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  בחסדי ה' יתברך עלי
  אברהם חיים 

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

  

 בית שמש, תשרי ה'תשע"ז

  ספר

  חיי תמיד
  

  ביאור רחב צח וברור
  על

  מסכת תמיד
  

  עבודת יום ביומו
  בבית המקדש

  

  על פי חז"ל ורבותינו המפרשים
  

  
  

  



  באר                           החייםה
 

 מלכים א פרק ו

  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  ור שניאופנים, עב ניבשבא בזאת ספר 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 דשלא להכביכדי עם זאת, 
' 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.

 בסוף כל פרק.ש, '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

  

  

  

  
 

  יהם ורגליהםתחלה היו ב' זה למעלה מזה   והוא עשה י"ב סביבות הכיור    ונטלו ב' יד

  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

  בכל דרכיו. והריני חותם באהבהמתוך נחת והצלחה 

  יצחק טובי' ווייס          ידיד בית אבותיו               



  באר                           החייםה
 

 מלכים א פרק ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ופלג הרב אברהם חיים אופמן שליט"אכבוד האברך המ
  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 

  חבת הדעת.מתוך שלות הנפש והר
  

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 
מדבר בעד עצמו, בהיותו קילורין ביהמ"ק הראשון, והספר 

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. 

  

י, יוכל כל לומד, וכל מלמד, למן בני בעזרתו של הספר הנוכח
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
שובות, תושבי קרייתנו המעטירה, מכירו ומכיר את המשפחות הח

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 
מחה ולעונג היה לי לעבור בין בתרי חבורו החשוב "באר החיים", ובו שליט"א. לש

  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  -ם, ו"פטורי ציצים" ציורי -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, 
  הרה הגאולה.שבזה שירבו העוסקים תבוא במ

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

וד ולהתעסק לדעת צורת בנין בית ראשון. [וראה בתפארת ומעתה אם כן חובה גם ללמ
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 

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

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

  

  

  

  

  
 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
 



  
  
 

 

 

'iryi wgvi qiiee  

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

  

  ' [תשע"ו] לפ"ק.ה- וישם משכן השנת ' '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 

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

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 

דקדוקיה. וכבר איתמחי גברא ואיתמחי השנים לעמול להבין ולהשכיל בפרטי מצוה זו על כל פרטיה ו

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.

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

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 

  לעשות.בהיכלו אומר כבוד, היכל עולמים. הפליא ביא 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, 

ו בברכת כד הויה טליא, ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם, לבקשתו שאהיה מהמברכים אות

'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 

ו ספריך מתקבלים זה ובמקצועות אחרים, לחדש ולירד לעומקה של הלכה ולאמיתה של תורה, ויהי

ומפיצים את העיסוק בתורת הבית. ונזכה בקרוב כולנו יחד לראות בבנין שלם בית המקדש השלישי 

  שיבנה במהרה בימינו אמן סלה'.

  כעתירת המשתאה מיפי מלאכת הספר מתפלל להצלחתו כל הימים
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  ברכת אבי מורי שליט"א

  

  פה בית שמש עיר התורה ותשע" אלול א'

לבב בסוד ישרים ועדה על אשר זיכני לראות מפרי אודה השם בכל 
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 
מנחת ומה מאוד שמח ורחב לבבי בראותי אותך ב"ה מעלה על הכתוב 

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 

לעשות בהשכל וחכמה רבה וביראה  השווה לכל נפש. וב"ה הפלאת
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 
אות בבניין בית הרבים לשמחת לב כל דורשי השם המצפים לר

  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

 אביך המאחל באהבה רבה



  החיים                         הבאר  
 

 

מג  חיי תמיד פתיחה

  בפתח בית רם ונישא

  בית המקדשקדשים ונין גודל מעלת יקרת חשיבות לימוד מילין טבין ויקירין בע

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

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

מר יחזקאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם א :(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 

ו הקב"ה ליחזקאל, ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין אמר להולך ואומר להם. 
ביתי בטל, אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו 
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה 

  עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית.

בענין המשכן וכליו, והחקירה ודע כי הספור  :(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 

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

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

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

הא למדת מזה על הספור בפיו בלבד שכרו אתו ופעולותו לפניו כאלו וכן כלם. 
עשה המעשה והקריב קרבן על המזבח, והוא הדין בספור עניני המשכן והמקדש 

ועקב רב כאשר נהגה בהם ונשתדל להבין פשוטן ונגליהם,  שיש לנו זכות עצומה
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 
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 חיי תמיד פתיחהמד

כות הסבוב וההקף בנגלה ובנסתר ישיב שכינתו לתוכו, שנאמר, אחרון', ובז

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

הביא אחר תמיד מדות, ואין בו ענין  :(הקדמה לפירוש המשניות) כתב הרמב"ם

אחר אלא ספור, שהוא זוכר מדת המקדש וצורתו ובנינו וכל ענינו. והתועלת 

כי כשיבנה במהרה בימינו, יש לשמור ולעשות התבנית ההוא, ההוא,  שיש בענין
(דברי הימים א' כמו שאמר  והתבניות והצורות והערך, מפני שהוא ברוח הקדש.

  , 'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל'.כח)

  
אמר השם ב"ה אל הנביא וז"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 צּוֹרָת  יו ְוָכל ּתֹוֹרָתיו הֹוַדע ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל צּוֹרָתו ְ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 
קדש. הצורות בלבבם שמא היום יבא משיח ואין כאן בונה פונה לבנין בית המ

  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.

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

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 

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

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

  שהנביא נצטוה להרבות הדברים בחוש. לנו מכלל דבריו
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מה  חיי תמיד פתיחה

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

שהרואים זאת  עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתים יכינו אותו לסימן
  ע"כ. הצורה יחיו בבנין העתיד.

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.

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

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 

כשיזכו, מצורף לזה שדברי דור אחרון, ואמרו בלשון נוכח להקדים הטובה 

השם ב"ה והבטחתו כאלו אמר ונעשה מעתה, כנזכר בפירש"י בכמה מקומות 

  על עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה.

ובמדרש ילמדנו: בן אדם הגד לבית ישראל את הבית, בשעה שנגלה הקב"ה 

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

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

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

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

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

  
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. 
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 חיי תמיד פתיחהמו

ו בשם השם יתברך ללמוד צורת הבית ואיך שהוא, הלא הנביא קרא לאבותינ

בגלותם, וגם אנחנו בזמנינו עתה אנו מצווים ועומדים במצוה הזאת, ומדוע 

נעמוד בחוץ בעוד דודינו דופק ואומר שובו אלי ואשובה אליכם, פתחו לי פתח 

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

מהרה, וכבר היא עקבות משיחנו וגאולתינו, ואיך לא ה' נצפה, כי קרובה לבוא ב

נחוש לבנין בית תפארתנו לידע מהותו ומוצאיו, חדריו ואולמיו, ככתובה 

וכמסורה, והיא מצוה יקרה ונפלאה, אהובה וחביבה מאוד מאוד שאין לה ערך 

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

  
 וז"ל: מר 'תורה אור' שהדפיס בראש ספר 'אסיפת זקנים')(מתוך מא 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 

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

אנשי כנסת הגדולה בשמנה עשרה: לישועתך קוינו כל היום. וכן  וכן סדרו לנו

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 

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

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 

אלו כן, בודאי הקדשים, אות הוא כי אין צפיתינו לישועה במהרה אמיתית, ש

היינו משתדלים ומזדרזים בבל עוז ללמוד הלכות האלו הנצרכות לנו תיכף 

בהגלות ישועתו יתברך. ואיך לא נירא ולא נבוש לומר שקר ח"ו לפניו יתברך, 

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

יון שבמעשה אין אנו עושים כן, ה' אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך', כ

שאלו בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה הגאולה בודאי היו מזדרזין 

אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבן ולמקדש בעבור שאז 
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מז  חיי תמיד פתיחה

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

בפרט לענין קרבן פסח שחייבה התורה קדשים וביאת המקדש ששייך לכלם. ו

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 

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

  עוז בלימוד הלכות אלה וכנ"ל. היה לנו גם כן להזדרז בכל

ועוד אשאלה נא, האם יקרה כזאת כשמחכים על מלך בשר ודם אף בחשש 

ספק שמא יבוא לאיזה מקום, הלא עושים אז כל ההכנות הנצרכות לקבלת 

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

ות לקבלת פני מלכנו מלך כל שבת, היה לנו לעשות גם כן ההכנות הנצרכ

  העולמים יתברך.

ומה המה ההכנות הנדרשות לנו לקבל פניו היא בידיעת תורתו שבהגלות 

נגלות כבודו יתברך ישאל לנו על זה, כמו שנאמר מי בהם יגיד זאת, ובפרט 

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

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

'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 

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

בושה וכלימה יגיע לנו אז כשלא נדע מה להשיב, כי הנוגעים לכהונתם, וכמה 

כפי מה שנתרחקנו כעת מלימוד סדר הזה אף מה שמפורש בקרא, נם כן כזר 

נחשב לנו ולא נדע להשיב. [ואל יאמר האדם דכאשר תצמח ישועת הקב"ה 

ואז הלא יבוא משיח ואליהו ועתידים להגיד לנו כל חלקי הספיקות וכמו 

ות לענין ספיקות בשם תיקו, ואמרו המפרשים שמובא בגמרא פעמים רב

שתיקו הוא ראשי תיבות 'תשבי יתרץ קושיות ואבעיות'. על זה נשיב לו אמנם 

הדבר כן הוא שכל חלקי הספיקות יתבררו לנו על ידי אליהו, אבל הדברים 

הפשוטים המבוארים בפסוק ובביאוריהן של תורה שבעל פה המסורה לנו 

מרא הלא אנו צריכין בעצמנו לדעת כפי שביכולתנו כמבואר בתורת כהנים ובג
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 חיי תמיד פתיחהמח

כי הלא אליהו לא יבוא ללמוד עם כל אחד ואחד דברים שהיה יכול לדעת 

בעצמו ורק הספיקות אשר אי אפשר לברר יתגלו לנו ע"י אליהו, ועל 

הפשוטות המבוארות הלא יאמר כי היה לכם ללמוד ולשנות בעצמכם קודם 

אמר 'זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו שבאתי לבשר הגאולה, וכמו שנ

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 

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

בילה. והכונה שלפיכך נגלה עליהם הקב"ה פתאום שמזה צועקין מים מים לט

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 

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

יתברך תהיה פתאום לא יהיה אז זמן להכין  וכיון שהישועה בהגלות כבודו

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.

א פתאום נהיה מוכנים ואם כן צריך להכין עצמם מקודם שכאשר בא יב

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

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

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

בנה פתאום כל כך שלא יהא שהות להפיג עלייהו ומתיר, היינו דאינו חושש שי

יינו מעליו, כפרש"י שם, אבל בדבר שצריך שיהוי לזמן רב בודאי היו כולא 

עלמא חוששין לזה. והכא בעניננו לידע הלכות עבודה הלא לא ליום אחד 

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

יהא מזומן לעבודה כשיצטרך. וכן שארי תלמידי עבודה לידע הלכותיה ש

  חכמים שבישראל גם כן צריכין ללמוד וללמד כדי לדעת להורות.
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מט  חיי תמיד פתיחה

ובעניננו שייך המשל שאמר ר"י בן זכאי שהביא הגמרא בשבת קנ"ג על הפסוק 

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

עודה ולא קבע להם זמן, פקחין שבהן קשטו את למלך שזימן את עבדיו לס

עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך [בתמיה, הכל 

מוכן ושמא יבהילונו לבא פתאום, ואנו צריכין לכנס לסעודה מקושטים]. 

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

נו שהות הרבה להתקשט. רש"י]. בפתאום בקש לטרוח לצורכי סעודה ויש ל

המלך את עבדיו, פקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטים, והטפשים נכנסו 

כשהן מלוכלכים, שמח המלך לקראת פקחים, וכעס לקראת טפשים וכו'. והכי 

נמי בעניננו הפקחים המזרזים עצמם להיות מוכנים לעבודה ויהיו מקושטים 

מלכו של עולם, בודאי ישמח בהם, והמתרשלים בדבר בכל הלכותיה ליום בא 

וחושבים כי יש עוד זמן, לזה יקרה להם כמקרה אנשים ההם ג"כ. ובפרט לפי 

גודל מצוקות הזמן שמצוי כעת בעו"ה שנתקיימו כמעט כל הסימנים שהזכירו 

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

  לגאולה, וצריך להזדרז להכין לעבודה ובהלכותיה. יש לקוות

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 

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

כב לכלל ישראל מה נאמר כשיבוא משיח צדקנו ויאמר לנו בשם ה' כדאי לע

להקריב קרבנות הקבועים בשם כלל ישראל וקרבנות האמורים בספר יחזקאל 

ואנחנו נהיה מוכרחים להמתין עכ"פ איזה חדשים שנהיה בקיאים בהלכותיהן. 

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

הוא בן תורה לומד כמה מסכתות שאין נוגע לו למעשה. לאיש כזה הערנו ש

וזרזנו שלא ישליך הסדר הזה אחר גוו, ואדרבה לו משפט הקדימה, מפני כל 

  הטעמים הנאמרים עד כה].

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

שהות או שאינו מוכשר לזה, יראה עכ"פ  עצמנו בידיעת הלכותיו, ומי שאין לו
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 חיי תמיד פתיחהנ

לעשות מעמד ומצב לאחרים שיעשו כן ויחשב על שמו. ע"כ מה נאה היה אלו 

ימצאו בכל פלך איזה עשירים מנדבין מנכסיהן לקבוע עשרה אברכים גדולי 

תורה שילמדו הסדר ההוא ויהיו בקיאים בכל הלכותיו [ויקדשו לזה מחצית 

איש איש בחפצו ביו"ד או בחו"מ] ועשרה  עתותם ומחצית לשאר לימודים

אלו ישתדלו משך חמש שנים ללמוד ההלכות אלו על בורין ולפלפל בהן 

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

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

בזה העת יקבלו הפרס הקצוב להם ואחר ה' שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין', ו

שנים ישבו אחרים במקומן. ובזה תהיה התועלת כפולה כי לבד מה שימצאו 

בישראל מופלגים היודעים בהלכות אלו הנוהגים בזמן המקדש [שיבנה 

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

"ה כאלו מקריבין אותן בפועל וכנ"ל. וכל העוסקים בהלכות עבודה מעלה הקב

זה הוא לבד מצות החזקת התורה שהיא מצוה רבה עד מאד וכנ"ל. ובזה תהיה 

הוראה שאנו מצפין ומחכין לגאולה העתידה ועל כן אנו מכינין עצמינו בידיעת 

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

רה בתפארת עוזך' וכו'. וכן כשאנו אומרין 'כי מחכים אנחנו אלהינו לראות מה

  לך' וכו'.

וכאשר יראה ה' יתברך שאנו מצדנו עושים כל ההשתדלות מה שבידינו 

לעבודת בית אלהינו, בודאי ימהר ויחיש הגאולה ויבנה לנו את ביתו ויזכנו 

  לראות כהנים בעבודתם וכו' במהרה בימינו אמן.

  
הנה הגם כי אמרו חז"ל הכל תלוי במזל אפילו  וז"ל: דמה)(הקכתב העזרת כהנים 

. ואולי זהו הדבר הסיבה למרבית וכו' אשר (עי' זוה"ק נשא קצ"ד.)ס"ת שבהיכל 

התרשלו מהגות ומלסלסל בתורת צורת הבית המבואר ביחזקאל ובמשנה 

דמסכת מדות. ומתת יגיעם בעומק שכלם להבין בכל אלה כפי כוחם. ואולי 

סיבה לזה מ"ש הרמב"ן ז"ל בשער הגמול שכל המקודש מחבירו עוד נצמחה 

חרב יותר מחבירו. כן נמי השממה הזאת הניאה לב גדולי חקרי ישראל מהגות 
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נא  חיי תמיד פתיחה

בתבנית בניינה, ונכלל בתואר שממה וחורבן. אכן עכ"ז אין אנו פטורים מדרוש 

ב, וחקור בכל תוצאי תבנית הבית לכל מוצאיו ומובאיו. ובטח מובן לכל חכם ל

דודאי המסכת הזאת עומדת ומתחננת לפני כסא הכבוד, ושואלת ומבקשת 

תחנון על מזלה בערך חברותיה בשבתה בקרן זויות. ואין צה למכביר דורש 

ציון הוא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה.  (ר"ה ל.)ומבקש. וכבר אמרו ז"ל 

דרוש  וכעת נהפך הדבר אתמהא. לדעתי הצעירה נראה כי אין שיעור לחיוב

בה, והפוך בה דכולה בה. יעיין קורא נעים בשער קריאת הבנין הבאתי שם 

בשם מדרש ויקרא רבה פ"ז, שאמר הקב"ה דהעסק בלימוד תבניתה הוא 

כאילו בונים אותה. ובמדרש תנחומא פ' צו וז"ל: אמר יחזקאל לפני הקב"ה 

ד שיעלו מן רבש"ע עכשיו אנו נתונים בגולה, וכי יכולין הן לעשות הניח להם ע

הגולה ואחר כך אני הולך ואומר להם, אמר לו הקב"ה ליחזקאל בשביל שבני 

נתונים בגולה יהא בנין ביתי בטל. אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבניינה. 

ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין 

ש כשם רבינו בחיי ז"ל בבנין. ע"כ. ועי' עוד בשער קריאת הבנין הנ"ל מש"

ביותר ביאור בזה. ועי' עוד שם מש"ש בשם בעל הון עשיר ז"ל בפחיחה 

למסכת זאת שכ' דכוונת רבי המסדר למסכת זאת היתה לזה, כדי לקיים 

  בלימודה ונשלמה פרים שפתינו. הרי לך כמ"ש.

נשא נא לבבינו ונשים עצה ונחקורה. אולי כל המאורעות הקשות [ר"ל] 

נו, מרעין בישין, פגעים בישין, וכיוצא, הן הן הדופקים כפטיש על הפוגעים ב

דלתי שערי לבבינו בזה, ומקיצין ומעוררין אותנו משינת התרשלות הלזה. והן 

הנה חלף ניב שפתי הנביאים בזמן המוקדם זה שנים קדמוניות. וכאמרם ז"ל 

עת בספרים הקדושים דשליחות התוכחה אשר היתה בפי הנביאים בימי קדם 

הנבואה פרצה בישראל נמסרה כהיום בידי יסורים וחלאים רעים [ר''ל] 

. ואעיד עדים על בירור ואמיתות דברינו בזה, בעליל אמיץ (כמדומה הוא בזוה"ק)

  בדברי חוזינו הקדושים.

הלא ראו נא איך כמו אלה עוררו גם כן נביאינו הקדושים את לב אבותינו בימי 

הם בשם ה' בעת היותם דוממים ובטלים התחלת בנין בית שני. ואמרו ל
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 חיי תמיד פתיחהנב

ממלאכת הבנין בעצת השוטנים וצרי יהודה וירושלים. אשר בכח ואדרע וחיל 

בטילו המו. ויעוררו אותם הנביאים בשם ה' ואמרו להם, העת לכם אתם 

לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב, שימו לבבכם על דרכיכם, זרעתם 

גו', יען מה נאום ה' צבאות יען ביתי הרבה והבא מעט, אכול ואין לשבעה ו

אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו, על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ 

כלאה יבולה, ואקרא חורב על הארץ וגו'. יעויין שם ברש"י ז"ל ויובן כי ודאי כל 

הפרטים האלו המבוארים בכתובים אלו המה מורים ומרמזים באצבע כל 

המצוה שבמקדש. ואם כי לא ביארם רש"י ז"ל בכולם, ענייני ביטולי העבודה ו

ודאי בכל פרט ופרט מורה כן באצבע, אך קיצר במובן וסמך על המבין. ואחר 

התעוררם לבנות המקדש אמר להם הנביא, ועתה שימו נא לבבכם מן היום 

הזה ומעלה מטרם שום אבן על אבן בהיכל ה', מהיותם בא אל ערימת עשרים 

מן היום הזה אברך. כאומר ראו נא החילוק וההפרש בין  והיתה עשרה וגו',

המוקדם ובין ההוה, ותראו כי בזכות בנותכם את הבית יהפכו היסורים והצער 

  לברכה. 

בא וראה כמה זכות של המקדש גדול, מימי בית ראשון נלמדנו. דהנה לערך 

רק י"ד שנה קודם הבנין הי' מספר כל ישראל [לבד משבט לוי ובנימין] עולה 

לאלף אלפים ותק"ע אלף. ועתה אחר עבור י"ד שנה היינו כשנשלם הבנין 

נתרבו מאד עד כי כהנים לבדם עלה מספרם יותר מכפי שהיו אז כל ישראל, 

היינו לאלף אלפים ותתמ"ח אלף. כל זה גרם זכות המקדש. וכמאמר הכתוב 

לבד בימי בית שני שאמר מן העת ההוא אברך. ובאמת אז לא לבד בגופניות 

נתברכו. אלא גם בנפשיות, כי נתגדלו אז גם במדרגות גבוהות להפוך כל מרע 

לטוב, כידוע. והגם שבתחלת ביאתם לארץ ישראל היו במדרגה קטנה, כי 

עיקר החרש והמסגר נשאר בבבל, אכן אח"כ איזה שנים אדרבה נהפך הדבר 

קי ורק מציון שאלו תורה. כל זה קדושת המקדש סבב. יעויין בספר פיר

  היכלות מגורל מדרגתם.

וז"ל: כל האוכלוסין שנפלו וכו'  (שוח"ט שמואל רבתי פ' ל"א בסופו)הנה אמרו ז"ל 

ע"י שלא תבעו מבנין בית המקדש עי"ש. הרי דאפי' בימי דוד המלך ע"ה לא 
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התנקו מזה. הגם דמי לנו גדול מדוד אשר ידוע עליו מהכתוב מגודל הפלגת 

ת המקדש שהיה מתייגע ונודד שנתו עליו בעבור היגיעה וההשתדלות בבנין בי

זה. אין לספר ואין לשער בזה, כי קצרה היריעה מחקוק עליו מכל אלה. אעפ"כ 

לא יצא דורו נקי מזה. וכבר נרמז בששת ימי בראשית דזה הוא עיקר בקשת 

ישראל וצפויים. וכאמרם ז"ל בב"ר פי"ג על מ"ש הכתוב 'וכל שיח השדה טרם 

ז"ל: כל תפילתן של ישראל אינה אלא בית המקדש. מרי יתבני יהיה בארץ', ו

  בית מקדשא, מרי מתי יתבני ביה מקדשא. וכו'.

גם בחזקיה מלך יהודה בעת שנשען בחליו בזכות אבותיו, לא נשען כי אם 

וז"ל: מאי קיר, אמר לפניו רבש"ע ומה  (ברכות י:)בזכות זה. וכאמרם ז"ל 

ההיכל כולו בכסף וזהב על אחת כמה  שונמית וכו', אבי אבא שחיפה את

וכמה. ובאמת היה צריך אז לזכות גדול, היינו לחדש חולי שיתרפא, שעדיין לא 

היה כזה מימות עולם. ולכן חפש ובקר זכות גדול. עכ"פ אנו רואים דכל 

  ההשענה היה בזכות בית המקדש. ולא בשארי זכיותיו הגדולים.

יקרת העוסק במצוה רבא הלזו. א"כ  הנה הארכתי בזה קצת להתוודע ולהגלות

איככה ניטוש ח"ו דבר ההגיון הזה. ואיך נסלק נפשין מלסלסל ומלפלפל 

בתורת תבנית הבית מהגות בהאמור ביחזקאל ובמשנה דמדות. והנה ת"ל 

  הרבה יגעתי פה בספרי הנוכח לפניכם. וכו'.

י לגמור וכפי שטוחות לפני השוכן בבית הקדוש, דכשם הספר כן יהיה ה׳ בעזר

בכי טוב עסק הספר והדפסתו על נכון בלי שוס משגה ח"ו, ולחלקו בתוך עם 

בני ישראל אחינו יחיו, ברוב חן והדר במהרה, ואזכה יחד עם כל בני ישראל 

לקיבוץ הנבחר ירושלים עיר הקודש, ולראות המקדש על תלו בנויה במהרה, 

  .ולהקריב בו קרבנות כמצוה עלינו משמו יתברך אמן ואמן

  
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 



  החיים                         הבאר  
 

 

 חיי תמיד פתיחהנד

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

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 

יחזקאל ובשביל שבני : אמר לו הקב"ה ל(צו סי' י"ד)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 

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

  פני הקב"ה.בתורת עולה כאילו מעלה עולה ומקריבה ל

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 

שה מהלימוד בהמצות הנוהגות, כי אחר שלשלמותינו צריכין אנו לעיון ולמע

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:)

וב דאמרינן תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בכ"מ מעלה עליהן הכת

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 

כי מטית לשחיטת קדשים  (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.



  באר                           החייםה
 

נה  חיי תמיד משנה א פרק א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ספר
  

  חיי תמיד
  

  מסכת תמיד
  

  עבודת יום ביומו
  בבית המקדש





  באר                           החייםה
 

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



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידנח

. אינו אאויבים ומלסטים, אלא השמירה היא לכבוד וגדולהמ
  .בדומה ארמון שיש עליו שומרים, לארמון שאין בו שומרים

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

ֵבית בית מקום השמירה הראשון של הכהנים הוא ב' ,ַ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
ר בצד צפון של העזרה סמוך למערב יש שער הנקרא 'שע

הניצוץ', ויש לו כמין אכסדרה, דהיינו ששני כתלים בולטים 
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 ישראל.. רע"ב. תפארת (הלכות בית הבחירה פרק ח')רמב"ם  .א

 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')

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

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

, ובחלק החול שומרים הכהנים. המקוה (כריתות ו. רמב"ם הלכות כלי המקדש ב ו)להיות בקודש 
א (ספר זכרון מנחם, נדפס דיהרנפורט תקל"ו, הובשליד 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 
מדרגות מהעזרה לבית אבטינס, ומסביב למדריגות יש גג וכתלים, ולשכת בית אבטינס פתוח 

אמת בענין [וכעין זה תירץ השפת לגרם המדריגות הזה שבעזרה, ועל ידי כן נעשה פתוח לקודש 
 . ומצידו השני פתוח לחוץ ולכן חציו חול.המקוה שעל גבי בית הפרוה, עיין במקומו]



  באר                           החייםה
 

נט  חיי תמיד משנה א פרק א

. ומעל אכסדרה זו בנוי לשכה, ושם חממנו לחוץ לצד הר הבית
  שומרים הכהנים.

'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 .ֹוֵקדַהּמ  ּוְבֵבית
  המוקד'.

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

בנוסף לכהנים, גם הלוים שומרים בעשרים ואחד מקומות בבית 
  .יבהמקדש
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 רע"ב מדות א' ה'. .ח

 רא"ש. .ט

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

 ת ישראל.תפאר .יא

 מדות א' א'. .יב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידס

Q  מקומות שמירה של כהניםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  מקרא:
  

  = שמירת כהנים
  

  .= שמירת לויים

  
ñ  
ë 

ë 

ë 

ë 



  באר                           החייםה
 

סא  חיי תמיד משנה א פרק א

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

  שער הניצוץ.

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

לעבוד עבודה, אזי הם שומרים, מפני שהכהנים  שיכולים
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 טזינותיופ
יושנים הכהנים העושים את העבודה למחרת. וחוץ מאלו 
נמצאים שם גם כן כהנים הערים כל הלילה, והם שומרים שם 

  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. 

ו לעבודה ויש אומרים שבשני מקומות אלו שמרו כהנים מעל גיל בר מצווה, אך עדיין לא הגיע
 כי הם צעירים פחותים מגיל עשרים.

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

הקשה המשנה למלך, שהרי קטנים אינם בני מצוה, ואיך מוסרים המצוה לקטנים. ותירץ הדרך 
שיש לומר  (מצוה שפח)מנחת חינוך וכן כתב ה (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
 

 חיי תמיד מסכת תמידסב

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

ף ל רֹוָבִדים ֻמּקָ המוקד, סמוך לכתלים, יש בתוך בית  ,ֶ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'.

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

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, 

למהר לשם  המטבחיים ששם מצויין הכהנים תדיר, כדי שיוכלובית רק היה סמוך למקום 
. 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.
ומכל מקום לא נראה שהאריכו את בית המוקד כנגד ההיכל, דאינו יופי הבנין שיסתיר בית 

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

. ונוסף (עיין עזרת כהנים). ונוסף עליו שיעור עובי חומת העזרה שהוא חמש אמה אמה רווח מכל צד]
החיל. נמצא סה"כ ל"ב וחצי אמה. ועתה צריך למעט מעט כדי עליו שיעור עשר אמה של 

שישאר מקום בחיל להיכנס משם אל בית המוקד, כמו שכתוב במשנה שיש פתח מבית המוקד 
לחיל. וכן בעזרה לכאורה ג"כ אפשר למעט מעט כדי שלא יהיה ממש צמוד להיכל. נמצא סה"כ 

  הוא כמו הרוחב.רוחב בית המוקד לערך שלשים אמה. ומסתמא גם האורך 
 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: 

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

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 

כעין מדריגות, וברובד  קצרה משורה שתחתיה, וכן היה שורה על גבי שורה עד הרובד העליון
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
 

סג  חיי תמיד משנה א פרק א

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

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

כל הכהנים מתחלקים לעשרים וארבעה משמרות. : ֵבית ָאב
ועובדים בבית המקדש לפי הסדר, כל משמר שבוע, ויוצא שכל 
משמר עובדים בבית המקדש פעם בחצי שנה. חוץ מברגלים, 

  שבהם עובדים כל המשמרות יחד.

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

  .כאהשייכים לאותו יום

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

  .כגא ברשות הזקני בית אבאל ]כבבבית המוקד והבור מכוסה בטבלא

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

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

כסתות שלהם , לכן הכהנים יושנים על כרים וכדלבית המקדש
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 רע"ב. .יט

 להלן בסמוך. .כ

 רע"ב. .כא

  מדות א' ט'. .כב
 ל.תפארת ישרא .כג

 גמרא תמיד כו: .כד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידסד

בלבד בלא מיטות. ואומרת המשנה שהכהנים הצעירים יושנים 
על כסותם על הארץ, ולא על הרובדים, כי על הרובדים יושנים 

  .כההזקני בית אב

ה   .כוכהנים צעירים שהתחיל שער זקנם לפרוח :ִפְרֵחי ְכֻהּנָ

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

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

לא כל הכהנים ישנים, אלא חלקם ערים ושומרים, בכדי לקיים 
  .כחאת המצוה של שמירה בבית המקדש
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 רר"ש במדות.  .כה

 רע"ב. .כו

 תפארת ישראל. .כז

  תפארת ישראל.  .כח



  באר                           החייםה
 

סה  חיי תמיד משנה א פרק א

Q  בית המוקדR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
לשכת 

 טלאי קרבן

  

לשכת 
לחם עושי 

 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 תמידסו

ִ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 יֶהן ּתַ ומניחים את הבגדי כהונה כנגד ראשם, ולא , ָראׁשֵ

תחת ראשם ממש, מכיוון שיש באבנט כלאים ואסור להשתמש 

ּסִ  .כטבהם אלא בשעת העבודה ְכסּות יןּוִמְתּכַ 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

וכל בית המקדש נקרא בשם ההולכת תחת בית המקדש. 

רֹות. לדוארמון לג, שהוא מלשון בית גדוללב'בירה' אן ּדֹוְלִקין ְוַהּנֵ  ִמּכָ
אן , בשביל להויש נרות דולקים משני הצדדים של המסיבה ,ּוִמּכָ

הּוא ַעדלהאיר את הדרך. וממשיך והולך במסיבה  יַע  ׁשֶ  ְלֵבית ַמּגִ
ִביָלה,    בית המקדש. עד שהוא מגיע למקוה, שיש שם תחתַהּטְ

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  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
 

סז  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 וכן יש שם בית הכסא של  ּכָ

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

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

ג  ָעָלה, ,לחבמקוה שםְוָטַבל  ָיַרד ּפֵ קינח את המים שעל ְוִנְסּתַ

ֶ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 

מת, וזב, ומצורע שכולן צריכים ספירת ז' ימים לטהרתן, וכמו כן זבה קטנה שצריכה על כל פנים 
דבהנך אמרינן מקצת יום אחרון של טהרתן הוה לי'  )יבקש דעת סי' ע"בעי' 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 

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

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

, הלכך טובלות בליל ח' או אחר כך אפילו ביום )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

כשילבשן קודם שיסתפג, אבל הכא שלובש בגדי דהתם קמ"ל הכי כדי שלא ילחלח בגדי כהונה 
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

  כדלעיל 'ומדורה היתה שם'. .מ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידסח

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
  .מגואסור לו להיות בעזרה

  

  ב משנה
  

הּוא ִמי חַ  ֶאת ִלְתרֹם רֹוֶצה ׁשֶ ְזּבֵ ים, ַהּמִ ּכִ ּלֹ  ַעד ְוטֹוֵבל ַמׁשְ  אׁשֶ
ה ָיֹבא ָעה ְבֵאיזוֹ  ְוִכי. ַהְמֻמּנֶ ה ׁשָ ים ָכל לֹא. ָבא ַהְמֻמּנֶ  ָהִעּתִ

וֹות ָעִמים, ׁשָ הּוא ּפְ ֶבר ִמְקִריַאת ָבא ׁשֶ  לוֹ  ָסמּוךְ  אוֹ , ַהּגֶ
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  פארת ישראל.רע"ב. ת .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 )זכיבמות ד"(מחנה לויה היה, והרי טבול יום אסור במחנה לויה 

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 

ום, אבל בשאר דוכתי רשאי כל טבול יום נשים, שמורגל לכניסה ויציאה החמירו שלא יכנס שם טבול י
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')]
תא אי נמי אגב חביבו ,דהואיל ולא יעשה עבודה מה יעשה לשם .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.

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

 ](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 

ו לבלתי לטמאות עוד וחד אמר משום חשד שלא יחשידום חדלים ליכנס שם ואלו הטמאים יזהר
שמפני מלאכתם הם חדלים ליכנס שם לעבוד עבודה ומעמידים אותם שם כדי שיראו אותם בני 
אדם ויודעים שמחמת טומאה הם חדלים ולא יאמרו מחמת מלאכה הוא דאם היו שבים לביתם 

  יאמרו העולם מפני ביטול מלאכתם הם שבים.



  באר                           החייםה
 

סט  חיי תמיד משנה ב פרק א

ָפָניו ַאֲחָריו אוֹ  ִמּלְ ה. ִמּלְ ְתחוּ  ְוֵהם, ֲעֵליֶהם ְודֹוֵפק ָבא ַהְמֻמּנֶ  ּפָ
בַ  ִמי, ָלֶהן ָאַמר. לוֹ  ּטָ ָכה ִמי ָזָכה, ֵהִפיסוּ . ְוָיִפיס ָיֹבא לׁשֶ זָּ   :ׁשֶ

הּוא ִמי ]ד[ ַח  ֶאת ִלְתֹרם רֹוֶצה ׁשֶ ְזּבֵ כהן שרוצה לקיים את מצוות  ,ַהּמִ

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

  .מהעד שיטבול אפילו טהור

ה: , ונקרא 'מתתיא מוהוא הממונה על הפייסות, והוא הסגן ַהְמֻמּנֶ
  .מזבן שמואל'

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

יםָהִע  ָכל לֹא: מטועונה התנא, אנכי אפרש לך מתי הממונה בא  ּתִ
וֹות ָעִמיםלא כל הזמנים שווים, , ׁשָ הּוא ּפְ ֶבר ִמְקִריַאת ָבא ׁשֶ , ַהּגֶ

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

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

  אבל לא בכל מקום שכתוב 'ממונה' הכוונה לסגן.
  שקלים ה' א'. .מז

  תפארת ישראל. .מח
  המפרש. .מט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידע

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

ֶבר:  ְקִריַאת קריאת  א.שני פירושים מהו 'קריאת הגבר': ַהּגֶ
מכריז בכל יום לפני  נבהנקרא 'גביני כרוז' נאכהן ב.התרנגול. 

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

. וזה היה נה, ובקול יותר חלש שומעים עד יריחונדרסאותשלש פ
  .נוסמוך לעלות השחר

ה  ,נזמבחוץ, בקלות וברפיוןֲעֵליֶהם  ְודֹוֵפק לבית המוקד ָבא ַהְמֻמּנֶ
ְתחוּ  ְוֵהם   .נחאת דלת בית המוקד החיצונילֹו  ּפָ

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

, כי נטועושים את הפיס הזה בחצי הקודש של בית המוקד ]ה[
'בבית אלהים  סצריך לעשות את הפיס בקודש בעזרה, כדכתיב

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

  עפ"י תפארת ישראל. .נח
  המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל.  .נט
  תהילים נ"ה ט"ו. .ס



  באר                           החייםה
 

עא  חיי תמיד משנה ג פרק א

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

  .סבגולבפיס עומדים הכהנים בעי

ָכה,  ִמי ָזָכה עשו את הפיס, ,ֵהִפיסוּ  ּזָ   ומי שזכה זכה.ׁשֶ

  

  ג משנה
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  המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל.  .סא
התם היינו  ף כה.)(דואף על גב דשאר פייסות היו בלשכת הגזית כדמפרש ביומא וז"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 

פת המוקד מקום מקודש הוו מפייסי התם ובעזרה א"א לפייס דאין נכון לעמוד בעזרה בלא מצנ
כדאמר לקמן הממונה בא ונוטל מצנפת של א' ויודעין כולם שממנו פייס מתחיל א"נ משום דהוי 
קיימי בכוליאר מסובב אי אפשר דהוו אחוריהם לבית ולקמן לאחר שפייס את סדר תרומת 
הדשן והגיע זמן עבודת יום שחיטה קתני וירדו להם ללשכת הגזית וטעמא כאשר פירשתי 

  ע"כ. ם יותר להפיס.שאותו מקום קרוב לה
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 
ת הגזית כשאר , והא דלא הטילו גם גורל זה בלשכ(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, 
וטריחא מלתא ללכת לגזית. עוד נראה לי, דבשאר פייסות היה צריך שיהיה זקן מהסנהדרין 

, כדי לשפוט על כל דבר שיארע בהפייס, להכי פייסו בגזית, (כיומא דכ"ה א')צל הפייס יושב א
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 לת השחר עד תחלת שעה ו' ביום (כשבת ד"י) ועי' רמב"ם פ"ג מסנהדרין]קטנה ישבו מאחר תפ

  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.  .סב

של לשכה, ועומדין שם כמין  מתכנסים לפייס, היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה
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 

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

  שכלה בו המנין זכה.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעב

  
חַ  ֶאת ָנַטל ְפּתֵ שׁ  ֶאת ּוָפַתח ַ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 ּלוּ אֵ , ִכּתֹות ִלׁשְ ֶרךְ  ּבָ ְזָרח ּדֶ  ְוֵאּלוּ , ַהּמִ

ַאְכַסְדָרא הֹוְלִכים ֶרךְ  ּבָ ֲעָרב ּדֶ  ַעד ְוהֹוְלִכין בֹוְדִקין ָהיוּ . ַהּמַ
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,

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

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

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

הך  .ח ופותח את הפשפש פתח קטן שהיה בשעראלא נוטל את המפת ,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 
עַ  ִיׁש ְוַטּבַ ל ׁשַ ה, ְוַטְבָלא ׁשֶ ה ַעל ַאּמָ ם ַאּמָ חֹות ּוָמקֹום ָהָיה ׁשָ ְפּתְ ַהּמַ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ּה, ְוׁשַ ת ָהְיָתה ְקבּוָעה ּבָ

 ַ 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
ח ן לֹו ִמּבַ ְפִנים, ּוֶבן ֵלִוי ָיׁשֵ ֶלת ְוֶאת ְוָנַעל ַהּכֵֹהן ִמּבִ ְלׁשֶ ַ חֹות ַלׁשּ ְפּתְ ְנעֹול, ֶהֱחִזיר ֶאת ַהּמַ ַמר ִמּלִ ּוץ. ּגָ

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

 



  באר                           החייםה
 

עג  חיי תמיד משנה ג פרק א

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

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

  .סטסביב דלוקות

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

  .עהעזרה יש קירוי מאבן על גביהם

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

ְוִכי : (משנה ב)מכיוון שזה עדיין מוקדם מאוד בבוקר, לפני שעלה השמש. וכמו שכתוב לעיל  .סח
ֶבר, אֹו ָסמּוְך לֹו  הּוא ָבא ִמְקִריַאת ַהּגֶ ָעִמים ׁשֶ וֹות, ּפְ ים ׁשָ ָעה ַהְמֻמּנֶה ָבא. לֹא ָכל ָהִעּתִ ְבֵאיזֹו ׁשָ

ַאֲחָריו. ָפָניו אֹו ִמּלְ   "כ.ע ִמּלְ
   רמב"ם הלכות בית הבחירה ח' י"ב. תפארת ישראל. .סט

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. .ע
  רע"ב. .עא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעד

י ְוֶנְחְלקוּ  ּתֵ הכהנים שנכנסו לעזרה התחלקו לשתי  ,ִכּתֹות ִלׁשְ

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

ַאְכַסְדָרא הֹוְלִכים ְוֵאּלוּ  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 דַע  ּגִ ּמַ ית ִלְמקֹום ׁשֶ י ּבֵ ים,  עֹוׂשֵ עד שמגיעים שני הקבוצות ֲחִבּתִ
  .עבל'בית עושי חביתין' שזה לשכה מדרום לשער ניקנור

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

לֹום,  ַהּכֹלמכלי בית המקדש. ועונים הכת האחרת: כלום  הכל ׁשָ
  .עגשלום כראוי ועומד על מקומו

י ֶהֱעִמידוּ  אחר כך: ים,  עֹוׂשֵ העמידו את אלו שעושים את ֲחִבּתִ

ים,  ַלֲעׂשֹות החביתין, להכין את החביתין, דהיינו לחמם מים ֲחִבּתִ
  .עדרותחים לבצק של החביתין
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  תפארת ישראל. .עב
  תפארת ישראל. .עג
  פות יום טוב. תפארת ישראל.בגמרא כאן. תוס .עד

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 מביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין. ו

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

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

  '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.

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



  באר                           החייםה
 

עה  חיי תמיד משנה ג פרק א

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

W      באר�התמיד�      X   
  

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.

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

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

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

  רקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת.טחינת סולתן וה 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.

חצאין האובדים מניחין אותן עד נמצאו שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני ה 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.

קריבה. מת כהן גדול קודם עשרון שלם עבור כפרתו ועושין אותו חביתין ושלימה היתה 
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 צה שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה 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 

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

ל מעט, אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת, בשאר השמן הנשאר מן הרביעית. ואינו מבש
אותה הרבה, שנאמר, 'תופיני' אפוי נא. ומקריב חצי קומץ לבונה עם מחציתה בבוקר, וחצי 

  קומץ עם מחציתה בין הערבים. וכל השני חצאין כליל לאישים. ע"כ. 
הערה מהיעב"ץ: לדעת הר"מ ז"ל היה חולק כל חלה לשתים, ושתים לארבע. ולדעת הר"א ז"ל 

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

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

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



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעו

בלשכה זו לשים ואופים את  ]ו[. עהמשמאל הנכנס בשער ניקנור
ה'חביתין' שהיא המנחה של הכהן גדול שמקריבים בכל יום, 

  .עומחציתה בבוקר ומחציתה בערב
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 תיו"ט בסימני הציור. עזרת כהנים. תפארת ישראל. .עה

  רע"ב. תפארת ישראל. .עו



  באר                           החייםה
 

עז  חיי תמיד משנה ג פרק א

Q  מסלול הליכת שתי הכתותR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידעח

  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 ְלאֹור ְ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 יוָידָ  ִ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
ע העזרה עד ראש המזבח, באורך ל"ב אמה מדרון, מקרק

  .עזוברוחב ט"ז אמה, דרכו עולים למזבח

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

 רש"י במדבר ד' ט'. .עח

 ד' ד'.יומא  .עט



  באר                           החייםה
 

עט  חיי תמיד משנה ד פרק א

  כעין זה:

  

  
  

  

  

  

ָכה  ִמי ּזָ ַח  ֶאת ִלְתֹרם בפיסׁשֶ ְזּבֵ ת הדשן לקיים את מצוות תרומ, ַהּמִ

ַח  ֶאת ִיְתֹרם הּוא מהמזבח. ְזּבֵ   .פהוא יקיים את זה ,ַהּמִ
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לתרומת הדשן לובש בגדי כהונה מיוחדים, שהם פחותים מבגדי כהונה שעושים בהם את  .פ
הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום  .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 ורם בהן הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר שתו

'ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן'. אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול אלא 
שיהיו פחותין מן הראשונים. לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם קדרה 

  .לרבו
ורמין הדשן בכל יום. משיעלה עמוד השחר. וברגלים מתחלת שליש אמצעי של אימתי ת .יא

  .לילה. וביום הכפורים מחצות הלילה
  
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפ

 לֹו: אֹוְמִרים אחיו הכהניםֵהם  .פאכיצד 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

ני קידוש ידים ורגלים אומרים לו: היזהר שלא תיגע במחתה, לפ
מן הכיור. מפני שאסור ליקרב אל המזבח ולא לשום עבודה 

  .פבלפני קידוש ידים ורגלים

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

  .פגיזהר

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

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

אומרים לו את מקום המחתה, כי יתכן שעדיין לא עשה עבודה 
  .פומעולם, ולכן אינו יודע היכן מקום המחתה

 

W      באר�התמיד�      X   
  

כיצד תורמין. מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה. ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו  .יב
היא הזהר שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך. ואחר כך לוקח המחתה ושל כסף היתה. ו

היתה נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של כבש. ונוטל את המחתה ועולה לראש 
המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך וחותה מן הגחלים שנתאכלו בלב האש ויורד למטה 
לארץ. והופך פניו לצפון ומהלך בארץ למזרח הכבש כמו עשר אמות כלפי הצפון. וצובר את 

רחוק מן הכבש שלשה טפחים. במקום שנותנים מוראת העוף  הגחלים שחתה על גבי הרצפה
ודשון המזבח הפנימי והמנורה. וחתיה זו שחותה במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח היא 

  . המצוה של כל יום
  המפרש. .פא
  רע"ב. .פב
  המפרש. תפארת ישראל. .פג
  המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .פד
  תפארת ישראל. המפרש. תוספות יום טוב. .פה
  תפארת ישראל. .פו



  באר                           החייםה
 

פא  חיי תמיד משנה ד פרק א

Q  מקום המחתהR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המחתה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפב

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

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

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

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

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

ׁשּ  ַעד ,צורגליו ה ָהֵעץ קֹול ֹוְמִעיןׁשֶ ָעׂשָ ּיֹור מּוְכִני ָקִטין ֶ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 

שעל ידו  כני' עבור הכיור, שהוא גלגל מעץ,עשה 'מו והוא
 ,צאהגדול'בור ' לבור מים הנקרא משקעים את הכיור בכל לילה

. ובזה המים מחוברים לקרקע צבהכיור שם ליד מקוםשנמצא 
  .צגואינם נפסלים בלינה
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  המפרש. תפארת ישראל. .פז
  המפרש. .פח
  המפרש. תפארת ישראל. .פט

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

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



  באר                           החייםה
 

פג  חיי תמיד משנה ד פרק א

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

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

  .צהידיהם ורגליהם, ויסלקו את הדשן מהמזבח לתפוח

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

  .צולפני העבודה חייב כל כהן לקדש ידיו ורגליו מן הכיור ]ח[
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[או שהוא כלי עגול כגלגל סביבות הכיור אך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור 
ם. , והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת, ובו נמצאים המי(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, 
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 ם לש
  .הבחירה ג יח)

אין  ,כמה מים צריכין להיות בכיורוז"ל:  (הלכות ביאת המקדש ה יג)ולפי מה שכתב הרמב"ם 
שיעור . ע"כ. צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיור מים כדי פחות 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 
 ש ה יד)(הלכות ביאת המקד. 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 
  מש במוכני למטה. ועי"ש.השתמשו במוכני למעלה צריך להשת

  תמיד ג' ח'. .צד
  תפארת ישראל. .צה
  כ"א.-שמות ל' י"ט .צו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפד

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

מקום הכיור הוא בין האולם והמזבח, ואינו עומד ממש בין  ]ט[
ד דרום כנגד המקום שבין האולם והמזבח, אלא הוא משוך לצ

  .צחהאולם והמזבח

, ויש לו בסיס שעליו יושב הכיור, צטהכיור צורתו כמו סיר גדול
. הכיור וכנו עשויים קא, והוא 'כנו'קוצורתו כמו סיר הפוך

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

ה ָמִים. וכתב רש"י וז"ל:  ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ מזבח העולה, שכתוב בו ובין המזבח. ַ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  ,(שמות מ כט)
  ע"כ. .(נט.)כלפי הדרום, כך שנויה בזבחים 

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

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

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

  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 
(הלכות ביאת לעשותו מעומד, ובכל עבודה צריך לעמוד דוקא על הריצפה בלי שום חציצה 

  . ה יז)המקדש 
ַמְרֹאת ַהּצְֹבֹאת(שמות לח ח)כתוב שמות ל' י"ח. וכן  .קב 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
ין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו , אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבוכו' מואס משה בהן

  עי"ש. .הנשים צבאות רבות במצרים וכו'



  באר                           החייםה
 

פה  חיי תמיד משנה ד פרק א

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

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

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

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



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפו

Q הכיור וכנו, והמוכני R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

פז  חיי תמיד משנה ד פרק א

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

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

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

הגחלים שבאמצע האש שנתאכלו , ולוקח דווקא מקוגחלים ונעשו
ְוֵהִרים ֶאת : 'קח, כמו שכתובקזהן דשןונעשו גחלים דקים, שהיטב 

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

יַע  ָניו ָהַפךְ  ,קיאשלמקום שכלה הכב ,ָלִרְצָפה ִהּגִ פֹון ּפָ ואינו  ,ַלּצָ
ממשיך לצד מזרח לצד היציאה מהעזרה, אלא הופך פניו לצפון 

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

ָחִלים ֶאת ָצַבר י ַעל ַהּגֶ ּבֵ מניח וצובר את הגחלים על גבי ָהִרְצָפה,  ּגַ
מוֹ ' קידהריצפה באותו מקום, כמו שכתוב חַ  ְוׂשָ ְזּבֵ ', שלא ֵאֶצל ַהּמִ
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  ישראל. תפארת .קה
  תפארת ישראל, עפ"י ירושלמי יומא פרק ב' הלכה א'. .קו
הגחלים שבאמצע האש שנתאכלו היטב והן המפרש. וכן ברע"ב וז"ל: המאוכלות הפנימיות.  .קז

  .קרובים להיות דשן
  ויקרא ו' ג'. .קח
  המפרש. תוספות יום טוב. .קט
  המפרש.  .קי

  המפרש.  .קיא
  המפרש.  .קיב
  שראל. ועי"ש.המפרש. תפארת י .קיג
  ויקרא ו' ג'. .קיד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידפח

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

ּנֹוְתִנין ְמקֹום ,קטזהכבש, שלשה טפחים, כדי שלא ישחיר הכבש  ׁשֶ
ּון ָהעֹוף ֻמְראֹות ׁשּ ַח  ְוּדִ ִניִמי ִמְזּבֵ נֹוָרה,  ַהּפְ מניח את תרומת ְוַהּמְ

, ואת הדשן קיזהדשן באותו מקום שנותנים את מוראות העוף
  .קיט. והם נבלעין במקומםקיחממזבח הפנימי ואת הדשן מהמנורה
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  המפרש.  .קטו
  תפארת ישראל.  .קטז
ִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .קיז ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ

ן ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ   .ַהּמִ
עם בני מעיה, ונוצה לשון דבר המאוס,  .בנוצתהמקום 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 'עליה, נאמר הנוצה שעל העור. בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס ב
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) כמו שכתוב להלן .קיח ִ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. ְמָצָאן ִנְכַנס וּ  יַח ֶאת ֵאּלּו ּדֹוְלִקין ּבִ ָאר ּוַמּנִ ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ ים ּדֹוְלִקים, ְמַדׁשּ ֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִ ָמָצא ׁשְ
נוֹ  ָאר. ְוֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהּמְ ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ ְך ְמַדׁשּ ָנן ּוַמְדִליָקן ִמן ַהּדֹוְלִקים, ְוַאַחר ּכָ ְ בּו, ְמַדׁשּ ּכָ ָבּה ָרה וּ ׁשֶ
ה ְוָיָצא. ִנּיָ יַח ֶאת ַהּכּוז ַעל ַמֲעָלה ׁשְ ָעֶליָה ַהּכֵֹהן עֹוֵמד ּוֵמִטיב ֶאת ַהּנֵרֹות. ְוִהּנִ לׁש ַמֲעלֹות, ׁשֶ   ׁשָ

נֹוָרה ָהיּו ַמְקּדִ (תמיד ו א)וכן  ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָּכּו ְבִדׁשּ ַמֲעלֹות ָהאּוָלם. ִמי ׁשֶ יִמין : ֵהֵחּלּו עֹוִלים ּבְ
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

יַח ֶאת ְזָרִחי, ּוַמּנִ ן ֶאת ַהּמִ ֵ ים ּדֹוְלִקין, ְמַדׁשּ ֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִ נֹוָרה, ִנְכַנס ּוָמָצא ׁשְ ֲעָרִבי דֹוֵלק,  ַהּמְ ַ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
ורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות וברע"ב וז"ל: החלו. אותם שזכו בכף של קט

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 

רה עושה הטבת שתי המנורה, היה ממתין עד לאחר זריקת התמיד שהיה הזוכה בדשון המנו
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  .קיט

  ס"ד. ובמפרש כאן.
 



  באר                           החייםה
 

פט  חיי תמיד משנה ד פרק א

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

  . נבלעים שם במקומן
  תפארת ישראל. .קכ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידצ

Q  המקום שנותנים את הדשןR  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

צא  חיי תמיד משנה ד פרק א

Q  הדרך שהולך הכהן במצוות תרומת הדשןR  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידצב

Q  הדרך שהולך לכיור ואח"כ תרומת הדשןR  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

צג  חיי תמיד משנה ד פרק א
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וז"ל: בשלשה מקומות הכהנים שומרים  (ח"א פי"א)כתב הרמ"א בספרו תורת העולה  .א

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

רים ספרי הקודש אשר התורה נחלקת שהוא בין הכל ארבע ועשרים מקומות, נגד ארבע ועש

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

וארץ לא שמתי. ולהיות כי כללן שלשה שהם תורה נביאים כתובים, והאחרים הם הפרט, 

מר שנתספו לכן היו הכהנים שומרים בג' מקומות, והלוים שהוא מלשון 'ונלוו עליך' רצה לו

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

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

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

ל הכהנים ואל הלוים ואל השופט אשר יהיה וגו', על כן היה הרמז בכהנים ובאת א (שם יח)

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

 

ש, שיוקדים באש אפשר לבאר שהטעם שנקרא 'בית המוקד' הוא מלשון יקד יקוד א .ב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ם ָאָדם. על דרך הדרש במשנה: ְמָצאֹו ָנעּול, יוֹ  .ג ֵאין ׁשָ תּוַח, יֹוֵדַע ׁשֶ ם ָאָדם. ּפָ ׁש ׁשָ ּיֶ ֵדַע ׁ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 

געי הזמן והרחוב, הרי 'יודע יש שם אדם', הרי הוא אדם את עצמו, ונועל על עצמו מפני פ

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידצד
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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 
  בכלל אדם.שאין שם אדם', אזי יודעים שאין שם אדם, ואין הוא 

 

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

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

ַח ּתּוַקד ּבֹו:  ְזּבֵ ר  (ג)ַהּמִ 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  (ד)ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל ַהּמִ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ ּוָפׁשַ

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

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

לא ירד, שכל תורה לרבות הוא בא, לומר תורה אחת לכל העולים, ואפלו פסולין, אם עלה 

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: 

צץ בנתים: והרים את הדשן. היה חותה מלא מחתה מן כמדתו: על בשרו. שלא יהא דבר חו

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 

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

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)וציאו משם. ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום: ואין מקום למערכה, מ

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 

עלה. עולת תמיד היא תקדים: חלבי רבותינו במנין המערכות שהיו שם: וערך עליה ה

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

  

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 ושמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר  יהיו פחותין מן הבגדים

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

שחר. וברגלים מתחלת שליש אמצעי של אימתי תורמין הדשן בכל יום. משיעלה עמוד ה .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. 

ח במערבו של כבש. ונוטל את המחתה ועולה והיא היתה נתונה במקצוע בין כבש למזב

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. 

ותנים וצובר את הגחלים שחתה על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים. במקום שנ

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

 

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

ל יום נכנסין בכל יום בפייס היו עושין אותן. וכיצד היו עושין. כל כהני בתי אבות ש

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.

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

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.
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ו עליו. ג. כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה או אלף או כל מניין שיסכימ

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 

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

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 

יפקדם 'ו 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.

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

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 

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

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.

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

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 

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

בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר 

בין הערבים ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה. 

ן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כול
  מקטירה בין הערבים.
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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 

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

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

  

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

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

ְ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

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

ְהֶיה ֹלא ֵתָאֵכל:    ּתִ

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

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

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:  ח תחתיו מבניו.המשי

  כולה שוה לגבוה: כליל.אלא כולה כליל, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה: 

 

יש לציין לזה את המעשה מהרה"ק מברדיטשוב זיע"א שהיה ממתין בלילה הראשון של  .ז

  ר, ויוכל לקיים מצוות נטילת לולב.חג הסוכות כל הלילה, עד שיגיע הבוק

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.

ים וכן במוצאי חג הסוכות היה ער כל הלילה כדי לקיים מצוות תפילין, שנבצר ממנו לקי
  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. 
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על כן הוצרכו להזהירו ולהזכירו שיתאפק מעט ולא יגע במחתה לפני קידוש ידים ורגלים, 
  יוכל לקיים גם את מצוות תרומת הדשן ברוב תשוקה והתלהבות ושמחה.ורק אחר כך 

  

מצות עשה לקדש  א.: (הלכות ביאת המקדש פרק ה)הלכות קידוש ידים ורגלים, ברמב"ם  .ח

'ורחצו אהרן ובניו ממנו את (שמות ל יט) כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד שנאמר 

דיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים ידיהם ואת רגליהם' וכהן שעבד ולא קידש י
  '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.

ביארנו. אף מי שלא 'חוקת עולם' מה מחוסר בגדים מחלל עבודה כמו ש(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 
  דעתו. ואם עשה אחד מארבעתן צריך לחזור ולקדש.

קדש וחזר ועבד ולא קידש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשירה. וזה הכלל היה יצא מן המ 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 ואם לחזור מיד יצא] [כשחוזר טעון טבילה לחומת העזרה אם לשהות בחוץ יצא 

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.

פו באכילת אוכלין נטמאו ידיו מטבילן והן טהורות. ואינו צריך לחזור ולקדש. נטמא גו 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.

כהן גדול שלא טבל ולא קידש ידיו ורגליו בין בגדים לבגדים ובין עבודה לעבודה  ז.

ה"כ ועבד עבודתו כשירה. הואיל ואותן הטבילות והקידושין אינן שוים באהרן ובניו ביו

'ורחצו אהרן ובניו ממנו' דבר השוה בכל הכהנים מעכב שהוא קידוש (שמות ל יט) ונאמר 
  ראשון.
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קידש ידיו היום צריך לחזור ולקדש למחר אע"פ שלא ישן כל הלילה. שהידים נפסלות  ח.

  הקטיר החלבים כל הלילה צריך לחזור ולקדש ביום לעבודת היום.בלינה. קידש בלילה ו

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.

מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד מכלי השרת ה"ז כשר. אבל כלי החול אינם  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.

ד שירחץ בכלי. ובכל הטביל ידיו ורגליו במי מקוה אפילו במעיין אין זה קידוש כלל ע 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.

אלא יהיו כמים הכשרים לטבילה. טיט הנרוק שהפרה שוחה ושותה ממנו משלים למי כיור. 
  משלים למי כיור.זה הכלל כל המשלים למי מקוה 

(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) 

מי כיור נפסלין בלינה במו שביארנו. וכיצד היו עושין משקעים אותו במי מקוה או  יד.

  ו ממלאין אותו בכל יום בבקר.במעיין ולמחר מעלין אותו א

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.

כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו  טז.

ושוחה ומקדש. וכל החוצץ בטבילה חוצץ בקידוש ידים. ואינו מקדש כשהוא יושב השמאלית 
  '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.

קדש צריך שיהיה עומד על הרצפה. ואם היה דבר היא. וכן כל העוסק בעבודה מעבודת המ

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.
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ואין עבודה אלא בימין. ואם עבד בשמאל פסולה ואינו לוקה. רגלו אחת על הכלי  יח.

רואין כל שאילו ינטל הכלי  [רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה]רצפה ורגלו אחת על ה

או האבן יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשירה. ואם לאו עבודתו פסולה. קבל בימין 
  ושמאל מסייעתו עבודתו כשירה. שהמסייע אין משגיחין עליו.

תחובר בארץ. ואם עבד נתנדדה אבן מאבני העזרה לא. יעמוד עליה בשעת עבודה עד ש יט.

  עבודתו כשרה הואיל ובמקומה עומדת.

  

ת ְוַכּנֹו כא)-(שמות ל יזהכיור פרשת  .ט ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ אֹמר: ְוָעׂשִ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ : ַוְיַדּבֵ

ה ָמיִ  ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ ין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ ם: ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ְנֹחׁשֶ

ם ֶאל  ּתָ ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְוֹלא ָיֻמתּו אֹו ְבִגׁשְ ּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ּבְ ִמּמֶ

ה: ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְוֹלא ָיֻמתּו ְוָהְיָתה לָ  ה ַליהֹוָ ֶ ֵרת ְלַהְקִטיר ִאׁשּ ַח ְלׁשָ ְזּבֵ ֶהם ָ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: 

יר שבין המזבח והמשכן, ואינו משכן אהל מועד, והיה הכיור משוך קמעא ועומד כנגד או

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  את ידיהם ואת רגליהם.: (נט.)כלפי הדרום, כך שנויה בזבחים 

כיצד קדוש ידים ורגלים, מניח ידו הימנית על גבי רגלו  (יט:)יו, וכך שנינו בזבחים ורגל

להקטיר  בבאם אל אהל מועד.הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית, ומקדש: 

 ולא ימותו.קטרת שחרית ובין הערבים, או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה: 

אל המזבח. ורה נאמרו כללות, ומכלל לאו אתה שומע הן: הא אם לא ירחצו ימותו, שבת

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.

  

ממנו וגו'. הכיור רומז אל  וז"ל: ועשית כיור נחשת וגו' ורחצו אהרן ובניו (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 

הרחיצה לפי הפשט כי כל הקרב לשלחן מלכים לשרת וליגע בפת בג המלך וביין משתיו 
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רוחץ ידיו בעבור היותם עסקניות והוסיף לרחוץ גם הרגלים בעבור היות  א ח) (דניאל

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 

ו כלול בנתים כדאמרינן בספר יצירה כרת לו ברית בנתים רמז לעשר ספירות שיהיה כל גופ

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 

ובבא היום שהוא  בעבור כי בלילה זמן ממשלת מדת הדין על כן רוח רעה שורה על הידים.

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.

דיו ורגליו מן הכיור איתא בפירוש הר"י דמן עכו לספר יצירה וז"ל: וכשהיה הכהן מקדיש י

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 

ה מים דתמשיך מים מחסד ועשית כיור נחושת וכנו נחושת דרמיז לכנסת ישראל. ונתת שמ

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. עובדא דעגלא יהא מזומן מאן דיתקן ויעביד משכנא, ואתה שלום.

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 

אל הדין והמים שהיו בהן היו מי גשמים  שהוא חסד, ותחרץ שהרמז אליהם בהיותם נוטים

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 

גימטריא זה החסד הרב ז"ל שהחסד הוא בכלי הגבורה, ועל כן היה הכלי נחושת, וכן כיור 

בכלי הדין וי"ד אותיות וב' כוללים, והנה ידוע דשורש השפעות מימי החסד באין לעולם 

על ידי היסוד שהוא המריק שפע וברכה ומימי החסד לעולם, ועל כן נכון לכנות עניין 

הכיור המריק מימי החסד לבחינת יסוד, וצריך לומר דמה שכתב הרב שהוא בחינת נצח 

סוד, וכן כיור עם ד' אותיות גימטריא נצח דיסוד וח' אותיות, על כן היה היינו נצח די

רוחצין ממנו ידיהם ורגליהם שכן מיסוד עולין החסדים בדרך אור חוזר על ידי הנוקבא 
  כנודע.
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ב' ובמגיד פרשת תשא ביאור כי הכיור הוא רומז לכנסת ישראל וצוה שיתן בו מים שימשיך 

יו ולפי זה צריך לומר דכנו של הכיור הן הי"ב בקר אשר אליהם החסדים, אלו תורף דבר
  תחתיה והן ד' חיות הנושאות הכסא ארגמן, ע' ע' לו.

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

  

"ל: בענין הכיור טעם וז יד)רק א פלק (חהרמ"א ביאר רמזי פרטי הכיור בספרו תורת העולה 

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.

ו ובצד המזבח היה הכיור וכנו לקדש ממנ (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 

בתמיד מקדשים בו כאחד ומוכני עשו לו כדי שלא יהא המים שבו נפסלים בלינה כו'. לפי 

נראה כי הויות הכיור וכנו היה מורה על קבלת  (בפ"ד)נין שנתבאר הכוונה שהמשכנו והע

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 

מלמעלה ושיש מלאכים  השפעתן מבואר יפה. אלא בענין הכיור שהיה מורה על קבלתן

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 

כי עמך מקור חיים. וכבר כתב הרב המורה חלק שני  (תהלים לו י)מקור מים חיים ונאמר 

ק שנים עשר טעם בזה. על כן היה הכיור מלא מים רומז על המקור העליון שמלא פר

להשפיע על התחתונים. ולהיות כי הכהנים עובדי עבודת השם יתברך היה במקדש דוגמת 

על כן היו רוחצין ידיהן ורגליהן מן הכיור. רצה  (ח"ב פמ"א)מלאכי אלהים כמו שיתבאר 

ע משם ועל ידי זה נקרא רחיצת הכהנים קדוש ידים לומר היו מורים על מה שמקבלין השפ

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 

רה על ענין קבלת השפע רום ידיהו נשא וכבר כתבו המקובלים כי ענין נטילת ידים הוא מו

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)וארבעים מענין שתוף שם רגל ולזה היו המים פסולים בלינה כמו שנאמר 
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מונתך כי קבלת ההשפעה כל יום ויום ולולי זאת יתבטל מציאתם כי חדשים לבקרים רבה א

הוא יתעלה הפועל והצורה ובכל יום ויום אינן יכולין להתקיים לולי קבלת השפעתו ולא 

כדרך שאר פועל שלא יעדר הפעולה אחר שנפעל אף בהעדר הפועל ולזאת הסבה קראו 
  חלק ראשון פרק ס"ט. הפילוסופים השם יתברך צורת העולם כמו שהאריך המורה

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 

אם ירצה השם רוחצין בו ידיהם בבת  (ח"ב פמ"ו)דוגמת מלאכי מעלה כמו שיתבאר לקמן 

מחנה שלמעלה המקבלים השפעת השם יתברך בלי אמצעי וקבלת השפעתם אחת דוגמא 

כאחת ולא בזה אחר זה וכו'. מיכאל מימין ממלל וגבריאל משמאל מהלל ונגדם בא הוראת 
  דדי הכיור. וכו'.

ויעש את הכיור נחושת  (שמות לח ח)והיה עשיית הכיור מאספקלריאות המאירות כמו שנאמר 

ת אשר צבאו פתח אהל מועד. והוא רמז נפלא לכל מה שאמרנו וכנו נחושת כמראות הצובאו

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  ות לח ח)(שמולכן היה הכל נחושת ממורט כדמות מראה כמו שנאמר 
  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 

וזרעותיו ומרגלותיו כעין נחושת קלל וגו' ולכן הכיור היה נעשה ממראות הצובאות מטעם 
  שאמרנו.

ם יותר נאות שנאמר לפי דברינו שהכיור נעשה ממראות הצובאות מטעם שהיה בדמות אמנ

מלאכי עליון כמו שבארנו שנגדם באו הדגלים סביב לאהל מועד כמו שכתבו המפרשים 

פרשת במדבר סיני והם המראות הצובאות רצה לומר צבא שהיו חונין סביב לאהל מועד כמו 

ומטעם זה שהיה הכיור מורה על ההשפעה  שכתבנו שהם היו כדמות דגלים שלמעלה

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 

ו שאמרו מן הדרום התחלת השפעה למחנה מלאכים השנים עשר כמו שנתבאר לעיל. וכמ

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 
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הדרום שבמרכבה ומשם התחלת השפע למלאכים אבל משם ולמעלה אין שר נאחז והמשכיל 
  יבין.

שכתב ענין נאות לזה וז"ל לפי שאדם צריך רחיצה  (פ' תשא)המור ומצאתי לספר צרור 

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 

תו. וכל זאת ההכנה הצריכה לרוצה שהם מטמאות הגוף והנפש ולכן צוה ירחצו מים ולא ימו

(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)

כה להיות מהו מזבח של מעלה כמו שכתבתי לעיל דוגמתו בתחתונים ולפי שזו הרחיצה צרי
  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 

השכלים המשפיעים החכמה הם עשרה ועל ידן ניתן התורה והחכמה לארבעים יום ועל כן 

(עי' סוכה ה' להיות כי משה קבל למטה מעשרה התורה וכמו שאמרו  הכיורות מ' בת יכיל

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. 

ווין בקדוש ידים וז"ל: היו הכהנים מצ (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, 

וידי אדם מתחת כנפיהם, וכתב הרב המורה פ"ב  (יחזקאל א ח)וידוע מה שנאמר במרכבה 

הם על צורות שיעשה בהן כל מלאכת מחשבת, וכמו שביאר שם, וכל זה ח"ג שידי אדם 

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)סבה כמו שנאמר הרב המורה פ' כ"ח ח"א כי שתוף שם רגל הוא מורה על ה

ועמדו רגליו על הר הזיתים שרצה לומר סבותיו, והיו מי הכיור נפסלין בלינה להיות כי 

חדשים לבקרים רבה אמונתו, והיו המים בכיור שירחצו ממנו ארבע כהנים, נגד ארבע 

מחנות שכינה המקבלים ראשונה מן המלכות, ולא היו מקדשים מיושב אלא מעומד כי אין 

ע"כ דברי  וכל צבא השמים עומדים ממעל לו. (מלכים א' כב יט)ישיבה למעלה, ונאמר 

  רבינו הרמ"א.

  

 



  באר                           החייםה
 

קה  חיי תמיד משנה ד פרק א

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

וז"ל: ועשית כיור נחושת כו' נראה לפרש דהנה צוה השם  (כי תשא)איתא בנועם אלימלך 

יתברך ליקח בבגדי כהונה ג' דברים זהב כסף נחושת י"ל שתורה הקדושה רמזה לאדם 

דושה ועבודתו יתברך צריך הכנעה מתחלתה עד תכלית הכנעה כמאמר הרוצה לכנוס אל הק

התנא מאד מאד הוי שפל רוח ולזה רמז אותיות זהב שכל אות הוא מספר מועט מאות 

שלפניו לרמז להאדם הרוצה לכנום אל הקדושה שהיא מדריגה חשובה שהוא רמז זהב דבר 

ת הכנעה צריך למעט עצמו * חשוב צריך לשבר גבהותו וגדלותו אשר טמן בקרבו עד תכלי

כסף רמז לאהבה ותשוקה בעבודת הבורא יתברך כמו נכסף נכספתי כו' ואותיות כסף עולה 

במספרו כל אות מרובה מאות הקודם רמז שצריך להתגבר ולעלות למעלה מעלה בכל פעם 

עד תכלית יכולתו ואפשרו בעבודתו יתברך עד אין תכלית * ונחושת לשון נחש לשון נופל 

הלשון רוצה לומר הגשמיות דהיינו אכילה ושתיה ועניני גשמיות עולם הזה הבא מצד  על

הנחש צריך להכניס הכל אל הקדושה שיאכל וישתה בקדושה ובטהרה ובמחשבות טהורות 
  הכל למען עבודתו יתברך ובזה הוא גורם השפעות לישראל ולעולם.

דדים שבתוכו וצוה השם יתברך וזהו ועשית כיור דהכיור הוא דבר המשפיע ומריק מים מה

שיעשה כיור שיגרום השפעות על ידי נחושת היינו על ידי הגשמית שינהג עצמו בהם 

בקדושה ובטהרה * וכנו נחושת כנו הוא לשון מושב ויסוד דהיינו שיעשה יסוד גמור 

להשפעות להשפיע לישראל על ידי הגשמיות * ולכן מתחילה לא רצה משה רבינו עליו 

ל מראות הצובאות שיעשה מהם הכיור עד שצוה השם יתברך לקבל מהם כי השלום לקב

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 

ותאוויות האלו באים מהאשה המהרהרת  שפוגמים בחטא זה על פי הרוב חטא של הרהורים

חלילה בהרהורים לא טובים ולכן צוה השם יתברך שיקבל מהם כי השם יתברך יודע 

מחשבות שכוונת הנשים היה בהסתכלותם בהמראות למען יבוטל מהם ההרהורים מאנשים 

אחרים לכן צוה השם יתברך שיקבל מהם ואף שהוא גשמיות עב מכל הגשמיות גם זאת 
  להכניס אל הקדושה.הצורך 

וזהו ואתה קח לך בשמים פירוש שתעלה ריח נחוח במעשיך דהיינו אפילו מדבר הגשמי 

ביותר מכל הגשמיות תעלה ממנו ריח נחוח * וזהו ראש מור לשון מר רוצה לומר אפילו 

דבר שהוא תכלית וראש לכל המרירות תעלה ממנו ריח נחוח * דרור פירוש תראה שיהיה 

ירות ממלאך המות דהיינו מסטרא אחרא ומשעבוד מלכיות כל זה תגרום בכל דרור דהיינו ח

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 

ו כי אם הכל למען שמו והוא דבר קשה מאד שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ומתאוות

הבלתי אפשרי לעמוד בו אם כן אפריש עצמי מכל עניני עולם הזה הגשמי ולא אוכל ולא 
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אשתה כלל ואהיה פרוש מאד אל יאמר כן אלא צריך האדם להתאמץ במעט מעט לשבר כח 

שה בכל התאוויות ולסבב הדבר בסיבוב אחר סיבוב עד שיגיע לתכלית יסוד הקדושה ושור

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 

רמז לעולם הזה הנקרא לילה ואינה אלא כמו לינה אדם ביקר בל ילין * וזהו ותעבור 

ה ההוא במחנה רוצה לומר אף שכל המנחה ששלח יעקב היו המנחה על פניו והוא בליל

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 

קדושתו להעלות להקדושה והשכינה הנקרא אהל ומשה רבינו עליו השלום היה מתאמץ ב

הקדושה והשכינה * וזהו יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה רוצה לומר אף דבר שהוא 

מחוץ למחנה דהיינו דברים גשמיים שהם דבר חיצונית מחוץ להקדושה היה משה נוטהו 

ומביאו להקדושה * וזה נטה לו פירוש לו מוסב אל מילת אוהל. הרחק מן המחנה פירוש 

ך הגשמיות היה מרחיק מהקדושה * והקדושה והרוחניות שבו היה מעלה הדבר החיצוני שבתו

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 

שיו אשר עושה יראה וישגיח על אל האהל כו' דהנה העיקר לאדם ללמוד מהצדיק את מע

מעשיו הקדושים ובזאת יעיר לבו בקרבו גם כן בקדושה להתחיל בעבודתו יתברך. וזהו 

והביטו אחרי משה. ונצבו איש פתח אהלו רוצה לומר שהתחילו לעמוד על פתח וההתחלה 

של קדושה הזאת לעשות כיוצא בו עד בואו האוהלה מוסב על ונצבו איש פתח רוצה לומר 

תחיל כל איש להתאמץ ולהתחיל בקדושה עד שזכה לבוא אל האוהל ממש * ונחזור שה

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 

"ל בזמן שבית המקדש קיים היו קרבנות שיהא לך מזבח כפרה על עוונותך ע"ד שאמרו חז

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 

יהי רצון.  וישראל והשם ברחמיו יחזק ויאמץ לבבינו ללכת בכל דרכיו הקדושים אמן כן
  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 

מציון נברא העולם דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא וכו' עד אלו ואלו 

מציון מכלל יופי אלהים הופיע, ממנו מוכלל יופיו של  (תהלים נ)או שנאמר מציון נבר
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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 

ער השמים. כי כל החיות של כל העולם נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה ש

הזה וכל הברכות והשפעות הטוב והמיטיב לכל, הכל יורד בתחילה לשם ומשם מתחלק לכל 

דברו על לב ירושלים,  (ישעיה מ ב)יושבי הארץ כי שם נקרא לב הארץ בסוד הכתוב 

וכאשר באדם כל הכח מן המאכלים בא תחילה אל הלב שהוא מלך בכל האברים שבגוף, 

הלב לוקח לעצמו הזך והנקי ואחר כך שולח מאתו כח לכל האברים דרך מעבר הורידין ו

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 

פעה הבאה משמים. ושם נקרא נשקי ארעא השמים כי שם הוא שער הראשון לקבלת ההש

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 

לנוה לעילא לעילא להיות יורד כל שפע טוב וברכה ורחמים וחיים ממקור מחיה החיים 

אפריון למכון בית אלהינו. ושם מקדש ה' כוננו ידיך שהוא ככן ובסיס ליו"ד שבמקור 

העליון אשר משם נמשך כל אלה, ועל כן בעת הבריאה שהיה העלאת המיין נוקבין מניה 

וביה כידוע משם עלה ולשם ירד ונעשה אבן שתיה וממנה הושתת העולם להיות נפרץ ימה 
  וקדמה ולכל צדדיו.

