ
ּפְלָֽׁשֶת: ָא֤ז נִבְהֲלּו֙ ַאּלּופֵ֣י אֱדֹ֔ום אֵילֵ֣י מֹוָא֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מֹו רָ֑עַד נָמֹ֕גּו ּכֹ֖ל 

ָא֑בֶן יֹֽׁשְבֵ֥י כְנָֽעַן: ּתִּפֹ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֨תָה֙ וָפַ֔חַד ּבִגְדֹ֥ל זְרֹֽועֲךָ֖ יִּדְמּ֣ו ּכָ
עַד־יַֽעֲבֹ֤ר עַּמְךָ֙ יְהֹוָ֔ה עַֽד־יַֽעֲבֹ֖ר עַם־זּ֥ו קָנִֽיתָ: ּתְבִאֵ֗מֹו וְתִּטָעֵ֨מֹו֙ ּבְהַ֣ר 
נַֽחֲלָֽתְךָ֔ מָכֹ֧ון לְׁשִבְּתְךָ֛ ּפָעַ֖לְּתָ יְהֹוָ֑ה מִּקְדָׁ֕ש אֲדֹנָ֖י ּכֹֽונְנּ֥ו יָדֶֽיךָ: יְהֹוָ֥ה 

סּ֨וס ּפַרְעֹ֜ה ּבְרִכְּבֹ֤ו ּובְפָֽרָׁשָיו֙ ּבַּיָ֔ם וַּיָׁ֧שֶב | יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד: ּכִ֣י בָא֩ 
  יְהֹוָ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַּיָ֑ם ּובְנֵ֧י יִׂשְרָאֵ֛ל הָֽלְכּ֥ו בַּיַּבָׁשָ֖ה ּבְתֹ֥וךְ הַּיָֽם:

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

 עֲלִ֥י בְאֵ֖ר עֱנּו־לָּֽה:ָא֚ז יָׁשִ֣יר יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־הַׁשִּירָ֖ה הַּזֹ֑את  ]קמט[שלישי
ּבְאֵ֞ר חֲפָרּ֣והָ ׂשָרִ֗ים ָּכרּ֨והָ֙ נְדִיבֵ֣י הָעָ֔ם ּבִמְחֹקֵ֖ק ּבְמִׁשְעֲנֹתָ֑ם ּומִּמִדְּבָ֖ר 

מִּנַֽחֲלִיאֵ֖ל ּבָמֹֽות: ּומִּבָמֹ֗ות הַּגַיְא֙ אֲׁשֶר֙ מַּתָנָֽה: ּומִּמַּתָנָ֖ה נַֽחֲלִיאֵ֑ל ּו
  ּבִׂשְדֵ֣ה מֹוָא֔ב רֹ֖אׁש הַּפִסְּגָ֑ה וְנִׁשְקָ֖פָה עַל־ּפְנֵ֥י הַיְׁשִימֹֽן:
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 במדבר כ"א י"ז. .קמט



  החיים                         באר  ה
 

תלט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים אומרים הוא  בקרבן מוסף של ראש השנה,
  .קנ'הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב'

יום חמישי בתמיד שהשיר של  ,חמישייום ראש השנה באם חל ו
תמיד ב יםאומר ולא הי ',הרנינו לאלהים עוזנושל שחר הוא '

אלא  יחזרו ויכפלו אותו במוסף,מפני ש ',הרנינו' של שחר
הסירותי מסבל ' קנאל שחר מתחיל לומר רק מהפסוקבתמיד ש

שבהמשך הפרק הזה. ובמוסף אומר מתחילת הפרק  קנב'שכמו
  .קנג'הרנינו'

לַמְנַּצֵ֬חַ | עַֽל־הַּגִּתִ֬ית לְָאסָֽף:  :קנדאומרים במוסף את כל המזמור
נּו־תֹ֑ף ׂשְֽאּו־זִ֭מְרָה ּותְ הַ֭רְנִינּו ֵלאלֹהִ֣ים עּוּזֵ֑נּו הָ֝רִ֗יעּו ֵלאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב:

ּכִּנֹ֖ור נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל: ּתִקְעּ֣ו בַחֹ֣דֶׁש ׁשֹופָ֑ר ּבַּ֝כֵ֗סֶה לְיֹ֣ום חַּגֵֽנּו: ּכִ֤י חֹ֣ק 
לְיִׂשְרָאֵ֣ל הּ֑וא מִׁ֝שְּפָ֗ט לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: עֵ֤דּות | ּבִֽיהֹ֘וסֵ֤ף ׂשָמֹ֗ו ּבְ֭צֵאתֹו 

 הֲסִירֹ֣ותִי מִּסֵ֣בֶל ׁשִכְמֹ֑ומָֽע: עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם ׂשְפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְּתִי אֶׁשְ
אֶ֭עֶנְךָ ּבְסֵ֣תֶר רַ֑עַם  ּלְצֶּ֥ךָּכַּ֝פָ֗יו מִּדּ֥וד ּתַעֲבֹֽרְנָה: ּבַּצָרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫

אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה: ׁשְמַ֣ע עַּ֭מִי וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ יִׂ֝שְרָאֵ֗ל 
הְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִׁ֝שְּתַחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר: ָאנֹכִ֨י אִם־ּתִֽׁשְמַֽע־לִֽי: לֹֽא־יִ
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 ראש השנה ל: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קנ

 תהילים פ"א ז'. .קנא

 .(רש"י ראש השנה ל:)מפני שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים  .קנב

 .ראש השנה ל: וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט' .קנג

 תהילים פ"א. .קנד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתמ

הַּֽ֭מַעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־ּפִ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהּו:  יךָ | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗ 
 וְלֹא־ׁשָמַ֣ע עַּמִ֣י לְקֹולִ֑י וְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל לֹא־ָא֥בָה לִֽי: וָֽ֭אֲׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְרִירּ֣ות

ּבִדְרָכַ֥י יְהַּלֵֽכּו:  רָאֵ֗ללִּבָ֑ם יֵ֝לְכּ֗ו ּבְֽמֹועֲצֹותֵיהֶֽם: לּ֗ו עַּ֭מִי ׁשֹמֵ֣עַֽ לִ֑י יִׂ֝שְ
ּכִ֭מְעַט אֹויְבֵיהֶ֣ם ַאכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל צָ֝רֵיהֶ֗ם ָאׁשִ֥יב יָדִֽי: מְׂשַנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה 

מֵחֵ֣לֶב חִּטָ֑ה ּו֝מִּצּ֗ור ּדְבַׁ֣ש  יְכַֽחֲׁשּו־֑לֹו וִיהִ֖י עִּתָ֣ם לְעֹולָֽם: וַּֽ֭יַאֲכִילֵהּו
  ַאׂשְּבִיעֶֽךָ:

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים  ,של ראש השנה קרבן תמיד של בין הערבייםב
  .קנה'יחיל מדבר קול ה'' אומרים הוא

והטעם הוא כדי להזכיר בראש השנה זכות קול שופרות של 
  .קנומתן תורה

מִזְמֹ֗ור לְדִָ֫ו֥ד הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּבְנֵ֣י אֵלִ֑ים הָבּ֥ו לַ֝יהֹוָ֗ה ּכָבֹ֥וד  :קנזואומרים
ֹול וָעֹֽז: הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּכְבֹ֣וד ׁשְמֹ֑ו הִׁשְּתַחֲוּ֥ו לַ֝יהֹוָ֗ה ּבְהַדְרַת־קֹֽדֶׁש: ק֥

יְהֹוָ֗ה עַל־הַּ֫מָ֥יִם אֵֽל־הַּכָבֹ֥וד הִרְעִ֑ים יְ֝הֹוָ֗ה עַל־מַ֥יִם רַּבִֽים: קֹול־יְהֹוָ֥ה 
ּבַּכֹ֑חַ קֹ֥ול יְ֝הֹוָ֗ה ּבֶהָדָֽר: קֹ֣ול יְ֭הֹוָה ׁשֹבֵ֣ר אֲרָזִ֑ים וַיְׁשַּבֵ֥ר יְ֝הֹוָ֗ה 

ן וְׂ֝שִרְיֹ֗ן ּכְמֹ֣ו בֶן־רְאֵמִֽים: אֶת־ַארְזֵ֥י הַּלְבָנֹֽון: וַּיַרְקִידֵ֥ם ּכְמֹו־עֵ֑גֶל לְבָנֹ֥ו
יָחִ֥יל יְ֝הֹוָ֗ה  קֹ֣ול יְ֭הֹוָה יָחִ֣יל מִדְּבָ֑רקֹול־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַהֲבֹ֥ות אֵֽׁש: 

מִדְּבַ֥ר קָדֵֽׁש: קֹ֤ול יְהֹוָ֨ה | יְחֹולֵ֣ל ַאּיָלֹות֮ וַּֽיֶחֱׂשֹ֪ף יְעָ֫רֹ֥ות ּובְהֵיכָלֹ֑ו 
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 ראש השנה ל: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קנה

 רש"י ראש השנה ל: .קנו

 תהילים כ"ט. .קנז



  החיים                         באר  ה
 

תמא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

וָה לַּמַּבּ֣ול יָׁשָ֑ב וַּיֵׁ֥שֶב יְ֝הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעֹולָֽם: יְֽהֹוָ֗ה ּכֻּ֝לֹ֗ו אֹמֵ֥ר ּכָבֹֽוד: יְ֭הֹ
  עֹ֖ז לְעַּמֹ֣ו יִּתֵ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַּמֹ֣ו בַׁשָּלֹֽום:

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

  רגלים.בפישוט ידים ו

  

השיר שהלוים אומרים הוא 'לדוד  במוסף של יום הכיפורים,
  .קנחברכי נפשי'

אֶת־יְהֹוָ֑ה וְכָל־קְ֝רָבַ֗י אֶת־ׁשֵ֥ם  ְלדָוִ֙ד | ּבָרְכִ֣י נַ֭פְׁשִי: קנטואומרים
קָדְׁשֹֽו: ּבָרְכִ֣י נַ֭פְׁשִי אֶת־יְהֹוָ֑ה וְַאל־ּתִׁ֝שְּכְחִ֗י ּכָל־ּגְמּולָֽיו: הַּסֹלֵ֥חַ 

נֵ֑כִי הָ֝רֹפֵ֗א לְָכל־ּתַחֲלָֻאֽיְכִי: הַּגֹואֵ֣ל מִׁשַּ֣חַת חַּיָ֑יְכִי הַֽ֝מְעַּטְרֵ֗כִי לְכָל־עֲֹו
חֶ֣סֶד וְרַחֲמִֽים: הַּמַׂשְּבִ֣יַע ּבַּטֹ֣וב עֶדְיֵ֑ךְ ּתִתְחַּדֵׁ֖ש ּכַּנֶׁ֣שֶר נְעּורָֽיְכִי: עֹׂשֵ֣ה 

דִ֣יעַ ּדְרָכָ֣יו לְמֹׁשֶ֑ה לִבְנֵ֥י צְדָקֹ֣ות יְהֹוָ֑ה ּו֝מִׁשְּפָטִ֗ים לְכָל־עֲׁשּוקִֽים: יֹו
יִׂ֝שְרָאֵ֗ל עֲלִילֹֽותָיו: רַחּ֣ום וְחַּ֣נּון יְהֹוָ֑ה אֶ֖רֶךְ ַאּפַ֣יִם וְרַב־חֶָֽסד: 
לֹֽא־לָנֶ֥צַח יָרִ֑יב וְלֹ֖א לְעֹולָ֣ם יִּטֹֽור: לֹ֣א כַ֭חֲטָאֵינּו עָׂ֣שָה לָ֑נּו וְלֹ֥א 

כִגְבֹּ֣הַ ׁשָ֭מַיִם עַל־הָָא֑רֶץ ּגָבַ֥ר חַ֝סְּדֹ֗ו  כַ֝עֲֹונֹתֵ֗ינּו ּגָמַ֥ל עָלֵֽינּו: ּכִ֤י
עַל־יְרֵָאֽיו: ּכִרְחֹ֣ק מִ֭זְָרח מִּֽמַֽעֲרָ֑ב הִֽרְחִ֥יק מִּ֝מֶּ֗נּו אֶת־ּפְׁשָעֵֽינּו: ּכְרֵַח֣ם 
ָא֭ב עַל־ּבָנִ֑ים רִחַ֥ם יְ֝הֹוָ֗ה עַל־יְרֵָאֽיו: ּכִי־הּ֖וא יָדַ֣ע יִצְרֵ֑נּו זָ֝כּ֗ור 

נָֽחְנּו: אֱ֭נֹוׁש ּכֶחָצִ֣יר יָמָ֑יו ּכְצִ֥יץ הַׂ֝שָּדֶ֗ה ּכֵ֣ן יָצִֽיץ: ּכִ֤י רּ֣וחַ ּכִי־עָפָ֥ר אֲ
עָֽבְרָה־ּבֹ֣ו וְאֵינֶּ֑נּו וְלֹא־יַּכִירֶּ֖נּו עֹ֣וד מְקֹומֹֽו: וְחֶ֤סֶד יְהֹוָ֙ה | מֵעֹולָ֣ם 

רִיתֹ֑ו ּולְזֹכְרֵ֥י וְעַד־עֹ֭ולָם עַל־יְרֵָא֑יו וְ֝צִדְקָתֹ֗ו לִבְנֵ֥י בָנִֽים: לְׁשֹמְרֵ֥י בְ
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  מסכת סופרים י"ט ב'. סידור היעב"ץ בסדר קרבן מוסף של יום הכיפורים. .קנח
הטעם שאומרים פרק זה, נראה מפני שרוב הפרק מדבר ממש על ענייני יום הכיפורים, מחילת 

 ונות, וכו'.עו

 תהילים ק"ג. .קנט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתמב

פִּ֝קֻדָ֗יו לַעֲׂשֹותָֽם: יְֽהֹוָ֗ה ּבַׁ֭שָּמַיִם הֵכִ֣ין ּכִסְאֹ֑ו ּו֝מַלְכּותֹ֗ו ּבַּכֹ֥ל מָׁשָֽלָה: 
ּבָרְכּ֥ו יְהֹוָ֗ה מַלְָא֫כָ֥יו ּגִּבֹ֣רֵי כֹ֭חַ עֹׂשֵ֣י דְבָרֹ֑ו לִׁ֝שְמֹ֗עַ ּבְקֹ֣ול ּדְבָרֹֽו: ּבָרְכּ֣ו 

מְׁ֝שָרְתָ֗יו עֹׂשֵ֥י רְצֹונֹֽו: ּבָרְכּ֤ו יְהֹוָ֙ה | ּכָֽל־מַעֲׂשָ֗יו יְ֭הֹוָה ּכָל־צְבָָא֑יו 
  ּבְכָל־מְקֹמֹ֥ות מֶמְׁשַלְּתֹ֑ו ּבָרְכִ֥י נַ֝פְׁשִ֗י אֶת־יְהֹוָֽה:

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

  .בפישוט ידים ורגלים

  

השיר שהלוים  במוסף של היום הראשון של חג הסוכות,
  .קסאומרים הוא 'נודע ביהודה'

 נֹודָ֣ע ּבִֽיהּודָ֣הלַמְנַּצֵ֥חַ ּבִנְגִינֹ֑ת מִזְמֹ֖ור לְָאסָ֣ף ׁשִֽיר: : קסאואומרים
ֹון: וַיְהִ֣י בְׁשָלֵ֣ם סֻּכֹ֑ו ּומְעֹ֖ונָתֹ֣ו בְצִּיֽ ]טז[ אֱלֹהִ֑ים ּבְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל ּגָדֹ֥ול ׁשְמֹֽו:

ׁשָּ֭מָה ׁשִּבַ֣ר רִׁשְפֵי־קֶָׁ֑שת מָגֵ֬ן וְחֶ֖רֶב ּומִלְחָמָ֣ה סֶֽלָה: נָ֭אֹור ַאּתָ֥ה ַאּדִ֗יר 
מֵֽהַרְרֵי־טָֽרֶף: אֶׁשְּתֹולְלּ֨ו | ַאּבִ֣ירֵי לֵ֭ב נָמּ֣ו ׁשְנָתָ֑ם וְלֹא־מָצְאּ֖ו 

רְּדָ֗ם וְרֶ֣כֶב וָסּֽוס: כָל־ַאנְׁשֵי־חַ֣יִל יְדֵיהֶֽם: מִּ֭גַעֲרָ֣תְךָ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֑ב נִ֝
ַאּתָ֤ה | נֹ֥ורָא ַאּ֗תָה ּומִֽי־יַעֲמֹ֥ד לְפָנֶ֗יךָ מֵָא֥ז ַאּפֶֽךָ: מִׁ֭שָּמַיִם הִׁשְמַ֣עְּתָ 
ּדִ֑ין אֶ֖רֶץ יָֽרְָא֣ה וְׁשָקָֽטָה: ּבְקּום־לַּמִׁשְּפָ֥ט אֱלֹהִ֑ים לְהֹוׁשִ֖יעַ 

 ]יז[ ֹודֶּ֑ךָ ׁשְאֵרִ֖ית חֵמֹ֣ת ּתַחְּגֹֽר:ּכָל־עַנְוֵי־אֶ֣רֶץ סֶֽלָה: ּכִֽי־חֲמַ֣ת ָאדָ֣ם ּת
וְׁשַּלְמּו֮ לַיהֹוָ֪ה אֱֽלֹהֵ֫יכֶ֥ם ּכָל־סְבִיבָ֑יו יֹובִ֥ילּו ׁשַ֝֗י לַּמֹורָֽא: יִ֭בְצֹר  ּונִֽדֲר֣

  רּ֣וחַ נְגִידִ֑ים נֹ֝ורָ֗א לְמַלְכֵי־ָאֽרֶץ:
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  מסכת סופרים י"ט ב'. .קס
  הטעם שאומרים פרק זה, נראה מפני שכתוב בו 'ויהי בשלם סוכו', מלשון סוכה.

מענין חג  (פרק יד)וראה גם את השייכות של המשך מזמור זה, עם מה שכתוב בסוף זכריה 
 הסוכות. שזה ההפטרה ליום הראשון של חג הסוכות.

 ע"ו.תהילים  .קסא



  החיים                         באר  ה
 

תמג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

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

  

השיר שהלוים  במוסף של יום הראשון של חול המועד סוכות,
  .קסבאומרים הוא 'הבו לה' בני אלים'

שהיום תחלת שמחת בית השואבה דהיינו והטעם הוא מפני 
על שם ניסוך  'קול ה' על המים'ובאותו מזמור  ',כבוד ועוז'

  .קסגהמים

הָבּ֥ו  הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּבְנֵ֣י אֵלִ֑יםמִזְמֹ֗ור לְדָ֫וִ֥ד  :קסדם כל המזמורואומרי
לַ֝יהֹוָ֗ה ּכָבֹ֥וד וָעֹֽז: הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּכְבֹ֣וד ׁשְמֹ֑ו הִׁשְּתַחֲוּ֥ו לַ֝יהֹוָ֗ה 
ּבְהַדְרַת־קֹֽדֶׁש: קֹ֥ול יְהֹוָ֗ה עַל־הַּ֫מָ֥יִם אֵֽל־הַּכָבֹ֥וד הִרְעִ֑ים יְ֝הֹוָ֗ה 

יִם רַּבִֽים: קֹול־ְיהֹוָ֥ה ּבַּכֹ֑חַ קֹ֥ול יְ֝הֹוָ֗ה ּבֶהָדָֽר: קֹ֣ול יְ֭הֹוָה ׁשֹבֵ֣ר עַל־מַ֥
אֲרָזִ֑ים וַיְׁשַּבֵ֥ר יְ֝הֹוָ֗ה אֶת־ַארְזֵ֥י הַּלְבָנֹֽון: וַּיַרְקִידֵ֥ם ּכְמֹו־עֵ֑גֶל לְבָנֹ֥ון 

ׁש: קֹ֣ול יְ֭הֹוָה וְׂ֝שִרְיֹ֗ן ּכְמֹ֣ו בֶן־רְאֵמִֽים: קֹול־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַהֲבֹ֥ות אֵֽ
יָחִ֣יל מִדְּבָ֑ר יָחִ֥יל יְ֝הֹוָ֗ה מִדְּבַ֥ר קָדֵֽׁש: קֹ֤ול יְהֹוָ֨ה | יְחֹולֵ֣ל ַאּיָלֹות֮ 
וַּֽיֶחֱׂשֹ֪ף יְעָ֫רֹ֥ות ּובְהֵיכָלֹ֑ו ּכֻּ֝לֹ֗ו אֹמֵ֥ר ּכָבֹֽוד: יְ֭הֹוָה לַּמַּבּ֣ול יָׁשָ֑ב וַּיֵׁ֥שֶב 

ה עֹ֖ז לְעַּמֹ֣ו יִּתֵ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַּמֹ֣ו יְ֝הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעֹולָֽם: יְֽהֹוָ֗
  בַׁשָּלֹֽום:
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 סוכה נ"ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א. .קסב

 רש"י סוכה נ"ה. .קסג

 רש"י סוכה נ"ה. תהילים כ"ט. .קסד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתמד

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים  במוסף של יום השני של חול המועד סוכות,
  .קסהלרשע אמר אלהים'אומרים הוא 'ו

לנאספים  םכל המזמור דברי כבושין הוהטעם הוא מפני ש
מה לך לספר 'ומוכיחם  ,לעזרה למצות החג ושמחים שמחת החג

למה לך לבא לבית זה עם שאר עמי אם אינך  ,כלומר ',קיוח
זבח לאלהים תודה ושלם 'ב וובאותו מזמור כת .חוזר בתשובה
ן בל תאחר הוא לשלש על שחג הסוכות זמ ',לעליון נדריך
זובח תודה יכבדנני ושם דרך 'וסוף המזמור  ם,רגלים כסדר

  .קסובישע אלהים' אראנו

מִזְמֹ֗ור לְָא֫סָ֥ף אֵ֤ל | אֱֽלֹהִ֡ים יְֽהֹוָ֗ה ּדִּבֶ֥ר וַּיִקְרָא־ָאֶ֑רץ  :קסזואומרים
: יָ֤בֹ֥א מִּמִזְרַח־ׁשֶ֝֗מֶׁש עַד־מְבֹאֹֽו: מִּצִּיֹ֥ון מִכְלַל־יֹ֗פִי אֱלֹהִ֥ים הֹופִֽיעַ

אֱלֹהֵ֗ינּו וְַֽאל־יֶ֫חֱרַׁ֥ש ֵאׁש־לְפָנָ֥יו ּתֹאכֵ֑ל ּו֝סְבִיבָ֗יו נִׂשְעֲרָ֥ה מְאֹֽד: יִקְרָ֣א 
אֶל־הַׁשָּמַ֣יִם מֵעָ֑ל וְאֶל־הָָ֝א֗רֶץ לָדִ֥ין עַּמֹֽו: אִסְפּו־לִ֥י חֲסִידָ֑י ּכֹרְתֵ֖י 

י־אֱלֹהִ֓ים | ׁשֹפֵ֖ט הּ֣וא סֶֽלָה: בְרִיתִ֣י עֲלֵי־זָֽבַח: וַּיַּגִ֣ידּו ׁשָמַ֣יִם צִדְקֹ֑ו ּכִֽ
ׁשִמְעָ֤ה עַּמִ֨י | וַאֲדַּבֵ֗רָה יִׂ֭שְרָאֵל וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ אֱלֹהִ֖ים אֱלֹהֶ֣יךָ ָאנֹֽכִי: 
לֹ֣א עַל־זְ֭בָחֶיךָ אֹוכִיחֶ֑ךָ וְעֹולֹתֶ֖יךָ לְנֶגְּדִ֣י תָמִֽיד: לֹא־אֶּקַ֣ח מִּבֵיתְךָ֣ פָ֑ר 

דִֽים: ּכִי־לִ֥י כָל־חַיְתֹו־יָ֑עַר ּבְ֝הֵמֹ֗ות ּבְהַרְרֵי־ָאֽלֶף: מִּ֝מִכְלְאֹתֶ֗יךָ עַּתּו
יָ֭דַעְּתִי ּכָל־עֹ֣וף הָרִ֑ים וְזִ֥יז ׂשָ֝דַ֗י עִּמָדִֽי: אִם־אֶ֭רְעַב לֹא־אֹ֣מַר לָ֑ךְ 
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  סוכה נ"ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א. .קסה
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  החיים                         באר  ה
 

תמה  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ּכִי־לִ֥י תֵ֝בֵ֗ל ּומְלָֹאּֽה: הַֽ֭אֹוכַל ּבְׂשַ֣ר ַאּבִירִ֑ים וְדַ֖ם עַּתּודִ֣ים אֶׁשְּתֶֽה: 
לֵאלֹהִ֣ים ּתֹודָ֑ה וְׁשַּלֵ֖ם לְעֶלְיֹ֣ון נְדָרֶֽיךָ: ּו֭קְרָאֵנִי ּבְיֹ֣ום צָרָ֑ה  זְבַ֣ח

מַה־ּלְ֭ךָ לְסַּפֵ֣ר חֻּקָ֑י  וְלָ֤רָׁשָ֨ע | ָא֘מַ֤ר אֱלֹהִ֗יםאֲ֝חַּלֶצְךָ֗ ּוֽתְכַּבְדֵֽנִי: 
ּדְבָרַ֣י ַאחֲרֶֽיךָ:  וַּתִׂשָּ֖א בְרִיתִ֣י עֲלֵי־פִֽיךָ: וְַ֭אּתָה ׂשָנֵ֣אתָ מּוסָ֑ר וַּתַׁשְלֵ֖ךְ

אִם־רָאִ֣יתָ גַּ֭נָב וַּתִ֣רֶץ עִּמֹ֑ו וְעִ֖ם מְנָאֲפִ֣ים חֶלְקֶֽךָ: ּפִ֭יךָ ׁשָלַ֣חְּתָ בְרָעָ֑ה 
ּו֝לְׁשֹונְךָ֗ ּתַצְמִ֥יד מִרְמָֽה: ּתֵׁ֭שֵב ּבְָאחִ֣יךָ תְדַּבֵ֑ר ּבְבֶֽן־אִּ֝מְךָ֗ ּתִּתֶן־ּדֹֽפִי: 

ּתִי ּדִּמִ֗יתָ הֱֽיֹות־אֶֽהְיֶ֥ה כָמֹ֑וךָ אֹוכִיחֲךָ֖ וְאֶֽעֶרְכָ֣ה אֵּ֤לֶה עָׂשִ֨יתָ | וְֽהֶחֱרַׁ֗שְ
לְעֵינֶֽיךָ: ּבִֽינּו־נָ֣א זֹ֭את ׁשֹכְחֵ֣י אֱלֹ֑וּהַ ּפֶן־אֶ֝טְרֹ֗ף וְאֵ֣ין מַּצִֽיל: זֹבֵ֥חַ 

  ּתֹודָ֗ה יְֽכַּ֫בְדָ֥נְנִי וְׂשָ֥ם ּדֶ֑רֶךְ ַא֝רְאֶּ֗נּו ּבְיֵׁ֣שַע אֱלֹהִֽים:
חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה ומחלקים לשלשה 

תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 
  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים  במוסף של יום השלישי של חול המועד סוכות,
  .קסחאומרים הוא 'מי יקום לי עם מרעים'

 ,צרותהמדברת על  'מי יקום לי'שפרשת  והטעם הוא מפני
ן בבית שני תחת מלכי פרס ומלכי יון ומלכי שהיו משועבדי

 ,נמנעים מלשמוח שמחת מלכם םואף על פי כן אינ ,רומי
לולי ה'  ,ומתפללים מי יקום לנו להצילנו מן המרעים האלה

 ,אם אמרתי מטה רגלי וגו' ,עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי
אף לפי צרותינו אין  ,כלומר ,שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו

  .קסטמלבא להשתעשע בתנחומיך םנעיאנו נמ
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 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א. סוכה נ"ה. .קסח
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  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתמו

מִֽי־יִתְיַּצֵ֥ב לִ֝י עִם־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן:  מִֽי־יָקּ֣ום לִ֭י עִם־מְרֵעִ֑ים :קעואומרים
לּולֵ֣י יְ֭הֹוָה עֶזְרָ֣תָה ּלִ֑י ּכִמְעַ֓ט | ׁשָֽכְנָ֖ה דּומָ֣ה נַפְׁשִֽי: אִם־ָא֭מַרְּתִי 

: ּבְרֹ֣ב ׂשַרְעַּפַ֣י ּבְקִרְּבִ֑י ּתַ֝נְחּומֶ֗יךָ מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַסְּדְךָ֥ יְ֝הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי
יְֽׁשַעַׁשְעּ֥ו נַפְׁשִֽי: הַֽ֭יְָחבְרְךָ ּכִּסֵ֣א הַּוֹ֑ות יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק: יָ֭גֹוּדּו 
עַל־נֶ֣פֶׁש צַּדִ֑יק וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְׁשִֽיעּו: וַיְהִ֬י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִׂשְּגָ֑ב וֵ֝אלֹהַ֗י 

סִֽי: וַּיָׁ֤שֶב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אֹונָ֗ם ּובְרָעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם יַ֝צְמִיתֵ֗ם לְצּ֣ור מַחְ
  יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו:

  

השיר שהלוים  במוסף של יום הרביעי של חול המועד סוכות,
  .קעאאומרים הוא 'בינו בוערים בעם'

שהוא זמן אסיף  ,מפני שעכשיו זמן מתנות ענייםוהטעם הוא 
 ימים האחרוניםה םוכשמגיעי .ומעשר עני זמן לקט שכחה ופאה

 םלפניה איםקור ,קרובים לפרוש ולשוב לבתיהם םשה של סוכות
ולא  ,שהמעשרות בצנעה אף על פיו .להוכיחם שיעשרו כראוי

 'בינו בוערים בעם'לכך אומר  ,יאמרו מי רואנו ומי יודענו
הנוטע אזן הלא ישמע אם ' ,שאומרים בלבם מי יגיד מעשינו

  .קעבוגו' 'ן הלא יביט היוסר גוים הלא יוכיחיוצר עי

ּו֝כְסִילִ֗ים מָתַ֥י ּתַׂשְּכִֽילּו: הֲנֹ֣טַֽע אֹ֖זֶן  ּבִ֭ינּו ּבֹעֲרִ֣ים ּבָעָ֑ם :קעגואומרים
הֲלֹ֣א יִׁשְמָ֑ע אִֽם־יֹ֥צֵֽר עַ֝֗יִן הֲלֹ֣א יַּבִֽיט: הֲיֹסֵ֣ר ּגֹ֭ויִם הֲלֹ֣א יֹוכִ֑יחַ 

ה יֹ֭דֵעַ מַחְׁשְבֹ֣ות ָאדָ֑ם ּכִי־הֵּ֥מָה הָֽבֶל: ַאׁשְרֵ֤י הַֽמְלַּמֵ֖ד ָאדָ֣ם ּדָֽעַת: יְֽהוָ֗
| הַּגֶ֣בֶר אֲׁשֶר־ּתְיַּסְרֶּ֣נּו ּיָּ֑ה ּוֽמִּתֹורָתְךָ֥ תְלַּמְדֶּֽנּו: לְהַׁשְקִ֣יט לֹ֖ו מִ֣ימֵי 
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  החיים                         באר  ה
 

תמז  חיי תמיד משנה ד פרק ז

א רָ֑ע עַ֤ד יִּכָרֶ֖ה לָרָׁשָ֣ע ׁשָֽחַת: ּכִ֤י | לֹא־יִּטֹׁ֣ש יְהֹוָ֣ה עַּמֹ֑ו וְ֝נַחֲלָתֹ֗ו לֹ֣ 
  יַעֲזֹֽב: ּכִֽי־עַד־צֶ֭דֶק יָׁשּ֣וב מִׁשְּפָ֑ט וְַ֝אחֲרָ֗יו ּכָל־יִׁשְרֵי־לֵֽב:

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

 השיר שהלוים במוסף של יום החמישי של חול המועד סוכות,
  .קעדאומרים הוא 'הסירותי מסבל שכמו'

בצרה קראת 'אם תזכו  ם,דברי תנחומיוהטעם הוא מפני שהם 
על המים  ',ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה

על שם  ,לפי מה שאני בוחנך אפסוק לך ,עליהם בחג םשנידוני
אנכי 'ב במזמור זה ווכת ,על הגשמים וצריכים להם םשמתפללי

שאשלח  'ך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהוה' אלהיך המעל
ומצור דבש ויאכילהו מחלב חטה 'וסוף המזמור  ,לכם ברכה

  .קעהאשביעך'

ּכַּ֝פָ֗יו מִּדּ֥וד ּתַעֲבֹֽרְנָה: ּבַּצָרָ֥ה  הֲסִירֹ֣ותִי ִמּסֵ֣בֶל ׁשִכְמֹ֑ו :קעוואומרים
־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה: אֶ֭עֶנְךָ ּבְסֵ֣תֶר רַ֑עַם אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל ּלְצֶּ֥ךָקָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫

ׁשְמַ֣ע עַּ֭מִי וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ יִׂ֝שְרָאֵ֗ל אִם־ּתִֽׁשְמַֽע־לִֽי: לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר 
הַּֽ֭מַעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ  יךָוְלֹ֥א תִׁ֝שְּתַחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר: ָאנֹכִ֨י | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗

הּו: וְלֹא־ׁשָמַ֣ע עַּמִ֣י לְקֹולִ֑י וְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־ּפִ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽ
לֹא־ָא֥בָה לִֽי: וָֽ֭אֲׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְרִירּ֣ות לִּבָ֑ם יֵ֝לְכּ֗ו ּבְֽמֹועֲצֹותֵיהֶֽם: לּ֗ו עַּ֭מִי 
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  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתמח

ּבִדְרָכַ֥י יְהַּלֵֽכּו: ּכִ֭מְעַט אֹויְבֵיהֶ֣ם ַאכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל  רָאֵ֗לׁשֹמֵ֣עַֽ לִ֑י יִׂ֝שְ
ם ָאׁשִ֥יב יָדִֽי: מְׂשַנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה יְכַֽחֲׁשּו־לֹ֑ו וִיהִ֖י עִּתָ֣ם לְעֹולָֽם: צָ֝רֵיהֶ֗

  וַּֽ֭יַאֲכִילֵהּו מֵחֵ֣לֶב חִּטָ֑ה ּו֝מִּצּ֗ור ּדְבַׁ֣ש ַאׂשְּבִיעֶֽךָ:
ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה 
 תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה

  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים  במוסף של יום השישי של חול המועד סוכות,
  .קעזאומרים הוא 'ימוטו כל מוסדי ארץ'

אלו  'עני ורש הצדיקו' פרק זהשכתוב ב והטעם הוא מפני
 .קעחצדק משלך ותן לוכמו שדרשו חז"ל על פסוק זה,  .מעשרות

בחשכה 'לכך ומי שאינו נותן לבו להבין  ',לא ידעו ולא יבינו'
ֶבר  קעטמו שכתובכ ,זו מיתה 'יתהלכו ָעה ְפָרִקים ַהּדֶ ַאְרּבָ ּבְ

נֹות  ֵני ֶגֶזל ַמּתְ ָנה, ִמּפְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ה וכו', ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ׁשֶ ִמְתַרּבֶ
ים. וגורם קללה לעולם ורעבון ש   .קפ'ימוטו כל אפסי ארץ'ֲעִנּיִ

אֱֽלֹהִ֗ים נִּצָ֥ב ּבַעֲדַת־אֵ֑ל  מִזְמֹ֗ור לְָא֫סָ֥ף :קפאואומרים כל המזמור
ּבְקֶ֖רֶב אֱלֹהִ֣ים יִׁשְּפֹֽט: עַד־מָתַ֥י ּתִׁשְּפְטּו־עָ֑וֶל ּופְנֵ֥י רְׁ֝שָעִ֗ים 
ּתִׂשְאּו־סֶֽלָה: ׁשִפְטּו־ַד֥ל וְיָתֹ֑ום עָנִ֖י וָרָׁ֣ש הַצְּדִֽיקּו: ּפַּלְטּו־דַ֥ל וְאֶבְיֹ֑ון 

יִּ֝מֹ֗וטּו עּ֨ו | וְלֹ֥א יָבִ֗ינּו ּבַחֲׁשֵכָ֥ה יִתְהַּלָ֑כּו מִּיַ֖ד רְׁשָעִ֣ים הַּצִֽילּו: לֹ֤א יָֽדְ
אֲֽנִי־ָא֭מַרְּתִי אֱלֹהִ֣ים ַאּתֶ֑ם ּובְנֵ֖י עֶלְיֹ֣ון ּכֻּלְכֶֽם: ָא֭כֵן  ּכָל־מֹ֥וסְדֵי ָאֽרֶץ:
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 אבות ה' ט'. .קעט

 רש"י סוכה נ"ה. .קפ

 רש"י סוכה נ"ה. תהילים פ"ב. .קפא



  החיים                         באר  ה
 

תמט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ּכְָאדָ֣ם ּתְמּותּ֑ון ּוכְַאחַ֖ד הַׂשָּרִ֣ים ּתִּפֹֽלּו: קּומָ֣ה אֱ֭לֹהִים ׁשָפְטָ֣ה הָָא֑רֶץ 
  ּכִֽי־ַאּתָ֥ה תִ֝נְחַ֗ל ּבְכָל־הַּגֹויִֽם:

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 
יר שנדחה כי היה כל מוסדי ארץ', שהוא האחרון. דהיינו, שש

שבת, אומרים אותו למחר, ונשאר שלא אומרים את השיר 
  .קפבהאחרון כלל

  
השיר שהלוים אומרים הוא 'למנצח  במוסף של שמיני עצרת,

  .קפגעל השמינית'

מִזְמֹ֥ור לְדָוִֽד:  לַמְנַּצֵ֥חַ עַֽל־הַׁשְּמִינִ֗ית :קפדואומרים כל המזמור
ּכִי־פַּ֥סּו אֱ֝מּונִ֗ים מִּבְנֵ֥י ָאדָֽם: ׁשָ֤וְא |  הֹוׁשִ֣יעָה יְ֭הֹוָה ּכִי־גָמַ֣ר חָסִ֑יד

יְֽדַּבְרּו֮ אִ֤יׁש אֶת־רֵ֫עֵ֥הּו ׂשְפַ֥ת חֲלָקֹ֑ות ּבְלֵ֖ב וָלֵ֣ב יְדַּבֵֽרּו: יַכְרֵ֣ת יְ֭הֹוָה 
ּכָל־ׂשִפְתֵ֣י חֲלָקֹ֑ות לָׁ֝שֹ֗ון מְדַּבֶ֥רֶת ּגְדֹלֹֽות: אֲׁשֶ֤ר ָאֽמְרּ֨ו | לִלְׁשֹנֵ֣נּו 

ׂשְפָתֵ֣ינּו אִּתָ֑נּו מִ֖י ָאדֹ֣ון לָֽנּו: מִׁשֹּ֥ד עֲנִּיִים֮ מֵַאנְקַ֪ת אֶבְיֹ֫ונִ֥ים נַ֭גְּבִיר 
עַּתָ֣ה ָא֭קּום יֹאמַ֣ר יְהֹוָ֑ה ָאׁשִ֥ית ּבְ֝יֵׁ֗שַע יָפִ֥יחַֽ לֹֽו: אִֽמֲ֣רֹות יְהֹוָה֮ 

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 סוכה נ"ה. וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א. .קפב

[שמתחיל 'למנצח מסכת סופרים י"ט ב'. ונראה שאומרים פרק זה ולא פרק ו' מהתהילים  .קפג
ולא כתוב , שהרי במסכת סופרים כתוב שאומרים 'למנצח על השמינית', על השמינית'] בנגינות

 תיבת 'בנגינות'. משמע שאומרים פרק י"ב מהתהילים. וכן הוא עפ"י הגר"א.

תהילים י"ב. הטעם שאומרים פרק זה, נראה משום שהוא 'על השמינית' שזה שמיני עצרת.  .קפד
 ועוד מפני שכתוב בו 'אמרות ה' אמרות טהורות' וכו', שזה ענין שמחת תורה.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתנ

יִם: אֲמָרֹ֪ות טְהֹ֫רֹ֥ות ּכֶ֣סֶף צָ֭רּוף ּבַעֲלִ֣יל לָָא֑רֶץ מְ֝זֻּקָ֗ק ׁשִבְעָתָֽ
ַאּתָֽה־יְהֹוָ֥ה ּתִׁשְמְרֵ֑ם ּתִּצְרֶּ֓נּו | מִן־הַּדֹ֖ור זּ֣ו לְעֹולָֽם: סָבִ֗יב רְׁשָעִ֥ים 

  יִתְהַּלָכּ֑ון ּכְרֻ֥ם זֻּ֝לּ֗ות לִבְנֵ֥י ָאדָֽם:
ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה 
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  ידים ורגלים. בפישוט

  
  
  
  

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 

ר הקודש מלכותך בציון בקרוב, ונזכה לראות את הבית בבניינו בה
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.



  החיים                         באר  ה
 

תנא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתנב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עזרת נשים

 העזרה

 היכל

 

 קוה"ק



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתנד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

 (צ"ה), וז"ל: (דף פה) מצות בנין מקדשבספה"ק 'דרך מצוותיך' להרה"ק הצמח צדק זיע"א,  .א

. ואלו הן הדברים שהם (שמות כ"ה ח')כם לבנות מקדש, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתו

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 

ל נק' מקדש, שהיו במדבר וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אהל מועד הוא עזרה והכ

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 

תלשלות אלהות בישראל כמ"ש ושכנתי בתוכם לכך נצטווינו לעשותו כדוגמת סדר ההש

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 

חריהם באים י"ס דיושר כו' עכ"ד במסכת א"ב בסדר זרעים ע"ש, עגולים שהם כח"ב כו' וא

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 

מות אא"ס לכך ציוה לעשות המשכן לו דירה בתחתונים כדוגמת ראשית ההשתלשלות מעצ

והיינו היריעות והקרשים שבמשכן הם דוגמת אורות מקיפים  (ועד"ז בבית עולמים)כדוגמת זה 

עליונים שלמעלה מאצי' ומקיפים שבאצי', והכלים הם כמו בחי' א"פ המשתלשלים מן הקו 

ני הכרובים שהם בחי' גילוי אלהות ממש בכל עולם וכך בארון כתיב ונועדתי כו' מבין ש

וכן במזבח הי' יורד אש שלמעלה ועד"ז גם במנורה עדות היא לבאי עולם  (שמות כ"ה כ"ב)

שהשכינה שורה בישראל וכן בשולחן שהלחם חם כו' ואמנם לא כל המקיפים  (שבת כ"ב ב')

שוים כי אין תמונת המקיף אלא לפי אופן הפנימי שיסתעף ממנו עד"מ השפעת גילוי שכל 

ן הגילוי כן יהי' המקיף בתחלה לכך הי' תמונת היריעות והקרשים בתמונה לפי אופן רצו

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.

צ"ל בבריאת העולם ובכל המשכת אלהות דלכאורה  ולהבין ענין המקיפים ופנימיי' ששניהם

מאחר שעיקר הגילוי הוא ע"י או"פ א"כ מה תועלת בהמקיף אמנם הענין מבואר במצות 

ענין ב' מיני המשכות אלו שמשניהם מגיע חיות להעולמות וכן לכל נברא  (תי"ז פ"ב)היחוד 

ף וכתיב בדבר ה' שמים הוא בחי' המקי (תלים קל"ה ו')בפרט וז"ש כל אשר חפץ הוי' עשה 

הוא בחי' הפנימי. ושם נת' שהמקיף הוא המחי' ג"כ ואדרבה הוא העיקר  (תלים ל"ג ו')נעשו 

אלא שאינו מתגלה בהנברא והפנימי מתגלה בו, ועוד זאת שהמקיף העלמו בכולם בשוה 

 



  החיים                         באר  ה
 

תנה  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

מראש לרגל משא"כ הפנימי ישונה אופן גילוייו בין ראש לרגל ועוד זאת שהמקיף אינו 

לק לחלקים והפנימי יתחלק לחלקים רבים צמצומים שונים, והא בהא תליא כמובן מתח

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 

(ועד"ז גם בכל לים המוח מן הלב ומן הכבד הארות שונות מהנפש לפי תכונת חלוקי הכ

כי השכל שורה במוח  האיברים כמו היד והרגל לפי תכונת כל א' כך הוא מהות חיות הנפש בו)

והמדות בלב והתנועה באיברים החיצונים ע"י הדם שבכבד. והנה השכל במוח הוא בבחי' 

אות הכלי מן המים גילוי שההשכלה מהותה מורגשת במוח והמוח ממולא ממש ממהותה כהמל

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 

ידוע שיש גידים ברגל שלפי אופן הרכבתם יהי' תנועת הרגל להילוך וכזה הוא ברגלים ש

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 

ך היד ולא יכתוב הרגל וכו' אלא הרגל יהלך היא מעין האור ודוגמתו ממש שהרי לא יהל

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 

ברים מתפעלים ממנו הוא מה שאנו רואים שיש התפשטות החיות מן הנפש בגוף להיות האי

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 

תו רק במוח ומה שמהאיברים נשמעים לרצונו כמו התפשטות או כיווץ הרגל הוא דרך מציאו

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 

ת מיד כרגע ומאחר שאנו רואים שבו ברגע הרצון מהמוח ברגל ולא הי' באפשרי להיו

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 

כרצונו, האיברים ואין בהם דם רק הם כלי הרצון להיות ממשלתו על ידם בכל אבר להניעו 

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 

דו כסוס לגבי רוכבו ואם לא יהי' הרצון להניע ישבת ולא מניעו כפי הרצון ולא ישנה תפקי

ינוע אע"פ שיש בו היכולת להניע ומיד שיהי' הרצון להניע יניע כח המניע נמצא שהרצון 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתנו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

פועל כל פעולותיו באיברי הגוף וגוף הפעולה הוא ע"י החיות הממוזג כבר באבר מהנפש 

שישנו בכל האיברים כנ"ל אין  המלובש בדם והוא בגלוי אבל הרצון אינו בגלוי ואע"פ

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' 

ל והא בהא תליא שלפי שאינו מתלבש בגלוי בבחי' אור וכלי אלא בבחי' העלם א"כ יכו

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 

צמיות הדבר ואינו דבר נוסף כמ"ש במ"א והנה גוף דבר נתפס הוא כמו מראה הלבן שהוא ע

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 

י דבר המלובן הרי ותולדה טבעי', משא"כ גוונים הנצבעים כמש"ש, אעפ"כ אינו נתפס זולת

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 

לב כבד הנ"ל בכל עולם לפי ערכו ודרך כלל בי"ע הנה הם ג' חילוקי מדריגות כמו מוח 

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 

בכל עולם לפי ערכו הארה זו היא בגילוי ממש כמו החב"ד בבריאה עד שהעבודה במעשה, ו

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 

כנ"ל. אמנם סוכ"ע הוא מ"ש כל במדבר וחיות בחי וכו' וה"ז בבחי' צמצומים והתחלקות 

בחי' רצונו העליון ית' שרוצה בפעולותיו שהרצון הוא  (תלים קל"ה ו')אשר חפץ הוי' עשה 

בבחי' העלם ומקיף על האיברים ומ"מ על פיו יצאו ועל פיו יבואו והוא המתלבש ונמצא 

תיו של א"ס בכל האיברים וכולם בטילים אצלו כסוס לרוכבו, והיינו למעלה בחי' חב"ד ומדו

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 

כרצונו וכן בעשי' כו' והוא עצמו בבחי' מקיף והעלם שהוא אינו בבחי'  ומנהיג השפעתם

גילוי כמו החב"ד בבריאה כו' ומ"מ עיקר הפעולה ממנו ועל ידו וכמשנ"ת ג"כ באורך 

וזהו הנק' ג"כ מקיפים ופנימי' שהמקיפים המה מקיפים כל  (תי"ז פ"ב)במצות היחוד 
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דא"ק עם י"ס דעשי' כא' והוא בחי' סוכ"ע  העולמות כא' שהרי עיגולים דא"ק מקיפים לי"ס

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' 

חי' נר"נ כנ"ל. ובזה יובן היינו היושר המשתלשל אח"כ בכלים מכלים שונים א"ק ואבי"ע ב

וכבודו תרגומו זיו  (ישעי' ו' ג')ב' כתובים הנראים כסותרים זא"ז כתוב א' אומר מכה"כ 

 (ירמי' כ"ג כ"ד)יקרי' בחי' זיו והארה לבד וכתוב א' אומר את השמים ואת הארץ אני מלא 

ב לד' ואני משמע מהו"ע ית' ממש והענין כי אני מלא היינו בבחי' סובב והעלם וסוב

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 

א מקיפים דחג"ת בההיכלות ע"ש והי' היכל ק"ק בחי' מקיפים דג"ר והמקום הנק' קדש הו

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 

. והכלים כמו הארון והמנורה כו' הם כלים שבהם הי' גילוי האו"פ כדאי' (שה"ש ד' ח')

ח"א פנ"ג שבלוחות שבארון הי' גילוי אלקות שלא כדרך השתלשלות העולמות מיצי' בלק"א 

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.

תה יש להבין פרטי הכלים הנה מזבח החיצון הוא בחי' מל' שנשפלת בבי"ע לברר ב) וע

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 

שנתברר נכלל באלהות באש שלמעלה ולכן הי'  לחיצונים כמבואר בענין תרומת הדשן ומה

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 

הקטרת הוא בחשאי כ"א קטרת שענין  (סי' ק"ד)והוא ל"ת כמ"ש בסדר תצוה  (שמות ל' ט')

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 

צה אל הקצה ר"ל שעולה מעלה מעלה עד קצה העליונה בחי' כתר דאצילות שמבריח מן הק

ולכן הי' מזה"פ מכוון נגד הארון ועד"ז הוא משרז"ל מיכאל מקריב נשמותיהן של צדיקים 

ואין זה בירור אלא תוספת התקשרות כנ"ל לאשתאבא  (עי' תוס' מנחות ק"י)ע"ג המזבח 

היא כמעלת הזהב על הכסף שנמשכת בגופא דמלכא. ושולחן בצפון בחי' רשפי אש האהבה ש
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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 

שלמי שהיו בחי' ג"ר כח"ב כי הלוחות הם מבחי' פנימי' הכתר כמ"ש במצוה שע"ט ע"פ הירו

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 

שבחי'  (משלי כ"ז ה')ליסוד אבא כמ"ש באוצ"ח ע"פ טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת 

וד אי' נק' אהבה מסותרת והוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מהשכל חסדים המכוסים ביס

שעוברת דרך מעביר ע"י השכל ומתלבשת בו. ושני הכרובים כרוב א' מקצה מזה וכרוב א' 

הם בחי' זו"נ כי ז"א הוא סוף עולמות הא"ס וזהו מקצה מזה  (שמות כ"ה י"ט)מקצה מזה 

הו מקצה מזה והטעם שנק' כרוב הנה ונוק' היא מקור הנבראים ושורשם ונק' אי' תתאה וז

אא"ס לאו מכל אינון מדות איהו כלל כי הוא פשוט בתכלית הפשיטות ועליו נאמר כי לא 

והתלבשותו להאיר בעולמות הוא ע"י י"ס וכנ"ל במשל  (שמ"א ט"ו כ"ט)אדם הוא להנחם 

היא התלבשות הנפש בגוף בחי' נר"נ במוח לב כבד ועש"ז נק' אדם אך באצילות החכמה 

בבחי' א"ס וכן המדות ואז נק' אדם הגדול אדם הראשון אבל כשמתלבש ומתצמצם להאיר 

(חגיגה י"ג לבי"ע נק' אנפי זוטרי שהחכמה בבחי' צמצום וזהו ענין כרוב כרביא כדאי' בגמ' 

והכרובים פורשי כנפים למעלה כי ג"פ בכל יום עולים ומתייחדים בבחי' אצילות בג'  ב')

והכרובים יוצאים מן הכפרת בחי' יסוד אי' שנעשה כתר לזו"נ והוא בחי' תפלות שבכל יום 

(וגפן של זהב שהי' עומדת על פתחו של היכל בבית עולמים (מדות סוכ"ע שכולל שניהם בשוה, 

פ"ג מ"ח) בחי' יסוד דעביד פירין, ושתי שולחנות שהיו באולם מבפנים על פתח הבית (שקלים פ"ו 

. ומשחרב בהמ"ק אעפ"כ יוכל האדם להמשיך כל בחי' ומדריגות )מ"ד) אפשר שהם נו"ה וצ"ע

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' 

הלב הוא בירור הבהמה ר"ל המדות הרעות של נפש חיצוני' הלב ופנימי' הלב והנה בחיצוני' 

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 

י' התעוררות רחמים שהם חיזוק דבר הנאמר בק"ש איך שהוי' אחד, גם מזבח הפנימי הוא בח

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 

כמאמר  (ישעי' נ"ט כ"א)שכנגד כולם והיינו כשלומד בבחי' ביטול ודברי אשר שמתי בפיך 

לב"י אני המשנה המדברת בפיך. וענין המשכת המקיפים שהיו ביריעות היינו ע"י המגיד 

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 

א למעלה מבחי' חו"ב כנ"ל, ועוד יש דרך להתעוררות העליון שהי' שורה ביריעות הנ"ל שהו
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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 

פנימי' וביריעות הוא ושולחן ומזה"פ וחיצון שהם חגת"ם אלא שבכלים הוא בחי' חגת"ם שב

הוא בחי' מל'  (מנחות מ"ג ב')בבחי' מקיפים וביאור הענין הנה תכלת דומה לים עד לכה"כ 

שממנה באה מדת היראה מורא ואימת המלך, וארגמן בחי' ת"ת שכולל כמה גוונים כי 

 (ישעי' כ"ט כ"ב)הת"ת מכריע בין חו"ג והוא מדת הרחמים ליעקב אשר פדה את אברהם 

ות רח"ר על נפשו האלהית גם הוא קלא פנימאה דקטרת פנימי' הלב כנ"ל בחי' בהתעורר

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' 

מנורה היינו כשבאתה לגילוי בלב באמצעות למעלה מהשכל והוא בחי' המנורה אלא שה

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' 

בל כשהדבר אצלו רק הללו והענין כי עיקר האדם הם המדות שבו שהוא בחי' פנימיותו א

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 

שרש, ולכן הנה כשיתבונן המשכיל בגדולת ה' הסוכ"ע וממכ"ע גם שיתפעל מאד  בסוד

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 

יו בפנימיותו ואז יעוררו הכלים שבמקדש שהם בחי' שיצאו מן ההעלם אל הגילוי בלב אז יה

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 

מדור בפ"ע וכן באדם חדוה המקיפים הם כלולים כא' משא"כ בפנימיי' הרי יש לכל א' כלי ו

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 

שמים הם בחי' מקיפים ותחתיהם ר"ל בבחי' הפנימי' יש לכל חפץ עת  (קהלת ג' א')ים השמ

וכלי מיוחד ע"ד הנ"ל אבל בהמקיפים הכל כלולים יחד וזהו משזר וד"ל, וז"ש וידעת היום 

כי ענין שהוי' הוא האלקים ז"ס  (דברים ד' ל"ט)והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלקים 

אנחנו בית ישראל כמ"ש במצוה הנ"ל פ"ג והוא עיקר ויסוד  מצות היחוד שנצטוינו בו

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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יוה בפ' תרומה לעשות כלים ואח"כ היריעות ובצלאל עשה ג) ועכ"ז יובן מה שמשה צ

על זה בשעה שציוה  (ע"א)בהיפוך תחלה היריעות ואח"כ הכלים וידוע מארז"ל בברכות נ"ה 

משה לעשות ארון וכלים ומשכן אמר לו בצלאל משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה 

כן ארון וכלים א"ל בצל דירה ואח"כ מכניס לתוכה כלים שמא כך אמר לך הקב"ה עשה מש

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 

כלים כנ"ל שהם מוקפים מן עיגולים המקיפים, והודה לו משה. ובאמת המקיפים ואח"כ ה

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' 

הוא שאנו אומרים שהעיגולי' קדמו לו אבל ואח"כ היושר ועל בחי' היושר הזה הנמשך מהקו 

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 

י' כשנמשך ממנו היושר כו' שהרי הקו נמשך עד סיום רגלי א"ק דיושר המסתיימים בעש

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 

הוא עליו בבחי' מקיף עד כמה מדריגות זה למטה מזה  ממה שקיבל לנמוך ממנו ישאר גם

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' 

הוא למעלה מעלה  קו שהוא הארה מועטת ואין בו שטח לומר שכלא חשיב לגבי הא"ס הנה

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 

המשכת הקו מאא"ס טרם שנמשכו ממנו ציור עגולי' ויושר שה"ז מאד והוא בחי' ראשית 

נעלה משניהם, וביאור הדבר נת' במ"א בענין מה שנאמר או יחזיק במעוזי שלום יעשה לי 

וארז"ל כל העוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה  (ישעי' כ"ז ה')יעשה שלום לי 

ן השלום הוא כי מאחר שבכל נברא וכן , ונת' שם עני(סנהדרין צ"ט ב')ובפמליא של מטה 

בעולם בכללו יש ב' מיני חיות מבחי' ממלא ומבחי' סובב כמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה 

שבכל נברא חיותו ע"י חפץ ה'  (תלים ל"ג ו')וכתיב בדבר ה' שמים נעשו  (תלים קל"ה ו')

כי  פ"א)(ח"ב בקיומו ז"ס סובב, וע"י דברו הטוב שהוא שרש הנברא בע"מ כמ"ש בלק"א 

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 

ת העולם וזהו ענין שלום בפשמ"ע ובל' הקבלה ידוע בחי' ע"י הוא רצונו וחכמתו להוו

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 

נוג עליון הנ"ל כמ"ש ואהי' מתחברים יחד נפש וגוף והמשים שלום הוא התורה ששרשה מתע

ולכן הי' תנאי להקב"ה במע"ב אם יקבלו ישראל את  (משלי ח' ל')אצלו כו' שעשועים 

דמקיפים  (ירמי' ל"ג כ"ה)כי אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ  (ע"ז ג' א')התורה 

ה ופנימי' הנ"ל לא היו מתחברים וע"כ ציוה משה לעשות הארון והכלים תחלה וגם המ

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 

חות בארון ואז יהיו הם נעלים וכמ"כ ברוחני' יכול להמשיך התורה בתוך הכלים וליתן הלו

כל אדם ע"י עסק התורה להמשיך בחי' אא"ס שלמעלה מעיגולים ויושר למטה מטה עד 
  ע"כ. שיתגלה לע"ל בעוה"ז דוקא וכמ"ש במ"א בענין ת"ת.

  

 מצות אכילת קדשי קדשים, ושיירי מנחותבספה"ק 'דרך מצוותיך' להרה"ק הצמח צדק זיע"א, 

לאכול הכהנים קדשי קדשים במקדש שנאמר ואכלו אותם אשר כפר בהם  (ק"ב)וז"ל:  )(דף צ

בסדר צו לאכול הכהנים שיירי  (קל"ד). וכן באה עוד מצוה (שמות כ"ט ל"ג)וגו' בסדר תצוה 

מנחות שנאמר והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל 

ה ק"ב כלל הדבר כל בשר קרבן החטאת והאשם היה נאכל מועד יאכלוה. וז"ל החינוך מצו

לזכרי כהונה בעזרה כו' ובאכילה זו תשלם כפרת המתכפר כמ"ש רז"ל כהנים אוכלים 
  .(פסחים כ"ט ב')ובעלים מתכפרים 

בשני אכילות הכתוב מדבר  (ויקרא ז' י"ח)א) ולהבין זה הנה ארז"ל ע"פ ואם האכל יאכל 

, והענין הוא דאכילת (זבחים י"ג ב')ואחת אכילת מזבח  כהנים)(ר"ל אכילת אחת אכילת אדם 

מזבח הוא שהיו מקריבין הבהמה עליו ואש שלמעלה יורד ואכיל קרבנין כמארז"ל כדמות 

והיינו בחינת הבירורים שמתבררים  (עי' יומא כ"א ב')ארי' הי' יורד ואוכל קרבנות כו' 

מתעלים לקדושה שנבלעים במל' דאצי' הניצוצים דתהו שנפלו דרך שבירה לנוגה דבי"ע ו

שמל' דאצי' נשפלת בבי"ע לברר בירורי  (תלים קמ"ה י"ג)מקור דבי"ע וכמ"ש מלכותך מכ"ע 

ואותן הניצוצו' נכללים בה וכמ"ש בזהר שזהו ענין  (משלי ל"א ט"ו)נוגה כמ"ש ותתן טרף 

נוגה ע"ג מזבח אלף טורין דאכלה לון בהמה רבה וכמ"כ הי' ענין קרבן הבהמה שנלקחה מ

ומהניצוצות האלו נעשו סוד  (כמ"ש מצוה צ"ה פ"ב)החיצון שהוא מל' דאצי' המתלבשת בבי"ע 
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מ"ן דנוק' וזהו ענין אכילת מזבח. ואח"כ יורד המ"ד דאצי' לבררם בירור אמיתי עד שיהיו 

אבל אכילת האדם הוא להמשיך מבחי' האדם  (ע' מצוה רע"ז)אלהות ממש כמ"ש במ"א 

אצי' שעל הכסא דמות כמראה אדם דהיינו בחי' ז"א דאצי' שנק' אדם שכלול דלעילא ד

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 

(וכהן דוקא כי הוא  (בראשית א' כ"ו)ינו נעשה בדמות וצלם העליון כמ"ש נעשה אדם בצלמ

דוגמת ז"א שרובו מהחסדים כמ"ש בזהר אנפוי דמלכא נהירין וכמ"ש בביאורי הזהר ע"פ התוספתא 

ולכן ע"י אכילת האדם שלמטה יגרום אכילת אדם דלעילא והיינו שימשיכו  בשלח נ' ע"א)

השפע מאדם הנ"ל  השפע מעצמות אור א"ס ב"ה לתוך האדם דלעילא ואזי ממילא יומשך

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 

נ"ל ואח"כ כשנשאר בשר הזבח שגם הוא כבר נברר ולהעלות לקדושה עד שיקרא מ"ן כ

(כמו עי"ז בירור הנ"ל אז כשהכהנים אוכלים אין אכילתם ע"ד בירור לברר הטוב מהרע 

מאחר שכבר נברר כו' אלא הענין שאכילתם הוא בכוונה אחרת  בשארי אכילות הצדיקים)

כ להיות אכילת והענין שלפי שכבר נברר הבשר אזי יש כח בהם שע"י אכילתם ימשיכו ג"

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 

שו נעלה לעורר באא"ס וזהו הנק' אכילת אדם שנמשך כח באדם אכילתו את המ"ן כי שר

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 

. כי הברכה היא המשכה ת)(ע' רש"י פסחים קכ"א א' ד"ה ברכלברך אקב"ו על אכילת הזבח 

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 

ולמות כולן מרום המעלות עד סוף כל המדריגות ובכללן בחי' האדם העליון הנק' ז"א הע

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 

כמה אלפים פרסאות שנמצאו בו ריבוא רבבות טיפין כאלו  אוקיינוס עצמו הסובב כל העולם

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 
עולם חסד יבנה (תלים פ"ט ג') במשפט  (ע"ש היותה מקור לבי"ע ע"י חב"ד שבהן נברא העולם וכן

 



  החיים                         באר  ה
 

תסג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

לגבי עצמיותו ית'  יעמיד ארץ (משלי כ"ט ד') ורחמיו על כל מעשיו (תלים קמ"ה ט') וכו')

שהמשכותו ממנו ית' הוא רק כמו טפה א' מים אוקיינוס ויותר על כן רחוק הערך ביניהם 

ה בים הגדול עד שאין המשל דומה לנמשל כי הטפה מאוקיינוס אף שהיא בטילה במיעוט

הכולל חלקים וטיפים כאלו אין מספר אעפ"כ אין זה אלא לענין הרבוי ומיעוט אבל מצד 

(רק שזה רב וזה מעט וגם הריבוי עצם מהותם הרי יש להם ערך ששניהם מהות א' והוא מים 

ם יש לו מספר כמה מילי' מילייאן טיפים עד"מ כדאי' בגמ' (הוריות י' א') על שיוכל לשער כמה טיפי

אבל למעלה אין בחי' הארה אלהית הנמשכת  יש בים וא"כ גם מצד הריבוי יש להם ערוך עכ"פ)

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 

וגם לענין הריבוי ומיעוט אין ערוך ממש ולא שיהי' הריבוי בגדר (שהפלאתו על שניהם בשוה, 

. והנה בתחלת הבריאה ח) שזהו פי' אין ערוך כו')מספר אלא כלא ממש חשיבי' וכמ"ש בלק"א (פמ"

הי' המשכה זו מהמאציל ית' להיות סדר ההשתלשלות והתהוות הארה מצומצמת הנ"ל ממילא 

אלא  (בראשית ב' ה')"ש ואדם אין לעבוד כו' ומעצמו כי לא הי' עדיין מי שיעורר כמ

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 

חדש מא"ס שלמטה את הזבח שבזה מעורר אכילת אדם העליון ר"ל שממשיך תוספת אור 

ב"ה להיות נמשך לתוך אדם העליון שהוא הארה שבהשתלשלות שבבוא בו אור חדש מתחזק 

(והמשכת אור חדש זה הוא דוקא ע"י אכילת בשר הזבח שכבר נברר כחו ונק' אכילת אדם עד"מ 

ונעשה מ"ן שאזי עולה וממשיך מ"ד ממקורא דכולא להאדם כנ"ל אך כדי לעורר כ"כ למעלה צריך 

וע"ז מברכים תחלה קודם אכילת הזבח להמשיך ע"י הברכה ממקור כל החיים  לה)לברכה תח

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 

בנוסח הברכה שם ומלכות דוקא כדאי' בברכות  צריכים להמשיך הארה מלמעלה למטה וז"ש

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 

קב"ו וצונו ל' שיומשך האור לבחי' מלך העולם דוקא וממילא שמשם יאיר למטה כנ"ל ואז א

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 

וא בבחי' עמידה כידוע בענין ההפרש בין ק"ש לש"ע שק"ש היא מיושב המשכה שבאצי' ה

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתסד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

(עמ"ש מצוה רע"ז לפי שהוא בעולם הבריאה אבל שמו"ע שהוא באצי' הוא מעומד דוקא 

  .בסופו)

  הג"ה

כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקרואים,  (שמואל א' ט' י"ג)*) ובזה יובן מ"ש בשמואל 

יות המשכת אא"ס באדם דלעילא ולהיות כח ועוז להאוכלים ענין ברכת הזבח הוא כנ"ל לה

ור"ל שהי' מבחי'  (שמ"א ט' י"ט)להמשיך כו' ולפי ששמואל הי' רואה כמ"ש אנכי הרואה 

חכמה הנק' ראייה ע"ש גלוי אלהות שבה לכך הי' ביכולתו לברך את הזבח כי כל ברכה 

רי כן יאכלו הקרואים והמשכה מאא"ס הוא ע"י החכמה דוקא שבה הוא מתלבש כו' אח

ר"ל אותן ששרשן למעלה מבי"ע שהם מקבלים אח"כ מהשפע שהמשיך שמואל  (שמ"א ט' י"ג)

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 

(תלים לקרוא ולהמשיך בעצמן המשכה זו מאא"ס אבל שמואל בקוראי שמו כתיב  ביכולתן

שע"י העלאת מ"ן שלו במס"נ ממש הגיע למעלה מהכלים דאצי' לכך הי' יכול  צ"ט ו')

להמשיך בחי' עצמות א"ס שלמעלה מהכלים למטה, ואז יוכלו גם בי"ע לקבל מהשפע שכבר 

וה"ז כמו  (זייא ווערין גילייענט)שהם נקראים נמשכה וזהו אח"כ יאכלו הקרואים ל' נפעל 

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 

להתעורר, ויתעורר ג"כ באהבה, נמצא שהוא מקבל מחבירו האהבה שמעצמו לא הי' יכול 

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.

 (שבת פ' ויחי בסעודת שחרית שנתכתבתי זאת דרך הג"ה הגם שעל פסוק זה הי' המאמר 

  .(עד כאן הג"ה)לפי שיוצא מן המכוון לענין ביאור המצוה  תקס"ה)

ב) והנה משחרב בהמ"ק ואין אנו יכולים לעשות חובותינו בהבאת הקרבנות להיות אכילת 

על פסוק  (ברכות נ"ה א')מזבח ואכילת אדם ובעלים מתכפרים, זאת יתן אל לבו מארז"ל 

ח במזבח מזבח ג' אמות וסיים בשולחן לומר זה השולחן אשר לפני ה' פת (יחזקאל מ"א כ"ב)

לך שעכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו, כי גם ענין כוונת האכילה הוא בשביל הבירורים 

ר"ל להוציא ניצוצות דתהו שנפלו בשבירה בק"נ  (משלי י"ג כ"ה)כמ"ש ובטן רשעים תחסר 

אין לך עשב וכידוע שזהו הטעם שהמאכל שהוא מצומח וחי מחיה את האדם המדבר כי 

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 

 



  החיים                         באר  ה
 

תסה  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ויש מגדלת פירות אחרים דוקא לפי אופן השר שממנו נשפעים הכח וחיות הנק' בשם מזל 
  ות אותה המדינה.לעשבים ופיר

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 

מגושם ונמשך מקליפות כי בא"י שאין הקליפ' שולטת מ"מ קליפת נוגה  והתענוג שבו הוא

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 

ת נכלל למעלה בקדושה במקור מן הרע ומעלה את התענוג שבו שהי' מעורב ברע להיו

התענוגים ממקום שהורד ונפל ומחמת כח זה הוא מחי' את האדם שהרי שרשו גבוה מהאדם 

וה"ז כענין אכילת מזבח כמשנת"ל רפ"א  (בראשית ל"ו ל"א)כמ"ש לפני מלוך מלך לבנ"י 

ם שכשמבררי (משלי י"ג כ"ה)שהוא ג"כ לברר הניצוצו' דתהו מק"נ וזהו ובטן רשעים תחסר 

הניצוצות מהם תחסר בטנם כי כל חיותם אינו אלא מהם וז"ש חיל בלע ויקיאנו מבטנו 

, וכמ"כ יובן למעלה שולחנו של אדם העליון היא המל' שנק' (איוב כ' ט"ו)יורישנו אל 

שולחן להז"א הנק' אדם עד"מ השולחן שעליו מביאים מזונות לאדם ומקבל חיות משם כמ"כ 

ירורים ומלקטת שם הניצוצי' דתהו שנפלו שם ומעלית אותם המל' נשפלת בבי"ע לברר ב

לאדם העליון ועי"ז ניתוסף בו אור וחיות יותר מכפי מהותו העצמי ולכן הוא מכפר על 

(עמ"ש מצוה האדם שממלא הפגמים שנעשו ע"י החטאים בהמשכת אור חדש ע"י המאכל 

ת מזבח שבשניהם ענינם , אך כ"ז בענין שולחנו של אדם הוא רק דוגמא לאכילשס"ד פ"ג)

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 

. אך (שברכה הוא המשכה ואכילת מזבח היא העלאה כו')לת מזבח לא היו מברכים ועל אכי

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 

כי כוונת הבירורים הוא רק באכילה דחול  שהאכילה ענינה לברר בירורים כו' אמנם הענין

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, 

' עונג והענין כי אכילה דשבת אינה בכדי לברר שזה אסור אלא שהיא כדי להמשיך בחי

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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ע"י האכילה של ישראל למטה והשפעה זו מעצמות שממשיכים לה תענוג עליון מע"ק 

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' 

נ"ל כי י"ה חו"ב ו"ה שהתענוג נמשך לתוך ש' הוי' דאצי' שכולל פרצופי' ה (ישעי' נ"ח י"ד)
  זו"נ כו'.

וידוע דעדן הוא  (בראשית ב' י')וביאור הענין הנה כתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן 

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 

הוא יורד ומתלבש בחכמה וכמו עד"מ באדם כשנופל במוחו איזו השכלה חדשה יתענג ש

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 

י העונג למעלה מהשכל ושורה במקור השכל אך התענוג הוא בהתחדשות, אך הענין כ

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' 

כי עמך מקור עונג העליון הוא למעלה מהחכמה שהוא נמשך ממקורו עצמות המאציל כמ"ש 

והוא מקור התענוגים אך שהוא מבחי' מל' דא"ס בלבד בחי' תחתונה  (תלים ל"ו י')חיים 

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 

צומצמת שז"ס גבורה דע"י מתלבשת במו"ס מקור החכמה ומשם בחכמה החיים והארה מ

 (תלים קי"א י')דאצי' שבחכמה הוא גילוי תענוג עליון מכל הספי' כי ראשית חכ' כתיב 

ומחכמה נמשך ג"כ להיות התלבשות התענוג בבינה ע"י ל"ב שבילין ונתיבו' ומבינה נמשך 

שהיא בחי'  (בראשית ב' י')קות את הגן לזו"נ ע"י נ' שערים וז"ש ונהר יוצא מעדן להש

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 

ת שזהו ובאמ (בראשית א' ל"א)בראשית ע"ד וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד 

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 

, וה"ז כמו האדם הגדול בחכמה שמשפיל שכלו להתעסק (תלים ק"ד כ"ד)בחכמה עשית 

ה ושיתענג מזה שזהו השפלה גדולה אצלו להתענג במלאכה מעשיות כמו לצייר ציור נא

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 

ית' להתענג מכל בדברים תחתונים, כמו"כ ויתר על כן לאין ערוך הוא בחי' השפלה אצלו 
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תסז  חיי תמיד ד משנה פרק ז
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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 

ם שהיו גורמים צמצום המשכת התענוג ואז ל' כליון והפסק שנסתלקו הצמצומים דל"ב אלקי

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 

שע"י שישראל  הי' נמשך העונג א"כ לא הי' נמשך העונג, אי לזאת הוא מצות עונג שבת

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 

משביעו ויתהוה לדם כידוע, והם ב' מיני חיות באמת שיש במאכל א'  הלעוס נכנס לכריסו

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 

ה דם. והם באמת שני מיני חיות וגשם המאכל שנכנס לכרס ומשביע ומיישב דעתו ומרב

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 

(כי התענוג יכול לגשם וכמ"ש וישמן כו' ויבעט (דברים להתברר הן התענוג הן גוף חיות המאכל 

ל"ב ט"ו) וכידוע בענין חמרא דפרגיתא ומיא דדיומסס כו' (שבת קמ"ז ב') וכן מצד גוף המאכל כתיב 

טן פן תאכל ושבעת כו' ורם לבבך כו' (דברים ח' י"ב י"ד) ולכן צריכים לברר זה כנ"ל בענין ב

אבל בשבת א"צ לבירור כי כבר מבע"ש נפרד הרע והלך לו ונשאר רק הטוב  רשעים תחסר)

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 

אור עתיקא בחכמה מה שבחול הי' נמשך ע"י צמצומים  מ"ה כמ"כ יעורר למעלה גלוי

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 

ח שיש ב' מיני מזון כי מבואר בע" (משלי י"ג כ"ה)להשביע כמ"ש צדיק אוכל לשובע נפשו 

הנמשכים מלמעלה באצי' א' לאו"א ב' לזו"נ והיינו מ"ש אכלו ריעים שתו ושכרו דודים 

ופי' בזהר אכלו רעים לעילא ור"ל מזון דאו"א שהם הנק' ריעים כי הם לא  (שה"ש ה' א')

מתפרשין לעלמין ושתו ושכרו דודים לתתא ור"ל מזון דזו"נ שנק' דודים ע"ש שיחודם הוא 

רקים, וביאור הענין הוא מ"ש למעלה שיש ב' דברים בכל השפעת החיות א' גוף השפע לפ

ב' התענוג שבו והנה בחי' התענוג העליון הוא המזון דאו"א כנ"ל שגילוי העונג הוא בחכמה 
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 חיי תמיד מסכת תמידתסח
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וממנה נמשך לבינה ואח"כ לכל הספי' וגוף השפע הוא המזון דזו"נ וע"ז נאמר לשובע נפשו 

למעלה למטה מא"ס ב"ה באצי' ע"י אכילת הישראל לעונג ולשובע כו' ובשבת נמשך כ"ז מ

נפשו כו' ולא מבחי' הבירורים כבחול, וכמ"ש במ"א שזהו פי' כי לא על הלחם לבדו יחי' 

ר"ל שלא מבחי' הבירורים לבד יגיע  (דברים ח' ג')האדם כי על כל מוצא פי ה' יחי' האדם 

בחול אלא שגם על מוצא פי ה' יחי' ר"ל ע"י  חיות להאדם העליון ז"א דאצי' כענין האכילה

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' 

להקב"ה במע"ב  עתיק לאצי', וזהו ענין מארז"ל שכל האומר ויכולו כאילו נעשה שותף

דלכאורה יפלא הרי בשי"ב כבר נברא העולם וא"כ איזה חלק יתן בעולם  (שבת קי"ט ב')

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 

הקידוש ועונג שבת הוא חוזר וממשיכו א"כ נותן חיות בעולם ונק' שותף ע"ד לחיות וע"י 

וכמ"כ כאן  (נדה ל"א א')מארז"ל ג' שותפים באדם אב מזריע כו' והקב"ה נותן נשמה כו' 
  ע"י אתעדל"ת שלו הוא ממשיך תענוג העליון ויש לו חלק בהמשכת החיות בעולם וד"ל.

וסגנון א' עם אכילת כהנים ששניהם בחי' המשכה  והנה ענין אכילה זו דשבת הוא על סדר

ולכן  (עם שבפרטות ודאי יש בזה חילוקים רבים באיכות המשכה זו או זו)מלמעלה למטה כנ"ל 

כמו שבאכילת כהנים היו צריכים לברך תחלה כדי שעי"ז יהי' המשכת אא"ס ושיהי' לו כח 

את תענוג עליון הנ"ל צריך  להמשיך ע"י האכילה כמ"כ כדי שיוכל להמשיך ע"י עונג שבת

מקודם להתפלל בכוונה שאם יאכל בשבת בלא תפלה בכוונה לא יעשה כלום ויתפשט 

זולתי  (כמ"ש בזהר על מאן דלא טאס באוירא כו' ע"ש)התענוג גשמי של המאכל בחיצוני' 

כאשר יתעורר תחלה בתפלה בקריאת התפלה בכוונה אזי ימשיך אח"כ באכילתו את העונג 

כמו שהי' בבשר הזבח דכהנים הברכה תחלה כמ"כ בשבת הקריאה דתפלה הוא כמו העליון 
  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 

האצילות שיהיו חו"ג מתחברים וכדומה שהכח הזה בשם מ"ה לפי ששרשו מא"ק המחבר כל 

שהוא אור כללי הכולל כל העולמות כמ"ש מצוה כ"ה פי"א בשם הה"מ ז"ל ולכן גם אחר 

יכול ש' מ"ה לחברם יחד  (ישעי' מ"א ד')שכבר יצאו לגילוי ממנו בסוד קורא הדורות מראש 

ביל שהולך ממקום זה למקום אחר ומחברם יחדיו, שיתכללו זה מזה וע"כ נק' ארח כמו הש

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 

לא נפלאת  דאצי' שז"ס אכילת אדם ומז"א נמשך אח"כ למטה עמ"ש מצוה א' ושס"ד ע"פ

 



  החיים                         באר  ה
 

תסט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ממך כו' ועמ"ש במ"א ע"פ מאמר הזהר פ' יתרו דפ"ח ע"א כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא 
  ע"כ. שביעאה תליין כו' שם נת' ענין זה היטב.

 

ֵכֶלת )די- ו(שמות כח אבני השוהם שעל כתפות האפוד האפוד ו .ב : ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאֹפד ָזָהב ּתְ

שׁ  ִני ְוׁשֵ ָמן ּתֹוַלַעת ׁשָ ֵני ְקצֹוָתיו  ְוַאְרּגָ י ְכֵתֹפת ֹחְבֹרת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל ׁשְ ּתֵ ב: ׁשְ ה ֹחׁשֵ ָזר ַמֲעׂשֵ ָמׁשְ

ִני ְושֵׁ  ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ּנּו ִיְהֶיה ָזָהב ּתְ הּו ִמּמֶ ַמֲעׂשֵ ר ָעָליו ּכְ תֹו ֲאׁשֶ ב ֲאֻפּדָ ר: ְוֵחׁשֶ ׁש ְוֻחּבָ

ָזר: י ַאְבנֵ  ָמׁשְ ּתֵ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ ְ ה ִמׁשּ ָ ׁשּ ָרֵאל: ׁשִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְחּתָ ֲעֵליֶהם ׁשְ י ׁשַֹהם ּוִפּתַ

ּתּוֵחי ֹחָתם  ה ָחַרׁש ֶאֶבן ּפִ תֹוְלֹדָתם: ַמֲעׂשֵ ִנית ּכְ ֵ ה ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהׁשּ ָ ׁשּ ִ מֹות ַהׁשּ ָהֶאָחת ְוֶאת ׁשְ

מֹ  י ָהֲאָבִנים ַעל ׁשְ ּתֵ ח ֶאת ׁשְ ַפּתַ ְמּתָ ֶאת ּתְ ה ֹאָתם: ְוׂשַ ֲעׂשֶ צֹות ָזָהב ּתַ ּבְ ָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ת ּבְ

ה עַ  מֹוָתם ִלְפֵני ְיהֹוָ א ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ָרֵאל ְוָנׂשָ ֹרן ִלְבֵני ִיׂשְ ְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזּכָ י ָהֲאָבִנים ַעל ּכִ ּתֵ ל ׁשְ

ֹרן: י ְכֵתָפיו ְלִזּכָ ּתֵ בְּ  ׁשְ יָת ִמׁשְ ה ְוָעׂשִ ה ֹאָתם ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ֹלת ּתַ ֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְגּבָ ְרׁשְ י ׁשַ ּתֵ ֹצת ָזָהב: ּוׁשְ
ֹצת: ּבְ ׁשְ ֹרת ָהֲעֹבֹתת ַעל ַהּמִ ְרׁשְ ה ֶאת ׁשַ   ֲעֹבת ְוָנַתּתָ

אם באתי לפרש מעשה האפוד והחשן על סדר המקראות, הרי פרושן  ועשו את האפוד.רש"י: 

כך אני כותב מעשיהם כמות שהוא, למען ירוץ פרקים פרקים, וישגה הקורא בצרופן, ל

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 

יך לכאן ויותר ומגיע עד עקביו, והחשב מחבר בראשו על פני רחבו מעשה אורג, ומאר

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 

כאן, ונקפלות לפניו למטה מכתפיו מעט, ואבני השהם קבועות בהם, אחת צוארו מכאן ומ

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 

לימין, וכן שני ראשי השרשרת תקועין במשבצות  [הימנית]לשמאל, ושני 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 

ומרכסן בפתיל תכלת תחוב בטבעות האפוד והחשן, שיהא תחתית החשן דבוק זה על זה 

 זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר.לחשב האפוד ולא יהא נד ונבדל, הולך וחוזר: 

חמשת מינים הללו שזורין בכל חוט וחוט היו מרדדין את הזהב כמין טסין דקין וקוצצין 

ששה חוטים של תכלת, וחוט של זהב עם ששה  פתילים מהם, וטווין אותן חוט של זהב עם
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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 

וירקעו את פחי הזהב וקצץ  (שמות לט ג), ולמד מן המקרא הזה ).(עבמפורש במסכת יומא 

פתילים לעשות, את פתילי הזהב, בתוך התכלת ובתוך הארגמן וגו', למדנו שחוט של זהב 

שהוא אריגת שתי קירות שאין  (שמות כו א)כבר פרשתי  מעשה חשב.שזור עם כל מין ומין: 

חגורה הסינר מלמטה, וחשב האפוד היא ה שתי כתפות וגו'.צורות שני עבריה דומות זו לזו: 

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, 

היו זקופות והולכות כנגד כתפיו, ושתי אבני השהם קבועות בהן, כמו שמפורש בענין, ו

אל רחבו של אפוד, שלא היה רחבו אלא כנגד גבו של  אל שני קצותיו.אחת בכל אחת: 

לא יחגרו  (יחזקאל מד יח)שנאמר  ,ז"כהן, וגבהו עד כנגד האצילים שקורין קודי''ש בלע

ם ולא למטה ממתניהם, אלא כנגד ביזע, אין חוגרין במקום זיעה, לא למעלה מאציליה

האפוד עם אותן שתי כתפות האפוד, יחבר אותם במחט למטה בחשב, ולא  וחבר.אציליהם: 

וחגור שעל ידו הוא מאפדו  וחשב אפדתו.יארגם עמו, אלא אורגם לבדם ואחר כך מחברם: 

ת כאריג כמעשהו.למעלה בשפת הסינר, היא החגורה:  אשר עליו.ומתקנהו לכהן ומקשטו: 

ממנו הסינר מעשה חושב ומחמשת מינים, כך אריגת החשב מעשה חושב ומחמשת מינין: 

כסדר שנלדו ראובן שמעון לוי  כתולדתם.עמו יהיה ארוג, ולא יארגנו לבד ויחברנו:  יהיה.

יהודה דן נפתלי, על האחת, ועל השניה גד אשר יששכר זבולן יוסף בנימין מלא, שכן הוא 

מעשה אמן  מעשה חרש אבן.רים וחמש אותיות בכל אחת ואחת: כתוב במקום תולדתו, עש

(ישעיה של אבנים. חרש זה דבוק הוא לתבה שלאחריו, ולפיכך הוא נקוד פתח בסופו, וכן 

חרש ברזל מעצד, כל אלה  (ישעיה מד יב)חרש עצים נטה קו, חרש של עצים. וכן  מד יג)

דעזקא, חרוצות האותיות בתוכן,  כתרגומו כתב מפרש כגלף פתוחי חתם.דבוקים ופתוחים: 

כמו בשמות:  על שמות.כמו שחורצין חותמי טבעות שהם לחתום אגרות, כתב נכר ומפרש: 

מוקפות האבנים במשבצות זהב, שעושה מושב האבן בזהב כמין גומא למדת  מסבת משבצות.

האבן ומשקיעה במשבצות, נמצאת המשבצת סובבת את האבן סביב, ומחבר המשבצות 

שיראה הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם:  לזכרון.ת האפוד: בכתפו

מעוט משבצות שתים, ולא פרש לך עתה בפרשה זו אלא מקצת צרכן,  ועשית משבצות.

לסוף גבול החשן תעשה  מגבלות.שלשלאות:  שרשרת זהב.ובפרשת החושן גומר לך פרושן: 

א מעשה נקבים וכפלים, כאותן שעושין לבורות, מעשה קליעת חוטין, ול מעשה עבות.אותם: 

של  ונתת את שרשרת.ז: "אלא כאותן שעושין לערדסקאות, שקורין אינצינשייר''ש בלע

עבותות העשויות מעשה עבות על המשבצות הללו. ולא זה הוא מקום צואת עשיתן של 
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אמור כאן שרשרות, ולא צואת קביעתן, ואין תעשה האמור כאן לשון צווי, ואין ונתתה ה

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

האפוד רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף.  .ט: י)-המקדש ט ט (הלכות כליברמב"ם 

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 

שה החושן. ותופר עליו שתי כתיפות וארגמן ותולעת שני ושש על שמנה ועשרים חוטין כמע

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. 

 ו כתובין:וכותבין שם יוסף יהוסף. ונמצאו כ''ה אות באבן זו וכ''ה אות באבן זו. וכך הי

והאבן שכתוב בה ראובן על כתיפו הימנית. והאבן שכתוב בה שמעון על כתיפו . [ציור]

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

תות של חושן בטבעות של מעלה בכתפות האפוד. ומכניס ואחר כך מכניס קצות העבו .י

שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות של מעלה מחשב האפוד. ומורידין את 

(שמות השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות כדי שידבקו זה בזה 

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

 

יָת ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד לה)-(שמות כח לאהמעיל והפעמונים והרמונים שבשולי המעיל  .ג : ְוָעׂשִ

ִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו ֹלא  ה ֹאֵרג ּכְ ָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעׂשֵ תֹוכֹו ׂשָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ִפי ֹראׁשֹו ּבְ ִליל ּתְ ּכְ

ֵרַע: וְ  ִני ַעל ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב ִיּקָ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ַעל ׁשּוָליו ִרּמֵֹני ּתְ ָעׂשִ

ִעיל ָסִביב: ְוָהָיה ַעל ַאֲהֹרן  ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהּמְ ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ּפַ תֹוָכם ָסִביב: ּפַ ּבְ
ַמע קֹולֹו בְּ  ֵרת ְוִנׁשְ ה ּוְבֵצאתֹו ְוֹלא ָימּות:ְלׁשָ   ֹבאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיהֹוָ

כלו תכלת, שאין מין אחר  כליל תכלת.שהאפוד נתון עליו לחגורה:  את מעיל האפוד.רש"י: 

כתרגומו כפיל  בתוכו.פי המעיל שבגבהו הוא פתיחת בית הצואר:  והיה פי ראשו.מעורב בו: 

 כפי תחרא.פילתו, והיה מעשה אורג ולא במחט: לגויה, כפול לתוכו להיות לו לשפה כ

כדי שלא יקרע, והקורעו עובר בלאו, לא יקרע. למדנו שהשריונים שלהם פיהם כפול לתוכן: 
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לא יסורו ' (שמות כה טו), וכן 'ולא יזח החשן' כח)שמות כח (שזה ממנין לאוין שבתורה, וכן 

כמין רמונים העשויים כביצת  עגולים וחלולים היו רמוני.הנאמר בבדי הארון:  ו',ממנ

ביניהם סביב, בין שני רמונים  בתוכם סביב.זגין עם ענבלין שבתוכם:  ופעמוני זהב.תרנגולת: 

 ולא ימות.אצלו:  פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון.פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל: 

סר אחד מן מכלל לאו אתה שומע הן, אם יהיו לו לא יתחיב מיתה, הא אם יכנס מח
  .הבגדים הללו חיב מיתה בידי שמים

המעיל כולו תכלת. וחוטיו כפולין שנים עשר ופיו  .ג: ד)-(הלכות כלי המקדש ט גברמב"ם 

ארוג בתחילת אריגתו. ואין לו בית יד. אלא נחלק לשתי כנפים מסוף הגרון עד למטה 

פי המעיל לוקה כדרך כל המעילים ואינו מחובר אלא כנגד כל הגרון בלבד. והקורע 
  .'לא יקרע' והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקה לב) (שמות כחשנאמר 

ומביא תכלת וארגמן ותולעת שני כל מין משלשתן שזור שמונה לפי שנאמר בשוליו  .ד

'משזר' נמצאו חוטי השולים ארבעה ועשרים ועושה אותן כמין רמונים שלא  כד) (שמות לט

ולה אותן במעיל. ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שנים ושבעים ענבולים פתחו פיהן ות

הכל זהב ותולה בו ששה ושלשים בשולי כנף זה וששה ושלשים בשולי כנף זה. והזוג עם 

 כו) (שמות לטהענבול התלוי בין שניהם כאחד נקרא פעמון עד שיהיו שוליו משני צדדיו 
  .'פעמון ורמון פעמון ורמון'

 

ֲהָנא  .רעיא מהימנא: (נשא קמה.)ברכת כהנים, בזוהר הקדוש בענין  .ד א ְלָבְרָכא ּכַ ּקּוָדא ּדָ ּפִ

ְרָכאן ֵעילָּ  ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ָכל יֹוָמא, ְלִאׁשְ ְרָכָתא ּבְ ָען. ּוְלָבְרָכא ּבִ ּבְ ֶאּצְ ְזִקיפּו ּדְ ָכל יֹוָמא, ּבִ א ּבְ א ַית ַעּמָ

ָרזָ  ָעאן ַקְייָמן ּבְ ּבָ ָהא ֶאּצְ א. ּדְ ָמאָלא. ָחֵמׁש ְוַתּתָ ׂשְ יִמיָנא, ְוָחֵמׁש ּדִ ָאה, ָחֵמׁש ּגֹו ָחֵמׁש. ָחֵמׁש ּדִ א ִעּלָ

ָבָחא ְיֵתיָרא ַעל  ָהא ְיִמיָנא ִאית ֵליּה ׁשְ ִגין, ּדְ ָמאָלא, ּבְ ׂשְ ָבָחא ְיֵתיָרא ַעל ִאיּנּון ּדִ יִמיָנא, ִאיּנּון ׁשְ ּדִ

ִריךְ  ָקא ּבָ ִבְרָכָתא ּדְ א ּבְ ָמאָלא. ְוַעל ּדָ ָמאָלא.  ׂשְ ְטִריְך ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ א, ִאּצְ ֲהָנא ַית ַעּמָ ּכַ
ֵעיָנא ָטָבא. יָנא ּבְ   ּוְלַעּיְ

ָכל יֹום,  תרגום: ָרָכה ּבְ עֹות, ּוְלָבֵרְך ּבְ ְזִקיפּות ָהֶאְצּבָ ָכל יֹום ּבִ ִמְצָוה זֹו ְלָבֵרְך ַהּכֵֹהן ֶאת ָהָעם ּבְ

ה ֵצא ְבָרכֹות ַמְעָלה ּוַמּטָ ל ְלִהּמָ סֹוד ֶעְליֹון, ָחֵמׁש ּתֹוְך ָחֵמׁש. ָחֵמׁש ׁשֶ עֹות עֹוְמדֹות ּבְ ֲהֵרי ָהֶאְצּבָ . ׁשֶ

ִמין זֹו  ּיָ ּום ׁשֶ ֹמאל, ִמׁשּ ל ׂשְ ַבח יֹוֵתר ַעל אֹוָתן ׁשֶ ִמין ֵהן ׁשֶ ל ַהּיָ ֹמאל. ָחֵמׁש ׁשֶ ל ׂשְ ִמין ְוָחֵמׁש ׁשֶ ַהּיָ

ֹמאל. ְוַעל ֶזה בַּ  ַבח ָיֵתר ַעל ׂשְ ָבֵרְך ַהּכֵֹהן ֶאת ָהָעם, ָצִריְך ִלְזֹקף ָיִמין ַעל ֵיׁש ָלּה ׁשֶ ּמְ ָרָכה ׁשֶ ּבְ

ַעִין טֹוָבה. ן ּבְ ֹמאל ּוְלַעּיֵ   ׂשְ
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ַכם ִעמֵּ  ִריְך הּוא ִאְסּתְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ָען, ּדְ ּבְ ְרָיא ַעל ִאיּנּון ֶאּצְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ֲהָנא, ׁשְ ִריׂש ְידֹוי ּכַ יּה ְוַכד ּפָ

ִאינּ  ַכֲהָנא ּבְ ְרָיא ּדְ ׁשַ א ּדְ ִכיְנּתָ א, ׁשְ א. ֵמֵעיּלָ א ְוַתּתָ ֵרין ִסְטִרין ֵמֵעיּלָ ְרִכין ִמּתְ ָרֵאל ִמְתּבָ ְרָכאן. ְוִיׂשְ ּון ּבִ
ָקא ְמָבֵרְך.  ָען. ְוַכֲהָנא ּדְ ּבְ   ַעל ִאיּנּון ֶאּצְ

ִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל אֹוָתן ָהֶאְצבָּ תרגום:  ְ ּפֹוֵרׂש ַהּכֵֹהן ֶאת ָיָדיו, ַהׁשּ רּוְך הּוא ּוְכׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ עֹות, ׁשֶ

ה. ִמְלַמעְ  ַמּטָ ֵני ְצָדִדים ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ ְ ְרִכים ִמׁשּ ָרֵאל ִמְתּבָ ָרכֹות. ְוִיׂשְ אֹוָתן ּבְ ים ִעם ַהּכֵֹהן ּבְ  ,ָלהִהְסּכִ
עֹות ֹוָרה ַעל אֹוָתן ֶאְצּבָ ׁשּ ִכיָנה ׁשֶ ְ ָבֵרְך.  .ַהׁשּ ּמְ   ְוַהּכֵֹהן ׁשֶ

א ֲחֵזי א, ּתָ ַכֲהָנא ְלַתּתָ ָען ּדְ ּבְ ֶאּצְ ְפִריׁשּו ּדְ א ּבִ ַגְווָנא ּדָ א. ּכְ ין ְלֵעיּלָ ָקא ַעְבֵדי, ִמְתָעִרין ִמּלִ ין ּדְ , ִמּלִ

ין ְלֵעילָּ  ִמְתֲעִרין ִמּלִ ָעְלָמא, ּדְ ין ִאיּנּון ּבְ ָמה ִמּלִ ְרָיא ֲעָלן. ְוֵכן ּכַ א ְלֵמיֵתי ּוְלׁשַ ִכיְנּתָ ָעַרת ׁשְ א. ִאּתְ

ָהא י. ְוַהְיינּו  ּדְ ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ א. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ַער ֵחיָלא ַאֲחָרא ְלֵעיּלָ א, ִאּתְ ּתָ ְלּתַ ִאְתָערּוָתא ּדִ ּבְ

ִכיְנתָּ  ָען, ִמְתָעֵרי ׁשְ ּבָ ר ֶאּצְ ְווָנא ֶעׂשֶ ַהאי ּגַ ה ִאיּנּון ּבְ ׁשֹוָפר. ּוְכּמָ לּוָלב, ְוַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ א ַטֲעָמא ּדְ
ְרָיי ֲעָתא ֲחָדא. ְלׁשַ ׁשַ א ּבְ א ְלַאְנָהָרא, ְוֹכּלָ ין ַאֲחָרִנין ְלֵעיּלָ ְרּגִ ר ּדַ   א ָעַלְייהּו. ִמְתָעֵרי ֶעׂשֶ

עֹות ַהּכֵֹהן תרגום:  ת ֶאְצּבְ ְפִריׂשַ מֹו ֶזה ּבִ ָבִרים ְלַמְעָלה. ּכְ ים, ְמעֹוְרִרים ּדְ עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּדְ

כִ  ְ ה, ִמְתעֹוֶרֶרת ַהׁשּ ָבִרים ְלַמּטָ עֹוְרִרים ּדְ ּמְ עֹוָלם ׁשֶ ה ְדָבִרים ֵהם ּבָ ּמָ רֹות ָעֵלינּו. ְוֵכן ּכַ יָנה ָלֹבא ְוִלׁשְ

ה ְמקֹומֹות.  ַכּמָ ַאְרנּו ּבְ ה ִמְתעֹוֵרר ּכַֹח ַאֵחר ְלַמְעָלה, ְוֶזה ּבֵ ַמּטָ ּלְ ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ֲהֵרי ּבַ ְלַמְעָלה, ׁשֶ

ִכיָנה ְוַהְינּו ַטַעם ַהּלּוָלב ְוַהְינּו טַ  ְ עֹות ְמעֹוְררֹות ַהׁשּ ר ֶאְצּבָ ָגֶון ֶזה ֶעׂשֶ ֹוָפר. ּוְכמֹו ֵהם ּבְ ַעם ַהׁשּ
ָעה ַאַחת.  ׁשָ ר ַמֲעלֹות ֲאֵחרֹות ְלָהִאיר, ְוַהּכֹל ּבְ רֹות ֲעֵליֶהן. ִמְתעֹוְררֹות ֶעׂשֶ   ִלׁשְ

ְזִקיפּו ְלַמגָּ  ָען ּבִ ּבְ א, ָאִסיר ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַזְקָפא ֶאּצְ ָמא ְוַעל ּדָ אן, ּוִבׁשְ לֹוָתא, ּוְבִבְרּכָ ּצְ א ּבִ ָנא, ֶאּלָ

ְמֵהיְמנּוָתא. ְזִקיפוּ  א, ְוָרָזא ּדִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ֲערּו ּדִ ִאיּנּון ַאּתְ ִריְך הּוא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּדְ א ּבְ  ְדקּוְדׁשָ

יִטין, ּלִ ָרה ׁשַ ְלהֹון, ֲעׂשְ ַההּוא ְזִקיפּו ּדִ ָעאן, ְמָמָנן ּבְ ּבְ ֶאּצְ ֵעי ְלָבְרָכא  ּדְ אּוְקמּוָה. ְוַכֲהָנא ּבָ ָמה ּדְ ּכְ
ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ א, ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ מּוָתא ּדִ ּכְ ִאְסּתַ ֵעיָנא ָטָבא, ּבְ   ּבְ

ם תרגום:  ֵ ה ּוִבְבָרכֹות ּוַבׁשּ ִפּלָ ּתְ א ּבַ ם, ֶאּלָ ְזִקיפּות ְלִחּנָ עֹות ּבִ ְך ָאסּור ְלֶבן ָאָדם ִלְזֹקף ֶאְצּבָ ְוַעל ּכָ

ל הַ  דֹוׁש ְוסֹוד ָהֱאמּוָנה. ְזִקיפּות ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ עֹוְרִרים ֶאת ַהׁשּ ֵהם ַהּמְ ַאְרנּו, ׁשֶ רּוְך הּוא. ַוֲהֵרי ּבֵ דֹוׁש ּבָ ּקָ

ַאְרנּו. ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ְלָברֵ  ּבֵ מֹו ׁשֶ יִטים, ּכְ ּלִ ָרה ׁשַ ֶהן ֲעׂשָ ּלָ אֹוָתּה ְזִקיפּות ׁשֶ ים ּבְ עֹות, ְמֻמּנִ ְך ָהֶאְצּבָ
ַעִין ט ֵאר. ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ִכיָנה, ּכְ ְ ַמת ַהׁשּ ַהְסּכָ   ֹוָבה ּבְ

ְרִקיעָ  ין ַאְתָוון, ָנְפִקין ְוָטִסין ּבִ ּתִ ַכֲהָנא, ִאיּנּון ׁשִ א ָנְפָקא ִמּפּוֵמיּה ּדְ ִבְרְכָתא ּדָ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ א, ּבְ

הּו אֹוָדן עַ  ל ָאת ְוָאת. ְוֻכּלְ ין ַרְבְרִבין, ַעל ּכָ ּתִ ין ּוְמָמָנן ׁשִ ּתִ ְרָכאן. ַמאי ַטֲעָמא ׁשִ ין ּבִ ל ִאּלֵ ל ּכָ

ין ִרּבֹוא ַקְייִמין ְבָעְלָמא ּתִ ׁשִ ין ִרּבֹוא ִאיּנּון, ְוָרָזא ּדְ ּתִ ָרֵאל ׁשִ ִיׂשְ ִגין ּדְ ין. ּבְ ִבְרָכן ִאּלֵ , ְוָכל ַאְתָוון ּבְ

  ַחד ְוַחד ִאיהּו ַחד ִרּבֹוא.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתעד
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ָרָכה זֹו יוֹ תרגום:  ּבְ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ָרִקיַע, ּבְ ים אֹוִתּיֹות יֹוְצאֹות ְוָטסֹות ּבָ ִ ׁשּ י ַהּכֵֹהן, אֹוָתן ׁשִ ֵצאת ִמּפִ

ַעם  לּו. ָמה ַהּטַ ָרכֹות ַהּלָ ל ַהּבְ ם מֹוִדים ַעל ּכָ ל אֹות ְואֹות, ְוֻכּלָ דֹוִלים ַעל ּכָ ים ּגְ ִ ׁשּ ים ׁשִ ּוְמֻמּנִ

לוּ  ָרכֹות ַהּלָ ּבְ ים אֹוִתּיֹות ּבַ ִ ׁשּ יִּ  .ׁשִ ּום ׁשֶ ים ִרּבֹוא עֹוְמִדים ִמׁשּ ִ ׁשּ ים ִרּבֹוא, ְוסֹוד ׁשִ ִ ׁשּ ָרֵאל ֵהם ׁשִ ׂשְ
עֹוָלם, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא ִרּבֹוא ֶאָחד.   ּבָ

ָאה, א ִעּלָ ִכיְנּתָ א ׁשְ א. ְוֹכּלָ ְלֵעיּלָ ְרְסָייא ּדִ א, ַעד ַההּוא ּכֻ ָקא ְלֵעיּלָ ָנְפָקא ֵמַהאי, ַסּלְ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ  ׁשְ

ִכיְנתָּ  מּו ּוׁשְ ִתיב, ְוׂשָ א ּכְ ין ְמָמָנן. ְוַעל ּדָ ּתִ ְרָכָאן, ְוָכל ִאיּנּון ׁשִ ִאיּנּון ּבִ ַכֲהָנא ּבְ א, אֹוָדן ּבְ ּתָ ְלּתַ א ּדִ
ָרֵאל. ִריְך הּוא ְמָבֵרְך לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם. ּוְכֵדין קּוְדׁשָ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ   ֶאת ׁשְ

דוֹ תרגום:  ם ַהּקָ ֵ ִכיָנה ַהׁשּ ַמְעָלה. ְוַהּכֹל ׁשְ ּלְ א ׁשֶ ּסֵ ה עֹוֶלה ְלַמְעָלה ַעד אֹותֹו ַהּכִ ּיֹוֵצא ִמּזֶ ׁש ׁשֶ

ים. ְוַעל ֶזה  ים ְמֻמּנִ ִ ׁשּ ָרכֹות ְוַעל אֹוָתם ׁשִ אֹוָתן ַהּבְ ְחּתֹוָנה, מֹוִדים ַלּכֵֹהן ּבְ ִכיָנה ּתַ ֶעְליֹוָנה ּוׁשְ
ֵני יִ  ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ תּוב, ְוׂשָ ָרֵאלּכָ רּוְך הּוא ְמָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם. ְוָאז ַהּקָ   .ׂשְ

 

כל ברכה בבית המקדש אומרים בנוסח 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם  .ה

(תענית טז: ועד העולם'. והשומעים עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' 

  .). ועודטו רמב"ם הלכות תענית ד

: ובמקדש ברכה אחת כו': וכל כך למה לפי שאין עונין אמן (מ:)סוטה בגמרא וז"ל ה

קומו וברכו את ה'  )ה נחמיה ט(במקדש תנו רבנן מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' 

 )ה נחמיה ט(ומנין שעל כל ברכה וברכה תהלה שנאמר  ,אלהיכם מן העולם ועד העולם
  ומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה. ע"כ.ומר [ויברכו שם כבודך]

ואין שאין עונין אמן במקדש. שבמקדש אומר את שלשתן ברכה אחת:  וכל כך למה.ברש"י: 

בספר עזרא כתיב שכל  קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם.כאן במה להפסיק: 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברכה שהיו מברכין במקדש כך היו מברכין ברוך ה' 

ו שהעם עונין "ושאר העם יענו בשכמל ויברכו שם כבודך.למגן אברהם וכן למחיה המתים: 

  להלל ולהודות.

: כיצד ברכת כהנים במקדש. הכהנים עולין לדוכן אחר י)-(הלכות ברכת כהנים יד טברמב"ם 

על גבי ראשיהן  שישלימו הכהנים עבודת תמיד של שחר. ומגביהין ידיהם למעלה

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 
  העולם ועד העולם. אלהי ישראל מן
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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 

כדי שלא ילמוד אותו אדם שאינו חשוב ושאינו הגון. ולא היו חכמים הראשונים  במקדש

מלמדין שם זה לתלמידיהם ובניהם ההגונים אלא פעם אחת לשבע שנים. כל זה גדולה 
  לשמו הנכבד והנורא. ע"כ.

: במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 

קומו ברכו את ה'  (נחמיה ט ה)מקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר עונין אמן ב

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 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך  לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים

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 

עונים אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם 

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 

הבית ואית דאמרי כדתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה  בשערי מזרח ובהר

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 

ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא  במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם

היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן 

שם כבודך  (את)במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו 

 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 

(והן תוקעין שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 

השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך ועל  ומריעין ותוקעין)

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 

וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו  צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין

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.

דש. אומר אותו הזקן לאחר : בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במק(שם)וז"ל רש"י 

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 

זן הכנסת. לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי על כל ברכה תן לו תהלה: ח

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 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונין אחריו ברוך 

עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה 
  אמקדש קאי.

: כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו מתכנסין יז)-(הלכות תענית ד טווז"ל הרמב"ם 

שליח צבור לומר מי שענה את  להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע

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 

ה תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענ

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 

ן הריעו בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור ואומר מי שענה את ועד. וחזן הכנסת אומר לה

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 

מריעין ותוקעין. ופעם מריעין שיגמור כל שבע הברכות. ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ו

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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ברכת כהנים בבית המקדש, אומרים הכהנים את השם הנכבד והנורא ככתבו. בבכל יום  .ו

(רמב"ם הלכות ן גדול בבית המקדש את השם הנכבד והנורא ככתבו ביום הכיפורים אומר הכה

  .עבודת יום הכיפורים ב ו)

בענין השם המפורש שאומר הכהן גדול ביום הכיפורים, נעתיק מספר הקדוש 'ברית מנוחה'. 

 פרסוז"ל: ו (הקדמה לשער ההקדמות)ולפני כן נעתיק מה שאמר האריז"ל על הספה"ק הזה 

וא אמיתי וחברו חכם גדול בתורה ובחכמה ונאמן רוח וכיסה את הנקרא ברית מנוחה ה

  ע"כ. דבריו בעומק ונעשה עפ"י נשמת צדיק א' קדמון שנגלה אליו אליהו ז"ל ולמדו.

לכן הבן בזה הניקוד ותראה חכמה מפוארה עד : (ניקוד השביעי)וז"ל הספה"ק ברית מנוחה 

כולו היה נקוד בתנועות קטנות כמו מאוד, כי דע לך שהשם שהיה זוכר הכהן גדול ביה"כ 

שתראה עכשיו, היה זוכר את השם בנחת עד מאוד, וכאשר היה מנענע אות ראשונה היה 

 (נ"א דרך שתי וערב)מנענע אותה בגבורה והיה מוליך ומביא למזרח ולצפון ולדרום ולמערב 

ה אל נענוע חזק מאוד אין חקר, וכאשר היה זוכר אות הב' היה מקרב כל המאורות אש

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 

זוכר כהן גדול ביום הכפורים ואל תמסרהו לכל אדם כי הוא עיקר אפרש הניקוד שהיה 

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, 

מקובלת מיד ונשמעה לפי גודל הפעולה  וכאשר הלוי היה מביאו בדרך הזאת היתה התפלה

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 

ניו והמצנפת בראש והאבנט במתניו וצורתו כצורת הכהן שלמעלה נקרא שמו מיכאל וזוהר פ

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 

יודע הכהן שהיתה שעת רצון ואז היה מנענע את בגדיו  באותה שעה היה ).ברכות זעי' (

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 

פותח ואומר רבון כל העולמים ההיכל, והיה ההיכל מתמלא זוהר עליון והכהן בתוך הזוהר 

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 

קול רנה, וכן לכל האותיות כאשר אמרתי. ומה היה נכבד כ"ג בצאתו בשלום מן הקודש וב

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 

יו, והכהן כשהיה יוצא לא היה חוזר אחוריו לארון פן העם שככה לו אשרי העם שה' אלה

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 

ו השגה אין קץ ואין דמיון היה יכול לדבר החכמה שהיה משיג בעת ראותו השכינה ובהשיג

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 

כמה הם מכסים השורש, והיה רואה פרי הענפים אבל לא היה אוכל ולא היה יודע הענפים 

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 

להיות כ"ג שכאשר יכנס לקדש הקדשים שיהיה כ"ג או לכהן אחר אם יהיה ראוי כמו כן 

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 

ב לישראל הארון היה מלא זוהר לבן היה שמח מאד, ואם היה רואה אדום לא היה סימן טו

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 

שיצעקו בני ישראל אל ה' וישובו אליו בכל לבבם, וכראות הכהנים  מנענע הקו והיה רומז

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.

ת הספה"ק ברית מנוחה כתוב וז"ל: צריך כל איש לנהוג עצמו שישמש בזה השם בהקדמ

ביראת חטא ובענוה, הראשונה אהבה, השנייה פעולות החמדה, השלישית היראה,  (נ"א הספר)

ואשרי אדם שחננו בוראו שכל ודעה להבין סוד השם הגדול הזה שכל החכמים אנשי השם 

הגדול, והיו מוסרין אותו זה לזה חדר בחדר בסוד אשר האירו תורתינו שמשו בו בזה השם 

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 

ספרים לאין חקר שמש בו אדם ימים רבים לדעת חכמה ושכל, ומסרו לשת. ושת עשה עליו 

 



  החיים                         באר  ה
 

תעט  חיי תמיד משנה ד ק זפר

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

אנחנו. ואנוש מסרו לירד ונתחכם בו מאד. וירד מסרו למתושלח,  אלו באלו כך נעשה

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 

ץ וכל נשיאי העמים היו מגישים לאורה והחזיר רבים לאמונה הטובה ומלך בכל נשיאי האר

אל שולחנו. ושם מסרו לעבר בנו. ועבר מסרו לאברהם ואברהם הוסיף בו  (נ"א מביטים)

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 

ר מאד וזהו שכתוב וילכדה עתניאל בן קנז. ועתניאל מסרו לעתניאל בן אחיו והוא נתגב

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 

לאב בנו. וכלאב לשלמה לשאול, ולא ידע לפעול בו ונענש. ושאול מסרו לדוד ודוד לכ

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 

לברוך וברוך לעזרא ובית דינו, ועזרא ובית דינו היו חכמים ונבונים כמניין ק"ך וירמיה 

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 

ה ואבטליון מסרוהו להלל ושמאי, והלל זה היה נעריה ראויים לשם זה מסרוהו להם. ושמעי

. והלל ושמאי מסרוהו ליונתן בן (א' ג כג)מבני דוד מזרע המלוכה שנמצא בדברי הימים 

ירדו לעומקם כפי השגתם. ואלו מסרוהו לר'  (נ"א ואלו)עוזיאל ולרבי יוחנן בן זכאי, ולא 

ור' עקיבא לר' יהודה הנשיא עד אליעזר הגדול ורבי אליעזר הגדול מסרוהו לר' עקיבא 

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 

קו  וכפי חכמת הדור. וכאשר עלה במחשבה לפני הקב"ה לברוא העולם הזה בזה השם נטה

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 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתפ

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

השכל וכותלי החכמה וחלונות האורה ומזה השם נתמלא תכלית, ומזה השם נשרשו עמודי 

ההיכל זוהר מאיר, הוא אלהינו ואנחנו עבדיו ואין מי שיקרב אליו לראות גאון תפארתו 

ל בלא יו"ד וכן בכל הספר "(נ"א שמעואל "זולתי שלשה שסימנם זה שמ"י לעלם והם שמועיא

ל. שלשה מלאכים "ן יהוא"מטטרו )הם כך שני הפוכים אע"פ שלא נכתב וזה הראשון סימן לכולם

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 
  . ע"כ.(נ"א זכרתי החכמים אשר שמשו בו)

בהתגברם לעלות א' מימינו וא' משמאלו נשמעה שירתם : ו(ניקוד החמישי)עוד כתוב וז"ל 

צבי לצדיק וגו' משני כנפים האלו מהמזרח ועד המערב כמ"ש, מכנף הארץ זמירות שמענו 

, וזו היא השירה כאשר היא יוצאה מבין הכנפים מגעת עד מקום אור (ישעיה כד טז)

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 

שון לנקודים ידועים, וכאשר היו שומעין צבא גלגל ראשון שירתם היו רנת הגלגל הרא

מאד מאד, והיה הכהן מקטיר קטורת בהיכל והיה הלוי עולה  (נ"א מתחרדים)מחרידים 

במדריגה השנייה והיה מרנן ברנת גלגל שני, וכן עד גלגל העשירי, כשהיה הלוי במדריגה 

השם באותיותיו ובניקודו זה שאני אומר העשירית היה עולה מעלה מעלה, והיה זוכר את 

עכשיו, והשיר שהיה מרנן הלוי כשהיה עומד בראש המעלות היה מזכיר את השם אהי"ה 

, ואם הקרבן היה של איש רשע והיה דומה לצדיק והיה עושה (נ"א בתנועת נורא)בנענועו 

ם חטאתיו בסתר ולא היה מביא קרבן על אלו החטאות אז העשן לא היה עולה כי א

בעקלקלות והיה אומר הכהן ללוי הרף ידך מן השיר. וזה המאור המביט למעלה מי יוכל 
  וכו'. מקום למקום (נ"א מן)לדבר גבורתו וזיוו והדרו והוא למקומות ידועים עולה אין 

 

גם מצאתי בכ"י מורי  ז"ל מהרח"ו זלה"ה. כתוב וז"ל: (דף מז.)בספה"ק נהר שלום  .ז

א זה מגולגל ומצורף ומנוקד ומוטעם בנשימותיו השלש בכתיבה זלה"ה. וכו'. שם י"ב הו
  בשכמל"ו עכ"מ. ְיָה ְיָה ְוַה ְוַה ְוָה ְיהָ מרובעת 

ן י"ב כו' ואין מוסרין אותו דע כי שם ב"ן י"ב הוא שם זה "ובמקום אחר מצאתי וז"ל שם ב

שתמשו בו. שהם י"ב אותיות, והנקודות הוא שהצניעום מפני הפריצים שלא י יאאההדוינההי

 



  החיים                         באר  ה
 

תפא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

וכשהוא צדיק שם אהי"ה מסייעו במחשבתו, ושם הוי"ה בדיבורו, ושם אדנ"י במעשיהו. 
 עכ"מ.

 

ענין אברי התמיד וסדר חלוקתם והפשט ונתוח, ביאר רבינו הרמ"א בספרו תורת העולה,  .ח

הנה לא : )(חלק ג פרק שמונה עשר , וז"ל)כט-כו, כח-כא, כג-יח, כ(חלק ג פרקים ונעתיק משם 

וסיף ביאור בזה הפרק, על מה שביארתי למעלה מענין העבודות, רק אציע לך סדר א

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 

א. ובהיות כי הרב הגדול הכולל כל החכמות הרמב"ם דבר במקומו שנתבאר שם ענין ההו

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 

הלכתא עיין המערכה שסדר אביי משמיה דאבא שאול, גם כתבתי שם טעם הסדר אליבא ד

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.

, סדר עבודות התמידים בכל יום כך ן פרק ו הלכה א)(הלכות תמידין ומוספיוזה לשון הרמב"ם 

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 

זית, ויפייסו פיוס ראשון ושני, שיבוא הממונה, ולבשו בגדי כהונה ויבאו ויעמדו בלשכת הג

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 

ציאין כל כלי השרת הצריכין להן כל היום ומשקין את התמיד מים, ומי שזכה בשחיטתו ומו

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 
  ן המזבח הפנימי והשני שזכה בדשון המנורה.להיכל שני הכהנים, אחד שזכה בדשו

והמדשן את המזבח מדשן בשעה שהשוחט שוחט את התמיד, ואחר כך זורק את  (הלכה ב)

הדם זה שקבלו ואחר שזורקין את הדם מטיב זה שבהיכל חמשה נרות, ויוצאין שניהם מן 

זכה בו ההיכל, ואלו שבבית המטבחיים מפשיטים ומנתחין, וכל אחד ואחד מעלה אבר ש

לכבש, ונותנין האברים מחצי כבש ולמטה במערבו, ושל מוספין היו נותנין אותן מחצי 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתפב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

בת, כדי שלא יחליק ויפלו הכהנים שם בעת הליכתן בעצים על גבי הכבש אפילו בש

למערכה, ואף על פי שהמלח חוצץ בין רגליהם ובין הכבש, הואיל ואין הליכה זאת עבודה 
  אין חוששין.

ואחר שמעלין האברים לכבש מתכנסין כולן ללשכת הגזית, והממונה אומר להם  (הלכה ד)

הבת עולם, ועשרת הדברות, וקריאת שמע, ברכו ברכה אחת, והן פותחין וקורין ברכת א

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. 

יר, ואחר כך ואחר כך מפייסין פיוס שלישי ורביעי וזוכה בקטורת מי שזוכה ונכנס ומקט

נכנס זה שזכה בדשון המנורה ומטיב שני הנרות, ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה 
  ועומד על מעלת האולם הוא ואחיו הכהנים.

כשיגיע בין האולם והמזבח נטל אחד מהן המגריפה וזרקה בין האולם והמזבח והיה  (הלכה ה)

היה יודע שאחיו הכהנים לה קול גדול. ושלשה דברים היו משמשין בה, השומע קולה 

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 

כבש למזבח, ואחר כך מתחילין אלו שעל מעלת האולם ומברכין ברכת הכהנים האברים מן ה

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 
  פרקי השיר. במיני ניגון שבמקדש ותוקעין תשע תקיעות על

כשהיו נותנין היין למנסך היו שני כהנים עומדים על שולחן החלבים, שני  (הלכה ו)

חצוצרות בידן והסגן עומד על קרן המזבח והסודרין בידו, תקעו והריעו ותקעו ובאו ועמדו 
  אצל זה הממונה על הצלצל, אחד מימינו ואחר משמאלו.

ן, הקיש זה בצלצל ותקעו אלו בחצוצרות, שהה המנסך לנסך מניף הסגן בסודרי (הלכה ז)

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.

ואף כי הוא  ועוד כתב שם מענין השירה שהיו אומרים בכל יום, ואינו מענין מאמרינו,
  ידוע לכל שאנו אומרים אותו בסוף פטום הקטורת. ולכן לא כתבתיהו.

 



  החיים                         באר  ה
 

תפג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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.

דו יעיין בפרק זה בסדר הקרבת התמיד בכל ומעתה, כל הרוצה להקריב את קרבן יי' במוע

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.

  

  :פרק עשרים (חלק ג)מ"א ספר תורת העולה לרבינו הר

, הפייס השני, מי (כה.)במעשה העולה אשר התמיד כמעשהו. גרסינן במשנה פ"ב דיומא 

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 

איכא פלוגתא דתנאי כיצד  (יומא כה:)ן והיין. שלשה עשר כהנים זכו בו, ובגמרא והחביתי

והסמ"ג,  (הלכות תמידין ומוספין ד ו)היה קרב, אבל הלכה כסתם משנה, וכן פסק הרמב"ם 

ולכן לא אבאר אלא סדר זה וממנו תוכל להתבונן טעם שאר התנאים. וכסתם משנה זאת 

שחט השוחט  (ל:), ואמרו שם ריש פרק רביעי (דף ל.) איכא משנה אחרת פרק שלישי דתמיד

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 

יע לחזה, הגיע לחזה חתך אלא נוקבו מתוך ערקובו ותולה בו. היה מפשיט ויורד עד שמג

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 

בית שחיטת הראש מלמעלה, נטל את הקרביים ונתן למי שזכה בהן להדיח, והכרס  על

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, 

יזה ממקומה. נוקב את החזה ונותנה למי שזכה בה, ואצבע הכבד מן הכבד, ולא היה מז

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 

ה בה, הקנה והלב הניח בה שתי צלעות מכאן ושתי צלעות מכאן, וחתכה ונתנה למי שזכ

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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לה שהכבד תלויה בה. בא לו לעוקץ, חתכה ונתנה למי שזכה בו האליה של ימין קורין גדו

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 

הפדר נתון עליה, הרגל של ימין זרועו, קרניו בין אצבעותיו, בית שחיטתו למעלה ו

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 

חזה ושתי הכליות עמו, הרגל של שמאל בשמאלו ובית עורו לחוץ, הרביעי בחזה ובגרה, ה

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 

ו, ובאו להן ללשכת הגזית לקרות את שמע, עד כאן לשון המשנה במערבו, ומלחום, וירד
  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 

כהנים עוסקין בו. וידוע כי ההקפדה על סדר  חלוק נתחיו כסדר, וטעם שהיו שלשה עשר

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.

לא היו כופתין הטלה בשעת ש (תמיד ל:)והנה כבר נתבאר לעיל פרק ראשון טעם אמרם 

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 

זה עולם גדול וזה עולם קטן, והעבודה הראשונה היתה השחיטה, שהיא סוף התמיד, רק ש

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, 

מורים על הפסד החלקים אחר הפסד הכלל  ולכן, באו אחר כך נתוח אברי הקרבן שהיו
  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 

(בראשית הבריאה, ולזה נאמר  בזה, על מנהגו הטבעי שמתנהג בו אח"כ, והוא תכלית ועיקר

ויכלו וכו' ויכל אלהים ביום השביעי כמו שנתבאר כל זה בעקידה שער ד' פ'  ב א)
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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 
  העולם יפסד בתחלה הכלל, ואח"כ החלקים, כמו שהיה הענין בשעת הבריאה.כשיפסד 

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 

מנהגו וטבעו בסוף מעשה  ארבע בכל מעשה בראשית, עד אחר שנתיישב העולם על

בטעם זה שמזכיר שם מלא על עולם מלא, רצה  (בראשית רבה יג ג)בראשית. ואמרו ז"ל 

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 

עולם מלא והקשר חלקיו זה בזה, אמנם נזכר תמיד שם אלהים, בכל ששה ימי  שאין נראה

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 

חלקי העולם השפל הם רבים משונים זה מזה, ולכן  הראשונים ז"ל במלת אלהים. ובהיות כי

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' 

הים, ונהג ענין זה הוא האלהים. וממה שנתבאר ידענו טעם היות הבריאה מיוחסת לשם אל

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, 

הזכיר עליו שם יי', אבל מאחר שמספר ענין מה שנתהווה בשעת הבריאה, מזכיר גם וראוי ל

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 
  והיה ראוי להזכיר שם מלא על עולם מלא.מלת יי' לבד, כי אז היה העולם שלם, 

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 

ל כח מצינו שם בן ארבע אותיות כי אם בהשם יתעלה. להיות כי השם בן ארבע מורה ע

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.

דת הדין, ויי' על מדת רחמים, כי ואפשר שכוונו לזה באמרם כי שם אלהים מורה על מ

כבר נתבאר מדבריו ח"ג פ"ד ענין אמרם מדות, כי כוונתם על הנהגת השם יתעלה את 
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עולמו, ובהיות, כי שם אלהים מורה על שעת הבריאה, אשר כל מאמין בה ראוי לעבוד את 

ריאה יי' בכל כחו, כי מתוכה נגלה ענין אלהות, אם כן אם אחד חוטא ואינו משים ענין הב

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 

זהו יתד שהכל תלוי בו, כי אם יתקיים חדוש העולם יתבטל כל  כי (ח"ב פכ"ד)הרב המורה 

מה שהפילוסופים דברו סרה, מצד זה ראוי להנהיג הבריות ברחמים, מאחר שיש להם מקום 

  קצת לטעות.

בתחלה עלה במחשבה לברא את העולם  (בראשית רבה יב טו)והוא כוונתם גם כן באמרם 

הרחמים, וידוע כי אין מחשבות השם יתעלה  במדת הדין ראה שאינו מתקיים שתף עמו מדת

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 

אין העולם ימי בראשית, שנקרא עליו שם אלהים, כל זמן שהיו החלקים קיימים, וראה ש

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, 

אן שלשה מיני וביום השביעי קשר חלקיו זה בזה, ומכאן נהג כמנהג העולם, על כן אמרו כ

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 

לקי העולם, ולא בכללו, כי לפעמים שיתבטל הכלל והקשרו זה לאחר הבריאה לפעמים בח
  בזה, והוא בזמן עשיית הנסים שיתבטלו קצת החלקים והשאר קיים, וזהו ענין השתוף.

  

  :פרק אחד ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

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 

העולם בכללו, ואחר כך קבלת הדם. וכבר כתבתי פרק ט"ו עבודה ראשונה, דוגמת הפסד 

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 

ודם אל המאוחר. וידוע שההפסד הוא מן המאוחר אל הקודם, שהוא הפך ההוייה שהוא מן הק

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 

יוחד כמו שהאריך בזה בעל עקידה, ויתבאר מדברינו אם ירצה השם יתעלה מהן דבר המ

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, 

ובשבת היה ממונה מלאך אחד כי לא ואם כן בששת הימים ממונים שנים עשר מלאכים, 

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 

ה לו כוונה מיוחדת, מכל מקום מצד סדר הדברים זה אחר זה נתבאר לנו דבר חדש הי

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.

הכלל, נגד הממונה ביום שביעי,  והנה עבודה ראשונה שחיטת הקרבן והוא מורה על הפסד

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 

נין כי האדם נברא לעבוד את בוראו, ולהשיב נשמתו אל מקום אשר חצבה משם, והוא כע

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. 