תנו רבנן איזהו קידוש ידים ורגלים מניח ידו הימנית על גבי  (זבחים יט:)מרו חז"ל והנה א

רגלו הימנית, ידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש, כי את ידיהם ואת רגליהם 

לומר שעם ידיהם יהיה רגליהם ועם רגליהם יהיה ידיהם. וזה אמר הכתוב בראשית ברא 

ראשית הבריאה היתה במקום שמחובר הארץ לשמים  אלהים את השמים ואת הארץ כלומר

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 

ע וברכה ידי תפילות ובקשות ומעשים טובים, ועם הארץ יהיה תמיד השמים להוריד שפ

וחיים עד העולם והכל על ידי נקודה אמצעית הלזו ששם נשקי ארעא ורקיע. ואף זה 

שאומר מן הצדדין נברא יודה לזה שהשקפה הראשונה עת אשר משמים אל ארץ הביט היה 

העיקר אל מקום זה הנקרא שער השמים, ואך שלום שלום לרחוק ולקרוב, ואמרו חז"ל 

לקרוב אבל ודאי הקרוב קרוב וסוף מעשה תחילת המחשבה  לרחוק ברישא והדר (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 

  רגליהם. ע"כ.ורגלים מן הכיור שהיה בבת אחת ממש מפני שנאמר את ידיהם ואת 
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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 

שמה מים ורחצו אהרן וכו'. והנראה כי הנה נודע להבאים בסוד ה' בקבלת מרן הרב האר"י 

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, 

ובמקום הגבורות שם נאחזים הקליפות, והם מסתלקים ומתפרדים על ידי המים הנשפכין. כי 

הם הדוחין ומגרשים הקליפות לבל יינקו משם. והנה  מים הוא בסוד החסד ומימי החסד

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 

באופן שאינן נגרשים דמשיחא ששם חוצפא יסגי והחיצונים יש להם שליטה גדולה מאוד 

משם בכל ימות החול כי אם בערב שבת קודש שאז נתוסף אור גדול בכל העולמות בסוד 

תוספת שבת, ויורד האי שלהבותא דאשא להפריד הקליפות מהעולמות טרם בא שבת 

קדשנו, ואז הם נרחצים גם למטה על ידי חמי חמין לרמז על האי שלהבותא דאשא, ואז 

מה שהאדם רוחץ על כל פנים פניו ידיו ורגליו בערב שבת קודש ברשפי אש שלהבת י"ה 

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 

וב' מדברי הנביאים. שבתורה, זכור וזה לשונו, ד' דברים נאמרו בשבת ב' מן התורה  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' 

קון רב ומשקה וכו'. הרי שהרחיצה והסעודה הושוו בפסוק אחד. כי חיוב גדול הוא ותי

בעולמות עליונים ותיקון לנפשו ורוחו ונשמתו לטהרם ולרחצם מכל בחינת אחיזת החיצונים 

הכל כנודע לחכמים יודעי העתים. והנה נודע אשר עיקר בחינת אחיזת החיצונים בנפש 

האדם לא נמשך אלא מהאי זוהמת הנחש שהטיל בחוה ויצאו בניה אחר כך מזוהמים בזוהמה 

, שבכל בחינת הקצוות (בראשית ג טו)א ישופך ראש ואתה תשופנו עקב ההוא. ועד היום הו

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' 
  אלא בעקביים ששם חוצפא יסגי.

ן הזה היה רומז הכיור כי הכ' רומז על עשרים הקצוות שבידים ורגלים שנאחזין ועל העני

שם החיצונים והוא עבור ששם מתגלה בחינת הגבורה ובמקום הגבורה שם אחיזתן כאמור. 

ולזה סמך הכ' אל רי"ו מספר גבורה וזה כיו"ר עשרים אצבעות הנאחזים בגבורה, ונחש הוא 

פה רשע לצדיק ומבקש להמיתו כפירוש רש"י ז"ל שם השטן תשופנו שם בעקבו, ובזה צו

ואתה תשופנו עקב, ואף משם תמיתנו וכו'. ועל כן היה של נחשת  (בראשית ג טו)בפסוק 
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. כי החיצונים (שבת נה.)לרמז על זה ששם הוא אחיזת הנחש. ות' היא תמות כמאמר חז"ל 

[או אפשר ף כאשר יוכלו. כל מגמתם להרע, ולהיטיב לא ידעו. ובמקום אחיזתן ממיתין תיכ

אך ה' לא יעזבנו בידו, וצונו לגרשו משם על ידי מים הנאמנים  נחשת נחש תשופנו, והבן]

מימי החסד, ועל ידי הכלי הנקרא אנטל או נטלא שעם הכולל הוא חושבן הוי"ה ואדנ"י 

כמו שאיתא בכוונות, שבזה הוא מרחיץ ומטהר את אברים הללו מגילולי עבודה זרה הם 
  ליפות שסביב רשעים יתהלכון.הק

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]

ן ישראל כשהן מתקשטות, והנשים הביאו אותם לנדבת המשכן והיה משה רבינו מואס בה

מפני שעשויין ליצר הרע. אמר לו הקב"ה קבל אותם כי אלו חביבים עלי שעל ידיהם 

העמידו הנשים צבאות רבות במצרים כשהיו בעליהן יגיעים בעבודת פרך היו הולכות 

ומוליכות להם מאכל ומשתה וכו' ונוטלת המראה ורואה עצמה עם בעלה במראה וכו' ומתוך 

קות להם ומתעברות ויולדות שם וכו' עד כאן. ולכאורה כך הביאו בעליהן לידי תאוה ונזק

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'.

כולם היו גלגולי ועוד לאלוה מילין על פי הנזכר. כי נודע אשר אותו הדור שהיה במצרים 

נשמות מניצוצי קרי שיצא מאדם הראשון באותן ק"ל שנים שפירש מאשתו, והמשיך אותן 

הנשמות שהם באים מצד הטוב להאי קליפה תקיפא דאיקרי רע וכו'. ונתגלגלו בשלושה 

דורות וקבלו עונשם. שהם בדור המבול ודור אנוש ודור הפלגה. ואחר כך נבחנו שנתגלגלו 

(בפרי עץ חיים שער חג רדו לגלות מצרים. הכל כמו שאיתא בדברי הרב ז"ל בדור ההוא שי

. 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 

לו הבעולות גל נעול אלו הבתולות וכו'. ודבר זה גן נעול א (ויקרא רבה לב ד)ואמרו חז"ל 

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 

ם המצרים כמאמר חז"ל עליהן הכתוב בשמו יתברך שהיו כולם בני אבותיהם שלא שלטו בה

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 

המורה על אחיזת זוהמת הנחש, והוא בא לטהר  גדול וביד חזקה. ועל כן כיור הנחושת

האצבעות מזוהמא ההוא, טוב ויפה הוא להיות נעשה ממראות הללו המורים על בחינה זו 
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במה שהכניעו ישראל זוהמתם. שעל ידי המראות היו נזקקין לבעליהן ולא היו מתאוין 

ושבן צ"א שהוא לטומאת בני אל נכר. והנה מלת וכנו עם מספר אותיותיו במילוי עולה לח

צירוף הוי"ה ואדנ"י בחינת הכלי אנטל הנזכר, המועיל להרחיץ ולטהר את קצוי האצבעות 

על ידי מימי החסד. ולזה יאמר הכתוב ועשית כיור נחושת שהכיור יהיה נחשת לרמז על 

הנזכר אחיזת זוהמת הנחש בעשרים הקצוות הנאחזים בגבורה, ועל כן יהיה וכנו נחשת 

שהוא הכלי המוכן לנטילה יחוד שמותיו הוי"ה ואדנ"י ברוך הוא, יהיה  לרחצה ש"וכנו"

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 
  הקליפות. ולזה אמר:בסוד החסד אשר עליהם שמגרש כל בחינת אחיזת 

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 

שם, לא כן במקדש כי על כל פנים היו נכנעים שם הקליפות מרבות הקדושה ואור אלהים 

ה' והיו יכולין לגרשם שם גם מאצבעות הרגלים. ועל כן היה הכיור מרמז  המאיר במשכן

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 

רגלו הימנית וכו' ומקדש. כי על כל פנים היה קשה ידיו ורגליו וכו' מניח ידו הימנית על 

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 

העולמות שהם ע"ב ס"ג מ"ה (המורים על ט' יודי"ן שבשמות הכוללים כל הכיור 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)

בעוברי עבירה אינם על צד הנקמה לומר לפי שמרדת בי אנקם ממך, כי לא זה הוא דרכי 

וחימה אין לפניו לעשות דבר בחימה לנקום, וכל היסורים והעונשים  אלהינו יתברך שמו

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 

אביה כבראשונה לראות באור פני מלך  הנאחזים בה על ידי העוונות שתוכל לשוב לחיק

 (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 

ם ששמו של הקב"ה נמחל לו ביסורין ועיין שם עוד הפלגת טובת היסורין שאין ערוך אליה

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 

 



  באר                           החייםה
 

קיא  חיי תמיד משנה ד פרק א

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

וכו' עד מכל הטורח שטרח בו וכו' לא החזירוהו למוטב אלא היסורין. או לשאר דרכי 
  שביארנום במקום אחר.טובות 

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 

, רק הרע בעצמו שעשה האדם הוא (בראשית רבה ג ו)שמו על הרעה לעולם כמאמר חז"ל 

תיסרך רעתך וגו'. והוא לפי שבעוונות מגביר  (ירמיה ב יט)נישו כמאמר הכתוב מיסרו ומע

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 

הם ממיתין אותו תיכף כי צופה רשע לצדיק  אחיזת הקליפות שיעור שיוכלו להמית אותו

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 
  ממית.בכפיפה, הם עושים לו מה שירצו כי השטן הוא היצר הרע עולה ומסטין יורד ו

ולזה בא הצווי במצוה זו בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו. כי הנכנס אל אהל 

מועד שהוא מקור הקדושה בלתי קידוש ידים ורגלים הרי הוא ח"ו מכניס אחיזת הקליפות 

הנאחזים בקצוות הידים ורגלים אל הקודש פנימה, ומשם עושה פגם למעלה בשורש נשמתו 

באהל מועד אשר בשמים להעלות עליה מחושך החיצונים והקליפות, אשר בקדושה עליונה 

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 ב ומובא במגן אברהם בסימן ד)(בתולעת יעקאמות בלי נטילת ידים חייב מיתה כמו שאיתא 

ארבע אמות של אדם הוא מקומו. ואך היוצא מחוץ לארבע אמותיו הרי הוא מכניס הקליפה 

למקום טהור ותיכף מגיע הפגם למעלה שיאחזו החיצונים בהקדושה בשורש נשמתו בתחילה 
  וחייב מיתה ח"ו. לכך ירחצו מים וה' עליהם יחיו כדבר האמור. ע"כ.

  

ר 'אור התורה' להרה"ק רבי שלום תאומים זיע"א, בן אחיו של ה'פרי מגדים', כתוב בספ

תלמיד הרה"ק הרב רבי ברוך ממעזיבוז זיע"א ואחיו הרה"ק הדגל מחנה אפרים מסדילקאב 

, מה טעם כתוב בנחושת 'ועשו' ולא 'ועשית' (פרשת כי תשא)זיע"א, ומבאר על ענין הכיור 

ר בפרשת כי תשא, ולא יחד עם שאר כלי המשכן. כמו בזהב. וכן מה טעם כתוב הכיו

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 

ועשיותיו, היינו אומן מופלא. אמנם מה שיהי נוגע 'לרחצה', זה יהיה מלאכתו של משה 

תיכף כאשר יתן אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ויתן בו מים, אזי תיכף יתברכו מימיו 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקיב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ויהיו טיפיים עולים מלמטה, וינבע מעין מים מתחת קרקעיתו של מקום הכיור דרך כנו עד 

שהמים שנתן משה לא יפסקו לעולם, ויהיו כמו מקוה מים אשר לא יכזבו מימיו, אפילו 
  סיעין מסעות, והבן.בעת מ

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 

. וגם נאמר 'לרחצה' אצל הכן, וגם נאמר 'ונתת שמה מהגמרא (שם) שגם בכן יש בית קיבול]

כאילו שם מעין מים חיים נובעים, וגם נאמר כאן כי הוא מופלג בדבר זה משאר כלי  מים'
  המשכן. וכו'.

שאמרו, כיצד קידוש ידים ורגלים, הכהן מניח ידו הימנית על גבי  (יט:)דברי חז"ל בזבחים 

רגלו השמאלית, ומקדש ידיו ורגליו בבת אחת. ואם היתה דרך נטילה לא היתה ראויה 

נטילה צריכה להיות כל אחד בפני עצמו, ולא יגעו יד ביד ורגל ברגל עד לעשות כן, שה
  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 'ַויָּ  (שמות מ ל)לתרגום יונתן על פסוק  ּמָ ן ׁשָ ּתֵ ַח ַוּיִ ְזּבֵ ין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ ּיֹר ּבֵ ם ֶאת ַהּכִ ׂשֶ

יֵני  ִסיֵסיּה ּבֵ ּיֹוָרא ַעל ּבְ ֵוי ַית ּכִ ַמִים ְלָרְחָצה', מצאתי שאהבה נפשי שפירש הפסוק וז"ל: ְוׁשַ

ן ַמִיין ַחִיין ְלִקידּושׁ  ּמָ ָחא ִויַהב ּתַ ן ִזְמָנא ּוֵביֵני ַמְדּבְ ּכַ ל יֹוַמָיא.  ַמׁשְ ְסִקין ְוָלא ַסְרַין ּכָ ְוָלא ּפַ

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 

ום ית בסיסיה נעשים המים מים נובעים מהתהום דרך הכן ולא פסקו המים. וזה שהביא התרג

שלא נזכר במקרא, להרמיז על דברינו שהכן הוא צורך כלי כמו הכיור. ע"כ. וממשיך שם 
  עוד בביאור ענין זה עי"ש.

  



  באר                           החייםה
 

קיג  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

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  המפרש. .א
  תפארת ישראל. .ב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקיד

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

ְגֵרפֹות:   יש להםכמין כסוי קדרה של מתכת דק, ויעים. וצורתם ּמַ
  .י. בהם צוברים את האפר לתפוחטידית

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  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
  ג'. רש"י שמות כ"ז  .ט

ת: (שם)הפסוק  ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ ָתיו ְלָכל ּכֵ נֹו ְוָיָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ ְ יֹרָתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ   .ְוָעׂשִ
ֵמיּה ּוַמְגרֹוְפָיֵתּה ּוִמְזְרָקֵתּה ְוִצנּוְרָיֵתּה ּומַ תרגום אונקלוס:  ָרָוֵתּה ְלִמְסֵפי ִקּטְ ַסְכּתְ ד ּפְ ָיֵתּה ְוַתְעּבֵ ְחּתְ

א ד ְנָחׁשָ ְעּבֵ   .ְלָכל ָמנֹוִהי ּתַ
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
 

קטו  חיי תמיד משנה א פרק ב

ּ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]

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

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  י רש"י, נראה שצורת המגריפות שהם היעים, כעין זה:עפ"
  

 
  

  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)מדבר וז"ל רש"י בב
  .להפכן, כדי שיתעכלו יפה ומהר

  המפרש. .יב
  תוספות יום טוב.  .יג

וכן דברי  ',תרבא'תרגם אונקלוס  את הפדר.: (ויקרא א ח)זה לשון הרמב"ן בביאור תיבת 'פדר' 
שאיננו שם לחלבים כולם רק לחלב הדק  ולפי דעתי ,ואין למלה חבר ,כל המפרשים פה אחד

שמפריד בין הקרבים העליונים  ,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  ,ות לפרסו על הצליוכן נהגו חשובי האומ ,של מעלה שהחלב ההוא ראוי לפרסו ולכסות בו
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקטז

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

ָ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
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וכן הוא כנויו בפי  ,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

, גדי שהוא עיף על ידי נענוע ונגיחות שמנגחין זה בזה. אף כאן סונקים (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  מסנקשם בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל: וכתוב 

  וכו'. מקרקעית המקוה והחזירו לצדדיו,
  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: ז) (יגהרא"ש ציין לפסוק בנחמיה  ַחְצֵרי ּבֵ ה ּבְ ּכָ . והכוונה לשכה. כי נו"ן ולמ"ד ִנׁשְ

  מתחלפות.
תוֹ על תיבת  (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

  .אל)ישר
  תפארת ישראל. .יז



  באר                           החייםה
 

קיז  חיי תמיד משנה א פרק ב

ַ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
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
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  ויקרא ו' ב'. .יח
 מצותן.של קרבנות שנזרק דמן ביום: הקטר 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'

 הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילההרי הענין : (ויקרא ו ב)ברש"י 
  וכו'. ע"כ.

ֶקר' (שמות לד כה)כמו שכתוב  .כ ָחא. והתרגום: 'ְולֹא ָיִלין ַלּבֹ ר ִמַמְדּבְ . ופירש ְוָלא ְיִביתּון ְלַצְפָרא ּבַ
. . ע"ככתרגומו, 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: 
  .אם עלו איבריו בראש המזבח קודם עלות השחר אף על פי שלא נקרבו אינם נפסלים

לן בראשו של מזבח מקטר  ,איברים שלנו בעזרה מקטר והולך כל הלילה: (זבחים פז.)בגמרא 
  .והולך לעולם

  . תפארת ישראל.המפרש .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 ,אברי תמיד
אם אין צדי מזבח נראה לרבי מקום שהוא פנוי ו ,וכבש הרי הוא כמזבח לכל דבר ,לינה במזבח

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקיח

 ,רו את האברים על המערכהיולאחר שיסדרו את המערכות יחז
  .כבשויציתו בה הא
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ולאחר שיסדרו את המערכות , הצדדין מחזיקין סודרין אותם בסובב או על גבי הכבש (מן)
  יחזירו את האברים על המערכה ויציתו בה האור.

ה כבש שכנגד גג הסובב, או על גג הסובב גופי ל גבירצה לומר יסדרום עבתפארת ישראל וז"ל: 
המזבח, רק צריך  ל גבילו נשארו עכאי יהלה דשם הוא למעלה מחצי גבהו של מזבח, והו

, אבל )כפ"ב מ"ה(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 "ן על גבי כבש או על גבי סובב. אבל על גבי יסוד לא דאסודר: (יומא מה:)בתוס' וז"ל 

בלינה אם ירד אבל סובב שהוא מחצי המזבח ולמעלה הרי הוא כמזבח ואין לינה מועלת 
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
 

קיט  חיי תמיד משנה א פרק ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

כאק  חיי תמיד משנה א פרק ב

Q    גובה המזבחR 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכב

  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
  רמב"ם. המפרש. רע"ב. תפארת ישראל. .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

 ישראל בסימני צורת המזבח.תפארת 

  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 
מ"מ היה רחוק מעט ממנין זה, כלומר יותר משני מאות כורים, ולכן אנו יכולים לומר  גוזמא,

ומשום הכי אין אנו צריכים לבקש טעם על מנין זה,  עליו להפליג הדברים באמת כשלש מאות,
 



  באר                           החייםה
 

קכג  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 
  נים מועילים לזכרון.רצה לשנות כי שווי העניי

  . תפארת ישראל.(ויקרא ו ד)עפ"י המפרש. רש"י  .כח
  אמנם לשיטת הרמב"ם מוציאים לחוץ את האפר בכל יום. ורק ברגלים אין מוציאים.

  ויקרא ו' ד'.  .כט
הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה, מוציאו  והוציא את הדשן.: (ויקרא ו ד)ברש"י  .ל

  .חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יוםמשם, ואין זה 
ר ָהְיָתה ְכִלי : (תמיד ה ה)האופן 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  הּ ָגדֹול ַמֲחֶזֶקת ֶלֶתְך, ּוׁשְ
ָחִלים וְ  ב ּגֶ ת, ּכֹוִפין אֹוָתּה ַעל ּגַ ׁשֶ ּמֶ ה ְדָבִרים ָהְיָתה ְמׁשַ לׁשָ ל. ּוׁשְ ְלּגֵ ּלֹא ִתְתּגַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַעל ִמְלַמְעָלן ּבִ

חַ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ן ֵמַעל ּגַ ׁשֶ ּה ֶאת ַהּדֶ ת, ּומֹוִריִדין ּבָ ּבָ ׁשַ ֶרץ ּבְ ֶ   .ַהׁשּ
עומד למעלה  חדופן זה וכדמסיק, כהן אשבו מורידין הדשן מהמזבח באובתפארת ישראל: 

ואוחז בפסכתור וממלאו דשן, וכשנתמלא, אז אוחז בשלשלת ומשלשלו מעט מעט למטה, וכהן 
הפסכתר נשמט לאט  האחר שעומד למטה אוחז בשלשלת השני ומושכו למטה, באופן שיהי

ריקן לאט ביושר דרך הכבש למטה, ולא תתגלגל בבת אחת מהר למטה וישפך הדשן, וכשהו
  .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 

וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה  שמחזיק לתך. ומורידין אותו למטה.
  .באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח

כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן. ואין 
  .להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה. ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן

צאתו לחוץ עבודה. אין בעלי מומין מוציאין אותו. וכשמוציאין אותו לחוץ ואף על פי שאין הו
לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה. ולא חזירים גורפים אותו. ולא 

  . ע"כ.'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסור ליהנות בו ג) (ויקרא ויפזרנו שם שנאמר 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכד

ֵ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
  ש.המפר .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 הכילא הפיסו עליה, אפ הכא
  .שיתלו הרואין בעצלות הכהנים נןדישנוה ברגלים, ולא חיישי

והוא 'השקו את התמיד בכוס של זהב' לפני  גמרא. לשיטת רבא בגמרא יש עוד דבר רביעי, .לה
, ולשיטת רבא זהו גוזמא שמשקים (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  
אפילו את קרבן התמיד משקים רבא, שאין זה גוזמא, אלא אין עניות במקום עשירות, ולכן 

  בכוס העשוי מזהב ממש.
  פרק ג' משנה ח'. .לו

  הערה: המראי מקומות דלהלן הם למפרשים במסכת מדות.
  תפארת ישראל. .לז



  באר                           החייםה
 

קכה  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)ות הם מעץ ארז הכלונסא .מ

  תפארת ישראל. .מא
  רמב"ם. רע"ב. .מב
  תפארת ישראל. .מג
  תוספות יום טוב. .מד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקכו

  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
 

קכז  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 תמידקכח

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
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  רר"ש. תפארת ישראל. .מז
	תמיד כ"ט. רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל.גמרא  .מח 	

	המפרש תמיד כ"ט. .מט 	

  תפארת ישראל. .נ
 שקלים פ"ח מ"ה. גמרא תמיד כט: חולין צ: .נא



  באר                           החייםה
 

קכט  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

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
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 המפרש. .נב

  המפרש. .נג
ֲעֵלי מּוִמין : (ב ה)במסכת מדות  ם ַהּכֲֹהִנים ּבַ ָ ׁשּ ת ָהֵעִצים, ׁשֶ ּכַ ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ

ַח.ַמְתִליעִ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ סּול ֵמַעל ּגַ ְמָצא בֹו תֹוַלַעת, ּפָ ּנִ   ין ָהֵעִצים, ְוָכל ֵעץ ׁשֶ
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 
לא יביא נסכים לא מיין מעושן ולא סולת שהתליעה ולא יבלול בשמן שריחו או טעמו תמימים ש

  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.

יין פסול או סלת או שמן פסול או עצים פסולים למזבח הרי הדבר ספק אם דומים המקדיש  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  ',קד על המזבחאש תמיד תו'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

 .במזבחכלומר מצות מערכת האש אשר יעשו בכל יום 

 המפרש. .נה

 תפארת ישראל. .נו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקל

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

ּ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
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 המפרש. .נז

 המפרש. .נח

  שני דיעות בגמרא מה הטעם שאין מביאין עצי זית וגפן. .נט
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 ראל: תפארת ישראל. וז"ל התפארת יש .סא
  .אבל של זית וגפן גם זקנים עושין על כל פנים מעט פירות חשובות

מייתי תאיני  ,דאמר רחבה ,כדרחבהבגמרא בענין עצי תאנה שאינם עושים פירות וז"ל: 
קורה  ,ירטוןוקברי היכא דמסיק ימא ש ,ושייפי להו בחבלא דצבתא דסריך עליה בזרא ,חיורתא

  ע"כ. ותלת בריכי מינייהו לא מחזקה להו גמלא. ,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:)ופה מייתינן במסכת עבודה זרה בס

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  .י ליה היכא דמסיק לה ימא שירטוןוקבר ביה בארעי זרע גרעין כמו שפירשתי.
שהים גדל ומתוך לחלוח המים לא ימות האילן שאם לא היה שם קבור ימות מתוך שאין בו 

ומתוך שהוא אילן סרק ואין גדל בו פרי שמכחישין כחו גדול כל כך שראוי  .קורה עבדא קליפה.
המזבח, ותלת סיכי מינייהו ענפי  לקורות לעשות ממנו בנין אותן ענפים הדקין לוקחין לצורך

דף של גשר אינו יכול לסובלן מרוב גודלן, גמלא גשר  .לא מחזקה להו גמלא 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.

 .בויםוואלנוס אגוז ביאר התפארת ישראל: .סב



  באר                           החייםה
 

קלא  חיי תמיד משנה ד פרק ב

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
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
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העושה שמן אפרסמון. ואני שמעתי, שהוא  .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: 

פיכטענהאלץ שמן, שאלו העצים מתלהבין יפה, ולא לקחו עצי ארזים התפארת ישראל כתב: 
 ., מדמעלין עשן הרבה)כפ"ג דפרה(ארנים וברושים 

 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 עפ"י תפארת ישראל בסימני הציור. וז"ל התפארת ישראל: מערכה גדולה  .סו

 כבש. המזבח, נגד חצי מזרחי של

 תפארת ישראל. .סז

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .סח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלב

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

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
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להלן משנה ה'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני  .סט
 .(להלן משנה ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב ח)ונה משולחן לחם הפנים הבזיכי לב

 להלן משנה ה'. .ע

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .עא

 ויקרא ו' ה'. .עב

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'. .עג

 ' ו'.כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה'. והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד .עד

 גמרא יומא כ"ב. המפרש. תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .עה

 המפרש.  .עו

 עי' תפארת ישראל.  .עז

 תפארת ישראל.  .עח



  באר                           החייםה
 

קלג  חיי תמיד משנה ה פרק ב

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

ְ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 

, ארכם ורחבם אמה על אמה, ועביים כמו מחק פגגזירי עצים
  .פדגדיש של סאה

  

  ה משנה
  

ְררוּ  ם ּבֵ ָ ר, ָיִפין ְתֵאָנה ֲעֵצי ִמׁשּ ֲעָרָכההַ  ְלַסּדֵ ה ּמַ ִ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  בֹוָנהלְ  ְבִזיֵכי ׁשְ
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 רע"ב. .עט

 המפרש. תפארת ישראל. .פ

 . תוספות יום טוב. תפארת ישראל.(הלכות בית הבחירה ב ז)ראב"ד  .פא

 המפרש. רע"ב. .פב

 דין ומוספין ב' ג'. ועיין במפרשים כאן.יומא כ"ו: רמב"ם הלכות תמי .פג

 זבחים ס"ב: רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'. .פד



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלד

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 הְתֵאנָ  ֲעֵצי ,פהבחרו מתוך העציםִמׁשּ

ר , כדיפווטובים ֲעָרָכה את ְלַסּדֵ הה ַהּמַ ִנּיָ טֶֹרת. ׁשְ   ַלּקְ
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 ןֶקֶר  ִ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 

  מערכה זו. מהעצים שכבר בחרו עבור
שבחרו מדיר העצים. ונראה כוונתו שהלכו ובחרו במיוחד עצים  (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

, וחטא אדם הראשון )כיומא דמ"ד א'(משום דקטורת מכפר על לשון הרע ישראל:  וכתב התפארת
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

רצה לומר שהיה המדורה של קטורת משוכה לצפון תפארת 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 
ד' אמות לצפון מקרן מערבית דרומית של מזבח, שם מכוון נגד פתח מכנגד פתח אהל מועד, ו

 



  באר                           החייםה
 

קלה  חיי תמיד משנה ה פרק ב

עֶֹמד ]ז[ ָחִלים ְסִאים ָחֵמׁש  ּבְ כמות של עצים כדי משערים לסדר , ּ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
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[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]

, אם כן פתח האולם דינו כפתח ההיכל, ונקרא גם כן פתח אהל בש"ס] ב', שכתבו דספיקא הוא
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 

לכאן היה גג המזבח עודף על פתח האולם, ואלו  פתח האולם וארבע אמות לכאן וארבע אמות
הד' אמות שגג המזבח עודף מכאן ומכאן, לא היו נגד פתח האולם, נמצא שכשמושך לעשות 

 .המדורה להקטורת ד' אמות מהקרן, תהיה המדורה מכוונת נגד פתח אהל מועד]

שיעור קבוע לה, ומערכה גדולה וודאי היתה גדולה מזו, רק לא היה מפרש. תפארת ישראל.  .פט
  .(תפארת ישראל) 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 
שהיה חותה לא היה יכול להכניס הגחלים בפנים דגנאי הוא להכניס כלי כסף בפנים שאין 

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

והיינו דתנן לקמן נתפזר ממנו כקב גחלים מכבדן לאמה וצריך  ,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

: ודבר ברור בתורה שהוא ג)-(הלכות תמידין ומוספין ה בברמב"ם י בזיכי הלבונה ענין שנ .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  ן בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ לבונהונותנימערכה 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.
  יכין מעכבין זה את זה.מעכבין זה את זה. והסדרין והבז

בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי  .ט: יא)-(הלכות תמידין ומוספין ד טוכן ברמב"ם 
לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין בשחר אנשי אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של 

זוכה בה  שחר ושני כבשי עולה של מוספין. וכל שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר הוא
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלו

ָחִלים ְסִאין בשבת משערים לסדר כמות של עצים כדי שיצא  ,ּגֶ

ם גחלים,מזה שמונה סאה  ָ ׁ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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בשני כבשי מוסף. והמשמר האחר שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות לתמיד של בין 
  .הערבים. ואלו ואלו חולקין בלחם הפנים

ואין אוכלין את הלחם עד שיקטירו שני בזיכי לבונה על האש. והלבונה טעונה מלח כשאר  .י
  .הקרבנות

 . כהנים מקריבין את שני הבזיכיןואחר קרבן המוספין מקטירין שני הבזיכין. ושני  .יא

 מפרש. תפארת ישראל. .צב



  באר                           החייםה
 

קלז  חיי תמיד משנה ה פרק ב

Q   המערכות והתפוח על המזבח R  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקלח

לאחר שסידרו את שתי המערכות, מביא אותו הכהן שזכה 
, שארכם ורחבם אמה על צגעציםבתרומת הדשן את שני הגזירי 

, 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 

 יִריןַמֲחזִ  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 

תְלִלׁשְ  ָלֶהם ּוָבאוּ  ְוָיְרדוּ  .צזהתמיד ִזית,  ּכַ 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

ר שום דבר המפרש כתב שמחזירין אותם רק לאחר הקרבת קרבן תמיד, שהרי אסור להקטי .צו
במערכה זו קודם התמיד. אך התפארת ישראל כתב שמחזירין אותם עכשיו לפי הסדר במשנה, 

 ואסור רק להעלות שאר קרבנות קודם התמיד, אבל לא כשהם כבר על המזבח. ועי"ש.

 תפארת ישראל. .צז

 רע"ב. המפרש. תפארת ישראל. .צח

  תפארת ישראל מדות ה' ד'.  .צט



  באר                           החייםה
 

קלט  חיי תמיד משנה ה פרק ב

סנהדריה קטנה של  א.יש בבית המקדש שלשה בתי דינים: 
 ב.מבפנים. , ליד פתח הר הבית המזרחי קעשרים 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  חולבחצי ה הסנהדרין יושבים
שהרי 'אין ישיבה בעזרה אלא למלכי  ]ח[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 

  .קהנמצא בחלק המערבי של הלשכה. ונמשך הקדושה לפי הפתח
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  סנהדרין ב. .ק
  נהדרין י"א ב' ובתפארת ישראל שם.ס .קא
יומא כ"ה. וברש"י. ופשוט שלשכת העץ ולשכת הגולה הגיעו גם כן לאותו הגובה של לשכת  .קב

  'וגג שלשתן שוה'. (מדות ה ד)הגזית, כמו שכתוב במשנה 
  יומא כ"ה. .קג
  יומא כ"ה. .קד
ר הר"מ קזיס זלה"ה במדות . וביא(שם). וכן משמע ברבינו חננאל ובריטב"א (יומא כ"ה)מאירי  .קה

ונ"ל שנוכל למצוא שיהיה החול לצד מערב, והקודש לצד מזרח, כשנניח שלשכת הגזית  וזתו"ד:
תהיה מונחת בקרן מזרחית צפונית של העזרה, ויהיה לה פתח לחיל בצפונה סמוך לכותל 

ח מערבי שלה, ופתח לעזרה בדרומה סמוך לכותל מזרחי שלה. ולכן יהיה חציה שלצד מזר
  קודש, וחציה שלצד מערב חול. וסמוך לה לצד מערב יהיו לשכת העץ ולשכת הגולה. ע"כ.

  והציור כעין זה:
  
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמ

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

ספסין, כדי להבדיל בין חצי הקודש בתוך לשכת הגזית יש פ
  .קילחצי החול, כמו שיש בבית המוקד

, יושבים סנהדרין גדולה של קיאבלשכת הגזית בחציה החול ]ט[
. 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
  ת ישראל בסימני הציור.תפאר .קיג



  באר                           החייםה
 

קמא  חיי תמיד משנה ה פרק ב

סופרים הסנהדרין אלו את אלו. בשני הצדדים יש שני 
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  ]י[
'בבית אלקים נהלך ברגש', שצריך  קטואת זה מהפסוק שנאמר
  .קטזדהיינו בעזרה לעשות את הפיס בקודש,

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

  .קיזבקדושת העזרההפיס בלשכת הגזית, בחציו הקודש, שקדוש 
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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 
ו עומדים בהיקף עיגול, וזקן מזקני הסנהדרין יושב בחציה כולייר, והוא תכשיט עגול, ור"ל שהי

של חול לצד מערבה של לשכה, ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון אחד, אלא שהוא אינו יודע 
מהיכן יתחיל המנין, והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם ומחזירה, והכל מכירין 

, והממונה מקיף ומונה האצבעות, ואותו שממנו מתחיל החשבון, ואח"כ הזקן מודיעם המנין
  שכלה בו המנין זכה.

  תוספות יומא כ"ה. תפארת ישראל. .קיז



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמב
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לבאר טעם נוסף מדעו הם רצים כדי לקדש ידים ורגלים ולהתחיל לעשות עבודה,  יתכן .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 
  הקדושה בבית המקדש.קידוש ידים ורגלים ולעשות את העבודה 

וכעי"ז יש לציין לזה את המעשה מהרה"ק מברדיטשוב זיע"א שהיה ממתין בלילה הראשון 
  של חג הסוכות כל הלילה, עד שיגיע הבוקר, ויוכל לקיים מצוות נטילת לולב.

והאתרוג היה מונח בתוך ארון, עם כיסוי מזכוכית. ומיד כאשר הגיע הבוקר, בגודל תשוקה 
  נטל את האתרוג, ומבלי משים נשבר הזכוכית, ולא שם לב לכך. רבה והתלהבות

וכן במוצאי חג הסוכות היה ער כל הלילה כדי לקיים מצוות תפילין, שנבצר ממנו לקיים 
  זה תשעה ימים.

ים רבים מהצדיקים על גודל תשוקתם למצוות, וכן כאן בכהנים מרגע וכך יש עוד סיפור
  שכבר יכולים מיד ממהרים ורצים בתשוקה נפלאה לקיים המצוות.

ומהראוי לציין לכל הפחות את העובדא על הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זיע"א 

ת הלולב. אך , שבחג הסוכות היה ממתין עד נץ החמה, ומיד בנץ החמה היה נוטל א[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'  ,כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' .ב

סת ישראל וכמו שכתב הואיל וגפן זו רומזת לכנ 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
  .בת, דהיינו השלשה אבות ומלכות בית דוד הנקראת בת נוטריקון שין

  

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 ושלש מאות כהנים. וז"ל:  )ח ה

יינו ע"ב נימין, כ"ד חוטין, היקפו ק"כ מפני זה, והוא שרומז כל המניינים השייכים ביה, דה

 



  באר                           החייםה
 

קמג  חיי תמיד משנה ה פרק ב
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שארכו ארבעים ורחבו עשרים, ושמנים ושתים רבוא, ושתים שעושים בכל שנה, סך כלם 
  .שלש מאות

  

ן (ח ה)זה לשון המשנה בשקלים  .ד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום ַרּבִ ְמִליֵאל אֹוֵמר ִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ : ַרּבָ

ֹרֶכת ָעְבָיהּ  ַגן, ּפָ ִרים  ַהּסְ ל ִניָמא ְוִניָמא ֶעׂשְ ִים ִניִמין ֶנֱאֶרֶגת, ְוַעל ּכָ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ֶטַפח, ְוַעל ׁשִ

י ִים ִרּבֹוא ַנֲעׂשֵ ּתַ מֹוִנים ּוׁשְ ְ ה, ּוִמׁשּ ִרים ַאּמָ ּה ֶעׂשְ ה ְוָרְחּבָ ִעים ַאּמָ ּה ַאְרּבָ ָעה חּוִטין. ָאְרּכָ ת. ְוַאְרּבָ
ָנה, ָכל ׁשָ ין ּבְ ִים עֹוׂשִ ּתַ יִלין אֹוָתּה. ּוׁשְ לׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים ַמְטּבִ   ּ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 למערכה מכניסים את העצים

ם משם את העצים. שהרי בדרום העזרה סמוך למערב. ולכאורה צריך להבין מדוע מכניסי

לפני כן בודקים את העצים מתולעים בלשכת העצים שבעזרת נשים, בקרן מזרחית צפונית. 

ומדוע מכניסים את העצים דרך שער שנמצא כמה מאות אמות רחוק יותר מלשכת העצים. 

, 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:)נה לא יהו אלא דרך ימין' פו

לאחר שנבדקו מתולעים, ולהכניסם לעזרה דרך שער הדלק, צריך להוציאם דרך שער עזרת 

נשים שבמזרח, וללכת חצי צד מזרח מבחוץ, ולהקיף את כל צד צפון של עזרת נשים 

מערב העזרה מבחוץ, ולהמשיך לתחילת צד דרום והעזרה מבחוץ, ולהמשיך להקיף את כל 
  ושם להכניס את העצים דרך שער הדלק. נמצא שזה מהלך של יותר מחמש מאות אמה.

והנה באמת יתכן שכך עשו. והטעם שעשו כך, הוא כדי לעשות את העבודה בעסק גדול, 
  וכמו שמצינו בעוד דברים שבבית המקדש, שיש ענין מיוחד לעשות בעסק גדול.

שבלשכת העצים שבעזרת  (מדות ב ה)ד אפשר לפרש פירוש שני. שהרי נתבאר במשנה עו

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 

ועוד, דאין מסתבר ששם נשמרו העצים,  נשארים שם. אלא רק ששם בודקים את 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 סולהתליע על ידי הגשמים שיורדים. על כן מ

ושם  מתולעים, אבל אח"כ העבירו את העצים ללשכה אחרת שבהר הבית, ששם יש כן גג,
  נשמרו העצים עד שיביאום למזבח.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ש'רובו מן הדרום' וכן 'מקום שהיה רוב מדתו שם היה רוב  (מדות ב א)והנה הרי נתבאר 

תשמישו', שבמקום שהוא רוב המידה של הר הבית, דהיינו במקום ששם יש רווח יותר 

גדול, שם הוא רוב התשמיש, שיש שם הרבה לשכות להשתמש שם מה שצריך לעבודת 

מקדש. נמצא שבצד דרום של הר הבית שם הם רוב הלשכות לצרכי בית המקדש. וא"כ ה

מסתבר שגם הלשכה שמניחים שם את העצים לאחר בדיקתם הוא בדרום הר הבית. ומסתמא 

שלשכה זו קרובה יותר למערב. ומפני כן מכניסים את העצים משער הדלק שהוא אחד 

ם הבדוקים ושער הדלק, סמוכים וקרובים משערי העזרה בדרום, משום שהלשכה שבה העצי

  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 

רונם הפירוש של תמיד, כלומר להשים בו עצים בבקר ובין הערבים, ובביאור אמרו זכ

  .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 

שנתחייבו להקריב, ובלא אש אי אפשר. כי מצוה זו בפני עצמה היא, כי מלבד אש הצריך 

שלש  .)שם מה(וכמו שדרשו זכרונם לברכה  לקרבן היו בוערים אש כמזבח למצוה זו,

  .מערכות של אש מן הכתובים, כמו שנכתוב בדינין של מצוה זו

משרשי המצוה, הקדמה, ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם כי ניסים גדולים אשר יעשה האל 

אל בני אדם בטובו הגדול לעולם יעשם דרך סתר, ונראים הענינים נעשים קצת כאילו הם 

בע ממש או בקרוב לטבע, כי גם בנס קריעת ים סוף, שהיה נס מפורסם, כתוב בדרכי הט

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'ויבקעו המים

שם יורד אש מן השמים, כדי להסתיר ומזה הענין ציונו להבעיר אש במזבח, אף על פי ש

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 

הצריך שם ועדיין אנו צריכין לומר מהו ענין המצוה להדליק אש על המזבח מלבד האש 

לקרבן. ונראה על צד הפשט שהוא כענין מה שכתבנו במצות לחם הפנים, שהאדם מתברך 

לפי מעשיו שהוא עוסק בהם לרצון בוראו, ועל זה הדרך אמרנו שהברכה מצויה בכל לחם 

 



  באר                           החייםה
 

קמה  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

חול מתוך עסקינו במצוה בלחם קודש, כאילו תאמר על דרך משל שהברכה תתפשט במינה. 
  .באש בכל יום שיתברך האדם בענין האש שבווכמו כן הוא עסק המצוה 

ומהו אש זה, הוא הטבע שבאדם, כי מן הארבעה יסודות שבאדם הוא אש והוא ראש 

לארבעתן, כי בו יתחזק האדם ויתנועע ויפעל, ועל כן צריכה הברכה בו יותר. וענין 

ברכה הברכה הוא שלימות, כלומר דבר שאין בו חסרון ולא מותר, וכן האש שבאדם צריך ל

זו שיהא ממנו באדם מה שצריך אליו, לא פחות כי יחלש כוחו, ולא יותר כי ישרף בו, 

כדרך בני אדם שמתים בתוספת האש בהם יותר מדי והוא הקדחת. ובני אהרן הוסיפו באש 

, ונוסף גם בהם אש ונשרפו, כי לפי פעולת בני אדם יבואו ענשיו )ויקרא י א(מבלי שנצטוו 
  .ואו תנוח ברכת יי ב

אף על פי שהאש ירדה מן השמים מצוה  :)שם כא(מדיני המצוה, מה שאמרו זכרונם לברכה 

וגו'. ובבקר היו עורכין  '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 

ד העצים הערוכים על המערכה מצוה על הכהן לעלות למזבח . ומלב'עצים בבקר בבקר

, ומיעוט עצים שנים. וכן 'ובער עליה הכהן עצים' ם)ש(בשני גזירין של עץ, שנאמר 

שם (מוסיפים גם כן שני גזירין עם תמיד של בין הערבים ומעלין אותם שני כהנים, שנאמר 

  ., ושל שחר כהן אחד'וערכו' )א ז

יו עושים במזבח בכל יום, הראשונה גדולה, שעליה מקריבין ושלש מערכות של אש ה

התמיד עם שאר קרבנות, שניה בצדה קטנה ממנה, שממנה לוקחין אש במחתה להקטיר 

 )שם ו ו(קטורת בכל יום, ומערכה שלישית אין עליה כלום, אלא לקיים מצות האש, שנאמר 

שלש מערכות אלה כמו וגו'. ושלשה כתובים בענין שהם מורים על  '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

והגת בזמן הבית בזכרי כהונה, ואם לא הבעירו הכהנים מערכה שלישית במזבח, ביטלו ונ
  . ע"כ.מצות עשה זו

 

(איכה א כמה גחלים יוצא מעצים, איתא מדרש רבה  אמודבענין שהכהנים היו יודעים ל .ז

ֲהָנא, ֲאַמר ֵליּה מֹוְבלָ י) ח ַחד ּכַ ּכַ ַלִים, ַאׁשְ יַנס ֲאָתא ִלירּוׁשָ ַנן, : ַחד ֵמַאּתֵ ה ָעְבִדין ּתְ ּמָ א ְדֵקיִסין ּכַ

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקמו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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. .ָאְכָלה   ִמן ֵהין ְיִליף ַלּה, ֵמֲעֵצי ַהּמַ

 

ק רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצא כתב הרה"ח רבי צבי הערשקא ז"ל ששמע מהרה" .ח

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 

א אם הוי ישיבה הנאב, והוי מועל בהקדש, למה היה מותר למלכי בית דוד, ואם ישיבה ל

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 

כה אמר ה' דינו לבקר משפט, והטעם משום שמלכי ישראל היו גאים והתנשאו מאוד ולא 

אדם, אבל מלכי בית דוד היו ענווים ושפלים ויראי ה' לכן  קבלו עליהם שום דין משום
  קבלו עליהם הדין מכל בית דין, ולכן דנין אותם.

ובזה מתורץ הנ"ל, שיש ב' מיני ישיבות, א' שהוא יושב משום שאין כבודו לעמוד, ויושב 

 משום התנשאות וחשיבות. והב' ישיבה משום חלשות ומורא ופחד אין בו כח לעמוד, ומגודל

הפחד מוכרח לישב. לכן למלכי ישראל כשבאו לעזרה באו בהתנשאות, וישיבתם היה מפני 

כבוד והנאה, וזה אסור מפני מועל בהקדש. אבל מלכי בית דוד באו בפחד ויראה ושפלות 
 לעזרה, ומגודל הפחד היו מוכרחים לישב, לכן הישיבה מותר להם. ע"כ.

  

כתוב וז"ל: דתניא לשכת הגזית  (יומא כה.)א בענין הגודל של לשכת הגזית: הנה בגמר .ט

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 

רבה, והאמר פתוח בקדש ואחד פתוח בחול. דאי סלקא דעתך כולה בקדש, זקן יושב במע

מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואי סלקא דעתך כולה בחול, פייס 

'בבית אלהים נהלך ברגש' וליכא. אלא שמע מינה חציה  (תהילים נה טו)במזרחה, והא בעינן 

בקדש וחציה בחול. ואי סלקא דעתך פתח אחד יש לה ופתוח לקודש, זקן יושב במערבה, 

ויות בחול ופתוחות לקדש תוכן קודש. ואי סלקא דעתך פתוח לחול, והתנן הלשכות הבנ

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.

 



  באר                           החייםה
 

קמז  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ציה נמצאנו למדים מדברי הגמרא, שלשכת הגזית היא כמין בסילקי גדולה. וחציה קודש וח
  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.

על לשון הגמרא שלשכת הגזית הוא גדול 'כמין בסילקי גדולה', נראה לתרץ, דהנה מקום 

ות שהם לשכת הגזית ולשכת העץ ולשכת הגולה, אשר הגג של שלשתם שווה, הוא ג' הלשכ

מתחיל בעזרת ישראל במזרח, ונמשך לעזרת כהנים, וכפי העולה מדברי התפארת ישראל 

נמנה שיעור  (לעיל משנה ב). אמנם ודאי שאינו נמשך לכנגד המזבח, מכיוון שבמשנה (שם)

ת הגזית. נמצא שג' הלשכות האלו יכולים האמות שיש מול המזבח ולא כתוב שם לשכ

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 

הגזית לבד , ולצידו לשכת הגולה. נמצא מקום לשכת (וכדביאר התפארת ישראל שם עי"ש)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 

ת לו פתח נמצא שאינו יכול להתרחב לצד חוץ יותר ממעט פחות מעשר אמה, כי צריך להיו
  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.

ובזה יכול להתיישב ענין מה שכתוב בגמרא שלשכת הגזית הוא כמין בסילקי גדולה. שהוא 
  הבית.גדול מאוד, ומתרחב הרבה לצד הר 

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' 
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אמה. ואף אם האורך יהיה ארוך מאוד, אבל קשה על הרוחב, והרי שיושבים בחצי גורן 
  עגולה.

חשבון כמה מקום צריך עבור ישיבת הסנהדרין. הנה הסנהדרין יושבים ובפרט כאשר נבוא ל

. עולה היקף חצי העיגול שהסנהדרין (סוכה ז:)בחצי גורן עגולה. וגברא באמתא יתיב 

יושבים הוא ע"א אמה. ואם נחשב לעיגול שלם, נמצא קמ"ב אמה. וכתוב במשנה שכל שיש 

, נמצא לפי"ז אורך ורוחב העיגול יג:)(עירובין 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 
  שיושבים כנגד הסנהדרין בשלש שורות, ג"כ בעיגול.

ושבים אחוריהם לצפון ופניהם לדרום. נמצא שהמידה מ"ז אמה הוא ממזרח והנה הסנהדרין י
  למערב.

וכל זה רק חציה שבחול. ומלבד זה יש את חציה שבקודש, ששם עושים את הפייסות. 

ומלשון הגמרא 'חציה' משמע ששני החצאים שווים. נמצא שעולה אורך לשכת הגזית ממזרח 

ים בצמצום, נמצא המידה לכל הפחות בערך מאה [ומסתמא אינם יושבלמערב לערך צ"ד אמה 

  .אמה]

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

  .הר"מ קזיס]

והנה, לשכת הגזית נמצאת בצד צפון של העזרה. ולפי"ז יש לעיין איך יש מקום. שהרי יש 

מה אמות, ויש את בית המוקד שהוא שם גם את לשכת העץ והגולה, התופסים לכה"פ כ

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]

 סמוכים ממש אחד לשני, ויש רווח ביניהם. ומלבדם יש ל"ב אמה שכנגד המזבח, שמלשון

. 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.

לשכה והנה אורך כל העזרה הוא רק קפ"ז אמה. וא"כ יוקשה היכן יש מקום עבור עוד 
  גדולה של בערך מאה אמה.
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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.

ואיך יהיו בהר הבית אמנם יוקשה על זה, שהרי הסנהדרין צריכים להיות סמוכים למזבח, 
  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.)גשמיות. וכמו שכתוב שמקום ארון אינו מן המידה. וכרובים בנס היו עומדים 

. ואפילו ה'עומדים צפופים' הוא נס עצום, כי (שם)ם ומשתחווים רווחים וכן עומדים צפופי

. ובפרט למשל ברגלים שאז (וכמובא במדרשים)באו לבית המקדש עשרות מליוני יהודים 

מצות עשה דאורייתא על כל איש ישראל לבוא ולעלות לרגל, ומצות עשה דאורייתא על 

חר להביא מיד ביום הראשון של הרגל. כל אחד להביא קרבן עולת ראיה. ומצוה מן המוב

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. 

סים נוראים וזה נס ופלא עצום עד מאוד. וכן בהקרבת קרבן פסח ובעבודת יום הכיפורים. ני

  ונפלאים מאוד מאוד.

  נמצא שבבית המקדש לא היה כלל טבע, והוא למעלה מגדר מקום.

ונראה דלכן ה'עומדים צפופים' לא נכלל בעשרה ניסים שהיו בבית המקדש, מכיוון דאינו 

בגדר נס, אלא כך הוא הטבע בבית המקדש, שאינו בגדר טבע העולם כלל, והוא למעלה 

ורק ה'משתחווים רווחים' נחשב לנס, מכיוון ששם כבר נעשה ענין  מגדר מקום של העולם.

מיוחד של רווח ארבע אמות לכל אחד מכל צד, וראו בחוש שינוי איך שפתאום נעשה 

  שבאו כולם לצד מזרח ושם השתחוו. (יומא כא.)המקום רחב מאוד. וכפי המבואר ברש"י 

מקדש והעזרה גם שם היה כך, ועל פי זה אפשר לתרץ, שבלשכת הגזית שהוא חלק מבית ה
  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]דלכאורה אין שם מקום עבור המנורות 
  בנס. המנורות

ואם יוקשה דהרי אין סומכין על הנס. יש לתרץ, דכאן נתבטל ונשתנה ונתהפך הטבע, 
  ואינו בגדר אין סומכין על הנס.
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, אמר מרן הגר"ח קניבסקי (יומא כא.)' לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולםוכמו שלגבי '

יוון שנשתנה שליט"א שהיה מותר להחזיקם ביד, ועל כך לא נאמר שאין סומכין על הנס, כ
  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 

  תנו הקלושה. במהרה בימינו תהיה הקרבת קרבן פסח, ויתואר הדבר בקצרה לפי הבנ

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 

ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי מצרים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה. ואין לך כל פסח 

נו עליו יותר מעשרה בני אדם, והיו קוראין אותו פסח מעובין' וכו'. ובמדרש ופסח שלא נמ

מוסיף על כך: 'תני רבי חייא אפילו ארבעים ואפלו חמשים. בר קפרא אמר  (איכ"ר א ב)

בכל חבורה,  11אפילו מאה'. ומשמע מהגמרא ומהמדרש שלא היה מספר קבוע, ולפחות היו 

, ולכן נחשב לפי המספר הקטן ביותר 100בהם  והמדרש רק מוסיף שהיו חבורות שהיו

פסחים ונכפיל זאת  [מליון ומאתים אלף] 1,200,000למרות שבודאי היו הרבה יותר. והנה היו 

 [שנים עשר מליון] 12,000,000איש לקרבן פסח, עולה שהיו בירושלים בימות הפסח  10לפי 
  נפשות. 

עולים לרגל בהמוניהם. 'כל שהוא ונתאר איך הדבר נראה. לפני ימי הפסח עם ישראל 

(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)

 1,200,000מה מספר הבהמות שחייב להיות בירושלים בתקופה זו? באו חשבון:  -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 

והמספר המשוער הוא פי ארבע יותר מקרבן פסח, שהרי צריך לשבוע קודם מהחגיגה  י יג)

. [ארבע מליון ושמונה מאות אלף] 4,800,000- , זה מסתכם בכח ח ג)(רמב"ם הלכות קרבן פס

, ואם אין לו משלו (רמב"ם הלכות חגיגה א א)עולת ראיה ושלמי חגיגה הנם חובה לגברים 

. שלמי (תוספתא חגיגה א ו ועיין שם בספר חזון יחזקאל. טורי אבן חגיגה ו)משתתף עם אחרים 

(תוס' פסחים צה: . אמנם אפשר לצאת בשל חבירו א א)(רמב"ם הלכות חגיגה שמחה חובה לכל 

, יש שלא היו מביאים ויש ג)-(רמב"ם הלכות חגיגה א ב. ולכולם אין להם שיעור ד"ה טעון)

 



  באר                           החייםה
 

קנא  חיי תמיד משנה ה פרק ב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

שהיו מביאים יותר מאחד כמבואר בגמרא וברמב"ם, ניתן להעריכם בכמות של אחד לכל 

. וכל זה מלבד קרבנות 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.

ושלים ראשי הסנהדרין מחלקים את התפקידים. מצוים לסוחרי הבהמות להביא מסביבות יר

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  קות][מצות! ושאר ירהסנהדרין 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:]

יין במשנה [עיין בתוס' זבחים צז. ד"ה ופנית, ותוס' סוכה מז. ד"ה לינה, ועהקהל 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]

האנשים אוכלים. גם הפרות אוכלות עד השחיטה, ודאגו שיהיה מספיק תבן כדי  לא רק

בקר וצאן. ומה עם הסוסים והחמורים שרכבו עליהם? הכמויות של  24,000,000להאכיל 
  האוכל בלתי ניתנות לתאור. 

בנוסף לזה כל הקהל הזה צריך לגור באיזה מקום. הסנהדרין הקימו בודאי 'גמ"ח דירות' 

'ולא אמר אדם מעולם צר לי המקום שאלין  [לו ולמקנהו!]בא דאגו לו לאכסניה שכל מי ש

. 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 

א מיטות'. וכך התמקמו כל עם ישראל בירושלים לפני אלעזר ברבי שמעון אומר, אף ל

המועד, כל אחד דאג שיהיו לו מספיק בהמות ועופות לקרבנות ומתכוננים להקרבת קרבן 
  פסח. 

בהמות, וזה לא צפוף  24,000,000אנשים, ועוד  12,000,000בירושלים ישנם כעת  -פלא 
ובאדר"נ  - ה? ומאיפה היו מיטות לישון [ובעצם מאיפה היו מיטות לכלם כדי שיסבו על מיטה כבוד

  . פרק ל"ה מבאר שזה היה מהניסים של ירושלים]
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וכעת לתאור סדר ההקרבה שיהיה במהרה בימינו. כלם צריכים להקריב קרבן פסח, אבל 

רבים היו טמאי מת. ורבים חששו אולי הם טמאי מת? מה עושים? הולכים בירושלים לרחוב 

 - חטאת על כל מי שעובר עד שהרחוב נראה כתעלת מים  'הטהרה' שם מהחלון מזים מי

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)כל מי שנכנס לעזרה חייב בטבילה במקוה 

מלבד שכל מי שהזו  מב"ם הלכות ביאת מקדש ה' ד', דוקא מי שנכנס לעזרה לעבוד עבודה][ולר

עליו חייב לטבול להטהר מטמאת מת. אם כן הכינו בירושלים הרבה מקואות שבמשך יום 

 -איש לטבול במקוה. וגם למחרת היום  1,200,000 -ארבעה עשר יוכלו כל הקהל 

וה, ואז כדלהלן יהיו כשש מליון אנשים, וצריך כשיביאו עולת ראיה, יטבלו כולם במק

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]

דהיינו שלש וחצי שעות לפני הלילה, ונמשכת עד השקיעה ופחות מזה.  (פסחים נט.)זמניות 

. בשתי הכתות הראשונות היו קוראים פעמים את (פסחים סד.)בשלש כתות הפסח נשחט 

לפי זה כמות האנשים שהיו בכל  -ההלל, ומימיהם של כת שלישית לא הגיעו ל'אהבתי' 

, ושל הכת השלישית מסתכם בכרבע מזה 530,000- אחת משתי הכתות הראשונות מסתכם בכ
  ונתבונן לפי זה בסדר הדברים. 140,000-שהם כ

, צועדים [שלש וחצי שעות לפני הלילה]ום ארבעה עשר, כשמתקרבת השעה 'שמונה ומחצה' בי

לכאורה יש  -עם הכבש או העז לכוון בית המקדש. הרחובות מלאים, אנשים וכבשים, 

לחשוש שמא יטמאו ברגע האחרון מאיזה שרץ, אך אין חשש, אף שמליוני אנשים ומליוני 

ומבריק ואין בו לכלוך אפילו כ'עדשה', כי 'שווקי בהמות הולכים ברחוב, הרחוב נקי 

. כדאי שלפחות אחד מבני (בבא מציעא כו. ובתוד"ה עשויין)ירושלים עשוים להתכבד בכל יום' 

[כמבאר ברש"י פסחים ז: שמצות השחיטה החבורה הנמנים על קרבן פסח ידע הלכות שחיטה 

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

מגיעים להר הבית ששטחו הכולל חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, ורואים שכל הר 

 - הבית מלא אנשים ובהמות. לאן יכנסו כל אלו? הרי כל שטחה של העזרה הפנויה מבנין 

אמות מרובעות,  14850אמה שהם  110אמה על  135רך עזרת ישראל ועזרת כהנים זה בע
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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' 

יח שמכל חבורה הלך רק [באם ננוכעת 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 

יכולים כל כך הרבה אנשים להכנס לבית המקדש במשך זמן כל כך קצר, להקריב את 
  ולצאת?  קרבנם

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 כבשים, נתמלאה העזרה והדלתות ננעלות בדרך נס  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 

, המשרתים. ובאמת רואים כולם שיש עם רב, אך יחד עם זאת אין כלל צפיפות בעזרה

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:)

  .וד. שהרי שפיכת הדם צריכה להיות כנגד היסוד]אמה שאין בהם יס

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 

א היה נראה הדם. המזרקים היו טסים אל המזבח ונמסרים מכהן לכהן כחצים ביד גבור ול

. 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  5400והם נשחטים לכל היותר במשך תשעים דקות דהיינו 
  בפחות משניה.

על 'אונקליות', שהם  (פסחים סד.)השחיטה הולכים להפשיט את העור של הקרבן מיד אחר 

הווים המתאימים לכך. מי שלא מוצא לוקח מהמקלות הדקים שהיו שם ותלה אותם על 

כתפו וכתף חברו, תולה עליהם את הכבש ומפשיט אותו באויר. כל אחד מהנמצאים שם 

[היכן היה מקום להניח כל כך ותם בכלי שרת הוא ממחה ל'ניקור', מוציא את האימורים, שם א

, ומשאיר לכהנים שהספיקו בזריזותם להקריב אותם עד שקיעת החמה הרבה כלי שרת מלאים?]
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[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 שניה וגם היא גומרת את מעשיה בזריזות ומפנה מקום לכת השלישית 

כר את משך הזמן שאורך לכולם לצאת מבית המדרש ולפנותו לאחר גמר תפילת נעילה הנס יש להז

  .ולנסות לשער לפי זה כמה ימים היתה אורכת היציאה אילו היה קהל גדול כפי שהיה בבית המקדש]

מי שגמר להקריב הולך הביתה לצלות את הפסח. צליית הפסח ואכילתו רק בקומת קרקע 

ולפי החשבון יוצא שאם כל תנור גדלו מטר  (פסחים פה:)דשו מפני שגגין ועליות לא נתק

ובפרט כשערב פסח חל בשבת שאז כולם יצאו יחד  -[ויתכן שכל אחד צלה בתנור נפרד מרובע 

, אזי התנורים בלבד היו מחזיקים קילומטר שלם על קילומטר ומאתים מטר לצלות את הפסח]

סי ירושלים היה שלא אמר אדם לא מצאתי מבואר באדר"נ שמני -[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 -של אנשים לא פלא שמקול ההלל 'פקע איגרא' 

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 

לא ילך ביום הראשון של פסח להתפלל בבית המקדש, ומי שהולך לבית המקדש חייב גם 
  . (רמב"ם הלכות חגיגה א א)יום ואם לא הביא עבר על לא תעשה ב'עולת ראיה' בו ב

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 

ה, ואולי יותר, שהרי השלמים קרבנות, הכוללות 'עולת ראיה', שלמי חגיגה ושלמי שמח

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-אך במשך התפילה הם עמדו רק ב בהמות למטר רבוע]

[לפי ספר נדחי ישראל פרק מ"ג לבעל החפץ איש באמה!  4040-והיו כ 10ן הצפיפות היתה פי כ

חיים, וזה לשונו: שבאחת עשרה אמה ממקום כניסת העזרה ולפנים לצד המזבח שהיו מותרין ישראלים 

לעמד שם, עמדו כל הקהל בזמן הרגל שהיה מספרם אלפים ורבבות אנשים שהיה צריך לרחב עמידתן 

בנוסף לזאת  מילין ועמידתן היה צפופים ובעת השתחויה נעשה רווח שהיו משתחוים רווחים]כמה 

המזבח שרף במשך לילה אחד את כל העולות ראיה שכולן כליל לאשים, ואת האימורים של 
  כל הכמות העצומה הזאת של הקרבנות. 
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אומר התרגום: 'קול נתנו בבית ד' כיום מועד' ו (איכה ב ז)לפי זה מובן מאד מה שכתוב 

'קלא יהבו בבית מוקדשא דה' כקל עמא בית ישראל דמצליין בגויה ביומא דפסחא'. ולמה 

דוקא ביומא דפסחא? מפני שאז רוב ישראל עלו לרגל להקריב קרבן פסח, וזה היה היום 

העמוס ביותר בבית המקדש, וקשה לצייר איזה קול גדול היה כאשר כלם באו להתפלל, 
  יה רבה מברך' בכל כוחם!!וענו 'אמן יהא שמ

  

  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 
  של עולת ראיה, ושלמי שמחה.

, 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 

רבע ההין שמן, רבע ההין יין. ובמידות  -עשרון סולת  (הלכות מעשה הקרבנות ב ד) הכבש]

ליטר יין, ליטר שמן, ו - יותר מ עולה קצת [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 

יו מקבלים דלפקים. באחד מהם היו משלמים, ומקבלים אישור על כך, ובדלפק השני ה
  תמורת הפתק את המנחות והנסכים להם הוצרכו.

כי את המנחה  (הלכות מעשה הקרבנות ב א)מה עשו עם המנחה והנסך? מבואר ברמב"ם 

הקריבו על גבי המזבח, ואת היין שפכו ביסוד המזבח.  [המכילה את הסולת הבלולה בשמן]

' אומר שדעת הרמב"ם הכסף משנה, אומר שביסוד המזבח הכונה כפשוטו, וה'לחם משנה
  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.

כן לפי האמור היו עשר נניח, כי בערב פסח כל המלאי ליומיים היה מוכן במחסנים. אם 

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 
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של שמן, קמח, ויין. וכל זה מלבד הכלים בהם  )47520(חמש מאות ועשרים מטר מעוקב 
  ת המנחות האלו, שיתכן והם הכפילו את השטח הנצרך לאכסון.החזיקו א

מטר בגובה של  69מטר על  69כדי לאחסן כמות כזאת צריכים מחסנים בגדל של לפחות 

מטר. להמחיש קצת, מדות אלו, יש לדעת כי אחד הבתי מדרש הגדולים ביותר בארץ  10

שהוא מכיר, ויוכל להעריך פעמים בנפח זה, וכל אחד ישער לפי בית מדרש גדול  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. 

  אוטובוסים רגילים, איזה שטח זה תופס. 670נתאר לעצמנו חניה של 

ם לכל נצרך ועד גמר ועתה נחשב ונחשב את גודל הניסים שנעשו מתחלת חלקת הנסכי

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 
  והממונים על החלוקה, הספיקו לחלק לכמות כזו של אנשים את כל מה שבקשו. 

להקריב את הסולת והשמן על המזבח, וכאמור ביום טוב היו ששה מליון וצריך באותו יום 

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 14,400המכילים  אוטובוסים 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 

לות' שצריכות להשרף כליל, , וכל זה מלבד ה'עוכזו 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

ב"ד ולפי הרא -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]

נו ונזכה לעלות לרגל יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיבנה בית המקדש במהרה בימי
 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  .י

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

כהונה. והממונה שעל הפייסות  ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשין הן בבגדי

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 

עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין את בגדי הקדש ולא היו מגיחין 
  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. 

תים. ואם הוציא שלש מונין לו שלש. והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או ש

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 

שלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו והאיש ש

  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'.

ס הראשון מי תורם את המזבח. הפיסו ה. ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בשחרית. הפיי

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 

כדרך שביארנו. וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. והשני שעומד ומונה 

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 

הידים. והשביעי מעלה העוקץ והרגל. והשמיני  ראש התמיד ורגלו לכבש. והששי מעלה שתי

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

קטורת מימיו יבא ויפיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא 
  שיזכה להקטיר קטורת.

ח. הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. הפיסו 

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

עבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר ב

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.

שבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין בשחר אנשי ט. ב

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 

לתמיד של בין הערבים. ואלו ואלו חולקין בלחם שנכנס בשבת מפיסין פייסות אחרות 
 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
בואו ונעשה  ,ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ   :גאמר לכהנים בהממונה על הפייסות

  .דפיס, דהיינו גורל
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  המפרש. .א
הוא הממונה על הפייסות, ושמו מתיא בן שמואל, כמו שנתבאר לעיל פרק א' משנה ב'  .ב

  .(תפארת ישראל)
  .(רמב"ם)בכל יום יש ארבע פייסות. ועכשיו הוא הפיס השני  .ג

ַח, ּתֹוֵר ד)-(ב אביומא  ְזּבֵ רֹוֶצה ִלְתֹרם ֶאת ַהּמִ ל ִמי ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּכָ ין, ָרִצין ְועֹוִלין : ּבָ ֵהן ְמֻרּבִ ם. ּוִבְזַמן ׁשֶ
ִוין, ַהְמֻמּנֶה אֹוֵמר ָלֶהם  ֵניֶהם ׁשָ ע ַאּמֹות ָזָכה. ְוִאם ָהיּו ׁשְ ֶבׁש, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו ְבַאְרּבַ ּכֶ ּבַ

ל בַּ  ִים, ְוֵאין מֹוִציִאין ֲאֻגּדָ ּתַ יעּו. ּוָמה ֵהן מֹוִציִאין, ַאַחת אֹו ׁשְ ׁש.ַהְצּבִ ְקּדָ   ּמִ
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 חיי תמיד מסכת תמידקס

סדר הזוכים בפיס הזה: הראשון שעולה בגורל, הוא השוחט, 
והשני שעומד לצידו הוא הזורק, והשלישי שהוא הסמוך לשני 

  .ההוא מדשן מזבח הפנימי, וכן הלאה

  .ושלש עשרה כהנים זוכים בפיס הזה, לפי הסדר
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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
ַח ֶאלָּ  ְזּבֵ ּלֹא ְיהּו תֹוְרִמין ֶאת ַהּמִ ָנה, ִהְתִקינּו ׁשֶ ִאין ִליֵדי ַסּכָ ּבָ ין ׁשֶ ָראּו ֵבית ּדִ ָעה ׁשֶ א ְבַפִיס. ַאְרּבָ

ִיס ָהִראׁשֹון. ם, ְוזֶה ַהּפַ   ְפָיסֹות ָהיּו ׁשָ
נֹוָרה, ּוִמי מַ  ן ֶאת ַהּמְ ֵ ִניִמי, ּוִמי ְמַדׁשּ ַח ַהּפְ ן ִמְזּבֵ ֵ ִני, ִמי ׁשֹוֵחט, ִמי זֹוֵרק, ּוִמי ְמַדׁשּ ֵ ִיס ַהׁשּ ֲעֶלה ַהּפַ

י ַהיָּ  ּתֵ ֶבׁש, ָהֹראׁש ְוָהֶרֶגל, ּוׁשְ ָרַבִים, ֵאָבִרים ַלּכֶ ָפנֹות, ְוַהּקְ י ַהּדְ ּתֵ ָרה, ּוׁשְ ַדִים, ָהֹעֶקץ ְוָהֶרֶגל, ֶהָחזֶה ְוַהּגֵ
וּ  י ֲעִקיָבא ִמׁשּ ן ַעזַּאי ִלְפֵני ַרּבִ ר ּכֲֹהִנים ָזכּו בֹו. ָאַמר ּבֶ ה ָעׂשָ לׁשָ ִין. ׁשְ ין, ְוַהּיָ י ְוַהּסֶֹלת, ְוַהֲחִבּתִ ם ַרּבִ

ֶרְך ִהּלּוכֹו ָהָיה  ַע, ּדֶ   ָקֵרב.ְיהֹוׁשֻ
ִנים, ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים מִ  ים ִעם ְיׁשָ ֹטֶרת ּבֹאּו ְוָהִפיסּו. ְוָהְרִביִעי, ֲחָדׁשִ ים ַלּקְ י, ֲחָדׁשִ ִליׁשִ ְ ִיס ַהׁשּ ן ַהּפַ

ַח. ְזּבֵ ֶבׁש ְוַלּמִ     ַהּכֶ
: כשהיו הכהנים של וז"ל בענין סדר עשיית הפייסות (יומא כה.)מאירי רע"ב. תפארת ישראל. ב .ד

מתכנסים לפייס, היו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה, ועומדין  בית אב
שם כמין כולייר, והוא תכשיט עגול, ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול, וזקן מזקני הסנהדרין יושב 
בחציה של חול לצד מערבה של לשכה, ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון אחד, אלא שהוא 

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

  ואותו שכלה בו המנין זכה.
ה כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מא :(הלכות תמידין ומוספין ד ג)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 
 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 
רנו. וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. אומר להם הצביעו ומונה כדרך שביא

והשני שעומד בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו. והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח 
הפנימי שהוא מזבח הקטורת. והרביעי שבצדו מדשן את המנורה ומטיב את הנרות. והחמישי 

השביעי מעלה העוקץ והרגל. מעלה ראש התמיד ורגלו לכבש. והששי מעלה שתי הידים. ו
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.
  יומא כ"ה: רמב"ם. .ה
  יומא פרק ב' משנה ג'. רמב"ם.  .ו



  באר                           החייםה
 

קסא  חיי תמיד משנה א פרק ג

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

  .יחואת רגל שמאל יזהשביעי מעלה את הזנב ,ְוָהֶרֶגל ָהעֶֹקץ
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רה בזר, תקנו בה פייס, דתחילת עבודת התמיד היא וחביבה להו, אי אף על גב דשחיטה כש .ז
  .(רע"ב) לא יטילו פייס אתו לאינצויי עלה ואתו בה לידי סכנה

  רמב"ם. .ח
המקבל הדם הוא הזורק, רק נקט תכלית עבודת יומא כ"ה: המפרש. רע"ב. תפארת ישראל.  .ט

  .(תפארת ישראל) הדם, דהזריקה הוא עיקר הכפרה
  מב"ם.ר .י

  רמב"ם. .יא
  רמב"ם. .יב
  תפארת ישראל. .יג
  עפ"י תפארת ישראל. .יד
  להלן פרק ד' משנה ג'. .טו
  רמב"ם. .טז
  . שוואנץ שטיקכתב על העוקץ:  (יומא ב ג)המפרש. התפארת ישראל  .יז

  להלן פרק ד' משנה ג'. .יח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקסב

ָ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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  .(המפרש) עותוחותכין מכאן ומכאן בלא ראשי צל ,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)ובו מחובר הקנה והלב  ,והגרה הוא הצואר .כ

  .(רע"ב יומא ב ג)וכו' מקום שהוא מעלה גרה, הוא הצואר, ובו מחוברים  .והגרה
  עלים את האברים.רמב"ם. הרי שישה כהנים שמ .כא
  רמב"ם. .כב

ִתית ְרִביִעת (במדבר כח ה)ככתוב בפרשת התמיד  ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה ּבְ : ַוֲעׂשִ
  ַהִהין.

: היין והסולת שמביאין עם הקרבן הם הנקראין נסכים (הלכות מעשה הקרבנות ב א)ברמב"ם 
נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא  והסולת לבדה נקראת מנחת נסכים. ומנחת

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.

ית ההין כמה הוא שיעור נסכים. נסכי כבש או כבשה עשרון סולת בלול ברביע: (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 

ההין  שלישית ההין. ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי
  . שמן ויין לנסך חצי ההין

  תפארת ישראל. .כג
הן י"ב חלות שנעשית מעשרון סולת וג' לוגי שמן  [החביתין]וז"ל:  (יומא ב ג)בתפארת ישראל 

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

 



  באר                           החייםה
 

קסג  חיי תמיד משנה ב פרק ג

ִ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 , כהמלשכת הגזיתְצאּו  אמר הממונה לכהנים, ,ַהְמֻמּנֶ

יַע  ִאם ּוְראוּ  ,כוולכו למקום גבוה שיש בבית המקדש  ְזַמן ִהּגִ
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היו קרבין, ומדהיו נאפות בשמן במחבת, להכי  הן גדולוי"ב חצי חלות פתותות בערב, ומשל כ
  קרוין חביתין.