מתין עם עבודתו כמו בשאר אברים, להורות כי כל חלקי והדם נזרק מיד, ולא הוצרכו לה

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 

קטירין מיד להורות שנפסדו רק נפש האדם, ולכן היו מניחים האברים על הכבש, ולא היו מ
  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 

חומרו של אדם במדרגת בעלי חיים שנבראו ביום ששי, כי נפש הבהמות  הבהמות, שהוא

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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ירין דשן זו, אנחנו מורים על הפסד האדם, ולכן נבראו שתיהן ביום אחד, ולכן כשמס
  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, 

ריאת העופות שנבראו ביום חמישי, וענין הפסד שלהם. על כן היה מורה דשון המנורה על ב

(ביצה כא: ובהיות כי הדעות הנפסדות נמשלו לעוף הפורח, מצינו משל המורגל בפי החכמים 

, כשרצה אחד להסיע חברו לדבר אחר אמר ליה עורבא פורח, כלומר שהיה רומז חולין קכד:)

חשוך משחור תארו, וענין החושך לו, כי דבריו נפסדים ונעדרים כעורב זה הפורח, שהוא 

התעיף עיניך וגו' שהוא לשון  (משלי כג ה)מורה על הפסד. ולזה מצינו בענין בטול התורה 

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.

ד מי מעלה האברים הראש והרגל. בריאת הדגים נרמזים בענין ראש ורגל, מאחר אמרו עו

ויברא אלהים את התנינים הגדולים וכו', ודרשו  (בראשית א כא)שהם ראש ורגל שנאמר בהם 

שנברא לויתן שהוא ראש הברואים, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום  (בבא בתרא עד:)ז"ל 

שחק בו, והוא נברא עם שאר הדגים הנבראים ביום חמישי לויתן זה יצרת ל (תהלים קד כו)

נתייחס למעשה חמישי, ונבראו אז גם כן הדברים הפחותים והשפלים שהם שרצי המים, כמו 

ישרצו המים שרץ נפש חיה, וידוע שאין דבר שפל בבריאת בעלי  (בראשית א כ)שנאמר 

ת לארץ לרבות שלשול קטון אשר מתח (עבודה זרה מג:)חיים כשרצי המים, ובזה דרשו ז"ל 

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 

וידי  (יחזקאל א ח)ור. וידוע מה שכתב הרב המורה בענין החיות שנאמר בהן ושאר מאורי א

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. 

יהי  (בראשית א יד)ביום רביעי והוא מה שנאמר  אמנם עוקץ והרגל, הוא הדבר השני שנברא

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 

בא ענינו בשתי  המאורות שהם להאיר הוא מלאכת היום, ולא נברא להאיר רק גלגל חמה,

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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בעוקץ ורגל, הרגל מענין ג' רגלים שהם המועדים, ועוקץ מלשון עקיצה, והוא הכהן השני 

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 

תיב שבו נברא אסכרא לתינוקות, כי מצד בריאת , מארת כ(ירושלמי תענית פ"ד ה"ג)ז"ל 

, (ברכות ח.)המאורות נתהווה אסכרא בעולם, והוא כדמות עקיצה בושט כמאמר רבותינו ז"ל 
  והוא המורה עליו ענין העוקץ מצד שתוף הלשון שביניהם.

  

  :פרק שלשה ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

מקריבין החזה והגרה ושתי הדפנות, נגד מעשה יום  נחזור לסדר ההקרבה, אחר כך היו

תדשא הארץ דשא, שהוא עיקר מאכל בהמה, כמו  (בראשית א יא)השלישי, החזה והגרה נגד 

מעלת  (ויקרא יא ג)מצמיח חציר לבהמה, והוא ענין הגרה כמו שנאמר  (תהלים קד יד)שנאמר 

כל. והיתה החזה נקרבת עם גרה בבהמה אותה תאכלו, והוא מפורסם גם כן שהוא כלי המא

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 

כלי המאכל, לכן היה נקרב עם הגרה. ושתי הדפנות נגד מלאכת השני  והושט, שהם

יקוו המים מתחת השמים אל מקום  (בראשית א ט)שנגמרה ביום השלישי, והוא מה שנאמר 

אשר שמתי  (ירמיה ה כב)אחד ותראה היבשה, והיה ענין זה נרמז בענין הדפנות כמו שנאמר 

הדפנות המעמידים מה שבתוכו, ואף כי אז  חול גבול לים חוק נתן ולא יעבור, והם כמו

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.

אחר כך היה כהן אחד נושא הקרבים, והשני הסולת, נגד מלאכת יום השני שנבראו בו שני ו

 (שם ז)ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים וגו', ונאמר  (בראשית א ו)דברים, שנאמר בו 

אף על פי שנבראו השמים ביום  (בראשית רבה פד ב)ויעש אלהים את הרקיע. הנה דרשו ז"ל 

, והוא מאמר יהי רקיע, והבדלה בין מים למים היא הבריאה השניה, ראשון קרשו ביום השני

לזה באו הקרביים והסולת, הקרביים שהוא הכרס העליון המכסה שאר האברים הפנימיים כמו 

החלב המכסה את הקרב, והוא הקרום המכסה את הקרבים, והוא נגד  (ויקרא ג ג)שנאמר 

עוטה אור כשלמה נוטה שמים  ב) (תהלים קדהשמים שנקרשו בשני, כדרך מה שנאמר 

וימתחם כאהל לשבת, וכן כתבו הראשונים ז"ל שהקרום  (ישעיה מ כב)כיריעה, ונאמר 

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 

מים, כמו שבאר הרב שם. ואף אם נאמר שפי' רקיע הוא מן האויר. אשר בו יתהוו ה

השמים, מכל מקום יתפרש בדרך זה, כי הוויית המטר הוא על ידי תנועת השמים, כמו 

שהמטר יורד מלמעלה, רצה לומר שהעיקר הוויית הוא  (ט:)שאמרו ז"ל במסכת תענית 

ר הוא מכח תנועת השמים, כי מה שנחלק האויר לשלשה חלקים אשר גורם הויית המט

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 

הסולת כטיפי המטר וככפור על הארץ שהיא דוגמתו, ואף כי הסולת  בסבת המטר, ואף כי

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.

יום ראשון שנבראו בו שני דברים, האחד בריאת  ואחר כך באו החביתין והיין, נגד מלאכת

ויאמר  (בראשית א ג)שמים וארץ וארבע היסודות שנבראו אז, והשני בריאת האור, שנאמר 

אלהים יהי אור. החביתין מורין על בריאת היסודות ושמים וארץ, כמו שנתבאר לעיל פ' ט' 

נמשל באור, והוא דוגמת היין ופ"י חלק זה, והיין, נגד הויית האור שהוא הויית הנמצאות ה

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.

במשנה, אמנם ניתוחן יתבאר  זהו שרצינו לבאר בענין הקרבת התמידין כסדר המוזכר
  בפרקים הבאים.

  

  :פרק ארבעה ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

שחט השוחט וכו', זרק הזורק ובא לו כו', כאשר הבאתי  (ל:)אמרו ריש פרק רביעי דתמיד 

המשנה כלשונה לעיל פ"כ חלק זה ואכתוב הנראה בטעם הסדר ואומר, כבר נתבאר ענין 
  הזריקה פרק חמשה עשר חלק שני, ואין עלינו לבאר רק סדר הנתוח.השחיטה ו
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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 

פועלים בתחתונים והתחייב הסבות שנתבאר פכ"א, ונראה על ידי זה כחות השמים כיצד הם 

זו מזו, ושלכל סיבה יש לה סיבה, על כן לא היו שוברין את הרגל, כי ענין רגל הוא כלי 

וכתבתיו לעיל פ"א חלק  (ח"א פכ"ח)התנועה, והוא מורה על ענין הסבות, כמו שכתב המורה 
  ם שלמים.זה, ולכן לא היה נשבר, כי אין שבירה בכלים המתנועעים העליונים רק כול

ונקובתו מתוכו, הוא ענין החלל והקבוב שבתוך כדור הגלגל, וזה ענין אמרם היה נוקבו 

תולה ארץ על בלימה, רצה לומר  (איוב כו ז)מתוך ערקובו ותולה בו, כדמות מה שנאמר 

שהיא באמצע הכדור נשארת תמיד מרוחקת מקצוי הגלגל בשוה ואינה עומדת על כלום, 

וא דבר טבעי לה בהיותה הפך מן הגלגלים, כי הם בתכלית הזכות, וכתבו הפילוסופים שה

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 

ץ על בלימה, ולכן אמרו שהיה זה, והוא מפלאי בריאת השם יתעלה, ולכן נאמר תולה אר

 (חגיגה יב:)נוקבו מתוך ערקובו ותולה בו. והנה ענין זה רמזו גם כן בחגיגה באמרם ז"ל 
  הארץ עומדת על המים, והמים ברוחו כו', כי כן דרך סבוב היסודות, והוא מבואר למבין.

אש ונתנו ואמרו אחר כך, היה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה, הגיע לחזה היה חותך את הר

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, 

נתבאר לעיל, לכן לא היה חותך שום דבר מן הבהמה אלא הראש שלעתיד יפסד כדרך ש

בראשונה, להיות כי ביום ששי נברא אחר כך האדם אשר נשמתו אליו יאסף ולא יפסד 

אותן אלף שנה שהקדוש ברוך הוא  (סנהדרין צב:)בהפסד העולם, כמו שאמרו ז"ל פרק חלק 

עלה, ולכן הראש תחלת יחדש עולמו בהן הצדיקים מה הם עושין וכבר נתבאר זה למ

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 

יוני שבאדם, נקשר בנפש האדם ונצרר בצרור החיים, כמו שכתב בעל עקידה פרשת רוח הח

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 

והוא  (בבא בתרא עד:)צדיקים לעתיד לבא כאמרם ז"ל מורה על בריאת לויתן, והוא מאכל ל
  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 

אשר לו כרעים וכו' לנתר בהן  (ויקרא יא כא)אמר בעופות שבהמה הולכת עליהן, וכמו שנ

שהקרבים היו מורים על השמים, שהם כלי התנועה וההולכה  (פכ"ג)על הארץ. וכבר בארתי 

כדמות הכרעים אשר בבהמה, ולכן היו נותנין עם הקרבים, והיו נחתכין אחר חתיכת הראש, 

יש בשניהם גדולת השם יתעלה יותר כי יש שייכות מה בבריאת לויתן ובבריאת השמים, כי 

ויברא אלהים את  (בראשית א כא)מבשאר הברואים, ולכן נאמר בריאה ביום חמישי שנאמר 

ברא אלהים את השמים וגו'. וכן מצינו בדברי השם יתעלה  (שם א א)התנינים, כמו שנאמר 

מני ואשלם מי הקדי (איוב מא ג)בספרו לאיוב ענין בריאת לויתן וגדולתו, אשר סמך לזה 

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 

כי הלב הוא המורה על כדור העליון, וכרעים הם כלי ההליכה  שזכה בהן. כבר כתבתי

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 

שלא תפסד, וכן הוא תנועות  את ההפשט, וידוע כי העור הוא המגין מבחוץ על הבהמה

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 
  מה שבתוכן.ו

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 

, ולכן בהפסדו יפרד נפשו ממנו, והוא (ח"ב פ"ד)זה כי יש נפש לגלגלים וכמו שכתב המורה 

גמר ההפשט, להיות כי כבר קבלו וקיימו רוב החכמים, ואף על פי שאין כן בא מיד אחר 

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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רות אשר יתבטלו ויפסדו, והוא היה ראוי להיות אחר ואחר כך היה חותך הידים, שהם המאו

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, 

ם אחד, שני, ולהורות גם כן שאף על פי שנאמר במעשה בראשית ויהי ערב ויהי בוקר יו

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 

 (שם)שו אשר גורם חשוקו לשכל נבדל שעליו, וכמו שכתב הרב המורה הגלגל היא מצד נפ

מזה המאמר, אם כן מאחר שלא היה תנועת הגלגל עד יום  (פ"ה)והבאתי דבריו ח"א 

הרביעי, גם נפשו לא נזרקה בו עד תלית המאורות, אם כן נפשו נתחדש עם תנועתו אחר 

ן המאוחר אל הקודם בסדר עריכת תלית המאורות, ואם כן באו הדברים מסודרים כמשפטן מ

ההפסד, ולכן בא נתוח הראש ואחר כך הכרעים, ואחר כך קריעת הלב ואחר כך הידים, 
  והוא נפלא בעיני.

ויהי ערב ויהי בוקר מלמד  (פ"ג ח')ונראה, שלזה כיון רבי סימן במדרשם שאמרו בב"ר 

אמרו שאמר סדר שהיה סדר זמנים קודם לכן, וכבר דקדק בעל עקרים מאמר ב' פי"ח מ

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 

ור אבל היה סדר זמן, מתחלת התפתחות המציאות עד תליית המאורות שאז היה זמן גמ
  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, 

הוא סובב העולם פעם אחת, והוא הנקרא יום האמתי, כמו  כי בזמן ארבע ועשרים שעות

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 

ד עלותו מן המקום ההוא, הוא כאורה יודע האמת, שמזמן עלית חלק אחד מן גלגל היומי ע

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 

 , לא נאמר ויהי לילה אלא ערב שהוא(בראשית א ה)נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד 

השקיעה, ובוקר הוא העליה על האופק שנית. ואמר יום אחד שהזמן נקרא יום כמו שנאמר 

יום צאתך מארץ מצרים, אף על פי שיצאו בלילה, וכעין זה כתב הרב הרלב"ג  (דברים טז ג)
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ריש בראשית בפירוש לתורה. אבל יותר נראה מה שכתבתי בזה ראשונה שלא התנועעו עד 
  ענין נתוח זה, שאמרו מוציא את דמו וחתך הידים.יום רביעי, וכמו שנרמז ב

  

  :פרק חמשה ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

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 

ניתוחו מיד אחר הידים. והיו שני הביצים עם הרגל, להיות כי הביצים הם כלי ההולדה,  כן

ולכן היו נשארים ברגל הימני שהיה נקרב עם העוקץ, וכבר נתבאר למעלה שבא הרמז על 

למארת  (ירושלמי תענית פ"ד ה"ג)ענין עקיצה ואסכרה שנברא עם המאורות, כמו שדרשו ז"ל 

שביום רביעי היו מתענין אנשי המעמד  (שם)שאמרו רבותינו ז"ל כתיב חסר וי"ו, וידוע 

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 

כי בזכות הקרבת הקרבן היו נצולים  ולא עם העוקץ, להרחיק מן העקיצה ולהשמר ממנה,

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.

והבאתיו  (ח"ב פכ"ב)ואמרו אחר כך קרעו ונמצא כולו גלוי לפניו, כבר כתב הרב המורה 

, כי כל מה שתחת גלגל הירח אפשר לאדם ליתן עליו סבה ועמד עליו )(פכ"בלעיל 

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 

ונפלאים שאין בדעת האדם להשיגן,  הימני, שכולם רומזים על ברואים עליונים גדולים

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 

רים דבר נגלה, שאו מרום עיניכם ותראו את השמים והוא דבר נגלה מצד מציאותו, אך דב

הנעלמים ממנו כבר נרמזו ונחתכו, ולכן אמרו שמעתה הכל גלוי לפניו. אמרו נטל את 

ענין הראש כי הוא  (פכ"א ופכ"ד)הפדר ונותנו על בית שחיטת הראש מלמעלה. כבר כתבתי 

מורה על לויתן העתיד להיות ממנו ארסטון לצדיקים, ואף כי הוא מרוחק אצל הפילוסופים 

תכלית דבר שפל, ולכן מאנו הנחם שיהו הגלגלים נבראו לצורך שיהא דבר נכבד נברא ל

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, 

ים כיריעה, על בית שחיטת ולכן היה נותן הפדר שהיא יריעה פרושה כמו השמים הנמתח

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 
  בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית כו'. (ויקרא רבה לו ד)שו ז"ל שדר

ונטל אחר כך הקרבים ונתן למי שזכה בהן להדיחן, והכרס היו מדיחין מבית ומחוץ עד 

ויהי מבדיל בין מים למים, ואמרו  (בראשית א ז)שבאה בין מים למים, כמו שנאמר ברקיע 

האמצעית ונעשה ממנו השמים ושמי השמים,  הוגלדה הטפה (בראשית רבה ד א)רבותינו ז"ל 

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 

אמר שאמר רבי עקיבא כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שנ (חגיגה יד:)

דובר שקרים וגו', וכונתן בזה על השמים שהם אבני שיש טהור, כידוע מה  (תהלים קא ז)

עמודי שמים ירופפו, ולכן קראם אבני שיש כעמודי שש, ולכן היו  (איוב כו יא)שנאמר 

מדיחין על שלחנות של שיש שבין העמודים, וענין הדחה שלהם הוא הרמז על מה שנאמר 
  ו בעיניו, ומצד זה בא להן ההפסד.ושמים לא זכ (שם טו טו)

והיו נרחצין בשלשה מימות, כי ידוע שהחכמה נחלקת לשלשה חלקים, טבעיות, למודיות, 

הוי כל צמא לכו למים, ולכן באו  (ישעיה נה א)אלהיות, וכל חכמה נקרא מים כמו שנאמר 

(שמות שלשה חכמות נגד שלשה מימות, וכדרך שכתב הרב המורה ח"א פל"ו כי מה שנאמר 

היו נכונים לשלשת ימים, היה הרמז בזה על ג' חכמות אלו, וכל החכמות נלקחות  יט טו)

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.

שלחן מורה על תורה שבעל פה, כמו שכתבנו והיו נרחצין על שולחן של שיש, להיות ה

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, 

השמים  היא חכמת התכונה היא בשמים, ואלהיות, ג"כ לא עמדו עליהם רק מצד תנועת

כי  (תהלים ח ד)שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, ודוד ע"ה אמר  (ישעיה מ כו)כמ"ש 

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 
  יו הקרבים נרחצים בשלשה מימות אלו.בעלי הטבעים, וע"כ ה

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, 

אלוה כמו ויאמרו כי אין אלוה ממעל שהוא נבדל מן הגלגלים, ויחשוב שנפש הגלגל הוא 

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, 
  ה פעמים וזה כולל כל החכמות.או יאמרו מים מים מים שלש

  

  :פרק ששה ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

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 

רות לנו ענין. ועל כן אומר, שבא להורות באברים אלו על אברים שקדמו, שבא להו

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, 

ן כלליהם וחלקיהם קשורים וכבר נתבאר פ"ב ח"ב תמונת הבעל חי כתמונת העולם כלו, ולכ

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 

קים, האש והאויר הם קלים וחמים בערך המים והעפר, שהם בטבעם קרים וכבדים בערך חל

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 

ם, והיא קלה במאכלה כמו האויר הקל בלכתו. אמנם הכבד קול ה' על המי (תהלים כט ג)

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 

לו למעלה, ויהיה מהם אלא מצד התמזגות היסודות, שעליונים ירדו למטה והתחתונים יע

בטבור הארץ האדים הקטורים אשר מהם יתהווה כל הוה, כמש"כ הרמב"ם פ"ד לספר המדע 

, לזה היה מפריד הכבד מן הריאה, כי בהסתלק האמצעי אפשר (הלכות יסודי התורה ה"ב)
  שיתקרבו המרוחקים.

מלשון יתור,  והיה מפריד היותרת מן הכבד ולא היה מזיזה ממקומה, להיות כי היותרת הוא

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 
  , כי עיקר המלאכות נעשים ונפסדים על ידי הסכין.והמהווה הדברים
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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 

ס גדול בין נתוח שהוא מעשה יום שני כמו שנתבאר פרק הנזכר, להיות כי יש לו יחו

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 

דקות, חתכה ונתנה למי שזכה בה והכבד תלוי בה. כבר כתבתי  שמגיע לבין שתי הצלעות

לעיל פכ"ג כי הקרבת הדפנות מורים על הפסד מלאכת יום שני הנגמרת ביום השלישי 

יקוו המים מתחת השמים ותראה היבשה, כי אז נראו הדפנות שהם  (בראשית א ט)שנאמר בו 

שביניהם, ולכן מיד אחר  שמים וארץ השומרים מה שבתוכן, כדפנות אלו השומרים מה

שרמז בענין נתוח של מעלה הפסד היסודות וערבובן, שמהן נתהוה כל מה שבין הדפנות 

יקוו המים  (שם)האלו, בא לו לדופן הימנית, כמה שנאמר במלאכת יום שני שנאמר בו 

מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה, כי אז נתיישבה הארץ והיתה ראויה להוציא 

בעלי חיים אשר עליה, לכן היא כדמות דופן הימני בדבר זה, להיות היא דשא ושאר 
  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 

כן כוונו באמרם אחר כך כי הדופן השמאלית הוא הדופן הגדול, אלא בכח הבורא יתעלה, ול

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 

ירוב יסודות בנתוח הריאה והכבד, והימין וכמו שיתבאר למטה, ועל כן מיד כשרמזו על ע

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.

לו שני צלעות מכאן ושני צלעות מכאן, חתכה ונתנה למי שזכה ואמרו, בא לו לגרה הניח 

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 

לי חיים להתקיים, כמו הארץ בא נתוח הגרה, כי בשוב מים על הארץ אי אפשר לבע

וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. ולרמוז  (שם ז כג)שמצינו בענין המבול שנאמר 
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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.

לדופן השמאלית והניחו בו שתי צלעות דקות מלמעלה, וכן מלמטה, וכך היה ואמרו, בא לו 

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 

שון מורה על יבושת הארץ כמו הראשון, בא גם כן נתוח והפסד דופן השני, כי הרא

יקוו  (בראשית א ט)שנתבאר, והדופן השני על השמים והם למים כדופן השני, כי כבר נאמר 

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.

  

  :פרק שמונה ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

  נראה עוד שזהו וכו'. עי"ש.

כין מים בחג תהום אומר אמר רבי אלעזר כשמנס (כה:)ואמרו סוף פרק שלישי דתענית 

תהום אל תהום קורא  (תהלים מב ח)לחבירו אביע מימך, קול שני רעים אני שומע, שנאמר 

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 

הנצנים נראו בארץ. נראה כי התהום התחתון הם המים  (שיר השירים א יב)שנאמר  מימך

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 

מלאכא רבנן שהן הרודים המושלים בעליונים ביניהם דומה לעגלה ורדיא שמיה, מאן 

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.

ראשית ונתנן חצין ברקיע וחצין א"ר יוחנן נטל הקב"ה כל מימי ב (ד ד)ובב"ר פ' בראשית 

פלג אלהים מלא מים, פלגא, הרקיע דומה לבריכה ולמעלה  (תהלים סה י)באוקיינוס, הה"ד 

מן הבריכה כיפה מזעת טיפות עבות, והן יורדין לתוך מים מלוחים ואינן מתערבין. הנה גלו 

נים הם לנו בזה המאמר ענין הגשמים והמים העליונים והתחתונים, כי השמים התחתו

 



  החיים                         באר  ה
 

תצט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

כבריכה ובהן המים העליונים ככיפה עליהם, ומאדים העולים מן הבריכה הכפה מזעת 

מזיע המים  (יט ד)ויורדין טפים, והוא ענין הגשם ובדרך שבארתי, וכן אמרו במדרש תהלים 
  העליונים גשמים יורדין, והוא מבואר על פי מה שנתבאר.

תונים לרקיע, כך יש חלל בין רקיע עוד אמרו שם, אמר רבי יהושע כחלל שבין מים התח

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 

סוי המים דופן השמאלית היה נחתך מיד אחר הדופן הימנית, המורה לנו ביטול היבשה וכ

שעליה, כי הויית שמים תלוי בזה, והוא דופן השני בדרך שנתבאר לעיל סוף פרק ששה 
  ועשרים.

  

  :פרק תשעה ועשרים (חלק ג)ספר תורת העולה לרבינו הרמ"א 

עוד אמרו, שהיה משייר שתי צלעות מלמעלה ומלמטה והיה חותך עד השדרה, להיות, כי 

שדרה הזו שהיא מליאה חוליות וקשרים והיא השדרה היה מורה על קשור הדברים כמו ה

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 

אדים העולים מטבור הארץ, ומן השמים יורדים הצורות כמו הארץ מכינה החומרים בסבת ה

  ערבות שבו רוחות ונשמות, וכמו שבאר המורה ח"ב פי"ב. (חגיגה יב:)שאמרו רבותינו ז"ל 

ואמרו שהטחול היה נשאר בדופן השמאלי, בהיות כי הטחול שוחק והשמחה במעונו, ולא 

היתה גדולה אלא ששל ימין  בתחתונים אשר ההפסד כרוך שם בעקביו, ואמרו עוד שהיא
  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 

כבר נתבאר בפכ"ו הטעם שהיו בטול הכחות המאורות שבהן נתלה ענין העקיצה הנזכרת, ו

  אברים אלו מאוחרים בנתוח אעפ"י שהיו מוקדמים בהפסד.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתק

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

ידוע כי עיקר התאוה הוא בכבד, והאצבע מורה על כלי והמעוררים לזה והוא אצבע הכבד, ו

לא כל האצבעות שוות, והאליה הוא סמוך לכלי  (פסחים קיב: נדה סו.)ההולדה כאמרם ז"ל 
  ההולדה ממש והוא עומד במקומו לכסות ערותו.

ואמר, חתך את רגל השמאלית חתכה ונתנה למי שזכה בה. כבר כתבנו למעלה פכ"א כי 

מורה על דבר הפחות שנברא ביום רביעי, ועל כן היה הרגל הזה הדבר רגל השמאלי הוא 
  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 

באר, אמנם אמרם הראש בימינו וחטמו כלפי בדרך זה ואין צריך לחזור שנית מה שכבר נת

זרועו קרניו לבין אצבעותיו ובית שחיטתו מלמעלה ופדר נתון עליו, כבר נתבאר ענין 

 (איוב מ כה)הראש, ולכן היה הראש בימינו וחוטמו כלפי זרועו להורות על מה שנאמר 

הלויתן  תמשוך לויתן בחכה, וחוטמו כלפי זרועו להורות על חזקת היד הצריך להוית

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 
  אצבעות.פעולת האדם שהם ה

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 

כר בבריות הגדולות, וכמו שנתבאר בהקדמת הספר. ולהיות כי אותו כח האלהי ממה שני

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 

שצד המקביל נגד החמה הוא תמיד מלאה בלילה, ולכן היה בית עורו לחוץ, כמו שידוע 

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 

יה שבפנים, הוא דוגמת שמירת בעל חי עם עורו, ולכן היה בית עורו בחוץ כמו שזה ה

  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.

 



  החיים                         באר  ה
 

תקא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ואמרו שהיו מוליכין האברים והיו נותנין אותן על חצי הכבש, והיו קוראין את שמע, 

מע והקרבת הקרבן הוא כוונה אחת להם, וכמו שנתבאר בענין להורות כי ענין קריאת ש

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.

 

ן ֹלא ֹיאְכלּו ְבֵני ִישְׂ (בראשית לב לג)איסור גיד הנשה  .ט ר ַעל : ַעל ּכֵ ה ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ

ה. ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ּבְ י ָנַגע ּבְ ה ּכִ ֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ף ַהּיָ   ּכַ

ולמה נקרא שמו גיד הנשה, לפי שנשה ממקומו ועלה, והוא לשון קפיצה,  גיד הנשה. ברש"י:

על כף (. (בראשית מא נא)כל עמלי , וכן כי נשני אלהים את (ירמיה נא ל)וכן נשתה גבורתם 

  .פולפ"א בלע"ז כל בשר גבוה וחלול ועגול קרוי כף, כמו עד שתתמרך הכף, בסימני בגרות) הירך.

על כן לא יאכלו וגו'. פי' לצד שנזדעזע הגיד ממקור הקדושה ושלט בו  באור החיים:

מצא סוד בזה כי הקליפה בחינה זו בכל מקום שהיא נטמאה ואסרה הבורא כי הוא היודע, ות

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.

על כן לא יאכלו בני ישראל. ע"כ לזכרון הנס שניצל יעקב מן המלאך שלא  דעת זקנים:

בראשו תמיד או בלבו ומקבל עליו  נגע אלא בכף יריכו ולא הרגו משל לאדם שהוא חש

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 

ללות להם הקב"ה גיד הנשה כדי שיהיו זהירין במצות לויה משם ואילך ולכך הוזהר יעקב 
  את יוסף בנו כששלחו אל אחיו.

  שלא לאכול גיד הנשה. (מצוה ג) בספר החינוך:

 (בראשית לב לג)וישלח יעקב יש בה מצות לא תעשה אחת, והיא אזהרת גיד הנשה, שנאמר 

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. והאי לא יאכלו לא נאמר על דרך סיפור, 

נעים הבנים מלאכול אותו הגיד, אלא אזהרת השם כלומר מפני שאירע דבר זה באב נמ
  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 

על יד המצוה שתהיה לזכרון, יעמדו  להם גואל ויגאלם מיד צר. ובזכרם תמיד ענין זה

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתקב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

ו שמצינו בנגיעת הירך, וכן זרע עשו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם ישועה מהם, כמ

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.

והגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. ועובר עליה ואכל גיד אחד אפילו ונ
  הוא פחות מכזית, או שאכל כזית מגיד הנשה גדול, לוקה.

ל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה נודע כי בסוד עש"ן : ע(פרשת וישלח) במאור עינים

איברים ושס"ה גידים מעין קומה שהוא עולם שנה נפש בכל אחד יש קומה שלימה מרמ"ח 

והר סיני עשן כולו  (שמות יט יח)שלהם כמו שכתב הראב"ד בפירושו לספר יצירה על פסוק 

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 

ארץ וכן בשנה הימים מיוחדים שכל אחד משס"ה ימים הוא בחינת גיד פרטי ויום ט' באב ה

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 

ם אותו יום להיות להם אחיזה גם כן בקומת השנה וכמו יום יום שליטתן ואחיזתן שניתן לה

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 

חר בסטרא אחרא להיות רז"ל את זה לעומת זה עשה אלקים כי תשעה באב הוא יום מוב
  .להן אחיזה יתירה ביום זה שעל כן אירע בו מה שאירע

ם רמיזת תשעה באב בתורה בפסוק זה על כן לא יאכלו בני ישראל א"ת ראשי ווזהו מק

תיבות תשעה אב שאז לא יאכלו בני שיראל אלא יתנו כח על ידי אכילתן לסטרא אחרא 
  .הנשה שבאמת הוא בחינת גיד הנשה כאמור וכמו שאמרו האוכל בט' באב כאילו אוכל גיד

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 

ל ישראל ממנו יתברך ולהרע להם והוא תמיד כן עד עלות השחר שיתנוצץ אורן ובהירתן ש

ואת רוח הטומאה אעביר מן  (זכריה יג ב)בימי משיח צדקינו במהרה בימינו שאז נאמר 

כי זבח לה' בבצרה שהוא ביטול הרע מן העולם והזדככות  (ישעיה לד י)הארץ וכמו שכתוב 

 



  החיים                         באר  ה
 

תקג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

הקדושה בעולם שאז לא יהיה בחינת מלחמת עמלק זה שהוא מבחינת אחוריים שאז יתיחדו 

נת זיווג פנים בפנים מאין שום קיטרוג הרע ח"ו היפך ממה שנאמר ישראל בבוראן בבחי
  .ויהיו לאחור ולא לפנים (איכה ב ג)אחר החורבן 

וירא כי לא יכול לו כי ה' לא יעזבנו בידו ויגע בכף יריכו שהוא בחינת אחוריים בחינת 

ו גיד הנשה יום תשעה באב שם נגע להרע להם ועשה מה שעשה ועל ידי שליטתו ומלחמת

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 

חשיך האור ומרחיק את ישראל מהבורא ברוך מישראל דעת התורה על ידי חשכותו שהוא מ

הוא עד עלות השחר במהרה בימינו אז יהיה ביטול הרע שאז ומלאה הארץ דעה וגו' וכמו 

כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם שממילא יהיה כך כשיבוער  (שם לא לג)שכתוב 

ה יצאו מן הרע מן העולם ויהיה אז שלימות התורה ויצאו כל בחינות התורה שהיו בשכח

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 

א בריך הוא להחזירן לנו על ידי שיבוטל הרע וממילא יהיה ריבוי הדעת ממנו עתיד הקודש

ולא יהיה עוד בחינת אחוריים כי אם בחינת פנים בפנים כמו בשעת מתן תורה שנאמר 

פנים בפנים דבר ה' אל כל קהלכם כן יהיה בביאת הגואל במהרה בימינו אמן  (דברים ה ד)
 ך ה' לעולם אמן ואמן.נצח סלע ועד ברוך ה' לעולם אמן ואמן ימלו

  

ר ִלְזּבַֹח ֵאין ָרע(א ח)במלאכי  ׁשּון ִעּוֵ ַח ְוֹחֶלה ֵאין ָרע ,: ְוִכי ַתּגִ ּסֵ יׁשּו ּפִ ַהְקִריֵבהּו ָנא  ,ְוִכי ַתּגִ
א ָפֶניךָ  ,ְלֶפָחֶתךָ  ָ   ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות. ,ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיׂשּ

עור לזבוח אין רע בעיניכם הואיל  ובעבור זה גם כי תגישון וכי תגישון.במצודת דוד: 

 הקריבהו.והמזבח הוא מבוזה בעיניכם וכאומר הנה בזה אתם מתעבים קרבני וזהו בזיון שמי: 

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 

  ר''ל כן אמר ה'. אמר ה'. :תביא לו מבלי הקדמת פשע
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כתב הרמב"ם בהלכות מעשה וז"ל:  (חלק ג פרק לא)כתב רבינו הרמ"א בספרו תורת העולה 

, והיה מסיר גיד הנשה בראש המזבח והיה זורקו על הדשן באמצע ו הלכה ד)רק (פהקרבנות 

נשה על הפסד המעשים, ועל כן המזבח. להיות כי הדשן היה מורה על הפסד הדעות, וגיד ה

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 
  . ע"כ.הוא בסבת התבוננות ראש המזבח הידוע, ומוראו שהוא יראת שמים והוא מבואר

 

ֶחֶסד  (בראשית מז.)זוהר הקדוש ב .י ִים. ְנִביַע ּדְ ַהאי ַחָגא ַעְבִדין ִנסּוְך ַהּמָ וז"ל: ְוָתא ֲחֵזי ּבְ

ים  ִלין ֵמִאינּון ָמִים ַחּיִ ִאין ְמַקּבְ ְבָעה יֹוִמין ִעּלָ ית, ְוכּוְלהּו ׁשִ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ין ִמׁשֵ ּתִ ִאינּון ׁשִ ּבְ

ַלִים ִעלָּ  ָנְפִקין ִמְירּוׁשָ ין. ְוֲחִסיֵדי ּדְ יּתִ ִאינּון ׁשִ ים, ּבְ ָאה ְטִמיָרא. ּוֵבַאן ֲאַתר ָרִמיז ְלִאינּון ָמִים ַחּיִ

ד ד ּכַ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ְרִמיָזא ְלַההּוא ִטיבּו ּדְ ִגין ּדִ ַהאי ִהּלּוָלא, ּבְ אן ּבְ יֵקי ַחּדָ  ְוַצּדִ

ִריְך הּוא ָסאִ  א ּבְ ר קּוְדׁשָ ַההּוא ַיְעּבֵ ין, ּבְ יּתִ ִאינּון ׁשִ ים ְטהֹוִרים ּבְ ֶיְחתּון ִאינּון ָמִים ַחּיִ יבּו ֵמַאְרָעא ּדְ

ִאְקֵרי ח''י  יק ּדְ ִצים ְלֳקֵבל ַצּדִ ָאה ַההּוא ָים ָהַאֲחרֹון. ְוִאינּון ְתָלָתא לֹוִגין ָמִים י''ח ּבֵ ַח ִעּלָ ִמְזּבֵ
ין בְּ  ין. ָהעֹוָלִמים, ְוַעל ְיֵדיּה ָמִים ַנְחּתִ יּתִ   ִאינּון ׁשִ

יִתי אֹוָתם ׁשִ ל ֶחֶסד ּבְ ַפע ׁשֶ ִים, ׁשֶ ים ִנּסּוְך ַהּמַ ה עֹוׂשִ ָחג ַהּזֶ ת ְיֵמי  ןתרגום: ּוֹבא ְרֵאה, ּבֶ ׁשֶ ֵ ִמׁשּ

ַלִים  ּיֹוְצִאים ִמירּוׁשָ ים ׁשֶ ִלים ֵמאֹוָתם ַמִים ַחּיִ ִמים ָהֶעְליֹוִנים ְמַקּבְ ְבַעת ַהּיָ ית, ְוָכל ׁשִ ְבֵראׁשִ

יִקים ָהֶעלְ  יִתין, ַוֲחִסיִדים ְוַצּדִ אֹוָתם ׁשִ ים, ּבְ ִמיָרה. ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום ָרמּוז ַעל אֹוָתם ַמִים ַחּיִ יֹוָנה ַהּטְ

ֲעבִ  ּיַ ׁשֶ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּכְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ רֹוֵמז ְלאֹותֹו ַהּטֹוב ׁשֶ ּום ׁשֶ ִהּלּוָלא ַהּזֹו, ִמׁשּ ֵמִחים ּבַ יר ׂשְ

דֹוׁש  אֹותֹו ַהּקָ יִתין ּבְ ִ אֹוָתם ַהׁשּ ְרדּו אֹוָתם ַמִים ְטהֹוִרים ּבְ ּיֵ ְמָאה ִמן ָהָאֶרץ, ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת ַהּטֻ ּבָ

ְקָרא  ּנִ יק ׁשֶ ֶנֶגד ַצּדִ יִצים, ּכְ ֵרה ּבֵ מֹוֶנה ֶעׂשְ ים ַמִים, ׁשְ ה ֻלּגִ ֹלׁשָ ַח ֶעְליֹון, ָים ָהַאֲחרֹון, ְוֵהם ׁשְ ַחי ִמְזּבֵ
יִתין.  ָהעֹוָלִמים, ְוַעל אֹוָתם ׁשִ ִים יֹוְרִדים ּבְ   ָידֹו ַהּמַ

אן  אן. ְוִאם ֵאין ֲאִני ּכָ אן ַהּכֹל ּכָ ַהאי ִהּלּוָלא ָאַמר ִאם ֲאִני ּכָ י ּבְ ד ֲהָוה ַחּדֵ ָקן ּכַ ל ַהּזָ א ֲחֵזי ִהּלֵ ְוּתָ

אן. ַהכֹּ  ְרָייא ּכַ ִאְקֵרי ֲאִני ׁשַ א ּדְ ִכיְנּתָ אן. הּוא ָרִמיז ְוָאַמר ִאי ׁשְ ִאְקֵרי ִמי ּכָ אן ַההּוא ַאְתָרא ּדְ ל ּכָ

ִגין  ֵליָמא ּבְ יָבא ִטיבּו ׁשְ ָהא ָלא ַחׁשִ אן. ּדְ אן ִמי ּכָ ּה. ְוִאם ֵאין ֲאִני ּכָ וָגא ּבָ ּוְ ל ְדָאֵתי ְלִאְזּדַ ּכָ

ֵדין כְּ  ִרים ּכְ ָלמּו ִאינּון ּפָ ּתְ ד ִיׁשְ א. ֲאָבל ּכַ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ְרָייא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ  (ישעיה יב)ִתיב ִדׁשְ

ַהאי ְיׁשּועָ  ִאינּון ְמִריִקין ּבְ ית ָמֲעַייֵני ּדְ ׂשֹון ִמָמֲעְייֵני ַהְיׁשּוָעה. ַמאן ִאינּון. ׁשִ ׂשָ ם ָמִים ּבְ ַאְבּתֶ ה ּוׁשְ

ין ָאר ַעּמִ ׁשְ ין ַההּוא ָסִאיבּו ּדִ א ִמּבֵ ִכיְנּתָ ָנְפַקא ׁשְ ִגין ּדְ ֶחְדָוה ּבְ ְך ּוְכֵדין ַעְלָמא ּכּוֵליּה ּבְ ִגין ּכָ , ּבְ
ְהֶיה ָלֶכם.  (במדבר כט) ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהׁשְ   ּבְ

אן, ְוִאם  אן ַהּכֹל ּכָ ִהּלּוָלא ַהּזֹו, ָאַמר, ִאם ֲאִני ּכָ ֵמַח ּבַ ֵקן ָהָיה ׂשָ ל ַהּזָ ִהּלֵ ׁשֶ תרגום: ּוֹבא ּוְרֵאה, ּכְ

ִכינָ  אן. ָהָיה רֹוֵמז ְואֹוֵמר, ִאם ׁשְ אן ִמי ּכָ אן, אֹותֹו ֵאין ֲאִני ּכָ אן ַהּכֹל ּכָ ְקֵראת ֲאִני ׁשֹוָרה ּכָ ּנִ ה ׁשֶ

 



  החיים                         באר  ה
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ֵלם,  ֲהֵרי ֹלא ָחׁשּוב טֹוב ׁשָ אן, ׁשֶ אן ִמי ּכָ ּה. ְוִאם ֵאין ֲאִני ּכָ ג ּבָ ּוֵ ּה ְלִהְזּדַ ּבָ ְקָרא ּכֹל ׁשֶ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ

תַּ  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה. ֲאָבל ּכְ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ִכיָנה ֹלא ׁשֹוָרה ּבָ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ תּוב ִמׁשּ ִרים, ָאז ּכָ מּו אֹוָתם ּפָ  (ישעיה יב)ּלְ

ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ִמי ֵהם ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ְיׁשּוָעה ַהּזֹאת, ְוָאז  .ּוׁשְ ִריִקים ּבַ ּמְ ה ַמְעָינֹות ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ

ִכיָנה יֹוֵצאת ִמּתֹוְך אֹוָתּה טֻ  ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ֶחְדָוה, ִמׁשּ ּלֹו ּבְ ְך ָהעֹוָלם ּכֻ ּום ּכָ ים, ִמׁשּ ָאר ָהַעּמִ (במדבר ְמַאת ׁשְ

ְהֶיה ָלֶכם. ע"כ. כט) ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ּבַ

  

: עוד אפשר לי לומר, כי נחלין מלמעלה למטה (על זוהר בראשית)בשער מאמרי רשב"י 

 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 

ואם לומר שבחכמה נבראו הנקראת ראשית, וכולן לצור' המלכות לשתים אם לו' ברא שית, 

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 

מקורי' ונחלין הנכנסין בה רבא, וכמו שכתבנו שה' בחכמה יסד ארץ, ואלו היסודות הם שית 
  מיין דכורין ומיין נוקבין כדפרישית.

  

: והנה יש מים עליונים ומים תחתונים והתחתונים בוכין אנן (השמטות אחרי)במאור עינים 

בעינן למהוי קדם מלכא רוצה לומר התענוגים שנפלו למטה רוצים להתעלות ולהתקרב מן 

החביתין מחציתה בבוקר ומחציתה בערב הם החושך אל האור ולכן הכהן גדול היה מקריב 

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 

מלמעלה  התחתונות למהוי קדם מלכא וזהו חביתי כהן גדול וכשיעלה אותם אז יהיה שפע

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.

  

על פסוק מים רבים לא יוכלו  ).(ח"ג רנטוש : איתא בזוהר הקד(סוכות אות כא)בפרי צדיק 

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, 

י מ' הרי מים והיינו מצות ניסוך המים דחג. בשני נרשם מ' בששי הי' ונסכיה בשביע

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 

שנקראים חונן דלים. ועם כל זה לא יוכלו לכבות את האהבה של ישראל ביתו לצדקה 

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 

והנדיבות מעט מכריע את המון מים רבים מנסכים ג' לוגין מים על רמז זה שגם ההשפעה 

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, 

נימיות לבו דבוק בהשם יתברך באהבה רבה ולזה איכא והיינו מגזעא ושרשא דישראל שהפ

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 

כולם צדיקים ששום  הזכרת גשמים. והיינו כי בחינת יוסף הצדיק הוא מברר יותר ועמך
  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 

רם ז"ל על פסוק בראשית ברא שית. וגם אמרו ז"ל בשביל ישראל שנקראו בראשית כאמ

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 

ביום הזה נפתחו מעיינות תהום רבה אתפתחו על פסוק  ).(ח"א קיזכדאיתא בזוהר הקדוש 

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 

מריקין באי ישועה, ממעיני הישועה כדאיתא שם בזהר הקדוש מאן אינון שית מעייני דאינון 

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 
  ע"כ. נפשות ישראל.
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. יש (סוכה מט.) אמר רבי יוחנן שיתין מששת ימי בראשית נבראווז"ל:  (האזינו)במאור ושמש 

שבת אחד מששים בעולם הבא. והנה ענין העונג  (ברכות נז ע"ב)לרמוז על פי מאמר חז"ל 

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 

העונג הרוחנית שהוא השתעשעות עונג מציאות אלהותו יתברך ואור קדושתו נקל לו לטעום 

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 

ו יתברך מששת ימי בראשית נבראו, שאדם טועם בשבת מעין עולם הבא מנועם אור אלהות

שעל ידי ששת ימי המעשה שהאדם מכין עצמו לקראת אלהיו הוא משיג העונג ההוא, וקל 
  להבין. ע"כ.

 

ִוד הֹודּו ַלה', ְוָדא  (תיקון י"ג)בתיקוני זוהר  .יא ח ּדָ ּבַ הֹוָדָאה, ּוֵביּה ֲהָוה ְמׁשַ ִמיָנָאה ּבְ וז"ל: ּתְ

ַח הוֹ  אי, ַלְמַנּצֵ ה ָאז, ֲהָדא הּוא הֹוד ַוּדַ ח ֹמׁשֶ ּבַ ין, ּוֵביּה ׁשַ הֹון ְרִמיִזין ֶנַצח ָוהֹוד, ְוִאינּון ִנּסִ דּו, ּבְ

ה,  (שמות טו א)ִדְכִתיב  ְיִהיב ְלֹמׁשֶ ִאיהּו הֹוד ּדִ ִגין ּדְ ה, ּבְ יר ֹמׁשֶ ְקָרא ַוה'  (ישעיה נח ז)ָאז ָיׁשִ ָאז ּתִ

ִמילָ  ַמְנָיא יֹוִמין ּדְ ְלָיא י' ַיֲעֶנה, ְוִאיהּו ּתְ יָקא ְדָעְלָמא, ּוֵביּה ִאְתּגַ ִאיהּו ְיסֹוד ַצּדִ ִרית ּדְ ה, ּוַבְתֵריּה ּבְ

ָעה ְועֶ  ה, ְלַאְרּבָ ַמְנָיא יֹוֵמי ַדֲחנּוּכָ ר ְסִפיָרן, ְוִאיהּו הֹוד ּתְ יָרָאה ַלֲעׂשַ ִמיָלה, ֲעׂשִ ִרין יֹוִמין, ּדְ ׂשְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ִאינּון ּבָ ְרָיא כ"ה ַעל ם ָועֶ ּדְ ִפיָה, ׁשַ ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ד ּדַ ד, ּוִמּיָ

ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ְוָדא ִאיהּו  ַמע ִיׂשְ ִיחּוָדא, ְדִאינּון ׁשְ ין ִאינּון כ"ה ַאְתָוון ּדְ ִכְסֵלו, ְוִאּלֵ כ"ה ּבְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
"ה.  "ה ֲחנ"ּו ּכָ   ֲחנּוּכָ

הֹוָדָאה, ּובוֹ  ִמיִני ּבְ ְ ֶהם  תרגום: ַהׁשּ ַח הֹודּו, ּבָ אי, ַלְמַנּצֵ ִוד הֹודּו ַלה', ְוֶזה הֹוד ַוּדַ ַח ּדָ ּבֵ ָהָיה ְמׁשַ

הּוא  ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ יר ֹמׁשֶ תּוב ָאז ָיׁשִ ּכָ ה ָאז, ֶזהּו ׁשֶ ח ֹמׁשֶ ּבַ ים, ּובֹו ׁשִ ְרמּוִזים ֵנַצח ְוהֹוד, ְוֵהם ִנּסִ

ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה,  ה, ָאז ּתִ ַתן ְלֹמׁשֶ ּנָ הּוא ְיסֹוד הֹוד ׁשֶ ִרית ׁשֶ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ְוַאֲחָריו ּבְ ְוהּוא ׁשְ

ה,  מֹוָנה ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ר ְסִפירֹות, ְוַההֹוד הּוא ׁשְ יִרי ְלֶעׂשֶ ל ִמיָלה, ֲעׂשִ ה י' ׁשֶ ּלָ יק ָהעֹוָלם, ּובֹו ִהְתּגַ ַצּדִ

בֹוד ַמְלכ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵהם ּבָ ִרים ָיִמים, ׁשֶ ָעה ְוֶעׂשְ ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְלַאְרּבָ ד ׁשֶ ּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוִמּיָ

ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ֵהם ׁשְ חּוד, ׁשֶ ִכְסֵלו, ְוֵאּלּו ֵהם כ"ה אֹוִתּיֹות ַהּיִ כ"ה ּבְ ָרֵאל ּבְ ִפיָה, ׁשֹוָרה כ"ה ַעל ִיׂשְ ּבְ
"ה, ֲחנ"ּו כ"ה.    ְוגֹוֵמר, ְוֶזה הּוא ֲחנּוּכָ

איתא בגמרא שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל  וז"ל: (חנוכה ליל א)איתא בספר אמרי אמת 

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 

ל כהן גדול היינו היינו המחשבות שבמוח ופך אחד של שמן היא הנקודה שהיא בחותמו ש
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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 

אדם מתחיל להזיז עצמו יכולה הנקודה לעזור, כתיב החלש יאמר גבור אני מחצה דמי, כש

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 

ורש מקרא זה לימות המשיח ואיתא שם לבני חשמונאי, איתא בגמרא סנהדרין שר"ע היה ד

שחנוכה ולא כר"ע שהיה דורש עוד אחת וגו' אלא מלכות ראשון וכו', אולם הכל הוא נכון 

שמים וארץ הם מוח ולב ואני מרעיש היינו  הוא באמת הכנה ודרך לאורו של מלך המשיח,

' ואיתא לנקות, כתיב ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וכו

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 

צריך שתהיה קבוע ואפילו אצל מי שיש לו מעט ממנה, על ידי התורה יש לנו היא נצחית ו

ממילא הכל כדאיתא הרי אני שואל את החכמה והכל בכלל, חכמה היא התורה וזה ביקש 
  . ע"כ.שלמה המלך ע"ה

: בחנוכה בהיות שהיו משניאי הדת ורצו לבטל את ישראל מתורה (מקץ)במאור עינים 

וכן בכל דור ודור  ,שו להם נסים שעמדנו בתורתינו ובחוקים שלנוולהעבירם מן החוקים ונע

ועל כל זה מה שאנו יכולים  ,בבוא הזמן הוא מסוגל לזה שנחזיק בתורתינו ובחוקים שלנו

כי ידוע כי האבות  ,להתחזק בדברי תורה ובחוקים הוא מחמת שהראשונים התפללו על זה

במהרה בימינו לכן כתיב באברהם  התפללו בימיהם על העתיד להיות עד ביאת המשיח

כן רמז אברהם אבינו עליו השלום על  ,שם תשש כחו והתפלל על הדבר 'וירדוף עד דן'

, הוא כ"ה 'שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה' (בראשית כב ה)חנוכה באומרו 

דבר וכמו כן יוסף הצדיק חרד על ה ,בכסליו שהתפלל שינצחו את היונים בימי מתתיהו

שיעשה השם ניסים  ,יחנך לשון חנוכה 'אלהים יחנך בני' (שם מג כט) ורמז בדברו עם בנימין

ובכל שנה ושנה יש מפלת הרשעים של אומות העולם שונאי הדת עד  ,ונפלאות בחנוכה

ערכתי נר ' (תהלים קלב יז) שיפלו ויתבטלו לגמרי ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו וזהו

וזהו עד שתכלה  ,ויתבטלו כל הקליפות וכה הוא הערכה שיבוא משיח צדקינומן נר חנ 'למשיחי

  . ע"כ.'תרמוד בהרים'רגלי דתרמודאי הוא הקליפה כדכתיב 
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ה ֹאָתם  חצוצרות: .יב ֲעׂשֶ ה ּתַ ֶסף ִמְקׁשָ י ֲחצֹוְצֹרת ּכֶ ּתֵ ה ְלָך ׁשְ אֹמר: ֲעׂשֵ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ַתח ֹאֶהל ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא  ל ָהֵעָדה ֶאל ּפֶ ֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ּכָ ֲחנֹות: ְוָתְקעּו ּבָ ע ֶאת ַהּמַ ָהֵעָדה ּוְלַמּסַ

רּוָעה ְוָנְסעוּ  ם ּתְ ָרֵאל: ּוְתַקְעּתֶ י ַאְלֵפי ִיׂשְ יִאים ָראׁשֵ ׂשִ ַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהּנְ  מֹוֵעד: ְוִאם ּבְ

ֲחנֹות ַהֹחִנים ֵקְדמָ  רּוָעה ִיְתְקעּו ַהּמַ יָמָנה ּתְ ֲחנֹות ַהֹחִנים ּתֵ ִנית ְוָנְסעּו ַהּמַ רּוָעה ׁשֵ ם ּתְ ה: ּוְתַקְעּתֶ

ֲחֹצְצרֹות ְוָהיוּ  ְתְקעּו ְוֹלא ָתִריעּו: ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ּבַ ָהל ּתִ  ְלַמְסֵעיֶהם: ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהּקָ

ת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם ָלֶכם ְלֻחּקַ ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ : ְוִכי ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ּבְ

ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ם ֵמֹאְיֵביֶכם: ּוְביֹום ׂשִ ְעּתֶ ם ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוׁשַ ְרּתֶ ֲחֹצְצֹרת ְוִנְזּכַ ּבַ

ֲחֹצְצֹרת ַעל עֹ  ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ רֹון ִלְפֵני ּוְבָראׁשֵ ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ
  ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:

ויהי בישרון מלך:  (דברים לג ה)עשה לך. שיהיו תוקעין לפניך כמלך, כמו שנאמר  ברש"י:

צה לדבר : למקרא העדה. כשתר(עשה לך. אתה עושה ומשתמש בהם ולא אחר)עשה לך. משלך: 

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 

א סימן למקרא העדה, שנאמר ונועדו אליך כל בהקשת הקרנס: ותקעו בהן. בשתיהן והו

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 

המקראות תרועה. סימן מסע המחנות תקיעה תרועה ותקיעה, כך הוא נדרש בספרי מן 

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 

מקרא העדה למסע את המחנות תלמוד לומר ובהקהיל את ותוקע, ומעתה אין חלוק בין 

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 

ל עלתיכם. בקרבן צבור תרועה ותקיעה: ובני אהרן יתקעו. במקראות ובמסעות הללו: ע

הכתוב מדבר: אני ה' אלהיכם. מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות, שנאמר ותקעתם 

  . ע"כ.הרי שופרות, לזכרון הרי זכרונות, אני ה' אלהיכם זה מלכיות וכו'

בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים : (הלכות כלי המקדש ג ה)ברמב"ם 

'וביום שמחתכם  י) (במדבר יעת הקרבן והלוים אומרין שירה שנאמר בחצוצרות בש

החצוצרה היתה נעשית מן עשת של כסף.  .ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות'

עשה אותה מן הגרוטאות של כסף כשירה. משאר מיני מתכות פסולה. והחלילין שהיו מנגנין 
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 חיי תמיד מסכת תמידתקי
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ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני בהן היה אבוב שלהן של קנה. מפני שקולו ערב 
  .שהוא מחלק יפה

  

וז"ל: עשה לך שתי חצוצרות כסף  (בהעלותך)בספה"ק אוהב ישראל  , איתאבענין החצוצרות

וגו'. שמעתי בשם הרב הקדוש כו' מוה' דוב בער זללה"ה שאמר אלו הדיבורים, עשה לך 

ברים לא שמעתי, וי"ל ביאור שתי חצוצרו"ת נוטריקון שתי חצי צורות. אך פירושן של הד

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 

יע, ועוד נודע מספה"ק כי משרע"ה הוא בחי' דעת העליון והוא בבחי' מקבל בחי' המשפ

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 

ריין איזה בחי' נק' בבחי' מקבל ואיזה בבחי' משפיע. כי י"ל יכולין להשיג הדברים על בו

(פסחים שהמשפיע בעצמו נקרא מקבל לגודל התענוג שמקבל מזה שמשפיע, ע"ד שאחז"ל 

יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק. ועכ"ז ב' בחינות המה וכל אחד נק'  קיב.)

זכר ונקבה בראם  (בראשית ה ב)"ש בבחי' חצי צורה כי צורה שלימה הוא דכר ונוקבא. כמ

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' 

חצי צר"ת שתי בחי' משה בחי' דכר ונוקבא וכמבואר. כסף, היינו שאלו הבחי' יהיו שתי 

נכספה וגם כלתה נפשי. גם כסף הוא בחי'  (תהלים פד ג)נכספים ונחשקים זה לזה מלשון 

חס"ד היינו כדי להמשיך חסד לכל העולמות. מקשה תעשה אותם, היינו שיהיו מחוברים 

למקרא העדה ולמסע את המחנות, היינו אלו השני בחי'  ביחודא חדא ורזא דאחד. והיו לך

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 

קעו ויתחברו אלו השני בחי' וחנינות. מחנות, הוא מלשון חנו"ן. ותקעו בהן, היינו כשית

ויתקעהו ימה סוף. אז ונועדו אליך כל העד"ה, כל הבחי'  (שמות י יט)ברזא דאחד מלשון 

דע"ת. אל פתח אוהל מועד, בחי' מלכותא קדישא בסוד זה השער לה' צדיקים יבואו בו. 

 . גם תקיעה הוא קול פשוט מורה על חסד ורחמים. ואם באמת יתקעו. אז(תהלים קיח כ)

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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תקיא  חיי תמיד משנה ד פרק ז
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ואאלפך חכמה. ותקעתם תרועה, תרועה הוא מלשון ריעות  (איוב לג לג)ובחי' אלפי"ן בסוד 

סעו המחנות החונים קדמה, יסוד חסדי דעתיקא קדישין הנק' בבחי' ימי והתחברות. ואז ונ

קד"ם. ותקעתם תרועה שנית. היינו בריעות והתחברות השני. אז ונסעו המחנות החונים 

הרוצה  (ב"ב עה.)תימנה, היינו החסדים טובים הנקראים בבחי' ימין שהוא דרום, גם ע"ד 

נו להמשכת השפעת החסדים צריך ריעות להחכים ידרים. תרועה יתקעו למסעיהם, היי

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 

החסד  הפשוט. ולא תריעו. ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות, היינו ע"י הכהן איש

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 

וצרת, היינו שתחברו ותייחדו אלו הבחי' שני חצי צורות לנצוח מלחמה זאת והרעותם בחצ

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 

י' ימי קד"ם. וע"י שפע עליונה זכה לפני ה' היינו מבחי' קדם ה' קודם הוי"ה. והיינו מבח

ובהירה וצחה כזו ונושעתם מאויביכם ממלחמת אויביכם. וכיה"ר שנזכה כולנו יחד לזה 
  בב"א. והמשכיל יבין כ"ז היטב. ע"כ.

וז"ל: וכמו"ש הרבי ר' בער זצללה"ה על הפסוק  (פרשת שקלים)בספה"ק ישמח ישראל  איתא

ירוף חצוצרות 'חצי צורות', והיינו שכנסת ישראל 'עשה לך שתי חצוצרות', צ (במדבר י ב)

עם דודה שהם כחצי צורה כל אחד ואחד לבדו, כביכול כבודו לפי רצונו ית"ש כל אהבתו 

'אני לדודי ועלי תשוקתו',  (שיר השירים ז יא)והתדבקותו בתאומתו כנס"י, וכמאמר הכתוב 

נושי, והיא גם כן משתוקקת וההשתוקקות מכביכול לכנס"י אי אפשר להשיג ולצייר בשכל א

ומתדבקת בנפש ובר"נ לבוראה יתברך שמו עד שנעשה הכל אחד, וזה חצוצרות כסף, 
  שהחצי צורות נכספים זה לזה. ע"כ.

 

א. זרע לוי מובדל וז"ל:  )יא-יא, ד א-הלכות כלי המקדש ג א(עבודת הלוים, ברמב"ם  .יג

' את שבט הלוי' ומצות עשה 'בעת ההיא הבדיל ה (דברים י ח)לעבודת המקדש שנאמר 

 (במדבר יח כג)להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש בין רצו בין שלא רצו שנאמר 

'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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ש. ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש ב. עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקד

'ושרת  (דברים יח ז)ולהניף דלתותיו. ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום. שנאמר 

בשם ה' אלהיו ככל אחיו הלוים' אי זהו שירות שהוא בשם ה' הוי אומר זו שירה. ומתי 

היין. אבל עולות אומר שירה על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת בעת ניסוך 

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 

קר השירה שהיא עבודתה בפה. ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר. מהן לוים שעי

ומהן ישראלים מיוחסין המשיאין לכהונה. שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס. ואין אלו 

  המשוררים על פי הכלים עולין למנין השנים עשר. 

ן פוחתין משני נבלים ד. ובמה הם מנגנין. בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל. ואי

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. 

חצוצרות בשעת הקרבן והלוים ה. בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים ב

'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם  (במדבר י י)אומרין שירה שנאמר 

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. 
  קולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחלק יפה. מפני ש

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 
  עבודה היא ודוחה את השבת. דוחה שבת מפני שהוא חליל של קרבן וחליל של קרבן 

 (במדבר ח כד)ז. אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו עד שילמדוהו חמש שנים תחלה. שנאמר 

'מבן שלשים שנה'  (במדבר ד ג)'זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה' וכתוב אחד אומר 

ט, (במדבר ד יהא כיצד חמש ללמוד. ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש שנאמר 

  'איש איש על עבודתו'.  במדבר ד מט)

'ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה' אינו אלא  (במדבר ח כה)ח. זה שנאמר בתורה בלוים 

בזמן שהיו נושאין המקדש ממקום למקום. ואינו מצוה נוהגת לדורות. אבל לדורות אין הלוי 
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ל לעבודתו במקדש. נפסל בשנים ולא במומין אלא בקול שיתקלקל קולו מרוב הזקנה יפס
  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 

אלו העובדים ביום שלהן איש איש על עבודתו.  בו אנשים ידועים. וראשי האבות מחלקין

'אך אל כלי הקדש ואל המזבח  (במדבר יח ג)וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח שנאמר 
  לא יקרבו ולא ימותו' 'לא יקרבו' לעבודה אבל ליגע מותרין. 

י. וכשם שהלוים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הכהנים. כך הכהנים מוזהרין שלא לעבוד 

'גם אתם' וכן הלוים עצמם  (במדבר יח ג)'גם הם'  (במדבר יח ג)הלוים שנאמר  עבודת

מוזהרים שלא יעשה אחד מלאכת חבירו. שלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר 
  'איש איש על עבודתו ואל משאו'.  (במדבר ד יט)שנאמר 

חייבין מיתה בידי יא. לוים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו 

'ולא ימותו' אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא  (במדבר יח ג)שמים שנאמר 
  תעשה. 

'ויבדל  כג יג) '(דברי הימים אא. הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות שנאמר 

אהרן להקדישו קדש קדשים' ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן 
  'וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב'.  (ויקרא כא ח)מר שנא

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. 

שוים ברגלים. וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה ד. ומצות עשה להיות כל המשמרות 

'וכי  (דברים יח ו)לעבוד עובד וחולק עמהם. ואין אומרין לו לך עד שיגיע משמרך שנאמר 
  יבא הלוי מאחד שעריך' וגו'. 

ה. בד"א בקרבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של עצרת. אבל נדרים 

(דברים יח תן אלא משמר שזמנו קבוע ואפילו ברגל. שנאמר ונדבות ותמידין אין מקריבין או

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתקיד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות' כלומר חלק כחלק יאכלו בקרבנות הצבור.  ח)
  ואין חלק כחלק בשאר הדברים שכבר חלקו אותם האבות וקבעום כל משמר ומשמר בשבתו. 

תי הלחם בכל המשמרות. ו. וכן עבודת לחם הפנים במשמר שזמנו קבוע. אבל עבודת ש

'מאחד שעריך מכל ישראל' בשעה  (דברים יח ו)ומניין שאינו מדבר אלא ברגלים שנאמר 

'חלק  (דברים יח ח)שכל ישראל באין בשער אחד. ומניין שאינו מדבר אלא בכהנים שנאמר 
  כחלק יאכלו' ואין שם מתנות במקדש להאכל אלא לכהנים בלבד. 