  רמב"ם. .כד
כָ (במדבר כח ז)ככתוב בפרשת התמיד  ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ֶבׂש ָהֶאָחד ּבַ ר : ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ

  ַלה'.
: 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 

  אש אלא מגביה ידו ויוצק על היסוד והוא יורד לשיתין.אותו על ה
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 
י עשרונים סלת בלול בשלישית ההין שמן ויין לנסך על פי שהיא גדולה. אבל נסכי איל הן שנ

שלישית ההין. ונסכי הפר או העגל בין זכרים בין נקבות שלשה עשרונים סלת בלול בחצי ההין 
  . שמן ויין לנסך חצי ההין

  .(תפארת ישראל)כי היו בלשכת הגזית בפיס  .כה
  רמב"ם יומא פרק ג' משנה א'. רע"ב. .כו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקסד

ִחיָטה,  ְ , כזאו ותסתכלו בצד מזרח האם כבר עלה השחרותרַהׁשּ
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 ]ג[ א בן שמואל הוא הממונה, והוא מתי ,אֹוֵמר ׁשְ
, וחולק 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 

הּוא ַעדה: למט  ְוהּוא האם האור כבר הגיע עד חברון,, ְבֶחְברֹון ׁשֶ
  .לגכןֵהין, וזה שעומד במקום הגבוה עונה:  ,אֹוֵמר
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  תפארת ישראל. .כז
  יקרא י"ט ו'.ו .כח
  רע"ב. .כט

  רע"ב. .ל
  תפארת ישראל. .לא
  רע"ב. .לב
והיינו משום דחברון הוא  רע"ב. תפארת ישראל. בתוך דברי התפארת ישראל כתב וז"ל: .לג

[ולהמפרש ד"ל בקרן דרומית מזרחית מירושלים ושאלו האם נתפשטו כנפי שחר כבר עד שם, 
, וזה כדי להזכיר זכות אבות הקבורים שם, חברון] ע"א רצה לומר ששאלו אם יכול לראות משם את

  .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 
ה 'שנים ליום עול ג) (במדבר כחוהם הנקראים תמידין. אחד בבקר ואחד בין הערבים שנאמר 

   .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



  באר                           החייםה
 

קסה  חיי תמיד משנה ג פרק ג

  

  ג משנה
  

ת ָטֶלה ְוָהִביאוּ  ְצאוּ , ָלֶהם ָאַמר ּכַ ׁשְ ָלִאים ִמּלִ ת ַוֲהֵרי. ַהּטְ ּכַ  ִלׁשְ
ָלִאים עְואַ . ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ְבִמְקצֹועַ  ָהְיָתה ַהּטְ כֹות ְרּבַ  ְ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
תִמלִּ  ָטֶלה ּכַ ָלִאים ׁשְ שיביאו טלה לקרבן תמיד מ'לשכת  .ַהּטְ

. לשכה זו לההטלאים'. לשכה זו נקראת גם 'לשכת טלאי קרבן'
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 צֹוַע ְבִמְק  ָ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
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 המפרש. תפארת ישראל. .לד

 מדות א' ו'. המפרש. .לה

 רכין פ"ב מ"ה.רמב"ם. רר"ש במדות א' ו'. תפארת ישראל. ע .לו

 רמב"ם. .לז



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקסו

כות, ולשכת אבל, בתוך בית המוקד עצמו, יש ארבע לש
  .מהטלאים נמצאת בדרומית מערבית של בית המוקד
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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 רמב"ם. כאן כתוב:  .מ ת ַהּטְ ּכַ אך במסכת מדות  .ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ַוֲהֵרי ִלׁשְ
רֹוִמיתכתוב:  ו)(א  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  ,מתחזיא ליה בצפוןודאתי מדרום  ,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  ,ונתן אותו בכאן מערבית דרומית ,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  ,וכשמשערין מקומה לנגד העזרה תהא מן העזרה צפונית מערבית
א והואיל והדבר כן אז תהא לשכת עושים לחם הפנים שהי ,אותם בלשכה זו והוא בעזרה

רביעית ללשכת הטלאים כמנין תמיד כמו שזכר שם דרומית מזרחית מבית המוקד כמו שזכר 
וזו היא צורת מקום בית המוקד  ,ואני ידעתי שאין מבינים זה בגמרא אלא מראיתו בצורה ,כאן

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 
מחזיא בדרום, דקאי בדרום מחזיא בצפון, ומסתברא דבמערבית דרומית הוא קימא. וענין דבר 

המוקד עצמו מערבית דרומית כמו שהזכיר כאן, וכאשר תראה מקומה זה שהיה מקומה בבית 
ביחס לעזרה תהיה בעזרה צפונית מערבית כמו שהזכיר בתמיד כאשר דברו על לשכה זו 
כשהוא בעזרה, וכיון שהדבר כן הרי תהיה לשכת עושי לחם הפנים שהיא הרביעית מלשכת 

בבית המוקד כמו שהזכיר כאן, ואני  הטלאים כפי שמנו בתמיד כמו שנזכר שם דרומית מזרחית
יודע שלא יובן דבר זה בקלות אלא על ידי ראייתו בציור, וזו צורת מקום בית המוקד בעזרה 

  .ומקום ארבע הלשכות בו, התבונן בציור ובכתוב בו יתבאר לך כל מה שנזכר כאן. וזו צורתו
  

  והרי הציור בכתי"ק הרמב"ם:
 



  באר                           החייםה
 

קסז  חיי תמיד משנה ג פרק ג
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רב אדא בר יצחק אמר הא : (יומא יז.)באופן אחר וז"ל  אמנם רש"י ביאר את דברי הגמרא
בשתי המקצועות נראית שארוכה היא ועומדת במערב  לשכת הטלאים אקצויי מקציא.

 ודאתי מצפון מיתחזיא ליה.ומארכת לצד הצפון ודרום עד קרוב למקצועות שמכאן ומכאן: 
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקסח

Q  מקום לשכת הטלאים בתוך בית המוקדR  

  

  

  

  

  

 

W      באר�התמיד�      X   
  

מסתברא פון: משוכה לצד צ ודאתי מדרום מיתחזיא ליה.שמשוכה לצד דרום יותר: 
טפי ומודי בה תנא דתמיד אלא דנקיט סידרא מדרום לצפון מיתחזי  דבמערבית דרומית הוה.

דהוה סלקא דעתיה שהוא מונה והולך  מדרמינן לחם הפנים. ליה דרך הילוכו כאילו הוא בצפון:
דרך ימין מצפון למערב וממערב לדרום ומדרום למזרח לשכת הטלאים בצפונית מערבית 

תמות במערבית דרומית לשכת בית המוקד בדרומית מזרחית לשכת לחם הפנים לשכת החו
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 
 ןפספסי

  

 טבלא של שיש

  

 פשפש

  

רובדין
  של
 אבן



  באר                           החייםה
 

קסט  חיי תמיד משנה ג פרק ג

Q  מקום בית המוקד ביחס לעזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקע

ע כֹות ְוַאְרּבַ ם ָהיוּ  ְלׁשָ כמו  ארבע לשכות היו בבית המוקד. והם ,ׁשָ
   .מאחדרים קטנים הפתוחים לבית גדול

כַּ  ַאַחת ָלִאים תִלׁשְ 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

מי שרוצה לקנות . ומדבלשכה 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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  המפרש.  .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

  תפארת ישראל. רע"ב. .מו
ׁש, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן, את סוגי החותמות:  (פ"ה מ"ג)וראה במשנה בשקלים  ְקּדָ ּמִ ָעה חֹוָתמֹות ָהיּו ּבַ ַאְרּבָ

ה ָהיּו, ַוֲאָרִמית  ָ ן ַעזַּאי אֹוֵמר, ֲחִמׁשּ ִדי, חֹוֵטא. ּבֶ ל, ֵעֶגל, ָזָכר, ּגְ ִדי, חֹוֵטא ּדַ תּוב ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ּגְ ּכָ
ׁש ִעם ִנסְ  ּמֵ ִדי ְמׁשַ ים, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות. ּגְ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ָקר ּגְ י ּבָ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ יר. ֵעֶגל ְמׁשַ י ֹצאן ְוחֹוֵטא ָעׁשִ ּכֵ

ל ֵאיִלים.  ֶ ים, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות, חּוץ ִמׁשּ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ְלָבד. חֹוֵטא ּגְ י ֵאיִלים ּבִ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ ָזָכר ְמׁשַ
ל ְמצֹוָרִעין ֵהמֹות ׁשֶ לׁש ּבְ י ׁשָ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ   .ְמׁשַ

ג' חותמות לג' נסכין חלוקים של בהמות. חותם ראשון לנסכי  ד' חותמות היו במקדש.  וברע"ב:
ההין, וחותמן עגל. והב' זכר  בקר, והן ג' עשרונים סולת בלול בחצי ההין שמן, ויין לנסך חצי

לנסכי איל, שתרגום איל דכרא, ונסכיו שתי עשרונים סולת בלול בשמן שלישית ההין, ויין 
לנסך שלישית ההין. והג' גדי, לנסכי כבש בן שנתו, והן עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן, 

ג' בהמות וצריך עשרה  ויין לנסך רביעית ההין. והד' חוטא, והם נסכיו של מצורע עשיר שמביא
 



  באר                           החייםה
 

קעא  חיי תמיד משנה ג פרק ג

בלשכה זו גם כן גנזו החשמונאים את אבני המזבח ששקצום 
  .מזהיונים
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לוגין שמן, ט' לג' כבשים ואחד למתן תנוך ובהונות. וקרי ליה חוטא משום דאמרינן בערכין על 
לפי  חוטא דל וחוטא עשיר.שני חותמות היו למצורע:  חמשה היו.שבעה דברים נגעים באין: 

נותנים שמצורע עני אינו מביא אלא בהמה אחת. ואם לא היה למצורע אלא חותם אחד היו 
למצורע עני שלשה עשרונות. ות"ק סבר למצורע עני נותנים לו חותם גדי. והלכה כתנא קמא: 

בין לנסכי עולות שאינן  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 טדכתיב כ
: י. זה שעל החותמות הוא שמקבל דמי הנסכים ממחוייבי יב)-(הלכות כלי המקדש ז יברמב"ם 

  נסכים ונותן להן חותמות וזה שעל הנסכים הוא שמוכר הנסכים.
יא. כיצד ארבע חותמות היו במקדש. האחד כתוב עליו עגל. והשני כתוב עליו זכר. והשלישי 

  יו גדי. והרביעי כתוב עליו חוטא.כתוב על
יב. כל מי שיביא קרבנותיו למקדש נותן דמי הנסכים לזה הממונה על החותמות ונותן לו 
חותמות כמנין הקרבנות שלו ואם היה מצורע עשיר נותן לו חותם אחד שכתוב עליו חוטא והלה 

ותמות וכמ"ש בהן הולך בחותמות שבידו לזה הממונה על הנסכים ונותן לו נסכים כמניין הח
ולערב באים זה אצל זה מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות אם הותירו המעות הותירו 
להקדש ואם פחתו המעות ישלם זה שעל החותמות מביתו. מי שאבד חותמו ממתינין לו עד 
הערב אם מצאו במעות יתר כדי חותם שטוען נותנין לו ואם לאו אין נותנין לו. ושם כל היום 

 ב על החותם מפני הרמאים שלא ישהה החותם אצלו עד שיוקרו הנסכים.כתו

  מדות א' ו'. .מז
ואמר  .מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יון: (ע"ז נב.)בגמרא 

 )כב יחזקאל ז(דכתיב  ,אמר רב פפא התם קרא אשכח ודרש .רב ששת ששקצו לעבודת כוכבים
אבנים שלמות אמר  )ו דברים כז(ניתברינהו  ,אמרי היכי נעביד ',וחללוה ובאו בה פריצים'

ואמאי ליתברינהו  ,לא תניף עליהם ברזל אמר רחמנא )ה דברים כז(ננסרינהו  ,רחמנא
ולישקלינהו לנפשייהו מי לא אמר רב אושעיא בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם משום כספא 

הויא רובא דעלמא אלא אמר אביי בקשו לגנוז דינרא ודהבא של ירושלים והוינן בה ירושלים 
הדרייאנא טוריינא שיפא מפני טבעה של ירושלים עד שמצאו לה מקרא מן התורה שהוא מותר 
ובאו בה פריצים וחללוה התם לא אשתמשו בהו לגבוה הכא כיון דאשתמש בהו לגבוה לאו 

  .אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא
 וש ארבע לשכות שהיו במקצעות העזרה קא חשיב במס' מדות:. שיממזרחית צפוניתרש"י: 

. אלמא אע"ג דלהדיוט לא מיתסרי דאין אדם אוסר ואמר רב ששת ששיקצו' לעבודת כוכבים
ג דלאו "דבר שאינו שלו גזור בהו רבנן לגבי גבוה ואע"ג דלאו בני דעה נינהו ובבית חוניו נמי אע

התם קרא אשכח  מדאורייתא גזור בהו רבנן: בית עבודת כוכבים ולא מיתסרי כלים דידיה
. מכיון שנכנסו דכתיב ובאו בה פריצים וחללוה . דמדאורייתא אסירי אפי' להדיוט:ודרוש

עובדי כוכבים להיכל יצאו כליו לחולין וכיון דנפקי לחולין קנינהו בהפקירא והוו להו דידהו 
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעב

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  ]ד[ישראל. 
  ש במקומו., ואחר כך בנו מזבח חדמחהמזבח 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  ]ה[ליד המקוה יש בית הכסא של כבוד. 
שבית הכסא נעול, יודע שיש שם אדם. ואם מצא אותו פתוח 

  .נאיודע שאין שם אדם
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 ונאי כשנצחום היכי נעביד:. הנך דבית חשמאמרי וכשנשתמשו בהן לעבודת כוכבים נאסרו:
. שאין בהם פגימות ואפילו אבנים שלימות . על יד עובד כוכבים כדי לבטלן:ניתברינהו

. ננסרינהו :(חולין יח.)בפגימות סכין שתחגור בה צפורן פוסלת בהן כדאמרינן בהכל שוחטין 
. כדי הוונתברינ לאחר שבירתן להשוות פגימתן לא תניף עליהם ברזל כתיב ועמדו וגנזום:

. שהרי חולין הן וכדקאמרת ובאו בה פריצים ונשקלינהו לנפשייהו לבטלן מעבודת כוכבים:
. מטבעות של טריינא הדריינא שיפא . שרובה הקדש:משום כספה וזהבה של ירושלים וחללוה:

. שיפא ירושלים טיריינא הדריינא על שם מלכי רומי נעשו הצורות ושמם טוריינוס אדריינוס:
 .ר שנישוף מחמת יושנו ואין הצורה ניכרתישן ביות

תפארת ישראל מדות א' ו'. מהלשון 'גנזו', משמע ומסתברא שבלשכה זו חפרו בור עמוק,  .מח
  וגנזו שם את אבני המזבח. 

  המפרש.  .מט
  תפארת ישראל. .נ

ִטין ּוְמַקּפְ : (א א)לעיל בתמיד  א פֹוׁשְ ִבְגֵדי ֹקֶדׁש, ֶאּלָ ִנים ּבְ ַחת לֹא ָהיּו ְיׁשֵ יִחים אֹוָתן ּתַ ִלין ּוַמּנִ
ַחת  ה ַההֹוֶלֶכת ּתַ ִסּבָ ּמְ ְכסּות ַעְצָמן. ֵאַרע ֶקִרי ְלַאַחד ֵמֶהן, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו ּבַ ין ּבִ ּסִ יֶהן, ּוִמְתּכַ ָראׁשֵ

ִביָלה. ּומְ  יַע ְלֵבית ַהּטְ הּוא ַמּגִ אן, ַעד ׁשֶ אן ּוִמּכָ יָרה, ְוַהּנֵרֹות ּדֹוְלִקין ִמּכָ ם, ּוֵבית ַהּבִ דּוָרה ָהְיָתה ׁשָ
ם ָאָדם ֵאין ׁשָ תּוַח, יֹוֵדַע ׁשֶ ם ָאָדם. ּפָ ׁש ׁשָ ּיֶ בֹוד. ְוזֶה ָהָיה ְכבֹודֹו, ְמָצאֹו ָנעּול, יֹוֵדַע ׁשֶ ל ּכָ א ׁשֶ ּסֵ . ָיַרד ּכִ

ב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו  א ְוָיׁשַ דּוָרה. ּבָ ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ ג ְוִנְתַחּמֵ ּפֵ ָעִרים ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסּתַ ְ ַהׁשּ ַהּכֲֹהִנים ַעד ׁשֶ
ִחים, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לוֹ   .ִנְפּתָ

 תמיד א' א'. .נא



  באר                           החייםה
 

קעג  חיי תמיד משנה ג פרק ג

בלשכה זו יש גם כן מדורה, בשביל שיתחמם ממנה הכהן 
  .נב[ובבית המוקד הגדול מתחממים הכהנים הטהורים]שעלה מהטבילה 

ה ְוַאַחת ּכָ ָהיוּ  ִלׁשְ ין ׁשֶ ּה  עֹוׂשִ ִנים,  ֶלֶחם ּבָ כה אחת, היא לשכת לשַהּפָ
ששם לשים ואופים בית גרמו את לחם  ]ו[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)זבחים צ"ו. רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות י"ב כ"ג. כתב הכסף משנה  .נד
ומפרש התם טעמא דכיון דאיכא שתי הלחם  .).צודף (דם חטאת  קרבפ. מקדש של מתכת היה

 ,כלי שרת וכלי שרת דחרס לא עבדינן וה ליהולחם הפנים דאפייתן בתנור וקדושתן בתנור ה
י וקדושתן בתנור שאין נעשים בכלי שרת לפי שאין טעונים שמן ואמרינן בפרק שתי "ופירש

 . ע"כ.ור מקדש להוהלחם לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים דתנ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעד

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
 

קעה  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  ]ז[ ּכַ ִלים ְלִלׁשְ  ,נהבבוקראת הכלים  םלשכה זו מוציאימ ,ַהּכֵ
ם ְוהֹוִציאוּ  ]ח[ ָ ִעים ִמׁשּ ׁשְ ה ּתִ לׁשָ הוציאו ָזָהב.  ּוְכֵלי ֶ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 אמנם התפארת ישראל כתב על לשכה זו וז"ל: 
  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.

  רמב"ם. תפארת ישראל.  .נו
וז"ל: הנה כבר הבאתי לעיל משנה דתמיד דאיתא שם שהוציאו  (מדות ה ג)עזרת כהנים כתב ה

רושו על זה וז"ל: מנין זה מלשכת הכלים צ"ג כלי כסף וכלי זהב ע"כ. וכתב שם הרמב"ם ז"ל בפי
לעבודת היום מן הכלים וכו'. עכ"ל. והרע"ב ז"ל כתב שם  (לכלים)אפשר שהוא כנגד מה שצריכין 

(עי' בתוי"ט שם בד"ה תשעים בשם וז"ל: לא איתפרש למה הוצרכו למנין של כלים הללו. וכו' עכ"ל. 
ב הטעם שכן עולה חשבין מלת הירושלמי שכתב שהם כנגד אזכרות השמות. ועי' בס' בני ישכר שכת

  .צבא)
ואני חפשתי ומצאתי צורך לכל מספר הזה. והן הן הכלים שהיו צריכין לעבודה בכל יום ויום. 
ואלו הן: ב' מדות של יבש. עשרון וחצי עשרון. העשרון למדוד מנחות. וחצי עשרון לחלוק בו 

  מנחת כהן גדול הן חביתין.
ת ההין. רביעית ההין. ולוג. וחצי לוג. ורביעית. חצי ההין שבע מדות לח. הין. חצי ההין. שלישי

ושלישית ורביעית ההין למדידת הנסכים של זבחים. ולוג למדידת שמן המנחות. וחצי לוג 
למדידת שמן לכל נר ונר מנרות המנורה. ורביעית לחלק בה השמן לחביתין. וההין לא היה בו 

(עיין ברמב"ם בהלכות כלי שמן לשמן המשחה צורך רק מפני שהיה במקדש מימי משה שמדד בו 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעו

 ,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 , ָזָהב ׁשֶ
הקרבן תמיד מכוס של זהב, כדי שיהיה נוח להפשיט את 
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. וחצי לוג למי סוטה ושמן לתודה. ורביעית למדוד שמן ללחם הנזיר ומים המקדש פרק א' דין י"ח)
  לטהרת מצורע. הרי תשעה כלים.

  . הרי י"ב.(עי' חולין דף ח')ג' סכינין א' לשחוט. וא' לחתוך בשר. וא' לחתוך חלבים 
. ט"ו טני. ט"ז כוז (עי' תמיד פ"ד מ"ד)כוס של זהב להשקות את התמיד י"ג מזרק לקבלת דם. י"ד 

. 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)להביאם אל המזבח 
. כ"ג פסכתר לכפות על (עי' תמיד פ"ה מ"ה)ת. כ"ב מחתת זהב לקטורת מחתת כסף לקטור

(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 פ"ה דתמיד מ"ו בד"ה מגריפה)

(עיין ברמב"ם . כ"ז מחבת. כ"ח מרחשת הקרבנות פי"ג דין ה' ובכ"מ שם) מעשה (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 הפתילות. ל"א כלי א' ושמו עלת לשאוב בו יין מן החביות או מן ההין לנסכים 
  . הרי לך ל"א כלים שהיו צריכים בכל יום ויום.תב שם כן)בדה"י ב' כ"ח פסוק י"ד שכ

וכבר ידוע במסכת חגיגה בסופו במשנה שם דכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים 
הרי לך החשבון בכוון שהיה צורך למספר מנין צ"ג ושלישים. נמצא ג' פעמים ל"א עולה צ"ג. 

  כלים אלו.
של קטורת. ואין לומר שהוא נחשב לכלי אחד עם ויש עוד לחשוב כלי א'. והוא כסוי של הכף 

חזינן דהתנא חשיב לה לכלי באנפי נפשה. עיין  הכף כיון שהוא משמש את הכף. דזה אינו. דהא
בפ"ז בתמיד מ"ב דחשיב אותה שם בחשבון חמשה כלים.שמע מינה שהוא כלי באנפי נפשה 

למעלה בחשבון ולהכניס את בחשבון. ולפ"ז יש לנו להוציא כלי א' מן הכלים הנ"ל שחשבתי 
הכסוי הזה בחשבון. והנראה דמסתבר להוציא את ההין מן החשבון. כיון שלא היה בו שום צורך 
לתשמיש. ואף דאמת הוא שהיה במקדש. מ"מ לא היו מוציאין אותו בכל יום מלשכת הכלים. 

  חשבון.כיון שאין בו צורך. ולמה לן טירחא בחכם להוציאו. ובמקומו יוכנס כסוי הזה ב
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 חוזר וגונזו בחלונו בבית החליפות. ולכן יותר נראה לומר כמ"ש  השבוע שלו. ובכלות
 ע"כ. להוציא ההין מן החשבון.

 תפארת ישראל. שקלים ו' ד', וברע"ב. רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו. .נז



  באר                           החייםה
 

קעז  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 תֹו,אוֹ  ְ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 יתְלבֵ  ְ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 הוּ , ּבָ לׁשָ  ׁשְ

ֶ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 שמשקים בכוס של זהב  לשיטת רבא בגמרא זהו גוזמא

. אבל בגמרא חולקים על רבא, שאין זה גוזמא, אלא אין עניות במקום עשירות, ולכן (רע"ב)]
 אפילו את קרבן התמיד משקים בכוס העשוי מזהב ממש.

 רע"ב.  .ס

 רמב"ם.  .סא

 תפארת ישראל.  .סב

 תפארת ישראל.  .סג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקעח

ָכה ִמי ּזָ ִמיד,  ׁשֶ  ,סדמי שזכה בפיס שהוא ישחט את התמידַבּתָ
כֹו, ַחִים ְלֵבית ְוהֹוֵלךְ  מושך את הקרבן תמיד, מֹוׁשְ ְטּבָ למקום  ,ַהּמִ

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
  .סזש עם כתליםמקום שנקרא 'בית המטבחים'. ואינו בית ממ

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 , עבהעץ קבועים ווים מברזלבריבועי  ,ּ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 

  רר"ש במדות ג' ה'. תפארת ישראל. .סח
נוח  כדי שיהיהרבינו 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
 

קעט  חיי תמיד משנה ה פרק ג

כבש שהוא קטן, האמצעי כדי לתלות איל שהוא בינוני, והגבוה 
  .עדעבור פר שהוא גדול

בשלשת הצדדים של המרובעים, אבל לא בצד  ה'אונקליות', הם
  .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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  רר"ש במדות ג' ה'. וכן פירש הרע"ב במדות ג' ה'. .עד
  ת ישראל.ראבי"ה. וכדעתו נקטו התוספות יום טוב במדות ג' ה', והתפאר .עה

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 
ם של העמוד. וגם להרר"ש והרע"ב יבוא יותר גבוה מהשני, והיה כן בכל אחד משלשה צדדי

[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]

ת בזה, הלא הבהמה גדולה האונקליות הם אחד ליד השני באותו צד של העמוד, מה התועל
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 
אסור . וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצד מערב אין אונקליות, כי 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 
ובדרך זה יתבאר שאין מחלוקת, והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני. והיה כן בכל אחד 

  העמוד.משלשה צדדים של 
ויתכן רק שחולקים מהו פירוש תיבת 'סדרים' במשנה, האם הכוונה על שורה מלמטה למעלה, 

  או הכוונה על שורה מימין לשמאל.
  ואלו ואלו דברי אלקים חיים.

ובדרך זה אפשר לבאר גם כן את מחלוקת תנא קמא והיש אומרים בתחילת משנה זו, בענין 
  שורות הטבעות.

  רא"ש, ועי"ש. .עו
ִית ָסִביב ָסִביב.(מ מג)ביחזקאל  כתוב ּבַ ִים ֹטַפח ֶאָחד מּוָכִנים ּבַ ַפּתַ   : ְוַהׁשְ

אונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים  והשפתים טופח אחד.ברש"י: 
בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים הוא ששנינו בפסחים אונקליות של ברזל היו קבועין 

  י ועונקלין נפקין פשך חד."תולין ומפשיטין וכן ת בעמודים ובכתלים שבהם
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפ

ֶהן ּבָ שלאחר השחיטה תולים את הבהמה על הווים  ּתֹוִלין, ׁשֶ
   וכך מפשיטים את העור ממנה. שב'ננסין',

לא תיגרר חלקה התחתון של הבהמה על הארץ, מניחים כדי ש

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 עטשהשולחנות הם במרחק מהננסיןואף על פי 
נגררת על הארץ, מכיוון שהבהמות של הקרבנות הם גדולים 

  .פמאוד

השולחנות הם משיש, ולא מזהב, משום שהשיש מקרר ומצנן 
  .פאאת הבשר שלא יסריח

 

W      באר�התמיד�      X   
  

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 

נות כי ביניהם היו שלחנות מוכנים בית סביב סביב, קבועים בעמודים שעמדו סביב השלח
  .]ג דמדות שלחנות של שיש בין העמודים, שהשיש מקרר ושומר הבשר שלא יסריח"כדתנן פ[

  השולחנות הם במרחק ארבע אמות מהננסים. (תמיד ל:)והראב"ד  (יומא ט"ז:)לשיטת תוספות  .עז
ת הם ליד , השולחנויד)-(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 
בשעה שמשתמשים בהם, אבל כשרוצים להשתמש בהם לוקחים שולחן ומעמידים אותו בין 

  העמודים ננסין.
 (מידות ה ב)משנה יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים, חוץ מהשולחנות שנתבארו ב

  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.)-(יומא טז:לשיטת תוספות, והראב"ד, ורש"י  .עט

כיבים כבשי כשמרש (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
 

קפא  חיי תמיד משנה ה פרק ג

. אבל את הכרס פבעל שולחנות אלו מדיחים את הקרביים גם כן
, מכיוון שיש בה פגמדיחים ב'לשכת המדיחים' שבדרום העזרה

  .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
ֶרס ְמִדיחִ  ִמעּוָטּה, ַעל ְוַהּכֶ ה ְפָעִמים ּבְ לׁשָ ָרַבִים ְמִדיִחין אֹוָתן ׁשְ ּה. ְוַהּקְ ל ָצְרּכָ ֵבית ְמִדיִחין ּכָ ין אֹוָתּה ּבְ

ין ָהַעּמּוִדים. ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ ְלָחנֹות ׁשֶ   ׁשֻ
ִיׁש בְּ (ו ד)ובמשנה בשקלים  ל ׁשַ מֹוֶנה ׁשֶ ׁש, ׁשְ ְקּדָ ּמִ ְלָחנֹות ָהיּו ּבַ ר ׁשֻ ה ָעׂשָ לׁשָ ַחִים, : ׁשְ ְטּבְ ֵבית ַהּמִ

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
ַת  ְפִנים ַעל ּפֶ אּוָלם ִמּבִ ַנִים ּבָ ֵרת. ּוׁשְ ֵלי ׁשָ ֶסף ּכְ ל ּכֶ ל ָהיּו נֹוְתִנים ֶאת ָהֵאָבִרים, ַעל ׁשֶ ִית, ֶאָחד ׁשֶ ח ַהּבַ

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
ִמיד. ִנים ּתָ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְפִנים, ׁשֶ ל ָזָהב ִמּבִ ּקֶֹדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוֶאָחד ׁשֶ   ּבַ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפב

  Q פהאחד מהננסין R  
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  מונה לדוגמא להמחשה בלבד.הת .פה



  באר                           החייםה
 

קפג  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 
וחטה, היו מסרטים את הבהמה בין קרניה ונופל הארץ כדי לש

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 

  .פטתכן שניקב קרום המוח כנגד מקום ההכאהטריפה, כי י

  .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 
בדרום או בשאר צדדים ויהיה עבור קדשים קלים. ובנוסף למה שביאר הרמב"ם יתכן עוד לבאר 

  שחטו קדשי קדשים במקום שאינו ראוי להם. שהטעם הוא כדי שלא יהיה טעות ולא י
ועוד יתכן שאולי המקום של שחיטת הקרבנות הוא בעיקר בצפון, על אף שקדשים קלים כשר 
גם בכל מקום בעזרה, אבל עיקר המקום המיוחד לזה הוא בצד צפון, ועל כן עשו שם את 

  הטבעות.
  גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. .פח
אפשר להעיר שלכאורה מכיוון שיודעים באיזה מקום היכו את גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. ו .פט

הבהמה, היו יכולים לעשות תקנה שצריך תמיד לבדוק את קרום המוח במקום ההכאה, כדי 
, שאין לעשות כן, מפני (חלק ב סימן כז)לדעת האם נעשית הבהמה טריפה. ותירץ המנחת יצחק 

גרום נבילות וטריפות משום בל תשחית וכן שאולי יקרה שישכח ולא יבדוק. ועוד תירץ, דאין ל
משום תיקון הניצוצות או הגלגולים שבבהמה. ועל כן אפילו אם יבדוק וימצא טריפה ג"כ יעבור 

  על איסור.
גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. יוחנן כהן גדול הזה הצדיק שתיקן את התקנות, הוא היה אחרי  .צ

ביו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול הנזכר . והוא א(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 תמידקפד

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 

זה כדי שלא תתנועע את הראש השני של הקשת בריצפה. ו
  .צאהבהמה בשעת השחיטה

יש עשרים וארבע טבעות. ומסודרים כך: שש שורות, ובכל  ]ט[ 
שורה יש ארבע טבעות. ויש אומרים שעשרים וארבע הטבעות 

  .צבמסודרים בארבע שורות, שבכל שורה יש שש טבעות

  

  ו משנה
  

ָכה ִמי זָּ ּון ׁשֶ חַ  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ נֹורָ  ַהּפְ יִמין ָהיוּ  הְוַהּמְ , ַ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  תְלַאמַּ  יֹוֵרד ֶאָחד, ַמְפּתְ
ִ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
  . צגמקדימים לפני שישחטו את התמיד
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(כסף משנה יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי  ואינו
ס בימי , שהוא היה שנים רבות אח"כ, בימי שמעון בן שטח ומרתא בת ביתוהלכות 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
 

קפה  חיי תמיד משנה ו פרק ג

ָעה ָיָדם ֵכִלים ְוַאְרּבָ עה כלים בידם, שכאשר והם אוחזים ארב ,ּ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

  .צחמהמנורהלשים בו את הדשן כדי ְוַהּכּוז, 

ֵני חֹות,  ּוׁשְ כפי [כדי לפתוח את מנעולי הפשפש הצפוני ַמְפּתְ

  .שיבואר להלן]

ִני ]י[ 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' אבל ה'טני' מחזיק רק שני קבין ָוֵחִצי,  ַקּבַ
  .קבמזהב . ה'טני' עשויקא, והוא רק דומה ל'תרקב'קוחצי
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רצה לומר קודם שישחטו אלו את התמיד, דשחיטה היה  [היו מקדימין]בתפארת ישראל וז"ל:  .צג
זריקת הדם, אפילו הכי  בשעת דישון מזבח הפנימי, ואף על גב דהטבת ה' נרות לא היה רק אחר

היה גם המטיב מקדים לילך לשם מדממהרים לזרוק הדם מיד אחר שחיטה כדי שלא יקרוש 
  .)מכילתא בא(הדם ביני ביני, והרי צריך להיטיב מיד אחר זריקה דמצוה שבא לידו לא יחמצנה 

  לקוטי הלכות לחפץ חיים. .צד
  דברים כ"ו ב'. .צה
  רע"ב. .צו
  להלן משנה ט'. .צז

  להלן משנה ט'. .צח
  רע"ב. תפארת ישראל. .צט

דאף על גב שהיה כמות הכלי גדול כתרקב גדול שמחזיק ג' קבין, בתפארת ישראל וז"ל:  .ק
אפילו הכי לא היה מחזיק בתוכו רק קביין ומחצה, כדי שיהיה נראה שהוא מלא דזה דרך כבוד, 

, )כיומא פ"ד מ"ד(ם שדפנן עב וזה היה מדעשו דופנה עב, דכך היו רגילין במקדש לעשות כלי
  .)מנחות פ"ח ב'(ונראה לי הטעם כדי להראות שאין עניות במקום עשירות 

  רע"ב. תפארת ישראל. .קא
  רע"ב. .קב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפו

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 ֶ  ּפֹוֵתַח  ֶ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

ת יֹוֵרד ֶאָחד ִחי: ְלַאּמַ ֶ כדי לפתוח את המנעול הפנימי, יש חור  ַהׁשּ
, ומכניס את כל אמת ידו עד בית השחי קזבכותל ליד הדלת

החור, עד שהיד מגיעה לצד הפנימי של הדלת, וכך פותח  לתוך
  .קחבמפתח את המנעול הפנימי

יָון: ּפֹוֵתַח  ֶאָחד את המנעול החיצוני פותח במפתח ישר ומהר  ּכֵ
  .קטבלי טרחה, כמו כל מנעול רגיל
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  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

ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר כדי שלא מלמטה 
  ישפך.

  רמב"ם. רע"ב. .קה
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קו
לכאורה יוקשה שהרי בית המקדש נבנה מאבנים שלימות ואסור לפגום באבנים, ואם כן  .קז

של שלש שורות אבנים, ושורה אחת  איך עשו את החור הזה בכותל. ויש לומר שהרי בנו באופן
עץ, וכן הלאה שלש שורות אבנים ושורה אחת של עץ וכך לכל גובה הכתלים. ובזה אפשר 

  לתרץ שעשו את החור הזה בחלק מהכותל שהוא מעץ. 
עוד יתכן לומר שהיה החור בדלת עצמו, ובזה לא יוקשה כלל, וכעת לא מצאתי מאן דאמר 

  שהחור בדלת עצמו.
  רע"ב. תפארת ישראל. רמב"ם. .קח
  רע"ב. .קט



  באר                           החייםה
 

קפז  חיי תמיד משנה ז פרק ג

בלילה דלתות ההיכל סגורות ונעולות. ולפני שחיטת התמיד 
ל מבפנים, ואי . ההיכל נעוקיצריך 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 

  .קיבתוך ההיכל עצמו, ופותח מבפנים את דלתות ההיכל

  

  ז משנה
  

א פָּ  לוֹ  ּבָ ׁשְ פֹוִני שׁ ַ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, קיגְיֶחְזֵקאל ְ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 ֱעִבירהֶ , ַהּגָ  ַהּנֶ
ֹוֵחט ׁשֹוֵחט ָהָיה לֹא. ּוְפָתחוֹ  ַהּפֹוְתחֹות ְוֶאת ֹוֵמעַ  ַעד, ַהׁשּ ׁשּ  ׁשֶ
ַער קֹול דֹול ׁשַ ח ַהּגָ ְפּתָ ּנִ   :ׁשֶ
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להלן משנה ז'. וראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא  .קי
, לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןומ .עד שתהא פתוח 'אל פתח אהל מועד' (עירובין ב. ועוד)

  שבשעת שחיטתן צריך להיות פתח ההיכל פתוח.
  רמב"ם. .קיא
  ישראל. רע"ב. תפארת .קיב
 יחזקאל מ"ד ב'. .קיג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקפח

  סביב ההיכל יש שלשים ושמונה חדרים הנקראים 'תאים'.

חמישה עשר תאים בצד צפון, חמישה עשר תאים בצד דרום, 
שלשים יש סך הכל בשלשה קומות. ושמונה תאים בצד מערב. ב

  .קידושמונה חדרים הנקראים 'תאים'

  :קטוכזה ]יא[
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  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
 

קפט  חיי תמיד משנה ז פרק ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצ

א ׁש  לוֹ  ּבָ ּפָ ׁשְ פֹוִני,  ַלּפִ זה שהמפתחות בידו בא אל הפתח הקטן ַהּצְ
  .קטזשבצד צפון משער ההיכל

ֵני ין ּוׁשְ ׁשִ ּפָ ַער לוֹ  ָהיוּ  ִפׁשְ ַ דֹול ַלׁשּ יש ליד  שני פתחים קטנים, ַ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
שהרי שער האולם יותר גדול ממנו, אלא כדי לחלוק כבוד 

ההיכל נקרא 'שער הגדול' מפני גודל  . וכן שערקיטלהיכל
  .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 ר'ַוּיֹאֶמ  :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)ראב"ד. היה זה לפי ציווי 'בן גבר' שהוא הממונה על נעילת שערים  .קטז
ֶבר עַ (ה א)בשקלים  ן ּגֶ ָעִרים.: ּבֶ   .קרוב ולפתחן בברל השערים בעווברע"ב: לנע ל ְנִעיַלת ׁשְ
על פיו  ,[הוא הנקרא בן גבר (דרך חכמה)] : זה שעל נעילת שערים(הלכות כלי המקדש ז ג)ברמב"ם 

  .נועלין ועל פיו פותחין
  רע"ב. .קיז

  רע"ב. .קיח
תא בראשית ב יב, (פסיקתא זוטרחנוכת 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)נקרא בשם גדול  מפני כבוד ארץ ישראלש ',ַהּגָ

וש ממנו, מכל מקום תפארת ישראל מדות ד' ב'. ואף על פי שפתח קודש הקדשים יותר קד .קכ
  .(תפארת ישראל מדות ד ב)לא היה שם שער אלא רק שני פרוכות 

 יחזקאל מ"ד ב'. .קכא



  באר                           החייםה
 

קצא  חיי תמיד משנה ז פרק ג

ואף על פי שהוא סגור יכול השי"ת להיכנס בו, והשי"ת אינו 
  .קכבצריך שער כדי להיכנס, ועל כן נשאר סגור

ראים 'פשפשים', שבשני צידי השער שני הפתחים הקטנים הנק
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

לפשפש הצפוני, יש שני מנעולים, ופותחים אותם בשני 
  .קכהמפתחות

היכל סגורות ונעולות. ולפני שחיטת התמיד בלילה דלתות ה
. ההיכל נעול מבפנים, ואי קכוצריך לפתוח את דלתות ההיכל

  .קכזאפשר לפתחו מבחוץ

כשבא בבוקר לפתוח את דלתות ההיכל, צריך מתחילה לפתוח 
את שני מנעולי הפשפש הצפוני, ולהיכנס דרכו אל התא 

אל הצפוני הראשון, ומהתא הזה יש פתח אל ההיכל, ונכנס 
  .קכחתוך ההיכל עצמו, ופותח מבפנים את דלתות ההיכל
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: ונ"ל שעל מקדש שני נאמר שאמר שיהיה סגור וז"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 

  ביאת השכינה דרך שם, וק"ל. יהיה
  תפארת ישראל. .קכג
  עפ"י תפארת ישראל. .קכד
  ככתוב לעיל משנה ו'. .קכה
 (עירובין ב. ועוד)ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא  .קכו

, שבשעת שחיטתן לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןומ .עד שתהא פתוח 'אל פתח אהל מועד'
  ות פתח ההיכל פתוח.צריך להי

  רמב"ם. .קכז
  רע"ב. תפארת ישראל. .קכח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצב

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, לַהֵהיכָ  ֶ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,ַהּפֹוְתחֹות, 
  .קליםמבפנ

  :קלאכזה ]יב[
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  רע"ב. תפארת ישראל.  .קכט
  כתוב שיש שני מפתחות. (משנה ו)במשנה לעיל 

[הנקרא במשנה 'יורד לשיטת התפארת ישראל הפשפש הצפוני נעול רק על ידי מנעול פנימי אחד 
נמצא בדלת שבין התא  יון'][הנקרא 'פותח כ, והמנעול השני שהוא מנעול רגיל לאמת השחי']

. ובזה יתורץ לשון המשנה שכתוב 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד. (תפארת ישראל)להיכל 
  שאכן לפשפש זה יש רק מנעול ומפתח אחד, והמפתח השני מיועדת לדלת הבאה ולא לכאן. 

אמנם לשיטת הרמב"ם והרע"ב ששני המנעולים ושני המפתחות עבורם הם בפשפש עצמו, 
קשה מלשון המשנה 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד. ולכאורה אפשר לתרץ שבלשון יו

  'מפתח' נכללים שני המפתחות, וזה כעין שיגרא דלישנא. 
  .(רא"ש)רע"ב. תפארת ישראל. המנעולים של דלתות ההיכל, הם מנעולים בלי מפתח  .קל

טת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר [את הציור לפי שיהציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו  .קלא
  .התמיד']



  באר                           החייםה
 

קצג  חיי תמיד משנה ז פרק ג

Q  פתיחת שערי ההיכלR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ֶגר בריח שעושים מאחורי הדלת, ומבריח מקצה אחד לקצה : ּנֶ
  .קלבהשני

  .קלדבלי מפתח קלגמנעולים ּפֹוְתחֹות:

ֹוֵחט ׁשֹוֵחט ָהָיה לֹא השוחט שצריך לשחוט את קרבן התמיד,  ,ַהׁשּ

ֹוֵמַע  ַעד לא היה שוחט, ׁשּ ַער קֹול ׁשֶ דֹול ׁשַ ח,  ַהּגָ ְפּתָ ּנִ עד ששומע ׁשֶ
  .קלהאת הקול שנפתח שער ההיכל, ורק אז היה שוחט

  
 

W      באר�התמיד�      X   
  

  שיטה לרבינו שמואל ב"ר יצחק. פירוש ראשון ברע"ב. התפארת ישראל תרגם: ריעגעל. .קלב
  עפ"י רא"ש. עפ"י רע"ב. תפארת ישראל. התפארת ישראל תרגם: שלאסס. .קלג
  עפ"י רא"ש. .קלד
 (עירובין ב. ועוד)רא ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמ .קלה

, שבשעת שחיטתן לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןומ .עד שתהא פתוח 'אל פתח אהל מועד'
  צריך להיות פתח ההיכל פתוח.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצד

  ח משנה
  

ַער קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  דֹול ׁשַ ח ַהּגָ ְפּתָ ּנִ  ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ׁשֶ
ְגֵרָפה קֹול ׁשֹוְמִעין ה ָהֵעץ קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ַהּמַ ָעׂשָ  ׁשֶ

ִביִני קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ּיֹורַלכִּ  מּוְכִני ָקִטין ֶבן רֹוז ּגְ . ּכָ
 קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ֶהָחִליל קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
יר קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ַהִצְלָצל ִ  ָהיוּ  ִמיִריחוֹ . ַ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
טּ  טֶֹרת ּוםּפִ   :ַ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

ְגֵרָפה קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  מיריחו שומעים את קול כלי  .ַהּמַ
  .קלזהשיר הנקרא מגריפה

ר הנקרא מגריפה, היא אמה, וגבוה אמה, וידית כלי השי ]יג[
יוצא ממנה. יש במגריפה עשרה נקבים, ובכל נקב יש קנה, 
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 עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל. ראה יומא ל"ט: .קלו

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .קלז



  באר                           החייםה
 

קצה  חיי תמיד משנה ח פרק ג

ובכל קנה יש עשרה נקבים. מכל נקב יוצא מין זמר, נמצא 
  .קלחשמכל המגריפה יוצא מאה מיני זמר

ויש אומרים שבכל קנה יש מאה נקבים, נמצא שמכל המגריפה 
  .קלטיוצא אלף מיני זמר
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 ערכין י"א. וברש"י. .קלח

  ערכין י"א. וברש"י.  .קלט
מקום שאלה איך פעולת כלי השיר הזה הנקרא 'מגריפה', ואיך מנגנים בו. דהרי אם הוא יש כאן 

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 
יוצאים ונכנסים במקומם. דהיינו, שהקנים האלו שהם כמו חלילים, נמצאים רוב הזמן שקועים 

ת שמנגנים מוצאים כל קנה בזמנו לפי הניגון, בתוך חלל המגריפה, שהיא אמה וגבוה אמה, ובע
ולעיתים מוציאים ומגלים רק נקב אחד, ולפעמים יותר, ולפעמים הכל, ולפי כמות הנקבים 

  שמוציאים, כך משתנה הקול, והתנועה היוצא ממנו.
כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א אמר לי, לשאול בזה את להבחל"ח הגאון הגדול 

  חובסקי זצוק"ל.רבי אברהם גני
ביאור הנ"ל, והוסיף עוד ביאור. ואמר שיתכן שיש על כל נקב מכסה שיתכן הושאלתיו, והסכים 

קטן, ואופן הניגון הוא על ידי שלוחצים עם האצבע בצידו של המכסה, ועל ידי כן מתגלה הנקב 
  . ע"כ.[כמו שיש במיני חצוצרות]ויוצא ממנו קול 

המגריפה. יתכן שמה שכתוב בגמרא 'וקתא יוצאה הימנה'  ובענין מהיכן מגיע האוויר לתוך
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 על ידי הזרוע, והאויר יוצא משם אל 
ונעשה מזה ניגון יפה ונשגב מאוד הנשמע עד יריחו.  הוא באופן שונה, ומוציא מין קול שונה,

  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]-[ זאקפייפעישראל מהו הכלי הזה וז"ל: 
ם ועי"ז קולן דק, ויש שנקביהן רחבים, ועי"ז קולן עב וגס, וכשדוחקין חלילים, יש שנקביהן צרי

וכבר יש  .על המפוח במקומות ידועות, אז מנגן מאליו ע"י הרוח היוצא מהמפוח דרך החלילים
. ע"כ. וכתב התוספות יום בל"א 'האמניקא'אצלינו כלי קטן דומה לזה, לשחוק הקטנים ונקרא 

  ה. בזמנינו נמצא הכלי הזה הרבה במדינת סקאטלאנד.טוב שבארץ רוסיא זה נמצא הרב
 ביאר בענין צורת המגריפהאח"כ כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות, ו

שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה,  השלטי הגיבורים . בכללות ביאר[ראה ב'אוצר התמיד']
ים שעל ידם נכנס רוח לתיבה. עשר קנים, ובכל קנה עשרה נקבים. ויש מפוח מבפנים ובתוכה

לעשר הנקבים  מבפנים וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים. וראשי הקנים סמוכים
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצו

  .קמקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'בבית המ

. 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 

גדול. וקול זה הוא לסימן שלשה בוקר כדי להשמיע קול 
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, 

. וראש המעמד מעמיד את המצורעים קמהוהוא רץ ובא
בשער המזרח כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם 

  .קמואשםה
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כל אחד , ו[כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו]קלידים מאה שבתיבה. ולכל נקב יש כיסוי קטן. ויש 
. ועל ידי למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים , 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 אך מקישים על מיתרים, מחוברים מבפנים לפטישים קטנים האלא ששם הקלידים 

מם בקנה והקנים משונים זה מזה, בעובי ובאורך, וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקו נקבים].
  ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו, עד שעולה למאה קולות. .אם רחוק אם קרוב

ולפי דרך זה, אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים, שיהיה גם כן כנ"ל, אלף 
 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
 

קצז  חיי תמיד משנה ח פרק ג

  :קמזהנקרא 'מגריפה' כלי השירלהלן ציור 
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ציור המגריפה להלן, הוא להמחשה בלבד. ואיננו יודעים את הצורה ממש. ורק ניסינו  .קמז
, אלא רק להבנת פשט [לא ציירנו את הביאורים שכתבנו בזהלהמחיש 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
 

 חיי תמיד מסכת תמידקצח

Q  כלי שיר הנקרא מגריפהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קצט  חיי תמיד משנה ח פרק ג

Q  עם המדות  -המגריפהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נקבים 10
 ובכל אחד יש קנה

  בכל קנה
 נקבים 10יש 

 ידית

 נקבים] 100[ויש אומרים 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידר

ה ָהֵעץ קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  ָעׂשָ ּיֹור מּוְכִני ָקִטין ֶבן ׁשֶ מיריחו  .ַלּכִ
'מוכני', שמעלה בגלגל את  שומעים את קול הגלגל מעץ הנקרא

  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  עשה 'מוכני' עבור הכיור, שהוא גלגל מעץ, והוא
 ,קמחדול'הגבור ' לבור מים הנקרא משקעים את הכיור בכל לילה

. ובזה המים מחוברים לקרקע קמטהכיור שם ליד מקוםשנמצא 
  .קנואינם נפסלים בלינה
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רבינו אליעזר בר נתן הראב"ן בסימן כ"ה. רבינו יהונתן עירובין ל"ה. תוספות יום טוב  .קמח
  עירובין י' י"ד. 

  הציור. וכן משמע בתפארת ישראל בסימני הציור.תוספות יום טוב בסימני  .קמט
  יומא ל"ז. וברש"י. זבחים כ'. וברש"י. המפרש. תפארת ישראל. .קנ

[או שהוא כלי עגול כגלגל סביבות הכיור אך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור 
ובו נמצאים המים.  , והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת,(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, 

במים שנכנסו  ונכנס מים לכיור כפי הצורך ראשון ראשון, ואז הוא מקדש ידיו ורגליו מהכיור
(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 

לכיור מים כדי שיעור  . ע"כ. צריך לומר שבכל פעם מכניסיםפחות 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 

 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 

  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 

  למעלה צריך להשתמש במוכני למטה. ועי"ש.השתמשו במוכני 



  באר                           החייםה
 

רא  חיי תמיד משנה ח פרק ג

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

  

Q הכיור וכנו, והמוכני R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרב

ִביִני קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  רֹוז ּגְ לעלות השחר,  בכל יום סמוך .ּ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 .ֶהָחִליל קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
  .קנושמנגנים בו בבית המקדש

  . קנח. החליל עשוי מקנה קלוף ודקקנזגם בשם 'אבוב' החליל נקרא

מיריחו שומעים את קול  .ַהִצְלָצל קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ 
  , שמנגנים בו בבית המקדש.קנטהצלצל

ומכים זו  קסהצלצל הוא כמו שתי חתיכות רחבות מנחושת
  .קסאבזו
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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 ,בשיר הלויים שבכל ימות השנה .קנו
  .יג:)-(י.מכל מין. כמבואר בערכין כלי שיר, וכמות הכלים 

, 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 

לי שיר שהוא יודע לנגן בו. החליל מכה ומנגנין בכינור ובנבלים ובמצלתים, וכל אחד ואחד בכ
, גם כן מנגנים שם בכלי שיר רבים מאוד כלים שהוזכרוע"כ. מזה גם כן משמע שמלבד ה

 נוספים.

 ערכין י: .קנז

 .(ערכין י:)ערכין י: וברש"י. בבית המקדש השני היה חליל שנשאר מימות משה רבינו  .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 ג)להלן  ּצֶ ן ַאְרָזא ּבַ יׁש ּבֶ : ְוִהּקִ

 הצלצל התחילו.



  באר                           החייםה
 

רג  חיי תמיד משנה ח פרק ג

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
 

 חיי תמיד מסכת תמידרד

יר קֹול ׁשֹוְמִעין ָהיוּ  ִמיִריחוֹ  ִ ו שומעים את קול השיר מיריח .ַ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  ]יד[ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ָעה ּגָ ׁשָ הּוא ּבְ יר ׁשֶ ם ֶאת ַמְזּכִ ֵ  ַהׁשּ
יֹום ּפּוִריםַה  ּבְ שגם את קולו של הכהן גדול כשמזכיר את השם  .ּכִ

  .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
: ואין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן בכל יום לומר (הלכות כלי המקדש ג ג)ברמב"ם 

שעיקר השירה  ,לא כליואין אומרין שירה אלא בפה ב .ומוסיפין עד לעולם ,שירה על הקרבן
ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר. מהן לוים ומהן ישראלים שהיא עבודתה בפה. 

מיוחסין המשיאין לכהונה. שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס. ואין אלו המשוררים על פי הכלים 
 עולין למנין השנים עשר.

  רמב"ם. תפארת ישראל. .קסג
ִעים ֵאין ּפֹוחֲ : (ה ה)במסכת סוכה  ׁש, ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל ַאְרּבָ ְקּדָ ּמִ ִקיעֹות ּבַ ִרים ְוַאַחת ּתְ ִתין ֵמֶעׂשְ

ע ְלָתִמיד ָעִרים, ְוֵתׁשַ לׁש ִלְפִתיַחת ׁשְ ׁש, ׁשָ ְקּדָ ּמִ ִקיעֹות ּבַ ִרים ְוַאַחת ּתְ ם ֶעׂשְ ָכל יֹום ָהיּו ׁשָ ֹמֶנה. ּבְ  ּוׁשְ
ין הָ  ל ּבֵ ע ְלָתִמיד ׁשֶ ַחר, ְוֵתׁשַ ל ׁשַ ת ָהיּו ׁשֶ ּבָ ע. ּוְבֶעֶרב ׁשַ ׁשַ ִים. ּוַבּמּוָסִפין ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ּתֵ ַעְרּבָ

תֹוךְ  ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל. ֶעֶרב ׁשַ יל ּבֵ לׁש ְלַהְבּדִ ָלאָכה, ְוׁשָ לׁש ְלַהְבִטיל ָהָעם ִמּמְ ׁש, ׁשָ  מֹוִסיִפין עֹוד ׁשֵ
לׁש  ֹמֶנה, ׁשָ ִעים ּוׁשְ ם ַאְרּבָ ְחּתֹון,  ֶהָחג ָהיּו ׁשָ ַער ַהּתַ ַ לׁש ַלׁשּ ַער ָהֶעְליֹון, ְוׁשָ ַ לׁש ַלׁשּ ָעִרים, ׁשָ ִלְפִתיַחת ׁשְ

ין ָהַעְר  ל ּבֵ ע ְלָתִמיד ׁשֶ ַחר, ְוֵתׁשַ ל ׁשַ ע ְלָתִמיד ׁשֶ ׁשַ ַח, ּתֵ י ִמְזּבֵ ּבֵ לׁש ַעל ּגַ ִים, ְוׁשָ לׁש ְלִמּלּוי ַהּמַ ִים, ְוׁשָ ּבַ
לׁש ְלַהְבטִ  ע ַלּמּוָסִפין, ׁשָ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל.ְוֵתׁשַ יל ּבֵ לׁש ְלַהְבּדִ ָלאָכה, ְוׁשָ  יל ֶאת ָהָעם ִמן ַהּמְ

  תפארת ישראל. .קסד
 ,ג' בוידוי ראשון ,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  ,עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת: (יומא לט:)בגמרא  .קסה
 .כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת ,צריכות להתבשם מריח קטורת



  באר                           החייםה
 

רה  חיי תמיד משנה ט פרק ג

י ָאַמר ]טו[ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ְ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  ַהּטֶ  ְוִהּנִ
דכִּ  ּוָבַאֲחרֹוָנה, ְלתֹוכוֹ  ְונֹוֵתן חֹוֵפן ְוָהָיה, ְלָפָניו ָאר ֶאת ּבֵ ְ  ַ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 ןּוַמְדִליקָ  ְ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 ַהּכּוז ֶאת ְוִהּנִ ִנּיָ   :ְוָיָצא ׁשְ

ואת המזבח  ]יח[ת השולחן, וא ]יז[, קסטאת המנורה ]טז[בהיכל יש 
  הפנימי.
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 "ב. תפארת ישראל.רע .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 ,אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה .מריח הקטורת

  .הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה
בירושלים לא היתה צריכה להתבשם מריח הקטרת. תימה דאמר פרק כל שעה בתוס': כלה ש

 ,ודייק מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא ,קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה (פסחים כו.)
כ לאביי היו "א ,מאי לאו לאותן העומדין בפנים דלא איפשר וקא מיכוון ואביי לאותם שבחוץ

 ומר אינו אסור אלא שלא יקרבו עצמן לעזרה כדי להריח יותר.ויש ל ,עושין איסור בכל יום



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרו

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

  

  

Q  מזבח הפנימיR  
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, וכן צייר הרמב"ם (שמות כה לב)קני המנורה הם באלכסון ולא בעיגול. כמו שכתב רש"י  .קסט
וכ"כ  ,(סימן ת"י)בכתי"ק, וכן כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם בשם אביו, וכ"כ בתשובת הריב"ש 

וכן ביאר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, וכן  ,כה לד) (שמותרבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת 
  .(דרך חכמה הלכות בית הבחירה ג י)כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

  רמב"ם הלכות בית הבחירה ג' י"ז. .קע



  באר                           החייםה
 

רז  חיי תמיד משנה ט פרק ג

ָכה ִמי ּזָ ּון ׁשֶ ַח  ְבִדׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ מי שזכה בפיס שהוא ידשן את , ַהּפְ

ִני', הנקרא כליַה  את ְוָנַטל ,קעבלהיכלִנְכַנס  ,קעאמזבח הפנימי  'ּטֶ
יחוֹ  . סמוך קעגוהניח את הטני לפניו על רצפת ההיכלְלָפָניו,  ְוִהּנִ

  למזבח הפנימי.

ִני:  ֶנא קעדמלשוןּטֶ ְמּתָ ַבּטֶ . ה'טני' דומה קעהדומה לסל ופיו רחב ,ְוׂשַ
, ה'טני' עשוי קעולכלי הנקרא 'תרקב', ומחזיק שני קבין וחצי

  .קעזמזהב

 

W      באר�התמיד�      X   
  

מי כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום.  .דוז"ל:  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ג דברמב"ם  .קעא
נכנס בכלי קודש וטני היה שמו ושל זהב היה ומחזיק קביים  שזכה בדישון המזבח הפנימי

וחצי. מניח הטני בארץ לפניו וחופן בידיו האפר והפחם שבתוך המזבח ונותן לתוך הטני. 
ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא  ובאחרונה מכבד את השאר לתוכו ומניחו שם בהיכל ויוצא.

הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו. ומכסה את  קטורת גדוש. וכסוי היה לו ובזך היה שמו ונותן
  .הכף בבגד קטן ואוחז הכף בידו ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו

וכיצד חותה. זה שזכה במחתה לוקח מחתה של כסף ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים  .ה
ב. אם אילך ואילך. ונוטל מן הגחלים שנתאכלו במערכה שגית. ויורד ומערן לתוך מחתה של זה

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

בו דשון המזבח ומשתחוה ויוצא. וזה ומקדים לפניהם זה שדשן המזבח הפנימי ונוטל הטני ש  .ז
שבידו המחתה צובר את הגחלים על גבי המזבח הפנימי ומרדדן בשולי המחתה ומשתחוה 
ויוצא. וזה שבידו הכף נוטל את הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו ורואה אם נתפזר מן 

טורת שבבזך הקטורת מעט בכף אוהבו או קרובו נותן לו לתוך חפניו זה שנתפזר עם הק
  .ומשתחוה ויוצא

ואומרין לזה המקטיר הזהר שלא תתחיל מלפניך שלא תכוה. ומתחיל ומשליך הקטורת על  .ח
  .האש בנחת כמי שמו. קד סולת עד שתתרדד על כל האש

ואין המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר. ואם כהן גדול הוא אומר לו הממונה אישי  .ט
  .ומר יפרשו כל העם ויקטיר המקטיר וישתחוה ויצאכהן גדול הקטר. ואחר שא

  תפארת ישראל. .קעב
  תפארת ישראל. .קעג
  דברים כ"ו ב'. .קעד
  לעיל משנה ו'. וברע"ב. .קעה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרח

את האפר ממזבח  קעחולוקח בחפניו ,ְלתֹוכוֹ  ְונֹוֵתן חֹוֵפן ְוָהָיה

באחרונה כשלא נשאר  ּוָבַאֲחרֹוָנה, .קעטהפנימי, ונותנו לתוך הטני

דעל המזבח אלא מעט דשן, שאינו יכול לחפנו בידו,  ּבֵ  ֶאת ּכִ
ָאר ְ יחֹו,  ,קפאאת הדשן לתוך הטני קפתכיבד במכבד ְלתֹוכֹו, ַהׁשּ ְוִהּנִ

  ְוָיָצא. ,קפבטני על הרצפה בהיכלוהניח את ה

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:  .קעו
ה נראה שהוא מלא דזה דרך כבוד, אפילו הכי לא היה מחזיק בתוכו רק קביין ומחצה, כדי שיהי

, )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 לעיל משנה ו'. .קעז
  בידיו. .קעח
  תפארת ישראל. .קעט

  , ראש השנה כו: מגילה יח.). ונקרא בעזי"ם.הנקרא מטאטא (ישעיה יד כג .קפ
  תפארת ישראל. .קפא
  תפארת ישראל. .קפב

והניחו. לטני שם ויצא. אבל מיד לא היה מוציאו, שכיון שצריך לתת הדשן אצל ברע"ב וז"ל: 
המזבח קדמה כמו דשון המנורה, ממתין עד לאחר זריקת התמיד, שהיה עושה הטבת שתי נרות 

ורה, ואז היו שניהם מוציאין זה הטני וזה הכוז ושופכין הדשן במקום וגומר השלמת דשון המנ
  . ע"כ.אחד אצל המזבח ונבלעים שם במקומן

והא דלא הוציאו השתא, נראה לי משום דדשן הקטורת ודישון כתב התפארת ישראל וז"ל: 
 המנורה שניהן נבלעין בדרך נס כשיניחום אצל מזבח החיצון, והרי דישון המנורה אי אפשר

להוציאו עכשיו עדיין, מדהיטיב השתא רק ה' נרות, וב' נרות האחרונים לא ייטיב עד אחר 
הקטרת הקטורת, לכן היה ממתין גם כן מלהוציא דישון הקטורת עד אחר הטבת גם ב' נרות 
האחרונים, כדי להוציא ב' הדישונים יחד, ויבלעו שניהן בנס פעם א' יחד, דאסור להטריח קמי 

  .):(תענית כדהרבות ניסים שלא לצורך, כהך מעשה דרבא שמיא כביכול ל



  באר                           החייםה
 

רט  חיי תמיד משנה ט פרק ג

להרחיב , דהיינו קפגשתי הנרות. וזה כדי להרגיש את כל העזרה
  .קפדמשך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכר

ָכה ִמי ]יט[ ּזָ ּון ׁשֶ נֹוָרהַה  ְבִדׁשּ מי שזכה בפיס שהוא ידשן את  ,ּמְ

  להיכל. ִנְכַנס ,קפההמנורה
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 (שמות ל ז)כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז. אבל יש טעם נוסף, שכתוב  .קפג
(יומא לג: וראה פירוש המשניות להרמב"ם  חלקהו לשני בקרים -' בהטיבו את הנרותבבקר בבקר '

  .כאן)
  רמב"ם. .קפד
דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין  .יוז"ל:  יז)-ן ומוספין ג י(הלכות תמידיברמב"ם  .קפה

'יערוך אותו אהרן ובניו'. והדלקת הנרות דוחה את  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 כזנר. חצי לוג שמן שנאמר וכמה שמן הוא נותן לכל  .יא

תן לו כמדה שיהיה דולק מערב עד בקר. ואין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה 
  .בין הערבים

מהו דישון המנורה. כל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה  .יב
וא חצי לוג. וזה שהסיר משליכו במקום הדשן אצל המזבח עם דישון אחרת ושמן אחר במידה וה

המזבח הפנימי והחיצון ומדליק נר שכבה. והדלקת הנרות היא הטבתם. ונר שמצאו שלא כבה 
  .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  .די
  .יכול להדליק בנר אחר משום בזיון

(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
ה מטיב כל הנרות בפעם אחת אלא מטיב חמשה נרות ומפסיק ועושין עבודה אחרת לא הי .טז

  .ואחר כך נכנס ומטיב השנים. כדי להרגיש את כל העזרה
מהן כמו שביארנו. וכיצד סדר ההטבה זה שזכה  רכל נר שכבה מדליקין אותו מנר אח .יז

ן גדול. מדשן בו את ו ושל זהב היה דומה לקיתומבדישון המנורה נכנס וכלי בידו וכוז ש
הפתילות שכבו ואת השמן הנשאר בנר והטיב חמשה נרות ומניח הכוז שם לפני המנורה על 
מעלה שנייה משלש מעלות שלפניה ויוצא. ואחר כך נכנס ומטיב שני הנרות ונוטל הכוז בידו 

  . 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 תמידרי

התנא שאומר את משנה זו, סובר שהמנורה מונח מזרח 
  .קפז. דהיינו שלש קנים למזרח, ושלש קנים למערבקפוומערב

שני הנרות הסמוכים לצד מזרח, הם הנקראים 'נרות 
  .קפחמזרחיים'

א 'מערבי' הוא הנר השני מצד מזרח, והוא נקר קפט'נר המערבי'
  .קצלגבי הנר הראשון החיצון במזרח
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את הנרות פירוש בהטיבו בהדליקו. והאחרונים חולקים עליו ואומרים שאין הדלקת הנרות אלא 
בות בין הערבים ופירוש בהטיבו אינו הדלקה אלא תיקון הפתילות וכל זה תמצא באורך בתשו

הרשב"א סי' ש"ט ומ"ט. ומדברי רש"י שכתבתי בסמוך וממה שכתב בפירוש התורה נראה 
שדעתו כדעת האחרונים וכן נראה שהוא דעת הראב"ד ממה שכתב בפרק שני מעבודת יוה"כ 

  וכן דעת אונקלוס.
  רע"ב. .קפו
  תפארת ישראל.  .קפז

 ביאלעזר בר ביור ,ומערב מזרח 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 
  והראב"ד חולק.

  ראה ב'אוצר התמיד' את שיטת הרמב"ם בביאור משנה זו.
  עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל. .קפח
 ,מאי עדות ,עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל: בת כב: מנחות פו:)(שבגמרא  .קפט

  .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.)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 ,הטבת נרות שחרית םערבית בו היה מסיי
עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה  (כב:)ואמרינן במסכת שבת  ,לפרוכת העדות

ת זה נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מאי עדו (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. .קצ

ומה שמיטיב חמש של צד מערב הוא הנר מערבי, כתב הרע"ב וז"ל: בטעם שדוקא נר זה 
תחילה, ולא חמש לצד מזרח ולבסוף שתים של מערב ומהם היה לו להדליק, ולא עביד הכי 

אמרה להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו לפני ה',  (ויקרא כד)משום דכתיב 
 



  באר                           החייםה
 

ריא  חיי תמיד משנה ט פרק ג

ֵני ּוָמָצא הכהן נכנס להיכל, ים ֵנרֹות ׁשְ ומוצא את ּדֹוְלִקים,  ִמְזָרִחּיִ
  .קצאהנרות המזרחיים דולקים, ומשאיר אותם לדלוק

אבל שאר חמשת הנרות, אפילו אם רואה שהם דולקים, מכבה 

ןאותם, ו ֵ ָאר,  ֶאת ְמַדׁשּ ְ   .קצברותמנקה את חמשת הנַהׁשּ

יַח  ְמקֹוָמן,  ּדֹוְלִקין ֵאּלוּ  ֶאת ּוַמּנִ ומניח את שני הנרות המזרחיים ּבִ
  .קצגשימשיכו לדלוק, ואינו מנקה אותם כעת

ן:  ֵ מסיר מהם את השמן הישן, ומסיר את הפתילה הישנה ְמַדׁשּ
, ומניח קצה, ומנקה את האפר על ידי המחתהקצדעל ידי המלקחיים
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נר שני של צד מזרח, והוא קרוי נר מערבי,  תורה קבע נר להדליק ממנו שאר נרות, ואיזה זה
דכי עייל בהיכל בההוא נר פגע ברישא, ואין מעבירין על המצות, ואיכא למימר בההיא 
אתוקם הנס והוקבע להדליק ממנו. ובנר ראשון אי אפשר, דהא כתיב לפני ה', מאותו נר של 

  .צד שכינה שהוא לצד מערב, ואין נר ראשון קרוי לפני ה'
  . תפארת ישראל.רע"ב .קצא
  רע"ב. תפארת ישראל. .קצב
  רע"ב. תפארת ישראל. .קצג
ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור.: (כה לח)בשמות  .קצד   ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ

הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ולמושכן בפי  ומלקחיה.ברש"י: 
אונקלוס, לשון צבת, טוליי"ש  הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם

  .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
  פתילה לכל צד שירצה.כמין צבת, שמושך בה את ה מלקחיה.ברש"י: 

הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר  ומחתותיה.: (שמות כה לח)ברש"י  .קצה
בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה 

  .(ישעיה ל יד)פויישד"א בלע"ז, כמו לחתות אש מיקוד 
קטנה, ושוליה פשוטין ולא סגלגלים, ואין לה מחיצה כמין כף  מחתתיה.: (במדבר ד ט)ברש"י 

  לפנים אלא מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבן.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידריב

. ואחר כך שם שמן קצזגבספו קצוהכל בכוז. ומקנח את הנרות
  .קצחחדש ופתילה חדשה

בוּ  ְמָצָאן אבל אם ּכָ  ,קצטמצא ששני הנרות המזרחיים נכבו כבר ,ׁשֶ
ָנן,  ְ אין הכוונה שמחליף את השמן ואת הפתילה, אלא רק ְמַדׁשּ

 מסיר את הדשן שבראש הפתילה הישנה, ומגביה את הפתילה,
 רך את הפתילהמוש ,ַהּדֹוְלִקים ִמןומדליקם בחזרה, ּוַמְדִליָקן 

. ואם אין נרות דולקים מביא ראומדליקה מהנרות שעדיין דלוקים
  .רגממזבח החיצון רבאש בקיסם

וזה כדי שיהיה ניכר היטב ההפסק שבין הטבת חמש הנרות 
  .רדלשתי הנרות

ךְ  ְוַאַחר ן ּכָ ֵ ָאר,  ֶאת ְמַדׁשּ ְ  .ואחר כך מטיב את חמשת הנרותַהׁשּ
מסיר את הפתילה הישנה דהיינו, מסיר מהם את השמן הישן, ו

, ומניח רו, ומנקה את האפר על ידי המחתהרהעל ידי המלקחיים
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לוצי"ש בלע"ז  תיה.ונר: (במדבר ד ט)רש"י 'נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה. וכדאיתא ב .קצו
  שנותנים בהן השמן והפתילות.

  ג' י"ב. מנחות פ"ח: וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין .קצז
רע"ב. תפארת ישראל. ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד הערב, ובערב מדליקן.  .קצח

  אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
כגון לאחר שמת שמעון הצדיק וכבר לא היה הנס שהנר המערבי נשאר דולק כל היום. נר  .קצט

  . ע"ב)(רהמערבי הוא הנר השני מהנרות המזרחיים 
כל הפתילות  בפתילות ארוכות.וז"ל:  (שם). ברש"י (שבת כב:)פתילות המנורה הן ארוכות  .ר

  .יוצאות חוץ לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזו
וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה וז"ל:  (הלכות תמידין ומוספין ג יד)רמב"ם ראה ב .רא

  .. לפי שהנרות קבועים במנורה ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיוןומחזירה
  תפארת ישראל. .רב
  רע"ב. תפארת ישראל. .רג
  רע"ב. תפארת ישראל. .רד
ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור.: (כה לח)בשמות  .רה   ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ
 



  באר                           החייםה
 

ריג  חיי תמיד משנה ט פרק ג

. ואחר כך שם שמן חדש רחבספוג רזהכל בכוז. ומקנח את הנרות
  .רטופתילה חדשה

רק יותר מאוחר, לאחר שמפסיקים ועושים עבודה אחרת, מדשן 
את שני הנרות המזרחיים, ונותן בהם שמן חדש ופתילה 

להרחיב משך , דהיינו ריאלהרגיש את כל העזרה . וזה כדיריחדשה
  .ריבזמן אותה העבודה כדי שיהא לה הכר

נֹוָרה, ִלְפֵני ָהְיָתה ְוֶאֶבן לׁש  ּוָבּה  ַהּמְ ָעֶליָה , ַמֲעלֹות ׁשָ  עֹוֵמד ַהּכֵֹהן ׁשֶ
רֹות ֶאת ּוֵמִטיב גובה המנורה הוא שמונה עשרה טפחים,  .ַהּנֵ
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ולמושכן בפי  הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ומלקחיה.ברש"י: 
הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טוליי"ש 

  .בלע"ז
ֶתיָה (ד ט)בבמדבר  אֹור ְוֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוֶאת ַמְלָקֶחיָה ְוֶאת ַמְחּתֹ ֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת ְמֹנַרת ַהּמָ ֶגד ּתְ : ְוָלְקחּו ּבֶ

ְמָנּה אֲ  ֵלי ׁשַ ל ּכְ ֶהם.ְוֵאת ּכָ ְרתּו ָלּה ּבָ ר ְיׁשָ   ׁשֶ
  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  .רו
בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה 

  .(ישעיה ל יד)מו לחתות אש מיקוד פויישד"א בלע"ז, כ
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.
לוצי"ש בלע"ז  תיה.ונר: (במדבר ד ט)רש"י 'נר' הוא הכלי שבו השמן והפתילה. וכדאיתא ב .רז

  השמן והפתילות. שנותנים בהן
  מנחות פ"ח: וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב. .רח
רע"ב. תפארת ישראל. ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד הערב, ובערב מדליק  .רט

  את כל הנרות כולן. אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.
ו בענין דישון נרות המנורה, הוא בשם רבינו ברוך בר רע"ב. כתב הרע"ב שפירושו למשנה ז .רי

  יצחק.
 (שמות ל ז)כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ג' ט"ז. אבל יש טעם נוסף, שכתוב  .ריא

(יומא לג: וראה פירוש המשניות להרמב"ם  חלקהו לשני בקרים -' בהטיבו את הנרותבבקר בבקר '
  .כאן. וכ"כ הרע"ב)

  רמב"ם. .ריב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידריד

ן צריך לעלות למקום נמצא שהוא כגובה אדם בינוני בשווה, לכ
  .ריגגבוה כדי להיטיב את הנרות

 רידלומדים מהפסוק שצריך לעשות מדרגות למנורה, שנאמר
רֹת' ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ . עשה לה מעלות, כלומר, רטו', לשון העלאהּבְ

נֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיהָ ' רטזוכן ֵני ַהּמְ עשה לה ', כלומר, ֶאל מּול ּפְ
  .ריזמעלות

ן שיש בה שלש מדרגות, ועליה עומד לכן יש לפני המנורה, אב
  הכהן ומטיב את הנרות.

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 

  .ריטמההיכלְוָיָצא , ריחהמדרגה השניה מתוך שלשת המדרגות

שתי הנרות, אז יוציא  ורק יותר מאוחר לאחר שידשן גם את
, רכאת הכוז, וחברו יוציא את הטני. ואז יתנם אצל המזבח
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  ב"ם. מאירי. רע"ב. תפארת ישראל.רמ .ריג
  במדבר ח' ב'. .ריד
  .התוספות פרשת בהעלותך רבינו אביגדור צרפתי מבעלי פסקי .רטו
  במדבר ח' ג'. .רטז
  ב'. ראב"ד.-ספרי בהעלותך א' .ריז

מאירי. אולי יתכן לבאר מדוע הניח דוקא על המעלה השניה, כי על המעלה השלישית צריך  .ריח
נרות. והרי הכוז הוא כלי העוסק בשמן, ואם יניחו על המעלה לעמוד כדי להיטיב את ה

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.

ר ְישָׁ : במדבר ד ט)(יתכן שהכוז מרומז בפסוק  ְמָנּה ֲאׁשֶ ֵלי ׁשַ ל ּכְ ֶהם.ְוֵאת ּכָ   ְרתּו ָלּה ּבָ
וכעת עדיין לא השתחווה כשיצא כי עדיין לא גמר את העבודה, אבל יותר מאוחר כשיגמור  .ריט

את העבודה, יוציא את הכוז, וחברו יוציא את הטני, וישתחוו בפישוט ידים ורגלים, ואז יצאו 
  .(רע"ב. תפארת ישראל)

ִניִמי : ֵהֵחּלּו עֹוִלים (תמיד ו א)כמו שכתוב להלן  .רכ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָּכּו ְבִדׁשּ ַמֲעלֹות ָהאּוָלם. ִמי ׁשֶ ּ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

נֹוָרה, נִ  ּון ַהּמְ זָָּכה ְבִדׁשּ יַח ְוָיָצא. ִמי ׁשֶ ְזָרִחי, ּוַמּנִ ן ֶאת ַהּמִ ֵ ים ּדֹוְלִקין, ְמַדׁשּ ֵני ֵנרֹות ִמְזָרִחּיִ ְכַנס ּוָמָצא ׁשְ
 



  באר                           החייםה
 

רטו  חיי תמיד משנה ט פרק ג

. רכבואת מוראות העוף רכאבמקום שנותנים את תרומת הדשן
  .רכגויבלעו שם במקומם

, פיו צר, ורחב מלמטה, רכדהכוז דומה לקיתון גדול של זהב ּכּוז:
  .רכהועגול
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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
ח ָהעֹוָלה. ָנַטל אֶ  ְזּבַ ֲחָוה ְוָיָצא.ִמּמִ ּתַ ה, ְוִהׁשְ ִנּיָ ֲעָלה ׁשְ   ת ַ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 

צריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם, מאחר ש
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 ָנטַ  :)ד (תמיד א לעילכמו שכתוב  .רכא ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ל ַמְחּתַ

פֹון, ָהַלְך ְלמִ  ָניו ַלּצָ יַע ָלִרְצָפה, ָהַפְך ּפָ ִניִמּיֹות, ְוָיַרד. ִהּגִ לֹות ַהּפְ ל ֵהיָלְך ְוֵהיָלְך, ָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ְזָרחֹו ׁשֶ
ר ַאּמֹות. ָצַבר ֶאת ַהגֶּ  ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ה ְטָפִחים, ְמקֹום ּכֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ

נֹוָרה ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ ּנֹוְתִנין ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ    .ׁשֶ
ִליְך ֹאָתּה אֵ : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .רכב ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ֶצל ְ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 
רו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם נוטל את הקורקבן עמה. ורבותינו ז"ל אמ

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

שם תרומת הדשן בכל בוקר,  מקום שנותנין אל מקום הדשן.במזרחו של כבש:  המזבח קדמה.
  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן

  יומא כ"א. .רכג
  כתב: קרוג של זהב.  (שם)לעיל משנה ו'. התפארת ישראל  .רכד
 דומה לקתון.כוזא דמיא.  (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: . (לעיל משנה ו)רא"ש  .רכה

עגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו ופיו צר ומרחיב מלמטה ו
  צר כדי שלא ישפך.
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וז"ל: א. כל העבודות האלו שעושין  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ד אם סדר הפיס ברמב" .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 

פת מעל ראשו של אחד מהן ומחזירה והוא עמהן והן עומדין בהקפה והממונה נוטל מצנ

  האיש שמתחילין למנות ממנו ומפיסין כמו שיתבאר.

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

את בגדי הקדש ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין 

  סיים של קדש ומחזירים החזנים את הכלים לחלונות.ופושטין את המכנ

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. 

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

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.

יין שהסכימו עליו על האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים ד. ולמה מונה המנ

'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 

המערכה. והוא מעלה שני גזרי עצים למזבח. והוא וזכה מי שזכה לתרום. והוא מסדר את 
  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 

מד ומונה כדרך שביארנו. וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. והשני שעו

בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו. והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי 

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

ראש התמיד ורגלו לכבש. והששי מעלה שתי הידים. והשביעי מעלה העוקץ והרגל. והשמיני 

מעלה שתי הדפנות. והעשירי מעלה הקרבים. והאחד עשר  מעלה החזה והגרה. והתשיעי
  מעלה סולת הנסכים. והשנים עשר מעלה החביתין. והשלשה עשר מעלה היין של נסכים.
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ז. הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של אותו היום מי שלא הקטיר 

פייס זה ראשון הוא קטורת מימיו יבא ויפיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא ב
  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 

ה פייס אחר בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין ל

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.

בשחר אנשי ט. בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין 

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.

  

ן ַאֲהֹרן ּוָבָניו טז)-(ויקרא ו יביתין פרשת מנחת חב .ב אֹמר: ֶזה ָקְרּבַ ה ּלֵ ה ֶאל ֹמׁשֶ ר ְיהֹוָ : ַוְיַדּבֵ

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

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

ִ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 הרן ובניו.זה קרבן א 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:  ר,אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנו

: )(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: ל.כליאלא כולה כליל, וכן כל מנחת כהן של נדבה כליל תהיה: 
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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 

מה שלשת לוגין שמן שנאמר שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין. ומביא ע

'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.

ג. ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש. רביעית לכל 

חר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה. ואינו חלה. ואופה החלה מעט וא
  '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 

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

יב החציין עם חצי קומץ לבונה בבוקר והחצי הנשאר עם חצי קומץ לבונה בערב. ואם ומקר

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 

תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים. ולישתן מחצה בבקר עם 

 (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 
  מכלי הקדש היא כמו שביארנו.

  חוץ ואינן דוחין את השבת.יט. טחינת סולתן והרקדן ב

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.

האובדים מניחין אותן כא. נמצאו שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין 

עד שתעובר צורתן ויוצאין לבית השריפה. וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים. 
  והיכן שורפין אותן בעזרה.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכ
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כב. מת כהן גדול בשחרית אחר שהקריב חצי העשרון ולא מינו כהן אחר מביאין היורשין 

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

שיקריבו בבקר ולא מינו כהן אחר מקריבין אותו עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בין 

הערבים ואין כופלין שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסלת. אלא מפרישין להם שלשה 

לוגי שמן וקומץ לבונה. לוג ומחצה שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה 
  לבונה לעשרון של בין הערבים. ע"כ. שמן וחצי קומץ

  

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 

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

שהם י"ב רביעיות לי"ב חלות, רביעית לכל חלה, ובולל הסולת עם השמן ומשאיר ממנו 

מעט. אחר כך חולט את הסולת ברותחין ולש מכל חצי עשרון שש חלות, ואחת אחת היו 

נעשות. ואופה החלה מעט, אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת, בשאר השמן הנשאר מן 

ה הרבה, שנאמר, 'תופיני' אפוי נא. ומקריב חצי קומץ לבונה עם הרביעית. ואינו מבשל אות

  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)ז"ל לא היה חולק כלל 

  ע"כ.

 

במסכת  בספרו 'הון עשיר' ,כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' .ג

עד חברון לא קתני אלא שבחברון, דפירושו עד מה שבתוך  שבחברון. וז"ל: )ג א( יומא

הזכיר זכות  (ה"א)ושלמי חברון דהם האבות הקבורים בתוכו, והיינו כמ"ש הר"ב והוא מהיר

גרסינן, עד שהוא בחברון.  (פ"ג מ"ב)אבות. והש' נמי רומז להם כידוע לי"ח, אבל בתמיד 

ולא ידעתי למה, ואין בידי לומר אלא דבי"ה דווקא היו רומזים רמז גמור על האבות, 

להזכיר זכותם שיגין עליהם לכפר פשעיהם בעצם היום ההוא שהוא יום כפרה, אבל לא 

ר הימים שלא היתה כוונתם אלא לידע אם האיר היום יפה והוא בהגיע האור עד בשא
 .חברון

 

 



  באר                           החייםה
 

רכא  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

הֹוָדָאה, וז"ל:  (תיקוני זוהר תיקון י"ג, דף כט.)ונעתיק מעט מהזוה"ק על חנוכה  .ד ִמיָנָאה ּבְ ּתְ

ִוד הֹודּו לַ  ח ּדָ ּבַ ַח הֹודּו, בְּ הּוֵביּה ֲהָוה ְמׁשַ אי, ַלְמַנּצֵ הֹון ְרִמיִזין ֶנַצח ָוהֹוד, ְוִאינּון ', ְ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 ִמיָלה, ּובַ הָאז ּתִ ַמְנָיא יֹוִמין ּדְ ִרית ' ַיֲעֶנה, ְוִאיהּו ּתְ ְתֵריּה ּבְ

ר ְסִפיָרן, ְוִאיהּו הֹוד  יָרָאה ַלֲעׂשַ ִמיָלה, ֲעׂשִ ְלָיא י' ּדְ יָקא ְדָעְלָמא, ּוֵביּה ִאְתּגַ ִאיהּו ְיסֹוד ַצּדִ ּדְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָועִ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ִאינּון ּבָ ִרין יֹוִמין, ּדְ ָעה ְוִעׂשְ ה, ְלַאְרּבָ ַמְנָיא יֹוֵמי ַדֲחנּוּכָ ד, ּתְ

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
"ה. "ה ֲחנ"ּו ּכָ ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ְוָדא ִאיהּו ֲחנּוּכָ ַמע ִיׂשְ ִיחּוָדא, ְדִאינּון ׁשְ   ּדְ

הֹוָדָאה, ּובוֹ  ִמיִני ּבְ ְ ִוד הֹודּו לַ  ותרגום הזוה"ק: ַהׁשּ ַח ּדָ ּבֵ ַח הָהָיה ְמׁשַ 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 ' ַיֲעֶנה, הִמׁשּ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ְוַאֲחָריו ּבְ ְ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

בֹוד ַמְלכ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵהם ּבָ ִרים ָיִמים, ׁשֶ ָעה ְוֶעׂשְ ה, ְלַאְרּבָ ֲעֵלה ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ד ׁשֶ ּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוִמּיָ

ִכְסֵלו, ְוֵאּלּו ֵהם כ כ"ה ּבְ ָרֵאל ּבְ ִפיָה, ׁשֹוָרה כ"ה ַעל ִיׂשְ ֵהם "ַזִית ָטָרף ּבְ חּוד, ׁשֶ ה אֹוִתּיֹות ַהּיִ
"ה, ֲחנ"ּו כ"ה. ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ְוֶזה הּוא ֲחנּוּכָ ַמע ִיׂשְ   ׁשְ

 

ם ָאָדם. על : ְמָצאֹו ָנעּול, י(תמיד א א) במשנה .ה ֵאין ׁשָ תּוַח, יֹוֵדַע ׁשֶ ם ָאָדם. ּפָ ׁש ׁשָ ּיֶ ֹוֵדַע ׁשֶ

דרך הדרש אפשר לבאר, שמדובר על אם אדם שומר את עצמו כראוי, ונועל את עצמו 

מפני השפעות זרות מהרחוב וכדומה. על זה אמרה המשנה, 'מצאו נעול' אם מוצאים אדם 

פגעי הזמן והרחוב, הרי 'יודע יש שם אדם', נעול, ששומר את עצמו, ונועל על עצמו מפני 

הרי הוא אדם כראוי. 'אתם קרויים אדם', ומלשון 'אדמה לעליון'. אבל אם ח"ו 'מצאו פתוח' 

שהוא פתוח לפגעי הזמן והרחוב, ומתנהג בפתיחות, ואינו שומר על עצמו מהשפעות זרות, 
  בכלל אדם. הרי 'יודע שאין שם אדם', אזי יודעים שאין שם אדם, ואין הוא

 

כיצד מעשה לחם הפנים.  ו.: י)-(רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ה וסדר מעשה לחם הפנים  .ו

מביא ארבע ועשרים סאים חטים הראויין למנחות. ושפין אותם ובועטין בהן כשאר חטי 

מנחות. וטוחנין אותן ומנפין מהן באחת עשרה נפה ארבעה ועשרים עשרון סולת. ועושין 

שרה חלות מצות. לא נפה אותם באחת עשרה נפה או שלא הוציאן מעשרים מהם שתים ע
  וארבע סאים הואיל ונעשו סלת מכל מקום כשירות. לא נאמרו השיעורין האלו אלא למצוה.
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לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים בעזרה כשאר המנחות. ולשין אותן אחת אחת.  ז.

  ואופין אותן שתים שתים.

זהב היו להם. אחד שנותנין בו החלה והיא בצק. והשני שאופין אותה  ושלשה דפוסין של ח.

  בו. והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן התנור כדי שלא תתקלקל.

'לחם פנים' שיהיו לו פנים רבים. אורך כל  (שמות כה ל)כל חלה מהן מרובעת שנאמר  ט.

עות. והשולחן אורכו שנים חלה מהן עשרה טפחים. ורחבה חמשה טפחים. ורומה שבע אצב

עשר טפח ורחבו ששה טפחים. נותן אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני 

טפחים מכאן ושני טפחים מכאן. וכופל את היוצא מכאן ומכאן וישאר בין שני הקצוות רוח 

באמצע. וכן מניח חלה על גבי חלה עד שעורך שש חלות. וכן עושה בצד המערכה שנייה 
  חלות. שש

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.

  

ים לפני ה' על : בשעה שביעית היו נותנין לחם הפנ(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 

ובועטין כשאר חטי מנחות. וטוחנין אותן ומנפין מהן בי"א נפה כ"ד עשרון סולת. ועושין 

ייתן בפנים בעזרה כשאר המנחות. ולשין מהן י"ב חלות מצות. לישתן ועריכתן בחוץ. ואפ

אותן אחת אחת. ואופין אותן שתים שתים. וג' דפוסין של זהב היו להם. אחד שנותנין בו 

החלה והיא בצק. והשני שאופין אותה בו. והשלישי שנותנין אותה בו כשרודה אותה מן 
  התנור. כדי שלא תתקלקל.

לו פנים רבים. אורך כל חלה מהן י' כל חלה מהן מרובעת. שנאמר לחם הפנים. שיהיו 

טפחים. רחבה ה' טפחים. ועביה טפח. וקרנותיה שבעה אצבעות. השולחן ארכו י"ב טפחים. 

ורחבו ו' טפחים. נותן אורך החלה על רוחב השולחן נמצאת החלה יוצאת שני טפחים מכאן 

וח באמצע. ושני טפחים מכאן. וכופל את היוצא מכאן ומכאן. וישאר בין שני הקצוות רי

שיש לו ב' כותלים נצבים על שטה התושבת   נמצא הלחם בצורת מרובע. כחי"ת הפוכה
  משני צדדי ארכו. ופתוח מפולש משני עבריו לרחבו.
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וכן מניח חלה ע"ג חלה עד שעורך שש חלות. וכן עושה בצד מערכה שניה שש חלות. אין 

שבת אופין אותו. ועורכין  אפיית לחם הפנים דוחה השבת ולא את יום טוב. אלא בערב
  אותו למחר. ואם חלו שני יו"ט של ר"ה להיות בה' ובו'. אופין אותו מיום ד'.

לא סדור הקנים ולא נטילתן דוחה שבת. אלא מערב שבת נכנס ושומטן. ונותנן לאורך 

השולחן. ובאחד בשבת נכנס ומכניס את הקנים בין החלות. בין כל שתי חלות שלש קנים 

שתהא הרוח מנשבת ביניהם. וסומך כל מערכה בשני סניפין זהב מופצלין  של זהב כדי
  מראשיהן. 

ונותנין בצד כל מערכה. כלי שיש בו קומץ לבונה. שנאמר ונתת על המערכת לבונה זכה. 

וכלי זה הוא הנקרא בזך. נמצאו שני קומצי לבונה בשני בזיכין. ושוליים היו לבזיכין כדי 
  שיניחום על השולחן.

הסדרים מעכבין זה את זה. ושני הבזיכין מעכבין זה את זה. הסדרים והבזיכין מעכבין שני 
  זה את זה.

ואין מחנכין השולחן אלא בלחם הפנים בשבת. מיום השבת ליום השבת מוציאין את הלחם 

שהוא שם על השולחן משבת שעברה. ומסדרין לחם אחר. וזה שמוציאין הוא שחולקין שתי 
  נכנסת. עם כהן גדול. ואוכלין אותו.המשמרות היוצאת וה

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 

ין. המכניסין זכה. וארבעה מקדימין לפניהם. שנים ליטול שני סדרים. ושנים ליטול שני בזיכ

עומדים בצפון. הגיעו לשולחן. משכו אלו והניחו אלו. וטפחו של זה כנגד טפחו של זה. 

יצאו ונתנו הלחם על שולחן הזהב באולם. נתנו מלח על שני בזיכי הלבונה. והקטירום ב' 
  כהנים על מזבח החצון. וכו'. 

החלות לחלקו. שנאמר חלקו משמר היוצא והנכנס את הלחם ביניהם. נטל כהן גדול מחצית 

והיתה לאהרן ולבניו וכו'. ואין אוכלין את הלחם עד שיקטרו שני בזיכי הלבונה על האש. 
  הנכנסין חולקין ביניהם בצפון. שהם מוכנים לעבודה. והיוצאין בדרום.

ובזמן שיהיה יום טוב של א' משלשה רגלים בשבת וכן בשבת שבתוך מועד, חולקין כל 

פנים. וכן אם חל ערב יום טוב הראשון בשבת, חולקין כל המשמרות בשוה בלחם ה

המשמרות בשוה מערב יום טוב שהוא שבת. וכן כשחל יום טוב האחרון להיות בערב שבת, 

חולקין כל המשמרות בשוה בלחם, באותה שבת מוצאי החג. ולעולם כהן גדול נוטל 

שני, או יום טוב האחרון המחצה. חל יום א' להפסיק בנתיים, כגון שהיה יום טוב הראשון ב

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

בחמישי, או יום טוב של עצרת שחל בשני או בחמישי משמר שזמנו קבוע נוטל עשר חלות 
  ע"כ. והנכנס נוטל שתים.

 

מענין כלי השרת, וכן בענין כלי השרת שמודדים בהם מידות היבש והלח, שיתכן שגם  .ז

כל כלי  .יב: וז"ל יט)- יב (הלכות כלי המקדש אברמב"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 דבמקדש במלאכתן נתקדשו שנאמר 
  .מתקדשין

הכפות והקערות שמקבלין בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלין בהן הדם ושאר כלי  .גי

השרת כולן של כסף ושל זהב היו ומותר לעשותן משאר מיני מתכות כמו שביארנו וכולן 

מתקדשין במלאכתן. ואם נשברו מתיך אותם ועושה אותן כלי אחר ואין קדושתן מסתלקת 
  .מהן לעולם

  .שנסדקו אין סותמין אותן אלא מתיכין אותן ועושין אותן חדשים כלי הקדש שנקבו או .יד

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

  .אותו בצד ההיכל בין הקודש והאולם לדרום ועושין אחרים. שאין עניות במקום עשירות

חצי עשרון. העשרון למנחות. וחצי העשרון שתי מדות של יבש היו במקדש. עשרון. ו  .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  ,לוג. ורביעית. ולמה היו חצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין

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

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

שמן לשמן המשחה. ובחצי לוג שיהיה במקדש היו מודדין מים למי סוטה ושמן לתודה. 

שמן לחם הנזיר. ומים לטהרת מצורע. ולא מפני מעשים  וברביעית שהיתה שם היו מודדין

  .אלו נתקדשו אלא מפני המלאכות של מקדש שאמרנו

 



  באר                           החייםה
 

רכה  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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

. היבש לא נמשחו אלא בפנים. לפיכך בירוצי מדות הלח קודש. ובירוצי מדות היבש חול
  ע"כ.

היינו מה שנופל מן הכלי לאחר  ',בירוצי'ופירוש ת 'בירוצי' כתב הכסף משנה וז"ל: על תיב
  . ע"כ.שנתמלא

  

וז"ל:  בספרו 'הון עשיר' ,כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' .ח

שמנין  (חגיגה ג ח)תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב. הואיל והאירו עינינו רז"ל בירושלמי 

הוא כנגד מנין האזכרות, אענה חלקי אף אני על פי דרכם, באמור כי עוד טעם אחר זה 

יש ליתן על מנין זה מלבד טעמם המקובל, והוא כי הכסף הלבן מורה חסד ורחמים שהוא 

ה ב"ה, והזהב הוא שרש הדין השורה על שם אדנות יתברך ויתעלה שמו, ושניהם "שם הוי

כמנין אמן, ועם שני השמות עצמם הם צ"ג, ובכל יום כאחד טובים לעולם והרי הם עולים 

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 ְצפוֹ (מסכת תמיד ד א)במשנה בענין קרבן התמיד  .ט ַחר ָהָיה ִנׁשְ ל ׁשַ ִנית : ׁ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

קרבן תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, לפי שבבוקר  .ל שחרש: ברע"ב

ליום, כנגד היום, כלומר נגד  שמש במזרח וזורחת כנגדה למערב, והכתוב אומר שנים

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

ים ויוחנן כהן גדול התקין ששה סדרים של טבעות, בכל סדר ארבע טבעות, לארבעה ועשר

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 ְקבּועָ (ה ח)סוכה מסכת במשנה ב ְעּתָ רֹום, ְוַטּבַ ּדָ ה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ּבַ ְלּגָ   ה, ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה.: ּבִ

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרכו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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. 

וארבע משמרות כהונה, וטבעות של כל המשמרות פתוחות צד אחד והופכה למעלה ומכניס 

הבהמה לתוכה וחוזר והופך פתחה למטה לתוך הרצפה. וטבעת של בלגה קבועה ואינה  צואר

חלונות היו בלשכת  וחלונה סתומה.נהפכת, וצריכה להשתמש בשל אחרים, וגנאי הוא לה. 

החליפות ששם גונזין את סכיניהם. וחלון של משמרת בלגה היתה סתומה, דקנסוה רבנן 

בלגה ומרים בת בלגה שמה נשתמדה ונשאת  משום מעשה שהיה, שאשה אחת ממשמרת

לסרדיוט אחד ממלכי יונים, וכשנכנסו יונים להיכל הלכה וטפחה בסנדל ע"ג המזבח ואמרה, 

לוקוס לוקוס, פירוש זאב זאב בלשון יוני. עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואין אתה 

מו את חלונה של עומד להן בשעת דוחקן. וכששמעו חכמים בדבר זה קבעו את טבעתה וסת

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: 

י ציר נפתחה מצד א', ומכניס בה צואר הבהמה כששוחטה, שלא קבוע ברצפת העזרה, וע"

תזוז הבהמה את עצמה בשעת שחיטה, אמנם טבעת בלגה היה סגור וקבוע מב' הצדדים, 

[ולא עקרו טבעתה לגמרי, כדי שלא תתבייש ביותר לכל כדי שתתבזה להשתמש בשל אחרים 

ד' (מדות פ"ג מ"ה) גם שלא יתגנה הרואה טבעת חסירה בכ"ד טבעות שהיו מונחים בריבוע ו' על 

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, 

ב, וכשמשלו היוונים בימי חשמונאי טפחה בסנדלה ע"ג המזבח, וחרפה את המזבח ואמרה, זא

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.

  

ותמה רתוי"ט האיך שייך גבי תרקב שהוא מדה קבועה, מלת גדול תפארת ישראל וז"ל: ב .י

צה למחוק מלת גדול. ולפענ"ד א"צ למחוק, דרגילין היו בב' והרי מדתו קבוע. ולכן ר

, להכי (ב"ב דפ"ט א')תרקבין, א' שלא היה מחזיק רק ב' קבין, ורק מדגודשא תילתה הוה 

כשיגדישוהו היה מחזיק עם הבירוץ ג' קבין, ולהכי קראוהו תרקב קטן. והב' היה מחזיק ג' 

תרקב גדול, מדהיה תוך חללו גדול יותר  קבין גם כשיהיה מחוק ובלי בירוץ, והוא הנקרא

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

 



  באר                           החייםה
 

רכז  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

  הרמב"ם: ציור התאים לשיטת .יא

 
 מערב

 מזרח

 דרום צפון

  
פתח האולם 

 

 

 
  

 קודש הקדשים
 
 

אמה טרקסין 

 
 
 

 ההיכל

 

 

  פתח
  ההיכל

 

 

 האולם

  

  

  

  הנה הציור איך נכנסים להיכל בבוקר, לפי שיטת הרמב"ם: .יב
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 מערב

 מזרח

 דרום צפון

  
פתח האולם 

 

 

 
  

 קודש הקדשים
 
 

אמה טרקסין 

 
 
 

 ההיכל

 

 

  פתח
  ההיכל

 

 

 האולם

   

  

  

אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל, : יא.)-(ערכין י:זה לשון הגמרא  .יג

מגריפה היתה במקדש, עשרה נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר, נמצאת 

בוה אמה, וקתא יוצא הימנה, כולה מוציאה מאה מיני זמר. במתניתא תנא, היא אמה, וג
  ועשרה נקבים היו בה, כל אחד מוציא מאה מיני זמר, נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר.

ובכל קנה וקנה היו בו י'  ,ובכל נקב היה קנה אחד ' וז"ל:עשרה נקבים היו בהברש"י ד"ה '
  .נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר ,נקבים
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 ,עשרה נקבים היו בה ,חד אמר ,רב ושמואל ,מגריפהוז"ל:  (סוכה ה ו)ובתלמוד ירושלמי 

כל אחד ואחד  ,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. 

  כלומר בזה שניהם שוים.דברי שניהם. נקבים. 

  

ביאר בענין צורת אח"כ כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות, ו

בריו וז"ל: ועם כי בנטיית וכסוי הקנים בה יפלו גם כן ספקות המגריפה. ונעתיק חלק מד

רבות במגרפה, עם כל זה לא אסוג אחור מלהודיע לכם מה שלבי אמר לי על מהות 

המגרפה הזאת וצורתה לקיים דברי רבותינו הקדושים ורש"י ז"ל שאענדם תמיד עטרה 

  העולם. לראשי כאשר הוא מוטל עלינו וחייבים אנחנו לעשות מהעולם ועד

ואען ואומר, כי באולי היתה המגרפה הזאת כמו תיבה של עץ טוב ונחמד מתוקנת כאמור, 

כדמות מגרפת הנחתומים, סגורה מלמעלה ומלמטה ומכל צדדיה וחלולה בהחלט מבפנים. 
  וכו'.

ובתוכה היו מסוגרים ותלויים באוירה העזרה קנים עם העשרה נקבים שבם. קצת מהקנים 

קצת מהם קצרים ודקים, מושכבים בתוכה, ולא זקופים. והנקבים של קנים ארוכים וגסים, ו

שהם בם בשורה שוה היו הפוכים ומסודרים בנקביהם למטה נגד תחתית התיבה. ולא 

  למעלה.

ובשני צידי התיבה, היינו שבצפון ודרום לה, היה מפוח אחד מכאן ומפוח אחד מכאן. 

חוברים לו, ומסוגרים בו רחוק מתחתית ובמזרח התיבה, היו ראשיתן של עשרה קנים מ

התיבה כמו חצי אמה. וממערבה ביושר יצאו כל סופן של עשר קנים הפתוחים והחלולים 

רחוק מהעשר נקבים שבם מעט, כדי שקולן של קנים ישמע היטב, ולא ימות הקול בתוך 
  הכלי.

מה שצריך  והנסר הסוגר שבמערב לא היה מניח מקום ריק לצאת ממנו רוח המפוחים, אלא
  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. 
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א הנקרא מינים, שעליו ינוחו חמישים יתידות. ובכלי הזה משלטי הגבורים זה, בכלי ההו

ינוחו מאה יתידות. עשר מהם לכל קנה, יתד אחד לכל מגריפה, יש יותר יתידות, כי כאן] ב[
  נקב. 

ובסוף היתידות מבפנים היו ברזלים זקופים, עם נסר קטן בראשם. באופן שיגיעו להקיש 

כולם, במעיכת היתידות שעל סרח העודף  נקבי הקנים[את] ולסתום בנסרים ההם הקטנים 

הזה. עד כי בהקשת הנסרים בנקבים ובדחיפת הרוח בקנים בחזקה יתהוו בהם הקולות שונות 
  ונאות, כמו שיתהוו בחלילין בנקישת אצבעות האדם עליהם כשיפיחו בם.

ולכן תוציא המגריפה כולה בדרך נכון כל המאה קולות שאמרו רבותינו ז"ל, מובדלים זה 

מזה, לפי גסותן ודקורן וארכן וקצרותן של קנים, ורחוק הנקבים שבם, מהנקב הראשון עד 
  הנקב העשירי. והמקיש בכלי זה היה אדם אחד בלבד ולא יותר.

כן דימיתי אני בצורת המגרפה ומשפטיה. והנה אם תיטב הדבר הזה בעיניכם אשמח וכו' 

ת ומיושרת מזאת, ושתעלה יפה בה. ואם לאו, ברו לכם דעת אחרת שתהיה יותר אמיתי

לדברי רבותינו ולחפצכם, כי גם אני אבא עמכם על החותמת ולא אבוש. וכו'. אולי יתעשת 

האלקים לנו, ונהורא עימכון וכו' להודעוננא רזא דנה ולא נאבד במצולת המבוכה וסכלות 
  אשר טבענו בה. ע"כ.

ודל ענוותנותו. ובכללות מלשונו של בעל שלטי הגיבורים, אשר ביאר בג נעתק עד כאן

ביאר שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה, ובתוכה מבפנים עשר קנים, ובכל קנה עשרה 

נקבים. ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה. וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים. 

וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים שבתיבה. ולכל נקב יש כיסוי קטן. ויש מאה 

 [הנקרא בלע"ז קיבאר"ד] וכל אחד מהקלידים ,]ופיאנ"בלע"ז [כמו שיש בפסנתר הנקרא ים קליד

מחובר מבפנים, ע"י ברזל קצת ארוך, למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים. ועל ידי ההקשה 

[כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו, אלא נפתחים ונסגרים הנקבים, ומשמיעים קול  על הקלידים

מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים, אך כאן הם מקישים על  ששם הקלידים מחוברים

. והקנים משונים זה מזה, בעובי ובאורך, וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם נקבים]

בקנה אם רחוק אם קרוב. ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו, עד שעולה 
  למאה קולות.

כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים, שיהיה גם כן ולפי דרך זה, אפשר לבאר שיהיה 
  כנ"ל, אלף קלידים, ויצאו מהמגריפה אלף קולות.
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: (ספר בעש"ט על התורה לראש השנה ויום כפור)איתא מהבעש"ט הק' בענין המגריפה וז"ל 

משל נפלא לפני התקיעות, מלך גדול מלך מפואר ששלח את בניו לצוד ציד, ותעו הבנים 

קים אולי ישמע האם, ולא נענו, ואמרו בלבם אולי שכחנו את הלשון של מהדרך והיו צוע

אבינו, לפיכך אינו שומע את צעקתינו, בכן נצעק בקול בלא דיבור, והתיישבו את עצמם 

שישלחו את האחד לצעוק, והזהירו אותו ראה והבן כי כלנו תלויים בך, כך הנמשל, הקדוש 

ושות, ותעינו מאבינו, ואולי מפני ששכחנו ברוך הוא שלח אותנו להעלות ניצוצות הקד

הדיבור של אבינו אין אנו יכולים להתפלל הדיבור, נשלח אותך בעל תוקע שתעורר רחמים 

  עלינו, בקול בלא דיבור, וראה והזהר כי כלנו תלויים בך ראה אנשים ונשים תלויים בך.

נקבים נקבים, ודרך ואף על פי כן יחזיק עצמו לאין, כי הוא רק כמגריפה ההוא שיש בה 

הנקבים יוצא הקול זמר, וכי יתגאה העור במה שיוצא ממנו קול, כך הוא האדם, המחשבה 

והדיבור וכל המדות שורים בו כבתוך כלי, ומה יתגאה, הלא הוא בעצמו אינו כלום, ואין 

בו רק מדות רעות, והוא מחוייב לעלות אותם אל הקדוש ברוך הוא, והוא ח"ו מביא את 

ברך בהם כביכול, ומלביש אותו בקליפות כביכול ח"ו רחמנא ליצלן, ואם בא השם ית
  במחשבתו שהוא בעצמו עובד את השם יתברך אזי בוודאי הוא גרוע מכולם. ע"כ.

  

המגריפה שהוא כלי השיר, הוא אותו המגריפה ששימש עבור הדשן.  (ערכין י:)לשיטת רש"י 
  ם, וכפי שנתבאר.והתוס' חולקים ואומרים שאלו שני כלים שוני

אש קודש (וז"ל  , באמצע שנות השואה,כתב הרה"ק מפיאסנצא זיע"אלבאר שיטת רש"י, 

: וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד'. וארא אל אברהם אל יצחק ואל פרשת וארא)

יעקב באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם. לכן אמר לבני ישראל אני ד' והוצאתי אתכם 

והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים  מתחת סבלת מצרים
  .ו)-(שמות ו ב

מגריפה היתה  ,'אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל (י:)כי איתא בגמרא ערכין 

נמצאת כולה  ,בבית המקדש י' נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר

ועשרה  ,א אמה וגבוה אמה וקתא יוצא הימנהבמתניתא תנא הי .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
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וצריכין להבין למה הוצרכה כלי הדשן לזמר, ודוקא זמר רב של אלף בני אדם, יותר מכל 

שביריחו היו שומעין את קול המגריפה, והתוס'  (ל:)תמיד  כלי השיר, עד שאיתא במסכת
  פירשו בשביל זה פירוש אחר, וצריכים להבין לפירוש רש"י מה ענינו לפי מצבנו.

בענין הרמת הדשן איתא: 'וברגל לא היו מדשנין אותו מפני שהוא  (כח:)והנה במסכת תמיד 

נבין מה זה מרמז שהראו על ריבוי נוי למזבח', היינו שניכר שהקריבו עליו הרבה קרבנות, ו
  הקרבנות דוקא בהדשן, כי בטח הכל בכוונה היה.

אבל כל הקרבנות שהיו מקריבין היו בחינת 'ויעלהו לעולה תחת בנו' שנאמר באברהם אבינו 

, שהחוטא וכן המביא דורון לעולה היה צריך ליתן את נפשו קרבן לד', (בראשית כב יג)

בן בהמה, לכן קרבנות של בהמות מראות לנו רמז שאחר ונתנה התורה עצה שיקריב קר
  שהקריבו ונעשו דשן רואים יותר מה רבו הקרבנות שהקריבו.

וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו יתברך שכך עלה במחשבה לפניו יתברך שהם יעלו 

לקרבן אליו יתברך, אז רק אחר שנעדרו רואים יותר כי רב הוא, רב בכמות ורב באיכות, 

תחילה כשהיו עמנו, עד כמה שהיו יקרים לנו כבבת עיננו ורוח אפנו ונשמתנו, ועד כמה מ

ששמחנו והשתעשענו בהם, מכל מקום לא ידענו כל כך להעריך את אשר היה לנו ולא 

ידענו מה טוב היה לנו כשהיו עמנו, ואחר שנחסרו רחמנא ליצלן רואים יותר מה מאוד 

ואין במה להתנחם בלתי בדברי הקדוש ברוך הוא  חסרים הם לנו, הלב מתגעגע וכואב
  'כך עלה במחשבה לפני'. (מנחות כט:)למשה רבינו 

והמגריפה הנעשה לאפר הקרבנות, היתה מוציאה קול זמר כל כך גדול, כי כל מיני זמר 

'וביום שמחתכם  (במדבר י י)בבית המקדש היו להשמיע במרום קולם, כמו שאמר הכתוב 

חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם ובמועדיכם ובראשי 

  לזכרון לפני אלהיכם אני ד' אלהיכם'.

לכן הרמז הוא שלא לנו בלבד מעורר כל כך דשן הקרבנות אחר שעלו למרום, יותר 

מבתחילה, רק כן גם במרום, ואת אשר לא יכלו לפעל בחיותם, פועלים הם עתה במרום 
  עת ישראל תיכף ומיד.לעורר רחמים רבים וישו

וזהו הענין שרבי יוסי כשהתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים, כמו שאמרו בריש מס' 

'שמע בת קול אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין  (ג.)ברכות 

האומות, ולמה לא שמע עד עתה, דהא אליהו אמר לו שבכל יום כשישראל נכנסין לבתי 

תי מדרשות אומר הקדוש ברוך הוא אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה כנסיות ולב

לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם', אבל כנזכר לעיל 
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בחורבה כשנראה הדשן, כביכול גם במרום הצער והרחמנות יותר גדול, ושמע רבי יוסי מה 
  שלא שמע עד עתה.

דנודע משערי קדושה להרב חיים ויטאל זצוק"ל שמן הד' יסודות ולענין עבודה מרמז לנו, 

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)ובספר הקדוש אמרי אלימלך 

שא"כ יצר הרע של קרירות עמלק אי לקדושה ולשמש בו להתעורר בחמימות למצוה, מ

אפשר להכניס לקדושה, עיין שם, כי היצר הרע משמש בהד' יסודות לרע, וביסוד העפר 

(בראשית ג , ונאמר לו (ישעיהו סה כה)משמש 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 

שהיצר הרע של קרירות פוגם גם באמונה לכן משמש בכל דבר לרע, כלומר, כל עוד שאין 

קליפת עמלק משמש בעצלות וכבדות לפגום האמונה אז אפשר לשמש גם עם הד' יסודות 

גם את האיש לקררו חס וחלילה באמונה, אז אינו משמש גופניים לקדושה, אבל כיון שפו
  החמימות לעבירה רחמנא ליצלן. [עם]העצלות לעבירה, רק למצוה, ולהיפך את  [עם]את 

ולכאורה מה ענין עצלות ויסוד העפר לקרר באמונה, ואיך זה משמש בו יצר הרע של 
  עמלק לפגום אמונה חס וחלילה.

לי הוא מרוח של קדושה אשר בו שעל ידי זה מאמין אבל כבר דברנו שאמונה שבאיש ישרא

למעלה מהשגתו ומשכלו, לכן על ידי העצלות וכבדות, הלב המוח וכל הגוף שמשמש בו 

היצר הרע, מכבידו וממשיכו למטה ואינו נותן אותו להתרומם ולהתעלה ולהתדבק בקדושה, 
  ואז אמונתו נפגמת רחמנא ליצלן.

ילה על האיש המשברות אותו ומפילתו, ג"כ פוגמות לכן גם צרות רבות הבאות חס וחל

אמונתו, מתחילה אין לו מחשבות היפך אמונה חס וחלילה, רק שגם התרוממות רוח האמונה 

ג"כ אין לו מפני נפילתו, כי שוכב הוא, וכולו נעשה כאבן בטמטום הלב והמוח, ומעט 
  מעט גם מחשבות פסולות נפגמות עולות בו רחמנא ליצלן.

ודת הקרבנות שהעלו ישראל באש הקדושה את הכל לד', נשאר האפר בחינת יסוד לכן בעב

העפר שאינו נכנס בקדושה והוצרכו לתרום אותו, ובמה תורמין אותו, במגרפה שהוציאה 

מיני כלי זמר שהיא שמחה וישועת ישראל, כי בישועה ושמחה יכולים להעלות הכל, 
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מדשנין אותו, כי הרגלים הם עצמן זמן ולהפוך מחשוכא לנהורא, אבל ברגלים לא היו 
  שמחה אורה ישועה וקדושה רבה בחינת לעתיד שהכל יתעלה לקדושה.

ואפשר להבין מעט יותר, גם לפי השגתנו הקטנה, כי נודע שד' יסודות נמשכים מד' אותיות 

הויה, ויסוד העפר נמשך מאות ה' אחרונה שבשם שהיא בחינת מלכות, לכן כשהיא נפרדת 

ס וחלילה ונופלת אז נעשה בחינת 'מפריד אלוף' לא יראה מאורות ופגם הלבנה לגמרי ח
  שעצמה חשכה, וכשמתעוררת להתיחד עם דודה שרה שירה כנודע.

'פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן  (ישעיה לה ב)וכמו שאמרי' לעורר את חבצלת השרון לשיר 

דר אלהינו', ואז אדרבה כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ד' ה
  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)

, כמו שרואים גם באב ובן שכשמתרחקים זה מזה השירה שמתעוררת בתשוקה יתירה

מתעוררת אהבתם יותר, וזהו ענין קול הזמר במגרפה של הדשן מיסוד העפר, שעל ידי 

הכבדות מתעוררת יותר לתשוקה ולשירה, עד שברגלים לא היו מדשנים שאז הוא נוי 
  למזבח, ומעורר יותר את היחוד.

ותר מפני שאז נתעורר יותר הרחמנות מצער נחזור להנזכר לעיל, בחורבה שמע רב יוסי י

ישראל, 'וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה', אחר בחינת אלקים שהוא דין, 

(ד"ה ולא קיימתי, כמו שפירש רש"י  (שמות ו ג)מתגלה '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:)נתונים נתונים המה לי', נתונים למשא נתונים לשיר. ושיר זה יש אומרים  'כי טז)

שעיקרו בפה, ויש אומרים שעיקרו בכלי. ואפילו למאן דאמר עיקרו בפה, היה צריך כלי 

'הללוהו בתקע שופר הללוהו בתוף  (תהלים קנ)לבסומי קלא. וכלי השיר היו תשעה דכתיב 

י שיר, וכלי הפה דכתיב 'כל הנשמה תהלל יה הללויה', הרי ומחול' וגו', הרי תשעה כל

עשרה כלי שיר. וכנגד אלו עשרה הכלי שיר היתה מגרפה במקדש שהיו לה עשרה נקבים, 
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, נמצא שזו המגרפה היתה מוציאה (ערכין יא.)וכל נקב ונקב היה מוציא עשרה מיני קולות 
  מאה מיני קולות של זמר, ונקרא א"ל מוסיק"ה.

הוא תיקן כלי של ק' 'נאם הגבר הוקם על',  (שמואל ב' כג א)דכתיב  ה דוד המלך תקנו,וכלי ז

ק' ברכות בכל יום, ועיקר התיקון של דוד  (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  ע ערכין יא.)(בן יהוידכתב הבן איש חי 

לפרש ולומר נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר, הלא חשבון זה אפילו תינוק יודע 

לאומרו. ונ"ל בס"ד דבא לספר הנס שנעשה בה אע"ג דתרי קלי לא משתמעי וכאן היו מאה 

אה קולות, אף על פי שיוצאין מיני זמר, וכלהו משתמעי להשומע שהוא מרגיש בשמע של מ
  בבת אחת. וכו'.

ונ"ל בס"ד דמלבד מגריפה זו הגשמית יש עוד מגריפה רוחנית, וזו הגשמית היא משל 

לרוחנית, והענין הוא דידוע שכל הקרבנות שמקריבים בבית המקדש הם לצורך ברור נצוצי 

ין הבירור נעשה קדושה מן הדומם צומח חי ומדבר, וכמ"ש רבינו האר"י ז"ל, אך ודאי א

ע"י הקרבן עצמו שהוא בהמה, אלא נעשה ע"י אור קדושה עליון השוכן וחונה בבית 

המקדש והוא שורה ומרחף על הקרבן, ועל ידי כך נעשה הבירור של ניצוצי קדושה, ולכן 

אם הקריב האדם קרבנות כהלכתן חוץ למקדש עביד איסורא, כי חוץ למשכן ולמקדש אין 

רחף על הקרבן, וכיון שהוא מושלל מן האור אין בקרבן חשיבות כלל, אור קדושה שורה ומ

כי מצד עצמו הוא בהמה בזויה, ורק מתעלה ע"י האור המרחף עליו, והוא מתלבש בו, 

ובלתי האור הוא כמו בהמה מתה שאין בה נשמה, נמצא האור העליון השורה על הקרבן 

ר השוכן בבית המקדש שעל ידו הוא עושה מלאכת הבירור של ניצוצי קדושה, ולזה האו
  ובכוחו נעשה הבירור קורא בשם מגריפה שבו נגרפים ניצוצי הקדושה ועולים.

והנה נודע שכל אור קדושה הנעתק ונמשך ממקום העליון למקום תחתון כלול מעשר 

ספירות, וכל אחת מעשר הרי מאה, ולכן במגריפה של בית המקדש עשו ציור ודמיון לאור 

מעשר ועשר מעשר שבו גורפין ניצוצי קדושה, שגם זו המגרפה הגשמית  של מעלה שכלול

יש בה עשרה נקבים וכל נקב יש בו עשרה מיני זמר, דנמצא יש בה מאה מיני זמר שהוא 

ענין שירה וזמרה, והאור של מעלה שהוא כלול מעשר ספירות, ועשר מעשר הרי מאה 

מאה זמר, כי הזמר הזה של האור  ספירות שמהם יהיה בירור ניצוצי קדושה, גם בזה יש

עניינו בירור, והוא לשון כריתה כמו זימור עריצים, דכל בירור יהיה ע"י זימור, ונמצא גם 

באור הזה יש מאה מיני זמר, ר"ל מאה זימור, ולכן אחר שהגיד שמואל תכונת מגריפה 
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את זו הגשמית שיש בבית המקדש סיים נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר, כלומר נמצ

המגריפה היא כנגד מגריפה הרוחנית שמוציאה מאה מיני זימור, כלומר מאה בירור, ואמר 
  בלשון קצר להעלים הסוד.

אמנם תנא דברייתא אמר דברים של משל במגריפה הגשמית, שכל דבריו הם משל על 

המגרפה הרוחנית שהוא האור העליון השוכן וחונה בבית המקדש שבכוחו נעשה הבירור, 

היא אמה וגבוה אמה, פירוש זה משל על האור הנמשך מעולם הבריאה ששם הוא  קאמר

מדרגת המאות, ואמה אותיות מאה, וז"ש היא אמה בהפוך מאה שנמשך פנימיות שלה מן 

הבריאה שהיא סוד מאה, וגבוה אמה המקיף שלה גם כן מן בריאה שהיא סוד מאה, וקתא 

ועשרה נקבים היו בה כל אחת מוציא מאה  יוצא ממנה משל על אחיזת אור יצירה ועשיה,
  מיני זמר, נמצא מוציאה אלף מיני זמר, זה התנא עשה פרטות יותר שמגיע עד אלף. ע"כ.

עוד כתב שם וז"ל: איזהו שירות שבשם הוי אומר זו שירה. נ"ל בס"ד שירה שר י"ה עבודה 

כדי ליחד  עבד ו"ה, נמצא השם נשלם בשניהם, ולכך בשעת עבודה צריך לעשות שירה

השם ברוך הוא, מיהו בשירה נרמז שם י"ה שהוא שם בפני עצמו, אך אותיות ו"ה אינם שם 

בפני עצמו, וז"ש איזהו שירות שבשם, כלומר שירות שנרמז בה שם הקדוש הוי אומר זו 

  שירה שנרמז בה שם י"ה שהוא שם קדוש בפני עצמו.

ס"ד הכונה דיליף מהכא על שירה שם לעבוד עבודה, איזהו עבודה שצריכה עבודה. נ"ל ב

בפה שצריכה עבודה אחרת שהיא שירה בכנור שהוא בידים, ולזה אמר לעבוד עבודה תרתי. 

  ע"כ.

  

ביום  שםאף קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את ה ש אומריםוי וז"ל: עשירהון ב .יד

ן צ"ל דהאי כתב התי"ט דא"א לומר דכל כהן גדול היה קולו גדול כל כך, ושלכהכפורים. 

קול הנשמע היה קול הכהנים האומרים בשכמ"לו, ויחסו לכ"ג על שהוא ראש המדברים, וכן 

הוכיח מלישנא דמתניתין דקתני בשעה וכו' ולא קתני כשמזכיר, ע"כ. ולי ראיה גמורה 

בשם האר"י זלה"ה  (פ"ו מ"ב)דהאי קול ר"ל של כהן גדול ממש, ממה שכתבתי ביומא 

בעצמו דרך נס, ולכן אם הכהן היה ראוי אף אם אין טבעו חזק מ"מ שהשם יוצא מפי כ"ג 

השם היוצא מפיו דרך נס משמיע קולו, ודוק בלישנא דמתניתין דקתני קול של כהן גדול, 

ולא קתני קול כהן גדול כדקתני קול גביני כרוז, דמשמע דהאי קול אינו קול המוטבע 

תנה אלהית הוא על כהן גדול הראוי בכ"ג כקול גביני כרוז שקולו חזק בטבעו, אלא מ

בשעה שהוא הנעלם מעין כל השולט ביום הכפורים מזכיר את השם, וזה הוא הקול הנשמע, 

אבל כשלא היה הכ"ג ראוי לכך כמו בבית שני שרובם היו בלתי מהוגנים, לא היה הוא 
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ו הנעלם מזכיר את השם אלא הכהן גדול זוכרו מעצמו, וקול זה אם לא היה חזק בטבע

כקול גביני לא היה נשמע ביריחו, וזה הוא שדקדק התנא באמרו בשעה שהוא מזכיר, שהיה 

לו לומר אף קול כ"ג כשזוכר, א"נ כשהיה זוכר וכו', כי מזכיר הוא פועל יוצא, וה"ט 

דת"ק דלא רצה להזכיר ענין זה, דהואיל ודרך נס הוא אינו מן התימא שישמע אפילו בסוף 

דהואיל ואין הכל יודעים בנס זה, דבר פלא הוא בעיני  בירא להוש אומרים סהעולם, והי
  .בני אדם, ולכן ראוי להזכירו אף הוא

  

ההוגה את השם באותיותיו אין לו  (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:)יוצא בקול גדול רם ונשגב מאוד כמ"ש  מפורש

גדול בשעה שהוא מזכיר את השם. ואחיו הכהנים היו מבליעין את השם בנעימה. אך 

בגבולין אסור לנו להזכיר את השם ככתיבתו בבחי' הוי"ה. רק כקריאתו בשם אדנ"י זולת 

כתיבתו. ולהבין הטעם לזה אומר, כי בזמן הגלות. לעתיד בעת הגאולה ב"ב יקרא השם כ

אינו ניכר אלהותו מחמת אמיתית מציאות הוייתו. כי בגלות נעלם האמת והשקר גובר ולזה 

אינו ניכר כלל אמיתתו ית'. אבל אנו מכירין ומבינים אלהותו ית'. מצד פעולותיו ושליטתו. 

ניסיו שעושה עמנו עי"ז ניכר מפני שאנו רואין שמלכותו בכל משלה. וע"י פעולותיו ו

ה' ימלוך לשון עתיד. שלעת עתה המלוכה  (שמות טו, יח)אצלינו אלוהותו ית' לכך כתיב 

שלו ית' הוא באתכסייא. ולכן אין לנו רשות להזכיר את השם ככתיבתו כעת בזמן גלותנו. 

אבל בהמקדש ששם היה התגלות אורו ית'. והשראת הקדושה האמיתית והכהנים היו 

גישין בנועם מתיקות של השם מעין עולם הבא שהוא עולם הנועם ושם היה מקום מר

האמת. לזה היו אחיו הכהנים מבליעין את השם בנעימה. ר"ל בזו הנעימה שהרגישו שם 

בהמקדש. שהופיע עליהם אור הנועם העליון והאמת הפשוט לכך הזכירו גם הם את השם. 

הזה אסור להזכירו. ולע"ל שיהיה אז נגלה אבל מי שאינו מרגיש את נועם הזה בעולם 

. לכך אז יקרא השם ככתיבתו. אך מי שהוגה את (ישעיה מ, ה)כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו 

השם באותיותיו הגם שאינו מרגיש הנועם העליון. אין לו חלק לעולם הבא. מדה כנגד מדה 

ה לחזות בנועם ה' נפרעין ממנו שאינו מרגיש בהנועם העליון אף בעוה"ב. ויה"ר שנזכ
  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)מעשי הכתב, ואמרו עליו שם רשעים ירקב 

י, ואיזה צורך אצבעותיו, וכותב שם בן ד' בבת אחת. ויש להבין מאי מעליותא כולו הא
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גדול יש בזה שהמונע מללמוד נקרא רשע, וכי בשביל שלא ירצה ללמוד איזה תחבולה 

נפלאה נקרא רשע. אלא ודאי דיש בזה צורך גדול לעבודת השי"ת, והיינו כי ידוע שהוראת 

, 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.)ר שם הויה ב"ה ככתבו, כאמרם אחד מן הטעמים שאסר לנו להזכי

, משום דאי הוי אפשר להוציא כל השם כאחת בלי הקדמת אות אחת לחברתה, (שמות ג טו)

להורות כי אין העבר קודם ולא העתיד מאוחר, הוי שרי, כי הוא יחוד האמיתי. אבל מכיון 

ת, לכך אסור כי הוא כפירוד שאין הפה יכול לדבר כן, ואי אפשר מבלי הקדמת אות לאו

ח"ו, לכך זה שמי לעלם כנ"ל. וכהן גדול ביום הכיפורים הוי שכינה מדברת מתוך גרונו, 

היה יוצא מפי כהן גדול כו', וכן מורה  (יומא סו.)כמ"ש הקדוש האר"י זצוק"ל על אמרם 

י"ת בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אזכיר ולא תזכיר, כי הש (שמות כ כד)מאמר הפסוק 

, שאין זה בכח של בשר ודם, עד (יומא לט:)לבד הוא המזכיר, ולכן היה נשמע קולו ביריחו 

כאן דברי הקדוש האר"י וש"י. ואם כן ודאי דלא היה שם שום הקדמת אות לאות, רק הכל 

כאחד כיון דהשכינה הוא מדברת, מה שאין הפה של בשר ודם יכול לדבר כן כנ"ל, ואם כן 

ב חסד מהשי"ת שהותר לנו לכתוב שמו הקדוש, אף שאי אפשר בלי בעת הכתיבה הוא ר

הקדמת אות לאות בכותב אחד, וד' כותבין הוא נראית פירוד יותר, כדי שלא ישתכח 

וישתקע מאתנו ח"ו לגמרי השם הקדוש הזה המחיה כל העולמות. אבל אם היה אפשר 

ד' קולמסים והכותב לכתוב מבלי הקדמת אות לאות, רק ד' אותיותיו כאחד בבת אחת ב

אחד, ודאי מה טוב ומה נעים, ומדרגתו של שם הנכתב הזה, ודאי רבה למעלה ראש עד 

אין חקר ואין סוף ואין מספר ואין ערך, כי הוא היחוד האמיתי. לכך בן קמצר שהיה יודע 

לעשות כך ולא רצה ללמד, עליו נאמר שם רשעים ירקב, כי הוא מונע בר וברכה ושפע 

שראל שפע קודש ממקום קודש יהלך גבוה על גבוה, כנ"ל ברור. ועוד יש טוב לבית י

לומר בפשוט יותר, כי השם אף התוארים מורים עליו, מה שאין באלוקים, ומכל שכן שם 

העצם, כי כל דבר בזמן היותו הוא לפעמים היה הוה ויהיה, דהיינו כל זמנו, מלבד הרגע 

ורגע האחרון אשר בו נפסד, שאז לא יצדק  הראשון אשר בו נוצר, כי אז לא יצדק היה,

עליו יהיה. אבל השי"ת הוא תמיד היה הוה ויהיה, שאין לו ראשית ולא תכלה. ואם כן 

ההפרש הוא שבכל הנבראים נפרד ההיה מן הוה ויהיה, דהיינו אחר שנפסד יתכן לומר היה, 

וברגע ראשון יתכן אבל לא הוה ויהיה. וברגע האחרון יתכן לומר היה הוה, אבל לא יהיה. 

לומר הוה יהיה, ולא היה. וקודם היותו, יתכן לומר יהיה, אבל לא היה הוה. ואם כן 

נפרדים זה מזה, שפעמים יפול שם זה לבד, ופעמים זה השם לבד. אבל בהשי"ת אינם 

נפרדים זה מזה בשום פעם, כי תמיד יתכן לומר עליו היה הוה ויהיה, כי אין לו ראשית 
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כלית, והבן זה כי תמיד הוא היה ויהיה והוה, ותמיד הוא הוה והיה ויהיה, והתחלה ולא ת

ותמיד הוא יהיה והיה והוה, והבן זה מאד, ותמיד הם אחודים זה בזה, לכן יתכן לומר עליו 

בלי פירוד כלל, להורות על המרחק וההפרש הרב לבינו ית' ובין ברואיו בזה, וכיון שאין 

מי לעלם, ולכך נתכנה בן קמצר בשם רשע כו', וגם זה הפה יכול לדבר כן, לכך זה ש
  ברור ושני הטעמים הם אמיתים לענ"ד. ע"כ.

  

(יומא : בגמרא (ליום הכיפורים)בספה"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:)

ת, ולכאורה הוא מהנמנע שישמע קול אדם מהלך עשר פרסאות. ויש לבאר דמה עשרה פסאו

היה העובדא של כהן גדול שהיה מייחד יחודים, ובשעה שהיה מייחד יחודים היה נתבטל 

במציאותו, וכיון שנתבטל במציאותו הגיע לשורשו, ושם הוא למעלה מהטבע, ולכן נשמע 
  קולו חוץ לדרך הטבע. ע"כ.

  

ַהר ִמְכָור, ְוָהיּו ה: כתוב במשנ .טו א ּבְ ים ָהיּו ְלֵבית ַאּבָ ְגַלאי, ִעּזִ ן ּדִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

ֹטֶרת ּטּום ַהּקְ ׁשֹות ֵמֵריַח ּפִ . שמעתי לבאר הענין, שהרי עיזים הם הענין של הקלי' ִמְתַעּטְ

שכתוב  וכוחות טומאה, כמו שכתוב 'שעירים ירקדו שם'. עיטוש הוא ענין של מיתה, כמו

'מתעטש ומת'. קטורת הוא הענין שמכלה את הקליפות, ועוצר דברים רעים. כמו שכתוב על 
  אהרן הכהן.

והנה, בזה נתבאר שה'עיזים' שהם הקליפות, היו מתעטשות, דהיינו שהיו מתים, מריח פיטום 
  הקטורת, דהיינו בכח הקטורת.

ן 'הר מכוור' שהוא מקום והיה כח הקטורת מתפשט והולך אפילו למקומות רחוקים, כגו

רחוק מירושלים, ומרמז למקומות רחוקים מהקדושה, וגם שם היו הקלי' מתים בכוח הקטורת 
  (הגרד"ל).

  

נֹוָרה  (לא): מ)-(שמות כה לאפרשת המנורה  .טז ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה ּתֵ יָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ְוָעׂשִ

ֶריהָ  ְפּתֹ ִביֶעיָה ּכַ ה ִיְהיּו:  ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ּנָ ה ְקֵני  (לב)ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ ֹלׁשָ יָה ׁשְ ּדֶ ה ָקִנים ֹיְצִאים ִמּצִ ָ ׁשּ ְוׁשִ

ִני:  ֵ ּה ַהׁשּ ּדָ ה ְקֵני ְמֹנָרה ִמּצִ ֹלׁשָ ּה ָהֶאָחד ּוׁשְ ּדָ ֶנה ָהֶאָחד  (לג)ְמֹנָרה ִמּצִ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹלׁשָ ׁשְ

ה ְגבִ  ֹלׁשָ ְפּתֹר ָוֶפַרח ּוׁשְ ִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ּכַ ת ַהּקָ ׁשֶ ן ְלׁשֵ ְפּתֹר ָוָפַרח ּכֵ ֶנה ָהֶאָחד ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ִעים ְמׁשֻ
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ֹנָרה:  ֶריָה ּוְפָרֶחיָה:  (לד)ַהּמְ ְפּתֹ ִדים ּכַ ּקָ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹנָרה ַאְרּבָ ִנים  (לה)ּוַבּמְ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ְוַכְפּתֹר ּתַ

ַחת שְׁ  ה ְוַכְפּתֹר ּתַ ּנָ ִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ִמּמֶ ת ַהּקָ ׁשֶ ה ְלׁשֵ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ְוַכְפּתֹר ּתַ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ

ֹנָרה:  ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:  (לו)ַהּמְ ּה ִמְקׁשָ ּלָ ה ִיְהיּו ּכֻ ּנָ ֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמּמֶ ְפּתֹ יָת ֶאת ֵנֹרֶתיָה  (לז)ּכַ ְוָעׂשִ

ְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת  ֶניָה: ׁשִ ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:  (לח)ֵנֹרֶתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ּפָ ר  (לט)ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ ּכַ ּכִ

ה:  ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ ה ֹאָתּה ֵאת ּכָ ה ָמְרֶאה  (מ)ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ָהר:   ּבָ

יעשנה חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים מקשה תעשה המנורה. שלא  (לא)רש"י: 

איברים, ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין, שקורין שולדי"ר בלע"ז אלא כלה באה מחתיכה 

אחת, ומקיש בקרנס וחותך בכלי האמנות ומפריד הקנים אלך ואלך: מקשה. תרגומו נגיד, 

, ולשון מקשה לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקרנס

דא לדא נקשן: תעשה המנורה. מאליה, לפי  (דניאל ה ו)מכת קרנס, בטידי"ץ בלע"ז כמו 

שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והיא נעשית 

מאליה, לכך לא נכתב תעשה: ירכה. הוא הרגל של מטה העשוי כמין תבה, ושלשה רגלים 

נה. הקנה האמצעי שלה העולה באמצע הירך זקוף כלפי מעלה, יוצאין המנה ולמטה: וק

ועליו נר האמצעי עשוי כמין בזיך לצוק השמן לתוכו ולתת הפתילה: גביעיה. הן כמין 

כוסות שעושין מזכוכית ארכים וקצרים, וקורין להם מדרינ"ש בלע"ז, ואלו עשויין מזהב 

, ולא היו בה אלא לנוי: כפתריה. ובולטין ויוצאין מכל קנה וקנה כמנין שנתן בהם הכתוב

כמין תפוחים עגולין סביב, בולטין סביבות הקנה האמצעי, כדרך שעושין למנורות שלפני 

השרים וקורין להם פומיל"ש בלע"ז, ומנין שלהם כתוב בפרשה, כמה כפתורים בולטין 

ה יהיו. ממנה, וכמה חלק בין כפתור לכפתור: ופרחיה. ציורין עשויין בה כמין פרחים: ממנ

יצאים מצדיה. לכאן  (לב)הכל מקשה יוצא מתוך חתכת העשת, ולא יעשם לבדם וידביקם: 

ולכאן באלכסון נמשכים ועולין עד כנגד גבהה של מנורה, שהוא קנה האמצעי, ויוצאין 

מתוך קנה האמצעי זה למעלה מזה, התחתון ארוך, ושל מעלה קצר המנו והעליון קצר 

יהן שוה לגבהו של קנה האמצעי השביעי, שממנו יוצאים ששת המנו, לפי שהיה גובה ראש

משקדים. כתרגומו, מצוירים היו כדרך שעושין לכלי כסף וזהב שקורין ניילי"ר:  (לג)הקנים: 

ובמנרה  (לד)ושלשה גבעים. בולטין מכל קנה וקנה: כפתר ופרח. היה לכל קנה וקנה: 

אחד בולט בה למטה מן הקנים, ארבעה גבעים. בגופה של מנורה היו ארבעה גביעים 

והשלשה למעלה מן יציאת הקנים היוצאים מצדיה: משקדים כפתריה ופרחיה. זה אחד 

מחמשה מקראות שאין להם הכרע, שאין ידוע אם גביעים משקדים או משקדים כפתוריה 

וכפתר תחת שני הקנים. מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני צדיה אלך  (לה)ופרחיה: 

גבהה של מנורה שמונה עשר טפחים, הרגלים  (פרק י)ך שנינו במלאכת המשכן ואלך. כ

עד ירכה עד פרחה,  (במדבר ח ד)והפרח שלשה טפחים, הוא הפרח האמור בירך, שנאמר 

 



  באר                           החייםה
 

רמא  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

וטפחיים חלק, וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים, וכפתור ופרח משני כפתורים ושני פרחים 

תוריה ופרחיה, למדנו שהיו בקנה שני כפתורים האמורים במנורה עצמה, שנאמר משקדים כפ

ושני פרחים לבד מן השלשה כפתורים, שהקנים נמשכין מתוכן, שנאמר וכפתור תחת שני 

הקנים, וגו' וטפחים חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אלך ואלך נמשכים ועולים 

ם ממנו, וטפחיים חלק כנגד גבהה של מנורה, וטפחיים חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאי

וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו ונמשכים ועולין כנגד גבהה של מנורה וטפחיים חלק, 

נשתיירו שם שלשה טפחים, שבהם שלשה גביעים וכפתור ופרח. נמצאו גביעים עשרים 

ושנים שמונה עשר לששה קנים, שלשה לכל אחד ואחד, וארבעה בגופה של מנורה, הרי 

, ואחד עשר כפתורים ששה בששת הקנים, ושלשה בגופה של מנורה, שהקנים עשרים ושנים

יוצאים מהם, ושנים עוד במנורה, שנאמר משקדים כפתוריה, מעוט כפתורים שנים האחד 

למטה אצל הירך, והאחד בשלשת טפחים העליונים עם שלשת הגביעים, ותשעה פרחים היו 

חד כפתור ופרח, ושלשה למנורה, בקנה הא (פסוק לג)לה ששה לששת הקנים, שנאמר 

שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה, ומיעוט פרחים שנים, ואחד האמור בפרשת בהעלותך 

עד ירכה עד פרחה. ואם תדקדק במשנה זו הכתובה למעלה, תמצאם כמנינם  (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 

שיהיו הנרות כשתדליקם מאירים אל עבר פניה, מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי, 

ומלקחיה. הם הצבתים העשויין לקח בהם הפתילה מתוך השמן  (לח)שהוא גוף המנורה: 

שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצבתהא שתרגם לישבן ולמשכן בפי הנרות, ועל שם 

אנקלוס, לשון צבת, טינליי"א בלע"ז: ומחתתיה. הם כמין בזכין קטנים, שחותה בהן את 

האפר שבנר בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות, שדלקו הלילה וכבו, 

ככר זהב טהור.  )(לטלחתות 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 

ושל קדש היה כפול, מאה עשרים מנה, והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כסף למשקל 

וראה ועשה.  (מ)קולוני"א והם מאה זהובים, עשרים וחמשה סלעים והסלע ארבעה זהובים: 

שאני מראה אותך, מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה, עד שהראה  ראה כאן בהר תבנית

לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש: אשר אתה מראה. כתרגומו דאת מתחזי בטורא, אלו 

היה נקוד מראה בפת"ח, היה פתרונו אתה מראה לאחרים, עכשו שנקוד חטף קמ"ץ, פתרונו 
  .לנעשהדאת מתחזי, שאחרים מראים לך, שהנקוד מפריד בין עשה 

  

המנורה מפורשת צורתה בתורה. וארבעה גביעים  א.: יא)-(הלכות בית הבחירה ג אברמב"ם 

'ובמנורה ארבעה גביעים  (שמות כה לד)ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה שנאמר 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרמב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

(במדבר ח משוקדים כפתוריה ופרחיה' ועוד פרח שלישי היה סמוך ליריכה של מנורה שנאמר 

  ה עד פרחה'.'עד ירכ ד)

ושלש רגלים היו לה. ושלשה כפתורים אחרים היו בקנה המנורה שמהן יוצאים ששת  ב.

הקנים. שלשה מצד זה ושלשה מצד זה. ובכל קנה וקנה מהן שלשה גביעים וכפתור ופרח. 
  והכל משוקדים כמו שקדים בעשייתן. 

עשר. וכולן מעכבין נמצאת כל הגביעים שנים ועשרים. והפרחים תשעה. והכפתורים אחד  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 
  ה. ואם היתה חלולה כשירה. מיני מתכות אין מקפידין על משקל

ואין עושין אותה לעולם מן הגרוטאות בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני  ה.

  מתכות.

'זהב  (שמות כה לא)המלקחים והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר שהרי נאמר במנורה  ו.

ותיה זהב טהור 'ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור' ולא נאמר נר (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.

  זהב בין שהיתה של שאר מיני מתכות. וכל הנרות קבועים בקנים.

האמצעי שעל ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר  ח.

  קני המנורה וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי. 

הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחב ושוליהן קצר. והכפתורים כמין תפוחים  ט.

כרותיים שהן ארוכין מעט כביצה ששני ראשיה כדין. והפרחים כמו פרחי העמודים שהן 
  לחוץ. כמין קערה ושפתה כפולה

גובה המנורה היה שמונה עשר טפח. הרגלים והפרח שלשה טפחים. ושני טפחים חלק.  י.

וטפח שבו גביע כפתור ופרח. וטפחיים חלק. וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד 

הילך ואחד הילך ונמשכים ועולין כנגד גובה המנורה. וטפח חלק. וטפח כפתור ושני קנים 

ך ואחד הילך ונמשכין ועולין כנגד גובה המנורה. וטפח חלק. וטפח יוצאים ממנו אחר היל

כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אחד הילך ואחד הילך ונמשכין ועולין כנגד גובה המנורה. 
  וטפחיים חלק. נשתיירו שלשה טפחים שבהן שלשה גביעים כפתור ופרח.

 



  באר                           החייםה
 

רמג  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ומטיב את הנרות ומניח ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד  יא.

  עליה כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה.

  

ה ָרְחּבֹו  (כג): כט)-(שמות כה כגפרשת השולחן  .יז ַתִים ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ים ַאּמָ ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ְוָעׂשִ

ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:  יָת ּלֹו ֵזר זָ  (כד)ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעׂשִ יָת ּלֹו  (כה)ָהב ָסִביב: ְוִצּפִ ְוָעׂשִ

ְרּתֹו ָסִביב:  יָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסּגַ ֶרת ֹטַפח ָסִביב ְוָעׂשִ ֹעת ָזָהב ְוָנַתּתָ ֶאת  (כו)ִמְסּגֶ ע ַטּבְ יָת ּלֹו ַאְרּבַ ְוָעׂשִ

ע ַרְגָליו:  ר ְלַאְרּבַ ֹאת ֲאׁשֶ ע ַהּפֵ ֹעת ַעל ַאְרּבַ ּבָ הְ  (כז)ַהּטַ ֶרת ּתִ ְסּגֶ ת ַהּמִ ים ְלֻעּמַ ֹעת ְלָבּתִ ּבָ ֶייןָ◌ ַהּטַ

ְ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:  ֻ ֵהן  (כט)ַהׁשּ ְך ּבָ ר ֻיּסַ ּיָֹתיו ֲאׁשֶ ָעֹרָתיו ְוַכּפָֹתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנּקִ יָת ּקְ ה ֹאָתם: ְוָעׂשִ ֲעׂשֶ ָזָהב ָטהֹור ּתַ
ִמיד: (ל) ִנים ְלָפַני ּתָ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ   ְוָנַתּתָ ַעל ַהׁשּ

זר זהב. סימן לכתר מלכות, שהשלחן  (כד)קמתו. גובה רגליו עם עובי השלחן:  (כג)רש"י: 

מסגרת. כתרגומו גדנפא, ונחלקו חכמי  (כה)שם עושר וגדלה, כמו שאומרים שלחן מלכים: 

דבר יש אומרים, למעלה היתה סביב לשלחן, כמו לבזבזין שבשפת שלחן שרים, ישראל ב

ויש אומרים, למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השלחן, ודף השלחן שוכב על 

אותה מסגרת: ועשית זר זהב למסגרתו. הוא זר האמור למעלה, ופרש לך כאן שעל המסגרת 

ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת: לבתים לעמת המסגרת תהיין הטבעות.  (כז)היתה: 

לבדים. אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים: לבתים. לצורך בתים: לבדים. 

 (כט)ונשא בם. לשון נפעל, יהיה נשא בם את השלחן:  (כח)כתרגומו אתרא לאריחיא: 

שוי כמין ועשית קערתיו וכפתיו. קערותיו זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם, והלחם היה ע

תבה פרוצה משתי רוחותיה, שולים לו למטה וקופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כתלים, 

ולכך קרוי לחם הפנים, שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה, ונותן ארכו 

לרחבו של שלחן, וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן, והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל, 

וא נאפה וכשמוציאו מן התנור נותנו בשל זהב עד למחר בשבת שמסדרו על בשל ברזל ה

השלחן, ואותו הדפוס קרוי קערה: וכפתיו. בזכין שנותנים בהם לבונה, ושתים היו לשני 

ונתת על המערכת לבונה  (ויקרא כד ז)קמצי לבונה שנותנין על שתי המערכות, שנאמר 

הנסדקין לארכן דגמתן עשה של זהב ומסדר זכה: וקשותיו. הן כמין חצאי קנים חלולים 

שלשה על ראש כל לחם, שישב לחם האחד על גבי אותן הקנים ומבדילין בין לחם ללחם 

כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו, ובלשון ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה: ומנקיתיו. 

למעלה מן השלחן  תרגומו ומכילתיה, הן סניפים, כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד

הרבה כנגד גובה מערכת הלחם, ומפצלים ששה פצולים זה למעלה מזה, וראשי הקנים שבין 

לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין, כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים 
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 חיי תמיד מסכת תמידרמד
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נלאיתי הכיל, אבל לשון מנקיות איני  (ירמיה ו יא)וישברו ולשון מכילתיה, סובלותיו, כמו 

איך נופל על סניפין. ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין, שמקשין אותו  יודע,

ומחזיקין אותו שלא ישבר, ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש, אבל אונקלוס 

שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין: אשר יסך בהן. אשר יכסה 

שר יסך, שהיו עליו כמין סכך וכסוי, וכן במקום אחר הוא בהן, ועל קשותיו הוא אומר א

לחם  (ל)ואת קשות הנסך וזה וזה, יסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:  (במדבר ד ז)אומר 

פנים. שיש לו פנים כמו שפרשתי, ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל 

  .הכהנים

  

היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה השלחן  יב.: טו)-(הלכות בית הבחירה ג יבברמב"ם 

טפחים. והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש 

אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן הארון שהיה אורכו לרוחב הבית. וכן 

  נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום.

היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות  ארבעה סניפין של זהב יג.

 כט)-(שמות כהשל לחם הפנים. שנים מסדר זה. ושנים מסדר זה. והם הנאמרים בתורה 
  'וקשותיו'.

וכ"ח קנים של זהב כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו. ארבעה עשר לסדר זה  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'.  (שמות כה כט)בהם להם הפנים הם הנקראים 

אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצמו של שולחן ונותן בין ראשונה  טו.

נים. וכן בין כל חלה וחלה שלשה קנים ובין ששית וחמישית שני קנים ושנייה שלשה ק
  בלבד. לפי שאין על הששית אחרת נמצאו ארבעה עשר בכל מערכה ומערכה.

  

ה  (א): י)-(שמות ל אפרשת מזבח הקטורת  .יח ֲעׂשֶ ים ּתַ ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ ְוָעׂשִ

ה ָאְרּכֹו ְואַ  (ב)ֹאתֹו:  ּנּו ַקְרֹנָתיו: ַאּמָ ַתִים ֹקָמתֹו ִמּמֶ ה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב  (ג)ּמָ ְוִצּפִ

יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  ּגֹו ְוֶאת ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו ְוָעׂשִ ֹעת ָזָהב  (ד)ָטהֹור ֶאת ּגַ י ַטּבְ ּתֵ ּוׁשְ

ַחת ְלֵזרֹו עַ  ה ּלֹו ִמּתַ ֲעׂשֶ את ֹאתֹו ּתַ ים ָלׂשֵ ים ְלַבּדִ יו ְוָהָיה ְלָבּתִ ֵני ִצּדָ ה ַעל ׁשְ ֲעׂשֶ י ַצְלֹעָתיו ּתַ ּתֵ ל ׁשְ

ה:  ֵהּמָ יָת ֹאָתם ָזָהב:  (ה)ּבָ ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ר  (ו)ְוָעׂשִ ֹרֶכת ֲאׁשֶ ה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהּפָ ְוָנַתּתָ
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ּפֹרֶ  ה: ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהּכַ ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן  (ז)ת ֲאׁשֶ

ה:  ֹרת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ין  (ח)ְקֹטֶרת ַסּמִ ֹרת ּבֵ ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ

ִמיד ִלְפֵני ְיהוָֹ  ה ְקֹטֶרת ּתָ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ֹלא ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה  (ט)ה ְלֹדֹרֵתיֶכם: ָהַעְרּבַ

כּו ָעָליו:  ִרים ַאַחת  (י)ּוִמְנָחה ְוֵנֶסְך ֹלא ִתּסְ ּפֻ את ַהּכִ ם ַחּטַ ָנה ִמּדַ ָ ׁשּ ר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת ּבַ ְוִכּפֶ
ים הּוא ַליה ר ָעָליו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ָנה ְיַכּפֵ ָ ׁשּ ה:ּבַ   ֹוָ

את גגו. זה היה לו גג, אבל  (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: 

צדיו: והיה. מעשה הטבעות האלה: לבתים לבדים. לכל בית תהיה שתי זויותיו שבשני 

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: 

ובקר: הנרות. לוצי"ש בלע"ז וכן כל מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בקר 

ובהעלות.  (ח)נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום שנאמר שם העלאה, שהוא לשון הדלקה: 

כשידליקם להעלות להבתן: יקטירנה. בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין 

לו  לא תעלו עליו. על מזבח זה: קטרת זרה. שום קטורת של נדבה. כלן זרות (ט)הערבים: 

חוץ מזו: ועולה ומנחה. ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של מין לחם: 

(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)

ומאת מקדש וקדשיו: קדש קדשים. המזבח מקדש לדברים הללו הכפורים המכפרים על ט
  .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 

  מבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.כנגד הפרוכת ה

  

  להלן שיטת הרמב"ם בביאור משנה זו. .יט

  כתב התפארת ישראל שלהרמב"ם לא גורסים במשנה זו תיבת 'מזרחיות'. עי"ש.

וכן רואים בכתי"ק של הרמב"ם שלא כתוב 'מזרחיות'. והגירסא היא 'ומצא שתי נרות 

  דולקות'. ללא תיבת 'מזרחיות'.