 (דברים יח ו)"ז בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה שנאמר ז. וכן כהן שהיה לו קרבן ה

'ושרת' ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר ע"י  (דברים יח ז)'ובא בכל אות נפשו' 

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. 

לי מומין טהורים שבאותו ט. היה טמא בקרבנות הצבור וכל הכהנים טמאים נותנו לבע
  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. 

בית אב ואנשיו עובד  יא. כל ראש משמר ומשמר מחלק משמרו לבתי אבות. עד שיהיה כל

ביום אחד מימות השבת. והאחר ביום של אחריו. והאחר ביום של אחריו. ולכל בית אב ואב 
  ראש אחד ממונה עליו.

 

וז"ל: א. סדר עבודות התמידות בכל יום כך הוא.  (הלכות תמידין ומוספין ו)רמב"ם ב .יד

ותחין לו. ומבלשין את סמוך לעלות השחר יבוא הממונה שעל הפייסות ויקיש על העזרה ופ

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 

נו. ואחר כך מסדר מערכה גדולה. ואחר כך מסדר מערכה שנייה ואחר כך מעלה שני שאמר

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 

הכהנים שזכו להעלות האיברים ושוהין שם עד מושכו לבית המטבחים. והולכין אחריו 

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.

ה ב. והמדשן את המזבח מדשנו בשעה שהשוחט שוחט את התמיד. ואחר כך זורק הדם ז
  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 

ותנין על המזבח מלמעלה בין קרן לקרן במקום הילוך רגלי במזרחו. ושל ראשי חדשים נ

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 
  הזאת עבודה אינן חוששין. שהמלח חוצץ בין רגליהם ובין הכבש הואיל ואין ההולכה

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 

נשי משמר הנכנס. מי ששכן את שמו בבית הזה ישכין ביניכם אהבה אחוה שלום וריעות. לא

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 
  הכהנים. מעלות האולם הוא ואחיו

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 

ובא. וראש המעמד כשהיה שומע את קולה היה מעמיד את הטמאים על שער בשיר והוא רץ 

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 

ש כמו שביארנו במקומה. ואחר מעלות האולם ומברכין ברכת כהנים ברכה אחת בשם המפור

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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על שולחן החלבים ושתי חצוצרות ו. כשהיו נותנין היין למנסך. היו שני כהנים עומדין 

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 

והשתחוו כל העם שבעזרה. על כל פרק תקיעה ועל כל  הלוים בשיר. הגיעו לפרק תקעו
  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 
  ים הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן שירה.נסכ

'לה' הארץ ומלואה'.  (תהילים כד א)ט. השיר שהיו הלוים אומרין. ביום הראשון היו אומרין 

'גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלהינו הר קדשו' וגו'. בשלישי  (תהילים מח ב)בשני היו אומרין 

ב אלהים ישפוט'. ברביעי היו אומרין 'אלהים נצב בעדת אל בקר (תהילים פב א)היו אומרין 

'הרנינו  (תהילים פא ב)'אל נקמות ה' אל נקמות הופיע'. בחמישי היו אומרין  (תהילים צד א)

'ה' מלך גאות לבש  (תהילים צג א)לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב'. בששי היו אומרין 

ר שיר ליום השבת'. במוספי 'מזמו (תהילים צב א)לבש ה' עוז התאזר' וגו'. בשבת היו אומרין 

'האזינו' וחולקין אותה לששה פרקים הזי'ו ל'ך כדרך  (דברים לב א)שבת אומרים שירת 

שקוראין אותה ששה בבית הכנסת. ואומרין פרק בכל שבת. גמרו השירה בששה שבתות 

 (שמות טו'אז ישיר משה' ו'מי כמוכה' וגו'  (שמות טו א)חוזרין לראש. במנחה של שבת אומר 

'הרנינו לאלהים עוזנו'. ואם חל להיות  (תהילים פא ב). במוסף של ראש השנה היו אומרין יא)

'הסירותי מסבל שכמו' וגו'. במנחה של ראש השנה היו אומרים  (תהילים פא ז)בחמישי אומר 
  'קול ה' יחיל מדבר' וגו'. (תהילים כט ח)

ירה של שבת כדי לפרסם י. ראש חדש שחל להיות בשבת שירה של ראש חדש דוחה את ש
  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 
  שביארנו. המערכות והפייסות. שאין עושין דברים אלו אלא בכל יום בשחר לבד כמו

 

והא דקאמר מזמור שיר לעתיד לבוא, אין רצונו לומר שהלוים בתפארת ישראל וז"ל:  .טו

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 

בר מעניין של שבת, ויש לכאורה לתמוה למה התייחד מזמור זה ליום נזכר בהמזמור שום ד

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 

די ה' על ג' מיני עתיד שהן לעומות היקף ימי הבריאה, נאות לו לאדם להתבונן ולשורר חס

מזמור שיר לעתיד לבוא, על מה שעתיד לבוא על האדם  (א)מגמת פני כל אדם, והם 

מזמור שיר ליום שכולו שבת, הוא חיי עולם הבא אחר  (ב)בעה"ז, כי לא כלו רחמיו ית', 

גם מזמור שיר  (ג)פרידת הנפש מהגוף, כי גם אז יחסה האדם בסתר כנפי רחמיו ית', 

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 

[עי' בר"ה (דל"א א'), ובדרוש אור החיים שחברנו בס"ד בסוף סדר יטב, הזה, למעיין בכל דבריו ה

נזיקין, אולם למען לבאר העניין יפה, איך במזמור הזה כלולים דברי שיר על ג' מיני עתיד שזכרנו, 

, אמר מזמור שיר ליום השבת, בו נאה לשורר, ראינו להביא פי' המזמור הזה כפי הנראה לנו]

טוב להודות לה', רצה לומר כי זה היום שאין אנחנו טרודים בו , [בבית המקדש]ולזמר 

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 

ורר בטחון בלבינו על העתיד הזמניי, אף , לע[כענין קחו לי מנגן]שמחה בלבנו ע"י זמר 

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, 

בזמן העתיד  להגיד בבוקר חסדך, דכשיאר לנו אור ההצלחה, נאמר כי בחסדך עוד יגדל

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 

בים, נלווה עלי עשור ועלי נבל ועלי הגיון בכנור, רצה לומר בג' ההגדה מחסדיך הר

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 

זה קולו עב, ולכן מנבל על ידי קולו כל נבל וכנור, דנבל מתריו עבים וגסים, ועל ידי 

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 

עיים שהן גסין ועבים, מזה מסתבר שרק כנור נעשה קוויו מבמ"ע שהן הדקין, והנבל קוויו נעשו מהמ

, כי שמחתני ה' בפעלך שעי"ז אין קולו נעים, ורצה לומר הכא על הנעים והבלתי נעים אהלל יה]

, ורצה לומר דכאשר אביט א"ע סביב בהעולם [פעולה היא בכל מקום דבר הנפעל בשלימות]
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ם צדדים כהויים, כולו שגמרתו היום בפעליך, ואראה בו גם כן כמה צדדים בהירים, אבל ג

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 

[מעשה הוא בכללות, וכשאסתכל בכל אלה, יתרומם שמחה בלבי שכ"כ במעשה ידיך ארנן 

, רצה לומר במעשה ידיך האחודיים עשה יחידית, עד שבכל פעולה יש הרבה מעשים]בכל מקום מ

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, 

י, וממה שקרה לי בעבר, אשפוט על העתיד, וממקריות העולם כולו, על מעשה יחידית של

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, 

אשמח בהם בהפרד הנשמה מהגוף, אמר מה גדלו מעשיך ה' בעולם הזה, אשר מאוד אתמה ו

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 

בהמיות, והוא נבער מדעת, וכל חייו כבעיר ובהמה הוא, לא תשוקתו ורדפו אחר תאותיו ה

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 

הצלחת האדם בעולם  באשר שלא יוכל להשיג ג' עקרים הללו שהרי הם הם המסבבים

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 

רוח רשעים כמו עשב, רצה לומר כשרואה זה החוטא ע"י תאותיו פורח ומתחזק כחו זה, בפ

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 

חו, לא ידעו ולא יבינו כי אלו הם סיבה אמיתית ביופי כמו הציצים ופרחים אשר בא

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 

וכח ידך רם וחזק  ואתה מרום לעולם ה', דאפי' בעולם העתה לעולם אינן בטוחים בטובם,

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 

, ואינם, ושם ותרם כראם קרני, שם בעולם הבא ירום ונישא הקרן שלי שלא אכלתיו הבא

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 

וב כי יתחלף הווייתי על ידי המיתה, להיות בעולם הבא המות שיפגשני אז ככל אדם, אחש

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 

ה ישורר גם כן על העתיד הסופיי הזה, עד כאן דיבר המשורר מהעתיד שבעולם הבא, ומעת

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 

ע שיבוא שיש לי, והם הראייה, והשמיעה, הראייה במה שאראה לפני, והשמיעה במה שאשמ

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 

היטב, ולמלמדי הטיתי אזני, להאמין באמונה שלימה במה שנמסר לנו על זה תשמענה אזני 

מדור דור, ומה אראה ומה אשמע, הנה ראיתי צדיק כתמר יפרח, דמה תמר זה אינו עושה 

(כמו שכתבו הטבעיים דכל מיני דקל כך טבעם] כך הצדיק פרחים ופירות רק אחר זמן מרובה 

רק לבסוף, זה תבט עיני במורגל מאד גם בעולם הזה, ודנתי  במורגל טובתו היותר גדולה תתגלגל לו

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 

ר ארז שגם כשיכרתוהו, יונקתו ממנו תצא, ויתעבה ויתחזק יהיה גזעו מחליף חס ושלום, לכן נאמ

, כך הצדיק יתגדל ויתחזק אז יותר בהוד אלהי ברוחנית, יותר ויותר מבתחלה (כתענית כ"ה ב')

שתולים בבית ה', דהיינו  (א)ועתה עושה המשורר סכום מכל הג' עניינים שזכר, ואומר 

חדש שיבנה, שם יהיו הצדיקים שתולים בענין העתיד הסופיי, דהיינו העולם והבית ה' ה

ובחצרות אלהינו הוא העתיד שאחר פרידת הנפש מהגוף, שהוא כמו חצר לפני  (ב)מחדש, 

עוד ינובון בשיבה, דבעתיד  (ג)בית עולם התחייה, שם יפרחו, שיעשו פירות מעשיהן בסוף, 

ננים יהיו, גם הזמניי אף גם שירע להם עכשיו ייטיב להם בסוף, דשנים בצרכי הגוף, ורע

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.

  

, אי' במד"ר קודם (תהלים עו ג)וז"ל: ויהי בשלם סוכו וכו'  סוכות)(בתפארת שלמה  .טז

שברא העולם עשה לו סוכה בירושלים ואמר יה"ר שיכבשו רחמי את כעסי ואתנהג עם בני 

וחגותם אותו חג לד' שבעת ימים בשנה  (ויקרא כג מא)במדת הרחמים. הנ"ל דהנה כתיב 

הנ"ל הנה הרצון הטוב על בריאת  מלת בשנה הוא מיותר אך הנה כפי המבואר במד"ר
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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 

סוכו"ת ב (שם כג, מב)חוה"מ מתעורר הרצון הזה הטוב רעווא דרעווין של הבריאה. וזהו 

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.

וכתיב ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון ואיתא במדרש וז"ל:  ליל ב') סוכות(אמרי אמת ב

ולם עשה הקב"ה בירושלים סוכה כביכול שהיה מתפלל בתוכה תהלים מתחילת ברייתו של ע

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 

וזהו סוכות, ולעתיד כשיקים  והתפלה היא שתהיה לישראל עצה להתגבר על היצר הרע

  ע"כ. הקב"ה סוכת דוד הנופלת יהיה זה בשלימות.

 

שמעתי מכ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, בשם הרה"ק מאפטא זיע"א, על  .יז

, שבעת שיבוא משיח צדקנו ירצו אומות (תהילים עו יב)הפסוק 'כל סביביו יובילו שי למורא' 

זה מתנה הם יכולים להביא למשיח, הלא כסף וזהב וכל טוב העולם להביא לו מתנה. וכי אי

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 

בתוך הטומאה, ורחוק מאוד  לארץ ישראל, אלא ימצאו רק איזה יהודי שקוע עמוק עמוק

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.

 



  החיים              באר             ה

 
א  חיי תמיד מצות בניית בית המקדש
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  חיי תמיד
  

  שער הפסוקים
  
  

  הפסוקים בענייני מסכת תמיד



  החיים              באר             ה

 
תקכג  חיי תמיד מצות בניית בית המקדש

  

  

  

  

  
  

  מצות בניית בית המקדש
  שמות פרק כ"ה

  וְעָׂ֥שּו לִ֖י מִקְּדָׁ֑ש וְׁשָֽכְַנּתִ֖י ּבְתֹוָכֽם: ח
  ועשו לשמי בית קדושה:  ועשו לי מקדש. רש"י:

רְאֶ֣ה אֹֽותְךָ֔ ֵא֚ת ּתְַבנִ֣ית הַּמְִׁשּכָ֔ן וְֵא֖ת ּתְַבנִ֣ית ּכְכֹ֗ל אֲׁשֶ֤ר ֲאנִי֙ מַ ט
  :ּכָל־ּכֵלָ֑יו וְכֵ֖ן ּתַֽעֲׂשּֽו

. המקרא הזה מחובר (מנחות כט.)כאן, את תבנית המשכן  ככל אשר אני מראה אותך. רש"י:

ין (סנהדרלדורות  וכן תעשו. למקרא שלמעלה הימנו, ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך:

, אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות טז: שבועות יד:)

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:

 

X â W  

  

  כלי המנורה
  שמות פרק כ"ה

  ּומַלְקָחֶ֥יהָ ּומַחְּתֹתֶ֖יהָ ָזהָ֥ב ָטהֹֽור: לח
הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ולמושכן בפי  ומלקחיה. רש"י:

הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טוליי"ש 



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקכד

הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר בבקר בבקר, כשהוא  ותיה.ומחת בלע"ז:

מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה פויישד"א בלע"ז, כמו לחתות 

  : (ישעיה ל יד)אש מיקוד 
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  כלי המזבח
  שמות פרק כ"ז

ּומִזְרְקֹתָ֔יו ּומִזְלְגֹתָ֖יו ּומַחְּתֹתָ֑יו  וְעָׂשִ֤יתָ ּסִֽירֹתָיו֙ לְדַׁשְּנֹ֔ו וְיָעָיו֙ ג
  לְכָל־ּכֵלָ֖יו ּתַֽעֲׂשֶ֥ה נְֹחֽׁשֶת:

להסיר דשנו לתוכה, והוא שתרגם אונקלוס למספי קטמיה,  לדשנו. כמין יורות: סירותיו. רש"י:

לספות הדשן לתוכם, כי יש מלות בלשון עברית מלה אחת מתחלפת בפתרון, לשמש בנין וסתירה 

. (שם לא יב), וחלופו, ובכל תבואתי תשרש (איוב ה ג), אויל משריש (תהלים פ י)תשרש שרשיה כמו ו

, מפשח סעיפיה. וכמוהו וזה (שם י לג), וחלופו מסעף פארה (ישעיה יז ו)וכמוהו בסעיפיה פוריה 

סקלו , וחלופו כא יג) 'א (מלכים, שבר עצמיו. וכמוהו ויסקלוהו באבנים (ירמיה נ יז)האחרון עצמו 

. אף כאן לדשנו להסיר דשנו, (שם ה ב), הסירו אבניה, וכן ויעזקהו ויסקלהו סב י) ה(ישעימאבן 

כתרגומו, מגרפות שנוטל בהם הדשן, והן כמין כסוי קדרה של מתכת  ויעיו. ובלע"ז אדשצדר"יר:

נקליות כמין או ומזלגותיו. לקבל בהם דם הזבחים: ומזרקותיו. דק, ולו בית יד, ובלע"ז וידי"ל:

כפופים, ומכה בהם בבשר ונתחבים בו, ומתהפכין בהן על גחלי המערכה שיהא ממהר שריפתן, 

בית קבול יש להם, ליטול בהן גחלים מן  ומחתותיו. ובלע"ז קרוצינ"ש, ובלשון חכמים צנוריות:

המזבח לשאתם על מזבח הפנימי לקטרת, ועל שם חתייתן קרויים מחתות, כמו לחתות אש 

 לכל כליו. :(משלי ו כז), לשון שאיבת אש ממקומה, וכן היחתה איש אש בחיקו עיה ל יד)(ישמיקוד 

  כמו כל כליו: 
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  נרות המנורה
  שמות פרק כ"ז

וְַאּתָ֞ה ּתְצַּוֶ֣ה | ֶאת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֗ל וְיִקְחּ֨ו אֵלֶ֜יךָ ׁשֶ֣מֶן זַ֥יִת ָז֛ךְ  כ
  מִֽיד:ּכָתִ֖ית לַּמָאֹ֑ור לְהַֽעֲלֹ֥ת נֵ֖ר ּתָ



  החיים              באר             ה

 
תקכה  חיי תמיד קרבן תמיד

 כתית. , מגרגרו בראש הזית וכו':(פו.)זך. בלי שמרים, כמו ששנינו במנחות  ואתה תצוה. רש"י:

הזיתים היה כותש במכתשת ואינו טוחנן בריחים, כדי שלא יהא בו שמרים, ואחר שהוציא טפה 

ור, ראשונה, מכניסן לריחים וטוחנן, והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות, שנאמר כתית למא

 תמיד. :(שבת כא.)מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה  להעלות נר תמיד. ולא כתית למנחות:

, ואינה אלא מיום ליום. (במדבר כח ו)כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר עולת תמיד 

, ואינה אלא מחציתה בבקר ומחציתה בערב, אבל תמיד (ויקרא ו יג)וכן במנחת חביתין נאמר תמיד 

  אמור בלחם הפנים, משבת לשבת הוא: ה

ּבְאֹ֣הֶל מֹועֵד֩ ִמחּ֨וץ לַּפָרֹ֜כֶת אֲׁשֶ֣ר עַל־הָֽעֵדֻ֗ת יַֽעֲרֹךְ֩ ֹאתֹ֨ו  כא
ַאֽהֲרֹ֧ן ּובָנָ֛יו מֵעֶ֥רֶב עַד־ּבֹ֖קֶר לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה חֻּקַ֤ת עֹולָם֙ לְדֹ֣רֹתָ֔ם 

  מֵאֵ֖ת ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: 
ה מדתה שתהא דולקת מערב ועד בוקר, ושיערו חכמים חצי לוג תן ל מערב עד בוקר. רש"י:

  ללילי טבת הארוכין, וכן לכל הלילות, ואם יותר אין בכך כלום: 
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  קרבן תמיד
  שמות פרק כ"ט

וְזֶ֕ה אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶ֖ה עַל־הַּמִזְּבֵ֑חַ ּכְבָׂשִ֧ים ּבְנֵֽי־ׁשָָנ֛ה ׁשְנִַ֥ים לַּיֹ֖ום  לח
  ּתָמִֽיד:

אֶת־הַּכֶ֥בֶׂש הָֽאֶחָ֖ד ּתַֽעֲׂשֶ֣ה בַּבֹ֑קֶר וְאֵת֙ הַּכֶ֣בֶׂש הַׁשֵּנִ֔י ּתַֽעֲֶׂש֖ה  לט
  ּבֵ֥ין הָֽעַרְּבִָֽים:

וְעִׂשָּרֹ֨ן סֹ֜לֶת ּבָלּ֨ול ּבְׁשֶ֤מֶן ּכָתִית֙ רֶ֣בַע ַההִ֔ין וְנֵ֕סֶךְ רְבִיעִ֥ת הִַה֖ין  מ
  יָ֑יִן לַּכֶ֖בֶׂש ָהֽאֶחָֽד:

לא לחובה נאמר  בשמן כתית. שירית האיפה, מ"ג ביצים וחומש ביצה:ע ועשרון סולת. רש"י:

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, 

לספלים, כמו ששנינו  ונסך. שלשה לוגין: ההין. רבע :(מנחות פו.)שאף הטחון ברחיים כשר בהן 

, שני ספלים של כסף היו בראש המזבח, ומנוקבים כמין שני חוטמין דקים, (מח)במסכת סוכה 



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקכו

נותן היין לתוכו, והוא מקלח ויוצא דרך החוטם, ונופל על גג המזבח, ומשם יורד לשיתין במזבח 

  בית עולמים, ובמזבח הנחשת יורד מן המזבח לארץ: 

וְאֵת֙ הַּכֶ֣בֶׂש ַהׁשֵּנִ֔י ּתַֽעֲׂשֶ֖ה ּבֵ֣ין ָהֽעַרְּבָ֑יִם ּכְמִנְַח֨ת הַֹּב֤קֶר  מא
  ּוכְנִסְָּכּה֙ ּתַֽעֲֶׂשה־ּלָּ֔ה לְרֵ֣יחַ נִיחֹ֔חַ אִׁשֶּ֖ה לַֽיהֹוָֽה:

על המנחה נאמר, שמנחת נסכים כולה כליל, וסדר הקרבתם, האיברים  לריח ניחוח. רש"י:

  : (ויקרא כג לז)נחה, שנאמר עולה ומנחה בתחלה ואחר כך המ

עֹלַ֤ת ּתָמִיד֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם ֶּפ֥תַח אֹֽהֶל־מֹועֵ֖ד לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה אֲׁשֶ֨ר  מב
  אִּוָעֵ֤ד לָכֶם֙ ׁשָּ֔מָה לְַדּבֵ֥ר אֵלֶ֖יךָ ׁשָֽם:

כשאקבע מועד לדבר  אשר אועד לכם. מיום אל יום, ולא יפסיק יום בנתיים: תמיד. רש"י:

ך, שם אקבענו לבא. ויש מרבותינו למדים מכאן, שמעל מזבח הנחשת היה הקב"ה מדבר עם אלי

, כמו שנאמר ודברתי אתך מעל (שמות כה כב)משה משהוקם המשכן, ויש אומרים מעל הכפורת 

הכפורת. ואשר אועד לכם האמור כאן אינו אמור על המזבח, אלא על אהל מועד הנזכר 

  במקרא: 
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  הקטורת
  'ל ת פרקשמו

  וְעָׂשִ֥יתָ מִזְּבֵ֖חַ מִקְטַ֣ר קְטֹ֑רֶת עֲצֵ֥י ׁשִּטִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶ֥ה אֹתֹֽו: א
  להעלות עליו קיטור עשן סמים:  מקטר קטורת. רש"י:

ַאּמָ֨ה ָאְרּכֹ֜ו וְַאּמָ֤ה רָחְּבֹו֙ רָבּ֣ועַ יִֽהְיֶ֔ה וְַאּמָתַ֖יִם קֹֽמָתֹ֑ו ִמּמֶּ֖נּו  ב
  קַרְנֹתָֽיו:

יתָ֙ אֹתֹ֜ו ָזהָ֣ב ָטהֹ֗ור אֶת־ּגַּגֹ֧ו וְאֶת־קִֽירֹתָ֛יו סָבִ֖יב וְצִּפִ ג
  וְאֶת־קַרְנֹתָ֑יו וְעָׂשִ֥יתָ ּלֹ֛ו זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:

זה היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל  את גגו. רש"י:

  סימן הוא לכתר כהונה:  זר זהב. חנייתם:



  החיים              באר             ה

 
תקכז  חיי תמיד הקטורת

י֩ טַּבְעֹ֨ת זָהָ֜ב ּתַֽעֲׂשֶה־ּלֹ֣ו | מִּתַ֣חַת לְזֵרֹ֗ו עַ֚ל ׁשְּתֵ֣י צַלְעֹתָ֔יו ּוׁשְּתֵ ד
  ּתַֽעֲׂשֶ֖ה עַל־ׁשְנֵ֣י ִצּדָ֑יו וְהָיָה֙ לְבָּתִ֣ים לְבַּדִ֔ים לָׂשֵ֥את אֹתֹ֖ו ּבָהֵָּֽמה:

ו שבשני כאן הוא לשון זויות כתרגומו, לפי שנאמר על שני צדיו, על שתי זויותי צלעותיו. רש"י:

  לכל בית תהיה הטבעת לבד:  לבתים לבדים. מעשה הטבעות האלה: והיה. צדיו:

  וְעָׂשִ֥יתָ אֶת־הַּבַּדִ֖ים עֲצֵ֣י ׁשִּטִ֑ים וְצִּפִיתָ֥ אֹתָ֖ם זָָהֽב: ה

וְנָֽתַָּת֤ה אֹתֹו֙ לִפְנֵ֣י הַּפָרֹ֔כֶת אֲׁשֶ֖ר עַל־אֲרֹ֣ן הָֽעֵדֻ֑ת לִפְנֵ֣י הַּכַֹּפ֗רֶת  ו
  עַל־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲׁשֶ֛ר אִּוָעֵ֥ד לְךָ֖ ׁשָּֽמָה:אֲׁשֶר֙ 
שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, תלמוד לומר לפני  לפני הפרכת. רש"י:

  הכפרת, מכוון כנגד הארון מבחוץ: 

וְהִקְטִ֥יר עָלָ֛יו ַאֽהֲרֹ֖ן קְטֹ֣רֶת סַּמִ֑ים ּבַּבֹ֣קֶר ּבַּבֹ֗קֶר ּבְהֵֽיטִיבֹ֛ו  ז
  ת יַקְטִירֶָּֽנה:אֶת־הַּנֵרֹ֖ 

לשון נקוי הבזיכין של המנורה מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל  בהיטיבו. רש"י:

לוצי"ש בלע"ז, וכן כל נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום שנאמר שם  הנרות. בקר ובקר:

  העלאה, שהוא לשון הדלקה: 

הָֽעַרְּבַ֖יִם יַקְטִירֶּ֑נָה ְקטֹ֧רֶת ּתָמִ֛יד ּובְהַֽעֲלֹ֨ת ַאֽהֲרֹ֧ן אֶת־הַּנֵרֹ֛ת ּבֵ֥ין  ח
  לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה לְדֹרֹֽתֵיכֶֽם:

בכל יום, פרס מקטיר שחרית, ופרס  יקטירנה. כשידליקם להעלות להבתן: ובהעלות. רש"י:

  מקטיר בין הערבים: 

תְִּסכּ֖ו לֹא־תַֽעֲלּ֥ו עָלָ֛יו קְטֹ֥רֶת זָָר֖ה וְעֹלָ֣ה ּומִנְחָ֑ה וְנֵֶ֕סךְ לֹ֥א  ט
  עָלָֽיו:
 שום קטורת של נדבה, כולן זרות לו חוץ מזו: קטרת זרה. על מזבח זה: לא תעלו עליו. רש"י:

  ולא עולה ומנחה. עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של לחם:  ועולה ומנחה.

ים וְכִּפֶ֤ר ַאֽהֲרֹן֙ עַל־קַרְנֹתָ֔יו ַאחַ֖ת ּבַׁשָָּנ֑ה מִּדַ֞ם חַּטַ֣את הַּכִּפֻרִ֗ י
  ַאחַ֤ת ּבַׁשָָּנה֙ יְַכּפֵ֤ר עָלָיו֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם קֹֽדֶׁש־קָֽדָׁשִ֥ים הּ֖וא לַֽיהֹוָֽה: 

ביום הכפורים, הוא שנאמר באחרי מות ויצא אל  אחת בשנה. מתן דמים: וכפר אהרן. רש"י:

 הם פר ושעיר של יום הכפורים, חטאת הכפרים. :(ויקרא טז יח)המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו 



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקכח

המזבח מקודש לדברים הללו בלבד, ולא  קדש קדשים. המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו:

  לעבודה אחרת:
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  קידוש ידים ורגלים
  שמות פרק ל'

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־ֹמׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: יז

תֹ֗ו ּבֵֽין־אֶֹ֤הל וְעָׂשִ֜יתָ ּכִּיֹ֥ור נְחֹׁ֛שֶת וְכַּנֹ֥ו נְחֹׁ֖שֶת לְרָחְָצ֑ה וְנָֽתַּתָ֣ אֹ  יח
  מֹועֵד֙ ּובֵ֣ין הַּמִזְּבֵ֔חַ וְָנֽתַּתָ֥ ׁשָּ֖מָה מִָֽים:

כתרגומו בסיסיה, מושב  וכנו. כמין דוד גדולה, ולה דדים המריקים בפיהם מים: כיור. רש"י:

מזבח העולה, שכתוב בו שהוא לפני פתח  ובין המזבח. מוסב על הכיור: לרחצה. מתוקן לכיור:

ד, והיה הכיור משוך קמעא, ועומד כנגד אויר שבין המזבח והמשכן ואינו מפסיק משכן אהל מוע

, כלומר (שמות מ כט)כלל בנתיים, משום שנאמר ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל מועד 

מזבח לפני אהל מועד, ואין כיור לפני אהל מועד, הא כיצד, משוך קמעא כלפי הדרום, כך 

  : (נט.)שנויה בזבחים 

  רָֽחֲצּ֛ו ַאֽהֲרֹ֥ן ּובָנָ֖יו מִּמֶּ֑נּו אֶת־יְדֵיהֶ֖ם ְואֶת־רַגְלֵיהֶֽם:וְ יט
, כיצד (יט:)בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו, וכך שנינו בזבחים  את ידיהם ואת רגליהם. רש"י:

קדוש ידים ורגלים, מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו 

  השמאלית, ומקדשן: 

ּבְבָֹא֞ם אֶל־אֹ֧הֶל מֹועֵ֛ד יִרְחֲצּו־מַ֖יִם וְלֹ֣א יָמֻ֑תּו אֹ֣ו בְגִׁשְּתָ֤ם  כ
  אֶל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ לְׁשָרֵ֔ת ְלהַקְטִ֥יר אִׁשֶּ֖ה לַֽיהֹוָֽה:

להקטיר שחרית ובין הערבים קטרת, או להזות מדם פר כהן  בבואם אל אהל מועד. רש"י:

הא אם לא ירחצו ימותו, שבתורה נאמרו כללות,  ותו.ולא ימ המשיח ושעירי עבודת אלילים:

  החיצון, שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר:  אל המזבח. ומכלל לאו אתה שומע הן:

וְרָֽחֲצּ֛ו יְדֵיהֶ֥ם וְרַגְלֵיהֶ֖ם וְלֹ֣א יָמֻ֑תּו וְהָֽיְתָ֨ה לֶָה֧ם חָק־עֹולָ֛ם לֹ֥ו  כא
  ּולְזַרְעֹ֖ו לְדֹֽרֹתָֽם: 



  החיים              באר             ה

 
תקכט  חיי תמיד הקטורת

לחייב מיתה על המשמש במזבח ואינו רחוץ ידים ורגלים, שממיתה הראשונה  ו.ולא ימות רש"י:

  לא שמענו אלא על הנכנס להיכל: 
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  הקטורת
  שמות פרק ל'

וַּיֹ֩אמֶר֩ יְהֹוָ֨ה אֶל־מֹׁשֶ֜ה קַח־לְךָ֣ סַּמִ֗ים נָטָ֤ף | ּוׁשְחֵ֨לֶת֙  לד
  ד יִֽהְֶיֽה:וְחֶלְּבְנָ֔ה סַּמִ֖ים ּולְבָֹנ֣ה זַּכָ֑ה ּבַ֥ד ּבְבַ֖ 

הוא צרי, ועל שאינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף קרוי נטף, ובלע"ז גומ"א, והצרי  נטף. רש"י:

שורש בשם, חלק ומצהיר כצפורן, ובלשון המשנה קרוי צפורן, וזהו  ושחלת. קורין לו טרי"אקה:

בין סממני  בשם שריחו רע, וקורין לו גלב"נא, ומנאה הכתוב וחלבנה. שתרגם אונקלוס וטופרא:

הקטורת, ללמדנו שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפלתנו את פושעי ישראל 

י"א סממנין נאמרו  (כריתות ו:)מכאן למדו רבותינו  ולבונה זכה. אחרים: סמים. שיהיו נמנין עמנו:

ד כמו לו למשה בסיני, מעוט סמים שנים, נטף ושחלת וחלבנה ג', הרי ה', סמים, לרבות עו

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, 

בד  והקנמון, הרי י"א. בורית כרשינה אינו נקטר, אלא בו שפין את הצפורן ללבנה שתהא נאה:

אלו הארבעה הנזכרים כאן יהיו שוין משקל במשקל, כמשקלו של זה כך משקלו של  ד יהיה.בב

זה, וכן שנינו, הצרי והצפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים מנה. ולשון בד, נראה 

  בעיני שהוא לשון יחיד, אחד באחד יהיה, זה כמו זה: 

  ה רֹוקֵ֑חַ מְמֻּלָ֖ח טָהֹ֥ור קֹֽדֶׁש:וְעָׂשִ֤יתָ אֹתָּה֙ ְקֹט֔רֶת רֹ֖קַח מַֽעֲׂשֵ֣ לה
כתרגומו מעורב, שיערב שחיקתן יפה יפה זה עם זה, ואומר אני שדומה לו  ממלח. רש"י:

, על שם שמהפכין את המים במשוטות (יחזקאל כז כז), מלחיך וחובליך (יונה א ה)וייראו המלחים 

ן עם המים, וכל דבר שאדם כשמנהיגים את הספינה, כאדם המהפך בכף ביצים טרופות לערב

ממולח יהיה, וטהור יהיה,  ממולח טהור קדש. רוצה לערב יפה יפה, מהפכו באצבע או בבזך:

  וקדש יהיה: 

וְׁשָֽחַקְּתָ֣ מִּמֶּ֘נָה֘ ָהדֵק֒ וְנַָֽתּתָ֨ה מִּמֶָּ֜נה לְִפנֵ֤י הָֽעֵֻדת֙ ּבְֹא֣הֶל מֹועֵ֔ד  לו
  קָֽדָׁשִ֖ים ּתִהְֶי֥ה לָכֶֽם: אֲׁשֶ֛ר אִּוָעֵ֥ד לְךָ֖ ׁשָּ֑מָה קֹ֥דֶׁש

 היא קטרת שבכל יום ויום שעל מזבח הפנימי שהוא באהל מועד: ונתתה ממנה וגו'. רש"י:

  כל מועדי דבור שאקבע לך, אני קובעם לאותו מקום: אשר אועד לך שמה.



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקל

דֶׁש וְהַּקְטֹ֨רֶת֙ אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעֲׂשֶ֔ה ּבְַמ֨תְֻּכנְָּתּ֔ה לֹ֥א תַֽעֲׂשּ֖ו לָכֶ֑ם קֹ֛  לז
  ּתִהְֶי֥ה לְךָ֖ לַֽיהֹוָֽה:

  שלא תעשנה אלא לשמי:  קדש תהיה לך לה'. במנין סממניה: במתכנתה. רש"י:

  אִ֛יׁש אֲׁשֶר־יַֽעֲׂשֶ֥ה כָמֹ֖והָ לְהָרִ֣יחַ ּבָּ֑ה וְִנכְרַ֖ת מֵֽעַּמָֽיו:  לח
  אבל עושה אתה במתכנתה משלך כדי למכרה לצבור:  להריח בה. רש"י:
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  הקרבת קרבן עולהסדר 
 'א ויקרא פרק

  וַּיִקְרָ֖א אֶל־מֹׁשֶ֑ה וַיְדַּבֵ֤ר יְהֹוָה֙ אֵלָ֔יו מֵאֶֹ֥הל מֹועֵ֖ד לֵאמֹֽר: א
לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון  ויקרא אל משה. רש"י:

עכו"ם נגלה אליהן  שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר, וקרא זה אל זה, אבל לנביאי האומות

הקול הולך ומגיע לאזניו,  ויקרא אל משה. בלשון עראי וטומאה, שנאמר ויקר אלהים אל בלעם:

וכל ישראל לא שומעין. יכול אף להפסקות היתה קריאה, תלמוד לומר וידבר, לדבור היתה 

שה קריאה ולא להפסקות, ומה היו הפסקות משמשות, ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפר

למעט את אהרן, רבי יהודה אומר  אליו. ובין ענין לענין, קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט:

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 

, כולן בתורת כהנים, יכול שמעו את קול הקריאה, תלמוד לומר קול לו, קול אליו, משה לך

מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל,  מאהל מועד. שומע וכל ישראל לא שמעו:

יכול מפני שהקול נמוך, תלמוד לומר את הקול, מהו הקול, הוא הקול המפורש בתהלים קול ה' 

ול ה' שובר ארזים, אם כן למה נאמר מאהל מועד, מלמד שהיה הקול בכח קול ה' בהדר, ק

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:

מוד לומר מעל הכפורת, יכול מעל הכפורת כולה, יכול מכל הבית, תל מאהל מועד לאמר.

צא ואמור להם דברי כבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי,  לאמר. תלמוד לומר מבין שני הכרובים:

שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדבור 

וידבר ה' אלי לאמר, אלי היה עם משה, שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, 

הדבור. דבר אחר, צא ואמור להן דברי, והשיבני אם יקבלום, כמו שנאמר וישב משה את דברי 

  העם וגו': 



  החיים              באר             ה

 
תקלא  חיי תמיד סדר הקרבת קרבן עולה

ּדַּבֵ֞ר אֶל־ּבְנֵ֤י יְִׂשרָאֵל֙ וְָאֽמַרְּתָ֣ אֲלֵהֶ֔ם ָאדָ֗ם ּכִֽי־יַקְרִ֥יב ִמּכֶ֛ם  ב
קָ֙ר ּומִן־הַּצֹ֔אן ּתַקְרִ֖יבּו קָרְּבָ֖ן לַֽיהֹוָ֑ה מִן־הַּבְהֵָמ֗ה מִן־הַּבָ

  אֶת־קָרְּבַנְֶכֽם:
למה נאמר, מה אדם  אדם. כשיקריב, בקרבנות נדבה דבר הענין: אדם כי יקריב מכם. רש"י:

יכול אף  הבהמה. הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל:

מן  ולה, להוציא את הרובע ואת הנרבע:ולא כ מן הבהמה. חיה בכלל, תלמוד לומר בקר וצאן:

להוציא את הנוגח שהמית,  ומן הצאן. להוציא את המוקצה: מן הצאן. להוציא את הנעבד: הבקר.

 תקריבו. כשהוא אומר למטה מן הענין מן הבקר, שאין תלמוד לומר, להוציא את הטריפה:

בור, היא עולת קיץ מלמד שהיא באה נדבת צ קרבנכם. מלמד ששנים מתנדבים עולה בשותפות:

  המזבח הבאה מן המותרות: 

אִם־עֹלָ֤ה קָרְָּבנֹו֙ מִן־הַּבָקָ֔ר ָזכָ֥ר ּתָמִ֖ים ַיקְרִיבֶּ֑נּו אֶל־ּפֶ֜תַח ֹאֶ֤הל  ג
  מֹועֵד֙ יַקְרִ֣יב אֹתֹ֔ו לִרְצֹנֹ֖ו לִפְנֵ֥י ְיהֹוָֽה:

ומטום ולא נקבה, כשהוא אומר זכר למטה, שאין תלמוד לומר, זכר ולא ט זכר. רש"י:

מטפל בהבאתו עד העזרה. מהו אומר  אל פתח אהל מועד. בלא מום: תמים. ואנדרוגינוס:

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, 

מלמד שכופין  יקריב אותו. נתערבה בפסולין או בשאינו מינו, תלמוד לומר יקריבנו: יכול אפילו

לפני ה'  אותו, יכול בעל כרחו תלמוד לומר לרצונו, הא כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:

  אין סמיכה בבמה:  וסמך.

  לָֽיו:וְסָמַ֣ךְ יָדֹ֔ו עַ֖ל רֹ֣אׁש הָֽעֹלָ֑ה וְנִרְצָ֥ה לֹ֖ו לְַכּפֵ֥ר עָ ד
פרט לעולת  העולה. להביא עולת חובה לסמיכה, ולהביא עולת הצאן: על ראש העולה. רש"י:

על מה הוא מרצה לו, אם תאמר על כריתות ומיתות ב"ד, או מיתה בידי  ונרצה לו. העוף:

  שמים, או מלקות, הרי עונשן אמור, הא אינו מרצה אלא על עשה, ועל לאו שנתק לעשה: 

ת־ּבֶ֥ן ַהּבָָק֖ר לִפְנֵ֣י יְהָֹו֑ה וְ֠הִקְרִ֠יבּו ּבְנֵ֨י ַאֽהֲֹר֤ן ַהֹּכֽהֲנִים֙ וְׁשָחַ֛ט אֶ ה
אֶת־הַָּד֔ם וְזָֽרְקּ֨ו אֶת־הַּדָ֤ם עַל־הִַּמזְּבֵ֨חַ֙ ָסבִ֔יב אֲׁשֶר־ּפֶ֖תַח ֹאֶ֥הל 

  מֹועֵֽד:
ני לפ מקבלה ואילך מצות כהונה, למד על השחיטה שכשרה בזר: ושחט והקריבו הכהנים. רש"י:

 (ס"א ששתיהן)זו קבלה שהיא הראשונה, ומשמעה לשון הולכה, למדנו שתיהן  והקריבו. בעזרה: ה'.

מה תלמוד  את הדם וזרקו את הדם. יכול חללים, תלמוד לומר הכהנים: בני אהרן. בבני אהרן:

לומר דם דם ב' פעמים, להביא את שנתערב במינו או בשאינו מינו, יכול אף בפסולים, או 
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הפנימיות, או בחטאות החצוניות, שאלו למעלה והיא למטה, תלמוד לומר במקום אחר  בחטאות

עומד למטה, וזורק מן הכלי לכותל המזבח למטה מחוט הסיקרא כנגד הזויות,  וזרקו. את דמו:

לכך נאמר סביב, שיהא הדם ניתן בד' רוחות המזבח, או יכול יקיפנו כחוט, תלמוד לומר וזרקו, 

בזריקה, אי וזרקו יכול בזריקה אחת, תלמוד לומר סביב, הא כיצד, נותן שתי ואי אפשר להקיף 

  ולא בזמן שהוא מפורק:  אשר פתח אהל מועד. מתנות שהן ד':

  וְהִפְׁשִ֖יט אֶת־הָֽעֹלָ֑ה וְנִּתַ֥ח אָֹתּ֖ה לְִנתָחֶֽיָה: ו
 נתוח:מה תלמוד לומר העולה, לרבות את כל העולות להפשט ו והפשיט את העולה. רש"י:

  ולא נתחיה לנתחים:  אותה לנתחיה.

  וְ֠נָֽתְנּ֠ו ּבְנֵ֨י ַֽאהֲרֹ֧ן הַֹּכהֵ֛ן אֵׁ֖ש עַל־הַּמְִזּבֵ֑חַ וְעָֽרְכּ֥ו עֵצִ֖ים עַל־הָאֵֽׁש: ז
 בני אהרן הכהן. אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט: ונתנו אש. רש"י:

  ן הדיוט, עבודתו פסולה: כשהוא בכיהונו, הא אם עבד בבגדי כה

וְעָֽרְכּ֗ו ּבְנֵ֤י ַאֽהֲרֹן֙ הַּכֲֹ֣הנִ֔ים אֵ֚ת ַהְּנתָחִ֔ים אֶת־הָרֹ֖אׁש וְאֶת־הַּפֶָ֑דר  ח
  עַל־הָֽעֵצִים֙ אֲׁשֶ֣ר עַל־הָאֵׁ֔ש אֲׁשֶ֖ר עַל־הַּמְִזּבֵֽחַ:

 כשהם בכיהונם, הא כהן הדיוט שעבד בשמונה בגדים, עבודתו בני אהרן הכהנים. רש"י:

לפי שאין הראש בכלל הפשט, שכבר הותז בשחיטה, לפיכך  את הנתחים את הראש. פסולה:

למה נאמר, ללמדך שמעלהו עם הראש ומכסה בו את בית  ואת הפדר. הוצרך למנותו לעצמו:

  שלא יהיו הגזירין יוצאין חוץ למערכה:  אשר על המזבח. השחיטה, וזהו דרך כבוד של מעלה:

עָ֖יו יִרְחַ֣ץ ּבַּמָ֑יִם וְהְִקטִ֨יר ַהּכֵֹה֤ן אֶת־הַּכֹל֙ הַּמִזְֵּב֔חָה וְקִרְּבֹ֥ו ּוכְרָ ט
  עֹלָ֛ה אִׁשֵּ֥ה רֵֽיחַ־נִיחֹ֖וחַ לַֽיהֹוָֽה: 

כשישחטנו יהא שוחטו לשם האש, וכל אשה לשון אש,  אשה. לשם עולה יקטירנו: עולה. רש"י:

  : נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני ניחוח. פושיי"ר בלע"ז:

וְאִם־מִן־הַּצֹ֨אן קְָרּבָנֹ֧ו מִן־הַּכְׂשָבִ֛ים אֹ֥ו מִן־הִָֽעּזִ֖ים לְעֹלָ֑ה ָזכָ֥ר  י
  ּתָמִ֖ים יַקְרִיֶבּֽנּו:

וי"ו מוסיף על ענין ראשון, ולמה הפסיק, ליתן ריוח למשה להתבונן בין  ואם מן הצאן. רש"י:

מיעוטין, פרט לזקן לחולה הרי אלו ג'  מן הצאן מן הכשבים או מן העזים. פרשה לפרשה:

  ולמזוהם: 

וְׁשָחַ֨ט אֹתֹ֜ו עַ֣ל יֶ֧רֶךְ הַּמִזְּבֵ֛חַ צָפָֹ֖נה לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְזָֽרְקּ֡ו ּבְנֵי֩  יא
  ַאֽהֲרֹ֨ן ַהּכֲֹֽהנִ֧ים אֶת־ָּדמֹ֛ו עַל־הַּמִזְּבֵ֖חַ סָבִֽיב:
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תקלג  חיי תמיד חמצוות מל

   ואין צפון בבמה: צפונה לפני ה'. על צד המזבח: על ירך המזבח. רש"י:

וְנִּתַ֤ח ֹאתֹו֙ לִנְתָָח֔יו וְאֶת־רֹאׁשֹ֖ו וְאֶת־ּפִדְרֹ֑ו וְעָרַ֤ךְ הַּכֹהֵן֙ אָֹת֔ם  יב
  עַל־הָֽעֵצִים֙ אֲׁשֶ֣ר עַל־הָאֵׁ֔ש אֲׁשֶ֖ר עַל־הַּמְִזּבֵֽחַ:

וְהַּקֶ֥רֶב וְהַּכְרָעַ֖יִם יִרְחַ֣ץ ּבַּמָ֑יִם וְהִקְרִ֨יב הַֹּכהֵ֤ן ֶאת־הַּכֹל֙ וְהִקְִט֣יר  יג
  ּמִזְּבֵָ֔חה עֹלָ֣ה הּ֗וא ִאׁשֵּ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה:הַ

 

X â W  

  

  מצוות מלח
  ויקרא פרק ב'

קָרְּבַ֣ן מִנְחָֽתְָך֘ ּבַּמֶ֣לַח ּתִמְלָח֒ וְלֹ֣א תַׁשְּבִ֗ית מֶ֚לַח ּבְרִ֣ית וְכָל־ יג
  אֱלֹהֶ֔יךָ מֵעַ֖ל מִנְחָתֶ֑ךָ עַ֥ל ּכָל־קָרְּבָֽנְךָ֖ ּתַקְרִ֥יב מֶֽלַח: 

שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית שהובטחו המים התחתונים ליקרב  מלח ברית. רש"י:

על עולת בהמה ועוף, ואמורי כל הקדשים  על כל קרבנך. חג:במזבח במלח, וניסוך המים ב

  כולן: 

 

X â W  

  

  תרומת הדשן
 'ו ויקרא פרק

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: א

צַ֤ו אֶֽת־ַאֽהֲרֹן֙ וְֶאת־ּבָנָ֣יו לֵאמֹ֔ר זֹ֥את ּתֹורַ֖ת הָֽעֹלָ֑ה הִ֣וא הָֽעָֹל֡ה  ב
חַ ּכָל־הַּלַ֨יְלָה֙ ַעד־הַּבֹ֔קֶר וְאֵׁ֥ש הַּמִזְֵּב֖חַ עַל֩ מֹֽוקְדָ֨ה עַל־הִַּמזְּבֵ֤

  ּתּ֥וקַד ּבֹֽו:
צו את אהרן אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות אר"ש ביותר צריך הכתוב לזרז במקום  רש"י:

הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים  זאת תורת העולה וגו'. :שיש בו חסרון כיס

לה, וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד, ואיזה אם עלה לא ירד, שכל שיהא כשר כל הלי
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הוא  תורה לרבות הוא בא, לומר תורה אחת לכל העולים, ואפילו פסולין, שאם עלו לא ירדו:

למעט את הרובע ואת הנרבע, וכיוצא בהן, שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו  העולה.

  : וזבחים פ"ג ופ"ד) ח)(כל הענין בת"כ (פרשתא א לעזרה 

וְלָבַׁ֨ש הַֹּכהֵ֜ן מִּדֹ֣ו בַ֗ד ּומִֽכְנְסֵי־ַבד֘ יְִלּבַׁ֣ש עַל־ּבְׂשָרֹו֒ וְהֵרִ֣ים  ג
אֶת־הַּדֶֶׁ֗שן אֲׁשֶ֨ר ּתֹאכַ֥ל הָאֵׁ֛ש ֶאת־הָֽעֹלָ֖ה עַל־הַּמִזְּבֵ֑חַ וְׂשָמֹ֕ו אֵ֖צֶל 

  הַּמִזְּבֵֽחַ:
שלא יהא  על בשרו. :(ת"כ פרק ב א)הא כמדתו היא הכתונת, ומה ת"ל מדו, שת מדו בד. רש"י:

היה חותה מלא המחתה מן המאוכלות הפנימיות  והרים את הדשן. :)(ערכין ג:דבר חוצץ בנתים 

ועשאתה דשן, מאותו דשן  הדשן אשר תאכל האש את העולה. :)(תמיד כח:ונותנן במזרחו של כבש 

דיין לא נתאכלו, מחזירן על המזבח לאחר שחתה מצא אברים שע (על המזבח. ירים תרומה ושמו אצל המזבח:

  : גחלים אילך ואילך ונטל מן הפנימיות שנאמר את העולה על המזבח. בר"י)

ּופָׁשַט֙ אֶת־ּבְגָדָ֔יו וְלָבַׁ֖ש ּבְגָדִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וְהֹוצִ֤יא אֶת־ַהּדֶׁ֨שֶן֙  ד
  אֶל־מִחּ֣וץ לַּֽמַֽחֲנֶ֔ה אֶל־מָקֹ֖ום טָהֹֽור:

אין זו חובה אלא דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא  בגדיו. ופשט את רש"י:

משמש בהן תמיד, בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, לכך ולבש בגדים 

הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה,  והוציא את הדשן. :)(יומא כג:אחרים, פחותין מהן 

  ן זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום: , ואי(תמיד כח:)מוציאו משם 

וְהָאֵׁ֨ש עַל־הַּמִזְּבֵ֤חַ ּתּֽוקַד־ּבֹו֙ לֹ֣א תִכְּבֶ֔ה ּובִעֵ֨ר עָלֶ֧יהָ הַּכֵֹה֛ן  ה
עֵצִ֖ים ּבַּבֹ֣קֶר ּבַּבֹ֑קֶר וְעָרַ֤ךְ עָלֶ֨יהָ֙ הָֽעֹלָ֔ה וְהִקְטִ֥יר עָלֶ֖יהָ חֶלְבֵ֥י 

  הַׁשְּלָמִֽים:
ריבה כאן יקידות הרבה, על מוקדה, ואש המזבח תוקד בו,  זבח תוקד בו.והאש על המ רש"י:

שנחלקו  (מה.)והאש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על המזבח, כולן נדרשו במס' יומא 

 .)(פסחים נח:עולת תמיד היא תקדים  וערך עליה העולה. רבותינו במנין המערכות שהיו שם:

אם יביאו  חלבי השלמים. :המערכה לתמיד של שחר, תלמוד לומר העולה) (בר"י ומנין שלא יהא דבר קודם על

למדו מכאן עליה, על עולת הבוקר השלם כל הקרבנות כולם,  (שם נט.)שם שלמים. ורבותינו 

  מכאן שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים: 

  אֵׁ֗ש ּתָמִ֛יד ּתּוקַ֥ד ַעל־הַּמִזְּבֵ֖חַ לֹ֥א ִתכְּבֶֽה:  ו
אש שנאמר בה תמיד היא שמדליקין בה את הנרות שנאמר בה להעלות נר  אש תמיד. רש"י:

המכבה אש על  לא תכבה. :)(יומא מב:, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד (שמות כז כ)תמיד 

  המזבח עובר בשני לאוין: 
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תקלה  חיי תמיד חביתין של כהן גדול

  חביתין של כהן גדול
  ויקרא פרק ו'

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: יב

זֶ֡ה קָרְּבַן֩ ַאֽהֲרֹ֨ן ּובָנָ֜יו אֲׁשֶר־יַקְרִ֣יבּו לַֽיהֹוָ֗ה ּבְיֹום֙ הִּמָׁשַ֣ח אֹתֹ֔ו  יג
עֲׂשִירִ֨ת הָֽאֵפָ֥ה סֹ֛לֶת מִנְחָ֖ה ּתָמִ֑יד מַֽחֲצִיתָּ֣ה ּבַּבֹ֔קֶר ּומַֽחֲצִיָתּ֖ה 

  ּבָעָֽרֶב:
ם שהן מתחנכין לעבודה, אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביו זה קרבן אהרן ובניו. רש"י:

אבל כהן גדול בכל יום, שנאמר מנחה תמיד וגו', והכהן המשיח תחתיו מבניו חקת עולם וגו' 

  : (מנחות נא:)

עַֽל־מַֽחֲבַ֗ת ּבַׁשֶּ֛מֶן ּתֵֽעָׂשֶ֖ה מֻרְּבֶֶ֣כת ּתְבִיאֶּ֑נָה ּתֻֽפִינֵי֙ ִמנְחַ֣ת ִּפּתִ֔ים  יד
  :ּתַקְרִ֥יב רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה

אפויה אפיות הרבה, שאחר  תפיני. :(ת"כ פרק ד ה)חלוטה ברותחין כל צרכה  מרבכת. רש"י:

מלמד שטעונה פתיתה. (בר"י ולא  מנחת פתים. חליטתה אופה בתנור, וחוזר ומטגנה במחבת:

  פתיתה ממש בציעין ופרורין, לפי שאינה נקמצת, אלא כופלה לשנים: 

ּתָ֛יו מִּבָנָ֖יו יַֽעֲׂשֶ֣ה אֹתָּ֑ה חָק־עֹולָ֕ם לַֽיהֹוָ֖ה וְהַּכֹהֵ֨ן הַּמָׁשִ֧יחַ ּתַחְ טו
  ּכָלִ֥יל ּתָקְטָֽר:

אין נקמצת להיות שיריה  כליל תקטר. המשיח מבניו תחתיו: המשיח תחתיו מבניו. רש"י:

  נאכלין, אלא כולה כליל, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה: 

  הְיֶ֖ה לֹ֥א תֵָֽאכֵֽל: וְכָל־מִנְחַ֥ת ֹּכהֵ֛ן ּכָלִ֥יל ּתִֽ טז
  כולה שוה לגבוה:  כליל. רש"י:
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  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקלו

  ברכת כהנים
  ויקרא פרק ט'

) יָדָ֛יו אֶל־הָעָ֖ם וַֽיְבָֽרֲכֵ֑ם וַּיֵ֗רֶד כתיב וַּיִׂשָּ֨א ַאֽהֲרֹ֧ן אֶת־(ידו כב
  מֵֽעֲׂשֹ֧ת הַֽחַּטָ֛את וְהָֹֽעלָ֖ה וְהַׁשְּלָמִֽים:

  מעל המזבח:  וירד. כך, יאר, ישא:ברכת כהנים, יבר ויברכם. רש"י:
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  נרות המנורה
 ד"כ ויקרא פרק

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: א

צַ֞ו אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֗ל וְיִקְחּ֨ו אֵלֶ֜יךָ ׁשֶ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ ּכָתִ֖ית לַּמָאֹ֑ור  ב
  לְהַֽעֲלֹ֥ת נֵ֖ר ּתָמִֽיד:

זו פרשת מצות הנרות, ופרשת ואתה תצוה לא נאמרה אלא על סדר  צו את בני ישראל. רש"י:

שמן  מלאכת המשכן, לפרש צורך המנורה, וכן משמע ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך:

ובת"כ  (דף פט.)שלשה שמנים יוצאים מן הזית, הראשון קרוי זך, והן מפורשים במנחות  זית זך.

  מו עולת תמיד, שאינה אלא מיום ליום: מלילה ללילה, כ תמיד. :(פרשתא יג א)

מִחּוץ֩ לְפָרֹ֨כֶת הֵָֽעדֻ֜ת ּבְאֹ֣הֶל מֹועֵ֗ד יֲַֽערֹךְ֩ אֹתֹ֨ו ַֽאהֲרֹ֜ן מֵעֶ֧רֶב  ג
  עַד־ּבֹ֛קֶר לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה ּתָמִ֑יד חֻּקַ֥ת עֹולָ֖ם לְֹדרֹֽתֵיכֶֽם:

, על נר (שבת כב. ת"כ שם ט)שלפני הארון, שהוא קרוי עדות. ורבותינו דרשו  לפרכת העדת. רש"י:

מערבי, שהוא עדות לכל באי עולם, שהשכינה שורה בישראל, שנותן בה שמן כמדת חברותיה, 

יערוך אותו, עריכה  יערוך אתו אהרן מערב עד בוקר. וממנה היה מתחיל, ובה היה מסיים:

כדאי אף ללילי , ושיערו חכמים, חצי לוג לכל נר ונר, והן (ת"כ שם יא)הראויה למדת כל הלילה 

  תקופת טבת, ומדה זו הוקבעה להם: 

  עַ֚ל הַּמְנֹרָ֣ה הַּטְהָֹר֔ה יַֽעֲרֹ֖ךְ אֶת־הַּנֵרֹ֑ות לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה ּתָמִֽיד:  ד
שהיא זהב טהור. דבר אחר על טהרה של מנורה, שמטהרה ומדשנה  המנורה הטהרה. רש"י:

  תחלה מן האפר: 



  החיים              באר             ה

 
תקלז  חיי תמיד מצוות שמירה

  מצוות שמירה
  במדבר פרק ג'

הַֽחֹנִ֣ים לִפְנֵ֣י ַהּמִׁשְּכָ֡ן קֵ֣דְמָה לִפְנֵי֩ אֹֽהֶל־מֹועֵ֨ד | מִזְרָ֜חָה וְ לח
מֹׁשֶ֣ה | וְַאֽהֲרֹ֣ן ּובָנָ֗יו ׁשֹֽמְרִים֙ מִׁשְמֶ֣רֶת הַּמִקְּדָׁ֔ש לְמִׁשְמֶ֖רֶת ּבְנֵ֣י 

  יִׂשְרָאֵ֑ל וְהַּזָ֥ר הַּקָרֵ֖ב יּומָֽת:
יהודה והחונים עליו יששכר וזבולן, טוב  וסמוכין להם דגל מחנה משה ואהרן ובניו. רש"י:

לצדיק טוב לשכנו, לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו גדולים בתורה, שנאמר 

מאתים ראשי  יב לב) 'א (דברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה וגו' (תהלים ס ט)יהודה מחוקקי 

  : (שופטים ה יד)סנהדראות, ומזבולן מושכים בשבט סופר 
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  ברכת כהנים
  במדבר פרק ו'

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: כב

ּדַּבֵ֤ר אֶֽל־ַאהֲרֹן֙ וְֶאל־ּבָנָי֣ו לֵאמֹ֔ר ּכֹ֥ה ְתבָֽרֲכּ֖ו אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל  כג
  ָאמֹ֖ור לָהֶֽם: 

 :(ספרי לט)ומעים שיהיו כולם ש אמור להם. כמו זכור שמור בלע"ז דישנ"ט: אמור להם. רש"י:

  : (במ"ר יא ד)מלא, לא תברכם בחפזון ובבהלות, אלא בכוונה ובלב שלם  אמור.

  יְבָֽרֶכְךָ֥ יְהֹוָ֖ה וְיִׁשְמְרֶֽךָ:  כד
שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך, שהנותן מתנה  וישמרך. שיתברכו נכסיך: יברכך. רש"י:

לסטים עליו ונוטלין אותה ממנו מה הנאה יש  לעבדו אינו יכול לשמרו מכל אדם, וכיון שבאים

  לו במתנה זו, אבל הקב"ה הוא הנותן הוא השומר. והרבה מדרשים דרשו בו בספרי: 

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

  יִׂשָּ֨א יְהֹוָ֤ה | ּפָנָיו֙ אֵלֶ֔יךָ וְיָׂשֵ֥ם לְךָ֖ ׁשָלֹֽום:  כו



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקלח

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

  וְׂשָמּ֥ו אֶת־ׁשְמִ֖י עַל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ל וַֽאֲנִ֖י ֲאבָֽרְכֵֽם:  כז
ים עם לישראל, ואסכ ואני אברכם. :(ספרי מג)יברכום בשם המפורש  ושמו את שמי. רש"י:

  הכהנים. דבר אחר, ואני אברכם, לכהנים: 
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  נרות המנורה
 'ח במדבר פרק

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: א

ּדַּבֵר֙ אֶֽל־ַאהֲֹר֔ן וְָֽאמַרְּתָ֖ אֵלָ֑יו ּבְהַעֲלֹֽתְךָ֙ אֶת־הַּנֵֹר֔ת אֶל־מּול֙ ּפְנֵ֣י  ב
  ּנֵרֹֽות:הַּמְנֹורָ֔ה יָאִ֖ירּו ׁשִבְעַ֥ת הַ 

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת  בהעלתך. רש"י:

הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך 

על שם שהלהב עולה כתיב  בהעלתך. שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות:

שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ועוד דרשו רבותינו בהדלקתן לשון עלייה, 

אל מול נר  אל מול פני המנורה. מכאן, שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומיטיב:

ששה שעל ששת הקנים, שלשת  יאירו שבעת הנרות. האמצעי, שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה:

שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות 

  האמצעי, ולמה, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך: 

וַּיַ֤עַׂש ּכֵ֙ן ַאֽהֲֹר֔ן ֶאל־מּול֙ ּפְנֵ֣י הַּמְנֹורָ֔ה הֶֽעֱלָ֖ה נֵֽרֹתֶ֑יהָ ּכֲַֽאׁשֶ֛ר  ג
  צִּוָ֥ה יְהֹוָ֖ה ֶאת־מֹׁשֶֽה:

  : (ספרי ס)שנה להגיד שבחו של אהרן שלא  ויעש כן אהרן. רש"י:

וְזֶ֨ה מַֽעֲׂשֵ֤ה הְַּמנֹרָה֙ מִקְׁשָ֣ה זָָה֔ב עַד־ְירֵכָּ֥ה עַד־ּפִרְָחּ֖ה מְִקׁשָ֣ה  ד
  הִ֑וא ּכַּמַרְאֶ֗ה אֲׁשֶ֨ר ֶהרְָא֤ה יְהֹוָה֙ ֶאת־מֹׁשֶ֔ה ּכֵ֥ן עָׂשָ֖ה ֶאת־הַּמְנָֹרֽה: 

 :(ספרי סא)אמר וזה שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה, לכך נ וזה מעשה המנורה. רש"י:

, עשת של ככר זהב היתה, ומקיש בקורנס (דניאל ה ו)בטדי"ץ בלע"ז לשון דא לדא נקשן  מקשה.

עד ירכה עד  וחותך בכשיל לפשט איבריה כתקונן, ולא נעשית איברים איברים על ידי חבור:



  החיים              באר             ה

 
תקלט  חיי תמיד לתקוע בהקרבת הקרבן

עד  עד ירכה ירכה היא השידה שעל הרגלים, חלול כדרך מנורות כסף שלפני השרים: פרחה.

 עד פרחה. שהוא אבר גדול: עד ירכה. כלומר גופה של מנורה כולה וכל התלוי בה: פרחה.