  הרמב"ם:והרי תמונת כתי"ק 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרמו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

  

כבר נתבאר בגמר יומא שהטבת הנרות 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 

ונחלקו בטעם הדבר, יש מי שאמר למה מטיבין וחוזרין ומטיב שתי הנרות הנשארות, 

ומטיבין כדי להרגיש כל העזרה, כלומר להרחיב משך זמן אותה העבודה כדי שיהא לה 

הכר, ויש שם מי שנתן טעם לדבר אמרו יתעלה בבקר בבקר בהטיבו את הנרות חלקהו 

הצפון לדרום,  לשני בקרים. ואני אצייר לך כאן אופן סדר שבעת הנרות היאך היו בין

 ואכתוב אות על כל נר כדי שיהא אפשר לרמוז עליו בקלות בעת הפירוש, וזו היא צורתן
  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם]

 



  באר                           החייםה
 

רמז  חיי תמיד משנה ט פרק ג

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

ופיות כל הנרות כלפי האמצעי אחד לגב השני כפי שהוא בציור, והנר  [המשך לשון הרמב"ם:]

וע, והוא האמצעי הכתוב עליו ד הוא נר מערבי אשר לא כבה משך זמן מסויים כפי שיד

ונקרא מערבי מפני שפיו לצד מערב, ועל סדר זה רמז יתעלה באמרו אל מול פני המנורה 

יאירו וכו', כלומר שיהו פיות כל הנרות כלפי זה האמצעי אשר פניו למערב, אמר כי 

כאשר הוא נכנס להטיב את הנרות אם מצא שני הנרות שכתוב עליהן ז ו דולקים מניחם 

ות כמו שאמרנו, ואחר כך יעשה עבודה שיעשה וחוזר ומטיב שתי הנרות ומטיב חמש הנר

שהניח, ואם מצאם כבוים הרי זה מטיב חמשת הנרות שכתוב עליהם א ב ג ד ה ומניח 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרמח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

השנים הדרומיים שכתוב עליהם ו ז עד שיעשה העבודה שיעשה ויחזור להטיבן וזהו אמרו 

ות שגובה המנורה שמונה עשר טפח, וכבר בארנו בשלישי דמנח ואחר כך מדשן את השאר.

נמצא שהיא כגובה האדם בשוה, ולפיכך צריך להתרומם מעל הארץ ואחר כך יוכל להתקין 
 ע"כ. את הנרות ולהדליקן כמו שהזכיר.

  



  באר                           החייםה
 

רמט  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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  גמרא. רע"ב. תפארת ישראל. בגמרא יש שיטה נוספת שהטעם הוא שלא יהיה בזיון קדשים. .א



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרנ

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'

  .חון של המזבח יש טבעותבצד צפ
הטבעות הם בצד צפון, כי שם הוא מקום שחיטת קרבנות 

  .טקדשי קדשים, וכל קרבנות הציבור הם קדשי קדשים
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  גמרא. רע"ב. תפארת ישראל.  .ב
  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
  רמב"ם מדות ג' ה'.  .ט

התקינו את הטבעות דוקא במקום שכשר עבור קדשי קדשים, על אף שיכלו להתקין טבעות גם 
שאר צדדים ויהיה עבור קדשים קלים. ובנוסף למה שביאר הרמב"ם יתכן עוד לבאר בדרום או ב

  שהטעם הוא כדי שלא יהיה טעות ולא ישחטו קדשי קדשים במקום שאינו ראוי להם. 
 



  באר                           החייםה
 

רנא  חיי תמיד משנה א פרק ד

בתחילה, לפני שחיטת הקרבנות, כשרצו להפיל את הבהמה על 
הארץ כדי לשוחטה, היו מסרטים את הבהמה בין קרניה ונופל 

וד על רגליה. בא יוחנן דם לתוך עיניה, וכך אינה מתחזקת לעמ
  .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 
הבהמה לתוכה, וחוזר וכופף את הטבעת על צווארה, ומחבר 
את הראש השני של הקשת בריצפה. וזה כדי שלא תתנועע 

  .יגהבהמה בשעת השחיטה
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ועוד יתכן שאולי המקום של שחיטת הקרבנות הוא בעיקר בצפון, על אף שקדשים קלים כשר 
מיוחד לזה הוא בצד צפון, ועל כן עשו שם את גם בכל מקום בעזרה, אבל עיקר המקום ה

  הטבעות.
  גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. .י

גמרא סוטה מ"ח. וברש"י. ואפשר להעיר שלכאורה מכיוון שיודעים באיזה מקום היכו את  .יא
הבהמה, היו יכולים לעשות תקנה שצריך תמיד לבדוק את קרום המוח במקום ההכאה, כדי 

, שאין לעשות כן, מפני (חלק ב סימן כז)יפה. ותירץ המנחת יצחק לדעת האם נעשית הבהמה טר
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.
ברש"י. יוחנן כהן גדול הזה הצדיק שתיקן את התקנות, הוא היה אחרי גמרא סוטה מ"ח. ו .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 נה ולבסוף נעשה צדוקי יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמונים ש 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'. .יג



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרנב

שורות, ובכל  יש עשרים וארבע טבעות. ומסודרים כך: שש 
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 ָתִמידק כתוב בפסו . ממה שכתוב 'שנים ליום', טזׁשְ
, דהיינו כנגד יזלומדים שצריך לשחוט את התמיד כנגד היום

 השמש.

ְך ַהּיֹום יחהשמש נקרא 'יום', כמו שכתוב   .יטּוִבְתַחְפְנֵחס ָחׂשַ
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  מדות ג' ה'. .יד
  תפארת ישראל. .טו
  במדבר כ"ח ג'. .טז
  יומא סב: .יז

אתה אומר כנגד היום או אינו  ,כנגד היום 'שנים ליום' )ג במדבר כח(לכדתניא וז"ל הגמרא: 
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין 'כשהוא אומר  ,אלא חובת היום

תמיד של שחר  ,כיצד .כנגד היום ',שנים ליום'אמור ומה אני מקיים  ,הרי חובת היום 'הערבים
ושל בין הערבים היה נשחט על קרן  ,ט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניההיה נשח

  .מזרחית צפונית על טבעת שניה
ובא ללמד שיהו שנים  או אינו אלא חובת היום.כנגד זריחת השמש:  כנגד היום.ברש"י וז"ל: 

שהשמש באה מן המזרח לפיכך מושכו השוחט  ,של מזבח על קרן מערבית צפונית.לכל יום: 
מפני שהכתלים גבוהים והחמה שחרית  ,צד מערב להרחיקו מן כותל המזרח בכל יכולתל

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

ומקומן עשרים וארבע אמות על עשרים וארבע קבועות והן עשרים וארבעה כמנין המשמרות 
 ,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
האחז בה רגלי הבהמה ואני שמעתי כדי שתהא הראשונה מסייעתו ל ,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



  באר                           החייםה
 

רנג  חיי תמיד משנה א פרק ד

ל ַחר ׁשֶ ָחט ָהָיה ׁשַ את הקרבן תמיד  ,ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ֶקֶרן ַעל ִנׁשְ
ים בבוקר, שוחטים בצד מערב, כדי שיהיה כנגד שמקריב

  .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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מלבי"ם וז"ל: עד שתגיע המלחמה לתחפנחס, ששם היה פירוש הפסוק כתב ה יחזקאל ל' י"ח. .יח
ג "ש (בירמיהו מ"במלבן אשר בפתח בית פרעה כמ בית פרעה, ושם טמן ירמיהו אבנים במלט

, ממשיל שמן התחלת המלחמה התחיל היום לערוב עד הגיע חשך היוםשם), לכן אמר כי שם 
  לתחפנחס ששם חשך היום לגמרי.

  .ענין מניעה כמו ולא חשכת ך.חשׂ במצודת ציון: 
  רמב"ם. תפארת ישראל. .יט
  רמב"ם. רש"י יומא סב: .כ

  ב:רש"י יומא ס .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 

א השוחט וצואר בהמה לצד מערב צפון באלכסון כדי שלא יעכב אור השמש לבא וטעמ
דבטבעת שניה שהיא מתרחקת מן המזבח שגבוה עשרה שיוכל לראות דרך עליו השמש ויותר 
מכאן לא היה צריך להרחיק ואם היה שוחט בסדר הראשון א"כ היה המזבח מעכב אור השמש 
לבא על ידו של שוחט שהרי המזבח גבוה י' אמות וסדר ראשון של טבעות אינו רחוק מן המזבח 

  אלא ח' אמות.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרנד

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. ככתובכהון מהמזבחוזה בצד צפ ַ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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  ב"ם. רש"י יומא סב:רמ .כד
  רש"י יומא סב: .כה
  ויקרא א' י"א. .כו
  תוס' יומא סב: .כז



  באר                           החייםה
 

רנה  חיי תמיד משנה א פרק ד

Q ם שחיטת קרבנות התמיד מקוR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תמיד של שחר

 תמיד של בין הערביים



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרנו

ַחט ֹוֵחט ׁשָ מי שזכה בפיס שהוא ישחט, שוחט את קרבן  ,ַהׁשּ

ל התמיד, ל,  ְוִקּבֵ . והוא כחוכהן אחר מקבל את הדם למזרקַהְמַקּבֵ
  .כטהכהן השני שזכה בפיס

הכהן הולך לזרוק את הדם על המזבח. והזריקה היא כמו כל  ]ב[

הולך לקרן מזרחית  ,ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ְלֶקֶרן לוֹ  אּבָ  קרבן עולה.

 ְונֹוֵתן צפונית של המזבח, ועומד למטה על הרצפה כנגד קרן זו,
וזורק את הדם מהמזרק לקרן מזרחית צפונית, ָצפֹוָנה,  ִמְזָרָחה

  .לומתכוון שיגיע הדם גם למזרח וגם לצפון
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נֹו ְוָיָעיו בכלי הנקרא מזרק מקבלים את דם הקרבנות. בשמות (כז ג):  .כח ְ יֹרָתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ ְוָעׂשִ
ת ּוִמְזְרֹקָתיו ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ ָתיו ְלָכל ּכֵ לקבל בהם דם  ומזרקותיו. . ברש"י:ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ

  .הזבחים
מוֹ ביומא (ד ג, ה ד):  ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִ ל ּבַ ָחטֹו ְוִקּבֵ   .ׁשְ

ִזיֵכי ֶכֶסף ּוָבִזיֵכי בענין צורת המזרק, בפסחים (ה ה):  ֲהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹות ׁשּורֹות, ּוִביֵדיֶהם ּבָ ַהּכֹ
ֶסף, ְוׁשּוָרה  ֶסף ּכֶ ּה ּכֶ ּלָ ּכֻ ִזיִכין ׁשּוַלִים, ָזָהב. ׁשּוָרה ׁשֶ ּה ָזָהב ָזָהב. לֹא ָהיּו ְמֹעָרִבין. ְולֹא ָהיּו ַלּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

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

  :ק הרמב"ם][הציור מכתי" והבזך מחודד כצורה זוברמב"ם וז"ל: 

  
  

כתב התפארת ישראל וז"ל: ועומד המקבל בשעת קבלת הדם כדלעיל פרק ג' משנה א'.  .כט
כנגד השוחט באלכסון, דהשוחט עומד במזרח, ופניו למערב, והמקבל עומד במערב הבהמה, 
אחוריו לצפון ופניו לדרום, כדי שלא יהא אחוריו כלפי ההיכל, ולהכי פני המקבל לדרום ולא 

  כדי שיהיה מוכן להוליך הדם למזבח ולזרקו, דהמקבל הוא הזורק. לצפון,
וכבר נתבאר בחמישי דזבחים שהעולה דמה טעון שתי מתנות תפארת ישראל. ברמב"ם וז"ל:  .ל

שהן ארבע, ובארנו שם שענינו שיזה דמה על שתי הקרנות שבאלכסון, ובאר כאן כי אותן שתי 
  מית וכמו שציירנו בחמישי דזבחים.הקרנות הם מזרחית צפונית ומערבית דרו



  באר                           החייםה
 

רנז  חיי תמיד משנה א פרק ד

רֹוִמית ַמֲעָרִבית ת דרומית של אחר כך הולך לקרן מערבי, ּדְ

וזורק את הדם מהמזרק לקרן  ָדרֹוָמה, ַמֲעָרָבה ְונֹוֵתןהמזבח, 
  .לאמערבית דרומית, ומתכוון שיגיע הדם גם למערב וגם לדרום

ָיֵרי ם ׁשְ רֹוִמית,  ְיסֹוד ַעל ׁשֹוֵפךְ  ָהָיה ַהּדָ והדם שנשאר במזרק ּדְ
  לאחר זריקת הדם, שופך ליסוד דרומי במזבח. כדין קרבן עולה.

חר הזאת דם הקרבנות, כל אחד לפי הלכותיו, שופכים את לא
. את דם החטאות הפנימיות לבהדם שנשאר ליסוד המזבח

  .לגשופכים ליסוד המערבי, ואת דם שאר הקרבנות ליסוד דרומי

ביסוד המזבח, בפינה המערבית דרומית שלו, יש שני נקבים. 
דים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי, יור שיירי הדמים שניתנים

  .לדבנקבים האלו

עד עכשיו התבאר סדר השחיטה והזריקה. במשנה הבאה 
יתבאר סדר הפשטת העור, וניתוח, וכיצד מעלים את האברים 

  .להלכבש
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  תפארת ישראל. .לא
 רמב"ם במדות ג' ב'. זבחים פרק ה'. .לב

 רע"ב ותפארת ישראל במדות ג' ב'. .לג

 מדות ג' ב'. .לד

  המפרש. .לה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרנח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

רנט  חיי תמיד משנה ב פרק ד

  ב משנה
  

א, ָהֶרֶגל ֶאת ּבוֹ  ׁשֹוֵבר ָהָיה לֹא  ַעְרּכּוּבוֹ  ִמּתֹוךְ  נֹוְקבוֹ  ֶאּלָ
הּוא ַעד ְויֹוֵרד יטַמְפשִׁ  ָהָיה. בוֹ  ְותֹוֶלה 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 ַדִים ֶאת ָחַתךְ . ּדָ ָכה ְלִמי ָתָנןּונְ  ַהּיָ 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 ית ַעל ּוְנָתנוֹ  ַהּפֶ ִחיַטת ּבֵ  ֶאת ָנַטל. ִמְלַמְעָלן ָהרֹאשׁ  ׁשְ
ָרבַ  ָכה ְלִמי ּוְנָתָנן ִיםַהּקְ 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

א לא היה שובר את רגל הכבש, ,ֶרֶגלָה  ֶאת ּבוֹ  ׁשֹוֵבר ָהָיה לֹא  ֶאּלָ
  .לובוֹ  ְותֹוֶלה ַעְרּכּוּבוֹ  ִמּתֹוךְ  נֹוְקבוֹ 

  

  

 

W      באר�התמיד�      X   
  

  דוד שליט"א, בעמ"ח ספר 'נר תמיד'. ותשוח"ח.-הציור דלהלן ברשות הרה"ג רבי אמתי בן .לו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידרס

Q  סדר החלקיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק ו

  



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשו
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לכאורה צריך לבאר מה הטעם שגם בגמרא וגם במפרשים מוזכר כל הזמן הענין שזה  .א

  כעקידת יצחק בן אברהם.

לנו אם היה  הלא ממה נפשך, אם צריך לבאר איך היה, הרי בלאו הכי צריך לבאר, ומה

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

(תמיד ג ב), כמו כן גם כאן, מזכירים בכל יום ויום זכות לעיל  שכתובזכות 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: 

רֹון ט ִזּכָ ֵמי ֶקֶדם, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ְפֻקּדַ ֹוב ְלָפֶניָך, ּוָפְקֵדנּו ּבִ

ִרית ְוֶאת ַהֶחסֶ  ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ְוֶאת ַהּבְ ְדמֹוִנים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיֹשְ ד ּוְזָכר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאֲהַבת ַהּקַ

ְעּתָ ְלַאְברָ  ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ נֹו ַעל ְוֶאת ַהׁשּ ָעַקד ֶאת ִיְצָחק ּבְ ה, ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרּיָ ָהם ָ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

פְ  ִרית ְוֶאת ּוָפְקֵדנּו ּבִ ֵמי ֶקֶדם, ּוְזָכר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהּבְ ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ֻקּדַ

ָעַקד ה. ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמִֹרּיָ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ְ  ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהׁשּ

ן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת יִ  ֵלם, ּכֵ ֵלָבב ׁשָ ַח, ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעֹשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ְצָחק ּבְ

ָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרצְ  ָך ֵמַעּמְ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ָך ִיְכּבְ

ם ָלנ ֲחָלֶתָך. ְוַקּיֶ י ּוִמּנַ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהּדָ

ָאמּור: ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים  ְכבֹוֶדָך ּכָ ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

ְכָחה ִלְפֵני  ה:ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים, ֲאִני ְיֹהוָ  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

  

ברמב"ם וז"ל: וכבר נתבאר בחמישי דזבחים שהעולה דמה טעון שתי מתנות שהן ארבע,  .ב

יזה דמה על שתי הקרנות שבאלכסון, ובאר כאן כי אותן שתי הקרנות ובארנו שם שענינו ש
  הם מזרחית צפונית ומערבית דרומית וכמו שציירנו בחמישי דזבחים.

פֹון, במסכת זבחים (ה ד):  ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמּה ּבִ פֹון, ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתּה ּבַ ים, ׁשְ י ָקָדׁשִ ָהעֹוָלה, ָקְדׁשֵ
יםְוָדָמּה ָטעּון  ִ ט ְוִנּתּוַח ְוָכִליל ָלִאׁשּ ע, ּוְטעּוָנה ֶהְפׁשֵ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ   .ׁשְ

 



  באר                           החייםה
 

שז  חיי תמיד משנה ג פרק ד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

והנני מצייר עתה ציור רבוע המזבח כדי שיתבארו אלו הרוחות ברמב"ם בזבחים (ה ג) וז"ל: 

והקרנות בלבד עד שנצייר צורת המזבח בכללותו במקומו במדות. וזו היא צורת רבועו 
  [הציור מכתי"ק הרמב"ם]: בע הרוחותוהנחתו בין אר

  

  

אמר בעולה קדשי קדשים לפי שלא נאמר בה לשון זה, ולהלן ברמב"ם בזבחים (ה ד) וז"ל: 

אלא כיון שהשוה החטאת והאשם והעולה במקום שחיטתן וקבלת דמן כמו שבארנו בתחלת 

את  הפרק נעשת גם היא קדשי קדשים כמו החטאת והאשם. ואמרה תורה בעולה והפשיט

העולה ונתח אותה לנתחיה והקטיר את הכל, ולא באר בעולה על קרנות המזבח שנאמר 

שהיא טענה ארבע מתנות, אלא אמר הכתוב בזריקת דמה וזרקו את הדם על המזבח סביב, 

לפי שאמר סביב הוצרכנו שיכללו המתנות ארבעת הכתלים כלומר כתלי המזבח, וזה יהיה 

אשר באלכסון, וזהו ענין שהן ארבע רוצה לומר שהן  אם הזה שתי מתנות בשתי הזויות

כוללות ארבעת הכתלים, ואני אצייר עתה רבוע המזבח ואעשה את הדם המוזה כעין קוים 

[הציור מכתי"ק  שכתוב עליהם דם, וזו היא צורת המזבח והדם כפי התיאור שנזכר
  הרמב"ם]:

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

 

  

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

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

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

ִ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  ית האיפהאף ההדיוטות מקריבין עשיר 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' 

למד ממנחת פתים. וחוזר ומטגנה במחבת:  אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנור,

: )(בר"י ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין, לפי שאינה נקמצת, אלא כופלה לשניםשטעונה פתיתה. 

 



  באר                           החייםה
 

שט  חיי תמיד משנה ג פרק ד

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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: 

  

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

ב. וכיצד עשיית חביתי כהן גדול. מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עשרון שבמקדש 

שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין. ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר 

'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.

ג. ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש. רביעית לכל 

ת השמן שלה. ואינו חלה. ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעי
  '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 

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

החצי הנשאר עם חצי קומץ לבונה בערב. ואם ומקריב החציין עם חצי קומץ לבונה בבוקר ו

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 

ד של בין הערבים. ולישתן מחצה בבקר עם תמיד של שחר ומחצה בין הערבים עם תמי

 (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 
  מכלי הקדש היא כמו שביארנו.

  יט. טחינת סולתן והרקדן בחוץ ואינן דוחין את השבת.

ריב מחצה בשחרית ומת או נטמא או נולד לו מום ומינו כהן אחר תחתיו לא כ. כהן שהק

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

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשי

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

כא. נמצאו שני חצאים קריבין ושני חצאין אובדין ואלו שני החצאין האובדים מניחין אותן 

ויוצאין לבית השריפה. וכן אם אבד או נטמא החצי של בין הערבים.  עד שתעובר צורתן
  והיכן שורפין אותן בעזרה.

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

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

מינו כהן אחר מקריבין אותו עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בין שיקריבו בבקר ולא 

הערבים ואין כופלין שמנה ולבונתה אף על פי שנכפלה הסלת. אלא מפרישין להם שלשה 

לוגי שמן וקומץ לבונה. לוג ומחצה שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בקר ולוג ומחצה 
  שמן וחצי קומץ לבונה לעשרון של בין הערבים. ע"כ.

  

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 

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

ות, רביעית לכל חלה, ובולל הסולת עם השמן ומשאיר ממנו שהם י"ב רביעיות לי"ב חל

מעט. אחר כך חולט את הסולת ברותחין ולש מכל חצי עשרון שש חלות, ואחת אחת היו 

נעשות. ואופה החלה מעט, אחר כך קולה את כל הי"ב במחבת, בשאר השמן הנשאר מן 

קריב חצי קומץ לבונה עם הרביעית. ואינו מבשל אותה הרבה, שנאמר, 'תופיני' אפוי נא. ומ

  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)ז"ל לא היה חולק כלל 

  ע"כ.

 



  באר                           החייםה
 

שיא  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
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כמו שכתוב בסוף הפרק הקודם, שבאו הכהנים ללשכת הגזית. כתב התפארת ישראל (סוף  .א
והקשה רבינו באר שבע למה לא קראו קריאת שמע בעזרה, ונראה לפי עניות דעתי פרק ד) וז"ל: 

טפי  , ובגזית שעוסקים שם בתורה, בטוח'הרק משום דאחר הקריאת שמע התפללו מיד כריש פ
שתקובל תפלתם שיתפללו קודם שיקטירו ויקריבו הקרבנות, דבמקום רנה שם תהא תפלה, 

להכי קרא גם קריאת  ]ואוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב [כברכות ד"ח א' ומגילה כ"ח א'
 וכו'. שמע שם

 תפארת ישראל. וראה בתחילת פרק ג'. .ב

  ל.גמרא ברכות י"א: רמב"ם. רע"ב. תפארת ישרא .ג
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשיב

ֶרת ָקְראוּ  ָבִרים ֲעׂשֶ קראו  , ואחר כךדקראו את עשרת הדברות ,ַהּדְ

ַמע 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 שאמרוהם תפילות על ישראלכול

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'לבדך ביראה נעבוד ברוך אתה ה' שאותך

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
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ואחר שהאיר היום וזרחה השמש, אומרים ברכת יוצר אור. וסדר הברכות אינו מעכב (רמב"ם. 
 רע"ב).

 .לפי שהם עיקר הדת וראשיתו ,ומה שאמרו קראו עשרת הדברות בכל יוםברמב"ם וז"ל:  .ד
ולא באר הבבלי  ,וכבר אמרו בגבולים בקשו לומר כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין

אלא שנתבאר בתחלת ברכות בירושלמי ואמרו בדין היה שקורין  ,תרעומת המיניןמה היא 
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

 רמב"ם. .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
 

שיג  חיי תמיד משנה א פרק ה

ת הפסוקים בלי ואין נושאים כפיהם עכשיו, אלא אומרים א
נשיאת כפיים. ורק יותר מאוחר יהיה ברכת כהנים על מעלות 

  .יהאולם

ת,  ּבָ שבשבת הוא זמן התחלפות המשמרות, שבכל שבת ּוְבׁשַ

ָרָכה ]א[ .יאנכנס משמר לעבודה ויוצא המשמר שעבר  מֹוִסיִפין ּבְ
ָמר ַאַחת ׁשְ בשבת מוסיפים המשמר היוצא ומתפללים ַהּיֹוֵצא.  ַלּמִ

 ,מי ששיכן את שמו בבית הזהשמר הנכנס בנוסח הזה: 'על המ
  .יב'הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות

הטעם שמברכים ברכה זו, כי יתכן שיהיה מחלוקת על  ]ב[
וש לזה שוביותר יש לח, יגהעבודה בדברים שאין בהם פייס

 ,שבועות שלא עבדו עשרים וארבע כברתחדש, והמשמר שב
  .ידעבודהב םולא היו רגילי
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ובשאר תפלה לא היה להם תוס' ברכות י"א: תפארת ישראל. כתב רש"י (ברכות יא:) וז"ל:  .י
הקורא את שמע עם אנשי  :)ר במסכת יומא (לזכדאמ ,ואף זמן קריאת שמע לא הגיע ,פנאי

 .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



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשיד

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  בּורּוַבעֲ  ַ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 דוּ  ִלְלֹמד, ִלׁשְ ֹמר, ְלַלּמֵ  ִ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 לִנכָּ  ְולֹא ִנּכָ  ְלעֹוָלם ׁשֵ
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  ָבנוּ וּ , ָ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  ]ג[ ׁשּ ה טזּבָ  ַאּתָ
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ְנפֹות מַ נראה שבבית המקדש לא יאמרו את התיבות:  .טו ע ּכַ לֹום ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ ֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ּבְ
אֵרנּו, ְוֹתִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנוּ  נּו (ֹעל ַהּגֹוִים) ֵמַעל ַצּוָ בֹור ֻעּלֵ ל ָהָאֶרץ, ּוׁשְ . ע"כ. שהרי ּכָ

 כבר בא הגאולה השלימה. יהי רצון שנזכה במהרה בימינו אמן.

בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית  נוסח הברכה .טז
השומעים עונים ו .המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם'

 .'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אחר כך 



  באר                           החייםה
 

שטו  חיי תמיד משנה א פרק ה

ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה רּוךְ  עֹוָלםהָ  ְוַעד ָ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 ָ  ֲאׁשֶ ׁשּ ַעל ַמִיםּבַ 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 ָלִפיםַלאֲ  ֶ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 םְויוֹ : ְ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 ר ּכָ יֹּום ַויַָּנח םבָּ  ֲאׁשֶ ִ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  ַתֲעֶנה 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 ֵאת  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ם  ְנּתָ ּנַ ָך ַהיֹּום ַעל ְלָבֶבָך: ְוׁשִ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ָך  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ְלָבֶניָך ְוִדּבַ
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ין ֵעיֶניָך: ּובְ  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵ ְרּתָ קּוֶמָך: ּ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 ּוְלָעְבד ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֹו ּ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 ְלַבְבֶכם וְ  ן ִיְפּתֶ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָלֶכם ּפֶ ם ַוֲעַבְדּתֶ ַסְרּתֶ
ַ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

ְמּתֶ  ר ְיהָֹוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוׂשַ ה ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ
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: ּוכְ  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ יֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ם ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ ַתְבּתָ
ע  ּבַ ר ִנׁשְ ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּוִבׁשְ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהׁשּ   ְיהָֹוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ
  

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ְ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 ְלַבְבֶכם וְ  ַאֲחֵרי ִ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 

  ֱאלֵֹהיֶכם:
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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   ָמֵגן ַיֲעקֹב צּור ַמְלּכֵ

ֵענוּ יִ  מוֹ , ַקיָּם הּוא ָודֹור ְלדֹור, ׁשְ  ּוַמְלכּותוֹ , ָנכֹון ְוִכְסאוֹ , ַקיָּם ּוׁשְ
ים ּוְדָבָריו, ַקיֶָּמת ָלַעד ֶוֱאמּוָנתוֹ   ָלַעד ְוֶנֱחָמִדים ֶנֱאָמִנים, ְוַקיִָּמים ָחיִּ
ֵנינוּ  ַעל, ְוָעֵלינוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ַעל. עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי  ְוַעל ינוּ ּדֹורֹותֵ  ְ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 . ֲאבֹוֵתינוּ  ֶ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 ָכל ַאֲחֵריֶהם ְוִלְבֵניֶהם ָלֶהם ּומוׁשִ רּום, ָודֹור ֹורדּ  ּבְ  ּ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, ָבִניםוּ  ְלָאבֹות ִ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 אָ  ִיׂשְ  ָלֶהם סּוף ְוַים, ְלּתָ ּ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  ְוהֹוָדאֹות ּ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 לְלאֵ  ּ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  אּוִליםגְ  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  ְצָבאֹות ְיהָֹוה ּגֹ  ׁשְ
ָ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
ָרצֹון,  ל ּבְ ָך:ְתַקּבֵ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ רּוךְ  ּ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  ָרכָ  ּבָ ּבְ ת הּבַ ׁ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 לֹום ְלךָ  םְוָישֵׂ  ֵאֶליךָ  ּפָ 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
, ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה, ֶחֶסד ְוַאֲהַבת, יםַחיִּ  ּתֹוַרת, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה
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 ינוּ ֱאלֹהֵ  ְיהָֹוה ַאּתָ רּוךְ  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ  ּבָ
ה ָבֵרךְ  ְיהָֹוה ַאּתָ ָרֵאל ַעּמוֹ  ֶאת ַהּמְ לֹום ִיׂשְ ָ ׁשּ   :ּבַ

  
  

  



  באר                           החייםה
 

שיט  חיי תמיד משנה א פרק ה

  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:ְושָׁ 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשכ

  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  ִריםֵאבָ  ַהּמַ
ֶבשׁ  י ַעל אֹוָתן ַמֲעֶלה הּוא ַלּכֶ ּבֵ חַ  ּגַ ְזּבֵ   :ַהּמִ

ים ,יזהממונהָלֶהם  ָאַמר ]ד[ ֹטֶרת, ֲחָדׁשִ מי שלא זכו עדיין מעולם  ַלּקְ

יבואו להשתתף בגורל מי ְוָהִפיסּו,  ּבֹאוּ  להקטיר את הקטורת,
  .יחיקטיר את הקטורת

ה מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו להקטיר
שוב, כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי 
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 תפארת ישראל. .יז

: כשהיו הכהנים וז"ל ת הפייסותבענין סדר עשיי (יומא כה.)מאירי רע"ב. תפארת ישראל. ב .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 

שבון הסנהדרין יושב בחציה של חול לצד מערבה של לשכה, ואותו זקן מחשב בעצמו סך ח
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.
מדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה כיצד מפיסין עו :(הלכות תמידין ומוספין ד ג)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 

לו. ומתחיל הממונה למנות מן האיש הידוע  ונוח להוציאו ולכפותו. והמוציא גודל אין מונין אותו
שהסיר מצנפתו תחילה. ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו 

  והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס ראשון לעבודה.
 הפייס השלישי אומר להן הממונה לכל אנשי בית אב של: (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
 

שכא  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

זָּ  ִמי ָזָכה עשו את הפיס,, ֵהִפיסוּ    ומי שזכה זכה. ָכה,ׁשֶ
  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 הַמֲעלֶ  ִ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

הכבש למזבח. ואין עושים פיס נוסף לכבש, הוא יעלה אותם מ
  .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

 רע"ב. תפארת ישראל. .כג

 רע"ב.  .כד

 כ"ו. תפארת ישראל. יומא .כה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשכב

על כל פנים במקום חדר אבל לשיטת רבי אליעזר בן יעקב, 
את ראשון לגמור ל כבד נראה כאילוכי , אינו דרך ארץהמלך 
  .כועבודתו

  

  ג משנה
  

ִ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 
  .כזמי שיזכה יוכל לעשות את העבודה מידכהונה, כדי ש

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 ָהיוּ  ]ה[ ְ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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 יומא כ"ו. תפארת ישראל. ואין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב (רמב"ם). .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
 

שכג  חיי תמיד משנה ג פרק ה

אחת היא 'לשכת פנחס  , יש לשכהלאליד 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

. עושים הרבה מאוד בגדי כהנים לדכולם אחריו בשם פנחס
  .לההדיוטים

ם ָהיוּ  ְוַחּלֹונֹות ]ו[ 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  לח. וכן כל המגבעותעליו 'אבנט'
  .לטבחלון אחד

  .מהחלון אינו חלון מפולש, אלא הוא חלל מה בעובי הכותל

  .מאלכל בגד ובגד יש תיק
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 תפארת ישראל במדות א' ד'. .לא

 מדות א' ד'. .לב

 ת. רע"ב במדות. תפארת ישראל. עזרת כהנים במדות.רא"ש במדו .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

 רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. .לז

 פרק ח' הלכה ב'.עפ"י רמב"ם הלכות כלי המקדש  .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 בכותל ישראל: 

 .שראנק בל"א



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשכד

  ד משנה
  

ָכה ִמי זָּ טֶֹרת ׁשֶ ף ֶאת נֹוֵטל ָהָיה, ַבּקְ ף. ַהּכַ  ְלַתְרַקב ּדֹוֶמה ְוַהּכַ
דֹול ל ּגָ ת ַמֲחִזיק, ָזָהב ׁשֶ לׁשֶ יםקַ  ׁשְ ָזךְ , ּבִ , ְ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
  .מדָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרתֲעשָׂ 

ף ]ז[ 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

  חצי].שמחזיק רק שני קבין ו 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
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 המקדש פרק ח' הלכה ח', בשם בעל הטורים שמות ל"ט כ"ז.דרך חכמה הלכות כלי  .מא

 . כעין לעפפעל היהבתפארת ישראל כתוב על הכף:  .מב

 במדבר ז' י"ד. .מג

 יומא מ"ז. וברש"י. תוספות יום טוב. .מד

  עפ"י רע"ב ותפארת ישראל לעיל ג' ו'. .מה
  לעיל ג' ו'. .מו
 רע"ב. תפארת ישראל. .מז



  באר                           החייםה
 

שכה  חיי תמיד משנה ה פרק ה

ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד, משום שדרך 
את הקטורת על הגחלים מתוך  כבוד הוא כלפי מעלה שישים

  .מטכלי מלא וגדוש

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. כמונגחתיכת בגד קטנה ְמטּוֶטֶלת: . לֹא ֵיֵצא ָגָמל ּבִ
  .נהשהוא חתיכת בגד

  

  ה משנה
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 רע"ב. תפארת ישראל. .מח

 רע"ב. תפארת ישראל. .מט

  תפארת ישראל. ולהרע"ב הכיסוי הוא לבזך. .נ
 ,ספין ג ד) וז"ל: ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדושו(הלכות תמידין ומ רמב"םב

ובזך היה שמו, ונותן הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו. ומכסה את הכף בבגד  ,וכסוי היה לו
 נס עמו אחד במחתה של אש בידו.ונכ .הכף בידואת קטן, ואוחז 

רמב"ם. רע"ב פירוש שני בשם הערוך. תפארת ישראל פירוש ראשון. ויש אומרים  .נא
ש'מטוטלת' הוא טבעת מעל המכסה, כדי לטלטל את המכסה ולהסירו (רע"ב בשם רבותיו. 

 תפארת ישראל פירוש שני).

 תפארת ישראל. .נב

 פארת ישראל פירוש ראשון.רמב"ם. רע"ב פירוש שני בשם הערוך. ת .נג

 שבת ה' ג'. .נד

 מפרשים בשבת ה' ג', ועי"ש. .נה



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשכו

ָ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 ה ִנְתּפַ ּנָ ַקב ִמּמֶ ָחִלים ּכְ ָדן ְוָהָיה, ּגֶ ה ְמַכּבְ . ָלַאּמָ

ת ּבָ ר ֲעֵליֶהן כֹוֶפה ָהָיה ּוְבׁשַ ַסְכּתֵ ר. ּפְ  ָגדֹול ְכִלי ָהְיָתה ּוְפַסְכּתֵ
י, ֶלֶתךְ  ַמֲחֶזֶקת ּתֵ רֹות ּוׁשְ ְרׁשְ הּוא ַאַחת, ָבהּ  ָהיוּ  ׁשַ ךְ  ׁשֶ  מֹוׁשֵ

הּ  הּוא ְוַאַחת, ְויֹוֵרד ּבָ הּ  אֹוֵחז ׁשֶ ִביל ָלןִמְלַמעְ  ּ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

מערכה גדולה.  א. :נועל המזבח החיצון, יש שלש מערכות
. מערכה זו גדולה נזקומה במזרח המזבח החיצון, בצד דרוםמ

  .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
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  כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .נו
היה בדרום עפ"י תפארת ישראל בסימני הציור. וז"ל התפארת ישראל: מערכה גדולה  .נז

 כבש. המזבח, נגד חצי מזרחי של

 תפארת ישראל בתמיד ב' ד'. .נח

 ב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.רמ .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



  באר                           החייםה
 

שכז  חיי תמיד משנה ה פרק ה

ביום הכיפורים יש מערכה רביעית, שממנה לוקח הכהן גדול 
  .סהגחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשים

ֶבׁש, והוא על יה 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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 ו' ה'.ויקרא  .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

 מידות ג' ג'. .סו

 רש"י במדבר ד' ט'. .סז

 יומא ד' ד'. .סח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשכח

ָכה ִמי ּזָ ה ׁשֶ ְחּתָ הגחלים למזבח עם  מחתהלהוליך הכהן שזכה  ,ַבּמַ
 ,ולא היה בזה פייס, אלא מי שזכה בקטורת על ידי פייס הפנימי.
  .סט'זכה עמי במחתהמי שעמו 'אומר ל

ת ָנַטל ]ח[ ֶסף ַמְחּתַ לקח את המחתה העשויה כסף, שמחזיקה , ַהּכֶ

ַח  ְלֹראׁש  ְוָעָלה ,עארבעה קבין ְזּבֵ החיצון, וניגש למערכה ַהּמִ

ה ,עאלקטורת השניה שממנה לוקחים גחלים ָ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
  .עדמחתה העשויה זהב, שמחזיקה שלשה קבין

רואז  ּזֵ הִמּמֶ  ִנְתּפַ ַקב ּנָ ָחִלים ּכְ התפזר על ריצפת העזרה בערך  ,ּגֶ

ָדן ְוָהָיה קב גחלים, ה,  ְמַכּבְ את הגחלים  עהוהוא מטאטאָלַאּמָ
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מד ויש אומרים שלא היה רשאי לומר למי שירצה, רק לזה שעורע"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,רע"ב. תפארת ישראל. בפירוש המשניות להרמב"ם (יומא ד ד) וז"ל:  .עג
  לגריפת האש, לחתות אש מיקוד.

קּודַלְחּתֹות בישעיה (ל יד):  ענין לקיחת האש כמו גחלים  לחתות. . במצודת ציון (שם):ֵאׁש ִמּיָ
 .יקרא הכלי שחותין בו האש בשם מחתה ם זהשל וע ,אתה חותה על ראשו (משלי כה)

 יומא ד' ד'. .עד

ַמְטֲאֵטאמלשון  .עה נקוי וכבוד במכבדות העשוי לכבד (ישעיה יד כג), שזה ענין  ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ
: (ראש השנה כו: מגילה יח.) וככתוב בגמראמלשון מכבדין את הבית.  ודת ציון),(מצ את הבית

לא הוו ידעי רבנן מאי 'וטאטאתיה במטאטא השמד', יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות 
  ע"כ. אמרה לחבירתה, שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.

  כעין זה:
 



  באר                           החייםה
 

שכט  חיי תמיד משנה ה פרק ה

שהתפזרו, אל נחל המים העובר באמצע העזרה, שהוא ברוחב 
  .עואמה. כדי שלא יכוו רגלי הכהנים ההולכים יחף

ת ּבָ ר, ּפְ  ֲעֵליֶהן כֹוֶפה ָהָיה ,עזשאסור לכבות ּוְבׁשַ כופה על ַסְכּתֵ
  .הגחלים סיר

ר:  ַסְכּתֵ ירָֹתיו: עחסיר. ככתובּפְ ָרָוֵתהּ , ותרגם אונקלוס: ּסִ ַסְכּתְ , עטּפְ
ר ַסְכּתֵ   .פובלשון יחיד ּפְ
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 תפארת ישראל. .עו

 רע"ב.  .עז

 שמות כ"ז ג'. .עח

 רמב"ם. רע"ב. רש"י עירובין ק"ד: .עט

 רמב"ם.  .פ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשל

  Q  פאסיר -פסכתר R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ר ה'פסכתר', שהוא סיר, הוא  ,ֶלֶתךְ  ַמֲחֶזֶקת ָגדֹול ְכִלי ָהְיָתה ּוְפַסְכּתֵ
מידת 'לתך', שזה חמשה עשר סאה, שזה חצי  כלי גדול המחזיק

  .פבכור

אחד מהדברים שעושים עם ה'פסכתר' הוא להוציא את הדשן 
  .פגמעל גבי המזבח

, פדבאמצע המזבח יש גל גדול של אפר צבור, עגול כמו תפוח
לשם גורפים את האפר, ומעגלים את האפר הרב עד שנראה 

  .פהכעין תפוח גדול
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 הציור להמחשה בלבד.  .פא

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .פב

 להלן בהמשך המשנה. .פג



  באר                           החייםה
 

שלא  חיי תמיד משנה ה פרק ה

ד שמפריע לסדר את כשמתאסף בתפוח אפר רב מאוד ע
ְוהֹוִציא ֶאת  פז, כמו שכתובפוהמערכות, מוציאים לחוץ את האפר

ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ   .פחַהּדֶ

וכך הוא סדר הוצאת הדשן מהתפוח: ממלאים את האפר 
, ואחר כך מורידים את פטמהתפוח אל ה'פסכתר', על ידי היעים
  ן זה:ה'פסכתר' המלא באפר מהמזבח באופ
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  לעיל ב' ב' ובמפרשים. .פד
רמב"ם לעיל ב' ב'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. רע"ב לעיל ב' ב'. תפארת ישראל  .פה

 מני צורת המזבח.לעיל ב' ב'. תפארת ישראל בסי

  . תפארת ישראל לעיל ב' ב'.(ויקרא ו ד)עפ"י המפרש לעיל ב' ב'. רש"י  .פו
  אמנם לשיטת הרמב"ם מוציאים לחוץ את האפר בכל יום. ורק ברגלים אין מוציאים.

  ויקרא ו' ד'.  .פז
הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה,  והוציא את הדשן.: (ויקרא ו ד)ברש"י  .פח
  .ציאו משם, ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יוםמו

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 

ם לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה שמחזיק לתך. ומורידין אותו למטה. וברגלי
  .באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח

כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן. ואין 
  .להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה. ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן

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

  . ע"כ.'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסור ליהנות בו ג) (ויקרא ויפזרנו שם שנאמר 
ְגֵרפֹות היעים נקראים גם בשם .פט וצורתם כמין כסוי קדרה של מתכת דק, ויש  ב).(לעיל ב  ּמַ

  (רש"י שמות כז ג). בהם גורפים את הדשן מהתפוח אל הפסכתר. להם ידית
ת: (שם)הפסוק  ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ ָתיו ְלָכל ּכֵ נֹו ְוָיָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ ְ יֹרָתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ   .ְוָעׂשִ

ָיֵתּה וְ תרגום אונקלוס:  ֵמיּה ּוַמְגרֹוְפָיֵתּה ּוִמְזְרָקֵתּה ְוִצנּוְרָיֵתּה ּוַמְחּתְ ָרָוֵתּה ְלִמְסֵפי ִקּטְ ַסְכּתְ ד ּפְ ַתְעּבֵ
א ד ְנָחׁשָ ְעּבֵ   .ְלָכל ָמנֹוִהי ּתַ

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
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלב

י ּתֵ רֹות ּוׁשְ ְרׁשְ שתי שרשרות יש ב'פסכתר', בשני  ,ָבּה  ָהיוּ  ׁשַ
  .צהצדדים

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  אֹוֵחז ׁשֶ ומד בראש וכהן אחר ע ִמְלַמְעָלן, ּבָ
 המזבח, ואוחז בשרשרת השנית, ומשלשלו לאט לאט למטה,

ִביל ׁשְ ּלֹא ּבִ ל,  ׁשֶ ְלּגֵ כדי שלא יתגלגל הפסכתר בבת אחת ִתְתּגַ
  .צאלמטה וישפך הדשן

ה לׁשָ ת ָהְיָתה ְדָבִרים ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ שלשה דברים עושים עם  ,ְמׁשַ
  ה'פסכתר':

ב ַעל אֹוָתּה  ּכֹוִפין א. ָחִלים  ּגַ כופין את ה'פסכתר' על גבי  בשבת,ּגֶ
הגחלים שמתפזרים כאשר מערה אותם ממחתת הכסף למחתת 

  .צב[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. 

  ואסור להוציאו שהרי השרץ מוקצה.
ת השרץ בעזרה, ששם הנכנס בטומאה חייב אבל אם מצאו א

כרת, מוציאים את השרץ מיד, על ידי צבת של עץ, שהוא 
פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה, כדי שלא להרבות 

  .צד. ואין שבות במקדשצגבטומאה
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 רע"ב. תפארת ישראל. .צ

 רע"ב. תפארת ישראל. .צא

 תפארת ישראל. .צב

 ראה עירובין ק"ד: וברש"י. כך פסק הרמב"ם הלכות ביאת המקדש ג' כ'. תפארת ישראל. .צג



  באר                           החייםה
 

שלג  חיי תמיד משנה ו פרק ה

ּה  ּומֹוִריִדין ג. ן ֶאת ּבָ ׁשֶ י ֵמַעל ַהּדֶ ּבֵ ַח,  ּגַ ְזּבֵ על ידי ה'פסכתר', ַהּמִ
  על גבי המזבח.מוציאים את הדשן מ

  

  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 ְדָבִרים ּ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

  .צהבבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'

. את קול כלי השיר הזה צוכלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה' .א
 .צזשומעים עד יריחו

 .צחמגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבח .ב

כלי שלישי הנקרא 'מגריפה', והוא בצורת המגריפה  .ג
הכלי הזה זורקים על  . אתצטשגורפים בה את הדשן
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ארת ישראל. אבל מחוץ לשער ניקנור יש שבות, משום שאין שם דין מקדש, כך משמע בתפ .צד
 (תפארת ישראל). שהעזרה נקרא מקדש.

 תוספות יום טוב. וכעי"ז בתוס' ערכין י: תפארת ישראל. .צה

 ערכין י"א. .צו

 רמב"ם, רע"ב, תפארת ישראל בתמיד ג' ח'. .צז

 תמיד ב' א'. .צח



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלד

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
  .קאל בין האולם והמזבח

ְגֵרָפה,  ֶאת ֶאָחד ָנַטל  ְוזֹוְרָקּה  לקח אחד את המגריפה השלישית,ַ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 

  זריקת המגריפה.

ה לׁשָ ת ָתהָהיְ  ְ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,  קאכהן שלא היה בעזרה. ּוָבא ָרץ ְוהּוא

יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא 
  .קבות עימהם בהיכללהשתחו

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. .צט

 ל.תפארת ישרא .ק

 רע"ב. תפארת ישראל. .קא

 תפארת ישראל. .קב



  באר                           החייםה
 

שלה  חיי תמיד משנה ו פרק ה

הלוים נכנסים לומר שיר, והוא רץ ובא ונכנס לעזרה להכין 
  .קגעצמו לומר את השיר

ֲעָמד אׁש ְורֹ  ג. ֵמִאים ֶאת ַמֲעִמיד ָהָיה ַהּמַ ַער ַהּטְ ׁשַ ְזָרח. ּבְ ראש  ]ט[ ַהּמִ
מעמיד את המצורעים שכבר נטהרו מהצרעת, בשער  קדהמעמד

ניקנור, כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם האשם. שיקריבו 
  .קהאת האשם מיד לאחר קרבן התמיד
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עכשיו הלוים נכנסים להתכונן לומר שיר, ואת השיר עצמו יאמר בשעת ניסוך היין (תפארת  .קג
 ישראל). נמצא ששלשת הדברים שעל ידי קול המגריפה, הם הכנה לדברים שיהיו עוד מעט. 

ָרֵאל ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדוֹ ענין המעמד (תענית ד ב) וז"ל:  .קד ֵני ִיׂשְ ֱאַמר (במדבר כח) ַצו ֶאת ּבְ ּנֶ ת, ְלִפי ׁשֶ
בָּ  ל ָאָדם ָקֵרב ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ּגַ נֹו ׁשֶ ִני ַלְחִמי, ְוִכי ֵהיַאְך ָקְרּבָ יו, ִהְתִקינּו ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ

ל  ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָמר ָהָיה ַמֲעָמד ּבִ ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ ָמרֹות. ַעל ּכָ ע ִמׁשְ ִרים ְוַאְרּבַ ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ֶעׂשְ
ם עֹוִלים ִלי ָמר ַלֲעלֹות, ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ׁשְ יַע ְזַמן ַהּמִ ְרֵאִלים. ִהּגִ ל ִיׂשְ ם, ְוׁשֶ ל ְלִוּיִ ַלִים, ּכֲֹהִנים, ׁשֶ רּוׁשָ

ית ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין ּבְ ּנְ ָמר ִמְתּכַ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ   .ְוִיׂשְ
הנה נתבאר לך מלשון זה כי מלת משמר כוללת כהני משמרה בפירוש המשניות להרמב"ם: 

מטרתם ולוייה ואנשי אותו מעמד. וכאלו אנשי מעמד הם שלוחי כל ישראל והיתה כונתם ו
ההתעסקות בעבודה ותפלה ואינם עוסקין בעסקי עצמן, ותהיה דעתם ומחשבתם בקרבנות, 
וכשמגיע זמן מעמד כל מי שהיה מהם מאנשי אותו המעמד קרוב לירושלם יעלה לירושלם ויהיה 
מצוי במקדש בזמן הקרבת הקרבן עם הכהנים והלוים שבאותו משמר, ומי שהיה רחוק 

נסיות בעריהם ומתפללין וקורין כמו שאמר, ויתעסקו בעבודה כל מירושלם מתכנסין בבתי כ
אותה השבת שהיא משמרתם בתפלה וקריאה וצום כמו שיבאר. וקורין במעשה בראשית, כי 
שלמות המציאות היא העבודה, ואין עבודה אצלינו אלא עם הקרבנות, וכך אמרו אלמלי 

ארבעה ימים בשבוע מיום שני עד יום  קרבנות לא נתקימו שמים וארץ. ואנשי מעמד היו מתענין
חמישי. ואינם מתענים ערב שבת מפני כבוד השבת. ולא אחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחת 

 השבת ותענוגיה להתענות בצום ויחלשו.

  רמב"ם. .קה
כשיתרפא  .אענין הזאת דם האשם על המצורע (רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ד) וז"ל: 

ין אותו בעץ ארז ואזוב ושני תולעת ושתי צפורים ומגלחין את כל הצרוע מצרעתו אחר שמטהר
בשרו ומטבילין אותו, אחר כל זאת יכנס לירושלים ומונה שבעת ימים וביום השביעי מגלח 
תגלחתו שניה כתגלחת הראשונה וטובל והרי הוא טבול יום ומעריב שמשו ולמחר בשמיני 

פני מה טובל בשמיני אחר שטובל מאמש. מפני טובל פעם שנייה ואח''כ מקריבין קרבנותיו. ומ
שהיה רגיל בטומאה בימי חלוטו ואינו נזהר משום טומאה ושמא נטמא אחר שטבל. לפיכך 

  .טובל בשמיני בעזרת הנשים בלשכת המצורעים ששם אע''פ שלא הסיח דעתו
ב שמשו נתאחר ולא גילח בשביעי וגילח בשמיני או אחר כמה ימים ביום שיגלח יטבול ויערי .ב

המצורע עומד ולמחר יביא קרבנותיו אחר שיטבול פעם שנייה כמו שביארנו. כיצד עושין לו. 
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלו
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ושם עומדים כל  חוץ לעזרת ישראל כנגד פתח מזרחית באסקופת שער ניקנור ופניו למערב
מחוסרי כפרה בעת שמטהרין אותן ושם משקין את הסוטות. והכהן לוקח אשם של מצורע 

ם לוג השמן במזרח כדרך כל התנופות. ואם הניף זה בפני עצמו וזה בפני כשהוא חי ומניפו ע
עצמו יצא. ואחר כך מביא את האשם של מצורע עד הפתח ומכניס שתי ידיו לעזרה וסומך עליו 
ושוחטין אותו מיד. ומקבלין שני כהנים את דמו. אחד מקבל בכלי וזורקו על גבי המזבח ואחד 

לית ומזה באצבעו הימנית. ואם שינה וקבל בשמאל תחילה בידו הימנית ומערה לידו השמא
ואחר כך יבא הכהן פסל. הכהן שקיבל מקצת הדם בכלי מוליכו וזורקו על המזבח תחילה. 

שקיבל הדם בכפו אצל המצורע הכהן מבפנים והמצורע מבחוץ ומכניס המצורע ראשו ונותן 
ידו הימנית ויתן על בהן ידו  הכהן מן הדם שבכפו על תנוך אזנו הימנית. ואחר כך יכניס

ואחר כך יקריב  ואחר כך יכניס רגלו הימנית ויתן על בהן רגלו ואם נתן על השמאל לא יצא.
חטאתו ועולתו. ואחר שיתן הדם על הבהונות נוטל הכהן מלוג השמן ויוצק לתוך כפו של חבירו 

ומזה שבע פעמים השמאלית ואם יצק לתוך כף עצמו יצא וטובל אצבעו הימנית בשמן שבכפו 
כנגד בית קדש הקדשים על כל הזייה טבילת אצבע בשמן. ואם הזה ולא כיון כנגד בית קדש 
הקדשים כשירות. ואחר כך יבא אצל המצורע ויתן מן השמן על מקום דם האשם בתנוך אזן 
ובהן ידו ובהן רגלו. והנותר מן השמן שבכפו יתננו על ראש המתטהר ואם לא נתן לא כפר. 

  .הלוג מתחלק לכהניםושאר 
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 
 .קודם זריקה



  באר                           החייםה
 

שלז  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

לרמוז דלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי  ברכה אחת למשמר היוצא.בהון עשיר וז"ל:  .א

אף על גב דאין בה  ,מחזיק ברכה לישראל אלא השלום (עוקצין ג יב), קרי לה ברכה

) וכתבה התי"ט. ועוד דברכה .זה אזלא לה תמיהת התוספות (ברכות יבהזכרת ה' ומלכות, וב

זו דומה לברכת כהנים שהכהנים מברכים את ישראל דאין בה אלא פסוקים, ומוסיף אברכת 
  .כהנים 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 אבא קמתחילה (ב

שלום ורעות, והטעם דמברכים להם ברכה זו, נראה משום דשכיח שינצו על העבודה 

בדברים שלא היה להם פייס, ולכן המשמר היוצא היתה צריכה לאותה ברכה גם היא על מה 
 . ע"כ.):פה (במדבר כא יד. קידושין לשעבר, שאם אירע ביניהם מחלוקת שיהיה והב בסו

  

נראה לבאר הטעם שאומרים ברכה ותפילה זו דוקא בשבת, עפ"י פנימיות. שכתוב בזוהר  .ב

ֶאָחד, אּוף ָהִכי ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת הקדוש (תרומה קלה.) וז"ל:  א ּבְ ִאיּנּון ִמְתַייֲחִדין ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדְ ּכְ

ֶאָחד, לְ  ָרָזא ּדְ א ּבְ א, ָלא ְלַתּתָ ִריְך הּוא ֶאָחד ְלֵעיּלָ א ּבְ א ַחד ָלֳקֵבל ַחד, קּוְדׁשָ הֹון ְלֵעיּלָ ֶמהֵוי ִעּמְ

יֵליּה, ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד  ַגְווָנא ּדִ ֶאָחד ּכְ ָרָזא ּדְ ִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּבְ יָקֵריּה, ַעד ּדְ ָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ּדִ

ְיָי' אֶ  ֶאָחד. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדַ ָרָזא ּבְ ִאְתַאֲחָדא ּבְ ת, ּדְ ּבָ ת, ִאיִהי ׁשַ ּבָ ׁשַ מֹו ֶאָחד. ָרָזא ּדְ ָחד ּוׁשְ

יָרא  ָהא ִאְתַאֲחַדת ּכּוְרְסָייא ַיּקִ ָתא, ּדְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ֶאָחד. ְצלֹוָתא ּדְ ֵרי ֲעָלּה ָרָזא ּדְ ֶאָח''ד, ְלִמׁשְ ּדְ

ֵרי ַנת ְלִמׁשְ ּקָ ֶאָח''ד, ְוִאְתּתַ ָרָזא ּדְ א, ּבְ יׁשָ ָתא, ִאיִהי  ַקּדִ ּבְ ד ַעֵייל ׁשַ ָאה. ּכַ א ִעּלָ יׁשָ א ַקּדִ ֲעָלּה ַמְלּכָ

נְ  ִיחּוָדא ּדִ ָאַרת ּבְ ּתְ ִרין ִמיָנּה, ְוִאיִהי ִאׁשְ יִנין ִמְתַעּבְ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוָכל ּדִ ת ִמּסִ ְרׁשַ ִהירּו ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתּפַ

י  ה ִעְטִרין ְלַגּבֵ ַכּמָ ַרת ּבְ א, ְוִאְתַעּטְ יׁשָ הּו ַקּדִ ּלְ ִדיָנא ּכֻ א, ְוָכל ׁשּוְלָטִני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ
הּ  רּו ִמּנָ הּו ָעְלִמין., ַעְרִקין, ְוִאְתַעּבְ ֻכּלְ   ְוֵלית ׁשּוְלָטנּו ַאֲחָרא ּבְ

סוֹ תרגום:  ה ּבְ ְך ִהיא ִמְתַיֶחֶדת ְלַמּטָ ֶאָחד, ַאף ּכָ ֵהם ִמְתַיֲחִדים ְלַמְעָלה ּבְ מֹו ׁשֶ ל ֶאָחד, ִלְהיֹות ּכְ ד ׁשֶ

א ְכבֹודֹו, ַעד  ּסֵ ב ַעל ּכִ רּוְך הּוא ֶאָחד ְלַמְעָלה ֹלא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ֶנֶגד ֶאָחד. ַהּקָ ם ְלַמְעָלה ֶאָחד ּכְ ִעּמָ

ל ה' ֶאָחד ַאְרנּו ַהּסֹוד ׁשֶ ֶאָחד. ַוֲהֵרי ּבֵ ּלֹו, ִלְהיֹות ֶאָחד ּבְ מֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ּכְ סֹוד ׁשֶ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ מֹו  ׁשֶ ּוׁשְ

ת  ִפּלַ ל ֶאָחד. ּתְ רֹות ָעֶליָה ַהּסֹוד ׁשֶ ל ֶאָח''ד, ְלַהׁשְ סֹוד ׁשֶ ֱאֶחֶזת ּבְ ּנֶ ת ׁשֶ ּבָ ת, ִהיא ׁשַ ּבָ ַ ֶאָחד. סֹוד ַהׁשּ

ֶרה ָעֶליהָ  ׁ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  ַהּמֶ ד ָהַאֵחר, ְוָכל ַהּדִ ת, ִהיא ִמְתַיֶחֶדת ְוִנְפֶרֶדת ֵמַהּצַ ּבָ ַ ְכֶנֶסת ַהׁשּ ּנִ ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש,  ֶלְך ַהּקָ ה ֲעָטרֹות ַלּמֶ ַכּמָ ֶרת ּבְ ל אֹור ָקדֹוׁש, ּוִמְתַעּטֶ ִיחּוד ׁשֶ ֶאֶרת ּבְ ה, ְוִהיא ִנׁשְ ּנָ ָמֳעָבִרים ִמּמֶ

ם ּבֹוְרִחים, וְוכָ  ּלָ ין ּכֻ יֵטי ָהֹרֶגז ּוַבֲעֵלי ַהּדִ ּלִ ָכל  ,הנממ עבריםמול ׁשַ ְלטֹון ַאֵחר ּבְ ְוֵאין ׁשִ
  ָהעֹוָלמֹות.

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשלח

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

הנה נרמז במאמר הזה הענין שצריך שיהיה אחדות בכנסת ישראל, ואח"כ יהיה היחוד. ויתכן 

שמו בבית הזה 'מי ששיכן את שמה שכתוב שבשבת מברכים ברכה מיוחדת נוספת שהיא 

, הוא על הענין הזה, שיהיה אחדות בין הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום וריעות'
  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  .ג

העולם ועד העולם'. והשומעים  המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן
  עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.

וז"ל הגמרא בתענית (טז.): במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין 

עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר (נחמיה ט ה) קומו ברכו את ה' 

רכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל אלהיכם מן העולם עד העולם ויב

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 

חזן הכנסת אומר להם גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ו

תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה 

אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונים 

אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה 

חת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא וברכה בא

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 

ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש 

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 

אין עונין אמן היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין ש

במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו (את) שם כבודך 

ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רבנן על הראשונות 

הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו 

לכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי ברוך שם כבוד מ

שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה (והן 

תוקעין ומריעין ותוקעין) ועל השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם 

כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר  ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם

 



  באר                           החייםה
 

שלט  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

הריעו בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע 

בקול צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר 

א בצפורי ור' תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפת

חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח 
  ובהר הבית.

וז"ל רש"י (שם): בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן 

לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא"י 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל 

ברכות שבמקדש: לפי שאין עונין אמן במקדש. כדיליף לקמן מקרא: מניין שאין עונין אמן 

במקדש. דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו ברוך ה' אלהי 

בודך. היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך הוא הפסוק ויברכו שם ישראל כו': ויברכו שם כ

כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה: ה"ג יכול על כל הברכות כולן תהלה אחת ת"ל על 

כל ברכה על כל ברכה תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת 

. תחלה הוא אומר להן הריעו ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין

בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': וכך הנהיג. כל מנהג זה 

רבי חלפתא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

וכן הנהיג. ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר ואיכא דמתני הכי: 
  מנהג זה אמקדש קאי.

יז): כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו -וז"ל הרמב"ם (הלכות תענית ד טו

מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע שליח צבור לומר מי 

שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך 

ה ה' גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת את

אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר 

המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין 

היא ראשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך ה' אלהים ותוקעין. וכן בברכה השנייה לזו ש

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות. והן עונין ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להן הריעו בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור 

וישמע קול צעקתכם ביום ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם 

הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין. וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת 

אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות. ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. 

ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. 
  כשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.ו
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וז"ל: א. כל העבודות האלו שעושין  ט)-(הלכות תמידין ומוספין ד אסדר הפיס ברמב"ם  .ד

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

לובשין הן בבגדי כהונה. והממונה שעל הפייסות ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומ

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 

ולא היו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין את בגדי הקדש 
  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. 

עותיהן אחת או שתים. ואם הוציא שלש מונין לו שלש. והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצב

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 

מו עליו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכי

  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'.

ום בשחרית. הפייס הראשון מי תורם את המזבח. הפיסו ה. ארבעה פייסות היו מפיסין בכל י

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.

ם הצביעו ו. הפייס השני זוכין בו שלשה עשר על סדר עמידתן. כיצד הממונה אומר לה

ומונה כדרך שביארנו. וזה שיצא בפייס ראשון הוא שוחט תמיד של שחר. והשני שעומד 

בצדו הוא מקבל את דם התמיד והוא זורקו. והשלישי הסמוך לשני מדשן המזבח הפנימי 

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

והששי מעלה שתי הידים. והשביעי מעלה העוקץ והרגל. והשמיני  ראש התמיד ורגלו לכבש.

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

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 

א כל כהן שזכה וזכה מי שזכה. תמיד של בין הערבים אין מפיסין לו פייס אחר. אל

בעבודה מן העבודות שחרית יזכה בין הערבים. חוץ מן הקטורת שהן מפיסין לה פייס אחר 

בין הערבים ויבוא כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם מאנשי אותו בית אב ויפיסו עליה. 

ואם כבר הקטירו כולן מימיהן מפיסין להן כולן בשחרית בפייס שלישי וזה שזכה בה שחרית 
  ין הערבים.מקטירה ב

ט. בשבת שיש שם תמידין ומוספין ושני בזיכי לבונה כיצד הם עובדין. מפיסין בשחר אנשי 

אותו בית אב של משמר היוצא ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של מוספין. וכל 

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

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

  

בגדי כהונה  .אי) וז"ל: -הלכות בגדי כהונה ברמב"ם (הלכות כלי המקדש פרקים ח .ה

שלשה מינים. בגדי כהן הדיוט. ובגדי זהב. ובגדי לבן. בגדי כהן הדיוט הם ארבעה כלים 

של פשתן לבנים וחוטן כפול ששה והאבנט לבדו כתנת ומכנסים ומגבעות ואבנט. וארבעתן 
  .רקום 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. 

הן גדול צנוף בה כמי שלופף ומצנפת האמורה באהרן היא המגבעת האמורה בבניו. אלא שכ
  .על השבר. ובניו צונפין בה ככובע ולפיכך נקראת מגבעת

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 

ובשה בשחר ואחת בין הערבים. ושתיהם בשלשים מנה משל גדול ביום הכפורים. אחת ל
  .הקדש ואם רצה להוסיף מוסיף משלו ומקדיש התוספת ואחר כך עושה בה הכתנת

בגדי כהונה מצוותן שיהיו חדשים נאים ומשולשים כדרך בגדי הגדולים שנאמר (שמות  .ד

וכין יתר על מדתו מ) 'לכבוד ולתפארת' היו מטושטשין או מקורעין או אר שמות כח, ב כח
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או קצרים פחות ממדתו או שסלקן באבנט ועבד עבודתו פסולה. היו משוחקין או שהיו 
  .ארוכים וסילקן באבנט עד שנעשו כמדתו ועבד עבודתו כשרה

כל בגד מבגדי כהונה שנעשו צואין אין מלבנין אותן ואין מכבסין אותן אלא מניחן  .ה

שבלו גונזין אותן. ובגדי לבן שעובד בהם ביום  לפתילות ולובש חדשים. ובגדי כהן גדול

הצום אינו עובד בהם פעם שניה לעולם אלא נגנזין במקום שיפשוט אותם שם שנאמר 
  .כג) 'והניחם שם' והם אסורין בהנאה (ויקרא טז

מכנסי כהנים הדיוטים שבלו ואבנטיהם היו עושין מהן פתילות ומדליקין בהן במקדש  .ו
  .כתנות כהנים הדיוטים שבלו היו עושין מהן פתילות למנורת תמידבשמחת בית השואבה. ו

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 
  .ים ובלבד שימסרם לציבורכל קרבנות הציבור שהתנדב אותן יחיד משלו כשר

בגדי כהנים הדיוטים היו עושין מהן מחלצות רבות. וששה ותשעים חלון היו במקדש  .ח

להניח בהן הבגדים ארבעה חלונות לכל משמר. ושם כל משמר כתוב על חלונותיו וכולן 

סתומות. וכשיכנסו אנשי משמר לעבודה בשבת שלהן פותחין. חלונותיהן כל ימי שבתן 
  .הכלים. וכשיצאו מחזירין הבגדים לחלונותיהן וסותמן ונוטלין

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

  .ול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה או בעת שיצא מן המקדשכהן גד .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

וכל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'בד' הוא הפשתים והוא הבוץ. ו'תכלת' האמורה בכל  .יג

מקום היא הצמר הצבוע כעצם שמים שהוא פתוך מן הכוחל. ה'ארגמן' הוא הצמר הצבוע 
  .אדום. ו'תולעת השני' הוא הצמר הצבוע בתולעת
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שה. ומקום כל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'שש משזר' צריך שיהיה החוט כפול ש .יד

שנאמר 'בד' אם היה חוט אחד לבדו כשר. ומצוה מן המובחר שיהיה כפול ששה. ומקום 
  .שנאמר בו 'משזר' בלבד צריך שיהיה חוטן כפול שמנה

כל מקום שנאמר בתורה 'מעשה רוקם' הוא שתהיינה הצורות הנעשות באריגה נראות  .טו
  .נראית משני צדדין פנים ואחורמצד אחד בפני האריג. ו'מעשה חושב' הוא שתהיה הצורה 

וכיצד מעשה הבגדים. הכתונת בין של כ"ג בין של כהן הדיוט משבצת היתה שהיא  .טז

בתים בתים באריגתה כמו בית הכוסות כדרך שעושין האורגין בבגדים הקשים. ובית יד 
  .שלה נארג בפני עצמו ומחברין אותו עם גוף הכתונת בתפירה

   .מן העקב. ואורך בית יד שלה עד פס ידו. ורוחבו כרוחב היד אורך הכתונת עד למעלה .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

של כ"ג או הדיוט ארכו שש עשרה אמות. והאבנט רוחבו כמו שלש אצבעות המצנפת  .יט

ואורכו ל"ב אמה. מקיפו ומחזירו כרך ע"ג כרך. ובגדי כהונה כולן אין עושין אותן מעשה 

  .כז) 'מעשה אורג' םש, כב לט םש, לב מחט אלא מעשה אורג שנאמר (שמות כח

שתי אצבעות ומקיף מאוזן לאוזן כיצד מעשה הציץ. עושה טס של זהב רחב  .אט'. פרק 

וכותב עליו שני שיטין קדש לה', קדש מלמטה לה' מלמעלה. ואם כתבו בשיטה אחת כשר. 

  .ופעמים כתבוהו בשיטה אחת

והאותיות בולטות בפניו [כיצד] חופר את האותיות מאחריו והוא מדובק על השעוה עד  .ב

נו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה שבולט. והוא נקוב בשתי קצותיו. ופתיל תכלת למטה ממ

  .נקשר בפתיל כננד העורף

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 ות כחכנגד כל הגרון בלבד. והקורע פי המעיל לוקה שנאמר (שמ

  .יקרע' והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקה

ומביא תכלת וארגמן ותולעת שני כל מין משלשתן שזור שמונה לפי שנאמר בשוליו  .ד

כד) 'משזר' נמצאו חוטי השולים ארבעה ועשרים ועושה אותן כמין רמונים שלא  (שמות לט

עיל. ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שנים ושבעים ענבולים פתחו פיהן ותולה אותן במ
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הכל זהב ותולה בו ששה ושלשים בשולי כנף זה וששה ושלשים בשולי כנף זה. והזוג עם 

כו)  הענבול התלוי בין שניהם כאחד נקרא פעמון עד שיהיו שוליו משני צדדיו (שמות לט
  .'פעמון ורמון פעמון ורמון'

והחושן האמור בתורה ככה הוא מעשהו. לוקח חוט אחד זהב  הזהב שבאריגת האפוד .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. 

ג) 'וירקעו  ר (שמות לטנמצאו ארבעה חוטי זהב ונמצאו כל החוטים שמנה ועשרים שנאמ

ג) 'לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני  את פחי הזהב' וגו' (שמות לט
  .ובתוך השש' מלמד שחוט הזהב כפול בתוכן

כיצד מעשה החושן. אורג בגד מעשה חושב מן הזהב והתכלת והארגמן ותולעת השני  .ו

מה ורחבו זרת וכופלו לשנים. נמצא והשש על שמנה ועשרים חוטין כמו שביארנו ארכו א

זרת על זרת מרובע. וקובע בו ארבעה טורים של אבן המפורשים בתורה כל אבן מהן 
  .מרובע ומשוקע בבית של זהב שמקיפו מלמטה ומארבע רוחותיו

ומפתח על האבנים שמות השבטים כתולדותם ונמצא כותב על האודם ראובן ועל ישפה  .ז

לה מראובן אברהם יצחק ויעקב וכותב למטה מבנימין שבטי יה בנימין. וכותב בתחלה למע
  .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 
  .תילי תכלתשהן כנגד הדדים שני פ

האפוד רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף. ואורכו מכנגד אצילי הידים מאחוריו עד  .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 

חושן. ותופר עליו שתי כתיפות כדי שיהיו על כתפות הכהן. וקובע על כל חוטין כמעשה ה

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].  יןכ"ה אות באבן זו וכ"ה אות באבן זו. וכך היו כתוב

כתיפו הימנית. והאבן שכתוב בה שמעון על כתיפו השמאלית. ועושה בכל כתף שתי טבעות 

אחת מלמעלה בראש הכתף ואחת מלמטה לכתף למעלה מן החשב. ונותן שתי עבותות זהב 
  .בשתי טבעות שלמעלה והם הנקראים שרשרות
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חושן בטבעות של מעלה בכתפות האפוד. ומכניס ואחר כך מכניס קצות העבותות של  .י

שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות של מעלה מחשב האפוד. ומורידין את 

השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות כדי שידבקו זה בזה (שמות 

אפוד ומפרק כא) 'ולא יזח החושן מעל האפוד'. וכל המזיח חושן מעל ה 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

מרוכסין מתחת אצילי ידיו. משתי טבעות החושן התחתונות עד שתי טבעות כתפות האפוד 
  .התחתונות שהם למעלה מן החשב

כיצד סדר לבישת הבגדים. לובש המכנסים תחלה וחוגר את המכנסים למעלה  .אי'. פרק 

ו מטיבורו מעל מתניו. ואחר כו לובש הכתונת. ואחר כך חוגר את האבנט כנגד אצילי ידי
  .ומקיפו כרך על כרך עד שגומר וקושר

יח) 'ולא יחגרו ביזע' במקום שמזיעין. וכך קיבל  ועל האבנט מפורש בקבלה (יחזקאל מד .ב
  .. ואח"כ צונף במצנפת כמין כובע'על לבביהון יסרון'יונתן בן עוזיאל מפי הנביאים ותרגם 

והחושן וחוגר בחשב כהן גדול אחר שחוגר באבנט לובש המעיל. ועל המעיל האפוד  .ג

'מעיל  )כב לט םש, ה כט םש, לא האפוד על המעיל מתחת החושן ולפיכך נקרא (שמות כח

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

ב) 'ועשית  ולהיות הכהן עובד בהן שנאמר (שמות כחמצות עשה לעשות בגדים אלו  .ד

ח) 'ואת בניו תקריב והלבשתם כתנות' וכהן גדול ששימש בפחות  בגדי קדש' (שמות כט

משמנה בגדים אלו. או כהן הדיוט ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו הוא הנקרא מחוסר 

ט) 'וחגרת  ות כטבגדים ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים כזר ששימש שנאמר (שמ

ט) 'והיתה להם כהונה' בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהן. אין  אותם אבנט' (שמות כט

, שם י ג , שםנא בגדיהן עליהן אין כהונתם עליהן אלא הרי הם כזרים ונאמר (במדבר א
  .ז) 'והזר הקרב יומת' יח , שםלח

גדים. כגון שלבש שתי כשם שהמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה. כך היתר ב .ה

כתנות או שני אבנטים. או כהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד ה"ז מחלל העבודה 
  .וחייב מיתה בידי שמים
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ולבשם' מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין  ד) 'על בשרו נאמר בבגדי כהונה (ויקרא טז .ו

בגד הרי זו בשרו לבגדים. אפילו נימא אחת או עפר או כינה מתה אם היתה בין בשר ל

חציצה ועבודתו פסולה. לפיכך אין הכהן יכול לעבוד בתפילין של יד שהרי חוצצת. אבל 
  .של ראש אינה חוצצת. ואם רצה להניחם בשעת העבודה מניח

וצריך להזהר בשעה שלובש שלא יהיה אבק בין בגדו לבשרו ולא כינה אע"פ שהיא  .ז

לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו. ולא בחיים. ושלא תכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו 

יכניס ידו תחת חלוקו לחיק. ולא יצא שערו מן הבגד. ולא יהיה בבגד נימא מדולדלת. ואם 
  .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

פוסל פחות מכאן אינו חוצץ. ואם היה צלצול שלש אצבעות על שלש אצבעות ה"ז חוצץ ו
  .קטן הואיל והוא חשוב בגד בפני עצמו הרי זה פוסל ואע"פ שאין בו שלש על שלש

כהן שלקה באצבעו מותר לכרוך עליה גמי בשבת. או בגד שאין בו שלש על שלש  .ט

י בשעת ועובד. ואם נתכוון להוציא דם אסור. והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכל
  .עבודה

עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמנה בגדים ואע"פ שלא היו נשאלין בהן.  .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

השואל מאחריו. פניו לאחרי הכהן ואומר וכיצד שואלין עומד הכהן ופניו לפני הארון ו .יא

השואל אעלה או לא אעלה. ואינו שואל בקול רם ולא מהרהר בלבו אלא בקול נמוך כמי 

שמתפלל בינו לבין עצמו. ומיד רוח הקדש לובש את הכהן ומביט בחושן ורואה בו במראה 

ו ואומר לו הנבואה עלה או לא תעלה באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו. והכהן משיב
  .עלה או לא תעלה

ואין שואלין על שני דברים כאחד. ואם שאל משיבין על הראשון בלבד. ואין נשאלין  .יב

כא)  בהן להדיוט אלא או למלך או לבית דין או למי שצורך הציבור בו שנאמר (במדבר כז

מלחמה או  'ולפני אלעזר הכהן יעמוד' וגו'. 'הוא' זה המלך. 'וכל בני ישראל' זה הוא משוח
  .הגדול ית דיןמי שצורך הציבור בשאילתו. 'וכל העדה' אלו ב

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 

פוד בד' אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני יח) 'נער חגור א ב 'ונאמר בו (שמואל א
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הנביאים ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקדש להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול 
  .שמדבר על פי האפוד והחשן ברוח הקדש

  

ּה ְקבּוָעה, ְוַחּלֹוָנּה מסכת במשנה ב .ו ְעּתָ רֹום, ְוַטּבַ ּדָ ה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ּבַ ְלּגָ סוכה (ה ח): ּבִ

  ְסתּוָמה.

בפירוש המשניות להרמב"ם: וכן היו שם גם עשרים וארבע חלונות שבהם בגדי כהונה חלון 

לכל משמרה, וכולם סגורים, וכשנכנסת משמרה לעבודה פותחת אותו החלון שלה, חוץ 

לעולם חולקת בדרום וטבעתה קבועה ממשמרת בלגה גזרו עליה חכמים שתהא משמרה זו 

וצא, ולא השאירו לה סימן להראות בו שהעבודה שלהם. ועשו כמשמרה הי 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 

ה ממון ישראל ואינך עוזר ואומרת לו בשפה היונית, הוי זאב הוי זאב עד מתי אתה מכל

להם בעת צרתם. וגזרו חכמי אותו הדור על כל המשמרה שיצאה מתוכה תרבות רעה זו מה 
  שאתה רואה, וקבעו את זה לדורות הבאים כדי שיוסרו בני אדם.

  

וכן הגי' בכל הנוסחאות שבידי ואף על . דומה לתרקב גדול כתוב בתוספות יום טוב וז"ל: .ז

שייך לומר גדול שהרי אינו נקרא תרקב אלא כלי המחזיק ג' קבין.  פי שבתרקב עצמו לא

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 
  .גדול כיון שהכף מחזיק ג' קביםוחצי. כלפי הא הוא דתני הכא שהכף דומה לתרקב 

ותמה רתוי"ט האיך שייך גבי תרקב שהוא לעיל כתב התפארת ישראל (לעיל ג ו) וז"ל: 

מדה קבועה, מלת גדול והרי מדתו קבוע. ולכן רצה למחוק מלת גדול. ולפענ"ד א"צ 

למחוק, דרגילין היו בב' תרקבין, א' שלא היה מחזיק רק ב' קבין, ורק מדגודשא תילתה 

, להכי כשיגדישוהו היה מחזיק עם הבירוץ ג' קבין, ולהכי קראוהו תרקב (ב"ב דפ"ט א')הוה 

קטן. והב' היה מחזיק ג' קבין גם כשיהיה מחוק ובלי בירוץ, והוא הנקרא תרקב גדול, 

מדהיה תוך חללו גדול יותר מהאחר. והשתא אילו היו לוקחים התרקב הקטן להאפר של 

, וכדמסיק התנא, היה צריך עכ"פ להגדיש חצי קב מהאפר, הקטורת שהיה קביין ומחצה
 .וחוששים שיתפזר בלכתו. להכי בחרו טפי לעשותו דומה לתרקב גדול
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ביומא (ד ד), בענין ההבדלים שיש בקטורת, בין הקטורת שבכל יום, אל הקטורת של  .ח

ֶסף ּוְמָעֶרה ְבתוֹ יום הכיפורים:  ל ּכֶ ׁשֶ ָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ּבְ ל ָזָהב ּבְ ל ָזָהב, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ ְך ׁשֶ

ין, ְוַהּיֹום  ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ין ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ׁשֶ ַעת ַקּבִ ל ַאְרּבַ ָכל יֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ּבְ

ָכל יֹום חוֹ  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּבְ ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ַרּבִ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ל ְסָאה ּוְמָעֶרה חֹוֶתה ְבׁשֶ ֶתה ְבׁשֶ

ָכל יֹום ָהְיָתה  ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ּבְ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ין, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ְבתֹוְך ׁשֶ

ָכל יֹום ָהָיה ְזָהָבּה יָ  ה. ּבְ ָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדּה ְקָצָרה, ְוַהּיֹום ֲאֻרּכָ ה. ּבְ רֹוק, ְוַהּיֹום ְכֵבָדה, ְוַהּיֹום ַקּלָ

ִים, ְוַהּיֹום מֹוִסיף ְמֹלא  ין ָהַעְרּבַ ֲחִרית ּוְפָרס ּבֵ ׁשַ ָרס ּבְ ָכל יֹום ַמְקִריב ּפְ י ְמַנֵחם. ּבְ ְבֵרי ַרּבִ ָאֹדם, ּדִ
ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ה, ְוַהּיֹום ּדַ ָכל יֹום ָהְיָתה ַדּקָ   .ָחְפָניו. ּבְ

לגריפת האש, לחתות אש מיקוד. ולא  חתיה, הוא מיוחדבפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל: 

הצריכוהו ביום צום כפור לערות את האש ממחתה למחתה שניה כדי שלא ליגע כהן גדול 

ולא להוסיף בעמלו, אלא המחתה שגורף בה את האש מן המזבח בה בעצמה נכנס להיכל, 

 ועליה נותן את הקטורת. ומטעם זה בעצמו נעשת קלה במשקלה ביחס למחתה של כל יום.

וידה ארוכה כדי שיקל עליו נשיאתה. וכבר ביארנו שעור הקב והסאה וזולתן מן המדות 

והמשקלות בסוף מסכת פאה. ופרס, חצי המאה, ר"ל משקל חמשים דינר. אמר ה' בקטורת 

של כל יום ושחקת ממנה הדק, ואמר ביום צום ומלא חפניו קטורת סמים דקה רצה באמרו 
  כאן דקה להוסיף לה שחיקה.

  

אי אפשר שיהיה קרבנו של אדם קרב והוא  .א ברמב"ם (הלכות כלי המקדש ו) וז"ל: .ט

אינו עומד על גביו וקרבנות הציבור הן קרבן של כל ישראל ואי אפשר שיהיו ישראל כולן 

עומדין בעזרה בשעת קרבן לפי כך תקנו נביאים הראשוני' שיבררו מישראל כשרים ויראי 

מוד על הקרבנות והם הנקראים אנשי מעמד. וחלקו אותם חטא ויהיו שלוחי כל ישראל לע

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

ויה של אותה שבת. והרחוקים שבאותו מעמד כיון לה נכנסין למקדש עם משמר כהונה ול

  .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 
  .נים כדי שלא יצאו מעונג שבת לצוםאינם מתע

 



  באר                           החייםה
 

שמט  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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' 

אנשים שתי  פעמים בכל יום בשחרית ובתפלה זו היתירה ובנעילה וקורין בספר תורה שלשה

פעמים בכל יום בשחרית ובתפלה השניה שמוסיפין אבל במנחה לא היו קורין בספר תורה 

אלא על פה כקוראין את שמע. ולא היו מתקבצין לתפלת מנחה בע''ש מפני שהן טרודין 

  .לשבת

וקיבוצן לכל תפלה מארבע תפלות אלו ועמידתן שם לתפלה ולתחינה ולבקשה ולקרות  .ה

  .מדבתורה נקרא מע

ובמה היו קוראין במעשה בראשית. ביום הראשון קוראין (בראשית א) 'בראשית' ו'יהי  .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' 

בשנים וקטנה קורא אותה אחד. ושתי פרשיות שקוראין פרשה גדולה קוראין אותה  .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

בשחרית ובנעילה בלבד. וכל לא היה בו מעמד לא בתפלה שניה שלהם ולא במנחה. אלא 
  .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 
  .והיה להם כמו יו''ט. ואסורין בו בהספד ובתענית ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג העצים

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

מה אסרו עליהם לכפר ולכבס כדי שלא יכנסו למעמדם כשהם מנוולין. אלא יספרו  ומפני
  .ויכבסו מקודם

  





  באר                           החייםה
 

שנא  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

 

W      תמידבאר�ה�      X   
  

 . תפארת ישראל.רע"ב .א



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשנב

ָ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

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 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

האולם, ששתים עשרה מעלות היו לאולם. ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח 
שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם, מאחר 

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 ֵהיָלְך ָנטַ  :)ד (תמיד א לעילכמו שכתוב  .ה ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ל ַמְחּתַ

פֹון, ָהַלְך ְלִמְזָרחוֹ  ָניו ַלּצָ יַע ָלִרְצָפה, ָהַפְך ּפָ ִניִמּיֹות, ְוָיַרד. ִהּגִ לֹות ַהּפְ ֶבׁש  ְוֵהיָלְך, ָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ל ּכֶ ׁשֶ
ר ַאּמֹות. ָצַבר ֶאת ַהגֶּ  ֶעׂשֶ ּנֹוְתִנין ּכְ ה ְטָפִחים, ְמקֹום ׁשֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ

נֹוָרה ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ    .ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ
ִליְך ֹאָתּה : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .ו ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ֵאֶצל ְ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 
מרו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם נוטל את הקורקבן עמה. ורבותינו ז"ל א

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

ן שם תרומת הדשן בכל בוקר, מקום שנותני אל מקום הדשן.במזרחו של כבש:  המזבח קדמה.
  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן

  יומא כ"א. .ז



  באר                           החייםה
 

שנג  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

  מגילה כ"ב: תפארת ישראל. .יא
 )(שמות ל זכך 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)
וכיצד סדר ההטבה זה שזכה בדישון המנורה וז"ל:  (ג יז) רמב"ם. בהלכות תמידין ומוספין .יג

ת ו ושל זהב היה דומה לקיתון גדול. מדשן בו את הפתילות שכבו ואמנכנס 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.
  ע"כ.

  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 

  והראב"ד חולק.
  ראה ב'אוצר התמיד' את פירוש המשניות להרמב"ם למשנה זו.

  עפ"י רע"ב. עפ"י תפארת ישראל. .טו



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשנד

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 נכנס להיכל, ים ֵנרֹות ׁשְ ומוצא את שני  ,ּדֹוְלִקין ִמְזָרִחּיִ

ן ,יטהנרות המזרחיים דולקים ֵ ְזָרִחי ֶאת ְמַדׁשּ מכבה ומנקה את  ,ַהּמִ

יַח  הנר הכי קרוב לצד מזרח, ֲעָרִבי ֶאת ּוַמּנִ ומשאיר את דֹוֵלק,  ַהּמַ

ּנוּ  ואינו מנקהו, ואינו מכבהו ,כהנר המערבי לו לדלוק ּמֶ ּמִ  ָהָיה ׁשֶ
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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.)וביומא 
  פעמים כבה. ואילך פעמים דולק

פ שממנו מתחיל להדליק "ואע .לאחר שכבו שאר כל הנרות והיה נר מערבי דולק.ברש"י: 
כדכתיב מחוץ  ,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'. .קרי נר מערבי נר שני שסמוך לראשון שבמזרח ,ומערב

  רש"י שבת כ"ב: רש"י יומא ל"ט. רע"ב. תפארת ישראל. .יז
ומה שמיטיב חמש של צד שדוקא נר זה הוא הנר מערבי, כתב הרע"ב (לעיל ג ט) וז"ל: בטעם 

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)הכי משום דכתיב 

ממנו שאר נרות, ואיזה זה נר שני של צד מזרח, והוא קרוי נר מערבי, תורה קבע נר להדליק 
דכי עייל בהיכל בההוא נר פגע ברישא, ואין מעבירין על המצות, ואיכא למימר בההיא 
אתוקם הנס והוקבע להדליק ממנו. ובנר ראשון אי אפשר, דהא כתיב לפני ה', מאותו נר של 

  .קרוי לפני ה' צד שכינה שהוא לצד מערב, ואין נר ראשון
  לעיל ג' ט'. .יח
כי נשארו לדלוק מאתמול בערב, ואם כבו [כגון לאחר שמת שמעון הצדיק ולא היה הנס]  .יט

  הרי הדליקם בחזרה לפני קצת זמן בעת שהטיב את חמשת הנרות (ראה לעיל ג ט).
  .(רע"ב)נר המערבי הוא הנר השני מהנרות המזרחיים  .כ



  באר                           החייםה
 

שנה  חיי תמיד משנה א פרק ו

נֹוָרה ֶאת ַמְדִליק ין ַהּמְ ִים,  ּבֵ ונשאר דלוק כל היום בנס, ומהנר ָהַעְרּבַ
  .כאהמערבי מדליק את שאר נרות המנורה בין הערביים

ן:  ֵ מסיר את השמן הישן, ומסיר את הפתילה הישנה על ידי ְמַדׁשּ
ניח הכל , ומכג, ומנקה את האפר על ידי המחתהכבהמלקחיים

. ואחר כך שם שמן חדש כהבספוג כדבכוז. ומקנח את הנרות
  .כוופתילה חדשה

ָבה ְמָצאוֹ  אבל אם ּכָ אם מצא שהנר המערבי נכבה עכשיו,  ,ׁשֶ
כגון לאחר שמת שמעון הצדיק וכבר לא היה הנס שנשאר דולק 

 

W      תמידבאר�ה�      X   
  

כל הפתילות  בפתילות ארוכות.וז"ל:  (שם). ברש"י (שבת כב:)כות פתילות המנורה הן ארו .כא
  . ע"כ.יוצאות חוץ לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו מזו

וכיצד מדליקו מושך הפתילה עד שמדליקה וז"ל:  (הלכות תמידין ומוספין ג יד)רמב"ם ראה ב
  .נו יכול להדליק בנר אחר משום בזיוןומחזירה. לפי שהנרות קבועים במנורה ואי

ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור.: (כה לח)בשמות  .כב   ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ
הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן, לישבן ולמושכן בפי  ומלקחיה.ברש"י: 

ש הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טוליי"
  .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.ברש"י: 
הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר  ומחתותיה.: (שמות כה לח)ש"י בר .כג

בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה 
  .(ישעיה ל יד)פויישד"א בלע"ז, כמו לחתות אש מיקוד 

לגלים, ואין לה מחיצה כמין כף קטנה, ושוליה פשוטין ולא סג 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 .כד
  שנותנים בהן השמן והפתילות.

  מנחות פ"ח: וכן משמע ברמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' י"ב. .כה
ט'. תפארת ישראל לעיל ג' ט'. ומונחים כך מוכנים עם השמן והפתילות עד רע"ב לעיל ג'  .כו

  הערב, ובערב מדליקן. אבל לשיטת הרמב"ם מדליק את נרות המנורה גם בבוקר.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשנו

נֹו, , כזכל היום ְ ח ּוַמְדִליקוֹ  מנקה את הנר המערבי,ְמַדׁשּ ְזּבַ  ִמּמִ
 כחומדליקו מהאש שעל מזבח החיצון. מביא אש בקיסםה, ָהעֹולָ 

  .כטממזבח החיצון, ומדליק בו את הנר המערבי

לפני המנורה יש שלש מדרגות מאבן, על זה עומד הכהן ומטיב 
  .לאת הנרות

ֲעָלה ַהּכּוז ֶאת ָנַטל ה ִמּמַ ִנּיָ לקח את ה'כוז' שבו השמן הישן  ,ׁשְ
ה מתוך שלשת והפתילות הישנים והאפר, מהמדרגה השני

ֲחָוה, ,לאהמדרגות, ששם הניח את הכוז לאחר דישון הנרות ּתַ  ְוִהׁשְ
ושופך  .מההיכלְוָיָצא  ומשתחווה, שהרי עכשיו גמר את עבודתו,

, במקום שנותנים את לבאת מה שבתוך הכוז ליד המזבח החיצון
  .לה. ונבלע שם במקומולדואת מוראות העוף לגתרומת הדשן
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מכיוון שראה שאין את (כדלעיל ג ט).  או שכבה כבר לפני שחיטת התמיד, והדליקו בחזרה .כז
  שון שני הנרות המזרחיים יחד (רע"ב).אזי מכבה ומדשן אותו כדי לגמור את די הנס,

  תפארת ישראל. .כח
שאין מדליקין נר מערבי  .ומדליקו מעל מזבח העולהרע"ב. תפארת ישראל. ברע"ב וז"ל:  .כט

, אש שנאמר 'אש תמיד תוקד על המזבח'לעולם אלא מאש של מזבח העולה, דכתיב (ויקרא ו) 
  מעל המזבח החיצון תוקד: 'להעלות נר תמיד'כד)  ויקראדכתיב ( 'תמיד'בה 

  לעיל ג' ט'. .ל
  כדלעיל ג' ט'. .לא
ברע"ב וז"ל: החלו. אותם שזכו בכף של קטורת ובמחתה של גחלים להיות עולים במעלות  .לב

האולם, ששתים עשרה מעלות היו לאולם. ולפניהם היו מקדימים ללכת מי שזכה בדשון מזבח 
שצריך לתת דשן אצל המזבח קדמה כמו דשון  הפנימי כדי להוציא את הטני שהניח שם, מאחר

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 ֵהיָלְך נָ  :)ד (תמיד א לעילכמו שכתוב  .לג ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ַטל ַמְחּתַ

פֹון, ָהַלְך ְלִמְזָרחוֹ  ָניו ַלּצָ יַע ָלִרְצָפה, ָהַפְך ּפָ ִניִמּיֹות, ְוָיַרד. ִהּגִ לֹות ַהּפְ ֶבׁש  ְוֵהיָלְך, ָחָתה ִמן ַהְמֻאּכָ ל ּכֶ ׁשֶ
ר ַאּמֹות. ָצַבר ֶאת ַהגֶּ  ֶעׂשֶ ּנֹוְתִנין ּכְ ה ְטָפִחים, ְמקֹום ׁשֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ י ָהִרְצָפה ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ

נֹוָרה ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ׁשּ    .ֻמְראֹות ָהעֹוף ְוּדִ



  באר                           החייםה
 

שנז  חיי תמיד משנה א פרק ו

המזבח הפנימי והמנורה, הולכים יחד, שני הכהנים שזכו בדישון 
זה עם ה'טני' וזה עם ה'כוז', ושופכים יחד אצל מזבח החיצון, 

  .לובצד מזרח של הכבש

, פיו צר, ורחב מלמטה, לזהכוז דומה לקיתון גדול של זהב ּכּוז:
  .לחועגול

ֲחָוה: ּתַ   .לטכל השתחוואה היא בפישוט ידים ורגליים ִהׁשְ
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ִליְך ֹאָתהּ : (ויקרא א טז)כמו שכתוב בקרבן עולת העוף  .לד ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ ֵאֶצל  ְ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 

אמרו, קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם נוטל את הקורקבן עמה. ורבותינו ז"ל 
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
ין שם תרומת הדשן בכל בוקר, מקום שנותנ אל מקום הדשן.במזרחו של כבש:  המזבח קדמה.

  .ודישון מזבח הפנימי, והמנורה, וכולם נבלעים שם במקומן
  יומא כ"א. .לה
  תפארת ישראל. .לו
  כתב: קרוג של זהב.  (שם)לעיל ג' ו'. התפארת ישראל  .לז

ופיו צר  דומה לקתון.כוזא דמיא.  (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: . (לעיל ג ו)רא"ש  .לח
ומרחיב מלמטה ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר כדי 

  שלא ישפך.
  מגילה כ"ב: תפארת ישראל. .לט



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשנח

Q מהמקום שנותנים את הדשן R  
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  ראה לעיל א' ד'. .מ



  באר                           החייםה
 

שנט  חיי תמיד משנה ב פרק ו

  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 ]ב[ ּזָ ה ׁשֶ ְחּתָ הגחלים מחתה עם להוליך הכהן שזכה  ,ַבּמַ

ָחִלים  ֶאת ַברָצ , נכנס להיכל, למזבח הפנימי י ַעל ,מאמהמחתהַהּגֶ ּבֵ  ּגַ
ַח  ְזּבֵ ָדן, ,מבהפנימי ַהּמִ ומשטח ומיישר את הגחלים על גבי  ְוִרּדְ

ׁשּוֵלי ,מגהמזבח הפנימי ה ּבְ ְחּתָ . וזה מדעל ידי תחתית המחתה ,ַהּמַ
  .מהכדי שלא יפול הקטורת מעל הגחלים

  .מומקטיר את הקטורת על גבי מזבח הפנימי ממש, ולא במחתה

את מניח  בקודש הקדשים, בקטורת של יום הכפוריםרק ל אב
רידוד גחלים שם  איןו .הגחלים בתוך המחתה ועליה מקטיר

  .מזביום הכפורים

ֲחָוה, ּתַ ְוָיָצא  ,מחומשתחווה, שהרי עכשיו גמר את עבודתו ְוִהׁשְ
  מההיכל.
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  רע"ב.  .מא
  עפ"י רמב"ם, רע"ב, תפארת ישראל. .מב
  רמב"ם. ועפ"י רע"ב, תפארת ישראל. .מג
, ולא צדדים (רש"י ישעיה ו א, וכן ראה רש"י כה י, תחתית' פירושו בלשון הקודש 'שוליים .מד

  רש"י שמות כה כט, רש"י במדבר ד ט, ספורנו שמות כז ח, מצודת דוד מלכים א' ז כו, ועוד).
  רע"ב. תפארת ישראל. .מה
  רע"ב.  .מו
  רע"ב.  .מז

  רע"ב לעיל משנה א'.  .מח
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 חיי תמיד מסכת תמידשס

Q ]מזבח הפנימי  ]גR  
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שסא  חיי תמיד משנה ג פרק ו

  ג משנה
  

ָכה ִמי זָּ ָזךְ  ֶאת נֹוֵטל ָהָיה, טֶֹרתַבקְּ  ׁשֶ 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
ד ִהְתִחיל ְקִטיר ָהָיה לֹא. ְויֹוֵצא ְמַרּדֵ 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 הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת,, ַבּקְ
ָזךְ  ֶאת נֹוֵטל ף,  ִמּתֹוךְ  ַהּבָ את הבזך המלא קטורת מתוך  מטמוציאַהּכַ
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זָָּכה ַבּקְ  .מט ל לעיל פרק ה' משנה ד': ִמי ׁשֶ דֹול ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ּגָ ף. ְוַהּכַ ֹטֶרת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ
ָזְך ָהָיה ְבתֹוכֹו, ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקֹטֶרת. ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, ּוְכִמין ְמטּוֶטלֶ  ים, ְוַהּבָ ת ַקּבִ לׁשֶ ת ָזָהב, ַמֲחִזיק ׁשְ

  .ָהָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן
זָָּכה ַבּקְ ועם פירוש:  ף. לוקח ִמי ׁשֶ ֹטֶרת, הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת'את הכף, ככתוב בנשיאים:  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 [אינו שלשה קבין. 'תרקב' ה ת ַקּבִ לׁשֶ וא 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 ְקֹטֶרת, והבזך מלא וגדוש  ְוַהּבָ
  קטורת.

  א יתפזר הקטורת כשמוליכו להיכל.ולכן מניח את הבזך בתוך הכף, כדי של
ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד, משום שדרך כבוד הוא כלפי מעלה שישים את 

  הקטורת על הגחלים מתוך כלי מלא וגדוש.
  על כן שם את הקטורת בתוך הבזך, מלא וגדוש. ואת הבזך נותן בתוך הכף.

  ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, לכף יש כיסוי.
  ּוֶטֶלת ָהָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן, מעל המכסה נותנים חתיכת בגד קטנה, לנוי.ּוְכִמין ְמט

ְמטּוֶטֶלת. שהוא חתיכת בגד.   ְמטּוֶטֶלת: חתיכת בגד קטנה. כמו: לֹא ֵיֵצא ָגָמל ּבִ



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשסב

לכהן אחר שהוא  נונותן את הבזךִלְקרֹובֹו,  אוֹ  ְלאֹוֲהבוֹ  ְונֹוְתנוֹ  הכף,
  אוהבו או קרובו.

  .נאואת הכף מניח על הריצפה

 נבוהכהן החבר או הקרוב, שופך את הקטורת לתוך חפני
  .נגהמקטיר

ר וש, ולכןהבזך היה גד ּ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 

  .נדחפני המקטיר

  .נוּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת. כמו נהכפות ידים מלאיםָחְפָניו: 

  .נזקרוב משתחווה ויוצא מההיכלוהכהן החבר או ה

מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו להקטירה 
שוב, כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי 

ימּו ְקטֹוָרה ' נחשמקטיר קטורת נהיה עשיר, כמו שכתוב ָיׂשִ
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  תפארת ישראל. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' ז'. .נ
  תפארת ישראל. .נא
הידים כמו ומלוא חפניו קטורת (ויקרא  תעניינו מלא כפו בחפניו.במצודת ציון (משלי ל ד):  .נב
  .)ז יבט
  עפ"י תפארת ישראל. .נג
  עפ"י רמב"ם. .נד
  מצודת ציון משלי ל' ד'. .נה
  ויקרא ט"ז י"ב. .נו
  ספר עבודת הקרבנות לרבי אהרן הכהן זצוק"ל חתן החפץ חיים. .נז

בהיכל או באולם או בבין  עפ"י המשך המשנה שחוץ מהמקטיר עצמו, אסור לאף אדם להיות
  האולם ולמזבח בשעת ההקטרה.

 דברים ל"ג י'. .נח



  באר                           החייםה
 

שסג  חיי תמיד משנה ג פרק ו

ךָ  ַאּפֶ ֵרְך ה' :נטומיד אחר כך כתוב ',ּבְ '. כדי שיהיו כל ֵחילוֹ  'ּבָ
  .סנים מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורתהכה

על כן, מפני שהמקטיר זה פעם ראשונה עבורו שמקטיר, לכן 
  :סאצריכים 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  לצבור הקטורת תהיה זהיר שלא תתחיל ֶוה. ִתכָּ  ׁשֶ
 תקבל כוויות תעשה כךאם כי עד למערב, ממזרח  ךמלפני

מעל לעשן הקטורת הרותח שכבר  םושיטאשר תכ ךזרועותיב
  .סבפזרו לפניו

 הפנימי, המקטיר עומד במזרח המזבחאלא כך צריך לעשות: 
מזבח לצד מערב, למעל מומושיט חפניו  .קטורת םוחפניו מלאי

הקטורת על הגחלים שעל המזבח, את  שפוךמתחיל משם לו
  .סגוהולך ממערב למזרח שופךו
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 דברים ל"ג י"א. .נט

 יומא כ"ו. רע"ב לעיל ה' ב'. תפארת ישראל לעיל ה' ב'. .ס

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .סא

 תפארת ישראל. .סב

כדי שלא יתיזו  ,ואומרין לו הזהר שלא תתחיל מצד שלפניךתפארת ישראל. במאירי וז"ל:  .סג
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 .הוא המקטיר שלא הקטיר מעולם

 .ומשתחוה ויוצא .מעט מעט כמי שמרקד סלתמפזר 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשסד

ד,  ִהְתִחיל הכהן המקטיר את הקטורת, התחיל להשליך ְמַרּדֵ
ולפרוש את הקטורת על גחלי האש, בנחת כמו מי שמרקד 

  .מההיכלְויֹוֵצא  .סדסולת, 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 

  .סהאומר לו: 'הקטר'

דֹול כֵֹהן ָהָיה ִאם ה ,סואם הכהן גדול הוא המקטיר ,ּגָ , אֹוֵמר ַהְמֻמּנֶ
י הממונה אומר לכהן גדול: דֹול כֵֹהן 'ִאיׁשִ ואומר בדרך  .ַהְקֵטר', ּגָ

  הכהן גדול.כבוד, לכבוד 

  .סזויוצא הממונה מההיכל

ְרׁשוּ  אסור כולם פורשים ויוצאים מבין האולם ולמזבח. כי  ,ָהָעם ּפָ
לאף אדם להיות בהיכל או באולם או בבין האולם ולמזבח 

  .סחבשעת ההקטרה
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 עפ"י רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ג' ח'. וראה גם בפירוש המשניות להרמב"ם. .סד

 המאירי. .סה

  תפארת ישראל.  .סו
עפ"י המשך המשנה בסמוך, שחוץ מהמקטיר עצמו, אסור לאף אדם להיות בהיכל או באולם  .סז

  או בבין האולם ולמזבח בשעת ההקטרה.
ואמרו פרשו העם והקטיר, הוא שיצאו כל רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. ברמב"ם וז"ל:  .סח

הכהנים מבין האולם ולמזבח כמו שיתבאר בתחלת כלים והוא אמרו ופורשין מבין האולם 
ולמזבח בשעת הקטרה. ואין זה חובה אלא בקטורת של כל יום, אבל קטורת של יום הכפורים 

שים אין בני אדם חייבין לצאת מבין האולם ולמזבח אלא מן ההיכל כלומר שמקטיר בקדש הקד
בלבד. וממה שאתה צריך לדעת שכאשר הוא נכנס בדם החטאת הנעשת בפנים לזרוק מדמה 
בפנים והוא בדם פר כהן משיח ופר העלם דבר ושעירי עבודה זרה הרי גם אז פורשין מבין 

ה שאמר יתעלה וכל אדם לא יהיה באהל האולם ולמזבח כמו בעת הקטורת, ולמדנו כל זה ממ
מועד בבואו לכפר אמרו אתיא כפרה כפרה מיום הכפורים, שכל כפרה שתהיה בקדש הרי אלו 
פורשין מבין האולם ולמזבח, זולתי בשעת הקטרת הקטורת בקדש הקדשים ביום צום כפור 
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שסה  חיי תמיד משנה ג פרק ו

  הכהן המקטיר, הקטיר את הקטורת.ְוִהְקִטיר, 

  .סטוהמתין עד שיתמלא הבית עשן

ֲחָוה, ּתַ   מההיכל.ְוָיָצא  ְוִהׁשְ
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וך קדש מבין האולם ולמזבח לא פרשי, לפי הוא מובדל מהם בת ,בלבד שהם מהיכל פרשי
  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 'וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש'דכתיב (ויקרא טז) 

והל מועד, הלכך בין בשעת הקטרה בין בשעת מתן דמים של פר בקודש, כל אדם לא יהיה בא
כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה, היו הכהנים פורשים מבין האולם 
ולמזבח. אבל בשעת הקטרת קטורת של יוה"כ לא היו פורשים אלא מן ההיכל בלבד, לפי 

לא לפני ולפנים בבית קודש שקטורת של יוה"כ לא היה בחוץ בהיכל על מזבח הזהב, א
  הקדשים, הלכך אין צריך שיפרשו מבין האולם ולמזבח אלא מן ההיכל בלבד.

  תפארת ישראל.  .סט
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 חיי תמיד מסכת תמידשסו

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.

ולוקח  כהן אחר לוקח מחתה מכסף, ועולה למזבח החיצון, .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.

עת אל ההיכל: א. הכהן שלשה כהנים אחרים נכנסים כ .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

  הממונה אומר לכהן המקטיר: .ח

  ַהְקֵטר.

  הוא הכהן גדול, אומר לו הממונה:אם המקטיר 

י דֹול, כֵֹהן ִאיׁשִ   ַהְקֵטר: ּגָ



  באר                           החייםה
 

שסז  חיי תמיד משנה ג פרק ו

  הממונה יוצא מההיכל. .ט
  :עהמקטיר מברך .י

רּוךְ  ה עאּבָ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ַאּתָ  ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ
תוֹ ָהעֹוָלם  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ נוּ  ֲאׁשֶ ל ַאֲהרֹן ְוִצּוָ  ְלַהְקִטיר ׁשֶ

   :ְקטֶֹרת

  עונים: השומעים מבחוץ ]ד[

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  .ע
  יכול להיות.

(דהיינו בדברי  מעשה הקרבנותלעיין ברמב"ן בתחילת ואמר 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 
העבודות כגון היציקות ובלילות פתיתות ומליקות ודכותייהו, הכהן כשעושה אחת מאלה עושה 

ליה. ע"כ. וכתב המשנה למלך דאפשר שגם הרמב"ם סובר כך עיי"ש. ובהמשך מצוה ומברך ע
כתב המשנה למלך וז"ל: ונוסח הברכה נראה שהוא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו 
לעשות כך וכך. דומיא דברכת אכילת תרומה שכתב רבינו (הרמב"ם) בסוף הלכות תרומות. 

  שכתב רבינו (הרמב"ם) בריש הלכות ביכורים.וכן בכל אכילת קדשים מברך ברכה זו, וכמו 
וז"ל הרמב"ם (הלכות תרומות טו כב): כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל, ואח"כ 
מברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה'. וכך קבלנו וראינו אותם מברכין 

בר יח ז) 'עבודת אפילו בחלת חוצה לארץ שגם אכילת קדשי הגבול כעבודה שנאמר (במד
  מתנה אתן את כהונתכם'.

ב): עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים וכולן מפורשין -וז"ל הרמב"ם (הלכות ביכורים א א
בתורה. ועל כולן נכרתה ברית לאהרן. וכל כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהנים ואין נותנין 

קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לו מתנה מהן. וכל האוכל מתנה שיש בה קדושה מברך 'אשר 
 לאכול כך וכך'.

נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית  .עא
השומעים עונים ו .המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם'

 .'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אחר כך 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשסח

  :(כהן גדול אינו מברך שהחינו) עבהמקטיר מברך  .יא

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יָענּו ַלְזַמן ַהזֶּ  ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ   ה:ָהעֹוָלם ׁשֶ

  עונים: השומעים מבחוץ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ

המקטיר שופך ופורש בנחת את הקטורת על גחלי האש שעל  .יב
 המזבח הפנימי, ממערב למזרח.

  , ויוצא מההיכל.עגהמקטיר משתחווה .יג
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דתניא היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר (ברכות לז: מנחות עה:): כתוב בגמרא  .עב
היה עומד ומקריב . ע"כ. פירש רש"י במנחות (עה:) וז"ל: ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

כגון שלא הקריב כהן זה עדיין מנחה מימיו או שהקריב מנחה חדשה כגון  מנחות בירושלים.
  . ע"כ.יינומנחת העומר אומר כהן שהח

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.לחצי שנה יום אחד לפיכך מברך אזבח ואמנחה שהחיינו לזמן
זבחים בירושלים אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה. כשהוא היה מקריב בתוספתא (ברכות ה כג): 

  מקריבם אומר בא"י אקב"ו להקריב זבחים. כשהוא אוכלם או' בא"י אקב"ו לאכול זבחים.
ֹטֶרת הקטורת הקטיר כל כהן רק פעם אחת בחייו. כמו שכתוב לעיל (ה ב):  ים ַלּקְ ָאַמר ָלֶהם, ֲחָדׁשִ

פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו להקטירה שוב, כי רוצים  מי שהקטירדהיינו,  ּבֹאּו ְוָהִפיסּו.
כדי שיהיו כל הכהנים  מתעשר,שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי שמקטיר קטורת 

  וכדאיתא (יומא כו.): תנא מעולם לא שנה אדם בה. מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורת.
הקטרת הקטורת, שהרי זה מצווה חדשה  על כן נראה שצריך המקטיר לברך שהחינו על מצוות

  עבורו שעדיין לא קיים מעולם. וזה כמו מה שנתבאר בגמרא ובתוספתא וברש"י ותוס'.
אבל הכהן גדול יכול להקטיר קטורת מתי שירצה, ולכן עבורו אין זה חדש, על כן אינו מברך 

  שהחיינו.  שהחיינו. אבל על הקטורת של יום הכיפורים בקודש הקדשים נראה שכן מברך
) שכתב שצריך לברך שהחיינו על מצוות שחיטת קרבן פסח. חלק ג' סימן ס"טראה בשבט הלוי (

  ובשעת השחיטה מברכים שני ברכות, שהחיינו ועל מצוות שחיטת קרבן פסח.
 ויתכן דהוא הדין גם לענין הקטורת.

  כל השתחוואה [גם לעיל] היא בפישוט ידים ורגלים.  .עג



  באר                           החייםה
 

שסט  חיי תמיד משנה ג פרק ו
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אמרו שתי נרות מערבין, היא דעת מי שסובר כי בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל:  .א

 ן אחד לגב חברו, ונר מערבי השביעי כצורה זושבעת הנרות היו בין המזרח למערב סדורי
  [הציור מכתי"ק הרמב"ם]:

  

ואינה הלכה, ועל פי סברא זו הדחויה בנוי לשון זה. וכבר בארנו [המשך לשון הרמב"ם:] 

בפרק השלישי שהוא מטיב חמש נרות ויוצא, ואחר כך חוזר ומטיב שתי נרות הנשארות, 

ו הם אשר משייר לאחרונה, ואם מצאם  עליהן ז ולכן אומר תנא זה כי שתי הנרות שכתוב

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 

ומניח אותו  מטיב את האחד שכתוב עליו ב והוא המזרחי ביחס לשני הכתוב עליו א,

שכתוב עליו א כמות שהוא כלומר שאינו מכבהו ומדליקו שנית אלא מתקנו בכך שמוציא 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשע

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

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 

מזבח העולה לא מנר משאר הנרות, לפי שנר מערבי זה והוא שכתוב עליו פתילה ומדליקו מ

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. או.שבאבן המונחת לפני המנורה, ונוטלו משם ומוצי

  

כבר ידעת שהמזבח הקטורת הוא מזבח הזהב אשר בפירוש המשניות להרמב"ם וז"ל:  .ב

בהיכל הממוצע בין השלחן והמנורה כפי שציירנו במנחות וכפי שנצייר במדות. ופירוש 
  ע"כ. מרדדן, שוטחן ומישרן במזבח.

מקום השלחן ומן הציור הזה יתבאר לך בפירוש המשניות להרמב"ם (מנחות יא ו) וז"ל: 

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.

  והרי הציור מכתי"ק הרמב"ם במנחות:

 



  באר                           החייםה
 

שעא  חיי תמיד משנה ג פרק ו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

 

  

  

  והרי הציור מכתי"ק הרמב"ם בסוף מסכת מדות: 

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעב

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

 

 



  באר                           החייםה
 

שעג  חיי תמיד משנה ג פרק ו

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

ה ֹאתֹו:  (א): י)-ת ל א(שמו פנימיפרשת מזבח ה .ג ֲ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

ּגֹו ְוֶאת ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת קַ  יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב: ֶאת ּגַ ה  (ד)ְרֹנָתיו ְוָעׂשִ ֲעׂשֶ ֹעת ָזָהב ּתַ י ַטּבְ ּתֵ ּוׁשְ

ה ֵהּמָ את ֹאתֹו ּבָ ים ָלׂשֵ ים ְלַבּדִ יו ְוָהָיה ְלָבּתִ ֵני ִצּדָ ה ַעל ׁשְ ֲעׂשֶ י ַצְלֹעָתיו ּתַ ּתֵ ַחת ְלֵזרֹו ַעל ׁשְ : ּלֹו ִמּתַ

ים וְ  (ה) ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ יָת ֹאָתם ָזָהב: ְוָעׂשִ ר ַעל  (ו)ִצּפִ ֹרֶכת ֲאׁשֶ ה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהּפָ ְוָנַתּתָ

ה:  ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת  (ז)ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהּכַ

ֹרת ַיְקִטי ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ה: ַסּמִ ִים  (ח)ֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ֹרת ּבֵ ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ

ה ְלֹדֹרֵתיֶכם:  ִמיד ִלְפֵני ְיהֹוָ ה ְקֹטֶרת ּתָ ֹלא ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה ּוִמְנָחה ְוֵנֶסְך  (ט)ַיְקִטיֶרּנָ

כּו ָעָליו:  שָּׁ  (י)ֹלא ִתּסְ ר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת ּבַ ר ְוִכּפֶ ָנה ְיַכּפֵ ָ ׁשּ ִרים ַאַחת ּבַ ּפֻ את ַהּכִ ם ַחּטַ ָנה ִמּדַ
ה: ים הּוא ַליהֹוָ   ָעָליו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ

את גגו. זה היה לו גג, אבל  (ג)מקטר קטרת. להעלות עליו קיטור עשן סמים:  (א)רש"י: 

סימן הוא מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן: זר זהב. 

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)ון כנגד הארון מבחוץ: לומר לפני הכפרת, מכ

מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בקר ובקר: הנרות. לוצי"ש בלע"ז וכן כל 

ובהעלות.  (ח)נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום שנאמר שם העלאה, שהוא לשון הדלקה: 

פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין כשידליקם להעלות להבתן: יקטירנה. בכל יום 

לא תעלו עליו. על מזבח זה: קטרת זרה. שום קטורת של נדבה. כלן זרות לו  (ט)הערבים: 

חוץ מזו: ועולה ומנחה. ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של מין לחם: 

(ויקרא טז ת וכפר אהרן. מתן דמים: אחת בשנה. ביום הכפורים, הוא שנאמר באחרי מו (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

היכל והוא נתון ב: 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.

  

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעד
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נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה בבית  .ד

ראל מן העולם ועד העולם'. והשומעים המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי יש
  עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.

וז"ל הגמרא בתענית (טז.): במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין 

עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר (נחמיה ט ה) קומו ברכו את ה' 

לם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל אלהיכם מן העולם עד העו

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 

ועד וחזן הכנסת אומר להם  גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם

תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה 

אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונים 

אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה 

רכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא וב

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 

וד שש ואותן שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן ע

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 

מנין שאין עונין אמן היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ו

במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו (את) שם כבודך 

ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רבנן על הראשונות 

הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו 

כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי ברוך שם 

שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה (והן 

תוקעין ומריעין ותוקעין) ועל השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם 

רוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ב

הריעו בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע 

בקול צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר 

' חלפתא בצפורי ור' תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר

חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח 
  ובהר הבית.

 



  באר                           החייםה
 

שעה  חיי תמיד משנה ג פרק ו
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וז"ל רש"י (שם): בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן 

בא"י  לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה

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 

ו שם כבודך. היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך הוא הפסוק ויברכו שם ישראל כו': ויברכ

כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה: ה"ג יכול על כל הברכות כולן תהלה אחת ת"ל על 

כל ברכה על כל ברכה תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת 

מריעין. תחלה הוא אומר להן הריעו ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כש

בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': וכך הנהיג. כל מנהג זה 

רבי חלפתא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

הכי: וכן הנהיג.  ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר ואיכא דמתני
  מנהג זה אמקדש קאי.

יז): כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו -וז"ל הרמב"ם (הלכות תענית ד טו

מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע שליח צבור לומר מי 

רוך שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ב

אתה ה' גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת 

אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר 

המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין 

לזו שהיא ראשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך ה' אלהים  ותוקעין. וכן בברכה השנייה

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות. והן עונין ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להן הריעו בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור 

אתכם וישמע קול צעקתכם ביום  ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה

הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין. וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת 

אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות. ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. 

לבד. ופעם מריעין ותוקעין ומריעין שבע פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית ב
  וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.

  





  באר                           החייםה
 

שעז  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 ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ ֲחוֹות ִנְכָנס ּגָ ּתַ בזמן שהכהן הגדול נכנס  ,ְלִהׁשְ

ה ,אלהשתחוות בהיכל לׁשָ יִמינוֹ  ֶאָחד כהן ,ּבוֹ  אֹוֲחִזין כהנים ׁשְ , ּבִ
ֹמאלוֹ  ֶאָחד כהןוְ  ׂשְ ֲאָבִנים ֶאָחד כהןוְ , ּבִ שהולך מאחוריו טֹובֹות,  ּבַ

  .באת שני אבני השוהם שעל כתפות האפוד ]א[ואוחז בשני ידיו 

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .א

י ַאְבֵני -אבני השוהם שעל כתפות האפוד (שמות כח טתפארת ישראל.  .ב ּתֵ יב): ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ
ה מִ  ָ ׁשּ ָרֵאל: ׁשִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְחּתָ ֲעֵליֶהם ׁשְ ה ׁשַֹהם ּוִפּתַ ָ ׁשּ ִ מֹות ַהׁשּ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת ׁשְ ְ ׁשּ

י ָהֲאָבִנים עַ  ּתֵ ח ֶאת ׁשְ ַפּתַ ּתּוֵחי ֹחָתם ּתְ ה ָחַרׁש ֶאֶבן ּפִ תֹוְלֹדָתם: ַמֲעׂשֵ ִנית ּכְ ֵ ל ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהׁשּ
ה ֹאָתם: וְ  ֲעׂשֶ צֹות ָזָהב ּתַ ּבְ ָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ֹמת ּבְ ְתֹפת ָהֵאֹפד ׁשְ י ָהֲאָבִנים ַעל ּכִ ּתֵ ְמּתָ ֶאת ׁשְ ׂשַ

ֹרן: י ְכֵתָפיו ְלִזּכָ ּתֵ ה ַעל ׁשְ מֹוָתם ִלְפֵני ְיהֹוָ א ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ָרֵאל ְוָנׂשָ ֹרן ִלְבֵני ִיׂשְ  ַאְבֵני ִזּכָ



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשעח

מפני שכל ש .לסייעו ולתומכו בהליכתו ולכבוד יםשווכל זה ע
כהן ל יםשו, עתאז להשתחוו םנכנסי םהכהנים שבעזרה כול

  .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 ולהן גדלכ 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 

לי ושומע על ידי קול הפעמונים שבשו ]ב[, 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

וכל היום היה הפרוכת מוגבה ועומד פתוח, על עפ"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

(שמות כח  תוספות יום טוב. תפארת ישראל. המעיל והפעמונים והרמונים שבשולי המעיל .ט
ָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב לה-לא תֹוכֹו ׂשָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ִפי ֹראׁשֹו ּבְ ִליל ּתְ יָת ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ּכְ ): ְוָעׂשִ

ֵרַע: וְ  ִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיּקָ ה ֹאֵרג ּכְ ִני ַעל ַמֲעׂשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ַעל ׁשּוָליו ִרּמֵֹני ּתְ ָעׂשִ
ִעיל סָ  ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהּמְ ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ּפַ תֹוָכם ָסִביב: ּפַ ִביב: ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב ּבְ

ֵרת  ַמע קֹולֹו בְּ ְוָהָיה ַעל ַאֲהֹרן ְלׁשָ ה ּוְבֵצאתוֹ ְוִנׁשְ  ְולֹא ָימּות: ֹבאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיהֹוָ



  באר                           החייםה
 

שעט  חיי תמיד משנה ב 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 ְכְנסוּ נִ אחר כך וְ  ּ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, ֶאָחד ּ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
ם ֶאת אֹוְמִרים ָהיוּ  ֵ ִדיָנה, ְכָתבוֹ כִּ  ַהׁשּ ִ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 ְיהּוָדה ַ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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 רע"ב. תוספות יום טוב. הון עשיר. .י

 תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .יא

 ויקרא ט' כ"ב. .יב



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפ

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 לאולםָלם, ָהאוּ 

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

קים, כדי להראות שכבר עשו את מחזיקים חמשה כלים ר
  .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
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 רמב"ם. רע"ב. .יג

 המוזכרים לעיל בפרק ו' (תפארת ישראל). .יד

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .טו

ומדים בדרום ושאר הכהנים בצפון, הוא כי שאר הכהנים עסקו בעיקר אולי הטעם שהם ע .טז
באברי התמיד ששחיטתו בצפון דוקא, לכן הם עומדים בצפון. אבל הכהנים שעסקו בעבודות 

  בהיכל עומדים בדרום.
ובדומה לזה קצת, שאת שיירי הדמים מקרבנות שזורקים את דמם על המזבח החיצון [רוב 

אחד ביסוד [יסוד דרומי]. אך את שיירי הדמים מהקרבנות שזורקים  הקרבנות], שופכים למקום
בפנים [כגון חלק מהקרבנות של יום הכיפורים], שופכים במקום אחר ביסוד [יסוד מערבי]. אולי 
כעין זה גם כאן, שאלו שעשו את העבודות בחוץ עומדים במקום אחד על מעלות האולם, ואלו 

 דים במקום אחר על מעלות האולם.  שעשו את העבודות בפנים בהיכל עומ

 תפארת ישראל. .יז

 תפארת ישראל. .יח

  דברים כ"ו ב'. .יט
  רע"ב לעיל ג' ו'. .כ

  לעיל ג' ט'. .כא



  באר                           החייםה
 

שפא  חיי תמיד משנה ב פרק ז

ַיד ְוַהּכּוז   .כבה'כוז' ביד הכהן שהטיב את נרות המנורה ,ֶ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 ידיתכזדמידפנות מהצדדים, חוץ מהצד הק

ָ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.דמיא.  כוזא (שבת מח.)כלי קטן, כמו  כוז.ברא"ש וז"ל: . (לעיל ג ו)רא"ש  .כד

ומרחיב מלמטה ועגול, כי פעמים נשאר שמן עם הדישון ונותן לתוך הכוז, לכך היה פיו צר כדי 
  שלא ישפך.

  לעיל ג' ט'. .כה
 תפארת ישראל. .כו

 רש"י במדבר ד' ט'. .כז

 יומא ד' ד'. .כח

  תפארת ישראל. .כט
ֹטֶרת,  זָָּכה ַבּקְ ל ָזָהב, לעיל פרק ה' משנה ד': ִמי ׁשֶ דֹול ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְלַתְרַקב ּגָ ף. ְוַהּכַ ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ

ָזְך ָהָיה ְבתֹוכֹו, ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקֹטֶרת. ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת ָהיָ  ים, ְוַהּבָ ת ַקּבִ לׁשֶ ה ַמֲחִזיק ׁשְ
  .ָעָליו ִמְלַמְעָלן
ֹטֶרת, ועם פירוש:  זָָּכה ַבּקְ ף. לוקח ִמי ׁשֶ הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת, ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת'את הכף, ככתוב בנשיאים:  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 [אינו שלשה קבין. 'תרקב' הוא לשון ' ת ַקּבִ לׁשֶ 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 ְקֹטֶרת, והבזך מלא וגדוש  ְוַהּבָ
  קטורת.

  קטורת כשמוליכו להיכל.ולכן מניח את הבזך בתוך הכף, כדי שלא יתפזר ה
 



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפב

ַיד ְוִכּסּוָיּה  ְוַכף ה'כף' עם הכיסוי של הכף, ביד הכהן ֶאָחד,  ּבְ
  .לשהקטיר את הקטורת בהיכל

ברכת כהנים, הם אוחזים את חמשת הכלים בידיהם רק לפני 
אבל בשעת ברכת כהנים עצמה אין בידם כלום, כי מניחים את 

  .לאהכלים מקודם

ָרָכה ָהָעם ֶאת ּוֵבְרכוּ  כל הכהנים מברכים את העם ברכת  ,ַאַחת ּבְ
ְמֶרךָ : לבכהנים. שזה שלשת הפסוקים ָיֵאר ְיֹהָוה  .ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיׁשְ

ךָּ  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ א יְ  .ּפָ ָ לֹוםִיׂשּ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ   .לגֹהָוה ּפָ

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  .להלפסוק, ועונים הציבור אמן בין פסוק ְקּדָ ָרָכה ּוַבּמִ  ֶאָחת, ּבְ
אבל בבית המקדש אומרים את שלשת הפסוקים ברצף אחד, 
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ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד, משום שדרך כבוד הוא כלפי מעלה שישים את 
  הקטורת על הגחלים מתוך כלי מלא וגדוש.

  על כן שם את הקטורת בתוך הבזך, מלא וגדוש. ואת הבזך נותן בתוך הכף.
  ְוִכּסּוי ָהָיה לֹו, לכף יש כיסוי.

  ָיה ָעָליו ִמְלַמְעָלן, מעל המכסה נותנים חתיכת בגד קטנה, לנוי.ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת הָ 
ְמטּוֶטֶלת. שהוא חתיכת בגד.   ְמטּוֶטֶלת: חתיכת 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

 "ב. תפארת ישראל.רע .לד

 רע"ב סוטה ז' ו'. .לה



  באר                           החייםה
 

שפג  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  ]ג[
  .לחכמו שעושים במדינה

רּוְך ולאחר שסיימו את כל שלשת הפסוקים, השומעים עונים ' ּבָ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ   .לט'ׁשֵ

ׁש  ]ד[ ְ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. ִכנּ  ּוַבּמְ אבל מחוץ לבית המקדש אומרים: ּויֹו, ּבְ
  .מאל"ף דל"ת נו"ן יו"ד
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 עפ"י רע"ב ותפארת ישראל. .לו

 רש"י סוטה מ: .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)מב"ם הלכות תענית ד טותענית טז: ר(
וז"ל הגמרא בסוטה (מ:): ובמקדש ברכה אחת כו': וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש תנו 
רבנן מנין שאין עונין אמן במקדש שנא' (נחמיה ט ה) קומו וברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד 

ברכו שם כבודך] ומרומם על העולם, ומנין שעל כל ברכה וברכה תהלה שנאמר (נחמיה ט ה) [וי
  כל 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: 

יו מברכין ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם למגן ברכה שהיו מברכין במקדש כך ה
ו שהעם עונין להלל "ושאר העם יענו בשכמל ויברכו שם כבודך.אברהם וכן למחיה המתים: 

 ולהודות.

לאחר ברכת כהנים השומעים עונים בשכמל"ו. כן משמע ברש"י וכן בתוס' (ד"ה ומנין)  .לט
  בסוטה מ: ועוד.

רּוְך ְיֹהָוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ת ברכת כהנים יד ט) השומעים עונים: אבל לשיטת הרמב"ם (הלכו ּבָ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  .ִיׂשְ

 רמב"ם סוטה ז' ו'. רע"ב. תפארת ישראל. .מ



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפד

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 מגחלק לעולם הבא
  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

, החכמים את אופן הקריאה של שם המפורש בבית המקדש
כל זה . מומלמדים אותו לתלמידים רק פעם אחת בשבע שנים

  .מזגדולה לשמו הנכבד והנורא

. מחהצנועים שבכהונה אומרים שם בן שתים עשרה אותיות ]ה[
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
' מיד כששומעים את השם הנכבד נראה שהם שני דינים. דין אחד שאומרים 'ברוך שם וכו'

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.

 רמב"ם סוטה ז' ו'.  .מב

 ראה סנהדרין ק"א: עבודה זרה י"ז: .מג

 שמות כ' כ"א.  .מד

 "ח. רמב"ם סוטה ז' ו'. רע"ב. רע"ב סוטה ז' ו'. סוטה ל .מה

קידושין ע"א. וברש"י. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י'. ברש"י (שם) כתב שכך הוא גם  .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



  באר                           החייםה
 

פהש  חיי תמיד משנה ב פרק ז

ם שבכהונה ממהרים להבליע ולומר את השם בניגון, אז הצנועי
  .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 

ְקּדָ  כנגד הכתף שלהם. י ַעל ׁש ּוַבּמִ ּ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

  .נבציץכתוב על ה
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 ין ע"א. וברש"י. קידוש .מט

 תפארת ישראל.  .נ

ְמּתָ -(שמות כח לוהציץ:  .נא ה: ְוׂשַ ּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש ַליהֹוָ ְחּתָ ָעָליו ּפִ יץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפּתַ יָת ּצִ לח): ְוָעׂשִ
ְצֶנֶפת ִיְהֶיה: ְוָהָיה עַ  ֵני ַהּמִ ְצָנֶפת ֶאל מּול ּפְ ֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהּמִ ִתיל ּתְ א ֹאתֹו ַעל ּפְ ל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנׂשָ

ִמיד לְ  יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ ֹנת ָקְדׁשֵ ָרֵאל ְלָכל ַמּתְ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ָרצֹון ַאֲהֹרן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ
ה.   ָלֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ

על פתיל כמין טס של זהב היה, רוחב שתי אצבעות, מקיף על המצח מאוזן לאוזן:  ציץ.ברש"י: 
ובמקום אחר הוא אומר (שמות לט לא) ויתנו עליו פתיל תכלת, ועוד כתיב כאן והיה על  תכלת.

) .המצנפת, ולמטה הוא אומר (פסוק לח) והיה על מצח אהרן, ובשחיטת קדשים שנינו (זבחים יט
ציץ למצנפת, ששם מניח תפלין, למדנו שהמצנפת למעלה בגובה הראש שערו היה נראה בין 

ואינה עמוקה לכנס בה כל הראש עד המצח, והציץ מלמטה, והפתילים היו בנקבים ותלויין בו 
בשני ראשים ובאמצעיתו ששה בשלושה מקומות הללו, פתיל מלמעלה, אחד מבחוץ, ואחד 

ורף שלשתן, ונמצאו בין אורך הטס ופתילי מבפנים כנגדו, וקושר ראשי הפתילים מאחורי הע
ראשו מקיפין את הקדקד, ופתיל האמצעי שבראשו קשור עם ראשי השנים, הולך על פני רוחב 
הראש מלמעלה, ונמצא עשוי כמין כובע, ועל פתיל האמצעי הוא אומר והיה על המצנפת, והיה 

ו שאינו נופל, והטס תלוי נותן הציץ על ראשו כמין כובע על המצנפת, והפתיל האמצעי מחזיק
כנגד מצחו, ונתקימו כל המקראות פתיל על הציץ, וציץ על הפתיל, והפתיל על המצנפת 

לשון סליחה, ואף על פי כן אינו זז ממשמעו, אהרן נושא את המשא ונשא אהרן. מלמעלה: 
לרצות על הדם ועל החלב שקרבו  את עון הקדשים.שלעון, נמצא מסלק העון מן הקדשים: 

) אי זה עון הוא נושא, אם עון פגול, הרי כבר נאמר (ויקרא יט .ומאה, כמו ששנינו (פסחים טזבט
ז) לא ירצה, ואם עון נותר, הרי נאמר (ויקרא ז יח) לא יחשב, ואין לומר שיכפר על עון הכהן 

 



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפו

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  ה על מצחו תמיד.והיהקרבן: 

בשעת העבודה, אלא תמיד לרצות להם, אפלו אינו על מצחו, שלא היה כהן גדול עובד באותה 
) עודהו על מצחו מכפר ומרצה, ואם לאו אינו מרצה, נדרש על :שעה. ולדברי האומר (יומא ז

  דו על מצחו, שלא יסיח דעתו ממנו.מצחו תמיד, מלמד שמשמש בו בעו
ב): כיצד מעשה הציץ. עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות -(הלכות כלי המקדש ט אברמב"ם: 

לה' מלמעלה. ואם כתבו  ,ומקיף מאוזן לאוזן וכותב עליו שני שיטין קדש לה', קדש מלמטה
צד] חופר את והאותיות בולטות בפניו [כי בשיטה אחת כשר. ופעמים כתבוהו בשיטה אחת.

האותיות מאחריו והוא מדובק על השעוה עד שבולט. והוא נקוב בשתי קצותיו. ופתיל תכלת 
 למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה נקשר בפתיל כננד העורף.

  רע"ב. תפארת ישראל.  .נב
 ויקרא ט' כ"ב. .נג

  רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד ט'. רע"ב.  .נד



  באר                           החייםה
 

שפז  חיי תמיד משנה ב פרק ז

Q   ברכת כהנים בבית המקדש  סדרR  
  

  :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:ִמְכׁשוֹ    ל ְ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

ָרֵאל בְּ    ַאֲהָבה:ַעּמֹו ִיׂשְ

  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.

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 ות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח ט'.סוטה ל"ט. רמב"ם הלכ .נה

סוטה ל"ח. ירושלמי ברכות ה' ד'. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח  .נו
 חיים קכ"ח י'.

 סוטה ל"ט. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח י"א. .נז



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשפח

  .נחישראל מקרא את הכהנים מילה במילה, כמו בבית הכנסת
ם 'יברכך'. וכן הישראל אומר 'יברכך', ואחריו אומרים הכהני

  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
  

ְמֶרךָ    יהוה   ָיֵאר   אמן ניםלא עו ְ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    יהוה   אִיׂשָּ    אמן לא עונים ִויֻחּנֶ
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' ד'. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד ט'. רמב"ם הלכות ברכת סוטה ל"ט. ירושלמי ברכות ה .נח
 כהנים י"ד י"ד.

  תוס' סוטה מ: ד"ה וכל כך. וכן בתפארת ישראל סוטה ז' ו'. .נט
נראה שהם שני דינים. דין אחד שאומרים 'ברוך שם וכו'' מיד כששומעים את השם הנכבד 

ר. ודין שני שאומרים 'ברוך שם והנורא, וכמו כששומעים את השם מפי הכהן גדול ביום כיפו
 וכו'' בסוף ברכת כהנים, כפי שאומרים בסוף כל ברכה בבית המקדש.



  באר                           החייםה
 

שפט  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
  

  :סעים עוניםבסוף ברכת כהנים השומ

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 וָּבֵרְך ֶאת ָ ָך ִמן ַהׁשּ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ ָרֵאל ַהׁשְ ָך ֶאת ִיׂשְ   :ַעּמְ
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לאחר ברכת כהנים השומעים עונים בשכמל"ו. כן משמע ברש"י וכן בתוס' (ד"ה ומנין) בסוטה  .ס
  מ: ועוד.

רּוְך ְיֹהָוה אבל לשיטת הרמב"ם (הלכות ברכת כהנים יד ט) השומעים עונים:  ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ּבָ
ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  .ִיׂשְ

 סוטה ל"ט. רמב"ם הלכות ברכת כהנים י"ד י"ב. שולחן ערוך אורח חיים קכ"ח ט"ו. .סא



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשצ

  ג משנה
  

ְזַמן ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ ֶבשׁ  עֹוֶלה ָהָיה, ְלַהְקִטיר רֹוֶצה ּגָ ָגן ַבּכֶ  ְוַהּסְ
יִמינוֹ  יעַ . ּבִ ֶבשׁ  ְלַמֲחִצית ִ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  ִמְזָרִחית, ִמְזָרִחית ּדְ
רֹוִמית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית  ַיִין לוֹ  ָנְתנוּ . ּדְ

ךְ  ָגן, ְלַנּסֵ ָידוֹ  ְוַהּסּוָדִרים ֶרןַהקֶּ  ַעל עֹוֵמד ַהּסְ ֵני, ּבְ  ֹכֲהִנים ּוׁשְ
ְלַחן ַעל עֹוְמִדים י ַהֲחָלִבים ׁשֻ ּתֵ ל ֲחצֹוְצרֹות ּוׁשְ ֶסף ׁשֶ ָיָדם ּכֶ , ּבְ

ְקעוּ  אוּ . ְוָתְקעוּ  ְוֵהִריעוּ  ּתָ ן ֵאֶצל ְוָעְמדוּ  ּבָ  ֶאָחד, ַאְרָזא ּבֶ
מֹאלוֹ  ְוֶאָחד ִמיִמינוֹ  ְ ָחה. ִמׂשּ ךְ  ׁשָ ָגן יףְוֵהנִ , ְ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. ָהָעם ְוִהׁשְ ֶרק ּכָ ִקיָעה, ּפֶ ל ְוַעל. ּתְ ִקיָעה ּכָ , ּתְ

ֲחָוָיה ּתַ ִמיד ֵסֶדר הּוא ֶזה. ִהׁשְ  ְיִהי, ֱאלֵֹהינוּ  יתבֵּ  ַלֲעבֹוַדת ַהּתָ
ֶנה ָרצֹון ִיּבָ ְמֵהָרה ׁשֶ   :ָאֵמן, ְבָיֵמינוּ  ּבִ

ְזַמן ּכֵֹהן ּבִ דֹול ׁשֶ בזמן שהכהן גדול רוצה להקטיר  ,ְלַהְקִטיר רֹוֶצה ּגָ
את האברים של הקרבן תמיד, ואת מנחת הנסכים שעם 
התמיד, שהרי הכהן גדול יכול תמיד להקטיר בכל זמן שירצה 



  באר                           החייםה
 

שצא  חיי תמיד משנה ג פרק ז

ות שכבר היה הפיס, על כן הזוכים בפיס יושיטו . ובהיסבבלי פיס
  .סגלכהן גדול את האברים

ֶבׁש, עֹוֶלה הכהן גדול ָהָיה ָגן  ַבּכֶ יִמינוֹ  הולךְוַהּסְ   .ּבִ

יַע  ֶבׁש  ְלַמֲחִצית הכהן גדול ִהּגִ , סדוכבר התייגע קצת בעלייתו ,ַהּכֶ

ָגן ָאַחז, אז סהוגם שבחצי העליון של הכבש השיפוע יותר חזק  ַהּסְ
  .סואחז הסגן בימין של הכהן גדול, וסייע לו לעלות .ְוֶהֱעָלהוּ  יִמינוֹ ּבִ 

יט  ָהרֹאׁש  הושיט הכהן הראשון שזכה בפיס, את ָהִראׁשֹון, לוֹ  הֹוׁשִ
  .סזלכהן גדולְוָהֶרֶגל, 

וסמך הכהן גדול על הראש והרגל, שהניח ידיו על  ֲעֵליֶהן, ְוָסַמךְ 
דול שתהא חשובה כהן גהמשום כבודו של שני הנתחים. וזה 

הכהן גדול עומד על  .ּוְזָרָקן. סחהקטרתו יותר משאר כהנים
: סטהכבש, וזורק את האברים לאש שעל המזבח. כמו שכתוב

ם ר ְוַהּדָ ׂשָ לֶֹתיָך ַהּבָ יָת עֹֽ , כמו שהדם בזריקה, כך גם הבשר ְוָעׂשִ
  .עבזריקה
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 יומא י"ז: .סב

 תפארת ישראל. .סג

 רע"ב. תפארת ישראל. .סד

 תפארת ישראל. .סה

 רש"י מנחות צ"ד. מלאכת שלמה. .סו

 תפארת ישראל. .סז

 מנחות צ"ד. רע"ב. תפארת ישראל. .סח

 דברים י"ב כ"ז. .סט

 פסחים ע"ז. רע"ב. תפארת ישראל. .ע



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשצב

יט ִני ָלִראׁשֹון,  הֹוׁשִ ֵ הכהן אל  נתן הכהן השני שזכה בפיס,ַהׁשּ

יאת  הראשון, ּתֵ ַדִים ׁשְ דֹול,  ְלכֵֹהן נֹוְתָנןוהכהן הראשון , ַ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 

הן גדול עומד על הכ .ּוְזָרָקן. עאהקטרתו יותר משאר כהנים
: עבהכבש, וזורק את האברים לאש שעל המזבח. כמו שכתוב

ם ר ְוַהּדָ ׂשָ לֶֹתיָך ַהּבָ יָת עֹֽ , כמו שהדם בזריקה, כך גם הבשר ְוָעׂשִ
  .עגבזריקה

ַמט ִני ִנׁשְ ֵ נשמט הכהן השני והלך לו משם. אבל  .לוֹ  ְוָהַלךְ  ַהׁשּ
הכהן הראשון נשאר לעמוד שם, והוא מקבל את האברים 

  .עדמהכהנים הבאים, ונותנם לכהן גדול

והראשון נשאר לכבוד הכהן גדול, כדי שלא יראה כאילו קשה 
  .עהלו לשמש את הכהן גדול

יִטין ָהיוּ  ְוָכךְ  ָאר לוֹ  מֹוׁשִ ל ׁשְ ובאופן זה נותנים לכהן גדול  ,ָהֵאָבִרין ּכָ

על  והכהן גדול סומךְוזֹוְרָקן,  ֲעֵליֶהן סֹוֵמךְ  ְוהּוא את שאר האברים,
  האברים וזורקם לאש שעל המזבח.

  .עווכן גם בסולת, וגם בחביתין. שגם הם מונחים על הכבש
 

W      באר�התמיד�      X   
  

 רע"ב. תפארת ישראל. .עא

 דברים י"ב כ"ז. .עב

 פסחים ע"ז. רע"ב. תפארת ישראל. .עג

 רש"י מנחות צ"ד. רע"ב. תפארת ישראל. .עד

רבים ששום כבוד הכהן גדול, גם כן מתפארת ישראל. וההושטה מכהן לכהן עד הכהן גדול,  .עה
(תפארת ישראל). כדאיתא ביומא  לו, כעין הושטת ספר תורה ביום כיפור להכהן גדול םמשמשי

ָגן נֹוְתנ(ז א):  ָגן, ְוַהּסְ ֶנֶסת נֹוְתנֹו ַלּסְ ֶנֶסת, ְוֹראׁש ַהּכְ ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתנֹו ְלֹראׁש ַהּכְ ֹו ַחזַּן ַהּכְ
דוֹ  ל ְוקֹוֵרא עֹוֵמדְלֹכֵהן ּגָ דֹול עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ  .ל, ְוֹכֵהן ּגָ



  באר                           החייםה
 

שצג  חיי תמיד משנה ג פרק ז

הּוא ּוִבְזַמן  ַוֲאֵחִרים סֹוֵמךְ  הּוא בזמן שהכהן גדול רוצה, ,רֹוֶצה ׁשֶ
הכהן גדול סומך על האברים, וכהנים אחרים זורקים. כדי  זֹוְרִקין,

  .עזשיהיה נראה כמו שהוא הקריב את הכל

  

ת קרן מערבית דרומית של המזבח, יש בור לנסכים, תח
 שותתים'שיתין'. ונקרא כך על שם שהדמים והנסכים  עחהנקרא

  .עטבו

הבור המגיע עד התהום הנקרא 'שיתין', הוא נברא בששת  ]ו[
. פא, ונסתם, ודוד המלך חזר ופתח מה שנסתםפימי בראשית

  הנסכים שמנסכים על המזבח יורדים ל'שיתין'.

ח, ליד קרן המערבי דרומי, יש שני ספלים מכסף, בראש המזב
. המערבי הוא עבור ניסוך המים, פבמחוברים בסיד למזבח
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יןתפארת ישראל. וכמו שכתוב לעיל (ד ג):  .עו ֲחִבּתִ ִמיִני, ּבַ ְ ּסֶֹלת. ַהׁשּ ִביִעי, ּבַ ְ ָהְלכּו  וכו'. .ַהׁשּ
ַמֲעָרבֹו, ּוְמָלחּום. ה ּבְ ֶבׁש ּוְלַמּטָ  ּוְנָתנּום ֵמֲחִצי ַהּכֶ

 רש"י מנחות צ"ד.  .עז

ין תחת המזבח, הוא רק תחת כמה אמות בקרן מערבית דרומית, ולא יותר. אבל השית .עח
 .(ראה בדרך חכמה)מתפשט עוד קצת מחוץ למזבח 

עיין במסכת מדות (פרק ג) שיטת התפארת ישראל שחילק בין 'שית' ל'שיתין', השית  .עט
ל שבכבש לדמים והשיתין לנסכים, ודרך הפתח של הטבלא של שיש יורדין לשית, ודרך הלו

  יורדין לשיתין. אמנם צריך לדעת שיש בזה הרבה שיטות.
[לכאורה זה אותו לשיטת הרמב"ם יש בור אחד לנסכים ולדמים, והוא נקרא גם שית וגם שיתין 

, ויורדים לשם בפתח של הטבלא של שיש. וכתב בדרך חכמה שם, רק זה ביחיד וזה ברבים]
מות, ובחלק אחד של הבור אינו עמוק, ולשם שהבור רחב חמש א (הלכות בית הבחירה ב יב)

שותתים הדמים ויוצאים לאמת המים. ובהמשך רחבו של הבור, הוא עמוק מאוד עד התהום, 
 ולשם שותתים הנסכים.

 סוכה מ"ט. .פ

 סוכה נ"ג. ופירוש שני ברש"י. .פא

 תוספות סוכה מ"ח. .פב



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשצד

, פגוהמזרחי הוא עבור ניסוך היין. בספלים יש חור בתחתיתם
והנסכים שמנסכים לתוכם יורדים לנקב שבמזבח, ומשם 

  .פדנמשכים ויורדים לשיתין
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  .(סוכה מח:)עפ"י תוספות וריטב"א  .פג
י ְיהּוָדה כתוב:  (סוכה ד ט)במשנה  ם. ַרּבִ ֶסף ָהיּו ׁשָ ל ּכֶ ֵני ְסָפִלים ׁשֶ ֹמאלֹו, ׁשְ ֶבׁש ּוָפָנה ִלׂשְ ָעָלה ַבּכֶ

ּקִ  ֵני ֳחָטִמין ּדַ ִמין ׁשְ ִבין ּכְ ִין. ּוְמֻנּקָ ֵני ַהּיָ ֵניֶהם ִמּפְ ָחִרין ּפְ ָהיּו ֻמׁשְ א ׁשֶ ל ִסיד ָהיּו, ֶאּלָ ין, ֶאָחד אֹוֵמר, ׁשֶ
ק ה ְוֶאָחד ּדַ ל ָיִין.ְמֻעּבֶ ל ַמִים, ִמְזָרִחי ׁשֶ ַבת ַאַחת. ַמֲעָרִבי ׁשֶ ִלין ּבְ ֵניֶהם ּכָ הּו ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ   , ּכְ

והכהן מערה  ,ונקב אחד בחוטמו ,חוטם אחד בספל .כמין שני חוטמין דקיםפירש רש"י וז"ל: 
מים ובמזבח היה נקב שבו ה ,והנסכים מקלחין ויורדין דרך החוטמין על גב המזבח ,בפי הספלים

  .והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו עמוקין וחלולים מאד
וכן ביאר הרע"ב וז"ל: חוטם אחד בספל אחד ונקב אחד בחוטמו. והכהן מערה בפי הספלים 
והנסכים מקלחים ויורדים דרך החוטמין על גג המזבח, ובמזבח היה נקב שבו היין והמים יורדין 

  ד.לשיתין של מזבח שהן חלולים ועמוקים מא
כמין חוטמין דקין. פירש בקונטרס חוטם אחד בספל אמנם בתוס' נתבאר באופן אחר, וז"ל: 

ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה מים בפי הספלים והנסכים מקלחין דרך החוטמין ע''ג המזבח 
ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו חלולין מאד ועמוקין וזו תימה 

ן לו כל אותו הענין שמחוטם של הספלים מקלח על גג המזבח ומשם לנקב המזבח גדולה מני
ומשם לשיתין דלמא הוא דמנקב הספלים יורדין לשיתין כמין שני נקבי החוטם ולא שהיה בולט 

גבי דמים ובקרן מערבית דרומית היו שני  ב)"ג מ"(פכמין חוטם כי ההיא דתנן במסכת מדות 
ין שהדמים ניתנין על יסוד מערבית ועל יסוד דרומית ויורדין בהן נקבים כמין שני חוטמין דק

  ומתערבין באמה ושמא כמין בליטת חוטם היה עשוי על הנקב שלא יפול עליו דבר לסותמו.
והא דתנן שהיו הספלים מנוקבין כמין שני חוטמין דקין. מכיון שביררנו כתב הריטב"א וז"ל: 

לא היו החוטמין בולטין מן הספלים לחוץ בשפתיהם  שהספלים האלו מחוברין היו במזבח ודאי
שאם כן איך יורדין המים כנגדן אל השיתין שהרי מכוונין היו הספלים כנגד השיתין ועומדין 
עליהם לרדת שם להדיא, אלא שאפשר שהנקבים היו בתחתיות הספלים מכוונין כנגד השיתין 

לומר שהנקבים דקים כנקבי החוטם, או והיו הספלים נתונין כעין משפך, וכמין חוטמין שאמרו 
אפשר שהיה בולט תחת הנקבים בתחתית הספלים שפופרת כמין חוטם כמו שעושין למשפך 
כדי שתכנס אותה שפופרת לתוך השיתין ולא ישפכו המים לחוץ, ורש"י ז"ל נראה שהוקשה לו 

נסכים חוטם אחד בספל ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה המים בפי הספלים וה רשזה ופי
מקלחין ויורדין דרך החוטם על גבי המזבח ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של 
מזבח שהיו חלולים ועמוקין עד מאד עכ"ל, נראה מדבריו שהיה החוטם יוצא בשפת הספלים 
ומשם היה יורד על גבי המזבח אלא שהיה מטה אותן כנגד השיתין בשעת שפיכתן ואם כן לא 

 ע"כ. ים מחוברין, ומה שכתבנו יותר נכון וכן פי' בתוספות.היו הספל

  סוכה מח:  .פד
הנקב שבספל של המים דק יותר מהנקב שבספל של היין. כדי שהמים עם היין יכלו מספליהם 

  .(סוכה ד ט, רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י ז)יחד 
 



  באר                           החייםה
 

שצה  חיי תמיד משנה ג פרק ז

עים שנה יורדים לפעמים נדבק יין בדפנות השיתין. ופעם בשב
 פודרך ה'לול', ומשתלשלים שם בחבל פהכהנים בחורים צעירים

ויורדים אל ה'שיתין'. ומלקטים משם את היין שנדבק לכתלים, 
  .פחעל גבי המזבח פזוהוא קרוש כבר, ומעלים ושורפים

החשמונאים מצאו את פך השמן בחותמו של כהן גדול, בתוך 
  .פטהשיתין
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ר מהיין העב בטבעו יותר ליין, שעב מן המים, שהמים ממהרין לצאת, יות ואה עבה יותרנקב הה
 .(תפארת ישראל סוכה ד ט) מהמים

 שהם פרחי כהונה. .פה

 עזרת כהנים. .פו

כתוב ששורפים בקדושה. ופירש רש"י במקום קדוש בעזרה. וביאר  (סוכה מט.)בגמרא  .פז
 .(סימני צורת המזבח אות טז)התפארת ישראל ששורפין על גבי המזבח 

. ולפי"ז לא יהיה מחלוקת (סוכה מט:)עפ"י השפת אמת עי"ש  עפ"י מלאכת שלמה, וכן נראה .פח
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 ,תימא רבנן
 בגמרא והבן.