שהוא מעשה דק שבה, הכל מקשה, ודרך עד לשמש בלשון זה, כמו מגדיש ועד קמה ועד כרם 

כתבנית אשר הראהו בהר, כמו שנאמר וראה ועשה  כמראה אשר הראה וגו'. :(שופטים טו ה)זית 

מי שעשאה. ומדרש אגדה על ידי הקב"ה  כן עשה את המנורה. :מות כה מ)(שבתבניתם וגו' 

  נעשית מאליה: 
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  לתקוע בהקרבת הקרבן
  במדבר פרק י'

ּובְיֹ֨ום ׂשִמְחְַתכֶ֥ם ּוֽבְמֹועֲדֵיכֶם֘ ּובְרָאׁשֵ֣י חָדְׁשֵֶכם֒ ּוְתקַעְּתֶ֣ם  י
מֵיכֶ֑ם וְהָיּ֨ו לָכֶ֤ם לְִזָּכרֹון֙ ּבַחֲצֹֽצְֹר֗ת עַ֚ל עֹלֹ֣תֵיכֶ֔ם וְעַ֖ל זִבְחֵ֣י ׁשַלְ

  לִפְנֵ֣י אֱלֹֽהֵיֶכ֔ם אֲנִ֖י ְיהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיֶכֽם: 
מכאן  אני ה' אלהיכם. :)(ספרי עז. ערכין יא:בקרבן צבור הכתוב מדבר  על עולותיכם. רש"י:

ה' למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות, שנאמר ותקעתם, הרי שופרות, לזכרון הרי זכרונות, אני 

  אלהיכם, זו מלכיות וכו': 
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  מנחת נסכים
 ו"ט במדבר פרק

  וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר: א

ּדַּבֵר֙ אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל וְָאֽמַרְּתָ֖ אֲלֵהֶ֑ם ּכִ֣י תָבֹ֗אּו אֶל־אֶ֨רֶץ֙  ב
  מֹוׁשְבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֥ר אֲנִ֖י נֵֹת֥ן לָכֶֽם:

  בשר להם שיכנסו לארץ:  כי תבאו. רש"י:

וַֽעֲׂשִיתֶ֨ם אִׁשֶּ֤ה לַֽיֹהוָה֙ עֹלָ֣ה אֹו־זֶ֔בַח לְַפּלֵא־נֶ֨דֶר֙ אֹו בְִנדָבָ֔ה אֹ֖ו  ג
  ּבְמֹֽעֲדֵיכֶ֑ם לַֽעֲׂשֹ֞ות רֵ֤יחַ נִיחֹ֨חַ֙ לַֽיהֹוָ֔ה מִן־ַהּבָקָ֖ר אֹ֥ו מִן־הַּצֹֽאן:



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקמ

ריח  על לבבכם לעשות אשה לה':אין זה צווי, אלא כשתבאו שם ותעלה  ועשיתם אשה. רש"י:

או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם,  לפלא נדר או בנדבה וגו'. שיהיה נחת רוח לפני: ניחח.

  שחייבתי אתכם לעשות במועד: 

וְהִקְרִ֛יב הַּמַקְרִ֥יב קָרְּבָנֹ֖ו לַֽיהֹוָ֑ה ִמְנחָה֙ סֹ֣לֶת עִׂשָּרֹ֔ון ָּבלּ֕ול  ד
  :ּבִרְבִעִ֥ית ַההִ֖ין ׁשָֽמֶן

תקריבו נסכים ומנחה לכל בהמה, המנחה כליל והשמן נבלל בתוכה,  והקריב המקריב. רש"י:

  : (מח.)והיין לספלים, כמו ששנינו במסכת סוכה 

וְיַ֤יִן לַּנֶ֨סֶךְ֙ רְבִיעִ֣ית הַהִ֔ין ּתַֽעֲׂשֶ֥ה עַל־ָהֽעֹלָ֖ה אֹו לַּזָ֑בַח לַּכֶ֖בֶׂש  ה
  הָֽאֶחָֽד:

  מור למעלה הוא מוסב, על המנחה ועל השמן ועל היין: על כל הא לכבש האחד. רש"י:

אֹ֤ו לַָא֨יִל֙ ּתַֽעֲׂשֶ֣ה מִנְחָ֔ה סֹ֖לֶת ׁשְנֵ֣י עֶׂשְרֹנִ֑ים ּבְלּולָ֥ה בַׁשֶּ֖מֶן  ו
  ׁשְלִׁשִ֥ית הַהִֽין:

, או, לרבות את הפלגס לנסכי (חולין כג. מנחות צא:)ואם איל הוא. ורבותינו דרשו  או לאיל. רש"י:

  איל: 

  וְיַ֥יִן לַּנֶ֖סֶךְ ׁשְלִׁשִ֣ית הַהִ֑ין ּתַקְרִ֥יב רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה: ז

וְכִֽי־תַעֲׂשֶ֥ה ֶבן־ָּבקָ֖ר עֹלָ֣ה אֹו־זָ֑בַח לְפַּלֵא־נֶ֥דֶר אֹֽו־ׁשְלָמִ֖ים  ח
  לַֽיהֹוָֽה:

לּ֥ול וְהִקְרִ֤יב עַל־ּבֶן־ַהּבָקָר֙ מִנְחָ֔ה סֹ֖לֶת ׁשְלֹׁשָ֣ה עֶׂשְרֹנִ֑ים ּבָ ט
  ּבַׁשֶּ֖מֶן חֲצִ֥י ַההִֽין:

  וְיַ֛יִן ּתַקְרִ֥יב לַּנֶ֖סֶךְ ֲחצִ֣י ַההִ֑ין אִּׁשֵ֥ה רֵֽיחַ־ִניחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה: י
  אינו מוסב אלא על המנחה והשמן, אבל היין אינו אשה, שאינו ניתן על האש:  אשה ריח. רש"י:

ַא֣יִל ָהֽאֶחָ֑ד אֹֽו־לַׂשֶּ֥ה ַבּכְבִָׂש֖ים ּכָָ֣כה יֵֽעָׂשֶ֗ה לַׁשֹּור֙ הָֽאֶחָ֔ד אֹ֖ו לָ יא
  אֹ֥ו בָֽעִּזִֽים:

בין שהוא בכבשים בין שהוא בעזים. כבש ושה, קרוים בתוך שנתם. איל, בן  או לשה. רש"י:

  שלשה עשר חדש ויום אחד: 



  החיים              באר             ה

 
תקמא  חיי תמיד מצות שמירה

  ּכַּמִסְּפָ֖ר אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעֲׂשּ֑ו ּכָ֛כָה ּתַֽעֲׂשּ֥ו לָֽאֶָח֖ד ּכְמִסְּפָרָֽם: יב
כמספר הבהמות אשר תקריבו לקרבן, ככה תעשו נסכים לכל אחד  כמספר אשר תעשו. :רש"י

  של בהמות מספרם של נסכים:  כמספרם. מהם:

ּכָל־הֶָֽאזְרָ֥ח יַֽעֲׂשֶה־ּכָָ֖כה אֶת־אֵּ֑לֶה לְַהקְרִ֛יב אִׁשֵּ֥ה רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ  יג
  לַֽיהֹוָֽה:

ר־ּבְתֹֽוכְֶכם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם וְעָׂשָ֛ה אִּׁשֵ֥ה וְכִֽי־יָגּור֩ אִּתְֶכ֨ם ֵּג֜ר אֹ֤ו אֲׁשֶֽ יד
  רֵֽיחַ־נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָ֑ה ּכֲַֽאׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשּ֖ו ּכֵ֥ן יַֽעֲׂשֶֽה:

הַּקָהָ֕ל חָֻּק֥ה ַאַח֛ת לָכֶ֖ם וְלַּגֵ֣ר הַּגָ֑ר חֻּקַ֤ת עֹולָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם ּכֶָכ֛ם  טו
  ּכַּגֵ֥ר יִֽהְיֶ֖ה לְִפנֵ֥י יְהֹוָֽה:

כמותכם כן גר, וכן דרך לשון עברית, כגן ה' כארץ מצרים. כן ארץ מצרים,  ככם כגר. "י:רש

  : כב ד) 'א (מלכיםכמוני כמוך כעמי כעמך 

  ּתֹורָ֥ה ַאחַ֛ת ּומִׁשְּפָ֥ט אֶחָ֖ד יִֽהְֶי֣ה לֶָכ֑ם וְלַּגֵ֖ר הַּגָ֥ר אִּתְֶכֽם: טז
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  מצות שמירה
 ח"י במדבר פרק

הֹוָה֙ אֶֽל־ַאהֲרֹ֔ן ַאּתָ֗ה ּוָבנֶי֤ךָ ּובֵית־ָאבִ֨יךָ֙ ִאּתָ֔ךְ ּתְִׂשאּ֖ו וַּיֹ֤אמֶר יְ א
  אֶת־עֲֹו֣ן הַּמִקְּדָׁ֑ש וְַאּתָה֙ ּובֶָני֣ךָ אִּתָ֔ךְ ּתִׂשְ֖אּו אֶת־עֲֹו֥ן ּכְהַֻּנתְֶכֽם:

למשה אמר שיאמר לאהרן, להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו  ויאמר ה' אל אהרן. רש"י:

 תשאו את עון המקדש. הם בני קהת אבי עמרם: אתה ובניך ובית אביך. :פרי קיז)(סלמקדש 

עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם, הוא האהל 

 הכהנים: ואתה ובניך. והארון והשלחן וכלי הקדש, אתם תשבו ותזהירו על כל זר הבא ליגע:

סורה ללוים, ותזהירו הלוים השוגגים שלא יגעו אליכם שאינה מ תשאו את עון כהנתכם.

  בעבודתכם: 



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקמב

וְגַ֣ם אֶת־ַאחֶ֩יךָ֩ מַּטֵ֨ה לֵוִ֜י ׁשֵ֤בֶט ָאבִ֨יךָ֙ הַקְרֵ֣ב אִּתָ֔ךְ וְיִּלָוּ֥ו עָלֶ֖יךָ  ב
  וִֽיׁשָרְתּ֑וךָ וְַאּתָה֙ ּובָנֶ֣יךָ אִּתָ֔ךְ לִפְנֵ֖י ֹא֥הֶל ָהֽעֵדֻֽת:

ויתחברו אליכם, להזהיר גם את הזרים  וילוו. ון ובני מררי:בני גרש וגם את אחיך. רש"י:

  בשמירת השערים, ולמנות מהם גזברין ואמרכלין:  וישרתוך. מלהתקרב אליהם:

וְׁשָֽמְרּו֙ מִֽׁשְמַרְּתְךָ֔ ּומִׁשְמֶ֖רֶת ּכָל־הָֹאֶ֑הל ַאךְ֩ אֶל־ּכְלֵ֨י הַֹּק֤דֶׁש  ג
  א־יָמֻ֥תּו גַם־הֵ֖ם ּגַם־ַאֶּתֽם:וְאֶל־הַּמִזְּבֵ֨חַ֙ לֹ֣א יִקְרָ֔בּו וְלֹֽ

וְנִלְוּ֣ו עָלֶ֔יךָ וְׁשָֽמְרּ֗ו אֶת־מִׁשְמֶ֨רֶת֙ אֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד לְכֹ֖ל עֲבֹדַ֣ת  ד
  הָאֹ֑הֶל וְזָ֖ר לֹֽא־יִקְרַ֥ב אֲלֵיכֶֽם:

  אתכם אני מזהיר על כך:  וזר לא יקרב אליכם. רש"י:

אֵ֖ת מְִׁשמֶ֣רֶת הַּמִזְּבֵ֑חַ וְלֹֽא־ִיְהיֶ֥ה ּוׁשְמַרְּתֶ֗ם אֵ֚ת מִׁשְמֶ֣רֶת הַּקֹ֔דֶׁש וְ ה
  עֹ֛וד קֶ֖צֶף עַל־ּבְנֵ֥י יְִׂשרָאֵֽל:

  : ספרי קטז) ,(במדבר יז יאכמו שהיה כבר, שנאמר כי יצא הקצף  ולא יהיה עוד קצף. רש"י:

ל לָכֶ֞ם וַֽאֲנִ֗י הִֵּנ֤ה לָקַ֨חְּתִי֙ אֶת־אֲחֵיכֶ֣ם הַלְוִּיִ֔ם מִּתֹ֖וךְ ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֑ ו
  מַּתָָנ֤ה ְנתֻנִים֙ לַֽיהֹוָ֔ה לַֽעֲבֹ֕ד אֶת־עֲבֹדַ֖ת ֹאֶ֥הל מֹועֵֽד:

יכול לעבודתכם של הדיוט, תלמוד לומר לה', כמו שמפורש למעלה,  לכם מתנה נתנים. רש"י:

  לשמור משמרת גזברין ואמרכלין: 

לְכָל־ּדְבַ֧ר הִַּמזְֵּב֛חַ  וְַאּתָ֣ה ּובָנֶ֣יָך אִּ֠תְָך֠ ּתִׁשְמְרּ֨ו אֶת־ּכְֻהּנְַתכֶ֜ם ז
ּולְמִּבֵ֥ית לַּפָרֹ֖כֶת וַֽעֲבַדְֶּת֑ם עֲבֹדַ֣ת מַָּתנָ֗ה ֶאּתֵן֙ אֶת־ּכְֻהּנְַתכֶ֔ם וְַהָּז֥ר 

  הַּקָרֵ֖ב יּומָֽת: 
  במתנה נתתיה לכם:  עבודת מתנה. רש"י:
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  החיים              באר             ה

 
תקמג  חיי תמיד קרבן תמיד

 קרבן תמיד
  ח"כ במדבר פרק

  ר:וַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽ א

צַ֚ו אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל וְָאֽמַרְּתָ֖ אֲלֵהֶ֑ם אֶת־קָרְּבָנִ֨י לַחְמִ֜י לְאִׁשַּ֗י  ב
  רֵ֚יחַ נִֽיחֹחִ֔י ּתִׁשְמְרּ֕ו לְהַקְרִ֥יב לִ֖י ּבְמֹֽועֲדֹֽו:

מה אמור למעלה, יפקוד ה', אמר לו הקב"ה, עד שאתה מצוני על  צו את בני ישראל. רש"י:

לי. משל לבת מלך שהיתה נפטרת מן העולם והיתה מפקדת לבעלה על בניה בני, צוה את בני ע

אלו אימורין, וכן הוא אומר  לחמי. :(ספרי שם)זה הדם  קרבני. :(קמב)וכו', כדאיתא בספרי 

שיהיו  תשמרו. הנתנין לאשי מזבחי: לאשי. :(ויקרא ג טז)והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה 

 במועדו. ותקנו מעמדות: (תענית כז.), מכאן למדו (ספרי שם)ביו כהנים ולוים וישראל עומדין על ג

  בכל יום הוא מועד התמידים: 

וְָאֽמַרְּתָ֣ לָהֶ֔ם זֶ֚ה ָהֽאִׁשֶּ֔ה אֲׁשֶ֥ר ּתַקְרִ֖יבּו לַֽיהֹוָ֑ה ּכְבָׂשִ֨ים ְּבנֵֽי־ָׁשנָ֧ה  ג
  תְמִימִ֛ם ְׁשנִַ֥ים לַּיֹ֖ום עֹלָ֥ה תָמִֽיד:

כפשוטו, ועיקרו בא ללמד שיהיו נשחטין  שנים ליום. לבית דין:אזהרה  ואמרת להם. רש"י:

  : (יומא סב:)כנגד היום, תמיד של שחר במערב, ושל בין הערבים במזרחן של טבעות 

אֶת־הַּכֶ֥בֶׂש אֶחָ֖ד ַּתֽעֲׂשֶ֣ה בַּבֹ֑קֶר וְאֵת֙ הֶַּכ֣בֶׂש הַׁשֵּנִ֔י ּתַֽעֲׂשֶ֖ה ּבֵ֥ין  ד
  הָֽעַרְּבָֽיִם:

(שמות כט אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצוה וזה אשר תעשה וגו'  אחד. את הכבש רש"י:

  , היא היתה אזהרה לימי המלואים וכאן צוה לדורות: לח)

וַֽעֲׂשִירִ֧ית הָֽאֵיפָ֛ה סֹ֖לֶת לְמִנְחָ֑ה ּבְלּולָ֛ה ּבְׁשֶ֥מֶן ָּכתִ֖ית רְבִיִע֥ת  ה
  הַהִֽין:
  מנחת נסכים:  סלת למנחה. רש"י:

  ת ּתָמִ֑יד הָֽעֲׂשָֻי֙ה ּבְהַ֣ר סִינַ֔י לְרֵ֣יחַ נִיֹח֔חַ אִׁשֶּ֖ה לַֽיהֹוָֽה:עֹלַ֖ ו
כאותן שנעשו בימי המלואים. דבר אחר, העשויה בהר סיני, הקיש  העשיה בהר סיני. רש"י:

, (שם כד ו)עולת תמיד לעולת הר סיני, אותה שנתקרבה לפני מתן תורה שכתוב בה וישם באגנות 

  י: מלמד שטעונה כל



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד שער הפסוקיםתקמד

וְנִסְּכֹו֙ רְבִיעִ֣ת ַהִה֔ין לַּכֶ֖בֶׂש הָֽאֶחָ֑ד ַּבּקֹ֗דֶׁש הַּסֵ֛ךְ נֶ֥סֶךְ ֵׁשכָ֖ר  ז
  לַֽיהֹוָֽה:

(בבא יין המשכר, פרט ליין מגתו  נסך שכר. על המזבח יתנסכו: בקדש הסך. יין: ונסכו. רש"י:

  : בתרא צז.)

הָֽעַרְּבִָ֑ים ּכְמִנְַח֨ת הַּבֹ֤קֶר ּוכְנְִסּכֹו֙ וְאֵת֙ הַּכֶ֣בֶׂש הַׁשֵּנִ֔י ּתַֽעֲׂשֶ֖ה ּבֵ֣ין  ח
  ּתַֽעֲׂשֶ֔ה אִׁשֵּ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה: 

  נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני:  ריח ניחוח. רש"י:
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  הפשפש הדרומי
  יחזקאל פרק מ"ד

א ִיּפָתֵ֗חַ וְאִיׁש֙ וַּיֹ֨אמֶר אֵלַ֜י יְהוָ֗ה הַׁשַּ֣עַר הֶַּזה֩ סָגּ֨ור יִהְיֶ֜ה לֹ֣ ב
  לֹא־יָ֣בֹא בֹ֔ו ּכִ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּבָ֣א בֹ֑ו וְהָיָ֖ה סָגּֽור:

רבותינו העמידו המקרא הזה בפשפש הדרומי שהיה לשער ההיכל פשפש  סגור יהיה. רש"י:

ן פתח קטן כך שנינו במסכת מדות שני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בדרום ואחד בצפו

 בא בו. שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם עליו מפורש ע"י יחזקאל השער הזה יהיה סגור:

  לעתיד לבא: 
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  מצות שמירה
  דברים הימים א' פרק כ"ו

לַּמִזְרָח֮ הַלְוִּיִ֣ם ׁשִׁשָּה֒ לַּצָפֹ֤ונָה לַּיֹום֙ ַארְּבָעָ֔ה לַּנֶ֥גְּבָה לַּיֹ֖ום  יז
  נַ֥יִם ְׁשנָֽיִם:ַארְּבָעָ֑ה וְלָאֲסֻּפִ֖ים ׁשְ

  מקום ששמו אסופים:  .םולאספי רש"י:

  לַּפַרְּבָ֖ר לַּֽמַעֲרָ֑ב ַארְּבָעָה֙ לַֽמְסִּלָ֔ה ׁשְנַ֖יִם לַּפַרְּבָֽר: יח
  ומפורש במס' תמיד אמר רבא לפרבר כלפי בר:  שנים לפרבר. רש"י:
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תקפז   

  
  

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

וַיְצַ֥ו מֹׁשֶ֖ה אֹותָ֣ם לֵאמֹ֑ר מִּקֵ֣ץ | ׁשֶ֣בַע ׁשָנִ֗ים ּבְמֹעֵ֛ד ְׁשַנ֥ת 

הַׁשְּמִּטָ֖ה ּבְחַ֥ג הַֻּסּכֹֽות: ּבְבֹ֣וא כָל־יִׂשְרָאֵ֗ל לֵֽרָאֹות֙ אֶת־ּפְנֵי֙ ְיֹהוָ֣ה 

יִבְחָ֑ר ּתִקְרָ֞א אֶת־הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֛את נֶֶ֥גד  אֱלֹהֶ֔יךָ ּבַּמָקֹ֖ום אֲֶׁש֣ר

ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל ּבְָאזְנֵיהֶֽם: הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם ָהֽאֲנָׁשִ֤ים וְַהּנָׁשִים֙ וְַהַּט֔ף 

וְגֵֽרְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִׁשְמְעּ֜ו ּולְמַ֣עַן יִלְמְדּ֗ו וְיָֽרְאּו֙ 

ְוׁשָֽמְרּ֣ו לַֽעֲׂשֹ֔ות אֶת־ָּכל־ּדִבְרֵ֖י ַהּתֹורָ֥ה ַהּזֹֽאת:  אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיֶכ֔ם

ּובְנֵיֶה֞ם אֲׁשֶ֣ר לֹא־יָֽדְעּ֗ו יִׁשְמְעּו֙ וְלָ֣מְדּ֔ו לְיִרְָא֖ה אֶת־יְהֹוָ֣ה 

אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם ּכָל־הַּיָמִ֗ים אֲׁשֶ֨ר ַאּתֶ֤ם חַּיִי֙ם עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר ַאֶּת֜ם 

  ֵּד֛ן ָׁשּ֖מָה לְרִׁשְּתָּֽה: עֹֽבְרִ֧ים אֶת־הַּיַרְ
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  תקפח

  
  

  הלכות הקהל
  רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג'

מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל  .א
מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן התורה 
פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת. 

שנת השמטה בחג 'מקץ שבע שנים במועד  י) (דברים לאשנאמר 
 יב) (דברים לא'בבוא כל ישראל לראות' וגו'  יא) (דברים לאהסכות' 

'הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך' 
  וגו': 

כל הפטור מן הראייה פטור ממצות הקהל חוץ מן הנשים  .ב
 (דברים לאוהטף והערל. אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנאמר 

וזה אינו ראוי לביאה. והדבר ברור 'בבוא כל ישראל'  יא)
  שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות: 

אימתי היו קורין. במוצאי יום טוב הראשון של חג הסכות  .ג
שהוא תחילת ימי חולו של מועד של שנה שמינית. והמלך 
הוא שיקרא באזניהם. ובעזרת הנשים היו קורין. וקורא 

ד הרי זה משובח. מהיכן הוא כשהוא יושב ואם קרא מעומ
קורא מתחילת חומש אלה הדברים עד סוף פרשת 'שמע' 

ומדלג ל'עשר  יג) דברים יא( ומדלג ל'והיה אם שמוע' וגו'
וקורא מ'עשר תעשר' על הסדר עד סוף  כב) דברים יד( תעשר'

'מלבד הברית אשר כרת אתם  סט) (דברים כחברכות וקללות עד 
  בחורב' ופוסק: 

וא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי כיצד ה .ד
להקהיל את העם. ומביאין בימה גדולה ושל עץ היתה 
ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים והמלך עולה ויושב עליה 
כדי שישמעו קריאתו וכל ישראל העולים לחג מתקבצין 
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תקפט   

  
  

סביביו. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת 
ן וסגן לכהן גדול וכהן גדול למלך וראש הכנסת נותנו לסג

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 

אלהינו בעמך ישראל וכו' מודים  ברכות ואלו הן. רצה ה'
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 

מתפלל על הכהנים שירצה וחותם בה הבוחר בישראל. ששית 
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: 

'תקרא  יא) (דברים לאהקריאה והברכות בלשון הקדש. שנאמר  .ה
  ועזות: את התורה הזאת' בלשונה אע"פ שיש שם ל

וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם  .ו
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 

ת לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמ
ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה. 

  שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל: 

יום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת.  .ז
  מפני תקיעת החצוצרות והתחינות שאינן דוחין את השבת: 
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תקצא   

  
  

  סדר מצוות הקהל
  

במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות במוצאי שנת השמיטה 
מקץ שבע שנים במועד שנת 'הוא ההקהל, כמו שכתוב בתורה, 

הקהל את ' ,וגו' 'השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות
  וגו'. 'העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך

  הכהנים תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם.

  , נקהלים ובאים לבית המקדש.אנשים ונשים וטף ,כל ישראל

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, 

  .המשיח והכהן גדול נותן את הספר תורה למלך

  

צה וואם ר ,את הספר תורה כשהוא עומד מקבל המשיח המלך
  .יכול להתיישב
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  תקצב

  
  

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

  

ְרכּו ֶאת ְיהָֹוה ַהְמֹבָרְך: המלך:   ּבָ

רּוְך ְיהָֹוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: והקהל עונים:   ּבָ

רּוְך ְיהָֹוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָועֶ  והמלך חוזר:   ד:ּבָ
  

  והמלך מברך:

ָרֵאל ִמן א ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים  ָהעֹוָלם ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ְוַעד ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה נוסח הברכה בגמ' תענית ט .א
בבית המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם', 

  ועונים אחר כך בשכמל"ו. 

במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין : (טז.)וז"ל הגמרא בתענית 
קומו ברכו את ה'  )ה נחמיה ט(קדש שנאמר עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במ

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 

לם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן ועד העו
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 

סת אומר להם הריעו הכהנים בני זוכר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל"ו וחזן הכנ
אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד 
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תקצג   

  
  

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

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 

לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד  כדתניא אומר
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 

לא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ו
לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' 

שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה על  (את)אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו 
 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 

ועל  (והן תוקעין ומריעין ותוקעין)המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה 
ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי 

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 

ר תקעו ובאחת היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומ
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

בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן : (שם)וז"ל רש"י 
יות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה לאחר הפרש

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 

קומו וברכו את ה' אלהיכם שאין עונין אמן במקדש. דכתיב בתפלת עזרא בבית שני 
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 

חוזר חזן הכנסת ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחלה ניהו ו
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 

עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר  שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא
  ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה אמקדש קאי.
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ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  רּוְך ַאּתָ ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ
רּוךְ  ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ ה  ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ַאּתָ

  ְיהָֹוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: 
  

  השומעים עונים:

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

וקורא המלך בתחילה, מהתחלת חומש דברים עד סוף פרשת 
  : 'שמע'

  א' דברים פרק

אֵֶּ֣לה הַּדְבָרִ֗ים אֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְעֵ֖בֶר  א
 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו : יז)-(הלכות תענית ד טווז"ל הרמב"ם 
מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע שליח צבור 

ברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד לומר מי שענה את א
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 

הזה ואחר כך תוקעין  אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום
וכן בברכה השנייה לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף . הכהנים ומריעין ותוקעין

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 

ר שליח צבור ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא בני אהרן הריעו. וחוז
וכן על כל  .יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין

באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות.  הברכה וברכ
ותוקעין ומריעין שבע ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. ופעם מריעין 

פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין 
  .בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו
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רְּדֵ֑ן ּבַּמִדְּבָ֡ר ּבָֽעֲרָבָה֩ מֹ֨ול סּ֜וף ּבֵין־ּפָארָ֧ן ּובֵין־ּתֹ֛פֶל וְלָבָ֑ן הַּיַ
ַאחַ֨ד עָׂשָ֥ר יֹום֙ ֵמֽחֹרֵ֔ב ּדֶ֖רֶךְ הַר־ׂשֵעִ֑יר  בוַֽחֲצֵרֹ֖ת וְדִ֥י זָהָֽב: 
חֹ֖דֶׁש  וַֽיְהִי֙ ּבְַארְּבָעִ֣ים ׁשָנָ֔ה ּבְעַׁשְּתֵֽי־עָׂשָ֥ר געַ֖ד קָדֵׁ֥ש ּבַרְנֵֽעַ: 

ּבְאֶחָ֣ד ַלחֹ֑דֶׁש ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֧ה 
ַאֽחֲרֵ֣י הַּכֹתֹ֗ו אֵ֚ת סִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י  דיְהֹוָ֛ה אֹתֹ֖ו אֲלֵהֶֽם: 

 אֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון וְאֵ֗ת עֹ֚וג מֶ֣לֶךְ הַּבָׁשָ֔ן אֲׁשֶר־יֹוׁשֵ֥ב
ּבְעֵ֥בֶר הַּיַרְּדֵ֖ן ּבְאֶ֣רֶץ מֹוָא֑ב הֹואִ֣יל  הּבְעַׁשְּתָרֹ֖ת ּבְאֶדְרֶֽעִי: 

יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו ּדִּבֶ֥ר  ומֹׁשֶ֔ה ּבֵאֵ֛ר אֶת־הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את לֵאמֹֽר: 
ּפְנּ֣ו | ּוסְעּ֣ו  זאֵלֵ֖ינּו ּבְחֹרֵ֣ב לֵאמֹ֑ר רַב־לָכֶ֥ם ׁשֶ֖בֶת ּבָהָ֥ר הַּזֶֽה: 

לָכֶ֗ם ּובֹ֨אּו הַ֥ר הָֽאֱמֹרִי֘ וְאֶל־ּכָל־ׁשְכֵנָיו֒ ּבָֽעֲרָבָ֥ה בָהָ֛ר 
ּובַׁשְּפֵלָ֥ה ּובַּנֶ֖גֶב ּובְחֹ֣וף הַּיָ֑ם אֶ֤רֶץ הַּֽכְנַֽעֲנִי֙ וְהְַּלבָנֹ֔ון 

רְאֵ֛ה נָתַּ֥תִי ִלפְנֵיכֶ֖ם  חעַד־הַּנָהָ֥ר הַּגָדֹ֖ל נְהַר־ּפְרָֽת: 
ּו אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֣ע יְהֹוָ֠ה אֶת־הָָא֑רֶץ ּבֹ֚אּו ּורְׁש֣

לַֽאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם לְַאבְרָהָ֨ם ְליִצְחָ֤ק ּוְֽליַֽעֲקֹב֙ ָלתֵ֣ת ָלהֶ֔ם ּולְזַרְעָ֖ם 
וָֽאֹמַ֣ר אֲלֵכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר לֹֽא־אּוַכ֥ל  טַאֽחֲרֵיהֶֽם: 

הִרְּבָ֣ה אֶתְכֶ֑ם וְהִּנְכֶ֣ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם  יְלבַּדִ֖י ׂשְאֵ֥ת אֶתְכֶֽם: 
יְהֹוָ֞ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹֽותֵכֶ֗ם יֹסֵ֧ף  יאהַּיֹ֔ום ּכְכֹֽוכְבֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם לָרֹֽב: 

עֲֵליכֶ֛ם ּכָכֶ֖ם אֶ֣לֶף ּפְעָמִ֑ים וִֽיבָרֵ֣ךְ אֶתְכֶ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶ֥ר לָכֶֽם: 
הָבּ֣ו לָ֠כֶם  יגאֲכֶ֖ם וְרִֽיבְכֶֽם: אֵיכָ֥ה אֶׂשָּ֖א ְלבַּדִ֑י טָרְחֲכֶ֥ם ּומַֽׂשַּֽ יב

אֲנָׁשִ֨ים חֲכָמִ֧ים ּונְבֹנִ֛ים וִֽידֻעִ֖ים ְלׁשִבְטֵיכֶ֑ם וַֽאֲׂשִימֵ֖ם 
וַּֽתַֽעֲנּ֖ו אֹתִ֑י וַּתֹ֣אמְרּ֔ו טֹוב־הַּדָבָ֥ר אֲׁשֶר־ּדִּבַ֖רְּתָ  ידּבְרָֽאׁשֵיכֶֽם: 

יכֶ֗ם אֲנָׁשִ֤ים חֲכָמִים֙ וָֽאֶּקַ֞ח אֶת־רָאׁשֵ֣י ׁשִבְטֵ טולַֽעֲׂשֹֽות: 
וִֽידֻעִ֔ים וָֽאֶּתֵ֥ן אֹותָ֛ם רָאׁשִ֖ים עֲֵליכֶ֑ם ׂשָרֵ֨י אֲלָפִ֜ים וְׂשָרֵ֣י 
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 טזמֵאֹ֗ות וְׂשָרֵ֤י חֲמִׁשִּים֙ וְׂשָרֵ֣י עֲׂשָרֹ֔ת וְׁשֹֽטְרִ֖ים לְׁשִבְטֵיכֶֽם: 
ין־אֲחֵיכֶם֙ וָֽאֲצַּוֶה֙ אֶת־ׁשֹ֣פְטֵיכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר ׁשָמֹ֤עַ ּבֵ

לֹֽא־תַּכִ֨ירּו  יזּוׁשְפַטְּתֶ֣ם צֶ֔דֶק ּבֵין־אִ֥יׁש ּובֵין־ָאחִ֖יו ּובֵ֥ין ּגֵרֹֽו: 
פָנִ֜ים ּבַּמִׁשְּפָ֗ט ּכַּקָטֹ֤ן ּכַּגָדֹ֙ל ּתִׁשְמָעּ֔ון לֹ֤א תָגּ֨ורּו֙ מִּפְנֵי־אִ֔יׁש 

ׁשֶ֣ה מִּכֶ֔ם ּכִ֥י הַּמִׁשְּפָ֖ט לֵֽאלֹהִ֣ים הּ֑וא וְהַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֣ר יִקְ
וָֽאֲצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֖ם ּבָעֵ֣ת הַהִ֑וא אֵ֥ת  יחּתַקְרִבּ֥ון אֵלַ֖י ּוׁשְמַעְּתִֽיו: 

וַּנִַּס֣ע מֵֽחֹרֵ֗ב וַּנֵ֡לֶךְ אֵ֣ת  יטּכָל־הַּדְבָרִ֖ים אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשּֽון: 
הַ֣ר  ּכָל־הַּמִדְּבָ֣ר הַּגָדֹול֩ וְהַּנֹורָ֨א הַהּ֜וא אֲׁשֶ֣ר רְאִיתֶ֗ם ּדֶ֚רֶךְ

הָֽאֱמֹרִ֔י ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו אֹתָ֑נּו וַּנָבֹ֕א עַ֖ד קָדֵׁ֥ש 
וָֽאֹמַ֖ר אֲלֵכֶ֑ם ּבָאתֶם֙ עַד־הַ֣ר הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה  כּבַרְנֵֽעַ: 

רְ֠אֵה נָתַ֨ן יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ ְלפָנֶ֖יָך  כאאֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 
ָא֑רֶץ עֲלֵ֣ה רֵׁ֗ש ּכַֽאֲׁשֶר֩ ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ אֶת־הָ

וַּתִקְרְבּ֣ון אֵַלי֘ ּכֻּלְכֶם֒ וַּתֹֽאמְרּ֗ו  כבַאל־ּתִירָ֖א וְַאל־ּתֵחָֽת: 
נִׁשְְלחָ֤ה אֲנָׁשִים֙ ְלפָנֵ֔ינּו וְיַחְּפְרּו־לָ֖נּו אֶת־הָָא֑רֶץ וְיָׁשִ֤בּו 

ת־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר נַֽעֲֶלה־ּבָּ֔ה וְאֵת֙ הֶֽעָרִ֔ים אֲׁשֶ֥ר אֹתָ֨נּו֙ ּדָבָ֔ר אֶ 
וַּיִיטַ֥ב ּבְעֵינַ֖י הַּדָבָ֑ר וָֽאֶּקַ֤ח מִּכֶם֙ ׁשְנֵ֣ים עָׂשָ֣ר  כגנָבֹ֖א אֲֵליהֶֽן: 

וַּיִפְנּו֙ וַּיַֽעֲלּ֣ו הָהָ֔רָה וַּיָבֹ֖אּו  כדאֲנָׁשִ֔ים אִ֥יׁש אֶחָ֖ד ַלׁשָּֽבֶט: 
וַּיִקְחּ֤ו בְיָדָם֙ מִּפְרִ֣י הָָא֔רֶץ  כהׁשְּכֹ֑ל וַֽיְרַּגְלּ֖ו אֹתָּֽה: עַד־נַ֣חַל אֶ

וַּיֹורִ֖דּו אֵלֵ֑ינּו וַּיָׁשִ֨בּו אֹתָ֤נּו דָבָר֙ וַּיֹ֣אמְרּ֔ו טֹובָ֣ה הָָא֔רֶץ 
וְלֹ֥א אֲבִיתֶ֖ם לַֽעֲלֹ֑ת וַּתַמְרּ֕ו  כואֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 

וַּתֵרָֽגְנּ֤ו בְָאֽהֳלֵיכֶם֙ וַּתֹ֣אמְרּ֔ו  כזי יְהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: אֶת־ּפִ֥
ּבְׂשִנְַא֤ת יְהֹוָה֙ אֹתָ֔נּו הֹֽוצִיָא֖נּו מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לָתֵ֥ת אֹתָ֛נּו 

ָאנָ֣ה | אֲנַ֣חְנּו עֹלִ֗ים ַאחֵ֩ינּו֩  כחּבְיַ֥ד הָֽאֱמֹרִ֖י לְהַׁשְמִידֵֽנּו: 
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בֵ֜נּו לֵאמֹ֗ר עַ֣ם ּגָדֹ֤ול וָרָם֙ מִּמֶּ֔נּו עָרִ֛ים ּגְדֹלֹ֥ת הֵמַּ֨סּו אֶת־ְלבָ
וָֽאֹמַ֖ר  כטּובְצּורֹ֖ת ּבַׁשָּמָ֑יִם וְגַם־ּבְנֵ֥י עֲנָקִ֖ים רָאִ֥ינּו ׁשָֽם: 

יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙  לאֲלֵכֶ֑ם לֹא־תַֽעַרְצּ֥ון וְֽלֹא־תִֽירְאּ֖ון מֵהֶֽם: 
ָּלחֵ֣ם לָכֶ֑ם ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר עָׂשָ֧ה אִּתְכֶ֛ם הַֽהֹלֵ֣ךְ ִלפְנֵיכֶ֔ם הּ֖וא יִ

ּובַּמִדְּבָר֙ אֲׁשֶ֣ר רָאִ֔יתָ אֲׁשֶ֤ר נְׂשָֽאֲךָ֙  לאּבְמִצְרַ֖יִם לְעֵֽינֵיכֶֽם: 
יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יִׂשָּא־אִ֖יׁש אֶת־ּבְנֹ֑ו ּבְכָל־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר 

ּובַּדָבָ֖ר הַּזֶ֑ה אֵֽינְכֶם֙  לבקֹ֥ום הַּזֶֽה: הֲלַכְּתֶ֔ם עַד־ּבֹֽאֲכֶ֖ם עַד־הַּמָ
הַֽהֹלֵ֨ךְ ִלפְנֵיכֶ֜ם ּבַּדֶ֗רֶךְ לָתּ֥ור  לגמַֽאֲמִינִ֔ם ּבַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: 

לָכֶ֛ם מָקֹ֖ום לַֽחֲנֹֽתְכֶ֑ם ּבָאֵׁ֣ש | לַ֗יְָלה ַלרְאֹֽתְכֶם֙ ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר 
וַּיִׁשְמַ֥ע יְהֹוָ֖ה אֶת־קֹול ּדִבְרֵיכֶ֑ם  לדמָֽם: ּתֵֽלְכּו־בָּ֔ה ּובֶֽעָנָ֖ן יֹו

אִם־יִרְאֶ֥ה אִיׁש֙ ּבָֽאֲנָׁשִ֣ים הָאֵּ֔לֶה  להוַּיִקְצֹ֖ף וַּיִׁשָּבַ֥ע לֵאמֹֽר: 
הַּדֹ֥ור הָרָ֖ע הַּזֶ֑ה אֵ֚ת הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֔עְּתִי לָתֵ֖ת 

לֵ֤ב ּבֶן־יְפֻּנֶה֙ הּוא יִרְאֶּ֔נָה וְלֹֽו־אֶּתֵ֧ן זּֽולָתִ֞י ּכָ לולַֽאֲבֹֽתֵיכֶֽם: 
אֶת־הָָא֛רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּדָֽרַךְ־ּבָּ֖ה ּוְלבָנָ֑יו יַ֕עַן אֲׁשֶ֥ר מִּלֵ֖א ַאֲֽחרֵ֥י 

ּגַם־ּבִי֙ הִתְַאּנַ֣ף יְהֹוָ֔ה ּבִגְלַלְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר ּגַם־ַאּתָ֖ה  לזיְהֹוָֽה: 
־נּון֙ הָֽעֹמֵ֣ד ְלפָנֶ֔יךָ הּ֖וא יָ֣בֹא יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִן לחלֹֽא־תָבֹ֥א ׁשָֽם: 

וְטַּפְכֶם֩  לטׁשָּ֑מָה אֹתֹ֣ו חַּזֵ֔ק ּכִי־הּ֖וא יַנְחִלֶּ֥נָה אֶת־יִׂשְרָאֵֽל: 
אֲׁשֶ֨ר אֲמַרְּתֶ֜ם לָבַ֣ז יִֽהְיֶ֗ה ּו֠בְנֵיכֶם אֲׁשֶ֨ר לֹא־יָֽדְעּ֤ו הַּיֹום֙ טֹוב 

וְַאּתֶ֖ם  מנֶּ֔נָה וְהֵ֖ם יִֽירָׁשּֽוהָ: וָרָ֔ע הֵּ֖מָה יָבֹ֣אּו ׁשָּ֑מָה וְָלהֶ֣ם אֶּתְ
וַּֽתַֽעֲנּ֣ו | וַּתֹֽאמְרּ֣ו  מאּפְנּ֣ו לָכֶ֑ם ּוסְעּ֥ו הַּמִדְּבָ֖רָה ּדֶ֥רֶךְ יַם־סּֽוף: 

אֵלַ֗י חָטָאנּו֘ לַֽיהֹוָה֒ אֲנַ֤חְנּו נַֽעֲֶלה֙ וְנְִלחַ֔מְנּו ּכְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוָ֖נּו 
ּגְרּ֗ו אִ֚יׁש אֶת־ּכְלֵ֣י מִלְחַמְּתֹו וַּ֔תָהִ֖ינּו יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינּו וַּֽתַחְ

וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י אֱמֹ֤ר ָלהֶם֙ לֹ֤א תַֽעֲלּו֙  מבלַֽעֲלֹ֥ת הָהָֽרָה: 
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וְלֹ֣א־תִּֽלָֽחֲמּ֔ו ּכִ֥י אֵינֶּ֖נִי ּבְקִרְּבְכֶ֑ם וְלֹא֙ ּתִּנָֽגְפּ֔ו ִלפְנֵ֖י אֹֽיְבֵיכֶֽם: 
ם וְלֹ֣א ׁשְמַעְּתֶ֑ם וַּתַמְרּו֙ אֶת־ּפִ֣י יְהֹוָ֔ה וַּתָזִ֖דּו וָֽאֲדַּבֵ֥ר אֲֵליכֶ֖ מג

וַּיֵצֵ֨א הָֽאֱמֹרִ֜י הַּיׁשֵ֨ב ּבָהָ֤ר הַהּוא֙  מדוַּתַֽעֲלּ֥ו הָהָֽרָה: 
לִקְרַאתְכֶ֔ם וַּיִרְּדְפּ֣ו אֶתְכֶ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶ֖ינָה הַּדְבֹרִ֑ים וַּיַּכְתּ֥ו 

וַּתָׁשֻ֥בּו וַּתִבְּכּ֖ו ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה  מהד־חָרְמָֽה: אֶתְכֶ֛ם ּבְׂשֵעִ֖יר עַ
וַּתֵֽׁשְבּ֥ו  מווְלֹֽא־ׁשָמַ֤ע יְהֹוָה֙ ּבְקֹ֣לְכֶ֔ם וְלֹ֥א הֶֽאֱזִ֖ין אֲֵליכֶֽם: 

 בְקָדֵׁ֖ש יָמִ֣ים רַּבִ֑ים ּכַּיָמִ֖ים אֲׁשֶ֥ר יְׁשַבְּתֶֽם: 

  'ב דברים פרק

רָה֙ ּדֶ֣רֶךְ יַם־סּ֔וף ּכַֽאֲׁשֶ֛ר ּדִּבֶ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י וַּנֵ֜פֶן וַּנִּסַ֤ע הַּמִדְּבָ֨ א
וַּיֹ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י  בוַּנָ֥סָב אֶת־הַר־ׂשֵעִ֖יר יָמִ֥ים רַּבִֽים: 

 דרַב־לָכֶ֕ם סֹ֖ב אֶת־הָהָ֣ר הַּזֶ֑ה ּפְנּ֥ו לָכֶ֖ם צָפֹֽנָה:  גלֵאמֹֽר: 
בְרִ֗ים ּבִגְבּול֙ אֲחֵיכֶ֣ם ּבְנֵֽי־עֵׂשָ֔ו וְאֶת־הָעָם֘ צַ֣ו לֵאמֹר֒ ַאּתֶ֣ם עֹֽ 

 ההַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְׂשֵעִ֑יר וְיִֽירְאּ֣ו מִּכֶ֔ם וְנִׁשְמַרְּתֶ֖ם מְאֹֽד: 
ַאל־ּתִתְּגָ֣רּו בָ֔ם ּכִ֠י לֹֽא־אֶּתֵ֤ן לָכֶם֙ מֵַֽארְצָ֔ם עַ֖ד מִדְרַ֣ךְ 

אֹ֣כֶל  ועִֽיר: ּכַף־רָ֑גֶל ּכִֽי־יְרֻׁשָּ֣ה ְלעֵׂשָ֔ו נָתַּ֖תִי אֶת־הַ֥ר ׂשֵ
ּתִׁשְּבְרּ֧ו מֵֽאִּתָ֛ם ּבַּכֶ֖סֶף וַֽאֲכְַלּתֶ֑ם וְגַם־מַ֜יִם ּתִכְרּ֧ו מֵֽאִּתָ֛ם ּבַּכֶ֖סֶף 

ּכִי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ּבֵֽרַכְךָ֗ ּבְכֹל֙ מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֔ךָ יָדַ֣ע  זּוׁשְתִיתֶֽם: 
| ַארְּבָעִ֣ים ׁשָנָ֗ה יְהֹוָ֤ה  לֶכְּתְךָ֔ אֶת־הַּמִדְּבָ֥ר הַּגָדֹ֖ל הַּזֶ֑ה זֶ֣ה
וַּֽנַֽעֲבֹ֞ר מֵאֵ֧ת ַאחֵ֣ינּו בְנֵֽי  חאֱלֹהֶ֨יךָ֙ עִּמָ֔ךְ לֹ֥א חָסַ֖רְּתָ ּדָבָֽר: 

עֵׂשָ֗ו הַּיֽׁשְבִים֙ ּבְׂשֵעִ֔יר מִּדֶ֨רֶךְ֙ הָֽעֲרָבָ֔ה מֵֽאֵילַ֖ת ּומֵֽעֶצְיֹ֣ן 
וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י  טר מֹוָאֽב: וַּנֵ֨פֶן֙ וַּֽנַֽעֲבֹ֔ר ּדֶ֖רֶךְ מִדְּבַּ֥גָ֑בֶר

ַאל־ּתָ֨צַר֙ אֶת־מֹוָא֔ב וְַאל־ּתִתְּגָ֥ר ּבָ֖ם מִלְחָמָ֑ה ּכִ֠י לֹֽא־אֶּתֵ֨ן לְךָ֤ 
הָֽאֵמִ֥ים  ימֵַֽארְצֹו֙ יְרֻׁשָּ֔ה ּכִ֣י ִלבְנֵי־לֹ֔וט נָתַּ֥תִי אֶת־עָ֖ר יְרֻׁשָּֽה: 
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רְפָאִ֛ים  יארַ֛ב וָרָ֖ם ּכַֽעֲנָקִֽים: ְלפָנִ֖ים יָׁ֣שְבּו בָּ֑ה עַ֣ם ּגָדֹ֥ול וְ
 יביֵחָֽׁשְבּ֥ו ַאף־הֵ֖ם ּכַֽעֲנָקִ֑ים וְהַּמָֹ֣אבִ֔ים יִקְרְאּ֥ו ָלהֶ֖ם אֵמִֽים: 

ּובְׂשֵעִ֞יר יָֽׁשְבּ֣ו הַֽחֹרִים֘ ְלפָנִים֒ ּובְנֵ֧י עֵׂשָ֣ו יִֽירָׁשּ֗ום וַּיַׁשְמִידּום֙ 
ּכַֽאֲׁשֶ֧ר עָׂשָ֣ה יִׂשְרָאֵ֗ל ְלאֶ֨רֶץ֙ יְרֻׁשָּתֹ֔ו  מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיֵֽׁשְבּ֖ו ּתַחְּתָ֑ם

עַּתָ֗ה קֻ֛מּו וְעִבְרּ֥ו לָכֶ֖ם אֶת־נַ֣חַל  יגאֲׁשֶר־נָתַ֥ן יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם: 
וְהַּיָמִ֞ים אֲׁשֶר־הָלַ֣כְנּו | מִּקָדֵׁ֣ש  ידזָ֑רֶד וַּֽנַֽעֲבֹ֖ר אֶת־נַַ֥חל זָֽרֶד: 

ּו֙ אֶת־נַ֣חַל זֶ֔רֶד ׁשְלׁשִ֥ים ּוׁשְמֹנֶ֖ה ׁשָנָ֑ה ּבַרְנֵ֗עַ עַ֤ד אֲׁשֶר־עָבַ֨רְנ
עַד־ּתֹ֨ם ּכָל־הַּדֹ֜ור ַאנְׁשֵ֤י הַּמִלְחָמָה֙ מִּקֶ֣רֶב הַּֽמַֽחֲנֶ֔ה ּכַֽאֲׁשֶ֛ר 

וְגַ֤ם יַד־יְהֹוָה֙ הָ֣יְתָה ּבָ֔ם לְהֻּמָ֖ם מִּקֶ֣רֶב  טונִׁשְּבַ֥ע יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם: 
וַיְהִ֨י כַֽאֲׁשֶר־ּתַּ֜מּו ּכָל־ַאנְׁשֵ֧י הַּמִלְחָמָ֛ה  זטהַּֽמַֽחֲנֶ֑ה עַ֖ד ּתֻּמָֽם: 
ַאּתָ֨ה עֹבֵ֥ר  יחוַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר:  יזָלמּ֖ות מִּקֶ֥רֶב הָעָֽם: 

וְָקֽרַבְּתָ֗ מּ֚ול ּבְנֵ֣י עַּמֹ֔ון  יטהַּיֹ֛ום אֶת־ּגְבּ֥ול מֹוָא֖ב אֶת־עָֽר: 
תְּגָ֣ר ּבָ֑ם ּכִ֣י לֹֽא־אֶּ֠תֵן מֵאֶ֨רֶץ ּבְנֵֽי־עַּמֹ֤ון לְךָ֙ ַאל־ּתְצֻרֵ֖ם וְַאל־ּתִ

אֶֽרֶץ־רְפָאִ֥ים ּתֵֽחָׁשֵ֖ב  כיְרֻׁשָּ֔ה ּכִ֥י ִלבְנֵי־לֹ֖וט נְתַּתִ֥יהָ יְרֻׁשָּֽה: 
ַאף־הִ֑וא רְפָאִ֤ים יָֽׁשְבּו־בָּה֙ ְלפָנִ֔ים וְהָ֣עַּמֹנִ֔ים יִקְרְאּ֥ו ָלהֶ֖ם 

ּגָדֹ֥ול וְרַ֛ב וָרָ֖ם ּכַֽעֲנָקִ֑ים וַּיַׁשְמִידֵ֤ם יְהֹוָה֙  עַ֣ם כאזַמְזֻּמִֽים: 
ּכַֽאֲׁשֶ֤ר עָׂשָה֙ ִלבְנֵ֣י עֵׂשָ֔ו  כבמִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיִֽירָׁשֻ֖ם וַּיֵֽׁשְבּ֥ו תַחְּתָֽם: 

הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְׂשֵעִ֑יר אֲׁשֶ֨ר הִׁשְמִ֤יד אֶת־הַֽחֹרִי֙ מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיִֽירָׁשֻם֙ 
וְהָֽעַּוִ֛ים הַּיֹֽׁשְבִ֥ים ּבַֽחֲצֵרִ֖ים  כגּו תַחְּתָ֔ם עַ֖ד הַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: וַּיֵֽׁשְב֣

עַד־עַּזָ֑ה ּכַפְּתֹרִים֙ הַּיֹֽצְאִ֣ים מִּכַפְּתֹ֔ר הִׁשְמִידֻ֖ם וַּיֵֽׁשְבּ֥ו תַחְּתָֽם: 
קּ֣ומּו ּסְעּ֗ו וְעִבְרּו֘ אֶת־נַ֣חַל ַארְנֹ֒ן רְאֵ֣ה נָתַּ֣תִי בְ֠יָֽדְךָ  כד

אֶת־סִיחֹ֨ן מֶֽלֶךְ־חְֶׁשּבֹ֧ון הָֽאֱמֹרִ֛י וְאֶת־ַארְצֹ֖ו הָחֵ֣ל רָׁ֑ש וְהִתְּגָ֥ר 
הַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה ָאחֵל֙ ּתֵ֤ת ּפַחְּדְךָ֙ וְיִרְָא֣תְךָ֔ עַל־ּפְנֵי֙  כהּבֹ֖ו מִלְחָמָֽה: 
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וְחָלּ֖ו  הָֽעַּמִ֔ים ּתַ֖חַת ּכָל־הַׁשָּמָ֑יִם אֲׁשֶ֤ר יִׁשְמְעּון֙ ׁשִמְעֲךָ֔ וְרָֽגְזּ֥ו
וָֽאֶׁשְלַ֤ח מַלְָאכִים֙ מִּמִדְּבַ֣ר קְדֵמֹ֔ות אֶל־סִיחֹ֖ון מֶ֣לֶךְ  כומִּפָנֶֽיךָ: 

אֶעְּבְרָ֣ה בְַארְצֶ֔ךָ ּבַּדֶ֥רֶךְ  כזחֶׁשְּבֹ֑ון ּדִבְרֵ֥י ׁשָלֹ֖ום לֵאמֹֽר: 
אֹ֣כֶל ּבַּכֶֶ֤סף  כחּבַּדֶ֖רֶךְ אֵלֵ֑ךְ לֹ֥א ָאסּ֖ור יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאול: 

ּתַׁשְּבִרֵ֨נִי֙ וְָאכַ֔לְּתִי ּומַ֛יִם ּבַּכֶ֥סֶף ּתִּתֶן־לִ֖י וְׁשָתִ֑יתִי רַ֖ק אֶעְּבְרָ֥ה 
ּכַֽאֲׁשֶ֨ר עָֽׂשּו־לִ֜י ּבְנֵ֣י עֵׂשָ֗ו הַּיֹֽׁשְבִים֙ ּבְׂשֵעִ֔יר  כטבְרַגְלָֽי: 

ן וְהַּמֹ֣וָאבִ֔ים הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְעָ֑ר עַ֤ד אֲׁשֶֽר־אֶֽעֱבֹר֙ אֶת־הַּיַרְּדֵ֔
וְלֹ֣א ָאבָ֗ה סִיחֹן֙  לאֶל־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 

מֶ֣לֶךְ חֶׁשְּבֹ֔ון הַֽעֲבִרֵ֖נּו ּבֹ֑ו ּכִֽי־הִקְׁשָה֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ אֶת־רּוחֹ֗ו 
אמֶר וַּיֹ֤ לאוְאִּמֵץ֙ אֶת־ְלבָבֹ֔ו לְמַ֛עַן ּתִּתֹ֥ו בְיָֽדְךָ֖ ַּכּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 

יְהֹוָה֙ אֵלַ֔י רְאֵ֗ה הַֽחִּלֹ֨תִי֙ ּתֵ֣ת ְלפָנֶ֔יךָ אֶת־סִיחֹ֖ן וְאֶת־ַאְרצֹ֑ו 
וַּיֵצֵא֩ סִיחֹ֨ן לִקְרָאתֵ֜נּו הּ֧וא  לבהָחֵ֣ל רָׁ֔ש לָרֶׁ֖שֶת אֶת־ַארְצֹֽו: 

נּו וַּֽיִּתְנֵ֛הּו יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו ְלפָנֵ֑י לגוְכָל־עַּמֹ֛ו לַּמִלְחָמָ֖ה יָֽהְצָה: 
וַּנִלְּכֹ֤ד  לדּבָנָ֖יו וְאֶת־ּכָל־עַּמֹֽו:  )כתיב(בנו וַּנַ֥ךְ אֹתֹ֛ו וְאֶת־

אֶת־ּכָל־עָרָיו֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא וַּֽנַֽחֲרֵם֙ אֶת־ּכָל־עִ֣יר מְתִ֔ם וְהַּנָׁשִ֖ים 
 רַ֥ק הַּבְהֵמָ֖ה ּבָזַ֣זְנּו לָ֑נּו ּוׁשְלַ֥ל להוְהַּטָ֑ף לֹ֥א הִׁשְַא֖רְנּו ׂשָרִֽיד: 

מֵֽעֲרֹעֵ֡ר אֲׁשֶר֩ עַל־ׂשְפַת־נַ֨חַל ַארְנֹ֜ן  לוהֶֽעָרִ֖ים אֲׁשֶ֥ר לָכָֽדְנּו: 
וְהָעִ֨יר אֲׁשֶ֤ר ּבַּנַ֨חַל֙ וְעַד־הַּגְִלעָ֔ד לֹ֤א הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲׁשֶ֥ר 

רַ֛ק  לזׂשָֽגְבָ֖ה מִּמֶּ֑נּו אֶת־הַּכֹ֕ל נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו ְלפָנֵֽינּו: 
רֶץ ּבְנֵֽי־עַּמֹ֖ון לֹ֣א קָרָ֑בְּתָ ּכָל־יַ֞ד נַ֤חַל יַּבֹק֙ וְעָרֵ֣י הָהָ֔ר אֶל־אֶ֥

  וְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוָ֖ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו: 
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  'ג דברים פרק

וַּנֵ֣פֶן וַּנַ֔עַל ּדֶ֖רֶךְ הַּבָׁשָ֑ן וַּיֵצֵ֣א עֹוג֩ מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֨ן לִקְרָאתֵ֜נּו  א
וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֵלַי֙  בלְחָמָ֖ה אֶדְרֶֽעִי: הּ֧וא וְכָל־עַּמֹ֛ו לַּמִ

ַאל־ּתִירָ֣א אֹתֹ֔ו ּכִ֣י בְיָֽדְךָ֞ נָתַּ֧תִי אֹתֹ֛ו וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֖ו 
וְאֶת־ַארְצֹ֑ו וְעָׂשִ֣יתָ ּלֹ֔ו ּכַֽאֲׁשֶ֣ר עָׂשִ֗יתָ לְסִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י 

יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֵ֜ינּו ּבְיָדֵ֗נּו ּגַ֛ם  וַּיִּתֵן֩ גאֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹֽון: 
אֶת־עֹ֥וג מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֖ן וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֑ו וַּנַּכֵ֕הּו עַד־ּבִלְּתִ֥י 

וַּנִלְּכֹ֤ד אֶת־ּכָל־עָרָיו֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא לֹ֤א  דהִׁשְאִֽיר־לֹ֖ו ׂשָרִֽיד: 
ים עִיר֙ ּכָל־חֶ֣בֶל הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־לָקַ֖חְנּו מֵֽאִּתָ֑ם ׁשִׁשִּ֥

ּכָל־אֵּ֜לֶה עָרִ֧ים ּבְצֻרֹ֛ת חֹומָ֥ה  הַארְּגֹ֔ב מַמְלֶ֥כֶת עֹ֖וג ּבַּבָׁשָֽן: 
 וגְבֹהָ֖ה ּדְָלתַ֣יִם ּובְרִ֑יחַ ְלבַ֛ד מֵֽעָרֵ֥י הַּפְרָזִ֖י הַרְּבֵ֥ה מְאֹֽד: 

ּבֹ֑ון הֲַֽחרֵם֙ וַּנַֽחֲרֵ֣ם אֹותָ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֣ר עָׂשִ֔ינּו לְסִיחֹ֖ן מֶ֣לֶךְ חֶׁשְ
וְכָל־הַּבְהֵמָ֛ה ּוׁשְלַ֥ל הֶֽעָרִ֖ים  זּכָל־עִ֣יר מְתִ֔ם הַּנָׁשִ֖ים וְהַּטָֽף: 

וַּנִּקַ֞ח ּבָעֵ֤ת הַהִוא֙ אֶת־הָָא֔רֶץ מִּיַ֗ד ׁשְנֵי֙ מַלְכֵ֣י  חּבַּזֹ֥ונּו לָֽנּו: 
 טד־הַ֥ר חֶרְמֹֽון: הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶ֖ר ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִּנַ֥חַל ַארְנֹ֖ן עַ

 יצִֽידֹנִ֛ים יִקְרְאּ֥ו לְחֶרְמֹ֖ון ׂשִרְיֹ֑ן וְהָ֣אֱמֹרִ֔י יִקְרְאּו־לֹ֖ו ׂשְנִֽיר: 
ּכֹ֣ל | עָרֵ֣י הַּמִיׁשֹ֗ר וְכָל־הַּגְִלעָד֙ וְכָל־הַּבָׁשָ֔ן עַד־סַֽלְכָ֖ה 

מֶ֣לֶךְ הַּבָׁשָ֗ן  ּכִ֣י רַק־עֹ֞וג יאוְאֶדְרֶ֑עִי עָרֵ֛י מַמְלֶ֥כֶת עֹ֖וג ּבַּבָׁשָֽן: 
נִׁשְַאר֘ מִּיֶ֣תֶר הָֽרְפָאִים֒ הִּנֵ֤ה עַרְׂשֹו֙ עֶ֣רֶׂש ּבַרְזֶ֔ל הֲלֹ֣ה הִ֔וא 
ּבְרַּבַ֖ת ּבְנֵ֣י עַּמֹ֑ון ּתֵׁ֧שַע ַאּמֹ֣ות ָארְּכָּ֗ה וְַארְּבַ֥ע ַאּמֹ֛ות רָחְּבָּ֖ה 

ת הַהִ֑וא וְאֶת־הָָא֧רֶץ הַּזֹ֛את יָרַׁ֖שְנּו ּבָעֵ֣  יבּבְַאּמַת־אִֽיׁש: 
מֵֽעֲרֹעֵ֞ר אֲׁשֶר־עַל־נַ֣חַל ַארְנֹ֗ן וַֽחֲצִ֤י הַר־הַּגְִלעָד֙ וְעָרָ֔יו נָתַּ֕תִי 

וְיֶ֨תֶר הַּגִלְעָ֤ד וְכָל־הַּבָׁשָן֙ מַמְלֶ֣כֶת עֹ֔וג  יגָלרֽאּובֵנִ֖י וְַלּגָדִֽי: 
הַּבָׁשָ֔ן נָתַּ֕תִי לַֽחֲצִ֖י ׁשֵ֣בֶט הַֽמְנַׁשֶּ֑ה ּכֹ֣ל חֶ֤בֶל הַָֽארְּגֹב֙ לְכָל־
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יָאִ֣יר ּבֶן־מְנַׁשֶּ֗ה לָקַח֙  ידהַהּ֥וא יִּקָרֵ֖א אֶ֥רֶץ רְפָאִֽים: 
אֶת־ּכָל־חֶ֣בֶל ַארְּגֹ֔ב עַד־ּגְבּ֥ול הַּגְׁשּורִ֖י וְהַּמַֽעֲכָתִ֑י וַּיִקְרָא֩ 

 טואֹתָ֨ם עַל־ׁשְמֹ֤ו אֶת־הַּבָׁשָן֙ חַּוֹ֣ת יָאִ֔יר עַ֖ד הַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 
וְלָרֽאּובֵנִ֨י וְַלּגָדִ֜י נָתַּ֤תִי  טזתַּ֥תִי אֶת־הַּגְִלעָֽד: ּולְמָכִ֖יר נָ

מִן־הַּגְִלעָד֙ וְעַד־נַַ֣חל ַארְנֹ֔ן ּתֹ֥וךְ הַּנַ֖חַל ּוגְבֻ֑ל וְעַד֙ יַּבֹ֣ק הַּנַ֔חַל 
וְהָֽעֲרָבָ֖ה וְהַּיַרְּדֵ֣ן ּוגְבֻ֑ל מִּכִּנֶ֗רֶת וְעַ֨ד יָ֤ם  יזּגְבּ֖ול ּבְנֵ֥י עַּמֹֽון: 