ייטן לשבת שנייה של חנוכה, בפיוט המתחיל 'אודך'. ויתכן עזרת כהנים (מדות ג) בשם הפ .פט
שהיה בתוך השיתין במקום עמוק מאוד כעין חפירה בכותל, ובתוכו היה מונח פך השמן, ומחוץ 
לחפירה קטנה זו היה הפתח סגור, וחתום שם בחותמו של כהן גדול. וכך ידעו בודאי שהיוונים 

 .שבת כא:) (כן נראה עפ"י תוס'לא הסיטו את פך השמן 



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשצו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

שצז  חיי תמיד משנה ג פרק ז

יף לוֹ  אּבָ  ַח,  ֶאת ְלַהּקִ ְזּבֵ כאשר בא הכהן גדול להקיף את ַהּמִ

 הּוא ֵמֵהיָכן המזבח. והוא עומד בראש הכבש, והכבש בדרום.
ֶרןמהיכן מתחיל להקיף.  ,ַמְתִחיל רֹוִמית ִמּקֶ הוא מקיף  ,ִמְזָרִחית ּדְ

ואחר  ,ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית דרך ימין, ומתחיל מקרן דרומית מזרחית,

ואחר כך קרן  ,ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית לך לקרן מזרחית צפונית,כך הו

רֹוִמית,  ַמֲעָרִבית צפונית מערבית, ואחר כך מגיע לקרן מערבית ּדְ
  .צדרומית, ששם שני הנקבים לניסוך היין

כהן האבל  .היין לנסכיםאת ושם עומד כהן אחד ומושיט לו 
ן יתקלקל היין בעש לאהיין עמו, שאת נושא  אינוגדול 

  .צאהמערכה כשמקיף את המזבח

מזלג, את במהפך בצנורא דהיינו הוא מקיף,  כהן גדולשה בזמןו
  .צבהאברים שלא נתאכלו על המזבח

אבל שאר הכהנים כשעושים ניסוך היין, הולכים דרך שמאל מן 
כדי שלא יתקלקל הכבש לדרומית מערבית שהוא קרוב לכבש, 

  .צגהיין מעשן המערכה
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 רע"ב. .צ

 רע"ב. .צא

 רע"ב. .צב

ֹמאל, רע"ב. כדאיתא בזבחים (ו ג):  .צג ֶרְך ׂשְ יִפין ְויֹוְרִדין ּדֶ ֶרְך ָיִמין, ּוַמּקִ ַח, עֹוִלין ּדֶ ְזּבֵ ל ָהעֹוִלים ַלּמִ ּכָ
ָהיּו עֹוִלים ְוחֹוְזִרים ֶלָעֵקב. ה ְדָבִרים ֵאּלּו, ׁשֶ לׁשָ   חּוץ ִמן ָהעֹוֶלה ִלׁשְ

מקיפים את המזבח בשביל צרכי עבודה. כגון למתן דמי חטאות  .ומקיפים דרך שמאל: ברע"ב
ולסידור מערכה או להפך אברים בצנורא, ויורדים במערבו של כבש שהיא שמאל העולין 

הנעשים בקרן מערבית דרומית, שהן ניסוך  .חוץ מן העולה לג' דברים אלו למזבח בעלייתן:
וא עולה למזבח פונה לסובב לשמאל באותה הקרן וכשגמר חוזר המים והיין ועולת העוף, שכשה

על עקב דרך עלייתו. בניסוך המים והיין, שמא יתעשנו בעשן המזבח בעוד שהוא פונה דרך ימין 
ומקיף לשמאל ויפיגו טעמן וריחן, ואנן בעינן תמימים יהיו לכם ונסכיהם שיהיו הנסכים תמימים. 

 .ועולת העוף נמי שמא תתעשן ותמות



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידשצח

כמו  לכתשיש לו רשות ל ,לבן ביתכהן גדול שדומה אבל ה
מה שאין שאר הכהנים רשאים לעשות כן, וגם יש לו  ברצונו,ש

פיס, יש לו להקיף כדי ללכת דרך  יבל עם מזלגרשות להפך 
  .צדימין

ךְ  ַיִין לוֹ  ָנְתנוּ  נתן כהן אחר לכהן גדול את היין, עבור ניסוך  ,ְלַנּסֵ
  .צההיין

בולט מהבניין  ,פינותיו ארבעמ חדבכל א יש ,גג המזבחב
מרובע אמה על אמה ברום אמה, והוא חלול ופתוח למעלה, 

  .צומזבחהוהוא הנקרא קרן 

ָגן ֶרן,  ַעל עֹוֵמד ַהּסְ הסגן עומד על קרן המזבח סמוך לכהן גדול ַהּקֶ

ָידוֹ  ְוַהּסּוָדִרים ,צזשבא לנסך להניף ויש ביד הסגן דגלים, כדי  ,ּבְ
שעומדים על הדוכן,  , לסימן ללוייםהכהן גדול כשינסך הםב

  .צחשידעו 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
  .צטבכל בוקר
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 רע"ב. .צד

 תפארת ישראל.  .צה

 מדות א' ג'. זבחים ס"ב. תפארת ישראל.  .צו

 רע"ב.  .צז

 רע"ב. עפ"י תפארת ישראל.  .צח

שקלים ו' ד', וברע"ב. רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו. רמב"ם בפירוש המשניות. רע"ב.  .צט
 תפארת ישראל.



  באר                           החייםה
 

שצט  חיי תמיד משנה ג פרק ז

ֵני ְלַחן ַעל עֹוְמִדים כֲֹהִנים ּוׁשְ שני כהנים עומדים על ֲחָלִבים, ַה  ׁשֻ

י שולחן החלבים העשוי משיש, ּתֵ ל ֲחצֹוְצרֹות ּוׁשְ ֶסף ׁשֶ ָיָדם ּכֶ  ]ז[ ,ּבְ
ְקעוּ  ואוחזים בידם שתי חצוצרות מכסף. תקעו  .ְוָתְקעוּ  ְוֵהִריעוּ  ּתָ

  שני הכהנים האלו, תקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות.

אּו  ן ֵאֶצל דוּ ְוָעְמ  שני הכהנים שתקעו בחצוצרות,ּבָ  ֶאָחד ,ַאְרָזא ּבֶ
ֹמאלֹו,  ְוֶאָחד ִמיִמינוֹ  ְ ועמדו משני הצדדים של האדם הנקרא ִמׂשּ

'בן ארזא', שהוא הממונה על הצלצל, וכאשר שומעים הלוים 
  .קאת קול הצלצל מתחילים את השיר

  .קאהרבה מיני שיר יש שם, אבל ההתחלה זה עם הצלצל

  

  .קגומכים זו בזו קבמנחושתהצלצל הוא כמו שתי חתיכות רחבות 
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ְלצָ  .ק ן ַאְרָזה ַעל ַהּצִ   ל.במסכת שקלים (ה א):  ּ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 

  הקרבת הקרבן והיה האיש הזה ראש המשוררים באחד הדורות. 
ילנה אזניו, צימבל"ו בלע"ז. וכשהיו שומעין קולו היו ברע"ב: כלי שיר שיש לו קול גדול, לשון תצ

  הלוים מתחילין בשיר.
בתפארת ישראל: [צימבעל], שהיה לו קול גדול, וכשהקיש עליה היה סימן ללויים לפתוח שיר, 

  והוא היה השר הממונה על המזמרים.
על כל חמשה עשר ממונין היו במקדש וכן ממנים לעולם ברמב"ם (הלכות כלי המקדש ז א): 

  על הצלצל עם שאר כלי שיר. , וכו'.ו דברים אלו ממונה אחד. ואלו הן"דבר מט
זה שעל הצלצל הוא המעמיד כל המשוררים על פי כלי שיר ולהלן (הלכות כלי המקדש ז ז): 
 .שסועדין עם הלוים כמו שביארנו

 תפארת ישראל.  .קא

 .(ערכין י:)ינו בבית המקדש השני היה צלצל נחושת שנשאר מימות משה רב .קב

 רע"ב ערכין פ"ב מ"ה. .קג
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 חיי תמיד מסכת תמידת
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תא  חיי תמיד משנה ג פרק ז

ָחה ךְ  ׁשָ הכהן גדול התכופף, וניסך את היין לספלים  ,ְלַנּסֵ

ָגן ְוֵהִניף שבמזבח. ּסּוָדִרין ַהּסְ והניף הסגן את הדגלים לסימן  ,ּבַ

יׁש  שידעו שעכשיו ניסוך היין ויתחילו הלוים את השיר. ן ְוִהּקִ  ּבֶ
ְלָצל ַאְרָזא ּצִ רוּ  בן ארזא בצלצל. והקיש ,ּבַ ם ְוִדּבְ יר,  ַהְלִוּיִ ִ ׁשּ ּבַ

  .קדוהתחילו הלוים לשורר את השיר של יום

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, שמפסיקים שם בין חלק 
  .קהלחלק

יעוּ  ְקעוּ  ,קוהגיעו לסוף חלק אחד מהשיר ,ְלֶפֶרק ִהּגִ שני הכהנים  ,ּתָ

ּתַ  ,קזתקעו, תקיעה תרועה תקיעה, בחצוצרות וכל ָהָעם,  ֲחווּ ְוִהׁשְ
  .קחהעם 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
  .קטשתוקעים, משתחווים כל העם בפישוט ידים ורגלים

ִמ  ֵסֶדר הּוא ֶזה ית ַלֲעבֹוַדת ידַהּתָ ֶ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 
  לעשות שם את עבודת התמיד. במהרה בימינו אמן.
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 עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.  .קד

 תפארת ישראל.  .קה

 רע"ב.  .קו

 תפארת ישראל.  .קז

 תפארת ישראל.  .קח

 עפ"י רע"ב ותפארת ישראל.  .קט



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתב

  ד משנה
  

יר ִ ָהיוּ  ַהׁשּ שׁ  אֹוְמִרים םַהְלִויִּ  ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּיֹום, ּבַ  ָהיוּ  ָהִראׁשֹון ּבַ
ֵבל ּוְמלֹוָאהּ  ָהָאֶרץ' ַלה, קיאֹוְמִרים ֵבי ּתֵ ִני. ָבהּ  ְויֹׁשְ ֵ ׁשּ  ָהיוּ  ּבַ
דֹול, קיאאֹוְמִרים ל' ה ּגָ ִעיר ְמֹאד ּוְמֻהּלָ . ָקְדׁשוֹ  ַהר ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ
י ִליׁשִ ְ ׁשּ ב ֱאלִֹהים, קיבאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ ֶקֶרב ֵאל ֲעַדתבַּ  ִנּצָ  ּבְ
ּפֹט ֱאלִֹהים ְרִביִעי. ִיׁשְ  ֵאל' ה ְנָקמֹות ֵאל, קיגאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ
י'. ְוגוֹ  הֹוִפיעַ  ְנָקמֹות ֲחִמיׁשִ  ֵלאלִֹהים ַהְרִנינוּ , קידאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ
י. ַיֲעֹקב ֵלאלֵֹהי ָהִריעוּ , עּוזֵּנוּ  ִ ׁשּ ִ ׁשּ  ָמָלךְ ' ה, קטואֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ
אּות ת'. ְוגוֹ  ֵבשׁ לָ  ּגֵ ּבָ ׁשַ יר ִמְזמֹור, קטזאֹוְמִרים ָהיוּ  ּבְ  ְליֹום ׁשִ

ת ּבָ ַ יר ִמְזמֹור, ַהׁשּ ּלוֹ  ְליֹום, ָלֹבא ֶלָעִתיד ׁשִ ּכֻ ת ׁשֶ ּבָ  ְמנּוָחה ׁשַ
י   :ָהעֹוָלִמים ְלַחּיֵ

יר ִ ָהיוּ  ַהׁשּ ם ׁשֶ ׁש  אֹוְמִרים ַהְלִוּיִ ְקּדָ ּמִ השיר שהלוים אומרים בבית , ּבַ
מיד של שחר, וגם בערב בתמיד של בין המקדש בבוקר בת

  :קיזהערביים, בשעת ניסוך היין
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  באר                           החייםה
 

תג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ּיֹום ֵבל ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ' ַלה, אֹוְמִרים ָהיוּ  ָהִראׁשֹון ּבַ ֵבי ּתֵ . קיחָבּה  ְויֹׁשְ
תבל  על שם שקנה והקנהמפני שהוא ראשון למעשה בראשית. 

  .קיטושליט בעולמו ליושבי בה,

זְמֹ֥ור לַֽ֭יהֹוָה הָָא֣רֶץ ּומְלֹוָאּ֑ה ּתֵ֝בֵ֗ל לְדָוִ֗ד מִ֫: קכואומרים כל המזמור
וְיֹׁ֣שְבֵי בָּֽה: ּכִי־הּ֖וא עַל־יַּמִ֣ים יְסָדָּ֑ה וְעַל־נְ֝הָרֹ֗ות יְכֹונְנֶֽהָ: מִֽי־יַעֲלֶ֥ה 
בְהַר־יְהֹוָ֑ה ּומִי־יָ֝קּום ּבִמְקֹ֥ום קָדְׁשֹֽו: נְקִ֥י כַּפַ֗יִם ּוֽבַר־לֵ֫בָ֥ב אֲׁשֶ֤ר | 

ּׁשָ֣וְא נַפְׁשִ֑י וְלֹ֖א נִׁשְּבַ֣ע לְמִרְמָֽה: יִׂשָּ֣א בְ֭רָכָה מֵאֵ֣ת יְהֹוָ֑ה לֹא־נָׂשָ֣א לַ
ּדֹרְׁשָ֑יו מְבַקְׁשֵ֨י פָנֶ֖יךָ יַעֲקֹ֣ב  (דרשו)ּו֝צְדָקָ֗ה מֵאֱלֹהֵ֥י יִׁשְעֹֽו: זֶ֭ה ּדֹ֣ור 

יָבֹ֗וא מֶ֣לֶךְ סֶֽלָה: ׂשְאּ֤ו ׁשְעָרִ֨ים | רָֽאׁשֵיכֶ֗ם וְֽ֭הִּנָׂשְאּו ִּפתְחֵ֣י עֹולָ֑ם וְ֝
הַּכָבֹֽוד: מִ֥י זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַּכָ֫בֹ֥וד יְ֭הֹוָה עִּזּ֣וז וְגִּבֹ֑ור יְ֝הֹוָ֗ה ּגִּבֹ֥ור מִלְחָמָֽה: 
ׂשְאּ֤ו ׁשְעָרִ֨ים | רָֽאׁשֵיכֶ֗ם ּוׂ֭שְאּו ּפִתְחֵ֣י עֹולָ֑ם וְ֝יָבֹא מֶ֣לֶךְ הַּכָבֹֽוד: מִ֤י 

  צְבָאֹ֑ות הּ֤וא מֶ֖לֶךְ הַּכָבֹ֣וד סֶֽלָה:הּ֣וא זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַּכָ֫בֹ֥וד יְהֹוָ֥ה 
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 . ׁשוֹ ָקְד  ַהר ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ

ונתעלה וישב  ,הבדיל רקיע בין עליונים לתחתוניםשביום שני, 
  .קכאדוגמת שכנו בעירו והר קדשו ,במרום
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  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתד

 ּומְהֻּלָ֣לׁשִ֥יר מִ֝זְמֹור לִבְנֵי־קֹֽרַח: ּגָ֘דֹ֤ול יְהֹוָ֣ה  :קכבואומרים כל המזמור
ן צִּ֭יֹו־הַר הָָ֫א֥רֶץ־לּכָ מְׂשֹ֪וׂש נֹוף֮ יְפֵ֥ה: קָדְׁשֹֽו־הַר אֱ֝לֹהֵ֗ינּו ּבְעִ֥יר מְאֹ֑ד

יַרְּכְתֵ֣י צָפֹ֑ון קִ֝רְיַ֗ת מֶ֣לֶךְ רָֽב: אֱלֹהִ֥ים ּבְַארְמְנֹותֶ֗יהָ נֹודַ֥ע לְמִׂשְּגָֽב: 
ּכִֽי־הִּנֵ֣ה הַּ֭מְלָכִים נֹֽועֲדּ֑ו עָבְרּ֥ו יַחְּדָֽו: הֵּ֣מָה רָ֭אּו ּכֵ֣ן ּתָמָ֑הּו נִבְהֲלּ֥ו 

ם חִ֝֗יל ּכַּיֹולֵֽדָה: ּבְרּ֥וחַ קָדִ֑ים ּתְׁ֝שַּבֵ֗ר אֳנִּיֹ֥ות נֶחְּפָֽזּו: רְ֭עָדָה אֲחָזָ֣תַם ׁשָ֑
ׁשָמַ֨עְנּו | ּכֵ֤ן רָאִ֗ינּו ּבְעִיר־יְהֹוָ֣ה צְ֭בָאֹות ּבְעִ֣יר  רּתַרְׁשִֽיׁש: ּכַאֲׁשֶ֤

ב אֱלֹהֵ֑ינּו אֱלֹ֘הִ֤ים יְכֹונְנֶ֖הָ עַד־עֹולָ֣ם סֶֽלָה: ּדִּמִ֣ינּו אֱלֹהִ֣ים חַסְּדֶ֑ךָ ּבְ֝קֶ֗רֶ
מָלְָא֥ה  קהֵיכָלֶֽךָ: ּכְׁשִמְךָ֤ אֱלֹהִ֗ים ּכֵ֣ן ּתְ֭הִּלָתְךָ עַל־קַצְוֵי־אֶ֑רֶץ צֶ֝֗דֶ

יְמִינֶֽךָ: יִׂשְמַ֤ח | הַר־צִּיֹ֗ון ּתָ֭גֵלְנָה ּבְנֹ֣ות יְהּודָ֑ה לְ֝מַ֗עַן מִׁשְּפָטֶֽיךָ: סֹּ֣בּו 
כֶ֨ם | לְֽחֵילָ֗ה ּפַּסְגּ֥ו צִּ֭יֹון וְהַּקִיפּ֑והָ סִ֝פְ֗רּו מִגְּדָלֶֽיהָ: ׁשִ֤יתּו לִּבְ

לְדֹ֣ור ַאחֲרֹֽון: ּכִ֤י זֶ֨ה | אֱלֹהִ֣ים אֱ֭לֹהֵינּו  ּוַארְמְנֹותֶ֑יהָ לְמַ֥עַן ּתְ֝סַּפְר֗
  עֹולָ֣ם וָעֶ֑ד הּ֖וא יְנַהֲגֵ֣נּו עַל־מּֽות:

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
משתחווים כל תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, 

  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 . ובארץתבל לעדתו

  .קכג'נצב בעדת אל
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תה  חיי תמיד משנה ד פרק ז

מִזְמֹ֗ור לְָא֫סָ֥ף אֱֽלֹהִ֗ים נִּצָ֥ב ּבַעֲדַת־אֵ֑ל  :קכדואומרים כל המזמור
ּבְקֶ֖רֶב אֱלֹהִ֣ים יִׁשְּפֹֽט: עַד־מָתַ֥י ּתִׁשְּפְטּו־עָ֑וֶל ּופְנֵ֥י רְׁ֝שָעִ֗ים 
 ּתִׂשְאּו־סֶֽלָה: ׁשִפְטּו־ַד֥ל וְיָתֹ֑ום עָנִ֖י וָרָׁ֣ש הַצְּדִֽיקּו: ּפַּלְטּו־דַ֥ל וְאֶבְיֹ֑ון
מִּיַ֖ד רְׁשָעִ֣ים הַּצִֽילּו: לֹ֤א יָֽדְעּ֨ו | וְלֹ֥א יָבִ֗ינּו ּבַחֲׁשֵכָ֥ה יִתְהַּלָ֑כּו יִּ֝מֹ֗וטּו 
ּכָל־מֹ֥וסְדֵי ָאֽרֶץ: אֲֽנִי־ָא֭מַרְּתִי אֱלֹהִ֣ים ַאּתֶ֑ם ּובְנֵ֖י עֶלְיֹ֣ון ּכֻּלְכֶֽם: ָ֭אכֵן 

ּו: קּומָ֣ה אֱ֭לֹהִים ׁשָפְטָ֣ה הָָא֑רֶץ ּכְָאדָ֣ם ּתְמּותּ֑ון ּוכְַאחַ֖ד הַׂשָּרִ֣ים ּתִּפֹֽל
  ּכִֽי־ַאּתָ֥ה תִ֝נְחַ֗ל ּבְכָל־הַּגֹויִֽם:

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
ְרִביִעי על שם '. ְוגוֹ  הֹוִפיַע  ְנָקמֹות ֵאל' ה ְנָקמֹות ֵאל, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבָ

 ולנקום ועתיד ליפרע את החמה והלבנה,ברא ביום רביעי ש
  .קכהםמעובדיה

אֵל־נְקָ֥מֹות יְהֹוָ֑ה אֵ֖ל נְקָמֹ֣ות הֹופִֽיַע: הִּ֭נָׂשֵא  :קכוואומרים כל המזמור
הֹוָ֑ה ׁשֹפֵ֣ט הָָא֑רֶץ הָׁשֵ֥ב ּגְ֝מּ֗ול עַל־ּגֵאִֽים: עַד־מָתַ֖י רְׁשָעִ֥ים | יְ

עַד־מָ֝תַ֗י רְׁשָעִ֥ים יַעֲלֹֽזּו: יַּבִ֣יעּו יְדַּבְרּ֣ו עָתָ֑ק יִֽ֝תְַאּמְרּ֗ו ּכָל־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן: 
עַּמְךָ֣ יְהֹוָ֣ה יְדַּכְאּ֑ו וְֽנַחֲלָתְךָ֥ יְעַּנּֽו: ַא֭לְמָנָה וְגֵ֣ר יַהֲרֹ֑גּו וִֽיתֹומִ֣ים 

וְלֹא־יָ֝בִ֗ין אֱלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: ּבִ֭ינּו ּבֹעֲרִ֣ים  יְרַּצֵֽחּו: וַּ֭יֹ֣אמְרּו לֹ֣א יִרְאֶה־ּיָּ֑ה
ּבָעָ֑ם ּו֝כְסִילִ֗ים מָתַ֥י ּתַׂשְּכִֽילּו: הֲנֹ֣טַֽע אֹ֖זֶן הֲלֹ֣א יִׁשְמָ֑ע אִֽם־יֹ֥צֵֽר עַ֗֝יִן 
הֲלֹ֣א יַּבִֽיט: הֲיֹסֵ֣ר ּגֹ֭ויִם הֲלֹ֣א יֹוכִ֑יחַ הַֽמְלַּמֵ֖ד ָאדָ֣ם ּדָֽעַת: יְֽהֹוָ֗ה יֹ֭דֵעַ 
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 תהילים פ"ב. .קכד

 ראש השנה ל"א.  .קכה

 תהילים צ"ד. .קכו



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתו

חְׁשְבֹ֣ות ָאדָ֑ם ּכִי־הֵּ֥מָה הָֽבֶל: ַאׁשְרֵ֤י | הַּגֶ֣בֶר אֲׁשֶר־ּתְיַּסְרֶּ֣נּו ּיָּ֑ה מַ
ּוֽמִּתֹורָתְךָ֥ תְלַּמְדֶּֽנּו: לְהַׁשְקִ֣יט לֹ֖ו מִ֣ימֵי רָ֑ע עַ֤ד יִּכָרֶ֖ה לָרָׁשָ֣ע ׁשָֽחַת: 

ּכִֽי־עַד־צֶ֭דֶק יָׁשּ֣וב ּכִ֤י | לֹא־יִּטֹׁ֣ש יְהֹוָ֣ה עַּמֹ֑ו וְ֝נַחֲלָתֹ֗ו לֹ֣א יַעֲזֹֽב: 
מִׁשְּפָ֑ט וְַ֝אחֲרָ֗יו ּכָל־יְִׁשרֵי־לֵֽב: מִֽי־יָקּ֣ום לִ֭י עִם־מְרֵעִ֑ים מִֽי־יִתְיַּצֵ֥ב לִ֝י 
עִם־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן: לּולֵ֣י ְי֭הֹוָה עֶזְרָ֣תָה ּלִ֑י ּכִמְעַ֓ט | ׁשָֽכְנָ֖ה דּומָ֣ה נַפְׁשִֽי: 

סְּדְךָ֥ יְ֝הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי: ּבְרֹ֣ב ׂשַרְעַּפַ֣י ּבְקִרְּבִ֑י אִם־ָא֭מַרְּתִי מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַ
ּתַ֝נְחּומֶ֗יךָ יְֽׁשַעַׁשְעּ֥ו נַפְׁשִֽי: הַֽ֭יְחָבְרְךָ ּכִּסֵ֣א הַּוֹ֑ות יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק: 

ׂשְּגָ֑ב יָ֭גֹוּדּו עַל־נֶ֣פֶׁש צַּדִ֑יק וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְׁשִֽיעּו: וַיְהִ֬י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִ
וֵ֝אלֹהַ֗י לְצּ֣ור מַחְסִֽי: וַּיָׁ֤שֶב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אֹונָ֗ם ּובְרָעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם 

  יַ֝צְמִיתֵ֗ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו:
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  רגלים.העם שבעזרה בפישוט ידים ו

  
י ֲחִמיׁשִ נוּ  ֵלאלִֹהים ַהְרִנינוּ , אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבַ על . ַיֲעקֹב ֵלאלֵֹהי ָהִריעוּ , עּוּזֵ

כשאדם ו ,ברא עופות ודגים לשבח לשמושם שביום חמישי 
נפלאות בהם ויש  ,משונים זה מזההבעלי חיים ו רואה עופות

 האדם נותן ,פלאי בעלי החייםותיהם ובשנויי מיניהם ותנוע
  .קכז. לכן אומרים 'הרנינו לאלהים עוזנו'למי שבראםוהלל בח ש

לַמְנַּצֵ֬חַ | עַֽל־הַּגִּתִ֬ית לְָאסָֽף: הַ֭רְנִינּו  :קכחואומרים כל המזמור
לֵאלֹהִ֣ים עּוּזֵ֑נּו הָ֝רִ֗יעּו לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: ׂשְֽאּו־זִ֭מְרָה ּותְנּו־תֹ֑ף ּכִּנֹ֖ור 

דֶׁש ׁשֹופָ֑ר ּבַּ֝כֵ֗סֶה לְיֹ֣ום חַּגֵֽנּו: ּכִ֤י חֹ֣ק נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל: ּתִקְעּ֣ו בַחֹ֣
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 ראש השנה ל"א. וברש"י. וברמב"ם בפירוש המשניות. .קכז

 תהילים פ"א. .קכח



  באר                           החייםה
 

תז  חיי תמיד משנה ד פרק ז

לְיִׂשְרָאֵ֣ל הּ֑וא מִׁ֝שְּפָ֗ט לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: עֵ֤דּות | ּבִֽיהֹ֘וסֵ֤ף ׂשָמֹ֗ו ּבְ֭צֵאתֹו 
עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם ׂשְפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְּתִי אֶׁשְמָֽע: הֲסִירֹ֣ותִי מִּסֵ֣בֶל ׁשִכְמֹ֑ו 

אֶ֭עֶנְךָ ּבְסֵ֣תֶר רַ֑עַם  ּלְצֶּ֥ךָּוד ּתַעֲבֹֽרְנָה: ּבַּצָרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָאֲחַּ֫כַּ֝פָ֗יו מִּד֥
אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה: ׁשְמַ֣ע עַּ֭מִי וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ יִׂ֝שְרָאֵ֗ל 

כָֽר: ָאנֹכִ֨י אִם־ּתִֽׁשְמַֽע־לִֽי: לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִׁ֝שְּתַחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵ
הַּֽ֭מַעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־ּפִ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהּו:  יךָ | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗ 

וְלֹא־ׁשָמַ֣ע עַּמִ֣י לְקֹולִ֑י וְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל לֹא־ָא֥בָה לִֽי: וָֽ֭אֲׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְרִירּ֣ות 
ּבִדְרָכַ֥י יְהַּלֵֽכּו:  רָאֵ֗למֵ֣עַֽ לִ֑י יִׂ֝שְלִּבָ֑ם יֵ֝לְכּ֗ו ּבְֽמֹועֲצֹותֵיהֶֽם: לּ֗ו עַּ֭מִי ׁשֹ

ּכִ֭מְעַט אֹויְבֵיהֶ֣ם ַאכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל צָ֝רֵיהֶ֗ם ָאׁשִ֥יב יָדִֽי: מְׂשַנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה 
יְכַֽחֲׁשּו־֑לֹו וִיהִ֖י עִּתָ֣ם לְעֹולָֽם: וַּֽ֭יַאֲכִילֵהּו מֵחֵ֣לֶב חִּטָ֑ה ּו֝מִּצּ֗ור ּדְבַׁ֣ש 

  ַ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  על שם שבו'. ְוגוֹ  ָלֵבׁש  ּגֵ

, 'ונברא גם האדם המבין רוממות ה ,מעשה בראשית מלאכת
  .קכט' וגו'ה' מלך'לפיכך אומרים  ומלך עליהם.

יְהֹוָ֣ה מָלָךְ֮ ּגֵאּ֪ות לָ֫בֵׁ֥ש לָבֵׁ֣ש יְ֭הֹוָה עֹ֣ז  :קלואומרים כל המזמור
הִתְַאּזָ֑ר ַאף־ּתִּכֹ֥ון ּתֵ֝בֵ֗ל ּבַל־ּתִּמֹֽוט: נָכֹ֣ון ּכִסְאֲךָ֣ מֵָא֑ז מֵֽעֹולָ֣ם ָאּֽתָה: 

ּו נְהָרֹ֣ות קֹולָ֑ם יִׂשְאּ֖ו נְהָרֹ֣ות ּדָכְיָֽם: נָׂשְאּ֤ו נְהָרֹ֨ות | יְֽהֹוָ֗ה נָׂשְא֣
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 ראש השנה ל"א. וברמב"ם בפירוש המשניות. .קכט

 תהילים צ"ג. .קל



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתח

מִּקֹלֹ֨ות | מַ֤יִם רַּבִ֗ים ַאּדִירִ֣ים מִׁשְּבְרֵי־יָ֑ם ַאּדִ֖יר ּבַּמָרֹ֣ום יְהֹוָֽה: 
  עֵֽדֹתֶ֨יךָ | נֶאֶמְנּ֬ו מְאֹ֗ד לְבֵיתְךָ֥ נַאֲוָה־קֹ֑דֶׁש יְ֝הֹוָ֗ה לְאֹ֣רֶךְ יָמִֽים:

קים, על כל חלק תוקעים ומחלקים את המזמור לשלשה חל
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  
ת ]ח[ ּבָ ׁשַ יר ִמְזמֹור, אֹוְמִרים ָהיוּ  ּבְ ת ְליֹום ׁשִ ּבָ ַ על שבו שבת מכל  ,ַהׁשּ

יר ִמְזמֹור מלאכתו. ּלוֹ  ְליֹום, ָלבֹא ֶלָעִתיד ׁשִ ּכֻ ת ׁשֶ ּבָ י ָחהְמנוּ  ׁשַ  ְלַחּיֵ
על שם שבאלף השביעי לא יהיה כי אם הקדוש ברוך  ָהעֹוָלִמים.

ב 'הוא, שנאמר  ּגַ ּיֹום ַההּוא ה'ְוִנׂשְ , לכך אומרים קלא'ְלַבּדֹו ּבַ
, לאלף השביעי, שיומו של 'מזמור שיר ליום השבת'בשבת 

  .קלבהקדוש ברוך הוא הוא אלף שנה

ֹום הַׁשַּּבָֽת: טֹ֗וב לְהֹדֹ֥ות מִזְמֹ֥ור ׁשִ֗יר לְי֣  :קלגואומרים כל המזמור
לַיהֹוָ֑ה ּולְזַּמֵ֖ר לְׁשִמְךָ֣ עֶלְיֹֽון: לְהַּגִ֣יד ּבַּבֹ֣קֶר חַסְּֽדֶ֑ךָ וֶ֝אֱמּֽונָתְךָ֗ 
ּבַּלֵילֹֽות: עֲֽלֵי־עָׂ֭שֹור וַעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִּגָיֹ֣ון ּבְכִּנֹֽור: ּכִ֤י ׂשִּמַחְּתַ֣נִי יְהֹוָ֣ה 
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 ישעיה ב' י"א, י"ז. .קלא

  רע"ב. ומקורו מגמרא ראש השנה ל"א. .קלב
למה התייחד מזמור זה ליום השבת, לכן מפרש ויש לכאורה לתמוה 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 

מת פני כל אדם, והם (א) מזמור שיר להתבונן ולשורר חסדי ה' על ג' מיני עתיד שהן לעומות מג
(ב) מזמור שיר ליום  .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 
מנוחה לחיי העולמים, דהיינו (ג) מזמור שיר גם לעתיד הג' שנועד לאדם, בעת שיהיה  .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.כלולים במזמור הזה, למעיין בכל דבריו היטב

 תהילים צ"ב. .קלג



  באר                           החייםה
 

תט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ׂשֵ֖י יָדֶ֣יךָ אֲרַּנֵֽן: מַה־ּגָדְלּ֣ו מַעֲׂשֶ֣יךָ יְהֹוָ֑ה מְ֝אֹ֗ד עָמְקּ֥ו ּבְפָעֳלֶ֑ךָ ּבְֽמַעֲ
מַחְׁשְבֹתֶֽיךָ: אִֽיׁש־ּבַ֭עַר לֹ֣א יֵדָ֑ע ּו֝כְסִ֗יל לֹא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת: ּבִפְֹר֤חַ 

ד: רְׁשָעִ֨ים | ּכְמֹ֥ו עֵׂ֗שֶב וַּ֭יָצִיצּו ּכָל־ּפֹ֣עֲלֵי ָא֑וֶן לְהִׁשָּֽמְדָ֥ם עֲדֵי־עַֽ
וְַאּתָ֥ה מָרֹ֗ום לְעֹלָ֥ם יְהֹוָֽה: ּכִ֤י הִּנֵ֪ה אֹיְבֶ֡יךָ | יְֽהֹוָ֗ה ּכִֽי־הִּנֵ֣ה אֹיְבֶ֣יךָ 
יֹאבֵ֑דּו יִ֝תְּפָרְדּ֗ו ּכָל־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן: וַּתָ֣רֶם ּכִרְאֵ֣ים קַרְנִ֑י ּבַּ֝לֹתִ֗י ּבְׁשֶ֣מֶן 

עָלַ֥י מְרֵעִ֗ים ּתִׁשְמַ֥עְנָה ָאזְנָֽי: צַּ֭דִיק  רַעֲנָֽן: וַּתַּבֵ֥ט עֵינִ֗י ּבְׁשּ֫ורָ֥י ּבַּקָמִ֖ים
ּכַּתָמָ֣ר יִפְרָ֑ח ּכְאֶ֖רֶז ּבַּלְבָנֹ֣ון יִׂשְּגֶֽה: ׁשְ֭תּולִים ּבְבֵ֣ית יְהֹוָ֑ה ּבְחַצְרֹ֖ות 
אֱלֹהֵ֣ינּו יַפְרִֽיחּו: עֹ֖וד יְנּובּ֣ון ּבְׂשֵיבָ֑ה ּדְׁשֵנִ֖ים וְרַֽעֲנַּנִ֣ים יִהְיּֽו: לְ֭הַּגִיד 

  עַוְלָ֥תָה ּבֹֽו: (עלתה)י־יָׁשָ֣ר יְהֹוָ֑ה צּ֝ורִ֗י וְֽלֹא־ּכִֽ
ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל 

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.

  

שירת  הלוים אומרים בשעת ניסוך היין, ,שבת ף שלמוסקרבן ב
וראשי התיבות של שישה  חלקים.חולקין אותה לששה ו .האזינו

שירת  את םשקוראיוזה באותו האופן  '.הזי"ו ל"ךהחלקים הוא: '
בכל  חלק אחד םבבית הכנסת. ואומרי קרואים ששהב האזינו
ם חוזרי ,בששה שבתותאת שירת האזינו גמרו לאחר ששבת. 

  .קלדומתחילים שוב מתחילת השירה

  

ׁשָּמַ֖יִם וַֽאֲדַּבֵ֑רָה וְתִׁשְמַ֥ע הָָא֖רֶץ אִמְרֵי־פִֽי: יַֽעֲרֹ֤ף אֲזִ֥ינּו הַהַֽ ]קלה[ראשון
ּכַּמָטָר֙ לִקְחִ֔י ּתִּזַ֥ל ּכַּטַ֖ל אִמְרָתִ֑י ּכִׂשְעִירִ֣ם עֲלֵי־דֶׁ֔שֶא וְכִרְבִיבִ֖ים 
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 ראש השנה ל"א. וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קלד

 דברים ל"ב. .קלה



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתי

עֲלֵי־עֵֽׂשֶב: ּכִ֛י ׁשֵ֥ם יְהֹוָ֖ה אֶקְרָ֑א הָבּ֥ו גֹ֖דֶל לֵֽאלֹהֵֽינּו: הַּצּור֙ ּתָמִ֣ים 
עֳלֹ֔ו ּכִ֥י כָל־ּדְרָכָ֖יו מִׁשְּפָ֑ט אֵ֤ל אֱמּונָה֙ וְאֵ֣ין עָ֔וֶל צַּדִ֥יק וְיָׁשָ֖ר הּֽוא: ּפָֽ

ׁשִחֵ֥ת לֹ֛ו לֹ֖א ּבָנָ֣יו מּומָ֑ם ּדֹ֥ור עִּקֵׁ֖ש ּופְתַלְּתֹֽל: הַלְיהֹוָה֙ ּתִגְמְלּו־זֹ֔את 
  עָֽׂשְךָ֖ וַֽיְכֹֽנְנֶֽךָ:עַ֥ם נָבָ֖ל וְלֹ֣א חָכָ֑ם הֲלֹוא־הּוא֙ ָאבִ֣יךָ ּקָנֶ֔ךָ הּ֥וא 

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

כֹר֙ יְמֹ֣ות עֹולָ֔ם ּבִ֖ינּו ׁשְנֹ֣ות ּדֹר־וָדֹ֑ר ׁשְַא֤ל ָאבִ֨יךָ֙ וְיַּגֵ֔דְךָ זְקֵנֶ֖יךָ זְ ]שני[
רּו לָֽךְ: ּבְהַנְחֵ֤ל עֶלְיֹון֙ ּגֹויִ֔ם ּבְהַפְרִידֹ֖ו ּבְנֵ֣י ָאדָ֑ם יַּצֵב֙ ּגְבֻלֹ֣ת וְיֹ֥אמְ

עַּמִ֔ים לְמִסְּפַ֖ר ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵֽל: ּכִ֛י חֵ֥לֶק יְהֹוָ֖ה עַּמֹ֑ו יַֽעֲקֹ֖ב חֶ֥בֶל נַֽחֲלָתֹֽו: 
סֹֽבְבֶ֨נְהּו֙ יְבֹ֣ונְנֵ֔הּו יִּצְרֶ֖נְהּו יִמְצָאֵ֨הּו֙ ּבְאֶ֣רֶץ מִדְּבָ֔ר ּובְתֹ֖הּו יְלֵ֣ל יְׁשִמֹ֑ן יְ

ּכְאִיׁשֹ֥ון עֵינֹֽו: ּכְנֶׁ֨שֶר֙ יָעִ֣יר קִּנֹ֔ו עַל־ּגֹֽוזָָל֖יו יְרַחֵ֑ף יִפְרֹׂ֤ש ּכְנָפָיו֙ 
  יִּקָחֵ֔הּו יִׂשָּאֵ֖הּו עַל־אֶבְרָתֹֽו: יְהֹוָ֖ה ּבָדָ֣ד יַנְחֶּ֑נּו וְאֵ֥ין עִּמֹ֖ו אֵ֥ל נֵכָֽר:

לקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה ומחלקים לשלשה ח
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  

רְּכִבֵ֨הּו֙ עַל־ּבָ֣מֳתֵי ָא֔רֶץ וַּיֹאכַ֖ל ּתְנּובֹ֣ת ׂשָדָ֑י וַּיֵֽנִקֵ֤הּו דְבַׁש֙ יַ ]שלישי[
קָ֜ר וַֽחֲלֵ֣ב צֹ֗אן עִם־חֵ֨לֶב ּכָרִ֜ים מִּסֶ֔לַע וְׁשֶ֖מֶן מֵֽחַלְמִ֥יׁש צּֽור: חֶמְַא֨ת ּבָ

וְאֵילִ֤ים ּבְנֵֽי־בָׁשָן֙ וְעַּתּודִ֔ים עִם־חֵ֖לֶב ּכִלְיֹ֣ות חִּטָ֑ה וְדַם־עֵנָ֖ב 
ּתִׁשְּתֶה־חָֽמֶר: וַּיִׁשְמַ֤ן יְׁשֻרּון֙ וַּיִבְעָ֔ט ׁשָמַ֖נְּתָ עָבִ֣יתָ ּכָׂשִ֑יתָ וַּיִּטׁש֙ אֱלֹ֣וּהַ 

ּור יְׁשֻֽעָתֹֽו: יַקְנִאֻ֖הּו ּבְזָרִ֑ים ּבְתֹֽועֵבֹ֖ת יַכְעִיסֻֽהּו: יִזְּבְחּ֗ו עָׂשָ֔הּו וַיְנַּבֵ֖ל צ֥
ּבָ֔אּו לֹ֥א  בלַׁשֵּדִים֙ לֹ֣א אֱלֹּ֔הַ אֱלֹהִ֖ים לֹ֣א יְדָעּ֑ום חֲדָׁשִים֙ מִּקָרֹ֣
  ׂשְעָרּ֖ום אֲבֹֽתֵיכֶֽם: צּ֥ור יְלָֽדְךָ֖ ּתֶׁ֑שִי וַּתִׁשְּכַ֖ח אֵ֥ל מְחֹֽלְלֶֽךָ:



  באר                           החייםה
 

תיא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

לקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה ומח
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  

ּיַ֥רְא יְהֹוָ֖ה וַּיִנְָא֑ץ מִּכַ֥עַס ּבָנָ֖יו ּובְנֹתָֽיו: וַּיֹ֗אמֶר ַאסְּתִ֤ירָה פָנַי֙ וַ ]רביעי[
י דֹ֤ור ּתַהְּפֻכֹת֙ הֵּ֔מָה ּבָנִ֖ים לֹֽא־אֵמֻ֥ן ּבָֽם: מֵהֶ֔ם אֶרְאֶ֖ה מָ֣ה ַאֽחֲרִיתָ֑ם ּכִ֣

הֵ֚ם קִנְאּ֣ונִי בְלֹא־אֵ֔ל ִּכֽעֲסּ֖ונִי ּבְהַבְלֵיהֶ֑ם וַֽאֲנִי֙ ַאקְנִיאֵ֣ם ּבְלֹא־עָ֔ם ּבְגֹ֥וי 
נָבָ֖ל ַאכְעִיסֵֽם: ּכִי־אֵׁש֙ קָֽדְחָ֣ה בְַאּפִ֔י וַּתִיקַ֖ד עַד־ׁשְאֹ֣ול ּתַחְּתִ֑ית 

אֶ֨רֶץ֙ וִֽיבֻלָּ֔ה וַּתְלַהֵ֖ט מֹֽוסְדֵ֥י הָרִֽים: ַאסְּפֶ֥ה עָלֵ֖ימֹו רָעֹ֑ות חִּצַ֖י  אכַלוַּתֹ֤
אֲכַּלֶה־ּבָֽם: מְזֵ֥י רָעָ֛ב ּולְחֻ֥מֵי רֶׁ֖שֶף וְקֶ֣טֶב מְרִירִ֑י וְׁשֶן־ּבְהֵמֹת֙ 

ים אֵימָ֑ה ־חֶ֔רֶב ּומֵֽחֲדָרִ֖לאֲׁשַּלַח־ּבָ֔ם עִם־חֲמַ֖ת זֹֽחֲלֵ֥י עָפָֽר: מִחּוץ֙ ּתְׁשַּכֶ 
ּגַם־ּבָחּור֙ ּגַם־ּבְתּולָ֔ה יֹונֵ֖ק עִם־אִ֥יׁש ׂשֵיבָֽה: ָאמַ֖רְּתִי ַאפְאֵיהֶ֑ם 
ַאׁשְּבִ֥יתָה ּמֵֽאֱנֹ֖וׁש זִכְרָֽם: לּולֵ֗י ּכַ֤עַס אֹויֵב֙ ָאגּ֔ור ּפֶן־יְנַּכְ֖רּו צָרֵ֑ימֹו 

ת: ּכִי־גֹ֛וי אֹבַ֥ד עֵצֹ֖ות יְהֹוָ֖ה ּפָעַ֥ל ּכָל־זֹֽא לֹ֥אּפֶן־יֹֽאמְרּו֙ יָדֵ֣נּו רָ֔מָה וְ
  הֵּ֑מָה וְאֵ֥ין ּבָהֶ֖ם ּתְבּונָֽה:

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

יכָ֞ה יִרְּדֹ֤ף אֶחָד֙ ּו חָֽכְמּ֖ו יַׂשְּכִ֣ילּו זֹ֑את יָבִ֖ינּו לְַאֽחֲרִיתָֽם: אֵל֥ ]חמישי[
־צּורָ֣ם מְכָרָ֔ם וַֽיהֹוָ֖ה הִסְּגִירָֽם: יאֶ֔לֶף ּוׁשְנַ֖יִם יָנִ֣יסּו רְבָבָ֑ה אִם־לֹא֙ ּכִֽ

ּכִ֛י לֹ֥א כְצּורֵ֖נּו צּוָר֑ם וְאֹֽיְבֵ֖ינּו ּפְלִילִֽים: ּכִֽי־מִּגֶֶ֤פן סְדֹם֙ ּגַפְָנ֔ם 
רֹ֔וׁש ַאׁשְּכְלֹ֥ת מְרֹרֹ֖ת לָֽמֹו: חֲמַ֥ת ּומִׁשַּדְמֹ֖ת עֲמֹרָ֑ה עֲנָבֵ֨מֹו֙ עִּנְבֵי־

וְרֹ֥אׁש ּפְתָנִ֖ים ַאכְזָֽר: הֲלֹא־הּ֖וא ּכָמֻ֣ס עִּמָדִ֑י חָתּ֖ום  םּתַּנִינִ֖ם יֵינָ֑
ּבְאֹֽוצְרֹתָֽי: לִ֤י נָקָם֙ וְׁשִּלֵ֔ם לְעֵ֖ת ּתָמּ֣וט רַגְלָ֑ם ּכִ֤י קָרֹוב֙ יֹום אֵידָ֔ם 



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתיב

ּכִ֤י יִרְאֶה֙  חָ֑םדִ֤ין יְהֹוָה֙ עַּמֹ֔ו וְעַל־עֲבָדָ֖יו יִתְנֶוְחָׁ֖ש עֲתִדֹ֥ת לָֽמֹו: ּכִֽי־יָ
ּכִי־ָא֣זְלַת יָ֔ד וְאֶ֖פֶס עָצּ֥ור וְעָזּֽוב: וְָאמַ֖ר אֵ֣י אֱלֹהֵ֑ימֹו צּ֖ור חָסָ֥יּו בֹֽו: 
י אֲׁשֶ֨ר חֵ֤לֶב זְבָחֵ֨ימֹו֙ יֹאכֵ֔לּו יִׁשְּתּ֖ו יֵ֣ין נְסִיכָ֑ם יָקּ֨ומּו֙ וְיַעְזְרֻכֶ֔ם יְהִ֥

עֲלֵיכֶ֖ם סִתְרָֽה: רְאּ֣ו | עַּתָ֗ה ּכִ֣י אֲנִ֤י אֲנִי֙ הּ֔וא וְאֵ֥ין אֱלֹהִ֖ים עִּמָדִ֑י 
  אֲנִ֧י ָאמִ֣ית וַֽאֲחַּיֶ֗ה מָחַ֨צְּתִי֙ וַֽאֲנִ֣י אֶרְּפָ֔א וְאֵ֥ין מִּיָדִ֖י מַּצִֽיל:

ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה 
ם, משתחווים כל העם שבעזרה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעי

  בפישוט ידים ורגלים.

  

 י֙ י־אֶׂשָּ֥א אֶל־ָׁשמַ֖יִם יָדִ֑י וְָאמַ֕רְּתִי חַ֥י ָאֽנֹכִ֖י לְעֹלָֽם: אִם־ׁשַּנֹותִּכִֽ ]שישי[
ּבְרַ֣ק חַרְּבִ֔י וְתֹאחֵ֥ז ּבְמִׁשְּפָ֖ט יָדִ֑י ָאׁשִ֤יב נָקָם֙ לְצָרָ֔י וְלִמְׂשַנְַא֖י אֲׁשַּלֵֽם: 

יר חִּצַי֙ מִּדָ֔ם וְחַרְּבִ֖י ּתֹאכַ֣ל ּבָׂשָ֑ר מִּדַ֤ם חָלָל֙ וְׁשִבְיָ֔ה מֵרֹ֖אׁש ַאׁשְּכִ֤
ּפַרְעֹ֥ות אֹויֵֽב: הַרְנִ֤ינּו גֹויִם֙ עַּמֹ֔ו ּכִ֥י דַם־עֲבָדָ֖יו יִּקֹ֑ום וְנָקָם֙ יָׁשִ֣יב 

  לְצָרָ֔יו וְכִּפֶ֥ר ַאדְמָתֹ֖ו עַּמֹֽו:
ם תקיעה תרועה ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעי

תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 
  בפישוט ידים ורגלים.

  

בשבת  יםאומר ,של שבת קרבן תמיד של בין הערבייםב
בשבת שניה אומרים  עד 'מי כמוכה'. 'אז ישיר משהראשונה '

' עד סוף השירה. בשבת שלישית אומרים שירת מי כמוכהמ'
  .קלוהבאר
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  באר                           החייםה
 

תיג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ם ומתחילים חוזרי ,שבתות שלשבדר זה את סגמרו לאחר ש
  .קלזשוב מתחילת הסדר

ָא֣ז יָׁשִֽיר־מֹׁשֶה֩ ּובְנֵ֨י יִׂשְרָאֵ֜ל אֶת־הַׁשִּירָ֤ה הַּזֹאת֙ לַֽיהֹוָ֔ה  ]קלח[ראשון
וַּיֹֽאמְרּ֖ו לֵאמֹ֑ר ָאׁשִ֤ירָה ּלַֽיהֹוָה֙ ּכִֽי־גָאֹ֣ה ּגָָא֔ה סּ֥וס וְרֹֽכְבֹ֖ו רָמָ֥ה בַּיָֽם: 

ת֙ יָּ֔ה וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽיׁשּועָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְַאנְוֵ֔הּו אֱלֹהֵ֥י ָאבִ֖י עָּזִ֤י וְזִמְרָ
וַֽאֲרֹֽמְמֶֽנְהּו: יְהֹוָ֖ה אִ֣יׁש מִלְחָמָ֑ה יְהֹוָ֖ה ׁשְמֹֽו: מַרְּכְבֹ֥ת ּפַרְעֹ֛ה וְחֵילֹ֖ו 

ּו יָֽרְדּ֥ו יָרָ֣ה בַּיָ֑ם ּומִבְחַ֥ר ׁשָֽלִׁשָ֖יו טֻּבְעּ֥ו בְיַם־סּֽוף: ּתְהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מ
בִמְצֹולֹ֖ת ּכְמֹו־ָאֽבֶן: יְמִֽינְךָ֣ יְהֹוָ֔ה נֶאְּדָרִ֖י ּבַּכֹ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהֹוָ֖ה ּתִרְעַ֥ץ 
אֹויֵֽב: ּובְרֹ֥ב ּגְאֹֽונְךָ֖ ּתַֽהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ ּתְׁשַּלַח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹֽאכְלֵ֖מֹו ּכַּקַֽׁש: ּובְרּ֤וחַ 

בּ֥ו כְמֹו־נֵ֖ד נֹֽזְלִ֑ים קְָֽפאּ֥ו תְהֹמֹ֖ת ּבְלֶב־יָֽם: ָאמַ֥ר ַאּפֶ֨יךָ֙ נֶ֣עֶרְמּו מַ֔יִם נִּצְ 
אֹויֵ֛ב אֶרְּדֹ֥ף ַאׂשִּ֖יג אֲחַּלֵ֣ק ׁשָלָ֑ל ּתִמְלָאֵ֣מֹו נַפְׁשִ֔י ָארִ֣יק חַרְּבִ֔י 
ּתֹֽורִיׁשֵ֖מֹו יָדִֽי: נָׁשַ֥פְּתָ בְרּֽוחֲךָ֖ ּכִּסָ֣מֹו יָ֑ם צָֽלֲלּו֙ ּכַֽעֹופֶ֔רֶת ּבְמַ֖יִם 

  ירִֽים:ַאּדִ
ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה 
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  

מִֽי־כָמֹ֤כָה ּבָֽאֵלִ֙ם יְהֹוָ֔ה מִ֥י ּכָמֹ֖כָה נֶאְּדָ֣ר ּבַּקֹ֑דֶׁש נֹורָ֥א תְהִּלֹ֖ת  [שני]
ינְךָ֔ ּתִבְלָעֵ֖מֹו ָאֽרֶץ: נָחִ֥יתָ בְחַסְּדְךָ֖ עַם־זּ֣ו ּגָָא֑לְּתָ עֹׂ֥שֵה פֶֽלֶא: נָטִ֨יתָ֙ יְמִ֣

נֵהַ֥לְּתָ בְעָּזְךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְׁשֶֽךָ: ׁשָֽמְעּ֥ו עַּמִ֖ים יִרְּגָזּ֑ון חִ֣יל ָאחַ֔ז יֹֽׁשְבֵ֖י 
ד נָמֹ֕גּו ּכֹ֖ל ּפְלָֽׁשֶת: ָא֤ז נִבְהֲלּו֙ ַאּלּופֵ֣י אֱדֹ֔ום אֵילֵ֣י מֹוָא֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מֹו רָ֑עַ

יֹֽׁשְבֵ֥י כְנָֽעַן: ּתִּפֹ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֨תָה֙ וָפַ֔חַד ּבִגְדֹ֥ל זְרֹֽועֲךָ֖ יִּדְמּ֣ו ּכָָא֑בֶן 
 

W      באר�התמיד�      X   
  

 ראש השנה ל"א. וברש"י. .קלז

 שמות ט"ו. .קלח



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתיד

עַד־יַֽעֲבֹ֤ר עַּמְךָ֙ יְהֹוָ֔ה עַֽד־יַֽעֲבֹ֖ר עַם־זּ֥ו קָנִֽיתָ: ּתְבִאֵ֗מֹו וְתִּטָעֵ֨מֹו֙ ּבְהַ֣ר 
ּפָעַ֖לְּתָ יְהֹוָ֑ה מִּקְדָׁ֕ש אֲדֹנָ֖י ּכֹֽונְנּ֥ו יָדֶֽיךָ: יְהֹוָ֥ה נַֽחֲלָֽתְךָ֔ מָכֹ֧ון לְׁשִבְּתְךָ֛ 

| יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד: ּכִ֣י בָא֩ סּ֨וס ּפַרְעֹ֜ה ּבְרִכְּבֹ֤ו ּובְפָֽרָׁשָיו֙ ּבַּיָ֔ם וַּיָׁ֧שֶב 
  ּבְתֹ֥וךְ הַּיָֽם: יְהֹוָ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַּיָ֑ם ּובְנֵ֧י יִׂשְרָאֵ֛ל הָֽלְכּ֥ו בַּיַּבָׁשָ֖ה

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

 עֲלִ֥י בְאֵ֖ר עֱנּו־לָּֽה:ָא֚ז יָׁשִ֣יר יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־הַׁשִּירָ֖ה הַּזֹ֑את  ]קלט[שלישי
ָּכרּ֨והָ֙ נְדִיבֵ֣י הָעָ֔ם ּבִמְחֹקֵ֖ק ּבְמִׁשְעֲנֹתָ֑ם ּומִּמִדְּבָ֖ר ּבְאֵ֞ר חֲפָרּ֣והָ ׂשָרִ֗ים 

מַּתָנָֽה: ּומִּמַּתָנָ֖ה נַֽחֲלִיאֵ֑ל ּומִּנַֽחֲלִיאֵ֖ל ּבָמֹֽות: ּומִּבָמֹ֗ות הַּגַיְא֙ אֲׁשֶר֙ 
  ּבִׂשְדֵ֣ה מֹוָא֔ב רֹ֖אׁש הַּפִסְּגָ֑ה וְנִׁשְקָ֖פָה עַל־ּפְנֵ֥י הַיְׁשִימֹֽן:

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים אומרים הוא  בקרבן מוסף של ראש השנה,
  .קמ'הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב'

יום חמישי בתמיד שהשיר של  ,חמישייום ראש השנה באם חל ו
תמיד ב יםאומר ולא הי ',הרנינו לאלהים עוזנול שחר הוא 'ש

אלא  יחזרו ויכפלו אותו במוסף,מפני ש ',הרנינו' של שחר
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 במדבר כ"א י"ז. .קלט

 ראש השנה ל: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קמ



  באר                           החייםה
 

תטו  חיי תמיד משנה ד פרק ז

הסירותי מסבל ' קמאבתמיד של שחר מתחיל לומר רק מהפסוק
שבהמשך הפרק הזה. ובמוסף אומר מתחילת הפרק  קמב'שכמו

  .קמג'הרנינו'

עַֽל־הַּגִּתִ֬ית לְָאסָֽף: לַמְנַּצֵ֬חַ |  :קמדאומרים במוסף את כל המזמור
ׂשְֽאּו־זִ֭מְרָה ּותְנּו־תֹ֑ף  הַ֭רְנִינּו ֵלאלֹהִ֣ים עּוּזֵ֑נּו הָ֝רִ֗יעּו ֵלאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב:

ּכִּנֹ֖ור נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל: ּתִקְעּ֣ו בַחֹ֣דֶׁש ׁשֹופָ֑ר ּבַּ֝כֵ֗סֶה לְיֹ֣ום חַּגֵֽנּו: ּכִ֤י חֹ֣ק 
אלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב: עֵ֤דּות | ּבִֽיהֹ֘וסֵ֤ף ׂשָמֹ֗ו ּבְ֭צֵאתֹו לְיִׂשְרָאֵ֣ל הּ֑וא מִׁ֝שְּפָ֗ט לֵ

 הֲסִירֹ֣ותִי מִּסֵ֣בֶל ׁשִכְמֹ֑ועַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם ׂשְפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְּתִי אֶׁשְמָֽע: 
אֶ֭עֶנְךָ ּבְסֵ֣תֶר רַ֑עַם  ּלְצֶּ֥ךָּכַּ֝פָ֗יו מִּדּ֥וד ּתַעֲבֹֽרְנָה: ּבַּצָרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫

נְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה: ׁשְמַ֣ע עַּ֭מִי וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ יִׂ֝שְרָאֵ֗ל אֶבְחָֽ
אִם־ּתִֽׁשְמַֽע־לִֽי: לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִׁ֝שְּתַחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר: ָאנֹכִ֨י 

וַאֲמַלְאֵֽהּו: הַּֽ֭מַעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־ּפִ֝֗יךָ  יךָ | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗ 
וְלֹא־ׁשָמַ֣ע עַּמִ֣י לְקֹולִ֑י וְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל לֹא־ָא֥בָה לִֽי: וָֽ֭אֲׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְרִירּ֣ות 

ּבִדְרָכַ֥י יְהַּלֵֽכּו:  רָאֵ֗ללִּבָ֑ם יֵ֝לְכּ֗ו ּבְֽמֹועֲצֹותֵיהֶֽם: לּ֗ו עַּ֭מִי ׁשֹמֵ֣עַֽ לִ֑י יִׂ֝שְ
ל צָ֝רֵיהֶ֗ם ָאׁשִ֥יב יָדִֽי: מְׂשַנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה ּכִ֭מְעַט אֹויְבֵיהֶ֣ם ַאכְנִ֑יעַ וְעַ֥

יְכַֽחֲׁשּו־֑לֹו וִיהִ֖י עִּתָ֣ם לְעֹולָֽם: וַּֽ֭יַאֲכִילֵהּו מֵחֵ֣לֶב חִּטָ֑ה ּו֝מִּצּ֗ור ּדְבַׁ֣ש 
  ַאׂשְּבִיעֶֽךָ:

ומחלקים את המזמור לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים 
שתחווים כל תקיעה תרועה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, מ

  העם שבעזרה בפישוט ידים ורגלים.
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 תהילים פ"א ז'. .קמא

 מבית האסורים (רש"י ראש השנה ל:).מפני שבראש השנה יצא יוסף  .קמב

 ראש השנה ל: וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קמג

 תהילים פ"א. .קמד



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתטז

השיר שהלוים  ,של ראש השנה קרבן תמיד של בין הערבייםב
  .קמה'קול ה' יחיל מדבר' אומרים הוא

והטעם הוא כדי להזכיר בראש השנה זכות קול שופרות של 
  .קמומתן תורה

לַ֝יהֹוָ֗ה ּכָבֹ֥וד  מִזְמֹ֗ור לְדָ֫וִ֥ד הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּבְנֵ֣י אֵלִ֑ים הָבּ֥ו :קמזואומרים
וָעֹֽז: הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּכְבֹ֣וד ׁשְמֹ֑ו הִׁשְּתַחֲוּ֥ו לַ֝יהֹוָ֗ה ּבְהַדְרַת־קֹֽדֶׁש: קֹ֥ול 
יְהֹוָ֗ה עַל־הַּ֫מָ֥יִם אֵֽל־הַּכָבֹ֥וד הִרְעִ֑ים יְ֝הֹוָ֗ה עַל־מַ֥יִם רַּבִֽים: קֹול־יְהֹוָ֥ה 

הֹוָה ׁשֹבֵ֣ר אֲרָזִ֑ים וַיְׁשַּבֵ֥ר יְ֝הֹוָ֗ה ּבַּכֹ֑חַ קֹ֥ול יְ֝הֹוָ֗ה ּבֶהָדָֽר: קֹ֣ול יְ֭
אֶת־ַארְזֵ֥י הַּלְבָנֹֽון: וַּיַרְקִידֵ֥ם ּכְמֹו־עֵ֑גֶל לְבָנֹ֥ון וְׂ֝שִרְיֹ֗ן ּכְמֹ֣ו בֶן־רְאֵמִֽים: 

יָחִ֥יל יְ֝הֹוָ֗ה  קֹ֣ול יְ֭הֹוָה יָחִ֣יל מִדְּבָ֑רקֹול־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַהֲבֹ֥ות אֵֽׁש: 
: קֹ֤ול יְהֹוָ֨ה | יְחֹולֵ֣ל ַאּיָלֹות֮ וַּֽיֶחֱׂשֹ֪ף יְעָ֫רֹ֥ות ּובְהֵיכָלֹ֑ו מִדְּבַ֥ר קָדֵֽׁש

ּכֻּ֝לֹ֗ו אֹמֵ֥ר ּכָבֹֽוד: יְ֭הֹוָה לַּמַּבּ֣ול יָׁשָ֑ב וַּיֵׁ֥שֶב יְ֝הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעֹולָֽם: יְֽהֹוָ֗ה 
  עֹ֖ז לְעַּמֹ֣ו יִּתֵ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַּמֹ֣ו בַׁשָּלֹֽום:

מחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה ו
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים אומרים הוא 'לדוד  במוסף של יום הכיפורים,
  .קמחברכי נפשי'
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 ראש השנה ל: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ט'. .קמה

 רש"י ראש השנה ל: .קמו

 תהילים כ"ט. .קמז

  פורים.מסכת סופרים י"ט ב'. סידור היעב"ץ בסדר קרבן מוסף של יום הכי .קמח
הטעם שאומרים פרק זה, נראה מפני שרוב הפרק מדבר ממש על ענייני יום הכיפורים, מחילת 

 עוונות, וכו'.



  באר                           החייםה
 

תיז  חיי תמיד משנה ד פרק ז

ת־ׁשֵ֥ם אֶת־יְהֹוָ֑ה וְכָל־קְ֝רָבַ֗י אֶ ְלדָוִ֙ד | ּבָרְכִ֣י נַ֭פְׁשִי: קמטואומרים
קָדְׁשֹֽו: ּבָרְכִ֣י נַ֭פְׁשִי אֶת־יְהֹוָ֑ה וְַאל־ּתִׁ֝שְּכְחִ֗י ּכָל־ּגְמּולָֽיו: הַּסֹלֵ֥חַ 
לְכָל־עֲֹונֵ֑כִי הָ֝רֹפֵ֗א לְָכל־ּתַחֲלָֻאֽיְכִי: הַּגֹואֵ֣ל מִׁשַּ֣חַת חַּיָ֑יְכִי הַֽ֝מְעַּטְרֵ֗כִי 

ךְ ּתִתְחַּדֵׁ֖ש ּכַּנֶׁ֣שֶר נְעּורָֽיְכִי: עֹׂשֵ֣ה חֶ֣סֶד וְרַחֲמִֽים: הַּמַׂשְּבִ֣יַע ּבַּטֹ֣וב עֶדְיֵ֑
צְדָקֹ֣ות יְהֹוָ֑ה ּו֝מִׁשְּפָטִ֗ים לְכָל־עֲׁשּוקִֽים: יֹודִ֣יעַ ּדְרָכָ֣יו לְמֹׁשֶ֑ה לִבְנֵ֥י 
יִׂ֝שְרָאֵ֗ל עֲלִילֹֽותָיו: רַחּ֣ום וְחַּ֣נּון יְהֹוָ֑ה אֶ֖רֶךְ ַאּפַ֣יִם וְרַב־חֶָֽסד: 

יב וְלֹ֖א לְעֹולָ֣ם יִּטֹֽור: לֹ֣א כַ֭חֲטָאֵינּו עָׂ֣שָה לָ֑נּו וְלֹ֥א לֹֽא־לָנֶ֥צַח יָרִ֑
כַ֝עֲֹונֹתֵ֗ינּו ּגָמַ֥ל עָלֵֽינּו: ּכִ֤י כִגְבֹּ֣הַ ׁשָ֭מַיִם עַל־הָָא֑רֶץ ּגָבַ֥ר חַ֝סְּדֹ֗ו 

ּכְרֵַח֣ם עַל־יְרֵָאֽיו: ּכִרְחֹ֣ק מִ֭זְָרח מִּֽמַֽעֲרָ֑ב הִֽרְחִ֥יק מִּ֝מֶּ֗נּו אֶת־ּפְׁשָעֵֽינּו: 
ָא֭ב עַל־ּבָנִ֑ים רִחַ֥ם יְ֝הֹוָ֗ה עַל־יְרֵָאֽיו: ּכִי־הּ֖וא יָדַ֣ע יִצְרֵ֑נּו זָ֝כּ֗ור 
ּכִי־עָפָ֥ר אֲנָֽחְנּו: אֱ֭נֹוׁש ּכֶחָצִ֣יר יָמָ֑יו ּכְצִ֥יץ הַׂ֝שָּדֶ֗ה ּכֵ֣ן יָצִֽיץ: ּכִ֤י רּ֣וחַ 

ֹומֹֽו: וְחֶ֤סֶד יְהֹוָ֙ה | מֵעֹולָ֣ם עָֽבְרָה־ּבֹ֣ו וְאֵינֶּ֑נּו וְלֹא־יַּכִירֶּ֖נּו עֹ֣וד מְק
וְעַד־עֹ֭ולָם עַל־יְרֵָא֑יו וְ֝צִדְקָתֹ֗ו לִבְנֵ֥י בָנִֽים: לְׁשֹמְרֵ֥י בְרִיתֹ֑ו ּולְזֹכְרֵ֥י 
פִּ֝קֻדָ֗יו לַעֲׂשֹותָֽם: יְֽהֹוָ֗ה ּבַׁ֭שָּמַיִם הֵכִ֣ין ּכִסְאֹ֑ו ּו֝מַלְכּותֹ֗ו ּבַּכֹ֥ל מָׁשָֽלָה: 

לְָא֫כָ֥יו ּגִּבֹ֣רֵי כֹ֭חַ עֹׂשֵ֣י דְבָרֹ֑ו לִׁ֝שְמֹ֗עַ ּבְקֹ֣ול ּדְבָרֹֽו: ּבָרְכּ֣ו ּבָרְכּ֥ו יְהֹוָ֗ה מַ
יְ֭הֹוָה ּכָל־צְבָָא֑יו מְׁ֝שָרְתָ֗יו עֹׂשֵ֥י רְצֹונֹֽו: ּבָרְכּ֤ו יְהֹוָ֙ה | ּכָֽל־מַעֲׂשָ֗יו 

  ּבְכָל־מְקֹמֹ֥ות מֶמְׁשַלְּתֹ֑ו ּבָרְכִ֥י נַ֝פְׁשִ֗י אֶת־יְהֹוָֽה:
ם לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה ומחלקי

תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 
  בפישוט ידים ורגלים.
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 חיי תמיד מסכת תמידתיח

השיר שהלוים  במוסף של היום הראשון של חג הסוכות,
  .קנאומרים הוא 'נודע ביהודה'

 ע ּבִֽיהּודָ֣הנֹודָ֣לַמְנַּצֵ֥חַ ּבִנְגִינֹ֑ת מִזְמֹ֖ור לְָאסָ֣ף ׁשִֽיר: : קנאואומרים
אֱלֹהִ֑ים ּבְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל ּגָדֹ֥ול ׁשְמֹֽו: וַיְהִ֣י בְׁשָלֵ֣ם סֻּכֹ֑ו ּומְעֹ֖ונָתֹ֣ו בְצִּיֹֽון: 
ׁשָּ֭מָה ׁשִּבַ֣ר רִׁשְפֵי־קֶָׁ֑שת מָגֵ֬ן וְחֶ֖רֶב ּומִלְחָמָ֣ה סֶֽלָה: נָ֭אֹור ַאּתָ֥ה ַאּדִ֗יר 

רֵי לֵ֭ב נָמּ֣ו ׁשְנָתָ֑ם וְלֹא־מָצְאּ֖ו מֵֽהַרְרֵי־טָֽרֶף: אֶׁשְּתֹולְלּ֨ו | ַאּבִ֣י
כָל־ַאנְׁשֵי־חַ֣יִל יְדֵיהֶֽם: מִּ֭גַעֲרָ֣תְךָ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֑ב נִ֝רְּדָ֗ם וְרֶ֣כֶב וָסּֽוס: 
ַאּתָ֤ה | נֹ֥ורָא ַאּ֗תָה ּומִֽי־יַעֲמֹ֥ד לְפָנֶ֗יךָ מֵָא֥ז ַאּפֶֽךָ: מִׁ֭שָּמַיִם הִׁשְמַ֣עְּתָ 

וְׁשָקָֽטָה: ּבְקּום־לַּמִׁשְּפָ֥ט אֱלֹהִ֑ים לְהֹוׁשִ֖יעַ ּדִ֑ין אֶ֖רֶץ יָֽרְָא֣ה 
 ּוּכָל־עַנְוֵי־אֶ֣רֶץ סֶֽלָה: ּכִֽי־חֲמַ֣ת ָאדָ֣ם ּתֹודֶּ֑ךָ ׁשְאֵרִ֖ית חֵמֹ֣ת ּתַחְּגֹֽר: נִֽדֲר֣

וְׁשַּלְמּו֮ לַיהֹוָ֪ה אֱֽלֹהֵ֫יכֶ֥ם ּכָל־סְבִיבָ֑יו יֹובִ֥ילּו ׁשַ֝֗י לַּמֹורָֽא: יִ֭בְצֹר רּ֣וחַ 
  נְגִידִ֑ים נֹ֝ורָ֗א לְמַלְכֵי־ָאֽרֶץ:

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 הראשון של חול המועד סוכות,
  .קנבאומרים הוא 'הבו לה' בני אלים'
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  מסכת סופרים י"ט ב'. .קנ
  הטעם שאומרים פרק זה, נראה מפני שכתוב בו 'ויהי בשלם סוכו', מלשון סוכה.

מענין חג  (פרק יד)תוב בסוף זכריה וראה גם את השייכות של המשך מזמור זה, עם מה שכ
 הסוכות. שזה ההפטרה ליום הראשון של חג הסוכות.

 תהילים ע"ו. .קנא

 סוכה נ"ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א. .קנב



  באר                           החייםה
 

תיט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

שהיום תחלת שמחת בית השואבה דהיינו י והטעם הוא מפנ
על שם ניסוך  'קול ה' על המים'ובאותו מזמור  ',כבוד ועוז'

  .קנגהמים

הָבּ֥ו  הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּבְנֵ֣י אֵלִ֑יםמִזְמֹ֗ור לְדָ֫וִ֥ד  :קנדואומרים כל המזמור
לַ֝יהֹוָ֗ה  לַ֝יהֹוָ֗ה ּכָבֹ֥וד וָעֹֽז: הָבּ֣ו לַֽ֭יהֹוָה ּכְבֹ֣וד ׁשְמֹ֑ו הִׁשְּתַחֲוּ֥ו

ּבְהַדְרַת־קֹֽדֶׁש: קֹ֥ול יְהֹוָ֗ה עַל־הַּ֫מָ֥יִם אֵֽל־הַּכָבֹ֥וד הִרְעִ֑ים יְ֝הֹוָ֗ה 
עַל־מַ֥יִם רַּבִֽים: קֹול־ְיהֹוָ֥ה ּבַּכֹ֑חַ קֹ֥ול יְ֝הֹוָ֗ה ּבֶהָדָֽר: קֹ֣ול יְ֭הֹוָה ׁשֹבֵ֣ר 

רְקִידֵ֥ם ּכְמֹו־עֵ֑גֶל לְבָנֹ֥ון אֲרָזִ֑ים וַיְׁשַּבֵ֥ר יְ֝הֹוָ֗ה אֶת־ַארְזֵ֥י הַּלְבָנֹֽון: וַּיַ
וְׂ֝שִרְיֹ֗ן ּכְמֹ֣ו בֶן־רְאֵמִֽים: קֹול־יְהֹוָ֥ה חֹצֵ֗ב לַהֲבֹ֥ות אֵֽׁש: קֹ֣ול יְ֭הֹוָה 
יָחִ֣יל מִדְּבָ֑ר יָחִ֥יל יְ֝הֹוָ֗ה מִדְּבַ֥ר קָדֵֽׁש: קֹ֤ול יְהֹוָ֨ה | יְחֹולֵ֣ל ַאּיָלֹות֮ 

ּכֻּ֝לֹ֗ו אֹמֵ֥ר ּכָבֹֽוד: יְ֭הֹוָה לַּמַּבּ֣ול יָׁשָ֑ב וַּיֵׁ֥שֶב  וַּֽיֶחֱׂשֹ֪ף יְעָ֫רֹ֥ות ּובְהֵיכָלֹ֑ו
יְ֝הֹוָ֗ה מֶ֣לֶךְ לְעֹולָֽם: יְֽהֹוָ֗ה עֹ֖ז לְעַּמֹ֣ו יִּתֵ֑ן יְהֹוָ֓ה | יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַּמֹ֣ו 

  בַׁשָּלֹֽום:
ומחלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה 

חווים כל העם שבעזרה תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משת
  בפישוט ידים ורגלים.

  

השיר שהלוים  במוסף של יום השני של חול המועד סוכות,
  .קנהאומרים הוא 'ולרשע אמר אלהים'

לנאספים  םכל המזמור דברי כבושין הוהטעם הוא מפני ש
מה לך לספר 'ומוכיחם  ,לעזרה למצות החג ושמחים שמחת החג
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 חיי תמיד מסכת תמידתכ

עם שאר עמי אם אינך  למה לך לבא לבית זה ,כלומר ',קיוח
זבח לאלהים תודה ושלם 'ב וובאותו מזמור כת .חוזר בתשובה
על שחג הסוכות זמן בל תאחר הוא לשלש  ',לעליון נדריך
זובח תודה יכבדנני ושם דרך 'וסוף המזמור  ם,רגלים כסדר

  .קנובישע אלהים' אראנו

ּבֶ֥ר וַּיִקְרָא־ָאֶ֑רץ מִזְמֹ֗ור לְָא֫סָ֥ף אֵ֤ל | אֱֽלֹהִ֡ים יְֽהֹוָ֗ה ּדִ :קנזואומרים
מִּמִזְרַח־ׁשֶ֝֗מֶׁש עַד־מְבֹאֹֽו: מִּצִּיֹ֥ון מִכְלַל־יֹ֗פִי אֱלֹהִ֥ים הֹופִֽיעַ: יָ֤בֹ֥א 
אֱלֹהֵ֗ינּו וְַֽאל־יֶ֫חֱרַׁ֥ש ֵאׁש־לְפָנָ֥יו ּתֹאכֵ֑ל ּו֝סְבִיבָ֗יו נִׂשְעֲרָ֥ה מְאֹֽד: יִקְרָ֣א 

ין עַּמֹֽו: אִסְפּו־לִ֥י חֲסִידָ֑י ּכֹרְתֵ֖י אֶל־הַׁשָּמַ֣יִם מֵעָ֑ל וְאֶל־הָָ֝א֗רֶץ לָדִ֥
בְרִיתִ֣י עֲלֵי־זָֽבַח: וַּיַּגִ֣ידּו ׁשָמַ֣יִם צִדְקֹ֑ו ּכִֽי־אֱלֹהִ֓ים | ׁשֹפֵ֖ט הּ֣וא סֶֽלָה: 
ׁשִמְעָ֤ה עַּמִ֨י | וַאֲדַּבֵ֗רָה יִׂ֭שְרָאֵל וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ אֱלֹהִ֖ים אֱלֹהֶ֣יךָ ָאנֹֽכִי: 

ךָ אֹוכִיחֶ֑ךָ וְעֹולֹתֶ֖יךָ לְנֶגְּדִ֣י תָמִֽיד: לֹא־אֶּקַ֣ח מִּבֵיתְךָ֣ פָ֑ר לֹ֣א עַל־זְ֭בָחֶי
מִּ֝מִכְלְאֹתֶ֗יךָ עַּתּודִֽים: ּכִי־לִ֥י כָל־חַיְתֹו־יָ֑עַר ּבְ֝הֵמֹ֗ות ּבְהַרְרֵי־ָאֽלֶף: 

ךְ יָ֭דַעְּתִי ּכָל־עֹ֣וף הָרִ֑ים וְזִ֥יז ׂשָ֝דַ֗י עִּמָדִֽי: אִם־אֶ֭רְעַב לֹא־אֹ֣מַר לָ֑
ּכִי־לִ֥י תֵ֝בֵ֗ל ּומְלָֹאּֽה: הַֽ֭אֹוכַל ּבְׂשַ֣ר ַאּבִירִ֑ים וְדַ֖ם עַּתּודִ֣ים אֶׁשְּתֶֽה: 
זְבַ֣ח לֵאלֹהִ֣ים ּתֹודָ֑ה וְׁשַּלֵ֖ם לְעֶלְיֹ֣ון נְדָרֶֽיךָ: ּו֭קְרָאֵנִי ּבְיֹ֣ום צָרָ֑ה 

ה־ּלְ֭ךָ לְסַּפֵ֣ר חֻּקָ֑י מַ וְלָ֤רָׁשָ֨ע | ָא֘מַ֤ר אֱלֹהִ֗יםאֲ֝חַּלֶצְךָ֗ ּוֽתְכַּבְדֵֽנִי: 
וַּתִׂשָּ֖א בְרִיתִ֣י עֲלֵי־פִֽיךָ: וְַ֭אּתָה ׂשָנֵ֣אתָ מּוסָ֑ר וַּתַׁשְלֵ֖ךְ ּדְבָרַ֣י ַאחֲרֶֽיךָ: 
אִם־רָאִ֣יתָ גַּ֭נָב וַּתִ֣רֶץ עִּמֹ֑ו וְעִ֖ם מְנָאֲפִ֣ים חֶלְקֶֽךָ: ּפִ֭יךָ ׁשָלַ֣חְּתָ בְרָעָ֑ה 

ה: ּתֵׁ֭שֵב ּבְָאחִ֣יךָ תְדַּבֵ֑ר ּבְבֶֽן־אִּ֝מְךָ֗ ּתִּתֶן־ּדֹֽפִי: ּו֝לְׁשֹונְךָ֗ ּתַצְמִ֥יד מִרְמָֽ 
אֵּ֤לֶה עָׂשִ֨יתָ | וְֽהֶחֱרַׁ֗שְּתִי ּדִּמִ֗יתָ הֱֽיֹות־אֶֽהְיֶ֥ה כָמֹ֑וךָ אֹוכִיחֲךָ֖ וְאֶֽעֶרְכָ֣ה 
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  באר                           החייםה
 

תכא  חיי תמיד ד משנה פרק ז

ל: זֹבֵ֥חַ לְעֵינֶֽיךָ: ּבִֽינּו־נָ֣א זֹ֭את ׁשֹכְחֵ֣י אֱלֹ֑וּהַ ּפֶן־אֶ֝טְרֹ֗ף וְאֵ֣ין מַּצִֽי
  ּתֹודָ֗ה יְֽכַּ֫בְדָ֥נְנִי וְׂשָ֥ם ּדֶ֑רֶךְ ַא֝רְאֶּ֗נּו ּבְיֵׁ֣שַע אֱלֹהִֽים:

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

  בפישוט ידים ורגלים.