וָֽאֲצַ֣ו  יחעֲרָבָה֙ יָ֣ם הַּמֶ֔לַח ּתַ֛חַת ַאׁשְּדֹ֥ת הַּפִסְּגָ֖ה מִזְרָֽחָה: הָֽ
אֶתְכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֗ם נָתַ֨ן לָכֶ֜ם 
אֶת־הָָא֤רֶץ הַּזֹאת֙ ְלרִׁשְּתָּ֔ה חֲלּוצִ֣ים ּתַֽעַבְרּ֗ו ִלפְנֵ֛י אֲחֵיכֶ֥ם 

רַ֠ק נְׁשֵיכֶ֣ם וְטַּפְכֶם֘ ּומִקְנֵֶכם֒  יט־ּבְנֵי־חָֽיִל: ּבְנֵֽי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָל
יָדַ֕עְּתִי ּכִֽי־מִקְנֶ֥ה רַ֖ב לָכֶ֑ם יֵֽׁשְבּו֙ ּבְעָ֣רֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תִי לָכֶֽם: 

עַ֠ד אֲׁשֶר־יָנִ֨יחַֽ יְהֹוָ֥ה | לַֽאֲחֵיכֶם֘ ּכָכֶ֒ם וְיָֽרְׁשּ֣ו גַם־הֵ֔ם  כ
וָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן אֶת־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶ֨ר יְהֹ

וְאֶת־יְהֹוׁשּ֣ועַ  כאוְׁשַבְּתֶ֗ם אִ֚יׁש לִֽירֻׁשָּתֹ֔ו אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תִי לָכֶֽם: 
צִּוֵ֔יתִי ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר עֵינֶ֣יךָ הָֽרֹאֹ֗ת אֵת֩ ּכָל־אֲׁשֶ֨ר עָׂשָ֜ה 

ּמְלָכִ֣ים הָאֵֶּ֔לה ּכֵן־יַֽעֲׂשֶ֤ה יְהֹוָה֙ יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ לִׁשְנֵי֙ הַ
לֹ֖א ּתִֽירָאּ֑ום ּכִ֚י  כבלְכָל־הַּמַמְלָכֹ֔ות אֲׁשֶ֥ר ַאּתָ֖ה עֹבֵ֥ר ׁשָּֽמָה: 

וָֽאֶתְחַּנַ֖ן אֶל־יְהֹוָ֑ה ּבָעֵ֥ת  כגיְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם הּ֖וא הַּנְִלחָ֥ם לָכֶֽם: 
הֹוִ֗ה ַאּתָ֤ה הַֽחִּלֹ֨ותָ֙ ְלהַרְאֹ֣ות אֲדֹנָ֣י יֱ כדהַהִ֖וא לֵאמֹֽר: 

אֶֽת־עַבְּדְךָ֔ אֶ֨ת־ּגָדְלְךָ֔ וְאֶת־יָֽדְךָ֖ הַֽחֲזָקָ֑ה אֲׁשֶ֤ר מִי־אֵל֙ 
 כהּבַׁשָּמַ֣יִם ּובָָא֔רֶץ אֲׁשֶר־יַֽעֲׂשֶ֥ה כְמַֽעֲׂשֶ֖יךָ וְכִגְבּֽורֹתֶֽךָ: 

ר ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן אֶעְּבְרָה־ּנָ֗א וְאֶרְאֶה֙ אֶת־הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶ֖
וַּיִתְעַּבֵ֨ר יְהֹוָ֥ה ּבִי֙ לְמַ֣עַנְכֶ֔ם וְלֹ֥א  כוהָהָ֥ר הַּטֹ֛וב הַּזֶ֖ה וְהְַּלבָנֹֽן: 
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ׁשָמַ֖ע אֵלָ֑י וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֵַלי֙ רַב־לָ֔ךְ ַאל־ּתֹ֗וסֶף ּדַּבֵ֥ר אֵלַ֛י 
ּגָ֗ה וְׂשָ֥א עֵינֶ֛יךָ יָּ֧מָה עֲלֵ֣ה | רֹ֣אׁש הַּפִסְ כזעֹ֖וד ּבַּדָבָ֥ר הַּזֶֽה: 

וְצָפֹ֛נָה וְתֵימָ֥נָה ּומִזְרָ֖חָה ּורְאֵ֣ה בְעֵינֶ֑יךָ ּכִי־לֹ֥א תַֽעֲבֹ֖ר 
וְצַ֥ו אֶת־יְהֹוׁשֻ֖עַ וְחַּזְקֵ֣הּו וְַאּמְצֵ֑הּו  כחאֶת־הַּיַרְּדֵ֥ן הַּזֶֽה: 

תָ֔ם ּכִי־הּ֣וא יַֽעֲבֹ֗ר לִפְנֵי֙ הָעָ֣ם הַּזֶ֔ה וְהּוא֙ יַנְחִ֣יל אֹו
  וַּנֵׁ֣שֶב ּבַּגָ֔יְא מּ֖ול ּבֵ֥ית ּפְעֹֽור:  כטאֶת־הָָא֖רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּתִרְאֶֽה: 

  'ד דברים פרק

וְעַּתָ֣ה יִׂשְרָאֵ֗ל ׁשְמַ֤ע אֶל־הַֽחֻּקִים֙ וְאֶל־הַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֲׁשֶ֧ר  א
וִֽירִׁשְּתֶ֣ם  ָאֽנֹכִ֛י מְַלּמֵ֥ד אֶתְכֶ֖ם לַֽעֲׂשֹ֑ות ְלמַ֣עַן ּתִֽחְיּ֗ו ּובָאתֶם֙

לֹ֣א  באֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֧ר יְהֹוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹֽתֵיכֶ֖ם נֹתֵ֥ן לָכֶֽם: 
תֹסִ֗פּו עַל־הַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֤ר ָאֽנֹכִי֙ מְצַּוֶ֣ה אֶתְכֶ֔ם וְלֹ֥א תִגְרְעּ֖ו מִּמֶּ֑נּו 

תְכֶֽם: ִלׁשְמֹ֗ר אֶת־מִצְֹות֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֥ר ָאֽנֹכִ֖י מְצַּוֶ֥ה אֶ
עֵֽינֵיכֶם֙ הָֽרֹאֹ֔ות אֵ֛ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה יְהֹוָ֖ה ּבְבַ֣עַל ּפְעֹ֑ור ּכִ֣י  ג

כָל־הָאִ֗יׁש אֲׁשֶ֤ר הָלַךְ֙ ַאֽחֲרֵ֣י בַֽעַל־ּפְעֹ֔ור הִׁשְמִידֹ֛ו יְהֹוָ֥ה 
וְַאּתֶם֙ הַּדְבֵקִ֔ים ּבַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם חַּיִ֥ים  דאֱלֹהֶ֖יךָ מִּקִרְּבֶֽךָ: 

רְאֵ֣ה | ִלּמַ֣דְּתִי אֶתְכֶ֗ם חֻּקִים֙ ּומִׁשְּפָטִ֔ים  הּלְכֶ֖ם הַּיֹֽום: ּכֻ
ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוַ֖נִי יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֑י לַֽעֲׂשֹ֣ות ּכֵ֔ן ּבְקֶ֣רֶב הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֥ר 

ּוׁשְמַרְּתֶם֘ וַֽעֲׂשִיתֶם֒ ּכִ֣י הִ֤וא  וַאּתֶ֛ם ּבָאִ֥ים ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 
כֶם֙ ּובִ֣ינַתְכֶ֔ם ְלעֵינֵ֖י הָֽעַּמִ֑ים אֲׁשֶ֣ר יִׁשְמְעּ֗ון אֵ֚ת חָכְמַתְ

ּכָל־הַֽחֻּקִ֣ים הָאֵֶּ֔לה וְָאמְרּ֗ו רַ֚ק עַם־חָכָ֣ם וְנָבֹ֔ון הַּגֹ֥וי הַּגָדֹ֖ול 
ּכִ֚י מִי־גֹ֣וי ּגָדֹ֔ול אֲׁשֶר־לֹ֥ו אֱלֹהִ֖ים קְרֹבִ֣ים אֵלָ֑יו  זהַּזֶֽה: 

ּומִי֙ ּגֹ֣וי ּגָדֹ֔ול אֲׁשֶר־לֹ֛ו  חכָל־קָרְאֵ֖נּו אֵלָֽיו: ּכַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינּו ּבְ
חֻּקִ֥ים ּומִׁשְּפָטִ֖ים צַּדִיקִ֑ם ּכְכֹל֙ הַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֔את אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י 
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רַ֡ק הִׁשָּ֣מֶר לְךָ֩ ּוׁשְמֹ֨ר נַפְׁשְךָ֜ מְאֹ֗ד  טנֹתֵ֥ן ִלפְנֵיכֶ֖ם הַּיֹֽום: 
בָרִ֜ים אֲׁשֶר־רָאּ֣ו עֵינֶ֗יךָ ּופֶן־יָסּ֨ורּו֙ ּפֶן־ּתִׁשְּכַ֨ח אֶת־הַּדְ

יֹ֗ום  ימְִּלבָ֣בְךָ֔ ּכֹ֖ל יְמֵ֣י חַּיֶ֑יךָ וְהֹֽודַעְּתָ֥ם ְלבָנֶ֖יךָ וְִלבְנֵ֥י בָנֶֽיךָ: 
אֲׁשֶ֨ר עָמַ֜דְּתָ ִלפְנֵ֨י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶיךָ֘ ּבְחֹרֵב֒ ּבֶֽאֱמֹ֨ר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י 

ׁשְמִעֵ֖ם אֶת־ּדְבָרָ֑י אֲׁשֶ֨ר יִלְמְדּ֜ון הַקְהֶל־ִלי֙ אֶת־הָעָ֔ם וְַא
ְליִרְָא֣ה אֹתִ֗י ּכָל־הַּיָמִים֙ אֲׁשֶ֨ר הֵ֤ם חַּיִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה 

וַּתִקְרְבּ֥ון וַּתַֽעַמְדּ֖ון ּתַ֣חַת הָהָ֑ר וְהָהָ֗ר  יאוְאֶת־ּבְנֵיהֶ֖ם יְלַּמֵדּֽון: 
וַיְדַּבֵ֧ר  יבָנ֥ן וַֽעֲרָפֶֽל: ּבֹעֵ֤ר ּבָאֵׁש֙ עַד־לֵ֣ב הַׁשָּמַ֔יִם חׁ֖שֶךְ עָ

יְהֹוָ֛ה אֲֵליכֶ֖ם מִּתֹ֣וךְ הָאֵׁ֑ש קֹ֤ול ּדְבָרִים֙ ַאּתֶ֣ם ׁשֹֽמְעִ֔ים 
וַּיַּגֵ֨ד לָכֶ֜ם אֶת־ּבְרִיתֹ֗ו  יגּותְמּונָ֛ה אֵֽינְכֶ֥ם רֹאִ֖ים זּֽולָתִ֥י קֹֽול: 

וַּֽיִכְּתְבֵ֔ם עַל־ׁשְנֵ֖י  אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֤ה אֶתְכֶם֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות עֲׂשֶ֖רֶת הַּדְבָרִ֑ים
וְאֹתִ֗י צִּוָ֤ה יְהֹוָה֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא ְלַלּמֵ֣ד אֶתְכֶ֔ם  ידֻלחֹ֥ות אֲבָנִֽים: 

חֻּקִ֖ים ּומִׁשְּפָטִ֑ים לַֽעֲׂשֹֽתְכֶ֣ם אֹתָ֔ם ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶ֥ר ַאּתֶ֛ם עֹֽבְרִ֥ים 
פְׁשֹֽתֵיכֶ֑ם ּכִ֣י לֹ֤א וְנִׁשְמַרְּתֶ֥ם מְאֹ֖ד לְנַ טוׁשָּ֖מָה לְרִׁשְּתָּֽה: 

רְאִיתֶם֙ ּכָל־ּתְמּונָ֔ה ּבְיֹ֗ום ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֲֵליכֶ֛ם ּבְחֹרֵ֖ב מִּתֹ֥וךְ 
ּפֶ֨ן־ּתַׁשְחִתּ֔ון וַֽעֲׂשִיתֶ֥ם לָכֶ֛ם ּפֶ֖סֶל ּתְמּונַ֣ת ּכָל־סָ֑מֶל  טזהָאֵֽׁש: 

ה אֲׁשֶ֣ר ּבָָא֑רֶץ ּתַבְנִ֕ית ּכָל־ּבְהֵמָ֖ יזּתַבְנִ֥ית זָכָ֖ר אֹ֥ו נְֵקבָֽה: 
ּתַבְנִ֕ית  יחּתַבְנִית֙ ּכָל־צִּפֹ֣ור ּכָנָ֔ף אֲׁשֶ֥ר ּתָעּ֖וף ּבַׁשָּמָֽיִם: 

ּכָל־רֹמֵׂ֖ש ּבַֽאֲדָמָ֑ה ּתַבְנִ֛ית ּכָל־ּדָגָ֥ה אֲׁשֶר־ּבַּמַ֖יִם מִּתַ֥חַת 
מֶׁש ּופֶן־ּתִׂשָּ֨א עֵינֶ֜יךָ הַׁשָּמַ֗יְמָה וְֽ֠רָאִיתָ אֶת־הַׁשֶּ֨ יטָלָאֽרֶץ: 

וְאֶת־הַּיָרֵ֜חַ וְאֶת־הַּכֹֽוכָבִ֗ים ּכֹ֚ל צְבָ֣א הַׁשָּמַ֔יִם וְנִּדַחְּתָ֛ 
וְהִׁשְּתַֽחֲוִ֥יתָ לָהֶ֖ם וַֽעֲבַדְּתָ֑ם אֲׁשֶ֨ר חָלַ֜ק יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֹתָ֔ם 

א וְאֶתְכֶם֙ לָקַ֣ח יְהֹוָ֔ה וַּיֹוצִ֥  כלְכֹל֙ הָֽעַּמִ֔ים ּתַ֖חַת ּכָל־הַׁשָּמָֽיִם: 
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אֶתְכֶ֛ם מִּכּ֥ור הַּבַרְזֶ֖ל מִּמִצְרָ֑יִם לִהְיֹ֥ות לֹ֛ו ְלעַ֥ם נַֽחֲלָ֖ה ּכַּיֹ֥ום 
וַֽיהֹוָ֥ה הִתְַאּנַף־ּבִ֖י עַל־ּדִבְרֵיכֶ֑ם וַּיִׁשָּבַ֗ע ְלבִלְּתִ֤י עָבְרִי֙  כאהַּזֶֽה: 

ה אֶת־הַּיַרְּדֵ֔ן ּוְֽלבִלְּתִי־בֹא֙ אֶל־הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ 
ּכִ֣י ָאֽנֹכִ֥י ֵמת֙ ּבָָא֣רֶץ הַּזֹ֔את אֵינֶּ֥נִי  כבאֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נֲַֽחלָֽה: 

עֹבֵ֖ר אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן וְַאּתֶם֙ עֹֽבְרִ֔ים וִֽירִׁשְּתֶ֕ם אֶת־הָָא֥רֶץ הַּטֹובָ֖ה 
אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם הִׁשָּֽמְרּ֣ו לָכֶ֗ם ּפֶֽן־ּתִׁשְּכְחּו֙ אֶת־ּבְרִ֤ית יְהֹוָה֙  כגהַּזֹֽאת: 

אֲׁשֶ֥ר ּכָרַ֖ת עִּמָכֶ֑ם וַֽעֲׂשִיתֶ֨ם לָכֶ֥ם ּפֶ֨סֶל֙ ּתְמּ֣ונַת ּכֹ֔ל אֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ 
ּכִ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֵׁ֥ש אֹֽכְלָ֖ה הּ֑וא אֵ֖ל קַָּנֽא:  כדיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ּבָָא֑רֶץ וְהִׁשְחַּתֶ֗ם  ּכִֽי־תֹולִ֤יד ּבָנִים֙ ּובְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנֹֽוׁשַנְּתֶ֖ם כה
וַֽעֲׂשִ֤יתֶם ּפֶ֨סֶל֙ ּתְמּ֣ונַת ּכֹ֔ל וַֽעֲׂשִיתֶ֥ם הָרַ֛ע ּבְעֵינֵֽי 

הַֽעִידֹתִי֩ בָכֶ֨ם הַּיֹ֜ום אֶת־הַׁשָּמַ֣יִם  כויְהֹוָ֥ה־אֱלֹהֶ֖יךָ ְלהַכְעִיסֹֽו: 
ַאּתֶ֜ם וְאֶת־הָָא֗רֶץ ּכִֽי־ָאבֹ֣ד ּתֹֽאבֵדּון֘ מַהֵר֒ ֵמעַ֣ל הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֨ר 

עֹֽבְרִ֧ים אֶת־הַּיַרְּדֵ֛ן ׁשָּ֖מָה לְרִׁשְּתָּ֑ה לֹא־תַֽאֲרִיכֻ֤ן יָמִים֙ עָלֶ֔יהָ 
וְהֵפִ֧יץ יְהֹוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם ּבָֽעַּמִ֑ים  כזּכִ֥י הִׁשָּמֵ֖ד ּתִׁשָּֽמֵדּֽון: 

ּמָה: וְנִׁשְַארְּתֶם֙ מְתֵ֣י מִסְּפָ֔ר ּבַּגֹויִ֕ם אֲׁשֶ֨ר יְנַהֵ֧ג יְהֹוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם ׁשָֽ 
וַֽעֲבַדְּתֶם־ׁשָ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַֽעֲׂשֵ֖ה יְדֵ֣י ָאדָ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶן ֲאׁשֶ֤ר  כח

 כטלֹֽא־יִרְאּון֙ וְלֹ֣א יִׁשְמְעּ֔ון וְלֹ֥א יֹֽאכְלּ֖ון וְלֹ֥א יְרִיחֻֽן: 
ּובִּקַׁשְּתֶ֥ם מִׁשָּ֛ם אֶת־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּומָצָ֑אתָ ּכִ֣י תִדְרְׁשֶּ֔נּו 

ּבַּצַ֣ר לְךָ֔ ּומְצָאּ֕וךָ ּכֹ֖ל הַּדְבָרִ֣ים  לבָֽבְךָ֖ ּובְכָל־נַפְׁשֶֽךָ: ּבְכָל־ְל
הָאֵֶּ֑לה ּבְַאֽחֲרִית֙ הַּיָמִ֔ים וְׁשַבְּתָ֙ עַד־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְׁשָֽמַעְּתָ֖ 

ּכִ֣י אֵ֤ל רַחּום֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א יַרְּפְךָ֖ וְלֹ֣א  לאּבְקֹלֹֽו: 
ךָ וְלֹ֤א יִׁשְּכַח֙ אֶת־ּבְרִ֣ית אֲבֹתֶ֔יךָ אֲׁשֶ֥ר נִׁשְּבַ֖ע לָהֶֽם: יַׁשְחִיתֶ֑

ּכִ֣י ׁשְַאל־נָא֩ ְליָמִ֨ים רִֽאׁשֹנִ֜ים אֲׁשֶר־הָיּ֣ו ְלפָנֶ֗יךָ לְמִן־הַּיֹום֙  לב
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אֲׁשֶר֩ ּבָרָ֨א אֱלֹהִ֤ים | ָאדָם֙ עַל־הָָאֶ֔רץ ּולְמִקְצֵ֥ה הַׁשָּמַ֖יִם 
ם הֲנִֽהְיָ֗ה ּכַּדָבָ֤ר הַּגָדֹול֙ הַּזֶ֔ה אֹ֖ו הֲנִׁשְמַ֥ע וְעַד־קְצֵ֣ה הַׁשָּמָ֑יִ

הֲׁשָ֣מַ֥ע עָם֩ קֹ֨ול אֱלֹהִ֜ים מְדַּבֵ֧ר מִּתֹוךְ־הָאֵׁ֛ש  לגּכָמֹֽהּו: 
אֹ֣ו | הֲנִּסָ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠בֹוא  לדּכַֽאֲׁשֶר־ׁשָמַ֥עְּתָ ַאּתָ֖ה וַּיֶֽחִי: 

מַּסֹת֩ ּבְאֹתֹ֨ת ּובְמֹֽופְתִ֜ים ּובְמִלְחָמָ֗ה לָקַ֨חַת לֹ֣ו גֹוי֘ מִּקֶ֣רֶב ּגֹוי֒ ּבְ
ּובְיָ֤ד חֲזָקָה֙ ּובִזְרֹ֣ועַ נְטּויָ֔ה ּובְמֹֽורָאִ֖ים ּגְדֹלִ֑ים ּכְ֠כֹל 

ַאּתָה֙  להאֲׁשֶר־עָׂשָ֨ה לָכֶ֜ם יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם ּבְמִצְרַ֖יִם לְעֵינֶֽיךָ: 
 לוהִ֑ים אֵ֥ין עֹ֖וד מְִּלבַּדֹֽו: הָרְאֵ֣תָ לָדַ֔עַת ּכִ֥י יְהֹוָ֖ה הּוא הָֽאֱלֹ

מִן־הַׁשָּמַ֛יִם הִׁשְמִֽיעֲךָ֥ אֶת־קֹלֹ֖ו ְליַּסְרֶּ֑ךָ וְעַל־הָָא֗רֶץ הֶרְאֲךָ֙ 
וְתַ֗חַת ּכִ֤י  לזאֶת־אִׁשֹּ֣ו הַּגְדֹולָ֔ה ּודְבָרָ֥יו ׁשָמַ֖עְּתָ מִּתֹ֥וךְ הָאֵֽׁש: 

חֲרָ֑יו וַּיֹוצִֽאֲךָ֧ ּבְפָנָ֛יו ּבְכֹחֹ֥ו ָאהַב֙ אֶת־אֲבֹתֶ֔יךָ וַּיִבְחַ֥ר ּבְזַרְעֹ֖ו ַאֽ
ְלהֹורִ֗יׁש ּגֹויִ֛ם ּגְדֹלִ֧ים וַֽעֲצֻמִ֛ים מִּמְךָ֖  לחהַּגָדֹ֖ל מִּמִצְרָֽיִם: 

 לטמִּפָנֶ֑יךָ לַֽהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־לְךָ֧ אֶת־ַארְצָ֛ם נַֽחֲלָ֖ה ּכַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 
ל־לְבָבֶךָ֒ ּכִ֤י יְהֹוָה֙ הּ֣וא הָֽאֱלֹהִ֔ים וְיָֽדַעְּתָ֣ הַּיֹ֗ום וַֽהֲׁשֵֽבֹתָ֘ אֶ 

וְׁשַָֽמרְּתָ֞  מּבַׁשָּמַ֣יִם מִּמַ֔עַל וְעַל־הָָא֖רֶץ מִּתָ֑חַת אֵ֖ין עֹֽוד: 
אֶת־חֻּקָ֣יו וְאֶת־מִצְֹותָ֗יו אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְךָ֙ הַּיֹ֔ום אֲׁשֶר֙ יִיטַ֣ב 

אֲרִ֤יךְ יָמִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר לְךָ֔ ּוְלבָנֶ֖יךָ ַאֽחֲרֶ֑יךָ ּוְלמַ֨עַן ּתַֽ
ָא֣ז יַבְּדִ֤יל מֹׁשֶה֙ ׁשָלֹׁ֣ש  מאיְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ּכָל־הַּיָמִֽים: 

לָנֻ֨ס ׁשָּ֜מָה רֹוצֵ֗חַ  מבעָרִ֔ים ּבְעֵ֖בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִזְרְחָ֖ה ׁשָֽמֶׁש: 
־דַ֔עַת וְהּ֛וא לֹֽא־ׂשֹנֵ֥א לֹ֖ו אֲׁשֶ֨ר יִרְצַ֤ח אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ ּבִבְִלי

 מגמִּתְמֹ֣ל ׁשִלְׁשֹ֑ם וְנָ֗ס אֶל־ַאחַ֛ת מִן־הֶֽעָרִ֥ים הָאֵ֖ל וָחָֽי: 
אֶת־ּבֶ֧צֶר ּבַּמִדְּבָ֛ר ּבְאֶ֥רֶץ הַּמִיׁשֹ֖ר לָרֽאּובֵנִ֑י וְאֶת־רָאמֹ֤ת 

זֹ֖את הַּתֹורָ֑ה וְ  מדּבַּגְִלעָד֙ ַלּגָדִ֔י וְאֶת־ּגֹולָ֥ן ּבַּבָׁשָ֖ן לַֽמְנַׁשִּֽי: 
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אֵֶּ֚לה הָֽעֵדֹ֔ת וְהַֽחֻּקִ֖ים  מהאֲׁשֶר־ׂשָ֣ם מֹׁשֶ֔ה לִפְנֵ֖י ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: 
וְהַּמִׁשְּפָטִ֑ים אֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְצֵאתָ֖ם 

ֹור ּבְאֶ֗רֶץ ּבְעֵ֨בֶר הַּיַרְּדֵ֜ן ּבַּגַ֗יְא מּ֚ול ּבֵ֣ית ּפְע֔ מומִּמִצְרָֽיִם: 
סִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון אֲׁשֶ֨ר הִּכָ֤ה מֹׁשֶה֙ 

וַּיִֽירְׁשּ֨ו אֶת־ַארְצֹ֜ו  מזּובְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְצֵאתָ֖ם מִּמִצְרָֽיִם: 
וְאֶת־אֶ֣רֶץ | עֹ֣וג מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֗ן ׁשְנֵי֙ מַלְכֵ֣י הָֽאֱמֹרִ֔י אֲׁשֶ֖ר 

מֵֽעֲרֹעֵ֞ר אֲׁשֶ֨ר עַל־ׂשְפַת־נַ֧חַל  מחעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִזְרַ֖ח ׁשָֽמֶׁש: ּבְ
וְכָל־הָ֨עֲרָבָ֜ה עֵ֤בֶר  מטַארְנֹ֛ן וְעַד־הַ֥ר ׂשִיאֹ֖ן הּ֥וא חֶרְמֹֽון: 

  הַּיַרְּדֵן֙ מִזְרָ֔חָה וְעַ֖ד יָ֣ם הָֽעֲרָבָ֑ה ּתַ֖חַת ַאׁשְּדֹ֥ת הַּפִסְּגָֽה: 

  'ה דברים פרק

וַּיִקְרָ֣א מֹׁשֶה֘ אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵל֒ וַּיֹ֣אמֶר אֲֵלהֶ֗ם ׁשְמַ֤ע  א
יִׂשְרָאֵל֙ אֶת־הַֽחֻּקִ֣ים וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י ּדֵֹב֥ר 

יְהֹוָ֣ה  בּבְָאזְנֵיכֶ֖ם הַּיֹ֑ום ּולְמַדְּתֶ֣ם אֹתָ֔ם ּוׁשְמַרְּתֶ֖ם לַֽעֲׂשֹתָֽם: 
לֹ֣א אֶת־אֲבֹתֵ֔ינּו ּכָרַ֥ת  געִּמָ֛נּו ּבְרִ֖ית ּבְחֹרֵֽב: אֱלֹהֵ֗ינּו ּכָרַ֥ת 

יְהֹוָ֖ה אֶת־הַּבְרִ֣ית הַּזֹ֑את ּכִ֣י אִּתָ֔נּו אֲנַ֨חְנּו אֵֶּ֥לה פֹ֛ה הַּיֹ֖ום 
ּפָנִ֣ים | ּבְפָנִ֗ים ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֧ה עִּמָכֶ֛ם ּבָהָ֖ר מִּתֹ֥וךְ  דּכֻּלָ֥נּו חַּיִֽים: 

כִי עֹמֵ֨ד ּבֵין־יְהֹוָ֤ה ּובֵֽינֵיכֶם֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא לְהַּגִ֥יד ָאֽ֠נֹ ההָאֵֽׁש: 
לָכֶ֖ם אֶת־ּדְבַ֣ר יְהֹוָ֑ה ּכִ֤י יְרֵאתֶם֙ מִּפְנֵ֣י הָאֵׁ֔ש וְלֹֽא־עֲלִיתֶ֥ם 

ָאֽנֹכִ֖י יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֲׁשֶ֧ר הֹֽוצֵאתִ֛יךָ מֵאֶ֥רֶץ  וּבָהָ֖ר לֵאמֹ֑ר: 
לֹא יִֽהְיֶ֥ה־לְךָ֛ אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים  זדִֽים: מִצְרַ֖יִם מִּבֵ֥ית עֲבָ 

לֹא־תַֽעֲׂשֶ֨ה־לְךָ֥ פֶ֨סֶל֙ | ּכָל־ּתְמּונָ֔ה אֲׁשֶ֤ר ּבַׁשָּמַ֨יִם֙  חעַל־ּפָנָֽי: 
| מִּמַ֔עַל וַֽאֲׁשֶ֥ר ּבָָא֖רֶץ מִּתָ֑חַת וַֽאֲׁשֶ֥ר ּבַּמַ֖יִם | מִּתַ֥חַת 

וְלֹ֣א תָֽעָבְדֵ֑ם ּכִ֣י ָאֽנֹכִ֞י יְהֹוָ֤ה  לֹֽא־תִׁשְּתַֽחֲוֶ֥ה ָלהֶ֖ם טָלָאֽרֶץ: 
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אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֵ֣ל קַּנָ֔א ּפֹ֠קֵד עֲֹו֨ן ָאבֹ֧ות עַל־ּבָנִ֛ים וְעַל־ׁשִּלֵׁשִ֥ים 
וְעֹׂ֥שֶה חֶ֖סֶד לַֽאֲָלפִ֑ים ְלאֹֽהֲבַ֖י  יוְעַל־רִּבֵעִ֖ים ְלׂשֹֽנְָאֽי: 

ׂשָּ֛א אֶת־ׁשֵם־יְהֹוָ֥ה לֹ֥א תִ יאמִצְֹותָֽי:  )כתיב(מצותו ּוְלׁשֹֽמְרֵ֥י 
אֱלֹהֶ֖יךָ ַלׁשָּ֑וְא ּכִ֣י לֹ֤א יְנַּקֶה֙ יְהֹוָ֔ה אֵ֛ת אֲׁשֶר־יִׂשָּ֥א אֶת־ׁשְמֹ֖ו 

ׁשָמֹ֛ור אֶת־יֹ֥ום הַׁשַּּבָ֖ת לְקַּדְׁשֹ֑ו ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ |  יבַלׁשָּֽוְא: 
 ידׂשִ֖יתָ ּכָל־מְלַאכְּתֶֽךָ: ׁשֵׁ֤שֶת יָמִים֙ ּתַֽעֲבֹ֔ד וְעָ יגיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

וְיֹום֙ הַׁשְּבִיעִ֔י ׁשַּבָ֖ת | לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹא תַֽעֲׂשֶ֨ה 
כָל־מְלָאכָ֜ה ַאּתָ֣ה ּובִנְךָֽ־ּובִּתֶ֣ךָ וְעַבְּדְךָֽ־וַֽאֲמָתֶ֗ךָ וְׁשֹֽורְךָ֤ 

עַן יָנּ֛וחַ וַֽחֲמֹֽרְךָ֙ וְכָל־ּבְהֶמְּתֶ֔ךָ וְגֵֽרְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ִּבׁשְעָרֶ֔יךָ ְלמַ֗
וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י־עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ | ּבְאֶ֣רֶץ  טועַבְּדְךָ֥ וַֽאֲמָֽתְךָ֖ ּכָמֹֽוךָ: 

מִצְרַ֔יִם וַּיֹצִ֨אֲךָ֜ יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ מִׁשָּ֔ם ּבְיָ֥ד חֲזָקָ֖ה ּובִזְרֹ֣עַ נְטּויָ֑ה 
ּכַּבֵ֤ד  טזֹום הַׁשַּּבָֽת: עַל־ּכֵ֗ן צִּוְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לַֽעֲׂשֹ֖ות אֶת־י֥

אֶת ָאבִ֨יךָ֙ וְאֶת אִּמֶ֔ךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ְלמַ֣עַן | 
יַֽאֲרִיכֻ֣ן יָמֶ֗יךָ ּולְמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר יְהֹוָ֥ה 

וְלֹא וְלֹ֣א תִגְנֹ֔ב: נְָא֑ף: וְלֹ֣א תִלֹ֥א תִרְצַ֖ח:  יזאֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 
וְלֹ֨א וְלֹ֥א תַחְמֹ֖ד אֵׁ֣שֶת רֵעֶ֑ךָ יחתַֽעֲנֶ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ עֵ֥ד ׁשָֽוְא: 

תִתְַאּוֶ֜ה ּבֵ֣ית רֵעֶ֗ךָ ׂשָדֵ֜הּו וְעַבְּדֹ֤ו וַֽאֲמָתֹו֙ ׁשֹורֹו וַֽחֲמֹרֹ֔ו וְכֹ֖ל 
ֶּלה ּדִּבֶר֩ יְהֹוָ֨ה אֶת־הַּדְבָרִ֣ים הָאֵ֡ יטאֲׁשֶ֥ר ְלרֵעֶֽךָ: 

אֶל־ּכָל־קְהַלְכֶ֜ם ּבָהָ֗ר מִּתֹ֤וךְ הָאֵׁש֙ הֶֽעָנָ֣ן וְהָֽעֲרָפֶ֔ל קֹ֥ול ּגָדֹ֖ול 
וַיְהִ֗י  כוְלֹ֣א יָסָ֑ף וַּֽיִכְּתְבֵ֗ם עַל־ׁשְנֵי֙ ֻלחֹ֣ת אֲבָנִ֔ים וַּֽיִּתְנֵ֖ם אֵלָֽי: 

הָ֖ר ּבֹעֵ֣ר ּבָאֵׁ֑ש ּכְׁשָמְעֲכֶ֤ם אֶת־הַּקֹול֙ מִּתֹ֣וךְ הַחׁ֔שֶךְ וְהָ
וַּתֹֽאמְרּ֗ו הֵ֣ן  כאוַּתִקְרְבּ֣ון אֵלַ֔י ּכָל־רָאׁשֵ֥י ׁשִבְטֵיכֶ֖ם וְזִקְנֵיכֶֽם: 

הֶרְָא֜נּו יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֵ֨ינּו֙ אֶת־ּכְבֹדֹ֣ו וְאֶת־ּגְָדלֹ֔ו וְאֶת־קֹלֹ֥ו ׁשָמַ֖עְנּו 
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ר אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָָֽאדָ֖ם מִּתֹ֣וךְ הָאֵׁ֑ש הַּיֹ֤ום הַּזֶה֙ רָאִ֔ינּו ּכִֽי־יְדַּבֵ֧
וְעַּתָה֙ לָּ֣מָה נָמּ֔ות ּכִ֣י תֹֽאכְלֵ֔נּו הָאֵׁ֥ש הַּגְדֹלָ֖ה הַּזֹ֑את  כבוָחָֽי: 

אִם־יֹֽסְפִ֣ים | אֲנַ֗חְנּו לִׁ֠שְמֹעַ אֶת־קֹ֨ול יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו עֹ֖וד 
לֹהִ֨ים חַּיִ֜ים ּכִ֣י מִ֣י כָל־ּבָׂשָ֡ר אֲׁשֶ֣ר ׁשָ֥מַ֣ע קֹול֩ אֱ כגוָמָֽתְנּו: 

קְרַ֤ב ַאּתָה֙ ּוֽׁשֲמָ֔ע אֵ֛ת  כדמְדַּבֵ֧ר מִּתֹוךְ־הָאֵׁ֛ש ּכָמֹ֖נּו וַּיֶֽחִי: 
ּכָל־אֲׁשֶ֥ר יֹאמַ֖ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינּו וְַאּ֣תְ | ּתְדַּבֵ֣ר אֵלֵ֗ינּו אֵת֩ 

 כהנּו: ּכָל־אֲׁשֶ֨ר יְדַּבֵ֜ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו אֵלֶ֖יךָ וְׁשָמַ֥עְנּו וְעָׂשִֽי
וַּיִׁשְמַ֤ע יְהֹוָה֙ אֶת־קֹ֣ול ּדִבְרֵיכֶ֔ם ּבְדַּבֶרְכֶ֖ם אֵלָ֑י וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה 
אֵלַ֗י ׁשָ֠מַ֠עְּתִי אֶת־קֹ֨ול ּדִבְרֵ֜י הָעָ֤ם הַּזֶה֙ אֲׁשֶ֣ר ּדִּבְרּ֣ו אֵלֶ֔יךָ 

ה לָהֶ֗ם מִֽי־יִּתֵ֡ן וְהָיָה֩ לְבָבָ֨ם זֶ֜ כוהֵיטִ֖יבּו ּכָל־אֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽרּו: 
ְליִרְָא֥ה אֹתִ֛י וְִלׁשְמֹ֥ר אֶת־ּכָל־מִצְֹותַ֖י ּכָל־הַּיָמִ֑ים ְלמַ֨עַן יִיטַ֥ב 

לֵ֖ךְ אֱמֹ֣ר ָלהֶ֑ם ׁשּ֥ובּו לָכֶ֖ם  כזָלהֶ֛ם וְלִבְנֵיהֶ֖ם לְעֹלָֽם: 
וְַאּתָ֗ה ּפֹה֘ עֲמֹ֣ד עִּמָדִ֒י וַֽאֲדַּבְרָ֣ה אֵלֶ֗יךָ אֵ֧ת  כחְלָאֽהֳֵליכֶֽם: 

צְוָ֛ה וְהַֽחֻּקִ֥ים וְהַּמִׁשְּפָטִ֖ים אֲׁשֶ֣ר ּתְלַּמְדֵ֑ם וְעָׂשּ֣ו ּכָל־הַּמִ
ּוׁשְמַרְּתֶ֣ם לַֽעֲׂשֹ֔ות  כטבָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם ְלרִׁשְּתָּֽה: 

ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם אֶתְכֶ֑ם לֹ֥א תָסֻ֖רּו יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאל: 
הַּדֶ֗רֶךְ אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֜ה יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם אֶתְכֶ֖ם ּתֵלֵ֑כּו לְמַ֤עַן ּבְכָל־ ל

  ּתִֽחְיּון֙ וְטֹ֣וב לָכֶ֔ם וְהַֽאֲרַכְּתֶ֣ם יָמִ֔ים ּבָָא֖רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּתִֽירָׁשּֽון: 

  'ו דברים פרק

וְזֹ֣את הַּמִצְוָ֗ה הַֽחֻּקִים֙ וְהַּמִׁשְּפָטִ֔ים אֲׁשֶ֥ר צִּוָ֛ה יְהֹוָ֥ה  א
אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם ְלַלּמֵ֣ד אֶתְכֶ֑ם לַֽעֲׂשֹ֣ות ּבָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֥ר ַאּתֶ֛ם עֹֽבְרִ֥ים 

ְלמַ֨עַן ּתִירָ֜א אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ לִׁ֠שְמֹר  בׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 
אֶת־ּכָל־חֻּקֹתָ֣יו ּומִצְֹותָיו֘ אֲׁשֶ֣ר ָאֽנֹכִ֣י מְצַּוֶ֒ךָ֒ ַאּתָה֙ ּובִנְךָ֣ 
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וְׁשָֽמַעְּתָ֤  גּכֹ֖ל יְמֵ֣י חַּיֶ֑יךָ ּוְלמַ֖עַן יַֽאֲרִכֻ֥ן יָמֶֽיךָ:  ּובֶן־ּבִנְךָ֔
יִׂשְרָאֵל֙ וְׁשָֽמַרְּתָ֣ לַֽעֲׂשֹ֔ות אֲׁשֶר֙ יִיטַ֣ב לְךָ֔ וַֽאֲׁשֶ֥ר ּתִרְּבּ֖ון 
מְאֹ֑ד ּכַֽאֲׁשֶר֩ ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב 

 הׁשְמַ֖ע יִׂשְרָאֵ֑ל יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו יְהֹוָ֥ה | אֶחָֽד:  ד ּודְבָֽׁש:
וְָא֣הַבְּתָ֔ אֵ֖ת יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ּבְכָל־ְלבָֽבְךָ֥ ּובְכָל־נַפְׁשְךָ֖ 

וְהָיּ֞ו הַּדְבָרִ֣ים הָאֵּ֗לֶה אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ הַּיֹ֖ום  וּובְכָל־מְאֹדֶֽךָ: 
וְׁשִּנַנְּתָ֣ם לְבָנֶ֔יךָ וְדִּבַרְּתָ֖ ּבָ֑ם ּבְׁשִבְּתְךָ֤ ּבְבֵיתֶ֨ךָ֙  זעַל־ְלבָבֶֽךָ: 

ּוקְׁשַרְּתָ֥ם לְאֹ֖ות  חּובְלֶכְּתְךָ֣ בַּדֶ֔רֶךְ ּוֽבְׁשָכְּבְךָ֖ ּובְקּומֶֽךָ: 
ּוכְתַבְּתָ֛ם עַל־מְזֻזֹ֥ות  טעַל־יָדֶ֑ךָ וְהָיּ֥ו לְטֹֽטָפֹ֖ת ּבֵ֥ין עֵינֶֽיךָ: 

  ּובִׁשְעָרֶֽיךָ: ּבֵיתֶ֖ךָ 
  

  :פרשה זו וקורא ,'והיה אם שמוע'ומדלג המלך עד פרשת 

   

  דברים פרק י"א

וְהָיָ֗ה אִם־ׁשָמֹ֤עַ ּתִׁשְמְעּו֙ אֶל־מִצְֹותַ֔י אֲׁשֶ֧ר ָאֽנֹכִ֛י מְצַּוֶ֥ה  יג
אֶתְכֶ֖ם הַּיֹ֑ום לְַאֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ ּוְלעָבְדֹ֔ו 

וְנָֽתַּתִ֧י מְטַֽר־ַארְצְכֶ֛ם ּבְעִּתֹ֖ו  ידבְכָל־נַפְׁשְכֶֽם: ּבְכָל־ְלבַבְכֶ֖ם ּו
וְנָֽתַּתִ֛י  טויֹורֶ֣ה ּומַלְקֹ֑וׁש וְָאֽסַפְּתָ֣ דְגָנֶ֔ךָ וְתִירֽׁשְךָ֥ וְיִצְהָרֶֽךָ: 

הִׁשָּֽמְרּ֣ו לָכֶ֔ם ּפֶן  טזעֵׂ֥שֶב ּבְׂשָֽדְךָ֖ ִלבְהֶמְּתֶ֑ךָ וְָאֽכְַלּתָ֖ וְׂשָבָֽעְּתָ: 
פְּתֶ֖ה לְבַבְכֶ֑ם וְסַרְּתֶ֗ם וַֽעֲבַדְּתֶם֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְהִׁשְּתַֽחֲוִיתֶ֖ם יִ

וְחָרָ֨ה ַאף־יְהֹוָ֜ה ּבָכֶ֗ם וְעָצַ֤ר אֶת־הַׁשָּמַ֨יִם֙ וְלֹא־יִֽהְיֶ֣ה  יזָלהֶֽם: 
מָטָ֔ר וְהָ֣אֲדָמָ֔ה לֹ֥א תִּתֵ֖ן אֶת־יְבּולָּ֑ה וַֽאֲבַדְּתֶ֣ם מְהֵרָ֗ה מֵעַל֙ 
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וְׂשַמְּתֶם֙ אֶת־ּדְבָרַ֣י  יחָא֣רֶץ הַּטֹבָ֔ה אֲׁשֶ֥ר יְהֹוָ֖ה נֹתֵ֥ן לָכֶֽם: הָ
אֵֶּ֔לה עַל־לְבַבְכֶ֖ם וְעַֽל־נַפְׁשְכֶ֑ם ּוקְׁשַרְּתֶ֨ם אֹתָ֤ם לְאֹות֙ 

וְלִּמַדְּתֶ֥ם אֹתָ֛ם  יטעַל־יֶדְכֶ֔ם וְהָיּ֥ו לְטֹֽוטָפֹ֖ת ּבֵ֥ין עֵֽינֵיכֶֽם: 
ר ּבָ֑ם ּבְׁשִבְּתְךָ֤ ּבְבֵיתֶ֨ךָ֙ ּובְלֶכְּתְךָ֣ בַּדֶ֔רֶךְ אֶת־ּבְנֵיכֶ֖ם לְדַּבֵ֣

ּוכְתַבְּתָ֛ם עַל־מְזּוזֹ֥ות ּבֵיתֶ֖ךָ ּובִׁשְעָרֶֽיךָ:  כּוֽבְׁשָכְּבְךָ֖ ּובְקּומֶֽךָ: 
ְלמַ֨עַן יִרְּבּ֤ו יְמֵיכֶם֙ וִימֵ֣י בְנֵיכֶ֔ם עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע  כא

  בֹֽתֵיכֶ֖ם לָתֵ֣ת ָלהֶ֑ם ּכִימֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם עַל־הָָאֽרֶץ: יְהֹוָ֛ה לַֽאֲ 
  

מלבד הברית ', וממשיך וקורא עד 'עשר תעשר'ומדלג המלך עד 
  : 'אשר כרת אתם בחורב

  

  דברים פרק י"ד

עַׂשֵּ֣ר ּתְעַׂשֵּ֔ר אֵ֖ת ּכָל־ּתְבּוַא֣ת זַרְעֶ֑ךָ הַּיֹצֵ֥א הַׂשָּדֶ֖ה ׁשָנָ֥ה  כב
ָאֽכְַלּתָ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבַּמָקֹ֣ום אֲׁשֶר־יִבְחַר֘ וְ כגׁשָנָֽה: 

ְלׁשַּכֵ֣ן ׁשְמֹ֣ו ׁשָם֒ מַעְׂשַ֤ר ּדְגָֽנְךָ֙ ּתִֽירֹׁשְךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ ּובְכֹרֹ֥ת 
ּבְקָֽרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ ְלמַ֣עַן ּתְִלמַ֗ד ְליִרְָא֛ה אֶת־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ 

וְכִֽי־יִרְּבֶ֨ה מִּמְךָ֜ הַּדֶ֗רְֶך ּכִ֣י לֹ֣א תּוכַל֘ ׂשְֵאתֹו֒  כדּכָל־הַּיָמִֽים: 
ּכִֽי־יִרְחַ֤ק מִּמְךָ֙ הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ָלׂשּ֥ום 

וְנָֽתַּתָ֖ה ּבַּכָ֑סֶף וְצַרְּתָ֤  כהׁשְמֹ֖ו ׁשָ֑ם ּכִ֥י יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
דְךָ֔ וְהָֽלַכְּתָ֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ הַּכֶ֨סֶף֙ ּבְיָ֣

וְנָֽתַּתָ֣ה הַּכֶ֡סֶף ּבְכֹל֩ אֲׁשֶר־ּתְַאּוֶ֨ה נַפְׁשְךָ֜ ּבַּבָקָ֣ר ּובַּצֹ֗אן  כוּבֹֽו: 
ם ִלפְנֵי֙ ּובַּיַ֨יִן֙ ּובַׁשֵּכָ֔ר ּובְכֹ֛ל אֲׁשֶ֥ר ּתִֽׁשְָאֽלְךָ֖ נַפְׁשֶ֑ךָ וְָאכְַ֣לּתָ ׁשָּ֗
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וְהֵַּלוִ֥י אֲׁשֶר־ּבִׁשְעָרֶ֖יךָ  כזיְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְׂשָֽמַחְּתָ֖ ַאּתָ֥ה ּובֵיתֶֽךָ: 
מִקְצֵ֣ה |  כחלֹ֣א תַֽעַזְבֶּ֑נּו ּכִ֣י אֵ֥ין לֹ֛ו חֵֶ֥לק וְנַֽחֲלָ֖ה עִּמָֽךְ: 

נָ֖ה הַהִ֑וא ׁשָלׁ֣ש ׁשָנִ֗ים ּתֹוצִיא֙ אֶת־ּכָל־מַעְׂשַר֙ ּתְבּוָא֣תְךָ֔ ּבַׁשָּ
ּובָ֣א הֵַּלוִ֡י ּכִ֣י אֵין־לֹו֩ חֵ֨לֶק וְנַֽחֲלָ֜ה עִָּמ֗ךְ  כטוְהִּנַחְּתָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 

וְ֠הַּגֵר וְהַּיָתֹ֤ום וְהַָֽאלְמָנָה֙ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ וְָאֽכְלּ֖ו וְׂשָבֵ֑עּו 
  יָֽדְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶֽה:  ְלמַ֤עַן יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכָל־מַֽעֲׂשֵ֥ה

  ו"ט דברים פרק

וְזֶה֘ ּדְבַ֣ר הַׁשְּמִּטָה֒  במִּקֵ֥ץ ׁשֶֽבַע־ׁשָנִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶ֥ה ׁשְמִּטָֽה:  א
ׁשָמֹ֗וט ּכָל־ּבַ֨עַל֙ ַמׁשֵּ֣ה יָדֹ֔ו אֲׁשֶ֥ר יַׁשֶּ֖ה ּבְרֵעֵ֑הּו לֹֽא־יִּגֹׂ֤ש 

אֶת־הַּנָכְרִ֖י  גא ׁשְמִּטָ֖ה לַֽיהֹוָֽה: אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ וְאֶת־ָאחִ֔יו ּכִֽי־קָרָ֥
אֶ֕פֶס ּכִ֛י  דּתִּגֹׂ֑ש וַֽאֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ אֶת־ָאחִ֖יךָ ּתַׁשְמֵ֥ט יָדֶֽךָ: 

לֹ֥א יִֽהְיֶה־ּבְךָ֖ אֶבְיֹ֑ון ּכִֽי־בָרֵ֤ךְ יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֔ה ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶר֙ 
רַ֚ק אִם־ׁשָמֹ֣ועַ  הה ְלרִׁשְּתָּֽה: יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹֽתֵן־לְךָ֥ נַֽחֲלָ֖

ּתִׁשְמַ֔ע ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ ִלׁשְמֹ֤ר לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֣ה 
ּכִֽי־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ּבֵֽרַכְךָ֔  והַּזֹ֔את אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹֽום: 

ּגֹויִ֣ם רַּבִ֗ים וְַאּתָה֙ לֹ֣א תַֽעֲבֹ֔ט  ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר־לָ֑ךְ וְהַֽעֲבַטְּתָ֞
ּכִי־יִֽהְיֶה֩ בְךָ֙ אֶבְיֹ֜ון  זּומָֽׁשְַלּתָ֙ ּבְגֹויִ֣ם רַּבִ֔ים ּובְךָ֖ לֹ֥א יִמְׁשֹֽלּו: 

מֵַֽאחַ֤ד ַאחֶ֨יךָ֙ ּבְַאחַ֣ד ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְַא֨רְצְךָ֔ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יָך 
ת־ְלבָֽבְךָ֗ וְלֹ֤א תִקְּפֹץ֙ אֶת־יָ֣דְָך֔ מֵָֽאִח֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹ֧א תְַאּמֵ֣ץ אֶ

ּכִֽי־פָתֹ֧חַ ּתִפְּתַ֛ח אֶת־יָֽדְךָ֖ לֹ֑ו וְהַֽעֲבֵט֙ ּתַֽעֲבִיטֶּ֔נּו ּדֵ֚י  חהָֽאֶבְיֹֽון: 
הִׁשָּ֣מֶר לְךָ֡ ּפֶן־יִֽהְיֶ֣ה דָבָר֩  טמַחְסֹרֹ֔ו אֲׁשֶ֥ר יֶחְסַ֖ר לֹֽו: 

אמֹ֗ר קָֽרְבָ֣ה ׁשְנַת־הַׁשֶּ֘בַע֘ ׁשְנַ֣ת הַׁשְּמִּטָה֒ עִם־ְלבָבְךָ֙ בְלִּיַ֜עַל לֵ 
וְרָעָ֣ה עֵֽינְךָ֗ ּבְָאחִ֨יךָ֙ הָֽאֶבְיֹ֔ון וְלֹ֥א תִּתֵ֖ן לֹ֑ו וְקָרָ֤א עָלֶ֨יָך֙ 
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נָתֹ֤ון ּתִּתֵן֙ לֹ֔ו וְלֹֽא־יֵרַ֥ע לְבָֽבְךָ֖  יאֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא: 
לַ֣ל | הַּדָבָ֣ר הַּזֶ֗ה יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְתִּתְךָ֣ לֹ֑ו ּכִ֞י ּבִגְ 

ּכִ֛י לֹֽא־יֶחְּדַ֥ל אֶבְיֹ֖ון  יאּבְכָֽל־מַֽעֲׂשֶ֔ךָ ּובְכֹ֖ל מִׁשְלַ֥ח יָדֶֽךָ: 
מִּקֶ֣רֶב הָָא֑רֶץ עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְָך֙ לֵאמֹ֔ר ּפָ֠תֹחַ ּתִפְּתַ֨ח 

ּכִֽי־יִּמָכֵ֨ר לְךָ֜  יבךָ ּוֽלְאֶבְיֹֽנְךָ֖ ּבְַארְצֶֽךָ: אֶת־יָֽדְךָ֜ לְָאחִ֧יךָ ַּלֽעֲנִּיֶ֛
ָאחִ֣יךָ הָֽעִבְרִ֗י אֹ֚ו הָֽעִבְרִּיָ֔ה וַֽעֲבָֽדְךָ֖ ׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֑ים ּובַׁשָּנָה֙ 

וְכִֽי־תְׁשְַּלחֶּ֥נּו חָפְׁשִ֖י  יגהַׁשְּבִיעִ֔ת ּתְׁשְַּלחֶּ֥נּו חָפְׁשִ֖י מֵֽעִּמָֽךְ: 
הַֽעֲנֵ֤יק ּתַֽעֲנִיק֙ לֹ֔ו מִּצֹ֣אנְָך֔  ידא תְׁשַּלְחֶּ֖נּו רֵיקָֽם: מֵֽעִּמָ֑ךְ לֹ֥

 טוּומִּֽגָרְנְךָ֖ ּומִּיִקְבֶ֑ךָ אֲׁשֶ֧ר ּבֵֽרַכְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּתִּתֶן־לֹֽו: 
וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ ּבְאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַּֽיִפְּדְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יָך 

וְהָיָה֙ ּכִֽי־יֹאמַ֣ר  טזעַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ אֶת־הַּדָבָ֥ר הַּזֶ֖ה הַּיֹֽום: 
אֵלֶ֔יךָ לֹ֥א אֵצֵ֖א מֵֽעִּמָ֑ךְ ּכִ֤י אֲהֵֽבְךָ֙ וְאֶת־ּבֵיתֶ֔ךָ ּכִי־טֹ֥וב לֹ֖ו 

הָיָ֥ה לְךָ֖ וְלָֽקַחְּתָ֣ אֶת־הַּמַרְצֵ֗עַ וְנָֽתַּתָ֤ה בְָאזְנֹו֙ ּובַּדֶ֔לֶת וְ יזעִּמָֽךְ: 
לֹֽא־יִקְׁשֶ֣ה בְעֵינֶ֗ךָ  יחעֶ֣בֶד עֹולָ֑ם וְַא֥ף לַֽאֲמָֽתְךָ֖ ּתַֽעֲׂשֶה־ּכֵֽן: 

ּבְׁשַּלֵֽחֲךָ֙ אֹתֹ֤ו חָפְׁשִי֙ מֵֽעִּמָ֔ךְ ּכִ֗י מְִׁשנֶה֙ ׂשְכַ֣ר ׂשָכִ֔יר עֲבָֽדְךָ֖ 
 יטעֲׂשֶֽה: ׁשֵׁ֣ש ׁשָנִ֑ים ּובֵֽרַכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר ּתַֽ

ּכָֽל־הַּבְכֹ֡ור אֲׁשֶר֩ יִּוָלֵ֨ד ּבִבְקָֽרְךָ֤ ּובְצֹֽאנְךָ֙ הַּזָכָ֔ר ּתַקְּדִ֖יׁש 
לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹ֤א תַֽעֲבֹד֙ ּבִבְכֹ֣ר ׁשֹורֶ֔ךָ וְלֹ֥א תָגֹ֖ז ּבְכֹ֥ור 

ה ּבַּמָקֹ֖ום ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֤יךָ תֹֽאכְלֶּ֨נּו֙ ׁשָנָ֣ה בְׁשָנָ֔ כצֹאנֶֽךָ: 
וְכִי־יִֽהְיֶ֨ה בֹ֜ו מּ֗ום ּפִּסֵ֨חַ֙  כאאֲׁשֶר־יִבְחַ֣ר יְהֹוָ֑ה ַאּתָ֖ה ּובֵיתֶֽךָ: 

 כבאֹו עִּוֵ֔ר ּכֹ֖ל מּום רָ֑ע לֹ֣א תִזְּבָחֶּ֔נּו לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
רַ֥ק  כגכַָֽאּיָֽל: ּבִׁשְעָרֶ֖יךָ ּתֹֽאכְלֶּ֑נּו הַּטָמֵ֤א וְהַּטָהֹור֙ יַחְּדָ֔ו ּכַּצְבִ֖י וְ
  אֶת־ּדָמֹ֖ו לֹ֣א תֹאכֵ֑ל עַל־הָָא֥רֶץ ּתִׁשְּפְכֶּ֖נּו ּכַּמָֽיִם: 
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  ז"ט דברים פרק

ׁשָמֹור֙ אֶת־חֹ֣דֶׁש הָָֽאבִ֔יב וְעָׂשִ֣יתָ ּפֶ֔סַח לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ ּכִ֞י  א
 ביִם לָֽיְלָה: ּבְחֹ֣דֶׁש הָָֽאבִ֗יב הֹוצִ֨יאֲךָ֜ יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ מִּמִצְרַ֖

וְזָבַ֥חְּתָ ּפֶ֛סַח לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ צֹ֣אן ּובָקָ֑ר ּבַּמָקֹום֙ אֲׁשֶ֣ר־יִבְחַ֣ר 
לֹֽא־תֹאכַ֤ל עָָליו֙ חָמֵ֔ץ ׁשִבְעַ֥ת יָמִ֛ים  גיְהֹוָ֔ה ְלׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו ׁשָֽם: 

מֵאֶ֣רֶץ  ּתֹֽאכַל־עָלָ֥יו מַּצֹ֖ות לֶ֣חֶם עֹ֑נִי ּכִ֣י בְחִּפָזֹ֗ון יָצָ֨אתָ֙
מִצְרַ֔יִם ְלמַ֣עַן ּתִזְּכֹ֗ר אֶת־יֹ֤ום צֵֽאתְךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם ּכֹ֖ל יְמֵ֥י 

וְלֹא־יֵֽרָאֶ֨ה לְךָ֥ ׂשְאֹ֛ר ּבְכָל־ּגְבֻֽלְךָ֖ ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֑ים  דחַּיֶֽיךָ: 
ֹון וְלֹֽא־יָלִ֣ין מִן־הַּבָׂשָ֗ר אֲׁשֶ֨ר ּתִזְּבַ֥ח ּבָעֶ֛רֶב ּבַּיֹ֥ום הָֽרִאׁש֖ 

לֹ֥א תּוכַ֖ל ִלזְּבֹ֣חַ אֶת־הַּפָ֑סַח ּבְַאחַ֣ד ׁשְעָרֶ֔יָך  הַלּבֹֽקֶר: 
ּכִ֠י אִֽם־אֶל־הַּמָקֹ֞ום  ואֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 

אֲׁשֶר־יִבְחַ֨ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ְלׁשַּכֵ֣ן ׁשְמֹ֔ו ׁשָ֛ם ּתִזְּבַ֥ח אֶת־הַּפֶ֖סַח 
ּובִׁשַּלְּתָ֙  זהַׁשֶּ֔מֶׁש מֹועֵ֖ד צֵֽאתְךָ֥ מִּמִצְרָֽיִם: ּבָעָ֑רֶב ּכְבֹ֣וא 

וְָא֣כְַלּתָ֔ ּבַּמָקֹ֕ום אֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבֹ֑ו ּופָנִ֣יתָ בַּבֹ֔קֶר 
ׁשֵׁ֥שֶת יָמִ֖ים ּתֹאכַ֣ל מַּצֹ֑ות ּובַּיֹ֣ום  חוְהָֽלַכְּתָ֖ ְלאֹֽהָלֶֽיךָ: 

 טלַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תַֽעֲׂשֶ֖ה מְלָאכָֽה:  הַׁשְּבִיעִ֗י עֲצֶ֨רֶת֙
ׁשִבְעָ֥ה ׁשָֽבֻעֹ֖ת ּתִסְּפָר־לָ֑ךְ מֵֽהָחֵ֤ל חֶרְמֵׁש֙ ּבַּקָמָ֔ה ּתָחֵ֣ל לִסְּפֹ֔ר 

וְעָׂשִ֜יתָ חַ֤ג ׁשָֽבֻעֹות֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ מִּסַ֛ת  יׁשִבְעָ֖ה ׁשָֽבֻעֹֽות: 
 יאּתֵ֑ן ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: נִדְבַ֥ת יָֽדְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר ּתִ

וְׂשָֽמַחְּתָ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ַאּתָ֨ה ּובִנְךָ֣ ּובִּתֶ֘ךָ֘ וְעַבְּדְךָ֣ 
וַֽאֲמָתֶ֒ךָ֒ וְהֵַּלוִי֙ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ וְהַּגֵ֛ר וְהַּיָתֹ֥ום וְהַָֽאלְמָנָ֖ה 

ּבַּמָקֹ֗ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לְׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו  אֲׁשֶ֣ר ּבְקִרְּבֶ֑ךָ
וְזָ֣כַרְּתָ֔ ּכִי־עֶ֥בֶד הָיִ֖יתָ ּבְמִצְרָ֑יִם וְׁשָֽמַרְּתָ֣ וְעָׂשִ֔יתָ  יבׁשָֽם: 

חַ֧ג הַּסֻּכֹ֛ת ּתֲַֽעׂשֶ֥ה לְךָ֖ ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֑ים  יגאֶת־הַֽחֻּקִ֖ים הָאֵֶּֽלה: 
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וְׂשָֽמַחְּתָ֖ ּבְחַּגֶ֑ךָ ַאּתָ֨ה ּובִנְךָ֤ ּובִּתֶ֨ךָ֙  ידךָ֔ מִּֽגָרְנְךָ֖ ּומִּיִקְבֶֽךָ: ּבְָא֨סְּפְ
וְעַבְּדְךָ֣ וַֽאֲמָתֶ֔ךָ ְוהֵַּלוִ֗י וְהַּגֵ֛ר וְהַּיָתֹ֥ום וְהַָֽאלְמָנָ֖ה אֲׁשֶ֥ר 

קֹ֖ום ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֗ים ּתָחֹג֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבַּמָ טוּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 
אֲׁשֶר־יִבְחַ֣ר יְהֹוָ֑ה ּכִ֣י יְבָֽרֶכְךָ֞ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבְכֹ֤ל ּתְבּוָאֽתְךָ֙ 

ׁשָלֹ֣וׁש ּפְעָמִ֣ים |  טזּובְכֹל֙ מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֔יךָ וְהָיִ֖יתָ ַא֥ךְ ׂשָמֵֽחַ: 
ֹום֙ ּבַׁשָּנָ֡ה יֵֽרָאֶ֩ה כָל־זְכּ֨ורְךָ֜ אֶת־ּפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבַּמָק

אֲׁשֶ֣ר יִבְחָ֔ר ּבְחַ֧ג הַּמַּצֹ֛ות ּובְחַ֥ג הַׁשָּֽבֻעֹ֖ות ּובְחַ֣ג הַּסֻּכֹ֑ות וְלֹ֧א 
אִ֖יׁש ּכְמַּתְנַ֣ת יָדֹ֑ו ּכְבִרְּכַ֛ת  יזיֵֽרָאֶ֛ה אֶת־ּפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה רֵיקָֽם: 
ּתִּֽתֶן־לְךָ֙  ׁשֹֽפְטִ֣ים וְׁשֹֽטְרִ֗ים יחיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר נָֽתַן־לָֽךְ: 

ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ִלׁשְבָטֶ֑יךָ וְׁשָֽפְטּ֥ו 
לֹֽא־תַּטֶ֣ה מִׁשְּפָ֔ט לֹ֥א תַּכִ֖יר ּפָנִ֑ים  יטאֶת־הָעָ֖ם מִׁשְּפַט־צֶֽדֶק: 

סַּלֵ֖ף ּדִבְרֵ֥י וְלֹֽא־תִּקַ֣ח ׁשֹ֔חַד ּכִ֣י הַׁשֹּ֗חַד יְעַּוֵר֙ עֵינֵ֣י חֲכָמִ֔ים וִֽי
צֶ֥דֶק צֶ֖דֶק ּתִרְּדֹ֑ף ְלמַ֤עַן ּתִֽחְיֶה֙ וְיָֽרַׁשְּתָ֣ אֶת־הָָא֔רֶץ  כצַּדִיקִֽם: 

לֹֽא־תִּטַ֥ע לְךָ֛ אֲׁשֵרָ֖ה  כאאֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 
 כב: ּכָל־עֵ֑ץ אֵ֗צֶל מִזְּבַ֛ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶה־ּלָֽךְ

  וְלֹֽא־תָקִ֥ים לְךָ֖ מַּצֵבָ֑ה אֲׁשֶ֥ר ׂשָנֵ֖א יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

  ז"י דברים פרק

לֹֽא־תִזְּבַח֩ לַֽיהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ׁשֹור וָׂשֶ֗ה אֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה בֹו֙ מּ֔ום  א
צֵ֤א ּכִֽי־יִּמָ  בּכֹ֖ל ּדָבָ֣ר רָ֑ע ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ הּֽוא: 

בְקִרְּבְךָ֙ ּבְַאחַ֣ד ׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ אִ֣יׁש 
אֹֽו־אִׁשָּ֗ה אֲׁשֶ֨ר יַֽעֲׂשֶ֧ה אֶת־הָרַ֛ע ּבְעֵינֵ֣י יְהֹוָֽה־אֱלֹהֶ֖יךָ לַֽעֲבֹ֥ר 

ם וַּיֵ֗לֶךְ וַּֽיַֽעֲבֹד֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַּיִׁשְּתַ֖חּו לָהֶ֑  גּבְרִיתֹֽו: 
וְַלׁשֶּ֣מֶׁש | אֹ֣ו ַלּיָרֵ֗חַ אֹ֛ו לְכָל־צְבָ֥א הַׁשָּמַ֖יִם אֲׁשֶ֥ר 
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וְהֻּֽגַד־לְךָ֖ וְׁשָמָ֑עְּתָ וְדָֽרַׁשְּתָ֣ הֵיטֵ֔ב וְהִּנֵ֤ה אֱמֶת֙  דלֹֽא־צִּוִֽיתִי: 
וְהֹֽוצֵאתָ֣  הנָכֹ֣ון הַּדָבָ֔ר נֶֽעֶׂשְתָ֛ה הַּתֹֽועֵבָ֥ה הַּזֹ֖את ּבְיִׂשְרָאֵֽל: 

אִ֣יׁש הַהּ֡וא אֹו֩ אֶת־הָֽאִׁשָּ֨ה הַהִ֜וא אֲׁשֶ֣ר עָׂ֠שּו אֶת־הָ
אֶת־הַּדָבָ֨ר הָרַ֤ע הַּזֶה֙ אֶל־ׁשְעָרֶ֔יךָ אֶת־הָאִ֕יׁש אֹ֖ו אֶת־הָֽאִׁשָּ֑ה 

עַל־ּפִ֣י | ׁשְנַ֣יִם עֵדִ֗ים אֹ֛ו ׁשְלׁשָ֥ה  וּוסְקְַלּתָ֥ם ּבָֽאֲבָנִ֖ים וָמֵֽתּו: 
יַ֣ד הָֽעִֵד֞ים  זיּומַ֔ת עַל־ּפִ֖י עֵ֥ד אֶחָֽד: עֵדִ֖ים יּומַ֣ת הַּמֵ֑ת לֹ֣א 

ּתִֽהְיֶה־ּבֹ֤ו בָרִֽאׁשֹנָה֙ לַֽהֲמִיתֹ֔ו וְיַ֥ד ּכָל־הָעָ֖ם ּבַָאֽחֲרֹנָ֑ה ּובִֽעַרְּתָ֥ 
ּכִ֣י יִּפֵָלא֩ מִּמְךָ֙ דָבָ֜ר לַּמִׁשְּפָ֗ט ּבֵין־ּדָ֨ם |  חהָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 

ין ּובֵ֥ין נֶ֨גַע֙ לָנֶ֔גַע ּדִבְרֵ֥י רִיבֹ֖ת ּבִׁשְעָרֶ֑יךָ לְדָ֜ם ּבֵין־ּדִ֣ין לְדִ֗
 טוְקַמְּתָ֣ וְעָלִ֔יתָ אֶ֨ל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבֹֽו: 

ּובָאתָ֗ אֶל־הַּכֹֽהֲנִים֙ הְַֽלוִּיִ֔ם וְאֶ֨ל־הַׁשֹּפֵ֔ט אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיֶ֖ה ּבַּיָמִ֣ים 
וְעָׂשִ֗יתָ  יוְהִּגִ֣ידּו לְךָ֔ אֵ֖ת ּדְבַ֥ר הַּמִׁשְּפָֽט:  הָהֵ֑ם וְדָֽרַׁשְּתָ֙

עַל־ּפִ֤י הַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֣ר יַּגִ֣ידּו לְךָ֔ מִן־הַּמָקֹ֣ום הַהּ֔וא אֲׁשֶ֖ר יִבְחַ֣ר 
עַל־ּפִ֨י הַּתֹורָ֜ה  יאיְהֹוָ֑ה וְׁשָֽמַרְּתָ֣ לַֽעֲׂשֹ֔ות ּכְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר יֹורּֽוךָ: 

וְעַל־הַּמִׁשְּפָ֛ט אֲׁשֶר־יֹֽאמְרּ֥ו לְךָ֖ ּתַֽעֲׂשֶ֑ה לֹ֣א אֲׁשֶ֣ר יֹורּ֗וךָ 
וְהָאִ֞יׁש  יבתָסּ֗ור מִן־הַּדָבָ֛ר אֲׁשֶר־יַּגִ֥ידּו לְךָ֖ יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאל: 

אֲׁשֶר־יַֽעֲׂשֶ֣ה בְזָדֹ֗ון ְלבְִלּתִ֨י ׁשְמֹ֤עַֽ אֶל־הַּכֹהֵן֙ הָֽעֹמֵ֞ד ְלׁשָ֤רֶת 
אֹ֖ו אֶל־הַׁשֹּפֵ֑ט ּומֵת֙ הָאִ֣יׁש הַהּ֔וא  ׁשָם֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ

וְכָל־הָעָ֖ם יִׁשְמְעּ֣ו וְיִרָ֑אּו וְלֹ֥א  יגּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּיִׂשְרָאֵֽל: 
ּכִֽי־תָבֹ֣א אֶל־הָָא֗רֶץ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ נֹתֵ֣ן  ידיְזִידּ֖ון עֹֽוד: 

ּה וְָאֽמַרְּתָ֗ ָאׂשִ֤ימָה עָלַי֙ מֶ֔לֶךְ לָ֔ךְ וִֽירִׁשְּתָּ֖ה וְיָׁשַ֣בְּתָה ּבָ֑ 
ׂשֹום ּתָׂשִ֤ים עָלֶ֨יךָ֙ מֶ֔לֶךְ אֲׁשֶ֥ר  טוּכְכָל־הַּגֹויִ֖ם אֲׁשֶ֥ר סְבִֽיבֹתָֽי: 

יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבֹ֑ו מִּקֶ֣רֶב ַאחֶ֗יךָ ּתָׂשִ֤ים עָלֶ֨יךָ֙ מֶ֔לֶךְ לֹ֣א 
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רַק֘  טזרִ֔י אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־ָאחִ֖יךָ הּֽוא: תּוכַ֗ל לָתֵ֤ת עָלֶ֨יךָ֙ אִ֣יׁש נָכְ
לֹֽא־יַרְּבֶה־ּלֹ֣ו סּוסִים֒ וְלֹֽא־יָׁשִ֤יב אֶת־הָעָם֙ מִצְרַ֔יְמָה ְלמַ֖עַן 
הַרְּבֹ֣ות סּ֑וס וַֽיהֹוָה֙ ָאמַ֣ר לָכֶ֔ם לֹ֣א תֹֽסִפּ֗ון ָלׁשּ֛וב ּבַּדֶ֥רֶךְ הַּזֶ֖ה 

א יָסּ֖ור ְלבָבֹ֑ו וְכֶ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֹ֥א וְלֹ֤א יַרְּבֶה־ּלֹו֙ נָׁשִ֔ים וְלֹ֥ יזעֹֽוד: 
וְהָיָ֣ה כְׁשִבְּתֹ֔ו עַ֖ל ּכִּסֵ֣א מַמְלַכְּתֹ֑ו וְכָ֨תַב לֹ֜ו  יחיַרְּבֶה־ּלֹ֖ו מְאֹֽד: 

אֶת־מִׁשְנֵ֨ה הַּתֹורָ֤ה הַּזֹאת֙ עַל־סֵ֔פֶר מִּלִפְנֵ֖י הַּכֹֽהֲנִ֥ים הַֽלְוִּיִֽם: 
ֹו ּכָל־יְמֵ֣י חַּיָ֑יו ְלמַ֣עַן יְִלמַ֗ד ְליִרְָאה֙ וְהָֽיְתָ֣ה עִּמֹ֔ו וְקָ֥רָא ב֖ יט

אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו ִלׁשְמֹ֠ר אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֞י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֛את 
ְלבִלְּתִ֤י רּום־לְבָבֹו֙ מֵֽאֶחָ֔יו  כוְאֶת־הַֽחֻּקִ֥ים הָאֵּ֖לֶה לַֽעֲׂשתָֽם: 

מֹ֑אול ְלמַ֩עַן יַֽאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים ּוְלבִלְּתִ֛י סּ֥ור מִן־הַּמִצְוָ֖ה יָמִ֣ין ּוׂשְ
  עַל־מַמְלַכְּתֹ֛ו הּ֥וא ּובָנָ֖יו ּבְקֶ֥רֶב יִׂשְרָאֵֽל: 

  ח"י דברים פרק

לֹא־יִֽהְיֶ֠ה לַּכֹֽהֲנִ֨ים הְַֽלוִּיִ֜ם ּכָל־ׁשֵ֧בֶט ֵלוִ֛י חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה  א
וְַנֽחֲלָ֥ה  בעִם־יִׂשְרָאֵ֑ל אִׁשֵּ֧י יְהֹוָ֛ה וְנַֽחֲָלתֹ֖ו יֹֽאכֵלּֽון: 

לֹא־יִֽהְיֶה־ּלֹ֖ו ּבְקֶ֣רֶב אֶחָ֑יו יְהֹוָה֙ הּ֣וא נַֽחֲָלתֹ֔ו ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר־לֹֽו: 
וְזֶ֡ה יִהְיֶה֩ מִׁשְּפַ֨ט הַּכֹֽהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת הָעָ֗ם מֵאֵ֛ת זֹֽבְחֵ֥י הַּזֶ֖בַח  ג

 דיִם וְהַּקֵבָֽה: אִם־ׁשֹ֣ור אִם־ׂשֶ֑ה וְנָתַן֙ לַּכֹהֵ֔ן הַּזְרֹ֥עַ וְהַּלְחָיַ֖
רֵאׁשִ֨ית ּדְגָֽנְךָ֜ ּתִירֽׁשְךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאׁשִ֛ית ּגֵ֥ז צֹֽאנְךָ֖ ּתִּתֶן־לֹֽו: 

ּכִ֣י בֹ֗ו ּבָחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִּכָל־ׁשְבָטֶ֑יךָ לַֽעֲמֹ֨ד ְלׁשָרֵ֧ת  ה
י־יָבֹ֨א הַּלֵוִ֜י מֵַֽאחַ֤ד וְכִֽ וּבְׁשֵם־יְהֹוָ֛ה הּ֥וא ּובָנָ֖יו ּכָל־הַּיָמִֽים: 

ׁשְעָרֶ֨יךָ֙ מִּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל אֲׁשֶר־הּ֖וא ּגָ֣ר ׁשָ֑ם ּובָא֙ ּבְכָל־ַאּוַ֣ת 
וְׁשֵרֵ֕ת ּבְׁשֵ֖ם יְהֹוָ֣ה  זנַפְׁשֹ֔ו אֶל־הַּמָקֹ֖ום אֲׁשֶר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָֽה: 

חֵ֥לֶק  חי יְהֹוָֽה: אֱלֹהָ֑יו ּכְכָל־אֶחָיו֙ הְַֽלוִּיִ֔ם הָעֹֽמְדִ֥ים ׁשָ֖ם ִלפְנֵ֥
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ּכִ֤י ַאּתָה֙ ּבָ֣א  טּכְחֵ֖לֶק יֹאכֵ֑לּו ְלבַ֥ד מִמְּכָרָ֖יו עַל־הָָֽאבֹֽות: 
אֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹֽא־תְִלמַ֣ד לַֽעֲׂשֹ֔ות 

נֹֽו־ּובִּתֹ֖ו לֹֽא־יִּמָצֵ֣א בְךָ֔ מַֽעֲבִ֥יר ּבְ יּכְתֹֽועֲבֹ֖ת הַּגֹויִ֥ם הָהֵֽם: 
וְחֹבֵ֖ר חָ֑בֶר  יאּבָאֵׁ֑ש קֹסֵ֣ם קְסָמִ֔ים מְעֹונֵ֥ן ּומְנַחֵׁ֖ש ּוְמכַׁשֵּֽף: 

ּכִי־תֹֽועֲבַ֥ת יְהֹוָ֖ה  יבוְׁשֹאֵ֥ל אֹוב֙ וְיִּדְעֹנִ֔י וְדֹרֵׁ֖ש אֶל־הַּמֵתִֽים: 
י֔ךָ מֹורִ֥יׁש ּכָל־עֹׂ֣שֵה אֵֶּ֑לה ּובִגְַלל֙ הַּתֹֽועֵבֹ֣ת הָאֵּ֔לֶה יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ

ּכִ֣י |  ידּתָמִ֣ים ּתִֽהְיֶ֔ה עִ֖ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:  יגאֹותָ֖ם מִּפָנֶֽיךָ: 
הַּגֹויִ֣ם הָאֵֶּ֗לה אֲׁשֶ֤ר ַאּתָה֙ יֹורֵׁ֣ש אֹותָ֔ם אֶל־מְעֹֽנְנִ֥ים 

 טווְאֶל־קֹֽסְמִ֖ים יִׁשְמָ֑עּו וְַאּתָ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
נָבִ֨יא מִּקִרְּבְךָ֤ מֵַֽאחֶ֨יךָ֙ ּכָמֹ֔נִי יָקִ֥ים לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו 

ּכְכֹ֨ל אֲׁשֶר־ׁשַָא֜לְּתָ מֵעִ֨ם יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ּבְחֹרֵ֔ב  טזּתִׁשְמָעּֽון: 
ּבְיֹ֥ום הַּקָהָ֖ל לֵאמֹ֑ר לֹ֣א אֹסֵ֗ף ִלׁשְמֹ֨עַ֙ אֶת־קֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י 

 יזאֶת־הָאֵׁ֨ש הַּגְדֹלָ֥ה הַּזֹ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה עֹ֖וד וְלֹ֥א ָאמּֽות: וְ
נָבִ֨יא ָאקִ֥ים ָלהֶ֛ם  יחוַּיֹ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י הֵיטִ֖יבּו אֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽרּו: 

מִּקֶ֥רֶב אֲחֵיהֶ֖ם ּכָמֹ֑וךָ וְנָֽתַּתִ֤י דְבָרַי֙ ּבְפִ֔יו וְדִּבֶ֣ר אֲֵליהֶ֔ם אֵ֖ת 
וְהָיָ֗ה הָאִיׁש֙ אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־יִׁשְמַע֙ אֶל־ּדְבָרַ֔י  יטר אֲצַּוֶּֽנּו: ּכָל־אֲׁשֶ֥

ַא֣ךְ הַּנָבִ֡יא אֲׁשֶ֣ר  כאֲׁשֶ֥ר יְדַּבֵ֖ר ּבִׁשְמִ֑י ָאֽנֹכִ֖י אֶדְרׁ֥ש מֵֽעִּמֹֽו: 
יָזִיד֩ לְדַּבֵ֨ר ּדָבָ֜ר ּבִׁשְמִ֗י אֵ֣ת אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־צִּוִיתִיו֙ לְדַּבֵ֔ר וַֽאֲׁשֶ֣ר 

וְכִ֥י  כאדַּבֵ֔ר ּבְׁשֵ֖ם אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים ּומֵ֖ת הַּנָבִ֥יא הַהּֽוא: יְ
תֹאמַ֖ר ּבִלְבָבֶ֑ךָ אֵיכָה֙ נֵדַ֣ע אֶת־הַּדָבָ֔ר אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־דִּבְרֹ֖ו יְהֹוָֽה: 

אֲׁשֶר֩ יְדַּבֵ֨ר הַּנָבִ֜יא ּבְׁשֵ֣ם יְהֹוָ֗ה וְלֹא־יִֽהְיֶ֤ה הַּדָבָר֙ וְלֹ֣א  כב
א הַּדָבָ֔ר אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־דִּבְרֹ֖ו יְהֹוָ֑ה ּבְזָדֹון֙ ּדִּבְרֹ֣ו הַּנָבִ֔יא יָבֹ֔א הּ֣ו

  לֹ֥א תָגּ֖ור מִּמֶּֽנּו: 
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  ט"י דברים פרק

ּכִֽי־יַכְרִ֞ית יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֶת־הַּגֹויִ֔ם אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ  א
 בבְעָֽרֵיהֶ֖ם ּובְבָּֽתֵיהֶֽם:  נֹתֵ֥ן לְךָ֖ אֶת־ַארְצָ֑ם וִֽירִׁשְּתָ֕ם וְיָֽׁשַבְּתָ֥

ׁשָלֹ֥וׁש עָרִ֖ים ּתַבְּדִ֣יל לָ֑ךְ ּבְתֹ֣וךְ ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ 
ּתָכִ֣ין לְךָ֘ הַּדֶרֶךְ֒ וְׁשִַּלׁשְּתָ֙ אֶת־ּגְבּ֣ול  גנֹתֵ֥ן לְךָ֖ ְלרִׁשְּתָּֽה: 

יךָ וְהָיָ֕ה לָנּ֥וס ׁשָּ֖מָה ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶ֥ר יַנְחִֽילְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑ 
וְזֶה֙ ּדְבַ֣ר הָֽרֹצֵ֔חַ אֲׁשֶר־יָנּ֥וס ׁשָּ֖מָה וָחָ֑י ֲאׁשֶ֨ר  דּכָל־רֹצֵֽחַ: 

יַּכֶ֤ה אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ ּבִבְִלי־דַ֔עַת וְהּ֛וא לֹֽא־ׂשנֵ֥א לֹ֖ו מִּתְמֹ֥ל 
ים֒ וְנִּדְחָ֨ה וַֽאֲׁשֶר֩ יָבֹ֨א אֶת־רֵעֵ֥הּו בַּיַעַר֘ לַחְטֹ֣ב עֵצִ הׁשְִלׁשֹֽם: 

יָדֹ֤ו בַּגַרְזֶן֙ לִכְרֹ֣ת הָעֵ֔ץ וְנָׁשַ֤ל הַּבַרְזֶל֙ מִן־הָעֵ֔ץ ּומָצָ֥א 
 ואֶת־רֵעֵ֖הּו וָמֵ֑ת הּ֗וא יָנּ֛וס אֶל־ַאחַ֥ת הֶעָֽרִים־הָאֵֶּ֖לה וָחָֽי: 

ַאֽחֲרֵ֣י הָֽרֹצֵ֗חַ ּכִ֣י־יֵחַם֘ לְבָבֹו֒ וְהִׂשִּיגֹ֛ו ּפֶן־יִרְּדֹף֩ ּגֹאֵ֨ל הַָּד֜ם 
ּכִֽי־יִרְּבֶ֥ה הַּדֶ֖רֶךְ וְהִּכָ֣הּו נָ֑פֶׁש וְלֹו֙ אֵ֣ין מִׁשְּפַט־מָ֔וֶת ּכִ֠י לֹ֣א 

עַל־ּכֵ֛ן ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ ֵלאמֹ֑ר  זׂשֹנֵ֥א הּ֛וא לֹ֖ו מִּתְמֹ֥ול ׁשְִלׁשֹֽום: 
וְאִם־יַרְחִ֞יב יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙  חיל לָֽךְ: ׁשָלֹׁ֥ש עָרִ֖ים ּתַבְּדִ֥ 

אֶת־ּגְבֻ֣לְךָ֔ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר נִׁשְּבַ֖ע לַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְנָ֤תַן לְךָ֙ אֶת־ּכָל־הָָא֔רֶץ 
ּכִֽי־תִׁשְמֹר֩ אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֨ה  טאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֶ֖ר לָתֵ֥ת לַֽאֲבֹתֶֽיךָ: 

י מְצַּוְךָ֘ ַהּיֹום֒ ְלַאֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֧ה הַּזֹ֜את לַֽעֲׂשתָּ֗ה אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֣
אֱלֹהֶ֛יךָ וְָללֶ֥כֶת ּבִדְרָכָ֖יו ּכָל־הַּיָמִ֑ים וְיָֽסַפְּתָ֙ לְךָ֥ עֹוד֙ ׁשָלֹׁ֣ש 

וְלֹ֤א יִׁשָּפֵךְ֙ ּדָ֣ם נָקִ֔י ּבְֶק֣רֶב  יעָרִ֔ים עַ֖ל הַׁשָּלׁ֥ש הָאֵֶּֽלה: 
ן לְךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה וְהָיָ֥ה עָלֶ֖יךָ ּדָמִֽים: ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥

וְכִי־יִֽהְיֶ֥ה אִיׁש֙ ׂשֹנֵ֣א ְלרֵעֵ֔הּו וְָא֤רַב לֹו֙ וְקָ֣ם עָלָ֔יו וְהִּכָ֥הּו  יא
וְׁשָֽלְחּו֙ זִקְנֵ֣י עִירֹ֔ו  יבנֶ֖פֶׁש וָמֵ֑ת וְנָ֕ס אֶל־ַאחַ֖ת הֶֽעָרִ֥ים הָאֵֽל: 

 יגתְנּ֣ו אֹתֹ֗ו ּבְיַ֛ד ּגֹאֵ֥ל הַּדָ֖ם וָמֵֽת: וְלָֽקְחּ֥ו אֹתֹ֖ו מִׁשָּ֑ם וְנָֽ
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לֹֽא־תָחֹ֥וס עֵֽינְךָ֖ עָלָ֑יו ּובִֽעַרְּתָ֧ דַם־הַּנָקִ֛י מִּיִׂשְרָאֵ֖ל וְטֹ֥וב לָֽךְ: 
לֹ֤א תַּסִיג֙ ּגְבּ֣ול רֵֽעֲךָ֔ אֲׁשֶ֥ר ּגָֽבְלּ֖ו רִֽאׁשֹנִ֑ים ּבְנַֽחֲלָֽתְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר  יד

 טוץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ְלרִׁשְּתָּֽה: ּתִנְחַ֔ל ּבָָא֕רֶ
לֹֽא־יָקּום֩ עֵ֨ד אֶחָ֜ד ּבְאִ֗יׁש לְכָל־עָֹון֙ ּולְכָל־חַּטָ֔את ּבְכָל־חֵ֖טְא 
אֲׁשֶ֣ר יֶֽחֱטָ֑א עַל־ּפִ֣י | ׁשְנֵ֣י עֵדִ֗ים אֹ֛ו עַל־ּפִ֥י ׁשְלׁשָֽה־עֵדִ֖ים 

 יזּום עֵד־חָמָ֖ס ּבְאִ֑יׁש לַֽעֲנֹ֥ות ּבֹ֖ו סָרָֽה: ּכִֽי־יָק֥ טזיָקּ֥ום ּדָבָֽר: 
וְעָֽמְדּ֧ו ׁשְנֵי־הָֽאֲנָׁשִ֛ים אֲׁשֶר־ָלהֶ֥ם הָרִ֖יב ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה לִפְנֵ֤י 

וְדָֽרְׁשּ֥ו  יחהַּכֹֽהֲנִים֙ וְהַׁשֹּ֣פְטִ֔ים אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיּ֖ו ּבַּיָמִ֥ים הָהֵֽם: 
 יטה עֵד־ׁשֶ֨קֶר֙ הָעֵ֔ד ׁשֶ֖קֶר עָנָ֥ה בְָאחִֽיו: הַׁשֹּֽפְטִ֖ים הֵיטֵ֑ב וְהִּנֵ֤

וַֽעֲׂשִ֣יתֶם לֹ֔ו ּכַֽאֲׁשֶ֥ר זָמַ֖ם לַֽעֲׂשֹ֣ות לְָאחִ֑יו ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע 
וְהַּנִׁשְָארִ֖ים יִׁשְמְעּ֣ו וְיִרָ֑אּו וְלֹא־יֹסִ֨פּו לַֽעֲׂשֹ֜ות  כמִּקִרְּבֶֽךָ: 

וְלֹ֥א תָחֹ֖וס עֵינֶ֑ךָ נֶ֣פֶׁש  כאקִרְּבֶֽךָ: עֹ֗וד ּכַּדָבָ֥ר הָרָ֛ע הַּזֶ֖ה ּבְ
  ּבְנֶ֗פֶׁש עַ֤יִן ּבְעַ֨יִן֙ ׁשֵ֣ן ּבְׁשֵ֔ן יָ֥ד ּבְיָ֖ד רֶ֥גֶל ּבְרָֽגֶל: 

  'כ דברים פרק

ּכִֽי־תֵצֵ֨א לַּמִלְחָמָ֜ה עַל־אֹֽיְבֶ֗ךָ וְֽרָאִ֜יתָ סּ֤וס וָרֶ֨כֶב֙ עַ֚ם רַ֣ב  א
י־יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עִּמָ֔ךְ הַּמַֽעַלְךָ֖ מֵאֶ֥רֶץ מִּמְךָ֔ לֹ֥א תִירָ֖א מֵהֶ֑ם ּכִֽ

וְהָיָ֕ה ּכְקָֽרָבְכֶ֖ם אֶל־הַּמִלְחָמָ֑ה וְנִּגַׁ֥ש הַּכֹהֵ֖ן וְדִּבֶ֥ר  במִצְרָֽיִם: 
וְָאמַ֤ר אֲֵלהֶם֙ ׁשְמַ֣ע יִׂשְרָאֵ֔ל ַאּתֶ֨ם קְרֵבִ֥ים הַּיֹ֛ום  גאֶל־הָעָֽם: 

ם ַאל־יֵרַ֣ךְ ְלבַבְכֶ֗ם ַאל־ּתִֽירְאּ֧ו לַּמִלְחָמָ֖ה עַל־אֹֽיְבֵיכֶ֑
ּכִ֚י יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם  דוְַאֽל־ּתַחְּפְזּ֛ו וְַאל־ּתַֽעַרְצּ֖ו מִּפְנֵיהֶֽם: 

 ההַֽהֹלֵ֖ךְ עִּמָכֶ֑ם ְלהִָּלחֵ֥ם לָכֶ֛ם עִם־אֹֽיְבֵיכֶ֖ם ְלהֹוׁשִ֥יעַֽ אֶתְכֶֽם: 
מִֽי־הָאִ֞יׁש אֲׁשֶ֨ר ּבָנָ֤ה  וְדִּבְרּ֣ו הַׁשֹּֽטְרִים֘ אֶל־הָעָ֣ם לֵאמֹר֒ 

בַֽיִת־חָדָׁש֙ וְלֹ֣א חֲנָכֹ֔ו יֵלֵ֖ךְ וְיָׁשֹ֣ב לְבֵיתֹ֑ו ּפֶן־יָמּות֙ ּבַּמִלְחָמָ֔ה 
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ּומִֽי־הָאִ֞יׁש אֲׁשֶ֨ר־נָטַ֥ע ּכֶ֨רֶם֙ וְֹל֣א  ווְאִ֥יׁש ַאחֵ֖ר יַחְנְכֶּֽנּו: 
לְחָמָ֔ה וְאִ֥יׁש ַאחֵ֖ר חְִּללֹ֔ו יֵלֵ֖ךְ וְיָׁשֹ֣ב ְלבֵיתֹ֑ו ּפֶן־יָמּות֙ ּבַּמִ

ּומִֽי־הָאִ֞יׁש אֲׁשֶ֨ר־אֵרַׂ֤ש אִׁשָּה֙ וְלֹ֣א לְקָחָּ֔ה יֵלֵ֖ךְ  זיְחְַּללֶּֽנּו: 
 חוְיָׁשֹ֣ב לְבֵיתֹ֑ו ּפֶן־יָמּות֙ ּבַּמִלְחָמָ֔ה וְאִ֥יׁש ַאחֵ֖ר יִּקָחֶּֽנָה: 

י־הָאִ֤יׁש הַּיָרֵא֙ וְיָֽסְפּ֣ו הַׁשֹּֽטְרִים֘ לְדַּבֵ֣ר אֶל־הָעָם֒ וְָאֽמְרּ֗ו מִֽ
וְרַ֣ךְ הַּלֵבָ֔ב יֵלֵ֖ךְ וְיָׁשֹ֣ב לְבֵיתֹ֑ו וְלֹ֥א יִּמַ֛ס אֶת־ְלבַ֥ב אֶחָ֖יו 

וְהָיָ֛ה ּכְכַּלֹ֥ת הַׁשֹּֽטְרִ֖ים לְדַּבֵ֣ר אֶל־הָעָ֑ם ּופָֽקְדּ֛ו  טּכְִלבָבֹֽו: 
הִּלָחֵ֖ם ּכִֽי־תִקְרַ֣ב אֶל־עִ֔יר ְל יׂשָרֵ֥י צְבָאֹ֖ות ּבְרֹ֥אׁש הָעָֽם: 

וְהָיָה֙ אִם־ׁשָלֹ֣ום ּתַֽעַנְךָ֔  יאעָלֶ֑יהָ וְקָרָ֥אתָ אֵלֶ֖יהָ ְלׁשָלֹֽום: 
ּופָֽתְחָ֖ה לָ֑ךְ וְהָיָ֞ה ּכָל־הָעָ֣ם הַּנִמְצָא־בָּ֗ה יִהְיּ֥ו לְךָ֛ ָלמַ֖ס 

וְאִם־לֹ֤א תַׁשְלִים֙ עִּמָ֔ךְ וְעָֽׂשְתָ֥ה עִּמְךָ֖ מִלְחָמָ֑ה  יבוַֽעֲבָדּֽוךָ: 
ּונְתָנָּ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּבְיָדֶ֑ךָ וְהִּכִיתָ֥  יגרְּתָ֖ עָלֶֽיהָ: וְצַ

רַ֣ק הַּ֠נָׁשִים וְהַּטַ֨ף וְהַּבְהֵמָ֜ה וְֹכל֩  ידאֶת־ּכָל־זְכּורָּ֖ה ְלפִי־חָֽרֶב: 
אֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה בָעִ֛יר ּכָל־ׁשְָללָּ֖ה ּתָבֹ֣ז לָ֑ךְ וְָאֽכְַלּתָ֙ אֶת־ׁשְלַ֣ל 

ּכֵ֤ן ּתַֽעֲׂשֶה֙  טואֲׁשֶ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ:  אֹֽיְבֶ֔יךָ
לְכָל־הֶ֣עָרִ֔ים הָֽרְחֹקֹ֥ת מִּמְךָ֖ מְאֹ֑ד אֲׁשֶ֛ר לֹא־מֵֽעָרֵ֥י 

רַ֗ק מֵֽעָרֵ֤י הָֽעַּמִים֙ הָאֵֶּ֔לה אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה  טזהַּגֹֽויִם־הָאֵּ֖לֶה הֵּֽנָה: 
ּכִי־הַֽחֲרֵ֣ם  יזלֹ֥א תְחַּיֶ֖ה ּכָל־נְׁשָמָֽה:  אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָ֑ה

ּתַֽחֲרִימֵ֗ם הַֽחִּתִ֤י וְהָֽאֱמֹרִי֙ הַּכְנַֽעֲנִ֣י וְהַּפְרִּזִ֔י הַֽחִּוִ֖י וְהַיְבּוסִ֑י 
ְלמַ֗עַן אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־יְלַּמְדּ֤ו אֶתְכֶם֙  יחּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ּתֹֽועֲבֹתָ֔ם אֲׁשֶ֥ר עָׂשּ֖ו לֵאלֹֽהֵיהֶ֑ם וַֽחֲטָאתֶ֖ם לַֽעֲׂשֹ֔ות ּכְכֹל֙ 
ּכִֽי־תָצּ֣ור אֶל־עִיר֩ יָמִ֨ים רַּבִ֜ים לְֽהִּלָחֵ֧ם  יטלַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: 

עָלֶ֣יהָ ְלתָפְׂשָּ֗ה לֹֽא־תַׁשְחִ֤ית אֶת־עֵצָּה֙ לִנְּדַֹ֤ח עָָליו֙ ּגַרְזֶ֔ן ּכִ֚י 
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לֹ֣א תִכְרֹ֑ת ּכִ֤י הָָֽאדָם֙ עֵ֣ץ הַׂשָּדֶ֔ה ָלבֹ֥א  מִּמֶּ֣נּו תֹאכֵ֔ל וְאֹתֹ֖ו
רַ֞ק עֵ֣ץ אֲׁשֶר־ּתֵדַ֗ע ּכִ֣י־לֹא־עֵ֤ץ מַֽאֲכָל֙  כמִּפָנֶ֖יךָ ּבַּמָצֹֽור: 

הּ֔וא אֹתֹ֥ו תַׁשְחִ֖ית וְכָרָּ֑תָ ּובָנִ֣יתָ מָצֹ֗ור עַל־הָעִיר֙ אֲׁשֶר־הִוא֙ 
   עֹׂשָ֧ה עִּמְךָ֛ מִלְחָמָ֖ה עַ֥ד רִדְּתָּֽה:

  א"כ דברים פרק

ּכִֽי־יִּמָצֵ֣א חָלָ֗ל ּבַֽאֲדָמָה֙ אֲׁשֶר֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ נֹתֵ֤ן לְךָ֙  א
וְיָֽצְאּ֥ו זְקֵנֶ֖יךָ  בְלרִׁשְּתָּ֔ה נֹפֵ֖ל ּבַׂשָּדֶ֑ה לֹ֥א נֹודַ֖ע מִ֥י ִהּכָֽהּו: 

וְהָיָ֣ה  גל: וְׁשֹֽפְטֶ֑יךָ ּומָֽדְדּו֙ ֶאל־הֶ֣עָרִ֔ים אֲׁשֶ֖ר סְבִיבֹ֥ת הֶֽחָלָֽ
הָעִ֔יר הַּקְרֹבָ֖ה אֶל־הֶֽחָלָ֑ל וְלָֽקְחּ֡ו זִקְנֵי֩ הָעִ֨יר הַהִ֜וא עֶגְלַ֣ת 

וְהֹורִ֡דּו  דּבָקָ֗ר אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־עֻּבַד֙ ּבָּ֔ה אֲׁשֶ֥ר לֹא־מָֽׁשְכָ֖ה ּבְעֹֽל: 
זִקְנֵי֩ הָעִ֨יר הַהִ֤וא אֶת־הָֽעֶגְָלה֙ אֶל־נַ֣חַל אֵיתָ֔ן אֲׁשֶ֛ר 

 העָבֵ֥ד ּבֹ֖ו וְלֹ֣א יִּזָרֵ֑עַ וְעָֽרְפּו־ׁשָ֥ם אֶת־הָֽעֶגְלָ֖ה ּבַּנָֽחַל: לֹא־יֵֽ
וְנִּגְׁשּ֣ו הַּכֹֽהֲנִים֘ ּבְנֵ֣י ֵלוִי֒ ּכִ֣י בָ֗ם ּבָחַ֞ר יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ לְׁשָ֣רְתֹ֔ו 

וְכֹ֗ל  וּוְלבָרֵ֖ךְ ּבְׁשֵ֣ם יְהֹוָ֑ה וְעַל־ּפִיהֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה ּכָל־רִ֥יב וְכָל־נָֽגַע: 
זִקְנֵי֙ הָעִ֣יר הַהִ֔וא הַּקְרֹבִ֖ים אֶל־הֶֽחָלָ֑ל יִרְחֲצּו֙ אֶת־יְדֵיהֶ֔ם 

(שפכה וְעָנּ֖ו וְָאֽמְרּ֑ו יָדֵ֗ינּו לֹ֤א  זעַל־הָֽעֶגְלָ֖ה הָֽעֲרּופָ֥ה בַּנָֽחַל: 

ךָ֙ ּכַּפֵר֩ ְלעַּמְ  חׁשָֽפְכּו֙ אֶת־הַָּד֣ם הַּזֶ֔ה וְעֵינֵ֖ינּו לֹ֥א רָאּֽו:  )כתיב
יִׂשְרָאֵ֤ל אֲׁשֶר־ּפָדִ֨יתָ֙ יְהֹוָ֔ה וְַאל־ּתִּתֵן֙ ּדָ֣ם נָקִ֔י ּבְקֶ֖רֶב עַּמְךָ֣ 

וְַאּתָ֗ה ּתְבַעֵ֛ר הַּדָ֥ם הַּנָקִ֖י  טיִׂשְרָאֵ֑ל וְנִּכַּפֵ֥ר לָהֶ֖ם הַּדָֽם: 
לַּמִלְחָמָ֖ה  ּכִֽי־תֵצֵ֥א ימִּקִרְּבֶ֑ךָ ּכִי־תַֽעֲׂשֶ֥ה הַּיָׁשָ֖ר ּבְעֵינֵ֥י יְהֹוָֽה: 

 יאעַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ ּונְתָנֹ֞ו יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ ּבְיָדֶ֖ךָ וְׁשָבִ֥יתָ ׁשִבְיֹֽו: 
וְרָאִ֨יתָ֙ ּבַׁשִּבְיָ֔ה אֵׁ֖שֶת יְפַת־ּתַֹ֑אר וְחָֽׁשַקְּתָ֣ בָּ֔ה וְלָֽקַחְּתָ֥ לְךָ֖ 

ת־רֹאׁשָּ֔ה וַֽהֲבֵאתָּ֖ה אֶל־ּתֹ֣וךְ ּבֵיתֶ֑ךָ וְגִּלְחָה֙ אֶ יבלְאִׁשָּֽה: 
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וְהֵסִירָה֩ אֶת־ׂשִמְלַ֨ת ׁשִבְיָּ֜ה מֵֽעָלֶ֗יהָ  יגוְעָֽׂשְתָ֖ה אֶת־צִּפָרְנֶֽיהָ: 
וְיָֽׁשְבָה֙ ּבְבֵיתֶ֔ךָ ּובָֽכְתָ֛ה אֶת־ָאבִ֥יהָ וְאֶת־אִּמָּ֖ה יֶ֣רַח יָמִ֑ים 

וְהָיָ֞ה  ידה: וְַא֨חַר ּכֵ֜ן ּתָבֹ֤וא אֵלֶ֨יהָ֙ ּוֽבְעַלְּתָּ֔ה וְהָֽיְתָ֥ה לְךָ֖ לְאִׁשָּֽ
אִם־לֹ֧א חָפַ֣צְּתָ ּבָּ֗ה וְׁשִּלַחְּתָּה֙ לְנַפְׁשָּ֔ה ּומָכֹ֥ר לֹֽא־תִמְּכְרֶּ֖נָה 

ּכִי־תִֽהְיֶ֨יןָ  טוּבַּכָ֑סֶף לֹֽא־תִתְעַּמֵ֣ר ּבָּ֔ה ּתַ֖חַת אֲׁשֶ֥ר עִּנִיתָּֽה: 
ָא֔ה וְיָֽלְדּו־לֹ֣ו ְלאִ֜יׁש ׁשְּתֵ֣י נָׁשִ֗ים הַָֽאחַ֤ת אֲהּובָה֙ וְהַָֽאחַ֣ת ׂשְנּו

 טזבָנִ֔ים הָֽאֲהּובָ֖ה וְהַׂשְּנּוָא֑ה וְהָיָ֛ה הַּבֵ֥ן הַּבְכֹ֖ר ַלׂשְּנִיָאֽה: 
וְהָיָ֗ה ּבְיֹום֙ הַנְחִילֹ֣ו אֶת־ּבָנָ֔יו אֵ֥ת אֲׁשֶר־יִֽהְיֶ֖ה לֹ֑ו לֹ֣א יּוכַ֗ל 

ּכִי֩  יזכֹֽר: ְלבַּכֵר֙ אֶת־ּבֶן־הָ֣אֲהּובָ֔ה עַל־ּפְנֵ֥י בֶן־הַׂשְּנּוָא֖ה הַּבְ
אֶת־הַּבְכֹ֨ר ּבֶן־הַׂשְּנּוָא֜ה יַּכִ֗יר לָ֤תֶת לֹו֙ ּפִ֣י ׁשְנַ֔יִם ּבְכֹ֥ל 

 יחאֲׁשֶר־יִּמָצֵ֖א לֹ֑ו ּכִי־הּוא֙ רֵאׁשִ֣ית אֹנֹ֔ו לֹ֖ו מִׁשְּפַ֥ט הַּבְכֹרָֽה: 
ל ָאִב֖יו ּכִי־יִֽהְיֶ֣ה ְלאִ֗יׁש ּבֵ֚ן סֹורֵ֣ר ּומֹורֶ֔ה אֵיֶנּ֣נּו ׁשֹמֵ֔עַ ּבְקֹ֥ו

וְתָ֥פְׂשּו בֹ֖ו  יטּובְקֹ֣ול אִּמֹ֑ו וְיִּסְרּ֣ו אֹתֹ֔ו וְלֹ֥א יִׁשְמַ֖ע אֲֵליהֶֽם: 
ָאבִ֣יו וְאִּמֹ֑ו וְהֹוצִ֧יאּו אֹתֹ֛ו אֶל־זִקְנֵ֥י עִירֹ֖ו וְאֶל־ׁשַ֥עַר מְקֹמֹֽו: 

ּנּו ׁשֹמֵ֖עַ וְָאֽמְרּ֞ו אֶל־זִקְנֵ֣י עִירֹ֗ו ּבְנֵ֤נּו זֶה֙ סֹורֵ֣ר ּומֹרֶ֔ה אֵינֶ֥ כ
ּו֠רְגָמֻהּו ּכָל־ַאנְׁשֵ֨י עִירֹ֤ו בָֽאֲבָנִים֙ וָמֵ֔ת  כאּבְקֹלֵ֑נּו זֹולֵ֖ל וְסֹבֵֽא: 

 כבּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶ֑ךָ וְכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל יִׁשְמְעּ֥ו וְיִרָֽאּו: 
יתָ אֹתֹ֖ו וְכִי־יִֽהְיֶ֣ה בְאִ֗יׁש חֵ֛טְא מִׁשְּפַט־מָ֖וֶת וְהּומָ֑ת וְתָלִ֥

לֹֽא־תָלִ֨ין נִבְָלתֹ֜ו עַל־הָעֵ֗ץ ּכִֽי־קָבֹ֤ור ּתִקְּבְרֶּ֨נּו֙  כגעַל־עֵֽץ: 
ּבַּיֹ֣ום הַהּ֔וא ּכִֽי־קְִללַ֥ת אֱלֹהִ֖ים ּתָלּ֑וי וְלֹ֤א תְטַּמֵא֙ 

  אֶת־ַאדְמָ֣תְךָ֔ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָֽה: 
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  ב"כ דברים פרק

א־תִרְאֶה֩ אֶת־ׁשֹ֨ור ָאחִ֜יךָ אֹ֤ו אֶת־ׂשֵיֹו֙ נִּדָחִ֔ים וְהִתְעַּלַמְּתָ֖ לֹֽ א
וְאִם־לֹ֨א קָרֹ֥וב ָאחִ֛יךָ אֵלֶ֖יךָ  במֵהֶ֑ם הָׁשֵ֥ב ּתְׁשִיבֵ֖ם לְָאחִֽיךָ: 

וְלֹ֣א יְדַעְּתֹ֑ו וַֽאֲסַפְּתֹו֙ אֶל־ּתֹ֣וךְ ּבֵיתֶ֔ךָ וְהָיָ֣ה עִּמְךָ֗ עַ֣ד ְּדרֹׁ֤ש 
וְֵכ֧ן ּתַֽעֲׂשֶ֣ה לַֽחֲמֹרֹ֗ו וְכֵ֣ן ּתַֽעֲׂשֶה֘  גאֹתֹ֔ו וַֽהֲׁשֵֽבֹתֹ֖ו לֹֽו: ָאחִ֨יךָ֙ 

ְלׂשִמְָלתֹו֒ וְכֵ֨ן ּתַֽעֲׂשֶ֘ה לְכָל־אֲבֵדַ֥ת ָאחִ֛יךָ אֲׁשֶר־ּתֹאבַ֥ד מִּמֶּ֖נּו 
לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־חֲמֹ֨ור  דּומְצָאתָּ֑ה לֹ֥א תּוכַ֖ל ְלהִתְעַּלֵֽם: 

ֹורֹו֙ נֹֽפְלִ֣ים ּבַּדֶ֔רֶךְ וְהִתְעַּלַמְּתָ֖ מֵהֶ֑ם הָקֵ֥ם ּתָקִ֖ים ָאחִ֜יךָ אֹ֤ו ׁש
לֹא־יִֽהְיֶ֤ה כְִלי־גֶ֨בֶר֙ עַל־אִׁשָּ֔ה וְלֹֽא־יִלְּבַׁ֥ש ּגֶ֖בֶר  העִּמֹֽו: 

ּכִ֣י  וׂשִמְלַ֣ת אִׁשָּ֑ה ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶי֖ךָ ּכָל־עֹׂ֥שֵה אֵֶּֽלה: 
קַן־צִּפֹ֣ור | ְלפָנֶ֡יךָ ּבַּדֶ֜רֶךְ ּבְכָל־עֵ֣ץ | אֹ֣ו עַל־הָָא֗רֶץ יִּקָרֵ֣א 

אֶפְרֹחִים֙ אֹו בֵיצִ֔ים וְהָאֵ֤ם רֹבֶ֨צֶת֙ עַל־הָ֣אֶפְרֹחִ֔ים אֹ֖ו 
ׁשַּלֵ֤חַ ּתְׁשַּלַח֙  זעַל־הַּבֵיצִ֑ים לֹֽא־תִּקַ֥ח הָאֵ֖ם עַל־הַּבָנִֽים: 

ךְ ְלמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְהַֽאֲרַכְּתָ֖ אֶת־הָאֵ֔ם וְאֶת־הַּבָנִ֖ים ּתִּֽקַֽח־לָ֑
ּכִ֤י תִבְנֶה֙ ּבַ֣יִת חָדָׁ֔ש וְעָׂשִ֥יתָ מַֽעֲקֶ֖ה ְלגַּגֶ֑ךָ  חיָמִֽים: 

לֹֽא־תִזְרַ֥ע  טוְלֹֽא־תָׂשִ֤ים ּדָמִים֙ ּבְבֵיתֶ֔ךָ ּכִֽי־יִּפֹ֥ל הַּנֹפֵ֖ל מִּמֶּֽנּו: 
מְֵלָא֤ה הַּזֶ֨רַע֙ אֲׁשֶ֣ר ּתִזְרָ֔ע ּכַרְמְךָ֖ ּכְִלָא֑יִם ּפֶן־ּתִקְּדַׁ֗ש הַֽ

לֹ֤א  יאלֹא־תַֽחֲרֹׁ֥ש ּבְׁשֹֽור־ּובַֽחֲמֹ֖ר יַחְּדָֽו:  יּותְבּוַא֖ת הַּכָֽרֶם: 
ּגְדִלִ֖ים ּתַֽעֲׂשֶה־ּלָ֑ךְ  יבתִלְּבַׁש֙ ׁשַֽעַטְנֵ֔ז צֶ֥מֶר ּופִׁשְּתִ֖ים יַחְּדָֽו: 

ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִ֖יׁש  יגאֲׁשֶ֥ר ּתְכַּסֶה־ּבָּֽה:  עַל־ַארְּבַ֛ע ּכַנְפֹ֥ות ּכְסּֽותְךָ֖
וְׂשָ֥ם ָלּה֙ עֲִלילֹ֣ת ּדְבָרִ֔ים  ידאִׁשָּ֑ה ּובָ֥א אֵלֶ֖יהָ ּוׂשְנֵָאּֽה: 

וְהֹוצִ֥א עָלֶ֖יהָ ׁשֵ֣ם רָ֑ע וְָאמַ֗ר אֶת־הָֽאִׁשָּ֤ה הַּזֹאת֙ לָקַ֔חְּתִי 
(הנער וְלָקַ֛ח אֲבִ֥י  טוּבְתּולִֽים:  וָֽאֶקְרַ֣ב אֵלֶ֔יהָ וְלֹֽא־מָצָ֥אתִי לָּ֖ה

הַּֽנֲַערָ֛ה  )כתיב(הנער הַּֽנַעֲרָ֖ה וְאִּמָּ֑ה וְהֹוצִ֜יאּו אֶת־ּבְתּולֵ֧י  )כתיב
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הַַּֽנעֲרָ֖ה  )כתיב(הנער וְָאמַ֛ר אֲבִ֥י  טזאֶל־זִקְנֵ֥י הָעִ֖יר הַׁשָּֽעְרָה: 
 יזּזֶ֛ה לְאִׁשָּ֖ה וַּיִׂשְנָאֶֽהָ: אֶל־הַּזְקֵנִ֑ים אֶת־ּבִּתִ֗י נָתַּ֜תִי ָלאִ֥יׁש הַ

וְהִּנֵה־הּ֡וא ׂשָם֩ עֲלִילֹ֨ת ּדְבָרִ֜ים לֵאמֹ֗ר לֹֽא־מָצָ֤אתִי לְבִּתְךָ֙ 
ּבְתּולִ֔ים וְאֵֶּ֖לה ּבְתּולֵ֣י בִּתִ֑י ּופָֽרְׂשּו֙ הַׂשִּמְלָ֔ה ִלפְנֵ֖י זִקְנֵ֥י 

 יטאִ֑יׁש וְיִּסְרּ֖ו אֹתֹֽו: וְלָֽקְחּ֛ו זִקְנֵ֥י הָֽעִיר־הַהִ֖וא אֶת־הָ יחהָעִֽיר: 
וְעָֽנְׁשּ֨ו אֹתֹ֜ו מֵָ֣אה כֶ֗סֶף וְנָֽתְנּ֙ו לַֽאֲבִ֣י הַּֽנַֽעֲרָ֔ה ּכִ֤י הֹוצִיא֙ ׁשֵ֣ם 
רָ֔ע עַ֖ל ּבְתּולַ֣ת יִׂשְרָאֵ֑ל וְלֹו־תִֽהְיֶ֣ה לְאִׁשָּ֔ה לֹֽא־יּוכַ֥ל 

בָ֖ר הַּזֶ֑ה לֹֽא־נִמְצְאּ֥ו וְאִם־אֱמֶ֣ת הָיָ֔ה הַּדָ כְלׁשְַּלחָּ֖ה ּכָל־יָמָֽיו: 
 )כתיב(הנער וְהֹוצִ֨יאּו אֶת־ כאלַּֽנַעֲרָֽה:  )כתיב(לנער בְתּולִ֖ים 

הַּֽנַעֲרָ֜ה אֶל־ּפֶ֣תַח ּבֵית־ָאבִ֗יהָ ּוסְקָלּוהָ֩ ַאנְׁשֵ֨י עִירָּ֤ה ּבָֽאֲבָנִים֙ 
יהָ ּובִֽעַרְּתָ֥ וָמֵ֔תָה ּכִי־עָֽׂשְתָ֤ה נְבָָלה֙ ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל ִלזְנֹ֖ות ּבֵ֣ית ָאבִ֑ 

ּכִֽי־יִּמָצֵ֨א אִ֜יׁש ׁשֹכֵ֣ב | עִם־אִׁשָּ֣ה  כבהָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 
בְעֻֽלַת־ּבַ֗עַל ּומֵ֨תּו֙ ּגַם־ׁשְנֵיהֶ֔ם הָאִ֛יׁש הַׁשֹּכֵ֥ב עִם־הָֽאִׁשָּ֖ה 

נַעֲרָ֣ה  )תיבכ(נער ּכִ֤י יִֽהְיֶה֙  כגוְהָֽאִׁשָּ֑ה ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּיִׂשְרָאֵֽל: 
 כדבְתּולָ֔ה מְאֹֽרָׂשָ֖ה לְאִ֑יׁש ּומְצָָאּ֥ה אִ֛יׁש ּבָעִ֖יר וְׁשָכַ֥ב עִּמָּֽה: 

וְהֹֽוצֵאתֶ֨ם אֶת־ׁשְנֵיהֶ֜ם אֶל־ׁשַ֣עַר | הָעִ֣יר הַהִ֗וא ּוסְקַלְּתֶ֨ם 
ַהּֽנַעֲרָ֗ה עַל־ּדְבַר֙ אֲׁשֶ֣ר  )כתיב(הנער אֹתָ֥ם ּבָֽאֲבָנִים֘ וָמֵ֒תּו֒ אֶת־

צָֽעֲקָ֣ה בָעִ֔יר וְאֶ֨ת־הָאִ֔יׁש עַל־ּדְבַ֥ר אֲׁשֶר־עִּנָ֖ה אֶת־אֵׁ֣שֶת לֹא־
וְֽאִם־ּבַׂשָּדֶ֞ה יִמְצָ֣א הָאִ֗יׁש  כהרֵעֵ֑הּו ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 

הַּֽנֲַערָה֙ הַמְאֹ֣רָׂשָ֔ה וְהֶֽחֱזִיק־ּבָּ֥ה הָאִ֖יׁש וְׁשָכַ֣ב  )כתיב(הנער אֶת־
 )כתיב(ולנער  כומֵ֗ת הָאִ֛יׁש אֲׁשֶר־ׁשָכַ֥ב עִּמָּ֖ה ְלבַּדֹֽו: עִּמָּ֑ה ּו

לַּֽנַעֲרָ֖ה חֵ֣טְא מָ֑וֶת  )כתיב(לנער וְלַּֽנַעֲרָה֙ לֹא־תַֽעֲׂשֶ֣ה דָבָ֔ר אֵ֥ין 
ּכִ֡י ּכַֽאֲׁשֶר֩ יָקּ֨ום אִ֤יׁש עַל־רֵעֵ֨הּו֙ ּורְצָחֹ֣ו נֶ֔פֶׁש ּכֵ֖ן הַּדָבָ֥ר הַּזֶֽה: 
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הַּֽנַעֲרָה֙ הַֽמְאֹ֣רָׂשָ֔ה  )כתיב(הנער דֶ֖ה מְצָָאּ֑ה צָֽעֲקָ֗ה ּכִ֥י בַׂשָּ כז
נַעֲרָ֤ה בְתּולָה֙  )כתיב(נער ּכִֽי־יִמְצָ֣א אִ֗יׁש  כחוְאֵ֥ין מֹוׁשִ֖יעַ לָּֽה: 

וְ֠נָתַן  כטאֲׁשֶ֣ר לֹֽא־אֹרָׂ֔שָה ּותְפָׂשָּ֖ה וְׁשָכַ֣ב עִּמָּ֑ה וְנִמְצָֽאּו: 
הַּֽנַעֲרָ֖ה חֲמִׁשִּ֣ים ּכָ֑סֶף  )כתיב(הנער עִּמָּ֛ה לַֽאֲבִ֥י הָאִ֨יׁש הַׁשֹּכֵ֥ב 

וְלֹו־תִֽהְיֶ֣ה לְאִׁשָּ֗ה ּתַ֚חַת אֲׁשֶ֣ר עִּנָּ֔ה לֹֽא־יּוכַ֥ל ׁשַּלְחָּ֖ה 
  ּכָל־יָמָֽיו: 

  ג"כ דברים פרק

 בלֹֽא־יִּקַ֥ח אִ֖יׁש ֶאת־אֵׁ֣שֶת ָאבִ֑יו וְלֹ֥א יְגַּלֶ֖ה ּכְנַ֥ף ָאבִֽיו:  א
לֹֽא־יָבֹ֥א  גלֹֽא־יָבֹ֧א פְצּֽועַ־ּדַּכָ֛ה ּוכְרּ֥ות ׁשָפְכָ֖ה ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָֽה: 

מַמְזֵ֖ר ּבִקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה ּגַ֚ם ּדֹור עֲׂשִירִ֔י לֹֽא־יָבֹ֥א לֹ֖ו ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָֽה: 
ׂשִירִ֔י לֹֽא־יָבֹ֧א עַּמֹונִ֛י ּומֹֽוָאבִ֖י ּבִקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה ּגַ֚ם ּדֹ֣ור עֲ ד

עַל־ּדְבַ֞ר אֲׁשֶ֨ר  הלֹֽא־יָבֹ֥א ָלהֶ֛ם ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָ֖ה עַד־עֹולָֽם: 
לֹֽא־קִּדְמּ֤ו אֶתְכֶם֙ ּבַּלֶ֣חֶם ּובַּמַ֔יִם ּבַּדֶ֖רֶךְ ּבְצֵֽאתְכֶ֣ם מִּמִצְרָ֑יִם 
 וַֽאֲׁשֶר֩ ׂשָכַ֨ר עָלֶ֜יךָ אֶת־ּבְִלעָ֣ם ּבֶן־ּבְעֹ֗ור מִּפְתֹ֛ור אֲרַ֥ם נַֽהֲרַ֖יִם

וְלֹֽא־ָאבָ֞ה יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ ִלׁשְמֹ֣עַ אֶל־ּבְִלעָ֔ם וַּיַֽהֲפֹךְ֩  ולְקְַֽללֶּֽךָ: 
יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֧יךָ ּלְךָ֛ אֶת־הַּקְָללָ֖ה ִלבְרָכָ֑ה ּכִ֥י אֲהֵֽבְךָ֖ יְהֹוָ֥ה 

 חלֹֽא־תִדְרֹׁ֥ש ׁשְלֹמָ֖ם וְטֹֽבָתָ֑ם ּכָל־יָמֶ֖יךָ ְלעֹולָֽם:  זאֱלֹהֶֽיךָ: 
לֹֽא־תְתַעֵ֣ב אֲדֹמִ֔י ּכִ֥י ָאחִ֖יךָ הּ֑וא לֹֽא־תְתַעֵ֣ב מִצְרִ֔י ּכִי־גֵ֖ר 

ּבָנִ֛ים אֲׁשֶר־יִּוָֽלְדּ֥ו לָהֶ֖ם ּדֹור ׁשְִליׁשִ֑י יָבֹ֥א  טהָיִ֥יתָ בְַארְצֹֽו: 
ּכִֽי־תֵצֵ֥א מַֽחֲנֶ֖ה עַל־אֹֽיְבֶ֑יךָ וְנִׁ֨שְמַרְּתָ֔  יָלהֶ֖ם ּבִקְהַ֥ל יְהֹוָֽה: 

ּכִי־יִֽהְיֶ֤ה בְךָ֙ אִ֔יׁש אֲׁשֶ֛ר לֹא־יִֽהְיֶ֥ה טָהֹ֖ור  יאמִּכֹ֖ל ּדָבָ֥ר רָֽע: 
מִּקְרֵה־לָ֑יְָלה וְיָצָא֙ אֶל־מִחּ֣וץ לַּֽמַֽחֲֶנ֔ה לֹ֥א יָבֹ֖א אֶל־ּתֹ֥וךְ 

וְהָיָ֥ה ִלפְנֹות־עֶ֖רֶב יִרְחַ֣ץ ּבַּמָ֑יִם ּוכְבֹ֣א הַׁשֶּ֔מֶׁש  יבהַּֽמַֽחֲנֶֽה: 
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וְיָד֙ ּתִהְיֶ֣ה לְךָ֔ מִחּ֖וץ לַַּֽמֽחֲנֶ֑ה  יגל־ּתֹ֥וךְ הַּֽמַֽחֲנֶֽה: יָבֹ֖א אֶ
וְיָתֵ֛ד ּתִהְיֶ֥ה לְךָ֖ עַל־אֲזֵנֶ֑ךָ וְהָיָה֙  ידוְיָצָ֥אתָ ׁשָּ֖מָה חּֽוץ: 

ּכִי֩  טוּבְׁשִבְּתְךָ֣ חּ֔וץ וְחָֽפַרְּתָ֣ה בָּ֔ה וְׁשַבְּתָ֖ וְכִּסִ֥יתָ אֶת־צֵָֽאתֶֽךָ: 
ה אֱלֹהֶ֜יךָ מִתְהַּלֵ֣ךְ | ּבְקֶ֣רֶב מַֽחֲנֶ֗ךָ ְלהַּצִֽילְךָ֙ וְלָתֵ֤ת אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֨

ְלפָנֶ֔יךָ וְהָיָ֥ה מַֽחֲנֶ֖יךָ קָדֹ֑וׁש וְלֹֽא־יִרְאֶ֤ה בְךָ֙ עֶרְוַ֣ת ּדָבָ֔ר וְׁשָ֖ב 
יךָ לֹֽא־תַסְּגִ֥יר עֶ֖בֶד אֶל־אֲדֹנָ֑יו אֲׁשֶר־יִּנָצֵ֥ל אֵלֶ֖ טזמֵַאֽחֲרֶֽיךָ: 

עִּמְךָ֞ יֵׁשֵ֣ב ּבְקִרְּבְךָ֗ ּבַּמָקֹ֧ום אֲׁשֶר־יִבְחַ֛ר  יזמֵעִ֥ם אֲדֹנָֽיו: 
לֹא־תִֽהְיֶ֥ה קְדֵׁשָ֖ה  יחּבְַאחַ֥ד ׁשְעָרֶ֖יךָ ּבַּטֹ֣וב לֹ֑ו לֹ֖א ּתֹונֶּֽנּו: 

יא֩ לֹֽא־תָבִ יטמִּבְנֹ֣ות יִׂשְרָאֵ֑ל וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה קָדֵׁ֖ש מִּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: 
אֶתְנַ֨ן זֹונָ֜ה ּומְחִ֣יר ּכֶֶ֗לב ּבֵ֛ית יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְכָל־נֶ֑דֶר ּכִ֧י 

לֹֽא־תַׁשִּ֣יךְ לְָאחִ֔יךָ נֶׁ֥שֶךְ  כתֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּגַם־ׁשְנֵיהֶֽם: 
י תַׁשִּ֔יךְ לַּנָכְרִ֣ כאּכֶ֖סֶף נֶׁ֣שֶךְ אֹ֑כֶל נֶׁ֕שֶךְ ּכָל־ּדָבָ֖ר אֲׁשֶ֥ר יִׁשָּֽךְ: 

ּולְָאחִ֖יךָ לֹ֣א תַׁשִּ֑יךְ ְלמַ֨עַן יְבָֽרֶכְךָ֜ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבְכֹל֙ מִׁשְלַ֣ח 
ּכִֽי־תִּדֹ֥ר  כביָדֶ֔ךָ עַל־הָָא֕רֶץ ֲאׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 
ׁש יִדְרְׁשֶּ֜נּו נֶ֨דֶר֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תְַאחֵ֖ר לְׁשַּלְמֹ֑ו ּכִֽי־דָרֹ֨

וְכִ֥י תֶחְּדַ֖ל לִנְּדֹ֑ר  כגיְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ מֵֽעִּמָ֔ךְ וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא: 
מֹוצָ֥א ׂשְפָתֶ֖יךָ ּתִׁשְמֹ֣ר וְעָׂשִ֑יתָ  כדלֹא־יִֽהְיֶ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא: 

 כהּבְפִֽיךָ:  ּכַֽאֲׁשֶ֨ר נָדַ֜רְּתָ לַֽיהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ נְדָבָ֔ה אֲׁשֶ֥ר ּדִּבַ֖רְּתָ 
ּכִ֤י תָבֹא֙ ּבְכֶ֣רֶם רֵעֶ֔ךָ וְָאֽכְַלּתָ֧ עֲנָבִ֛ים ּכְנַפְׁשְךָ֖ ׂשָבְעֶ֑ךָ 

ּכִ֤י תָבֹא֙ ּבְקָמַ֣ת רֵעֶ֔ךָ וְקָֽטַפְּתָ֥ מְִלילֹ֖ת  כווְאֶֽל־ּכְֶליְךָ֖ לֹ֥א תִּתֵֽן: 
  ּבְיָדֶ֑ךָ וְחֶרְמֵׁש֙ לֹ֣א תָנִ֔יף עַ֖ל קָמַ֥ת רֵעֶֽךָ: 
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ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִ֛יׁש אִׁשָּ֖ה ּובְעָלָּ֑ה וְהָיָ֞ה אִם־לֹ֧א תִמְצָא־חֵ֣ן  א
ּבְעֵינָ֗יו ּכִי־מָ֤צָא בָּה֙ עֶרְוַ֣ת ּדָבָ֔ר וְכָ֨תַב לָּ֜ה סֵ֤פֶר ּכְרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן 

ה וְהָֽיְתָ֥ה וְיָֽצְָא֖ה מִּבֵיתֹ֑ו וְהָֽלְכָ֖ בּבְיָדָּ֔ה וְׁשְִּלחָּ֖ה מִּבֵיתֹֽו: 
ּוׂשְנֵָאּה֘ הָאִ֣יׁש הַָאֽחֲרֹון֒ וְכָ֨תַב לָּ֜ה סֵ֤פֶר  גְלאִֽיׁש־ַאחֵֽר: 

ּכְרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן ּבְיָדָּ֔ה וְׁשְִּלחָּ֖ה מִּבֵיתֹ֑ו אֹ֣ו כִ֤י יָמּות֙ הָאִ֣יׁש 
לֹֽא־יּוכַ֣ל ּבַעְלָּ֣ה  דהַָאֽחֲרֹ֔ון אֲׁשֶר־לְקָחָּ֥ה לֹ֖ו לְאִׁשָּֽה: 

אׁשֹ֣ון אֲׁשֶר־ׁשִּ֠לְחָּה ָלׁשּ֨וב לְקַחְּתָּ֜ה לִהְיֹ֧ות לֹ֣ו לְאִׁשָּ֗ה הָֽרִ
ַאֽחֲרֵי֙ אֲׁשֶ֣ר הֻּטַּמָָ֔אה ּכִי־תֹֽועֵבָ֥ה הִ֖וא ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְלֹ֤א 
 התַֽחֲטִיא֙ אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָֽה: 

אִׁשָּ֣ה חֲדָׁשָ֔ה לֹ֤א יֵצֵא֙ ּבַּצָבָ֔א וְלֹא־יַֽעֲבֹ֥ר  ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִיׁש֙
עָלָ֖יו לְכָל־ּדָבָ֑ר נָקִ֞י יִהְיֶ֤ה לְבֵיתֹו֙ ׁשָנָ֣ה אֶחָ֔ת וְׂשִּמַ֖ח 

לֹא־יַֽחֲבֹ֥ל רֵחַ֖יִם וָרָ֑כֶב ּכִי־נֶ֖פֶׁש  ואֶת־אִׁשְּתֹ֥ו אֲׁשֶר־לָקָֽח: 
ּגֹנֵ֨ב נֶ֤פֶׁש מֵֽאֶחָיו֙ מִּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל  ּכִֽי־יִּמָצֵ֨א אִ֜יׁש זהּ֥וא חֹבֵֽל: 

וְהִתְעַּמֶר־ּבֹ֖ו ּומְכָרֹ֑ו ּומֵת֙ הַּגַּנָ֣ב הַהּ֔וא ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 
הִׁשָּ֧מֶר ּבְנֶֽגַע־הַּצָרַ֛עַת ִלׁשְמֹ֥ר מְאֹ֖ד וְלַֽעֲׂשֹ֑ות ּכְכֹל֩  ח

ים הְַֽלוִּיִ֛ם ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוִיתִ֖ם ּתִׁשְמְרּ֥ו אֲׁשֶר־יֹורּ֨ו אֶתְכֶ֜ם הַּכֹֽהֲנִ֧
זָכֹ֕ור אֵ֧ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְמִרְיָ֑ם  טלַֽעֲׂשֹֽות: 

ּכִֽי־תַׁשֶּ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ מַׁשַּ֣את מְאּ֑ומָה  יּבַּדֶ֖רֶךְ ּבְצֵֽאתְכֶ֥ם מִּמִצְרָֽיִם: 
ּבַחּ֖וץ ּתַֽעֲמֹ֑ד וְהָאִ֗יׁש  יאעֲבֹטֹֽו:  לֹֽא־תָבֹ֥א אֶל־ּבֵיתֹ֖ו לַֽעֲבֹ֥ט

 יבאֲׁשֶ֤ר ַאּתָה֙ נֹׁשֶ֣ה בֹ֔ו יֹוצִ֥יא אֵלֶ֛יךָ אֶת־הָֽעֲבֹ֖וט הַחּֽוצָה: 
הָׁשֵב֩ ּתָׁשִ֨יב לֹ֤ו  יגוְאִם־אִ֥יׁש עָנִ֖י הּ֑וא לֹ֥א תִׁשְּכַ֖ב ּבַֽעֲבֹטֹֽו: 

ׂשַלְמָתֹ֖ו ּובֵֽרֲכֶּ֑ךָ ּולְךָ֙ אֶת־הָֽעֲבֹוט֙ ּכְבֹ֣וא הַׁשֶּ֔מֶׁש וְׁשָכַ֥ב ּבְ
לֹא־תַֽעֲׁשֹ֥ק ׂשָכִ֖יר עָנִ֣י  ידּתִהְיֶ֣ה צְדָקָ֔ה ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
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ּבְיֹומֹו֩  טווְאֶבְיֹ֑ון מֵַֽאחֶ֕יךָ אֹ֧ו מִּגֵֽרְךָ֛ אֲׁשֶ֥ר ּבְַארְצְךָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 
יו הַׁשֶּ֗מֶׁש ּכִ֤י עָנִי֙ הּ֔וא וְאֵלָ֕יו תִּתֵ֨ן ׂשְכָרֹ֜ו וְֽלֹֽא־תָבֹ֧וא עָלָ֣

הּ֥וא נֹׂשֵ֖א אֶת־נַפְׁשֹ֑ו וְלֹֽא־יִקְרָ֤א עָלֶ֨יךָ֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ 
לֹא־יּֽומְתּ֤ו ָאבֹות֙ עַל־ּבָנִ֔ים ּובָנִ֖ים לֹא־יּֽומְתּ֣ו  טזחֵֽטְא: 

א תַּטֶ֔ה מִׁשְּפַ֖ט ּגֵ֣ר יָתֹ֑ום לֹ֣ יזעַל־ָאבֹ֑ות אִ֥יׁש ּבְחֶטְאֹ֖ו יּומָֽתּו: 
וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ ּבְמִצְרַ֔יִם  יחוְלֹ֣א תַֽחֲבֹ֔ל ּבֶ֖גֶד ַאלְמָנָֽה: 

וַּֽיִפְּדְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִׁשָּ֑ם עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְךָ֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות 
צֹר֩ קְצִֽירְךָ֙ בְׂשָדֶ֜ךָ וְׁשָֽכַחְּתָ֧ עֹ֣מֶר ּכִ֣י תִקְ יטאֶת־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה: 

ּבַׂשָּדֶ֗ה לֹ֤א תָׁשּוב֙ לְקַחְּתֹ֔ו ַלּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶ֑ה ְלמַ֤עַן 
ּכִ֤י תַחְּבֹט֙ זֵֽיתְךָ֔  כיְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכֹ֖ל מַֽעֲׂשֵ֥ה יָדֶֽיךָ: 

ּכִ֤י  כארֶ֑יךָ ַלּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶֽה: לֹ֥א תְפַאֵ֖ר ַאֽחֲ
תִבְצֹר֙ ּכַרְמְךָ֔ לֹ֥א תְעֹולֵ֖ל ַאֽחֲרֶ֑יךָ לַּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה 

וְזָ֣כַרְּתָ֔ ּכִי־עֶ֥בֶד הָיִ֖יתָ ּבְאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י  כביִֽהְיֶֽה: 
  ֹות אֶת־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה: מְצַּוְךָ֙ לַֽעֲׂש֔

  ה"כ דברים פרק

ּכִי־יִֽהְיֶ֥ה רִיב֙ ּבֵ֣ין אֲנָׁשִ֔ים וְנִּגְׁשּ֥ו אֶל־הַּמִׁשְּפָ֖ט ּוׁשְפָטּ֑ום  א
וְהָיָ֛ה אִם־ּבִ֥ן  בוְהִצְּדִ֨יקּו֙ אֶת־הַּצַּדִ֔יק וְהִרְׁשִ֖יעּו אֶת־הָֽרָׁשָֽע: 

פֵט֙ וְהִּכָ֣הּו ְלפָנָ֔יו ּכְדֵ֥י רִׁשְעָתֹ֖ו הַּכֹ֖ות הָֽרָׁשָ֑ע וְהִּפִילֹ֤ו הַׁשֹּ
ַארְּבָעִ֥ים יַּכֶּ֖נּו לֹ֣א יֹסִ֑יף ּפֶן־יֹסִ֨יף ְלהַּכֹתֹ֤ו עַל־אֵּ֨לֶה֙  גּבְמִסְּפָֽר: 

לֹֽא־תַחְסֹ֥ם ׁשֹ֖ור ּבְדִיׁשֹֽו:  דמַּכָ֣ה רַּבָ֔ה וְנִקְלָ֥ה ָאחִ֖יךָ ְלעֵינֶֽיךָ: 
ים יַחְּדָ֗ו ּומֵ֨ת ַאחַ֤ד מֵהֶם֙ ּובֵ֣ן אֵין־לֹ֔ו ּכִי־יֵֽׁשְבּ֨ו ַאחִ֜ ה

לֹא־תִֽהְיֶ֧ה אֵֽׁשֶת־הַּמֵ֛ת הַחּ֖וצָה ְלאִ֣יׁש זָ֑ר יְבָמָּה֙ יָבֹ֣א עָלֶ֔יהָ 
וְהָיָ֗ה הַּבְכֹור֙ אֲׁשֶ֣ר ּתֵלֵ֔ד יָקּ֕ום  וּולְקָחָּ֥ה לֹ֛ו לְאִׁשָּ֖ה וְיִּבְמָּֽה: 
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וְאִם־לֹ֤א  זיִּמָחֶ֥ה ׁשְמֹ֖ו מִּיִׂשְרָאֵֽל: עַל־ׁשֵ֥ם ָאחִ֖יו הַּמֵ֑ת וְלֹֽא־
יַחְּפֹץ֙ הָאִ֔יׁש לָקַ֖חַת אֶת־יְבִמְּתֹ֑ו וְעָֽלְתָה֩ יְבִמְּתֹ֨ו הַׁשַּ֜עְרָה 
אֶל־הַּזְקֵנִ֗ים וְָאֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ן יְבָמִ֜י ְלהָקִ֨ים לְָאחִ֥יו ׁשֵם֙ ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל 

ֹו זִקְנֵֽי־עִירֹ֖ו וְדִּבְרּ֣ו אֵלָ֑יו וְעָמַ֣ד וְקָֽרְאּו־ל֥ חלֹ֥א ָאבָ֖ה יַּבְמִֽי: 
וְנִּגְׁשָ֨ה יְבִמְּתֹ֣ו אֵָליו֘ לְעֵינֵ֣י  טוְָאמַ֔ר לֹ֥א חָפַ֖צְּתִי לְקַחְּתָּֽה: 

הַּזְקֵנִים֒ וְחָֽלְצָ֤ה נַֽעֲלֹו֙ מֵעַ֣ל רַגְלֹ֔ו וְיָֽרְקָ֖ה ּבְפָנָ֑יו וְעָֽנְתָה֙ 
 ייׁש אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־יִבְנֶ֖ה אֶת־ּבֵ֥ית ָאחִֽיו: וְָא֣מְרָ֔ה ּכָ֚כָה יֵֽעָׂשֶ֣ה ָלאִ֔

ּכִֽי־יִּנָצּ֨ו אֲנָׁשִ֤ים  יאוְנִקְרָ֥א ׁשְמֹ֖ו ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל ּבֵ֖ית חֲלּ֥וץ הַּנָֽעַל: 
יַחְּדָו֙ אִ֣יׁש וְָאחִ֔יו וְקָֽרְבָה֙ אֵׁ֣שֶת הָֽאֶחָ֔ד ְלהַּצִ֥יל אֶת־אִיׁשָּ֖ה 

וְקַּצֹתָ֖ה  יבה יָדָּ֔ה וְהֶֽחֱזִ֖יקָה ּבִמְבֻׁשָֽיו: מִּיַ֣ד מַּכֵ֑הּו וְׁשְָֽלחָ֣
לֹא־יִֽהְיֶ֥ה לְךָ֛ ּבְכִֽיסְךָ֖ אֶ֣בֶן וָָא֑בֶן  יגאֶת־ּכַּפָּ֑ה לֹ֥א תָחֹ֖וס עֵינֶֽךָ: 

לֹא־יִֽהְיֶ֥ה לְךָ֛ ּבְבֵֽיתְךָ֖ אֵיפָ֣ה וְאֵיפָ֑ה ּגְדֹולָ֖ה  ידּגְדֹולָ֖ה ּוקְטַּנָֽה: 
אֶ֣בֶן ׁשְֵלמָ֤ה וָצֶ֨דֶק֙ יִֽהְיֶה־ּלָ֔ךְ אֵיפָ֧ה ׁשְֵלמָ֛ה וָצֶ֖דֶק  טו ּוקְטַּנָֽה:

יִֽהְיֶה־ּלָ֑ךְ ְלמַ֨עַן֙ יַֽאֲרִ֣יכּו יָמֶ֔יךָ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה 
ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכָל־עֹׂ֣שֵה אֵּ֑לֶה  טזאֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 

זָכֹ֕ור אֵ֛ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק ּבַּדֶ֖רֶךְ  יזה עָוֶֽל: ּכֹ֖ל עֹׂ֥שֵ
אֲׁשֶ֨ר קָֽרְךָ֜ ּבַּדֶ֗רֶךְ וַיְזַּנֵ֤ב ּבְךָ֙  יחּבְצֵֽאתְכֶ֥ם מִּמִצְרָֽיִם: 

 יטּכָל־הַּנֶֽחֱׁשָלִ֣ים ַאֽחֲרֶ֔יךָ וְַאּתָ֖ה עָיֵ֣ף וְיָגֵ֑עַ וְלֹ֥א יָרֵ֖א אֱלֹהִֽים: 
ּבְֽהָנִ֣יחַֽ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֣יךָ | לְ֠ךָ מִּכָל־אֹ֨יְבֶ֜יךָ מִּסָבִ֗יב ּבָָא֨רֶץ֙ וְהָיָ֡ה 

אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָ֣ה־אֱ֠לֹהֶ֠יךָ נֹתֵ֨ן לְךָ֤ נַֽחֲָלה֙ לְרִׁשְּתָּ֔ה ּתִמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר 
  עֲמָלֵ֔ק מִּתַ֖חַת הַׁשָּמָ֑יִם לֹ֖א ּתִׁשְּכָֽח: 
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י־תָבֹ֣וא אֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ וְהָיָה֙ ּכִֽ א
וְלָֽקַחְּתָ֞ מֵֽרֵאׁשִ֣ית | ּכָל־ּפְרִ֣י  בנַֽחֲלָ֑ה וִֽירִׁשְּתָּ֖ה וְיָׁשַ֥בְּתָ ּבָּֽה: 

הָֽאֲדָמָ֗ה אֲׁשֶ֨ר ּתָבִ֧יא מֵַֽארְצְךָ֛ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לָ֖ךְ 
בַּטֶ֑נֶא וְהָֽלַכְּתָ֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְׂשַמְּתָ֣ 

ּובָאתָ֙ אֶל־הַּכֹהֵ֔ן אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיֶ֖ה ּבַּיָמִ֣ים הָהֵ֑ם  גְלׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו ׁשָֽם: 
וְָאֽמַרְּתָ֣ אֵלָ֗יו הִּגַ֤דְּתִי הַּיֹום֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּכִי־בָ֨אתִי֙ 

וְלָקַ֧ח  דץ אֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֵ֖ינּו לָ֥תֶת לָֽנּו: אֶל־הָָא֔רֶ
 ההַּכֹהֵ֛ן הַּטֶ֖נֶא מִּיָדֶ֑ךָ וְהִּ֨נִיחֹ֔ו ִלפְנֵ֕י מִזְּבַ֖ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

וְעָנִ֨יתָ וְָאֽמַרְּתָ֜ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֲרַּמִי֙ אֹבֵ֣ד ָאבִ֔י וַּיֵ֣רֶד 
רַ֔יְמָה וַּיָ֥גָר ׁשָ֖ם ּבִמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־ׁשָ֕ם ְלגֹ֥וי ּגָדֹ֖ול עָצּ֥ום מִצְ

וַּיָרֵ֧עּו אֹתָ֛נּו הַּמִצְרִ֖ים וַיְעַּנּ֑ונּו וַּיִּתְנּ֥ו עָלֵ֖ינּו עֲבֹדָ֥ה  ווָרָֽב: 
 וַּנִצְעַ֕ק אֶל־יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵ֑ינּו וַּיִׁשְמַ֤ע יְהֹוָה֙  זקָׁשָֽה: 

 חאֶת־קֹלֵ֔נּו וַּיַ֧רְא אֶת־עָנְיֵ֛נּו וְאֶת־ֲעמָלֵ֖נּו וְאֶֽת־לַֽחֲצֵֽנּו: 
וַּיֹֽוצִאֵ֤נּו יְהֹוָה֙ מִּמִצְרַ֔יִם ּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ ּובִזְרֹ֣עַ נְטּויָ֔ה ּובְמֹרָ֖א 

נּ֙ו וַיְבִאֵ֖נּו אֶל־הַּמָקֹ֣ום הַּזֶ֑ה וַּיִּתֶן־לָ֨  טּגָדֹ֑ל ּובְאֹתֹ֖ות ּובְמֹֽפְתִֽים: 
וְעַּתָ֗ה הִּנֵ֤ה  יאֶת־הָָא֣רֶץ הַּזֹ֔את אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּודְבָֽׁש: 

הֵבֵ֨אתִי֙ אֶת־רֵאׁשִית֙ ּפְרִ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־נָתַּ֥תָה ּלִ֖י יְהֹוָ֑ה 
וְהִּנַחְּתֹ֗ו ִלפְנֵי֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהִׁ֨שְּתַֽחֲוִ֔יתָ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

וְׂשָֽמַחְּתָ֣ בְכָל־הַּטֹ֗וב אֲׁשֶ֧ר נָֽתַן־לְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּוְלבֵיתֶ֑ךָ  יא
ּכִ֣י תְכַּלֶ֞ה לַ֠עְׂשֵ֠ר  יבַאּתָה֙ וְהֵַּלוִ֔י וְהַּגֵ֖ר אֲׁשֶ֥ר ּבְקִרְּבֶֽךָ: 

ר אֶת־ּכָל־מַעְׂשַ֧ר ּתְבּוָאֽתְךָ֛ ּבַׁשָּנָ֥ה הַׁשְּלִיׁשִ֖ת ׁשְנַ֣ת הַּֽמַֽעֲׂשֵ֑ 
וְנָֽתַּתָ֣ה ַלּלֵוִ֗י לַּגֵר֙ לַּיָתֹ֣ום וְלַָֽאלְמָנָ֔ה וְָאֽכְלּ֥ו בִׁשְעָרֶ֖יךָ וְׂשָבֵֽעּו: 

וְָאֽמַרְּתָ֡ ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ּבִעַ֧רְּתִי הַּקֹ֣דֶׁש מִן־הַּבַ֗יִת וְגַ֨ם  יג
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ל־מִצְוָֽתְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר נְתַּתִ֤יו לֵַּלוִי֙ וְלַּגֵר֙ ַלּיָתֹ֣ום וְלַָֽאלְמָנָ֔ה ּכְכָ
לֹֽא־ָאכַ֨לְּתִי  ידצִּוִיתָ֑נִי לֹֽא־עָבַ֥רְּתִי מִּמִצְֹותֶ֖יךָ וְלֹ֥א ׁשָכָֽחְּתִי: 

בְאֹנִ֜י מִּמֶּ֗נּו וְלֹֽא־בִעַ֤רְּתִי מִּמֶּ֨נּו֙ ּבְטָמֵ֔א וְלֹֽא־נָתַּ֥תִי מִּמֶּ֖נּו לְמֵ֑ת 
 טותִי ּכְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר צִּוִיתָֽנִי: ׁשָמַ֗עְּתִי ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י עָׂשִ֕י

הַׁשְקִ֩יפָה֩ מִּמְעֹ֨ון קָדְׁשְךָ֜ ִמן־הַׁשָּמַ֗יִם ּובָרֵ֤ךְ אֶֽת־עַּמְךָ֙ 
אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל וְאֵת֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תָה לָ֑נּו ּכַֽאֲׁשֶ֤ר נִׁשְּבַ֨עְּתָ֙ 

הַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ  זטלַֽאֲבֹתֵ֔ינּו אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּודְבָֽׁש: 
מְצַּוְךָ֧ ַלעֲׂשֹ֛ות אֶת־הַֽחֻּקִ֥ים הָאֵֶּ֖לה וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֑ים וְׁשָֽמַרְּתָ֤ 

אֶת־יְהֹוָ֥ה הֶֽאֱמַ֖רְּתָ  יזוְעָׂשִ֨יתָ֙ אֹותָ֔ם ּבְכָל־ְלבָֽבְךָ֖ ּובְכָל־נַפְׁשֶֽךָ: 
ָללֶ֣כֶת ּבִדְרָכָ֗יו וְִלׁשְמֹ֨ר חֻּקָ֧יו הַּיֹ֑ום ִלהְיֹות֩ לְךָ֙ לֵֽאלֹהִ֜ים וְ

וַֽיהֹוָ֞ה הֶֽאֱמִֽירְךָ֣ הַּיֹ֗ום  יחּומִצְֹותָ֛יו ּומִׁשְּפָטָ֖יו וְִלׁשְמֹ֥עַ ּבְקֹלֹֽו: 
ִלהְיֹ֥ות לֹו֙ ְלעַ֣ם סְגֻּלָ֔ה ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר־לָ֑ךְ וְִלׁשְמֹ֖ר ּכָל־מִצְֹותָֽיו: 

ל ּכָל־הַּגֹויִם֙ אֲׁשֶ֣ר עָׂשָ֔ה לִתְהִּלָ֖ה ּולְׁשֵ֣ם ּוְלתִּתְךָ֣ עֶלְיֹ֗ון עַ֤  יט
  ּוְלתִפְָא֑רֶת וְלִֽהְיֹֽתְךָ֧ עַם־קָדׁ֛ש לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽר: 

  ז"כ דברים פרק

וַיְצַ֤ו מֹׁשֶה֙ וְזִקְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר ׁשָמֹר֙  א
וְהָיָ֗ה  בר ָאֽנֹכִ֛י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַּיֹֽום: אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֔ה אֲׁשֶ֧

ּבַּיֹום֘ אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעַבְרּ֣ו אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ אֶל־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה 
אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ ַוֽהֲקֵמֹתָ֤ לְךָ֙ אֲבָנִ֣ים ּגְדֹלֹ֔ות וְׂשַדְּתָ֥ אֹתָ֖ם 

אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֛י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את ּבְעָבְרֶ֑ךָ וְכָֽתַבְּתָ֣ עֲלֵיהֶ֗ן  גּבַׂשִּֽיד: 
ְלמַ֡עַן אֲׁשֶר֩ ּתָבֹ֨א אֶל־הָָא֜רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֣יךָ | נֹתֵ֣ן לְךָ֗ 
אֶ֣רֶץ זָבַ֤ת חָָלב֙ ּודְבַׁ֔ש ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֶ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֶ֖יךָ לָֽךְ: 

רְּדֵן֒ ּתָקִ֜ימּו אֶת־הָֽאֲבָנִ֣ים הָאֵּ֗לֶה וְהָיָה֘ ּבְעָבְרְכֶ֣ם אֶת־הַּיַ ד
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אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֜י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַּיֹ֖ום ּבְהַ֣ר עֵיבָ֑ל וְׂשַדְּתָ֥ אֹותָ֖ם 
ּובָנִ֤יתָ ׁשָּם֙ מִזְּבֵ֔חַ לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ מִזְּבַ֣ח אֲבָנִ֔ים  הּבַׂשִּֽיד: 

נִ֤ים ׁשְלֵמֹות֙ ּתִבְנֶ֔ה אֶת־מִזְּבַ֖ח אֲבָ ולֹֽא־תָנִ֥יף עֲלֵיהֶ֖ם ּבַרְזֶֽל: 
וְזָֽבַחְּתָ֥  זיְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהַֽעֲלִ֤יתָ עָָליו֙ עֹולֹ֔ת לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
וְכָֽתַבְּתָ֣  חׁשְָלמִ֖ים וְָאכַ֣לְּתָ ׁשָּ֑ם וְׂשָ֣מַחְּתָ֔ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

 טבְרֵ֛י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את ּבַאֵ֥ר הֵיטֵֽב: עַל־הָֽאֲבָנִ֗ים אֶת־ּכָל־ּדִ
וַיְדַּבֵ֤ר מֹׁשֶה֙ וְהַּכֹֽהֲנִ֣ים הַֽלְוִּיִ֔ם אֶל ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הַסְּכֵ֤ת 
 י| ּוׁשְמַע֙ יִׂשְרָאֵ֔ל הַּיֹ֤ום הַּזֶה֙ נִהְיֵ֣יתָֽ לְעָ֔ם לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְעָׂשִ֤יתָ אֶת־מִצְֹותָו֙ וְאֶת־חֻּקָ֔יו וְׁשָ֣מַעְּתָ֔ ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֣ 
וַיְצַ֤ו מֹׁשֶה֙ אֶת־הָעָ֔ם ּבַּיֹ֥ום הַהּ֖וא  יאאֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹֽום: 

אֵֶּ֠לה יַֽעַמְדּ֞ו ְלבָרֵ֤ךְ אֶת־הָעָם֙ עַל־הַ֣ר ּגְרִּזִ֔ים  יבלֵאמֹֽר: 
ׁשִמְעֹון֙ וְֵלוִ֣י וִֽיהּודָ֔ה וְיִׂשָּׂשכָ֖ר וְיֹוסֵ֥ף ּבְעָבְרְכֶ֖ם אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן 

וְאֵֶּ֛לה יַֽעַמְדּ֥ו עַל־הַּקְָללָ֖ה ּבְהַ֣ר עֵיבָ֑ל רְאּובֵן֙ ּגָ֣ד  יגּובִנְיָמִֽן: 
וְעָנּ֣ו הְַֽלוִּיִ֗ם וְָאֽמְרּ֛ו  ידוְָאׁשֵ֔ר ּוזְבּולֻ֖ן ּדָ֥ן וְנַפְּתָלִֽי: 

ָארּ֣ור הָאִ֡יׁש אֲׁשֶ֣ר יַֽעֲׂשֶה֩  טוקֹ֥ול רָֽם: אֶל־ּכָל־אִ֥יׁש יִׂשְרָאֵ֖ל 
פֶ֨סֶל ּומַּסֵכָ֜ה ּתֹֽועֲבַ֣ת יְהֹוָ֗ה מַֽעֲׂשֵ֛ה יְדֵ֥י חָרָׁ֖ש וְׂשָ֣ם ּבַּסָ֑תֶר 

ָארּ֕ור מַקְלֶ֥ה ָאבִ֖יו וְאִּמֹ֑ו  טזוְעָנּ֧ו כָל־הָעָ֛ם וְָאְֽמרּ֖ו ָאמֵֽן: 
ָארּ֕ור מַּסִ֖יג ּגְבּ֣ול רֵעֵ֑הּו וְָאמַ֥ר  יזוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֕ור מַׁשְּגֶ֥ה עִּוֵ֖ר ּבַּדָ֑רֶךְ וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם  יחּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
ָארּ֗ור מַּטֶ֛ה מִׁשְּפַ֥ט ּגֵר־יָתֹ֖ום וְַאלְמָנָ֑ה וְָאמַ֥ר  יטָאמֵֽן: 

ם־אֵׁ֣שֶת ָאבִ֔יו ּכִ֥י גִּלָ֖ה ּכְנַ֣ף ָארּ֗ור ׁשֹכֵב֙ עִ כּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
ָארּ֕ור ׁשֹכֵ֖ב עִם־ּכָל־ּבְהֵמָ֑ה  כאָאבִ֑יו וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֗ור ׁשֹכֵב֙ עִם־אֲחֹתֹ֔ו ּבַת־ָאבִ֖יו אֹו  כבוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
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ּור ׁשֹכֵ֖ב עִם־חֹֽתַנְּתֹ֑ו ָאר֕ כגבַת־אִּמֹ֑ו וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
ָארּ֕ור מַּכֵ֥ה רֵעֵ֖הּו ּבַּסָ֑תֶר וְָאמַ֥ר  כדוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּור֙ לֹקֵ֣חַ ׁשֹ֔חַד ְלהַּכֹ֥ות נֶ֖פֶׁש ּדַ֣ם נָקִ֑י  כהּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
קִ֛ים אֶת־ּדִבְרֵ֥י ָארּ֗ור אֲׁשֶ֧ר לֹֽא־יָ כווְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

  הַּתֹורָֽה־הַּזֹ֖את לַֽעֲׂשֹ֣ות אֹותָ֑ם וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

  ח"כק דברים פר

וְהָיָ֗ה אִם־ׁשָמֹ֤ועַ ּתִׁשְמַע֙ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלׁשְמֹ֤ר  א
נְתָ֨נְךָ֜ לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־ִמצְֹותָ֔יו אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹ֑ום ּו

ּובָ֧אּו עָלֶ֛יךָ  ביְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עֶלְיֹ֔ון עַ֖ל ּכָל־ּגֹויֵ֥י הָָאֽרֶץ: 
ּכָל־הַּבְרָכֹ֥ות הָאֵּ֖לֶה וְהִׂשִּיגֻ֑ךָ ּכִ֣י תִׁשְמַ֔ע ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

ךְ ּפְרִֽי־בִטְנְךָ֛ ּבָרּ֧ו דּבָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבָעִ֑יר ּובָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבַׂשָּדֶֽה:  ג
ּופְרִ֥י ַאדְמָֽתְךָ֖ ּופְרִ֣י בְהֶמְּתֶ֑ךָ ׁשְגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֥ות צֹאנֶֽךָ: 

ּבָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבְבֹאֶ֑ךָ ּובָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה  וּבָרּ֥וךְ טַנְאֲָך֖ ּומִׁשְַארְּתֶֽךָ:  ה
הַּקָמִ֣ים עָלֶ֔יךָ נִּגָפִ֖ים ְלפָנֶ֑יךָ  יִּתֵ֨ן יְהֹוָ֤ה אֶת־אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ זּבְצֵאתֶֽךָ: 

 חּבְדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙ יֵֽצְאּ֣ו אֵלֶ֔יךָ ּובְׁשִבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים יָנּ֥וסּו ְלפָנֶֽיךָ: 
יְצַ֨ו יְהֹוָ֤ה אִּתְךָ֙ אֶת־הַּבְרָכָ֔ה ּבַֽאֲסָמֶ֕יךָ ּובְכֹ֖ל מִׁשְלַ֣ח יָדֶ֑ךָ 

יְקִֽימְךָ֙ יְֹהוָ֥ה  טהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: ּובֵ֣רַכְךָ֔ ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹ
לֹו֙ ְלעַ֣ם קָדֹ֔וׁש ּכַֽאֲׁשֶ֖ר נִֽׁשְּבַֽע־לָ֑ךְ ּכִ֣י תִׁשְמֹ֗ר אֶת־מִצְֹות֙ 

וְרָאּו֙ ּכָל־עַּמֵ֣י הָָא֔רֶץ ּכִ֛י  ייְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהָֽלַכְּתָ֖ ּבִדְרָכָֽיו: 
וְהֹותִֽרְךָ֤ יְהֹוָה֙ לְטֹובָ֔ה  יאּו מִּמֶּֽךָ: ׁשֵ֥ם יְהֹוָ֖ה נִקְרָ֣א עָלֶ֑יךָ וְיָֽרְא֖

ּבִפְרִ֧י בִטְנְךָ֛ ּובִפְרִ֥י בְהֶמְּתְךָ֖ ּובִפְרִ֣י ַאדְמָתֶ֑ךָ עַ֚ל הָֽאֲָדמָ֔ה 
יִפְּתַ֣ח יְהֹוָ֣ה | לְ֠ךָ֠  יבאֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֶ֖יךָ לָ֥תֶת לָֽךְ: 

ׁשָּמַ֗יִם לָתֵ֤ת מְטַֽר־ַארְצְךָ֙ ּבְעִּתֹ֔ו אֶת־אֹֽוצָרֹ֨ו הַּטֹ֜וב אֶת־הַ
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ּוְלבָרֵ֕ךְ אֵ֖ת ּכָל־מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֑ךָ וְהְִלוִ֨יתָ֙ ּגֹויִ֣ם רַּבִ֔ים וְַאּתָ֖ה לֹ֥א 
ּונְתָֽנְךָ֙ יְהֹוָ֤ה ְלרֹאׁש֙ וְלֹ֣א לְזָנָ֔ב וְהָיִ֨יתָ֙ רַ֣ק ְלמַ֔עְלָה  יגתְִלוֶֽה: 

־תִׁשְמַ֞ע אֶל־מִצְֹו֣ת | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ וְלֹ֥א תִֽהְיֶ֖ה ְלמָּ֑טָה ּכִֽי
וְלֹ֣א תָסּ֗ור  ידאֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ הַּיֹ֖ום לִׁשְמֹ֥ר וְלַֽעֲׂשֹֽות: 

מִּכָל־הַּדְבָרִים֙ אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֜י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַּיֹ֖ום יָמִ֣ין ּוׂשְמֹ֑אול 
וְהָיָ֗ה אִם־לֹ֤א  טועָבְדָֽם: ָללֶ֗כֶת ַאֽחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים ְל

תִׁשְמַע֙ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלׁשְמֹ֤ר לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֣יו 
וְחֻּקֹתָ֔יו אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹ֑ום ּובָ֧אּו עָלֶ֛יךָ ּכָל־הַּקְָללֹ֥ות 

עִ֑יר וְָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבַׂשָּדֶֽה: ָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבָ  טזהָאֵֶּ֖לה וְהִׂשִּיגּֽוךָ: 
ָארּ֥ור ּפְרִֽי־בִטְנְךָ֖ ּופְרִ֣י  יחָארּ֥ור טַנְאֲךָ֖ ּומִׁשְַארְּתֶֽךָ:  יז

ָארּ֥ור ַאּתָ֖ה  יטַאדְמָתֶ֑ךָ ׁשְגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֥ת צֹאנֶֽךָ: 
הֹוָ֣ה | ּבְ֠ךָ֠ יְׁשַּלַ֣ח יְ כּבְבֹאֶ֑ךָ וְָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבְצֵאתֶֽךָ: 

אֶת־הַּמְאֵרָ֤ה אֶת־הַּמְהּומָה֙ וְאֶת־הַּמִגְעֶ֔רֶת ּבְכָל־מִׁשְלַ֥ח יָֽדְךָ֖ 
אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעֲׂשֶ֑ה עַ֣ד הִׁשָּֽמֶדְךָ֤ וְעַד־אֲבָדְךָ֙ מַהֵ֔ר מִּפְנֵ֛י רֹ֥עַ 

ר עַ֚ד יַדְּבֵ֧ק יְהֹוָ֛ה ּבְךָ֖ אֶת־הַּדָ֑בֶ כאמַֽעֲָללֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר עֲזַבְּתָֽנִי: 
 כבּכַּלֹתֹ֣ו אֹֽתְךָ֔ מֵעַל֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

יַּכְכָ֣ה יְ֠הֹוָ֠ה ּבַׁשַּחֶ֨פֶת ּובַּקַּדַ֜חַת ּובַּדַּלֶ֗קֶת ּובַֽחַרְחֻר֙ ּובַחֶ֔רֶב 
ּו ׁשָמֶ֛יךָ אֲׁשֶ֥ר וְהָי֥ כגּובַׁשִּּדָפֹ֖ון ּובַּיֵֽרָקֹ֑ון ּורְדָפּ֖וךָ עַ֥ד ָאבְדֶֽךָ: 

יִּתֵ֧ן  כדעַל־רֹֽאׁשְךָ֖ נְחׁ֑שֶת וְהָָא֥רֶץ אֲׁשֶר־ּתַחְּתֶ֖יךָ ּבַרְזֶֽל: 
יְהֹוָ֛ה אֶת־מְטַ֥ר ַארְצְךָ֖ ָאבָ֣ק וְעָפָ֑ר מִן־הַׁשָּמַ֨יִם֙ יֵרֵ֣ד עָלֶ֔יךָ 

ּבְדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙  יִּתֶנְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | נִּגָ֘ף ִלפְֵנ֣י אֹֽיְבֶ֒יךָ֒ כהעַ֖ד הִׁשָּֽמְדָֽךְ: 
ּתֵצֵ֣א אֵלָ֔יו ּובְׁשִבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים ּתָנּ֣וס ְלפָנָ֑יו וְהָיִ֣יתָ לְזַֽעֲוָ֔ה לְכֹ֖ל 

וְהָֽיְתָ֤ה נִבְלָֽתְךָ֙ ְלמַֽאֲכָ֔ל לְכָל־עֹ֥וף  כומַמְלְכֹ֥ות הָָאֽרֶץ: 
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יְהֹוָ֜ה ּבִׁשְחִ֤ין יַּכְכָ֨ה  כזהַׁשָּמַ֖יִם ּולְבֶֽהֱמַ֣ת הָָא֑רֶץ וְאֵ֖ין מַֽחֲרִֽיד: 
ּובַּטְחֹרִ֔ים ּובַּגָרָ֖ב ּובֶחָ֑רֶס אֲׁשֶ֥ר  )כתיב(ובעפלים מִצְרַ֨יִם֙ 

יַּכְכָ֣ה יְהֹוָ֔ה ּבְׁשִּגָעֹ֖ון ּובְעִּוָרֹ֑ון  כחלֹֽא־תּוכַ֖ל ְלהֵֽרָפֵֽא: 
ׁשֵּׁ֤ש וְהָיִ֜יתָ מְמַׁשֵּׁ֣ש ּבַּֽצָֽהֳרַ֗יִם ּכַֽאֲׁשֶ֨ר יְמַ  כטּובְתִמְהֹ֖ון לֵבָֽב: 

הָֽעִּוֵר֙ ּבָֽאֲפֵלָ֔ה וְלֹ֥א תַצְלִ֖יחַ אֶת־ּדְרָכֶ֑יךָ וְהָיִ֜יתָ ַא֣ךְ עָׁשּ֧וק 
אִׁשָּ֣ה תְָארֵׂ֗ש וְאִ֤יׁש ַאחֵר֙  לוְגָזּ֛ול ּכָל־הַּיָמִ֖ים וְאֵ֥ין מֹוׁשִֽיעַ: 

ּטַ֖ע יִׁשְּכָבֶּ֔נָה ּבַ֥יִת ּתִבְנֶ֖ה וְלֹֽא־תֵׁשֵ֣ב ּבֹ֑ו ּכֶ֥רֶם ּתִ )כתיב(ישגלנה 
ׁשֹֽורְךָ֞ טָבּ֣וחַ ְלעֵינֶ֗יךָ וְלֹ֣א תֹאכַל֘ ִמּמֶּ֒נּו֒  לאוְלֹ֥א תְחְַּללֶּֽנּו: 

חֲמֹֽרְךָ֙ ּגָזּ֣ול מְִּלפָנֶ֔יךָ וְלֹ֥א יָׁשּ֖וב לָ֑ךְ צֹֽאנְךָ֙ נְתֻנֹ֣ות ְלאֹֽיְבֶ֔יךָ 
ַאחֵר֙ וְעֵינֶ֣יךָ ּבָנֶ֨יךָ ּובְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים ְלעַ֤ם  לבוְאֵ֥ין לְךָ֖ מֹוׁשִֽיעַ: 

ּפְרִ֤י  לגרֹאֹ֔ות וְכָלֹ֥ות אֲלֵיהֶ֖ם ּכָל־הַּיֹ֑ום וְאֵ֥ין ְלאֵ֖ל יָדֶֽךָ: 
ַאדְמָֽתְךָ֙ וְכָל־יְגִ֣יעֲךָ֔ יֹאכַ֥ל עַ֖ם אֲׁשֶ֣ר לֹֽא־יָדָ֑עְּתָ וְהָיִ֗יתָ רַ֛ק 

עֵינֶ֖יךָ  וְהָיִ֖יתָ מְׁשֻּגָ֑ע מִּמַרְאֵ֥ה לדעָׁשּ֥וק וְרָצּ֖וץ ּכָל־הַּיָמִֽים: 
יַּכְכָ֨ה יְהֹוָ֜ה ּבִׁשְחִ֣ין רָ֗ע עַל־הַּבִרְּכַ֨יִם֙  להאֲׁשֶ֥ר ּתִרְאֶֽה: 

וְעַל־הַׁשֹּקַ֔יִם אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־תּוכַ֖ל לְהֵֽרָפֵ֑א מִּכַ֥ף רַגְלְךָ֖ וְעַ֥ד 
 יֹולֵ֨ךְ יְהֹוָ֜ה אֹֽתְךָ֗ וְאֶֽת־מְַלְּכךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתָקִ֣ים עָלֶ֔יךָ  לוקָדְקֳֶדֽךָ: 

אֶל־ּגֹ֕וי אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־יָדַ֖עְּתָ ַאּתָ֣ה וַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְעָבַ֥דְּתָ ׁשָּ֛ם אֱלֹהִ֥ים 
וְהָיִ֣יתָ ְלׁשַּמָ֔ה לְמָׁשָ֖ל וְִלׁשְנִינָ֑ה ּבְכֹל֙  לזאֲחֵרִ֖ים עֵ֥ץ וָָאֽבֶן: 

דֶ֑ה זֶ֥רַע רַ֖ב ּתֹוצִ֣יא הַׂשָּ  לחהָֽעַּמִ֔ים אֲׁשֶר־יְנַֽהֶגְךָ֥ יְהֹוָ֖ה ׁשָּֽמָה: 
ּכְרָמִ֥ים ּתִּטַ֖ע וְעָבָ֑דְּתָ  לטּומְעַ֣ט ּתֶֽאֱסֹ֔ף ּכִ֥י יַחְסְלֶּ֖נּו הַָֽארְּבֶֽה: 

זֵיתִ֛ים  מוְיַ֤יִן לֹֽא־תִׁשְּתֶה֙ וְלֹ֣א תֶֽאֱגֹ֔ר ּכִ֥י תֹֽאכְלֶּ֖נּו הַּתֹלָֽעַת: 
 מאל זֵיתֶֽךָ: יִהְיּ֥ו לְךָ֖ ּבְכָל־ּגְבּולֶ֑ךָ וְׁשֶ֨מֶן֙ לֹ֣א תָסּ֔וְך ּכִ֥י יִׁשַּ֖

 מבּבָנִ֥ים ּובָנֹ֖ות ּתֹולִ֑יד וְלֹא־יִֽהְיּ֣ו לָ֔ךְ ּכִ֥י יֵֽלְכּ֖ו ּבַׁשֶּֽבִי: 
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הַּגֵר֙ אֲׁשֶ֣ר ּבְקִרְּבְךָ֔  מגּכָל־עֵֽצְךָ֖ ּופְרִ֣י ַאדְָמתֶ֑ךָ יְיָרֵׁ֖ש הַּצְָלצַֽל: 
הּוא  מדה ּמָּֽטָה: יַֽעֲלֶ֥ה עָלֶ֖יךָ מַ֣עְלָה ּמָ֑עְָלה וְַאּתָ֥ה תֵרֵ֖ד מַּ֥טָ

יְַלוְךָ֔ וְַאּתָ֖ה לֹ֣א תְַלוֶּ֑נּו הּ֚וא יִהְיֶ֣ה ְלרֹ֔אׁש וְַאּתָ֖ה ּתִהְיֶ֥ה 
ּובָ֨אּו עָלֶ֜יךָ ּכָל־הַּקְָללֹ֣ות הָאֵֶּ֗לה ּורְדָפּ֨וךָ֙ וְהִׂשִּיגּ֔וךָ  מהְלזָנָֽב: 

אֱלֹהֶ֔יךָ ִלׁשְמֹ֛ר עַ֖ד הִׁשָּֽמְדָ֑ךְ ּכִי־לֹ֣א ׁשָמַ֗עְּתָ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה 
וְהָיּ֣ו בְךָ֔ ְלאֹ֖ות ּולְמֹופֵ֑ת  מומִצְֹותָ֥יו וְחֻּקֹתָ֖יו אֲׁשֶ֥ר צִּוָֽךְ: 

ּתַ֗חַת אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־עָבַ֨דְּתָ֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה  מזּוֽבְזַֽרְעֲךָ֖ עַד־עֹולָֽם: 
 וְעָֽבַדְּתָ֣  מחאֱלֹהֶ֔יךָ ּבְׂשִמְחָ֖ה ּובְטּ֣וב ֵלבָ֑ב מֵרֹ֖ב ּכֹֽל: 

אֶת־אֹֽיְבֶ֗יךָ אֲׁשֶ֨ר יְׁשְַּלחֶּ֤נּו יְהֹוָה֙ ּבָ֔ךְ ּבְרָעָ֧ב ּובְצָמָ֛א ּובְעֵירֹ֖ם 
ּובְחֹ֣סֶר ּכֹ֑ל וְנָתַ֞ן ֹע֤ל ּבַרְזֶל֙ עַל־צַּוָארֶ֔ךָ עַ֥ד הִׁשְמִידֹ֖ו אָֹתֽךְ: 

דְאֶ֖ה יִׂשָּ֣א יְהֹוָה֩ עָלֶ֨יךָ ּגֹ֤וי מֵֽרָחֹק֙ מִקְצֵ֣ה הָָא֔רֶץ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יִ מט
ּגֹ֖וי עַ֣ז ּפָנִ֑ים אֲׁשֶ֨ר  נהַּנָׁ֑שֶר ּגֹ֕וי אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־תִׁשְמַ֖ע לְׁשֹנֹֽו: 
וְָ֠אכַ֠ל ּפְרִ֨י בְהֶמְּתְךָ֥  נאלֹֽא־יִׂשָּ֤א פָנִים֙ לְזָקֵ֔ן וְנַ֖עַר לֹ֥א יָחֹֽן: 

גָן֙ ּופְרִֽי־ַאדְמָֽתְךָ֘ עַ֣ד הִׁשָּֽמְדָךְ֒ אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־יַׁשְאִ֜יר לְךָ֗ ּדָ 
ּתִירֹ֣וׁש וְיִצְהָ֔ר ׁשְגַ֥ר אֲָלפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֣ת צֹאנֶ֑ךָ עַ֥ד הַֽאֲבִידֹ֖ו 

וְהֵצַ֨ר לְךָ֜ ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֗יךָ עַ֣ד רֶ֤דֶת חֹֽמֹתֶ֨יךָ֙ הַּגְבֹהֹ֣ת  נבאֹתָֽךְ: 
וְהַּבְצֻרֹ֔ות אֲׁשֶ֥ר ַאּתָ֛ה ּבֹטֵ֥חַ ּבָהֵ֖ן ּבְכָל־ַארְצֶ֑ךָ וְהֵצַ֤ר לְךָ֙ 

 נגכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ ּבְכָ֨ל־ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ: ּבְ
וְָאֽכְַלּתָ֣ פְרִֽי־בִטְנְךָ֗ ּבְׂשַ֤ר ּבָנֶ֨יךָ֙ ּובְנֹתֶ֔יךָ אֲׁשֶ֥ר נָֽתַן־לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה 

הָאִיׁש֙  נדאֱלֹהֶ֑יךָ ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק אֲׁשֶר־יָצִ֥יק לְךָ֖ אֹֽיְבֶֽךָ: 
הָרַ֣ךְ ּבְךָ֔ וְהֶֽעָנֹ֖ג ְמאֹ֑ד ּתֵרַ֨ע עֵינֹ֤ו בְָאחִיו֙ ּובְאֵׁ֣שֶת חֵיקֹ֔ו 

מִּתֵ֣ת | לְַאחַ֣ד מֵהֶ֗ם מִּבְׂשַ֤ר  נהּובְיֶ֥תֶר ּבָנָ֖יו אֲׁשֶ֥ר יֹותִֽיר: 
ּבָנָיו֙ אֲׁשֶ֣ר יֹאכֵ֔ל מִּבְלִ֥י הִׁשְאִיר־לֹ֖ו ּכֹ֑ל ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק 
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הָֽרַּכָ֨ה בְךָ֜ וְהָֽעֲנֻּגָ֗ה  נוךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ ּבְכָל־ׁשְעָרֶֽיךָ: אֲׁשֶ֨ר יָצִ֥יק ְל
אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־נִּסְתָ֤ה כַף־רַגְָלּה֙ הַּצֵ֣ג עַל־הָָא֔רֶץ מֵֽהִתְעַּנֵ֖ג ּומֵרֹ֑ךְ 

ּוֽבְׁשִלְיָתָּ֞ה הַּיֹוצֵ֣ת  נזּתֵרַ֤ע עֵינָּה֙ ּבְאִ֣יׁש חֵיקָּ֔ה ּובִבְנָּ֖ה ּובְבִּתָּֽה: 
ּבֵ֣ין רַגְלֶ֗יהָ ּובְבָנֶ֨יהָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתֵלֵ֔ד ּכִי־תֹֽאכְלֵ֥ם ּבְחֹֽסֶר־ּכֹ֖ל | מִ

 נחּבַּסָ֑תֶר ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק אֲׁשֶ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 
אִם־לֹ֨א תִׁשְמֹ֜ר לַֽעֲׂשֹ֗ות אֶת־ּכָל־ִּדבְרֵי֙ הַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֔את 

פֶר הַּזֶ֑ה לְ֠יִרְָא֠ה אֶת־הַׁשֵּ֞ם הַּנִכְּבָ֤ד וְהַּנֹורָא֙ הַּזֶ֔ה הַּכְתֻבִ֖ים ּבַּסֵ֣
וְהִפְלָ֤א יְהֹוָה֙ אֶת־מַּכֹ֣תְךָ֔ וְאֵ֖ת ַמּכֹ֣ות  נטאֵ֖ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

 סזַרְעֶ֑ךָ מַּכֹ֤ות ּגְדֹלֹת֙ וְנֶ֣אֱמָנֹ֔ות וָֽחֳלָיִ֥ם רָעִ֖ים וְנֶֽאֱמָנִֽים: 
אֵ֚ת ּכָל־מַדְוֵ֣ה מִצְרַ֔יִם אֲׁשֶ֥ר יָגֹ֖רְּתָ מִּפְנֵיהֶ֑ם  וְהֵׁשִ֣יב ּבְךָ֗
ּגַ֤ם ּכָל־חֳִלי֙ וְכָל־מַּכָ֔ה אֲׁשֶר֙ לֹ֣א כָתּ֔וב ּבְסֵ֖פֶר  סאוְדָֽבְקּ֖ו ּבָֽךְ: 

וְנִׁשְַאְרּתֶם֙  סבהַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֑את יַעְלֵ֤ם יְהֹוָה֙ עָלֶ֔יךָ עַ֖ד הִׁשָּֽמְדָֽךְ: 
ט ּתַ֚חַת אֲׁשֶ֣ר הֱיִיתֶ֔ם ּכְכֹֽוכְבֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם לָרֹ֑ב ּכִי־לֹ֣א ּבִמְתֵ֣י מְעָ֔

וְ֠הָיָ֠ה ּכַֽאֲׁשֶר־ׂשָׂ֨ש יְהֹוָ֜ה  סגׁשָמַ֔עְּתָ ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
עֲֵליכֶ֗ם ְלהֵיטִ֣יב אֶתְכֶם֘ ּוְלהַרְּבֹ֣ות אֶתְכֶם֒ ּכֵ֣ן יָׂשִ֤יׂש יְהֹוָה֙ 

יד אֶתְכֶ֖ם ּולְהַׁשְמִ֣יד אֶתְכֶ֑ם וְנִּסַחְּתֶם֙ מֵעַ֣ל עֲֵליכֶ֔ם ְלהַֽאֲבִ֥
וֶֽהֱפִֽיצְךָ֤ יְהֹוָה֙  סדהָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

ּבְכָל־הָ֣עַּמִ֔ים מִקְצֵ֥ה הָָא֖רֶץ וְעַד־קְצֵ֣ה הָָא֑רֶץ וְעָבַ֨דְּתָ ׁשָּ֜ם 
דַ֛עְּתָ ַאּתָ֥ה וַֽאֲבֹתֶ֖יךָ עֵ֥ץ וָָאֽבֶן: אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֗ים אֲׁשֶ֧ר לֹֽא־יָ

ּובַּגֹויִ֤ם הָהֵם֙ לֹ֣א תַרְּגִ֔יעַ וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה מָנֹ֖וחַ לְכַף־רַגְלֶ֑ךָ וְנַָתן֩  סה
וְהָיּ֣ו  סויְהֹוָ֨ה לְךָ֥ ׁשָם֙ לֵ֣ב רַּגָ֔ז וְכְִליֹ֥ון עֵינַ֖יִם וְדַֽאֲבֹ֥ון נָֽפֶׁש: 

מִּנֶ֑גֶד ּופָֽחַדְּתָ֙ לַ֣יְלָה וְיֹומָ֔ם וְלֹ֥א תַֽאֲמִ֖ין  חַּיֶ֔יךָ ּתְלֻאִ֥ים לְךָ֖
ּבַּבֹ֤קֶר ּתֹאמַר֙ מִֽי־יִּתֵ֣ן עֶ֔רֶב ּובָעֶ֥רֶב ּתֹאמַ֖ר מִֽי־יִּתֵ֣ן  סזּבְחַּיֶֽיךָ: 
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ּבֹ֑קֶר מִּפַ֤חַד לְבָֽבְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתִפְחָ֔ד ּומִּמַרְאֵ֥ה עֵינֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר 
יבְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | מִצְרַ֘יִם֘ ּבָֽאֳנִּיֹות֒ ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר וֶֽהֱׁשִֽ סחּתִרְאֶֽה: 

ָאמַ֣רְּתִי לְךָ֔ לֹֽא־תֹסִ֥יף עֹ֖וד לִרְאֹתָּ֑ה וְהִתְמַּכַרְּתֶ֨ם ׁשָ֧ם 
אֵֶּ֩לה֩ דִבְרֵ֨י  סטְלאֹֽיְבֶ֛יךָ לַֽעֲבָדִ֥ים וְִלׁשְפָחֹ֖ות וְאֵ֥ין קֹנֶֽה: 

ה אֶת־מֹׁשֶ֗ה לִכְרֹ֛ת אֶת־ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵ֖ל הַּבְרִ֜ית אֲׁשֶר־צִּוָ֧ה יְהֹוָ֣
  ּבְאֶ֣רֶץ מֹוָא֑ב מִּלְבַ֣ד הַּבְרִ֔ית אֲׁשֶר־ּכָרַ֥ת אִּתָ֖ם ּבְחֹרֵֽב: 

  

  

  : שמונה ברכות המלך גולל את הספר תורה, ומברך

  ברכה ראשונה:

ָרֵאל ִמן  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהעֹוָלם ְוַעד ָהע ֹוָלם ֲאׁשֶ

ה ְיהָֹוה  רּוְך ַאּתָ תֹוֵכנּו: ּבָ י עֹוָלם ָנַטע ּבְ ְוַחּיֵ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ה ְיהָֹוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  רּוְך ַאּתָ   ּבָ
  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ם ָוֶעד: ּבָ
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  : ברכה שניה

ָתם  ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
י  ֵ יֶתָך, ְוִאׁשּ ֵעה, ְוֵתָרֶצה ָהֲעבֹוָדה ִבְדִביר ּבֵ ׁשְ
ָרצֹון,  ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּוְתִפּלָ ִיׂשְ

ָרֵאל ַעמֶּ  ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ רּוְך ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ָך: ּבָ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ַאּתָ
ִיְרָאה  אֹוְתָך ְלַבְדָך ּבְ ה ְיהָֹוה ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ָהעֹוָלם ּבָ

  ַנֲעבֹוד: 
  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  

  

  : לישיתברכה ש

ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  מֹוִדים ֲאַנְחנוּ  ַאּתָ ָלְך ׁשָ
ינּו,  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּוֵרנּו צּור ַחּיֵ
ָך  ה הּוא ְלדֹור ָודֹור, נֹוֶדה ּלְ ֵענּו ַאּתָ ָמֵגן ִיׁשְ
ָיֶדָך, ְוַעל  סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך, ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ּוְנַסּפֵ

קּודֹות  מֹוֵתינּו ַהּפְ ָכל יֹום ִנׁשְ ּבְ יָך ׁשֶ ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ
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ָכל ֵעת,  ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ִעּמָ
י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך,  ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ּכִ
ינּו  י ֵמעֹוָלם ִקּוִ י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ ְוַהְמַרֵחם ּכִ

ֵרְך ְויִ  ם ִיְתּבָ ּלָ ְמָך ָלְך: ְוַעל ּכֻ א ׁשִ ֵ ְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשּ
ָלה,  ים יֹודּוָך ּסֶ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחּיִ נּו ּתָ ַמְלּכֵ
ֱאֶמת ְלעֹוָלם  דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ
י טֹוב, ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה, ָהֵאל  ּכִ

ה ְיהָֹוה ֱאלֹ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ַהּטֹוב: ּבָ ֵהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ה ְיהָֹוה ַהּטֹוב  רּוְך ַאּתָ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:    ׁשִ
  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  

  

  : רביעיתברכה 

ים, ָאַהְבּתָ אֹותָ  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ נּו ַאּתָ
ׁשֹונֹות,  ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ְוָרִציָת ּבָ
נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
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ן ָלנּו  ּתֶ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: ַוּתִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְוׁשִ
ְמָחה ַחגִּ  ַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלׂשִ ים ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ּכֹות ַהזֶּה, ְזַמן  ׂשֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהּסֻ ים ְלׂשָ ּוְזַמּנִ
ְמָחֵתנּו ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:    ׂשִ

יַע,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ
ֵכר ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיזָּ ַמע, ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ

ן ּופִ  יַח ּבֶ ְקדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ
ָך, ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ּדָ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּכָ
לֹום.  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ

ּכֹות ַהזֶּה, ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו בְּ  יֹום ַחג ַהּסֻ
ים  יֵענּו ּבֹו ְלַחּיִ ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוׁשִ
נּו,  טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ
י ֵאל  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ

ה: מֶ    ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ
ת מֹוֲעֶדיָך,  ְרּכַ יֵאנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּבִ ִ ְוַהׂשּ
ר ָרִציָת  ֲאׁשֶ ׂשֹון, ּכַ ְמָחה ּוְלׂשָ לֹום, ְלׂשִ ים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ
ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  נּו ּבְ ׁשֵ ְוָאַמְרּתָ ְלָבְרֵכנּו. ַקּדְ

ֵענּו ִמטּ  ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ נּו ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ּוֶבָך, ְוׂשַ
ֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ּבִ
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ָך  ׂשֹון מֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ה  רּוְך ַאּתָ ֶמָך: ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ָך ִיׂשְ ְמחּו ּבְ ְוִיׂשְ

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ים:  ָרֵאל ְוַהְזַמּנִ ׁש ִיׂשְ ה ְיהָֹוה ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ   ָהעֹוָלם ּבָ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  

  

  : חמישיתברכה 

  מתפלל על המקדש שיעמוד, וחותם:
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֹהֵ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ּבָ י ִיׁשְ

ה ְיהָֹוה ַהׁשֹוֵכן  ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ
ִציֹון:    ּבְ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
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  : שישיתברכה 

  מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם, וחותם: 
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִישְׁ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ּבָ

ה ְיהָֹוה ַהבֹוֵחר  ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ
ָרֵאל:  ִיׁשְ   ּבְ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  

  

  : שביעיתברכה 

  מתפלל על הכהנים שירצה ה' עבודתם, וחותם: 
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִישְׁ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ִמן ּבָ

ׁש  ה ְיהָֹוה ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ
  ַהּכֲֹהִנים: 

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  



  סדר                   הקהל

 
תרמה   

  
  

  : שמיניתברכה 

  מתחנן ומתפלל כפי מה שהוא יכול, וחותם: 
ַעְמךָ  ָרֵאל ׁשֶ ע ְיהָֹוה ֶאת ַעְמָך ִיׁשְ ִכין ְצִרי הֹוׁשַ

ָרֵאל  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ע: ּבָ ְלִהָוׁשַ
ה ְיהָֹוה ׁשֹוֵמַע  רּוְך ַאּתָ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ

ה:  ִפּלָ   ּתְ
  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  



  סדר                   הקהל

 
תרמז   

  
  

  ספר המצוות להרמב"ם
  ז"מצות עשה ט

  

ו להקהיל את העם ביום השני של סכות במוצאי היא שצונ
שמטה ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באזניהם והוא 

'הקהל את העם האנשים' וגו' וזו היא מצות  יב) (דברים לאאמרו 
כל מצות עשה שהזמן גרמא  ).(לדהקהל. ואמרו בקידושין 

נשים פטורות. והקשו והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא 
ות ובארו בסוף המאמר אין למדין מן הכללות. ונשים חייב

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו וכל מי יקרא ואיך יקרא ואי 
  זה דבר יקרא בפרק ז' מסוטה.

  

  



  סדר                   הקהל

 
  תרמח

  
  

  ספר החינוך
  מצוה תרי"ב

  

  : מצות הקהל במוצאי שביעית

שנצטוינו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף במוצאי 
ג ולקרוא קצת מספר שנת השמטה בחג הסוכות ביום שני בח

משנה תורה באזניהם שהוא אלה הדברים, ועל זה נאמר 
הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגו'. וזאת  )(דברים לא יב

היא מצות הקהל הנזכרת בתלמוד כענין שאמרו בראשון של 
, והרי הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא הוא .)(לדקדושין 

למדין מן הכללות,  ונשים חייבות, ופירשו בסוף הענין, אין
  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 

ע בה ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמו
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 

ו לטובה וישמח ה' במעשיו, וכענין שכתוב בפירוש השם ויזכ
  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   

  
  

ם עד סוף פרשת שמע ישראל, קורא מתחלת ספר אלה הדברי
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 
אמצע עזרת בימה גדולה, ושל עץ היתה, ומעמידין אותה ב

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 

ה יושב, ופותח בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם רצ
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 

ברכות ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה, הרי שלש 
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 

  יכים להושיע ברוך אתה ה' שומע תפלה: ישראל צר

  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                           החייםה

 
תקפה  חיי תמיד כתי"ק הרמב"ם

  

  

  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 

יו מקובלים גם בחוגים שלהם, על ידי זה להסיר הזה, ובהיות שפסק
  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 

  וכל העוסק בתורת אשם כאילו , חטאת

  .(מנחות קי.) הקריב אשם 
  

  

  עמוד לעזרתנולמצוה רבה 

  הנוספים יםלהדפסת הספר
  

  ניתן להקדיש לע"נ וכדומה
  

  

  

אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, 

ויתעסקו לקרות צורת הבית  לך אמור להם

בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה 

  אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין 

  .(תנחומא צו י"ד) הבית 

  
  05041-94471אפשר לתרום בטלפון: 

  בית שמש 8031או בת.ד. 

  

  
  

  



 

  
  

  כתב החפץ חיים זיע�א�
  

והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל 
 [לימוד ענין קדושת לימוד הזה

בית ול נותההלכות השייכות לקרב
, וגודל החיוב להכין עצמנו ]מקדשה

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 

דר ההוא שילמדו הס ...מנכסיהן לקבוע
ללמוד  ...ויהיו בקיאים בכל הלכותיו

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 

(מתוך  שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין'

  .במאמר 'תורה אור')דברי החפץ חיים זיע"א 