  

שהלוים השיר  במוסף של יום השלישי של חול המועד סוכות,
  .קנחאומרים הוא 'מי יקום לי עם מרעים'

 ,צרותהמדברת על  'מי יקום לי'שפרשת  והטעם הוא מפני
שהיו משועבדין בבית שני תחת מלכי פרס ומלכי יון ומלכי 

 ,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' ,מעט שכנה דומה נפשיעזרתה לי כ
אף לפי צרותינו אין  ,כלומר ,שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו

  .קנטמלבא להשתעשע בתנחומיך םאנו נמנעי

מִֽי־יִתְיַּצֵ֥ב לִ֝י עִם־ּפֹ֥עֲלֵי ָאֽוֶן:  מִֽי־יָקּ֣ום לִ֭י עִם־מְרֵעִ֑ים :קסואומרים
מְעַ֓ט | ׁשָֽכְנָ֖ה דּומָ֣ה נַפְׁשִֽי: אִם־ָא֭מַרְּתִי לּולֵ֣י יְ֭הֹוָה עֶזְרָ֣תָה ּלִ֑י ּכִ

מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַסְּדְךָ֥ יְ֝הֹוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי: ּבְרֹ֣ב ׂשַרְעַּפַ֣י ּבְקִרְּבִ֑י ּתַ֝נְחּומֶ֗יךָ 
יְֽׁשַעַׁשְעּ֥ו נַפְׁשִֽי: הַֽ֭יְָחבְרְךָ ּכִּסֵ֣א הַּוֹ֑ות יֹצֵ֖ר עָמָ֣ל עֲלֵי־חֹֽק: יָ֭גֹוּדּו 

־נֶ֣פֶׁש צַּדִ֑יק וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְׁשִֽיעּו: וַיְהִ֬י יְהֹוָ֣ה לִ֣י לְמִׂשְּגָ֑ב וֵ֝אלֹהַ֗י עַל
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  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכב

לְצּ֣ור מַחְסִֽי: וַּיָׁ֤שֶב עֲלֵיהֶ֨ם | אֶת־אֹונָ֗ם ּובְרָעָתָ֥ם יַצְמִיתֵ֑ם יַ֝צְמִיתֵ֗ם 
  יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו:

  

ים השיר שהלו במוסף של יום הרביעי של חול המועד סוכות,
  .קסאאומרים הוא 'בינו בוערים בעם'

שהוא זמן אסיף  ,מפני שעכשיו זמן מתנות ענייםוהטעם הוא 
 ימים האחרוניםה םוכשמגיעי .זמן לקט שכחה ופאה ומעשר עני

 םלפניה איםקור ,קרובים לפרוש ולשוב לבתיהם םשה של סוכות
ולא  ,שהמעשרות בצנעה אף על פיו .להוכיחם שיעשרו כראוי

 'בינו בוערים בעם'לכך אומר  ,רואנו ומי יודענויאמרו מי 
הנוטע אזן הלא ישמע אם ' ,שאומרים בלבם מי יגיד מעשינו

  .קסבוגו' 'יוצר עין הלא יביט היוסר גוים הלא יוכיח

ּו֝כְסִילִ֗ים מָתַ֥י ּתַׂשְּכִֽילּו: הֲנֹ֣טַֽע אֹ֖זֶן  ּבִ֭ינּו ּבֲֹערִ֣ים ּבָָע֑ם :קסגואומרים
ם־יֹ֥צֵֽר עַ֝֗יִן הֲלֹ֣א יַּבִֽיט: הֲיֹסֵ֣ר ּגֹ֭ויִם הֲלֹ֣א יֹוכִ֑יחַ הֲלֹ֣א יִׁשְמָ֑ע אִֽ

הַֽמְלַּמֵ֖ד ָאדָ֣ם ּדָֽעַת: יְֽהוָ֗ה יֹ֭דֵעַ מַחְׁשְבֹ֣ות ָאדָ֑ם ּכִי־הֵּ֥מָה הָֽבֶל: ַאׁשְרֵ֤י 
ֹו מִ֣ימֵי | הַּגֶ֣בֶר אֲׁשֶר־ּתְיַּסְרֶּ֣נּו ּיָּ֑ה ּוֽמִּתֹורָתְךָ֥ תְלַּמְדֶּֽנּו: לְהַׁשְקִ֣יט ל֖

רָ֑ע עַ֤ד יִּכָרֶ֖ה לָרָׁשָ֣ע ׁשָֽחַת: ּכִ֤י | לֹא־יִּטֹׁ֣ש יְהֹוָ֣ה עַּמֹ֑ו וְ֝נַחֲלָתֹ֗ו לֹ֣א 
  יַעֲזֹֽב: ּכִֽי־עַד־צֶ֭דֶק יָׁשּ֣וב מִׁשְּפָ֑ט וְַ֝אחֲרָ֗יו ּכָל־יִׁשְרֵי־לֵֽב:

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

  בפישוט ידים ורגלים.
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תכג  חיי תמיד משנה ד פרק ז

  

השיר שהלוים  במוסף של יום החמישי של חול המועד סוכות,
  .קסדאומרים 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 ,געליהם בח םשנידוני
אנכי 'ב במזמור זה ווכת ,על הגשמים וצריכים להם םשמתפללי

שאשלח  'ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו
ומצור דבש ויאכילהו מחלב חטה 'וסוף המזמור  ,לכם ברכה

  .קסהאשביעך'

מִּדּ֥וד ּתַעֲבֹֽרְנָה: ּבַּצָרָ֥ה ּכַּ֝פָ֗יו  הֲסִירֹ֣ותִי ִמּסֵ֣בֶל ׁשִכְמֹ֑ו :קסוואומרים
אֶ֭עֶנְךָ ּבְסֵ֣תֶר רַ֑עַם אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה:  ּלְצֶּ֥ךָקָרָ֗אתָ וָאֲחַ֫

ׁשְמַ֣ע עַּ֭מִי וְָאעִ֣ידָה ּבָ֑ךְ יִׂ֝שְרָאֵ֗ל אִם־ּתִֽׁשְמַֽע־לִֽי: לֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֭ךָ אֵ֣ל זָ֑ר 
הַּֽ֭מַעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ  יךָל נֵכָֽר: ָאנֹכִ֨י | יְהֹ֘וָ֤ה אֱלֹהֶ֗וְלֹ֥א תִׁ֝שְּתַחֲוֶ֗ה לְאֵ֣

מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־ּפִ֝֗יךָ וַאֲמַלְאֵֽהּו: וְלֹא־ׁשָמַ֣ע עַּמִ֣י לְקֹולִ֑י וְ֝יִׂשְרָאֵ֗ל 
י לֹא־ָא֥בָה לִֽי: וָֽ֭אֲׁשַּלְחֵהּו ּבִׁשְרִירּ֣ות לִּבָ֑ם יֵ֝לְכּ֗ו ּבְֽמֹועֲצֹותֵיהֶֽם: לּ֗ו עַּ֭מִ 

ּבִדְרָכַ֥י יְהַּלֵֽכּו: ּכִ֭מְעַט אֹויְבֵיהֶ֣ם ַאכְנִ֑יעַ וְעַ֥ל  רָאֵ֗לׁשֹמֵ֣עַֽ לִ֑י יִׂ֝שְ
צָ֝רֵיהֶ֗ם ָאׁשִ֥יב יָדִֽי: מְׂשַנְאֵ֣י יְ֭הֹוָה יְכַֽחֲׁשּו־לֹ֑ו וִיהִ֖י עִּתָ֣ם לְעֹולָֽם: 

  ךָ:וַּֽ֭יַאֲכִילֵהּו מֵחֵ֣לֶב חִּטָ֑ה ּו֝מִּצּ֗ור ּדְבַׁ֣ש ַאׂשְּבִיעֶֽ 
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 חיי תמיד מסכת תמידתכד

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,
  .קסזאומרים הוא 'ימוטו כל מוסדי ארץ'

אלו  'עני ורש הצדיקו' פרק זהשכתוב ב והטעם הוא מפני
 .קסחצדק משלך ותן לוכמו שדרשו חז"ל על פסוק זה,  .מעשרות

בחשכה 'ומי שאינו נותן לבו להבין לכך  ',לא ידעו ולא יבינו'
ֶבר  קסטמו שכתובכ ,זו מיתה 'יתהלכו ָעה ְפָרִקים ַהּדֶ ַאְרּבָ ּבְ

ֵני ֶגֶזל ַמתְּ  ָנה, ִמּפְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ה וכו', ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ׁשֶ נֹות ִמְתַרּבֶ
ים. וגורם קללה לעולם ורעבון ש   .קע'ימוטו כל אפסי ארץ'ֲעִנּיִ

מִזְמֹ֗ור לְָא֫סָ֥ף אֱֹֽלהִ֗ים נִּצָ֥ב ּבַעֲדַת־אֵ֑ל  :קעאואומרים כל המזמור
ּבְקֶ֖רֶב אֱלֹהִ֣ים יִׁשְּפֹֽט: עַד־מָתַ֥י ּתִׁשְּפְטּו־עָ֑וֶל ּופְנֵ֥י רְׁ֝שָעִ֗ים 

יָתֹ֑ום עָנִ֖י וָרָׁ֣ש הַצְּדִֽיקּו: ּפַּלְטּו־דַ֥ל וְאֶבְיֹ֑ון ּתִׂשְאּו־סֶֽלָה: ׁשִפְטּו־ַד֥ל וְ
יִּ֝מֹ֗וטּו מִּיַ֖ד רְׁשָעִ֣ים הַּצִֽילּו: לֹ֤א יָֽדְעּ֨ו | וְלֹ֥א יָבִ֗ינּו ּבַחֲׁשֵכָ֥ה יִתְהַּלָ֑כּו 

ם: ָא֭כֵן אֲֽנִי־ָא֭מַרְּתִי אֱלֹהִ֣ים ַאּתֶ֑ם ּובְנֵ֖י עֶלְיֹ֣ון ּכֻּלְכֶֽ ּכָל־מֹ֥וסְדֵי ָאֽרֶץ:
ּכְָאדָ֣ם ּתְמּותּ֑ון ּוכְַאחַ֖ד הַׂשָּרִ֣ים ּתִּפֹֽלּו: קּומָ֣ה אֱ֭לֹהִים ׁשָפְטָ֣ה הָָא֑רֶץ 

  ּכִֽי־ַאּתָ֥ה תִ֝נְחַ֗ל ּבְכָל־הַּגֹויִֽם:
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תכה  חיי תמיד משנה ד פרק ז

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

  ים ורגלים.בפישוט יד

  

אם חל שבת באחד מימי חול המועד סוכות, נדחה השיר 'ימוטו 
כל מוסדי ארץ', שהוא האחרון. דהיינו, ששיר שנדחה כי היה 
שבת, אומרים אותו למחר, ונשאר שלא אומרים את השיר 

  .קעבהאחרון כלל

  
השיר שהלוים אומרים הוא 'למנצח  במוסף של שמיני עצרת,

  .קעגעל השמינית'

מִזְמֹ֥ור לְדָוִֽד:  לַמְנַּצֵ֥חַ עַֽל־הַׁשְּמִינִ֗ית :קעדל המזמורואומרים כ
הֹוׁשִ֣יעָה יְ֭הֹוָה ּכִי־גָמַ֣ר חָסִ֑יד ּכִי־פַּ֥סּו אֱ֝מּונִ֗ים מִּבְנֵ֥י ָאדָֽם: ׁשָ֤וְא | 
יְֽדַּבְרּו֮ אִ֤יׁש אֶת־רֵ֫עֵ֥הּו ׂשְפַ֥ת חֲלָקֹ֑ות ּבְלֵ֖ב וָלֵ֣ב יְדַּבֵֽרּו: יַכְרֵ֣ת יְ֭הֹוָה 
ּכָל־ׂשִפְתֵ֣י חֲלָקֹ֑ות לָׁ֝שֹ֗ון מְדַּבֶ֥רֶת ּגְדֹלֹֽות: אֲׁשֶ֤ר ָאֽמְרּ֨ו | לִלְׁשֹנֵ֣נּו 
נַ֭גְּבִיר ׂשְפָתֵ֣ינּו אִּתָ֑נּו מִ֖י ָאדֹ֣ון לָֽנּו: מִׁשֹּ֥ד עֲנִּיִים֮ מֵַאנְקַ֪ת אֶבְיֹ֫ונִ֥ים 

לֹֽו: אִֽמֲ֣רֹות יְהֹוָה֮  עַּתָ֣ה ָא֭קּום יֹאמַ֣ר יְהֹוָ֑ה ָאׁשִ֥ית ּבְ֝יֵׁ֗שַע יָפִ֥יחַֽ
אֲמָרֹ֪ות טְהֹ֫רֹ֥ות ּכֶ֣סֶף צָ֭רּוף ּבַעֲלִ֣יל לָָא֑רֶץ מְ֝זֻּקָ֗ק ׁשִבְעָתָֽיִם: 

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 סוכה נ"ה. וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י' י"א. .קעב

[שמתחיל 'למנצח  מסכת סופרים י"ט ב'. ונראה שאומרים פרק זה ולא פרק ו' מהתהילים .קעג
על השמינית'], שהרי במסכת סופרים כתוב שאומרים 'למנצח על השמינית', ולא כתוב  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.  .קעד
 שכתוב בו 'אמרות ה' אמרות טהורות' וכו', שזה ענין שמחת תורה.ועוד מפני 



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכו

ַאּתָֽה־יְהֹוָ֥ה ּתִׁשְמְרֵ֑ם ּתִּצְרֶּ֓נּו | מִן־הַּדֹ֖ור זּ֣ו לְעֹולָֽם: סָבִ֗יב רְׁשָעִ֥ים 
  יִתְהַּלָכּ֑ון ּכְרֻ֥ם זֻּ֝לּ֗ות לִבְנֵ֥י ָאדָֽם:

חלקים לשלשה חלקים, על כל חלק תוקעים תקיעה תרועה ומ
תקיעה. ועל כל פעם שתוקעים, משתחווים כל העם שבעזרה 

  בפישוט ידים ורגלים.

  
  
  
  

ברוך המקום ברוך הוא, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, ללמוד את סדר 
עבודת קרבן התמיד בבית המקדש, הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה 

זכה להמשיך ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים. ועינינו בך. כן נ
תראינה מלכותך בציון בקרוב, ונזכה לראות את הבית בבניינו בהר 
הקודש בירושלים, כהנים בעבודתם ולויים בשירם וזמרם וישראל 
במעמדם, בהגלות נגלות כבוד מלכותך עלינו לעיני כל בשר, ועין בעין 

  וד. במהרה בימינו אמן.נראה בשוב ה' ציון בקרוב מא



  באר                           החייםה
 

תכז  חיי תמיד משנה ד פרק ז

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתכח

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 עזרת נשים

 העזרה

 היכל

 

 קוה"ק



  באר                           החייםה
 

תכט  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ֵכֶלת די-ומות כח אבני השוהם שעל כתפות האפוד (שהאפוד ו .א ): ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאֹפד ָזָהב ּתְ

ֵני ְקצֹוָתיו  י ְכֵתֹפת ֹחְבֹרת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל ׁשְ ּתֵ ב: ׁשְ ה ֹחׁשֵ ָזר ַמֲעׂשֵ ׁש ָמׁשְ ִני ְוׁשֵ ָמן ּתֹוַלַעת ׁשָ ְוַאְרּגָ

ּנּו ִיְהֶיה ָזָהב תְּ  הּו ִמּמֶ ַמֲעׂשֵ ר ָעָליו ּכְ תֹו ֲאׁשֶ ב ֲאֻפּדָ ר: ְוֵחׁשֶ ׁש ְוֻחּבָ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ

ָזר: ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן  ָמׁשְ ְ ה ִמׁשּ ָ ׁשּ ָרֵאל: ׁשִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְחּתָ ֲעֵליֶהם ׁשְ י ַאְבֵני ׁשַֹהם ּוִפּתַ ּתֵ ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ

תֹוְלדֹ  ִנית ּכְ ֵ ה ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהׁשּ ָ ׁשּ ִ מֹות ַהׁשּ ּתּוֵחי ֹחָתם ָהֶאָחת ְוֶאת ׁשְ ה ָחַרׁש ֶאֶבן ּפִ ָתם: ַמֲעׂשֵ

ְמּתָ ֶאת  ה ֹאָתם: ְוׂשַ ֲעׂשֶ צֹות ָזָהב ּתַ ּבְ ָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ֹמת ּבְ י ָהֲאָבִנים ַעל ׁשְ ּתֵ ח ֶאת ׁשְ ַפּתַ ּתְ

א ַאהֲ  ָרֵאל ְוָנׂשָ ֹרן ִלְבֵני ִיׂשְ ְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזּכָ י ָהֲאָבִנים ַעל ּכִ ּתֵ ה ַעל ׁשְ מֹוָתם ִלְפֵני ְיהֹוָ ֹרן ֶאת ׁשְ

ֹרן: י ְכֵתָפיו ְלִזּכָ ּתֵ ה  ׁשְ ה ֹאָתם ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ֹלת ּתַ ֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְגּבָ ְרׁשְ י ׁשַ ּתֵ ֹצת ָזָהב: ּוׁשְ ּבְ יָת ִמׁשְ ְוָעׂשִ
ֹצת: ּבְ ׁשְ ֹרת ָהֲעֹבֹתת ַעל ַהּמִ ְרׁשְ ה ֶאת ׁשַ   ֲעֹבת ְוָנַתּתָ

אתי לפרש מעשה האפוד והחשן על סדר המקראות, הרי פרושן אם ב ועשו את האפוד.רש"י: 

פרקים פרקים, וישגה הקורא בצרופן, לכך אני כותב מעשיהם כמות שהוא, למען ירוץ 

הקורא בו, ואחר כך אפרש על סדר המקראות. האפוד עשוי כמין סינר של נשים רוכבות 

מדת רוחב גבו של אדם סוסים, וחוגר אותו מאחוריו כנגד לבו למטה מאציליו, רחבו כ

ויותר ומגיע עד עקביו, והחשב מחבר בראשו על פני רחבו מעשה אורג, ומאריך לכאן 

ולכאן כדי להקיף ולחגור בו, והכתפות מחברות בחשב אחד לימין ואחד לשמאל, מרוחקות 

זו מזו שעור הבדלת כתפים, מאחורי הכהן לשני קצות רחבו של סינר, וכשזוקפן עומדות לו 

י כתפיו, והן כמין שתי רצועות עשויות ממין האפוד, ארכות כדי שעור לזקפן אצל על שנ

צוארו מכאן ומכאן, ונקפלות לפניו למטה מכתפיו מעט, ואבני השהם קבועות בהם, אחת 

על כתף ימין ואחת על כתף שמאל, והמשבצות נתונות בראשיהם לפני כתפיו, ושתי 

בשני קצות רחבו העליון, אחת לימין ואחת עבותות הזהב תחובות בשתי טבעות שבחשן 

לשמאל, ושני ראשי השרשרת [הימנית] תקועין במשבצות לימין, וכן שני ראשי השרשרת 

השמאלית תקועין במשבצות שבכתף שמאל, נמצא החושן תלוי במשבצות האפוד על לבו 

ות מלפניו. ועוד שתי טבעות בשני קצות החשן בתחתיתו וכנגדם שתי טבעות בשתי כתפ

האפוד מלמטה בראשו התחתון המחבר בחשב, טבעות החשן אל מול טבעות האפוד שוכבים 

זה על זה ומרכסן בפתיל תכלת תחוב בטבעות האפוד והחשן, שיהא תחתית החשן דבוק 

 זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר.לחשב האפוד ולא יהא נד ונבדל, הולך וחוזר: 

ט וחוט היו מרדדין את הזהב כמין טסין דקין וקוצצין חמשת מינים הללו שזורין בכל חו

פתילים מהם, וטווין אותן חוט של זהב עם ששה חוטים של תכלת, וחוט של זהב עם ששה 

חוטין של ארגמן, וכן בתולעת שני, וכן בשש, שכל המינין חוטן כפול ששה, וחוט של זהב 

כפול עשרים ושמונה. וכן עם כל אחד ואחד, ואחר כך שוזר את כלם כאחד, נמצא חוטן 

), ולמד מן המקרא הזה (שמות לט ג) וירקעו את פחי הזהב וקצץ .מפורש במסכת יומא (עב

פתילים לעשות, את פתילי הזהב, בתוך התכלת ובתוך הארגמן וגו', למדנו שחוט של זהב 

 



  החיים                באר           ה
 

 חיי תמיד מסכת תמידתל

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

כבר פרשתי (שמות כו א) שהוא אריגת שתי קירות  מעשה חשב.שזור עם כל מין ומין: 

הסינר מלמטה, וחשב האפוד היא  שתי כתפות וגו'.צורות שני עבריה דומות זו לזו:  שאין

החגורה וצמודה לו מלמעלה דגמת סינר הנשים, ומגבו של כהן היו מחברות בחשב. שתי 

חתכות כמין שתי רצועות רחבות, אחת כנגד כל כתף וכתף, וזוקפן על שתי כתפותיו עד 

די חבורן לטבעות החשן נאחזין מלפניו כנגד לבו שאין שנקפלות לפניו כנגד החזה, ועל י

נופלות, כמו שמפורש בענין, והיו זקופות והולכות כנגד כתפיו, ושתי אבני השהם קבועות 

אל רחבו של אפוד, שלא היה רחבו אלא כנגד גבו  אל שני קצותיו.בהן, אחת בכל אחת: 

שנאמר (יחזקאל מד יח) לא  ,ז"של כהן, וגבהו עד כנגד האצילים שקורין קודי''ש בלע

יחגרו ביזע, אין חוגרין במקום זיעה, לא למעלה מאציליהם ולא למטה ממתניהם, אלא 

האפוד עם אותן שתי כתפות האפוד, יחבר אותם במחט למטה בחשב,  וחבר.כנגד אציליהם: 

וחגור שעל ידו הוא  וחשב אפדתו.ולא יארגם עמו, אלא אורגם לבדם ואחר כך מחברם: 

 כמעשהו.למעלה בשפת הסינר, היא החגורה:  אשר עליו.ו ומתקנהו לכהן ומקשטו: מאפד

כאריגת הסינר מעשה חושב ומחמשת מינים, כך אריגת החשב מעשה חושב ומחמשת מינין: 

כסדר שנלדו ראובן שמעון  כתולדתם.עמו יהיה ארוג, ולא יארגנו לבד ויחברנו:  ממנו יהיה.

ועל השניה גד אשר יששכר זבולן יוסף בנימין מלא, שכן  לוי יהודה דן נפתלי, על האחת,

מעשה  מעשה חרש אבן.הוא כתוב במקום תולדתו, עשרים וחמש אותיות בכל אחת ואחת: 

אמן של אבנים. חרש זה דבוק הוא לתבה שלאחריו, ולפיכך הוא נקוד פתח בסופו, וכן 

ד יב) חרש ברזל מעצד, (ישעיה מד יג) חרש עצים נטה קו, חרש של עצים. וכן (ישעיה מ

כתרגומו כתב מפרש כגלף דעזקא, חרוצות האותיות  פתוחי חתם.כל אלה דבוקים ופתוחים: 

כמו  על שמות.בתוכן, כמו שחורצין חותמי טבעות שהם לחתום אגרות, כתב נכר ומפרש: 

מוקפות האבנים במשבצות זהב, שעושה מושב האבן בזהב כמין  מסבת משבצות.בשמות: 

ת האבן ומשקיעה במשבצות, נמצאת המשבצת סובבת את האבן סביב, ומחבר גומא למד

שיראה הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו ויזכור  לזכרון.המשבצות בכתפות האפוד: 

מעוט משבצות שתים, ולא פרש לך עתה בפרשה זו אלא מקצת  ועשית משבצות.צדקתם: 

לסוף גבול החשן  מגבלות.שלשלאות:  .שרשרת זהבצרכן, ובפרשת החושן גומר לך פרושן: 

מעשה קליעת חוטין, ולא מעשה נקבים וכפלים, כאותן שעושין  מעשה עבות.תעשה אותם: 

 ונתת את שרשרת.ז: "לבורות, אלא כאותן שעושין לערדסקאות, שקורין אינצינשייר''ש בלע

שיתן של של עבותות העשויות מעשה עבות על המשבצות הללו. ולא זה הוא מקום צואת ע

שרשרות, ולא צואת קביעתן, ואין תעשה האמור כאן לשון צווי, ואין ונתתה האמור כאן 

לשון צווי, אלא לשון עתיד, כי בפרשת החשן חוזר ומצוה על עשיתן ועל קביעתן, ולא 

נכתב כאן אלא להודיע מקצת צורך המשבצות שצוה לעשות עם האפוד, וכתב לך זאת 

 



  באר                           החייםה
 

תלא  חיי תמיד משנה ד פרק ז

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

קו לך לכשתעשה שרשרות מגבלות על החשן, תתנם על לומר לך המשבצות הללו יזק
  .המשבצות הללו

האפוד רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף.  .טי): - ברמב"ם (הלכות כלי המקדש ט ט

ואורכו מכנגד אצילי הידים מאחוריו עד הרגלים. ויש לו כמו שתי ידות יוצאות ממנו 

חשב האפוד. והכל ארוג זהב תכלת באריג לכאן ולכאן שחוגרין אותו בהם והם הנקראין 

וארגמן ותולעת שני ושש על שמנה ועשרים חוטין כמעשה החושן. ותופר עליו שתי כתיפות 

כדי שיהיו על כתפות הכהן. וקובע על כל כתף וכתף אבן שוהם מרובע מושקע בבית של 

תם. זהב. ומפתח על שתי האבנים שמות השבטים. ששה על אבן זו וששה על אבן זו כתולדו

 וכותבין שם יוסף יהוסף. ונמצאו כ''ה אות באבן זו וכ''ה אות באבן זו. וכך היו כתובין:

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 
  .עבותות זהב בשתי טבעות שלמעלה והם הנקראים שרשרות למעלה מן החשב. ונותן שתי

ואחר כך מכניס קצות העבותות של חושן בטבעות של מעלה בכתפות האפוד. ומכניס  .י

שני פתילי התכלת שבשולי החושן בשתי הטבעות של מעלה מחשב האפוד. ומורידין את 

בקו זה בזה (שמות השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות כדי שיד

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

 

יָת ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד -המעיל והפעמונים והרמונים שבשולי המעיל (שמות כח לא .ב לה): ְוָעׂשִ

ָפה ִיְהיֶ  תֹוכֹו ׂשָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ִפי ֹראׁשֹו ּבְ ִליל ּתְ ִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו ֹלא ּכְ ה ֹאֵרג ּכְ ה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעׂשֵ

ִני ַעל ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני ָזָהב  ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ַעל ׁשּוָליו ִרּמֵֹני ּתְ ֵרַע: ְוָעׂשִ ִיּקָ

ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ַעל ֲעֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון ּפַ תֹוָכם ָסִביב: ּפַ ִעיל ָסִביב: ְוָהָיה ַעל ַאֲהֹרן  ּבְ ׁשּוֵלי ַהּמְ

ה ּוְבֵצאתֹו ְוֹלא ָימּות: ֹבאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיהֹוָ ַמע קֹולֹו ּבְ ֵרת ְוִנׁשְ   ְלׁשָ

כלו תכלת, שאין מין אחר  כליל תכלת.שהאפוד נתון עליו לחגורה:  את מעיל האפוד.רש"י: 

כתרגומו כפיל  בתוכו.ו הוא פתיחת בית הצואר: פי המעיל שבגבה והיה פי ראשו.מעורב בו: 

 כפי תחרא.לגויה, כפול לתוכו להיות לו לשפה כפילתו, והיה מעשה אורג ולא במחט: 

כדי שלא יקרע, והקורעו עובר בלאו, לא יקרע. למדנו שהשריונים שלהם פיהם כפול לתוכן: 

לא 'כן (שמות כה טו) , ו'ולא יזח החשן'כח) שמות כח שזה ממנין לאוין שבתורה, וכן (

עגולים וחלולים היו כמין רמונים העשויים כביצת  רמוני.הנאמר בבדי הארון:  ו',יסורו ממנ

ביניהם סביב, בין שני רמונים  בתוכם סביב.זגין עם ענבלין שבתוכם:  ופעמוני זהב.תרנגולת: 
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 ולא ימות.צלו: א פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון.פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל: 

מכלל לאו אתה שומע הן, אם יהיו לו לא יתחיב מיתה, הא אם יכנס מחסר אחד מן 
  .הבגדים הללו חיב מיתה בידי שמים

המעיל כולו תכלת. וחוטיו כפולין שנים עשר ופיו  .גד): -ברמב"ם (הלכות כלי המקדש ט ג

וף הגרון עד למטה ארוג בתחילת אריגתו. ואין לו בית יד. אלא נחלק לשתי כנפים מס

כדרך כל המעילים ואינו מחובר אלא כנגד כל הגרון בלבד. והקורע פי המעיל לוקה 
  .'לא יקרע' והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך השחתה לוקה לב) שנאמר (שמות כח

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

פתחו פיהן ותולה אותן במעיל. ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שנים ושבעים ענבולים 

הכל זהב ותולה בו ששה ושלשים בשולי כנף זה וששה ושלשים בשולי כנף זה. והזוג עם 

כו)  עד שיהיו שוליו משני צדדיו (שמות לטהענבול התלוי בין שניהם כאחד נקרא פעמון 
  .'פעמון ורמון פעמון ורמון'

 

כל ברכה בבית המקדש אומרים בנוסח 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העולם  .ג

ועד העולם'. והשומעים עונים אחר כך 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' (תענית טז: 
  ).. ועודרמב"ם הלכות תענית ד טו

סוטה (מ:): ובמקדש ברכה אחת כו': וכל כך למה לפי שאין עונין אמן 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
  לה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה. ע"כ.[ויברכו שם כבודך] ומרומם על כל ברכה ותה

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: 

ם ועד העולם ברכה שהיו מברכין במקדש כך היו מברכין ברוך ה' אלהי ישראל מן העול

ו שהעם עונין "ושאר העם יענו בשכמל ויברכו שם כבודך.למגן אברהם וכן למחיה המתים: 

  להלל ולהודות.

י): כיצד ברכת כהנים במקדש. הכהנים עולין לדוכן - ברמב"ם (הלכות ברכת כהנים יד ט

אחר שישלימו הכהנים עבודת תמיד של שחר. ומגביהין ידיהם למעלה על גבי ראשיהן 

בעותיהן פשוטות. חוץ מכהן גדול שאין מגביה ידיו למעלה מן הציץ. ואחד מקרא אותן ואצ
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מלה מלה כדרך שעושין בגבולין עד שישלימו שלשה הפסוקים. ואין העם עונין אחר כל 

פסוק אלא עושין אותה במקדש ברכה אחת. וכשישלימו כל העם עונים ברוך י"י אלהים 
  אלהי ישראל מן העולם ועד העולם.

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 

ו אדם שאינו חשוב ושאינו הגון. ולא היו חכמים הראשונים במקדש כדי שלא ילמוד אות

מלמדין שם זה לתלמידיהם ובניהם ההגונים אלא פעם אחת לשבע שנים. כל זה גדולה 
  לשמו הנכבד והנורא. ע"כ.

וז"ל הגמרא בתענית (טז.): במה דברים אמורים בגבולין אבל במקדש אינו כן לפי שאין 

נין אמן במקדש שנאמר (נחמיה ט ה) קומו ברכו את ה' עונין אמן במקדש ומנין שאין עו

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 

לם ועד העולם ברוך לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העו

גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר להם 

תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה 

אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה' אלהי ישראל זוכר הנשכחות והם עונים 

ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה אחריו בשכמל"

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 

דתניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי כ

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 

אל ישראל ולא במקדש היו אומרים ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גו

היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן 

במקדש שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו (את) שם כבודך 

ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רבנן על הראשונות 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו הוא אומר ברוך ה' 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי 

שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה (והן 

ך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם תוקעין ומריעין ותוקעין) ועל השניה הוא אומר ברו

ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר 
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הריעו בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע 

ה באחת אומר בקול צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכ

תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' 

חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח 
  ובהר הבית.

 וז"ל רש"י (שם): בד"א. דהן עונין אחריו אמן בגבולין: אבל במקדש. אומר אותו הזקן

לאחר הפרשיות מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה בא"י 

אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל 

ברכות שבמקדש: לפי שאין עונין אמן במקדש. כדיליף לקמן מקרא: מניין שאין עונין אמן 

בבית שני קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו ברוך ה' אלהי  במקדש. דכתיב בתפלת עזרא

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 

זקן ניהו וחוזר חזן הכנסת כל ברכה על כל ברכה תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו 

ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחלה הוא אומר להן הריעו 

בני אהרן וכשתוקעין תחלה הוא אומר להן תקעו בני אהרן כו': וכך הנהיג. כל מנהג זה 

לם רבי חלפתא בצפורי: לא היו נוהגין כך. שיהו עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעו

ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. 
  מנהג זה אמקדש קאי.

יז): כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו -וז"ל הרמב"ם (הלכות תענית ד טו

 מתכנסין להר הבית כנגד שער המזרח ומתפללין כסדר הזה. וכשמגיע שליח צבור לומר מי

שענה את אברהם אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך 

אתה ה' גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת 

אומר לתוקעים תקעו בני אהרן תקעו. וחוזר המתפלל ואומר מי שענה את אברהם בהר 

עקתכם ביום הזה ואחר כך תוקעין הכהנים ומריעין המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צ

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 

ריעו. וחוזר שליח צבור מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להן הריעו בני אהרן ה

ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום 

הזה ואחר כך מריעין ותוקעין ומריעין. וכן על כל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת 

אומר הריעו עד שיגמור כל שבע הברכות. ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. 

עם מריעין ותוקעין ומריעין שבע פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. ופ
  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  .ד

את השם הנכבד והנורא ככתבו (רמב"ם ביום הכיפורים אומר הכהן גדול בבית המקדש 
  הלכות עבודת יום הכיפורים ב ו).

בענין השם המפורש שאומר הכהן גדול ביום הכיפורים, נעתיק מספר הקדוש 'ברית מנוחה'. 

 פרסולפני כן נעתיק מה שאמר האריז"ל על הספה"ק הזה (הקדמה לשער ההקדמות) וז"ל: ו

גדול בתורה ובחכמה ונאמן רוח וכיסה את  הנקרא ברית מנוחה הוא אמיתי וחברו חכם
  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 וז"ל הספה"ק ברית מנוחה (ניקוד השביעי): 

עות קטנות כמו מאוד, כי דע לך שהשם שהיה זוכר הכהן גדול ביה"כ כולו היה נקוד בתנו

שתראה עכשיו, היה זוכר את השם בנחת עד מאוד, וכאשר היה מנענע אות ראשונה היה 

מנענע אותה בגבורה והיה מוליך ומביא למזרח ולצפון ולדרום ולמערב (נ"א דרך שתי 

וערב) נענוע חזק מאוד אין חקר, וכאשר היה זוכר אות הב' היה מקרב כל המאורות אשה 

גדולה מאוד, וכאשר היה זוכר אות הג' היה זוכר אותו במרוצה כדי אל אחותה בגבורה 

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 

הכפורים ואל תמסרהו לכל אדם כי  ממנהגו. ואני אפרש הניקוד שהיה זוכר כהן גדול ביום

הוא עיקר גדול והוא ניקוד הז' ובו תראה חכמה לאין סוף ויחוד שלם כי כולו הוא 

בתנועות קטנות כמו שתראה, וכאשר הכהן היה זוכר את השם היה הלוי מביאו בשירותיו 

 לפי הנענוע שלו, וכאשר הלוי היה מביאו בדרך הזאת היתה התפלה מקובלת מיד ונשמעה

לפי גודל הפעולה הגדולה והממשלה של שם זה. ועתה היה מעיין ותראה החכמה גדולה 

מאוד כי האמת לשעה שכהן גדול היה בא להיכל קודש הקדשים והקטורת בידו והוא לבוש 

בגדים טהורים והמצנפת בראש והאבנט במתניו וצורתו כצורת הכהן שלמעלה נקרא שמו 

כשרפים ולשונו כחרב חדה והיה נכנס להיכל, וכאשר  מיכאל וזוהר פניו כחשמל והבל פיו

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 

עת רצון ואז היה מנענע ) באותה שעה היה יודע הכהן שהיתה ש.ברכות זעי' בני ברכני (

את בגדיו והיה קולן של פעמונים נשמעין חוצה והיו ישראל יודעין שהגיע עת רצון והיה 

אז הכהן זוכר את השם ככתבו יהו"ה עם ניקודו והיה מכוין בו בנחת ובהשקט והיו רועשים 

 סיפי ההיכל, והיה ההיכל מתמלא זוהר עליון והכהן בתוך הזוהר פותח ואומר רבון כל

העולמים יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו שנת ברכה והצלחה וכו', והכהנים העומדים 
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סביבות החצר כאשר היו שומעין את השם היו נופלים על פניהם ואומרים בשכמל"ו, והיה 

הכ"ג מתחנן לפני אדוניו בזוכרו את השם היה מעלה את היו"ד למעלה והיה מתפשט אותה 

אותיות כאשר אמרתי. ומה היה נכבד כ"ג בצאתו בשלום מן בגבורה ובקול רנה, וכן לכל ה

הקודש כי זיו השכינה כדמיון עטרה היה בראשו של כ"ג עד הגיעו לביתו, וכראות העם 

את הזיו הנורא על ראשו של הכ"ג היו עומדים באימה וביראה כורעים ומשתחוים ואומרים 

צא לא היה חוזר אחוריו לארון אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו, והכהן כשהיה יו

פן יהיה נענש מיד אלא היה יוצא אור אחד מבית קדש הקדשים מבין בדי ארון כדמיון ברק 

והיה מחבק לכהן והיה מוציאו לפי שעה כדי שלא יחזור אחוריו לארון ששם השכינה, ומי 

דמיון  היה יכול לדבר החכמה שהיה משיג בעת ראותו השכינה ובהשיגו השגה אין קץ ואין

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 

, והיה רואה פרי הענפים אבל לא היה אוכל ולא היה יודע הענפים כמה הם מכסים השורש

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 

נס לקדש הקדשים שיהיה כ"ג או לכהן אחר אם יהיה ראוי כמו כן להיות כ"ג שכאשר יכ

בקי בידיעת המאורות ושלא יכשל בו וכל ישראל עמו. וכן היו עושים הכהנים בקדש 

הקדשים היה חקוק השם באותיותיו ובניקודו בשער הארון, וכאשר היה רואה הכהן ששער 

הארון היה מלא זוהר לבן היה שמח מאד, ואם היה רואה אדום לא היה סימן טוב לישראל 

וכראות הכהן האדום הזה היה מתאמץ ואומר רבון העולמים שוב מחרון אפך  ולא לכהן,

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 

אל ה' וישובו אליו בכל לבבם, וכראות הכהנים מנענע הקו והיה רומז שיצעקו בני ישראל 

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.

ה כתוב וז"ל: צריך כל איש לנהוג עצמו שישמש בזה השם בהקדמת הספה"ק ברית מנוח

(נ"א הספר) ביראת חטא ובענוה, הראשונה אהבה, השנייה פעולות החמדה, השלישית 

היראה, ואשרי אדם שחננו בוראו שכל ודעה להבין סוד השם הגדול הזה שכל החכמים 

אותו זה לזה חדר  אנשי השם אשר האירו תורתינו שמשו בו בזה השם הגדול, והיו מוסרין

בחדר בסוד גדול ובכוונה שלימה פה אל פה, ואלה שמות ראשי הדורות שבשם הזה היו 

משתמשין וכאשר תראה גדולת האנשים ההם וכיצד היו פועלים בכובד ראש לדברים 
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הצריכים. הראשון שמש בו אדם ימים רבים לדעת חכמה ושכל, ומסרו לשת. ושת עשה 

ב חכמתו וסדר כל סדורי המרכבה על תבונת השם הזה. ושת עליו ספרים לאין חקר לרו

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 

לירד ונתחכם בו מאד. וירד  שאלו מתאוים להרכיב אלו באלו כך נעשה אנחנו. ואנוש מסרו

מסרו למתושלח, וחנוך אביו של מתושלח לא רצה למוסרו לו מפני שהיה מתיירא שיוציאוהו 

לכף חובה. ומתושלח מסרו ללמך ולמך לנח. ונח לשם בנו, ושם קבע עליו מדרשות והוציא 

היו החכמה לאורה והחזיר רבים לאמונה הטובה ומלך בכל נשיאי הארץ וכל נשיאי העמים 

מגישים (נ"א מביטים) אל שולחנו. ושם מסרו לעבר בנו. ועבר מסרו לאברהם ואברהם 

הוסיף בו חכמה ודעה ומסרו לבנו ליצחק ויצחק מסרו ליעקב. ויעקב מסרו לבניו, וללוי 

העיקר נתן, ולוי מסרו לעמרם ועמרם מסרו למשה ומשה עלה בו למעלה שעלה לחכמה 

אהרן לנדב ואביהוא בניו והעמיקו לידע הדבר ונענשו כמו נפלאה מאד. ומשה מסרו לאהרן ו

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. 

ילכדה עתניאל בן קנז. וכלב מסרו לעתניאל בן אחיו והוא נתגבר מאד וזהו שכתוב ו

ועתניאל מסרו לאהוד. ואהוד לבניו וכולם נענשו. ומסרו למכיר בן יאיר ומכיר לעלי. ועלי 

לשמואל, ושמואל העמיק בו לדעת למעלה כמו משה מדה במדה וסדר כמה משמרות. 

ושמואל מסרו לשאול, ולא ידע לפעול בו ונענש. ושאול מסרו לדוד ודוד לכלאב בנו. 

מה אחיו, ובו נתחכם יותר מכל אשר היו לפניו שנאמר ויחכם מכל האדם. וכלאב לשל

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 

ובית דינו, ועזרא ובית דינו היו חכמים ונבונים כמניין לירמיה וירמיה לברוך וברוך לעזרא 

ק"ך צדיקים ראשי בני ישראל עומדים בפרץ. ועזרא ובית דינו מסרוהו לשמעיה ואבטליון, 

אלו היה בני סנחריב מלך אשור אשר באו לחסות תחת כנפי השכינה וכשראו חכמים שהיו 

להלל ושמאי, והלל זה היה נעריה ראויים לשם זה מסרוהו להם. ושמעיה ואבטליון מסרוהו 

מבני דוד מזרע המלוכה שנמצא בדברי הימים (א' ג כג). והלל ושמאי מסרוהו ליונתן בן 

עוזיאל ולרבי יוחנן בן זכאי, ולא (נ"א ואלו) ירדו לעומקם כפי השגתם. ואלו מסרוהו לר' 

ה הנשיא עד אליעזר הגדול ורבי אליעזר הגדול מסרוהו לר' עקיבא ור' עקיבא לר' יהוד

שבא ליד רבי שמעון. ומימות רבי שמעון עמד צפון וסתום זולתי חכמים אחרים שהשיגו בו 

מעט והכירו כפי שכלם כגון הגאונים ז"ל שהעמיקו לדעת בסודות הקב"ה כפי חכמת הזמן 

וכפי חכמת הדור. וכאשר עלה במחשבה לפני הקב"ה לברוא העולם הזה בזה השם נטה קו 

יה על מדותיו ההר חמד אלהים לשבתו והעמיד השלחן לצפון אשר בה כל והעמיד הר המור

מיני מאכל וברא גלגלים משבחים שמו וברא מלאכים עושים רצונו, ובזה השם העמיד 
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העולם על מעמדו ותלו ובנו ההיכל למושב בחלונות האורה מאירין אותו אין קץ ואין 

וחלונות האורה ומזה השם נתמלא תכלית, ומזה השם נשרשו עמודי השכל וכותלי החכמה 

ההיכל זוהר מאיר, הוא אלהינו ואנחנו עבדיו ואין מי שיקרב אליו לראות גאון תפארתו 

זולתי שלשה שסימנם זה שמ"י לעלם והם שמועיאל (נ"א שמעואל בלא יו"ד וכן בכל הספר 

 הם כך שני הפוכים אע"פ שלא נכתב וזה הראשון סימן לכולם) מטטרון יהואל. שלשה

מלאכים הללו מגלים סודות השם הזה לנבראים כדי להודיע הודו וגאון מעוזו. והוא שורש 

תורתינו עיקר אמונתינו מקום המנוחה מודיע בראשונה יחוד הקב"ה ובריתו עם ישראל 

ומודיע ממשלתו עם ישראל ובריתו עמהם ונקרא שמו ע"ש סוד חכמתו ספר ברית המנוחה 

לותיו ומהלכיו הליכות אלי מלכי בקדש ונפלאותיו. וע"כ אשרי אדם עוז לו בו לידע מס
  דברתי (נ"א זכרתי החכמים אשר שמשו בו). ע"כ.

בהתגברם לעלות א' מימינו וא' משמאלו נשמעה שירתם עוד כתוב וז"ל (ניקוד החמישי): ו

משני כנפים האלו מהמזרח ועד המערב כמ"ש, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק וגו' 

כד טז), וזו היא השירה כאשר היא יוצאה מבין הכנפים מגעת עד מקום אור (ישעיה 

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 

אשר היו שומעין צבא גלגל ראשון שירתם היו רנת הגלגל הראשון לנקודים ידועים, וכ

מחרידים (נ"א מתחרדים) מאד מאד, והיה הכהן מקטיר קטורת בהיכל והיה הלוי עולה 

במדריגה השנייה והיה מרנן ברנת גלגל שני, וכן עד גלגל העשירי, כשהיה הלוי במדריגה 

זה שאני אומר  העשירית היה עולה מעלה מעלה, והיה זוכר את השם באותיותיו ובניקודו

עכשיו, והשיר שהיה מרנן הלוי כשהיה עומד בראש המעלות היה מזכיר את השם אהי"ה 

בנענועו (נ"א בתנועת נורא), ואם הקרבן היה של איש רשע והיה דומה לצדיק והיה עושה 

חטאתיו בסתר ולא היה מביא קרבן על אלו החטאות אז העשן לא היה עולה כי אם 

כהן ללוי הרף ידך מן השיר. וזה המאור המביט למעלה מי יוכל בעקלקלות והיה אומר ה
  וכו'. לדבר גבורתו וזיוו והדרו והוא למקומות ידועים עולה אין (נ"א מן) מקום למקום

 

גם מצאתי בכ"י מורי  ז"ל מהרח"ו זלה"ה. בספה"ק נהר שלום (דף מז.) כתוב וז"ל: .ה

וקד ומוטעם בנשימותיו השלש בכתיבה זלה"ה. וכו'. שם י"ב הוא זה מגולגל ומצורף ומנ
  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

שהם י"ב אותיות, והנקודות הוא שהצניעום מפני הפריצים שלא ישתמשו בו.  יאאההדוינההי
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שם אהי"ה מסייעו במחשבתו, ושם הוי"ה בדיבורו, ושם אדנ"י במעשיהו. וכשהוא צדיק 
 עכ"מ.

 

ֶחֶסד  (בראשית מז.)זוהר הקדוש ב .ו ִים. ְנִביַע ּדְ ַהאי ַחָגא ַעְבִדין ִנסּוְך ַהּמָ וז"ל: ְוָתא ֲחֵזי ּבְ

ְבָעה יֹוִמין ִעלָּ  ית, ְוכּוְלהּו ׁשִ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ין ִמׁשֵ ּתִ ִאינּון ׁשִ ים ּבְ ִלין ֵמִאינּון ָמִים ַחּיִ ִאין ְמַקּבְ

ין. ְוֲחִסיֵדי יּתִ ִאינּון ׁשִ ים, ּבְ ָאה ְטִמיָרא. ּוֵבַאן ֲאַתר ָרִמיז ְלִאינּון ָמִים ַחּיִ ַלִים ִעּלָ ָנְפִקין ִמְירּוׁשָ  ּדְ

ין קוּ  ַזּמִ ְרִמיָזא ְלַההּוא ִטיבּו ּדְ ִגין ּדִ ַהאי ִהּלּוָלא, ּבְ אן ּבְ יֵקי ַחּדָ ד ְוַצּדִ ד ּכַ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ְדׁשָ

ַההוּ  ין, ּבְ יּתִ ִאינּון ׁשִ ים ְטהֹוִרים ּבְ ֶיְחתּון ִאינּון ָמִים ַחּיִ ִריְך הּוא ָסִאיבּו ֵמַאְרָעא ּדְ א ּבְ ר קּוְדׁשָ א ַיְעּבֵ

ִצים ְלקֳ  ָאה ַההּוא ָים ָהַאֲחרֹון. ְוִאינּון ְתָלָתא לֹוִגין ָמִים י''ח ּבֵ ַח ִעּלָ ִאְקֵרי ח''י ִמְזּבֵ יק ּדְ ֵבל ַצּדִ

ין.  יּתִ ִאינּון ׁשִ ין ּבְ   ָהעֹוָלִמים, ְוַעל ְיֵדיּה ָמִים ַנְחּתִ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ֵ יִתים ִמׁשּ אֹוָתם ׁשִ ל ֶחֶסד ּבְ ַפע ׁשֶ ִים, ׁשֶ ים ִנּסּוְך ַהּמַ ה עֹוׂשִ ָחג ַהּזֶ תרגום: ּוֹבא ְרֵאה, ּבֶ

ִמים ָהֶעְליוֹ  ְבַעת ַהּיָ ית, ְוָכל ׁשִ ַלִים ְבֵראׁשִ ּיֹוְצִאים ִמירּוׁשָ ים ׁשֶ ִלים ֵמאֹוָתם ַמִים ַחּיִ ִנים ְמַקּבְ

יִקים  יִתין, ַוֲחִסיִדים ְוַצּדִ אֹוָתם ׁשִ ים, ּבְ ִמיָרה. ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום ָרמּוז ַעל אֹוָתם ַמִים ַחּיִ ָהֶעְליֹוָנה ַהּטְ

רֹוֵמז ְלאֹותֹו ַהּטוֹ  ּום ׁשֶ ִהּלּוָלא ַהּזֹו, ִמׁשּ ֵמִחים ּבַ ֲעִביר ׂשְ ּיַ ׁשֶ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ּכְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ב ׁשֶ

אֹותֹו  יִתין ּבְ ִ אֹוָתם ַהׁשּ ְרדּו אֹוָתם ַמִים ְטהֹוִרים ּבְ ּיֵ ְמָאה ִמן ָהָאֶרץ, ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת ַהּטֻ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

מוֹ  ים ַמִים, ׁשְ ה ֻלּגִ ֹלׁשָ ַח ֶעְליֹון, ָים ָהַאֲחרֹון, ְוֵהם ׁשְ ְקָרא ַחי ִמְזּבֵ ּנִ יק ׁשֶ ֶנֶגד ַצּדִ יִצים, ּכְ ֵרה ּבֵ ֶנה ֶעׂשְ
יִתין.  אֹוָתם ׁשִ ִים יֹוְרִדים ּבְ   ָהעֹוָלִמים, ְוַעל ָ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.  ִאְקֵרי ִמי ּכָ אן ַההּוא ַאְתָרא ּדְ אן. ַהּכֹל ּכָ ְרָייא ּכַ ִאְקֵרי ֲאִני ׁשַ א ּדְ ִכיְנּתָ הּוא ָרִמיז ְוָאַמר ִאי ׁשְ

ִ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

ְרָייא  א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִתיב ִדׁשְ ֵדין ּכְ ִרים ּכְ ָלמּו ִאינּון ּפָ ּתְ ד ִיׁשְ א. ֲאָבל ּכַ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ  (ישעיה יב)ּבְ

ַהאי ְיׁשּועָ  ִאינּון ְמִריִקין ּבְ ית ָמֲעַייֵני ּדְ ׂשֹון ִמָמֲעְייֵני ַהְיׁשּוָעה. ַמאן ִאינּון. ׁשִ ׂשָ ם ָמִים ּבְ ַאְבּתֶ ה ּוׁשְ

ֶחְדָוה ְך  ּוְכֵדין ַעְלָמא ּכּוֵליּה ּבְ ִגין ּכָ ין, ּבְ ָאר ַעּמִ ׁשְ ין ַההּוא ָסִאיבּו ּדִ א ִמּבֵ ִכיְנּתָ ָנְפַקא ׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
ְהֶיה ָלֶכם.  (במדבר כט) ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהׁשְ   ּבְ

אן ַהּכֹל כָּ  ִהּלּוָלא ַהּזֹו, ָאַמר, ִאם ֲאִני ּכָ ֵמַח ּבַ ֵקן ָהָיה ׂשָ ל ַהּזָ ִהּלֵ ׁשֶ אן, ְוִאם תרגום: ּוֹבא ּוְרֵאה, ּכְ

אן, אֹותֹו  אן ַהּכֹל ּכָ ְקֵראת ֲאִני ׁשֹוָרה ּכָ ּנִ ִכיָנה ׁשֶ אן. ָהָיה רֹוֵמז ְואֹוֵמר, ִאם ׁשְ אן ִמי ּכָ ֵאין ֲאִני ּכָ

ֵ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

תּוב ִמשּׁ  ִרים, ָאז ּכָ מּו אֹוָתם ּפָ ּלְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה. ֲאָבל ּכְ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ִכיָנה ֹלא ׁשֹוָרה ּבָ ְ ׁשּ  (ישעיה יב)ּום ׁשֶ

ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ִמי ֵהם ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ְיׁשּוָעה ַהּזֹאת, ְוָאז  .ּוׁשְ ִריִקים ּבַ ּמְ ה ַמְעָינֹות ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ
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ְך ָהעוֹ  ּום ּכָ ים, ִמׁשּ ָאר ָהַעּמִ ִכיָנה יֹוֵצאת ִמּתֹוְך אֹוָתּה ֻטְמַאת ׁשְ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ֶחְדָוה, ִמׁשּ ּלֹו ּבְ (במדבר ָלם ּכֻ

ְ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 

ן מלמטה למעלה, בסוד המקור הנובע מלמטה למעלה בסוד מיין נוקבין ומיין דכורין, ומקורי

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 

נקבו', והיינו בראשית מהכא אתבריאו, כי בראשית משמשת  כולם נכנסו בה אלו זכרי' ואלו

לשתים אם לו' ברא שית, ואם לומר שבחכמה נבראו הנקראת ראשית, וכולן לצור' המלכות 

כד"א ה' בחכמה יסד ארץ, ואפשר שזהו שאמר למעלה כי חכמה דעלמא קיימא עלה, כי 

א כנודע, והיא ימא היא החכמה שבז"א שעליה עומדת ומתקיימת המלכות הנקראת עלמ

רבא, וכמו שכתבנו שה' בחכמה יסד ארץ, ואלו היסודות הם שית מקורי' ונחלין הנכנסין בה 
  מיין דכורין ומיין נוקבין כדפרישית.

  

: והנה יש מים עליונים ומים תחתונים והתחתונים בוכין אנן (השמטות אחרי)במאור עינים 

נפלו למטה רוצים להתעלות ולהתקרב מן בעינן למהוי קדם מלכא רוצה לומר התענוגים ש

החושך אל האור ולכן הכהן גדול היה מקריב החביתין מחציתה בבוקר ומחציתה בערב הם 

שני חצאי פלגי מים שנתחלקו חציים בבוקר הם מים עליונים שהם באור וחציים בערב 

ריגות שהוא חושך והוא היה מקריב אותם לה' וכל אדם יש בו בחי' זו שיזכה להעלות מד

התחתונות למהוי קדם מלכא וזהו חביתי כהן גדול וכשיעלה אותם אז יהיה שפע מלמעלה 

למטה להשפיע עליהם ניסוך המים העליונים שירדו לשיתין שנבראו מששת ימי בראשית 

ולכן בחג היו מושכין אמים הם מים העליונים כדי שיעלו המים התחתונים ואז ניתוסף 
  למוספין שגורם הוספת תענוג ויובן.תענוג למעלה וזהו ונסכין 

  

על פסוק מים רבים לא יוכלו  ).(ח"ג רנט: איתא בזוהר הקדוש (סוכות אות כא)בפרי צדיק 

לכבות את האהבה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה דא ס"מ כל מה דאית ליה באהבה 

ן מים בו"ז, דישראל למהוי ליה חולקא באינון מים דרשימין בחג בוז יבוזו סימנא דאינו

והיינו מצות ניסוך המים דחג. בשני נרשם מ' בששי הי' ונסכיה בשביעי מ' הרי מים 

והמכוון אם יתן איש את כל הון ביתו, היינו כי מים מרמזים על השפעה ומים רבים, היינו 
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כח הקליפה וס"מ הוא גם כן להשפיע כמו שנאמר ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על גנזי 

ם הוא מלך מלכי המלכים, היינו שאמר המן שיש לו כח לפזר את כל הון המלך ומלך סת

ביתו לצדקה שנקראים חונן דלים. ועם כל זה לא יוכלו לכבות את האהבה של ישראל 

בבחינת ניסוך המים שלהם הרשומים בבו"ז, והיינו כי כל כח הנדיבות השפעה שלהם אינה 

אומים חטאת מה שאין כן ישראל שהמה בפנימיות הלב רק לעורר קטרוג על ישראל חסד ל

מנסכים ג' לוגין מים על רמז זה שגם ההשפעה והנדיבות מעט מכריע את המון מים רבים 

שלהם שנקראים מים הזדונים מה שאין כן בחינת המים של ישראל המה בשמחה בפנימיות 

  נקודת הלב כמו שנאמר ושאבתם מים בששון.

שהוא נגד בחינת יצחק שהיה נימול לשמונה תחלה,  ולכן הם רשומים בימים הללו ביום ב'

והיינו מגזעא ושרשא דישראל שהפנימיות לבו דבוק בהשם יתברך באהבה רבה ולזה איכא 

מאן דאמר שזכירות גשמים מתחיל מיום הזה וביחוד הרמז מבורר יותר ביום הששי שנאמר 

מיום הזה מתחיל  מפורש ונסכי' המשמעות על שני ניסוכין ולזה איכא מאן דאמר שרק

הזכרת גשמים. והיינו כי בחינת יוסף הצדיק הוא מברר יותר ועמך כולם צדיקים ששום 
  נפש מישראל איך שיהיה לא ידח ממנו נדח כי כולם מקושרים בהשרש בפנימיות.

וגם בזוהר הקדוש מרמז בשיעור ניסוך ג' לוגין מים שהמה ח"י בצים נגד בחינת צדיק ח"י 

מים במזבח היה יורד לשיתין המחוללים עד התהום ושיתין המה מששת ימי עלמין. וניסוך ה

בראשית כאמרם ז"ל על פסוק בראשית ברא שית. וגם אמרו ז"ל בשביל ישראל שנקראו 

ראשית. וזהו היסוד שעליו נשתת העולם. ועל ידי ניסוך הג' לוגין מים המרמז על הקיבוץ 

ם נתחבר עד התהום שהמה מעיינות החכמה המאור הפנימי של האהבה בנקודת הלב של האד

על פסוק ביום הזה נפתחו מעיינות תהום רבה אתפתחו  ).(ח"א קיזכדאיתא בזוהר הקדוש 

מבועין דחכמתא לתתא, והיינו שעל ידי זה שמגיעים עד התהום נפתחו מעיינות החכמה של 

מים בששון  הארת הפנימיות בכח התורה בכלל כוללות נפשות ישראל כרמז הפסוק ושאבתם

ממעיני הישועה כדאיתא שם בזהר הקדוש מאן אינון שית מעייני דאינון מריקין באי ישועה, 

והיינו התחברות בחינת צדיק וצדק יסוד ומלכות כשמנסכין הח"י בצים מים על בחינת תהום 

רבה שהוא חכמה תתאה בחינת מלכות. ועל ידי זה נפתחו מבועא דחכמתא לתתא בכלל 
  ע"כ. נפשות ישראל.

  

. 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 
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לשורשו ולהדבק בבוראו ואינו מטריד שכלו בעניני העולם הגשמי, אז השבוע לקשר עצמו 

נקל לו לטעום העונג הרוחנית שהוא השתעשעות עונג מציאות אלהותו יתברך ואור קדושתו 

שמתגלה בשבת קודש. מה שאין כן באם האדם מוטרד בששת ימים של השבוע בהבלי 

"ל שיתין פירוש החלק אחד מששים העולם קשה לו להשיג העונג ההוא בשבת. וזהו רמזו חז

שאדם טועם בשבת מעין עולם הבא מנועם אור אלהותו יתברך מששת ימי בראשית נבראו, 

שעל ידי ששת ימי המעשה שהאדם מכין עצמו לקראת אלהיו הוא משיג העונג ההוא, וקל 
  להבין. ע"כ.

 

ה ְלָך  חצוצרות: .ז אֹמר: ֲעׂשֵ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ ה ֹאָתם ַוְיַדּבֵ ֲעׂשֶ ה ּתַ ֶסף ִמְקׁשָ י ֲחצֹוְצֹרת ּכֶ ּתֵ ׁשְ

ַתח ֹאֶהל  ל ָהֵעָדה ֶאל ּפֶ ֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ּכָ ֲחנֹות: ְוָתְקעּו ּבָ ע ֶאת ַהּמַ ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמּסַ

י ַאְלפֵ  יִאים ָראׁשֵ ׂשִ ַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהּנְ רּוָעה ְוָנְסעּו מֹוֵעד: ְוִאם ּבְ ם ּתְ ָרֵאל: ּוְתַקְעּתֶ י ִיׂשְ

רּוָעה ִיְתְקעּו  יָמָנה ּתְ ֲחנֹות ַהֹחִנים ּתֵ ִנית ְוָנְסעּו ַהּמַ רּוָעה ׁשֵ ם ּתְ ֲחנֹות ַהֹחִנים ֵקְדָמה: ּוְתַקְעּתֶ ַהּמַ

ְתְקעּו ְוֹלא ָתִריעּו: ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַהכֹּ  ָהל ּתִ ֲחֹצְצרֹות ְוָהיּו ְלַמְסֵעיֶהם: ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהּקָ ֲהִנים ִיְתְקעּו ּבַ

ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם  ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ ת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם: ְוִכי ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ּבְ ָלֶכם ְלֻחּקַ

ְמַחתְ  ם ֵמֹאְיֵביֶכם: ּוְביֹום ׂשִ ְעּתֶ ם ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוׁשַ ְרּתֶ ֲחֹצְצֹרת ְוִנְזּכַ ֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּבַ

רֹון ִלְפֵני  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ּוְבָראׁשֵ
  ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:

מלך: עשה לך. שיהיו תוקעין לפניך כמלך, כמו שנאמר (דברים לג ה) ויהי בישרון  ברש"י:

עשה לך. משלך: (עשה לך. אתה עושה ומשתמש בהם ולא אחר): למקרא העדה. כשתרצה 

לדבר עם הסנהדרין ושאר העם ותקראם לאסף אליך, תקראם על ידי חצוצרות: ולמסע את 

המחנות. בשעת סלוק מסעות תתקעו בהם לסימן, נמצאת אתה אומר על פי שלשה היו 

פי משה ועל פי חצוצרות: מקשה. מהעשת תעשה נוסעים, על פי הקדוש ברוך הוא ועל 

בהקשת הקרנס: ותקעו בהן. בשתיהן והוא סימן למקרא העדה, שנאמר ונועדו אליך כל 

העדה אל פתח אהל מועד: ואם באחת יתקעו. הוא סימן למקרא הנשיאים, שנאמר ונועדו 

י: ותקעתם אליך הנשיאים. ואף הן יעידתן אל פתח אהל מועד. ומגזרה שוה הוא בא בספר

תרועה. סימן מסע המחנות תקיעה תרועה ותקיעה, כך הוא נדרש בספרי מן המקראות 

היתרים: ובהקהיל את הקהל וגו'. לפי שהוא אומר והיו לך למקרא העדה ולמסע את 

המחנות מה מקרא העדה, תוקע בשני כהנים ובשתיהן, שנאמר ותקעו בהן וגו', אף מסע 

המחנות תוקע ומריע ותוקע אף מקרא העדה תוקע ומריע המחנות בשתיהן, יכול מה מסע 

ותוקע, ומעתה אין חלוק בין מקרא העדה למסע את המחנות תלמוד לומר ובהקהיל את 

הקהל וגו', למד שאין תרועה למקרא העדה והוא הדין לנשיאים. הרי סימן לשלשתם, מקרא 
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המחנות בשתים על ידי העדה בשתים, ושל נשיאים באחת, וזו וזו אין בהם תרועה, ומסע 

תרועה ותקיעה: ובני אהרן יתקעו. במקראות ובמסעות הללו: על עלתיכם. בקרבן צבור 

הכתוב מדבר: אני ה' אלהיכם. מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות, שנאמר ותקעתם 
  . ע"כ.הרי שופרות, לזכרון הרי זכרונות, אני ה' אלהיכם זה מלכיות וכו'

בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים י המקדש ג ה): ברמב"ם (הלכות כל

י) 'וביום שמחתכם  תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים אומרין שירה שנאמר (במדבר י

החצוצרה היתה נעשית מן עשת של כסף.  .ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות'

תכות פסולה. והחלילין שהיו מנגנין עשה אותה מן הגרוטאות של כסף כשירה. משאר מיני מ

בהן היה אבוב שלהן של קנה. מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני 
  .שהוא מחלק יפה

 

והא דקאמר מזמור שיר לעתיד לבוא, אין רצונו לומר שהלוים בתפארת ישראל וז"ל:  .ח

דלעיל, בכל מזמור  אמרו כן רק התנא נקט הטעם שיאמרו זה המזמור, משום דבכל הנך

מפורש בו עניינו של יום, ולהכי אמרוהו ביום ההוא, אבל במזמור שיר ליום השבת, לא 

נזכר בהמזמור שום דבר מעניין של שבת, ויש לכאורה לתמוה למה התייחד מזמור זה ליום 

השבת, לכן מפרש התנא טעמו של דבר, דאינו כשיר של שאר הימים שהן כולן על העבר, 

ר לעתיד לבוא, דמדהוא יום מנוחה מטרדת עסקים שבחיי הזמניים, לכן אחר רק זה שי

היקף ימי הבריאה, נאות לו לאדם להתבונן ולשורר חסדי ה' על ג' מיני עתיד שהן לעומות 

מגמת פני כל אדם, והם (א) מזמור שיר לעתיד לבוא, על מה שעתיד לבוא על האדם 

שיר ליום שכולו שבת, הוא חיי עולם הבא אחר בעה"ז, כי לא כלו רחמיו ית', (ב) מזמור 

פרידת הנפש מהגוף, כי גם אז יחסה האדם בסתר כנפי רחמיו ית', (ג) מזמור שיר גם 

לעתיד הג' שנועד לאדם, בעת שיהיה מנוחה לחיי העולמים, דהיינו לאחר שיחרב העולם 

ור הקדוש ברוך בסוף אלף הששי, אשר אז ינוחו כל חיי העולמים כולם אלף שנה, עד שיחז

הוא לבנות אח"כ העולם מחדש, וכל אלו הג' מיני תקוה לעתיד לטובה, כלולים במזמור 

הזה, למעיין בכל דבריו היטב, [עי' בר"ה (דל"א א'), ובדרוש אור החיים שחברנו בס"ד 

בסוף סדר נזיקין, אולם למען לבאר העניין יפה, איך במזמור הזה כלולים דברי שיר על ג' 

יד שזכרנו, ראינו להביא פי' המזמור הזה כפי הנראה לנו], אמר מזמור שיר ליום מיני עת

השבת, בו נאה לשורר, ולזמר [בבית המקדש], טוב להודות לה', רצה לומר כי זה היום 

שאין אנחנו טרודים בו בעסקי הזמנים, טוב ונאות להודות בו לה' אם הטיב לנו בזמן 

ך עליון, אם שחה לעפר נפשינו על ידי צער ויגון העבר, אולם גם הוא נאות לזמר לשמ

שעברו על ראשינו, נחיה שוב שמחה בלבנו ע"י זמר [כענין קחו לי מנגן], לעורר בטחון 
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בלבינו על העתיד הזמניי, אף שלא נבין איך על ידי הצרה בעצמה יבוא ישועה לנו, ואיך 

לותיו מכל מחשבות אנושי הכל הוא לטובתינו, ואפילו הכי שמך עליון הוא, ונעלה בפעו

ושתהפוך הכל בכחך לטובתינו, להגיד בבוקר חסדך, דכשיאר לנו אור ההצלחה, נאמר כי 

בחסדך עוד יגדל בזמן העתיד יותר ויותר, כאור בוקר הולך ואור, ואמונתך בלילות, שגם 

 אם ייסרתנו ה' אבינו בצרות חשיכות כלילות, נגיד לכל, כי טמונים אמונתך ואהבתך לנו

בהם, וכאשר ייסר איש את בנו הוא, ונברך על הרעה מעין הטובה שיתגלגל לנו בו, ואם 

גם נעלמה ממנו, וזאת ההגדה מחסדיך הרבים, נלווה עלי עשור ועלי נבל ועלי הגיון 

בכנור, רצה לומר בג' כוחותינו בפה, להגיד אמרי שיר, במעשה אצבעותינו על כלי זמר 

הגיון לב שנהגה בכנור, בכולם נתעורר לאהבתו יתברך על  עשור ונבל, ובמחשבה, על ידי

טובתו עלינו והזכיר נבל וכנור, דנבל מתריו עבים וגסים, ועל ידי זה קולו עב, ולכן מנבל 

על ידי קולו כל מיני זמר שיזמרו עמו מדאין קולו נעים, משא"כ כנור מיתריו דקים, ולכן 

עימות בקול נבל, ובמח"כ ליתא, דהרי בשלהי קולו נעים [ובשלטי גבורים (פ"ח) כתב שיש נ

מסכת קינין מוכח שרק כנור נעשה קוויו מבמ"ע שהן הדקין, והנבל קוויו נעשו מהמעיים 

שהן גסין ועבים, מזה מסתבר שעי"ז אין קולו נעים, ורצה לומר הכא על הנעים והבלתי 

על בשלימות], נעים אהלל יה], כי שמחתני ה' בפעלך [פעולה היא בכל מקום דבר הנפ

ורצה לומר דכאשר אביט א"ע סביב בהעולם כולו שגמרתו היום בפעליך, ואראה בו גם כן 

כמה צדדים בהירים, אבל גם צדדים כהויים, כיום ולילה, קיץ וחורף, סמי מות וסמי חיים, 

וכולם לטובת העולם, כמ"ש בתורתו של ר"מ וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב 

ות, שגם המות שבבריאה הוא טוב בכללות, וכשאסתכל בכל אלה, יתרומם מאד, כי טוב מ

שמחה בלבי שכ"כ במעשה ידיך ארנן [מעשה הוא בכל מקום מעשה יחידית, עד שבכל 

פעולה יש הרבה מעשים], רצה לומר במעשה ידיך האחודיים אשר תעשה אתי, אם גם בהם 

תי, אלא גם ארנן עליהם, בידעי כי אראה יום ולילה וכו', על כולם לא די שאשמח בפנימיו

כולם רק לטובתי הם, דמן הכלל אשפוט על הפרט, וממקריות העולם כולו, על מעשה 

יחידית שלי, וממה שקרה לי בעבר, אשפוט על העתיד, כי לא עזבתני ולא תעזבני אלהי 

ישעי, עד כאן דבר המשורר האלהי מהעתיד הזמניי אשר ישורר עליו בתודה וקול זמרה, 

ומעתה ישורר גם על העתיד שבעוה"ב יום שכולו שבת, בהפרד הנשמה מהגוף, אמר מה 

גדלו מעשיך ה' בעולם הזה, אשר מאוד אתמה ואשמח בהם בראותי שאתה הופך בו חושך 

לאור, ומר למתוק, ורע לטוב, ככל מעשיך האחודיים אשר אראה בעיני, אבל מאוד עמקו 

עוד לעשות עמנו בעוה"ב והם הדברים שלא יוכל  מחשבתיך עוד עלינו, בחסד אשר תחשוב

שום חי לראותם, איש בער הוא החוטא על ידי גודל תשוקתו ורדפו אחר תאותיו הבהמיות, 

והוא נבער מדעת, וכל חייו כבעיר ובהמה הוא, לא ידע לא ירצה לידע דבר מזה, וכסיל 

ה' על פעולתינו הוא החוטא, בבטחונו על התחכמותו בענייני תורה משמים, והשגחת 

ומקריותינו, והשארת הנפש לשכר ועונש, ואולם הוא באשר שלא יוכל להשיג ג' עקרים 
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הללו שהרי הם הם המסבבים הצלחת האדם בעולם העתידי, לכן מכחיש וכופר הכל ועובר 

על מצות התורה ביד רמה בכסליות שלו, ולא יבין את זאת, לא ירצה להבין דבר מזה, 

ן להבער ולהכסיל, יש עוד דבר א' אשר לפתח חטאת רובץ ואורב להם ורצה לומר שלשניה

לפתותם לרדת שחת, ומהו הדבר שלא ידע זה ולא יבין זה, בפרוח רשעים כמו עשב, רצה 

לומר כשרואה זה החוטא ע"י תאותיו פורח ומתחזק כחו על ידי תענוגיו בעולם הזה, כמו 

ן, רצה לומר וכ"כ כשרואה החוטא על עשב פרא הגדל בשדה בורה, ויציצו כל פועלי או

ידי חכמת מה שלו, שהכבוד המדומה שלו בהתחכמותו יציץ ביופי כמו הציצים ופרחים אשר 

באחו, לא ידעו ולא יבינו כי אלו הם סיבה אמיתית להשמדם עדי עד בעולם הבא, וזהו 

ים בעולם שלא ירצה זה לידע אותו, וזה לא ירצה להבין אותו, ואם תמצי לומר על כל פנ

העתה יש להם רווח לחטוא ולמרוד בך, ליתא, כי ואתה מרום לעולם ה', דאפי' בעולם 

העתה לעולם אינן בטוחים בטובם, וכח ידך רם וחזק עליהם תמיד, כי הנה אויביך ה' הם, 

וכי תפקוד עונם במה יעיזו נגד גבורתך ה', כי הנה אויביך יאבדו, ועד כמה בטוחים 

ומד להם אחר הדלת והמזוזה ולפתח חטאת רובץ, ויתפרדו כל פועלי לחטוא, הנה המות ע

און, והרי בסוף כל סוף יתפרדו כל חלקי הווייתם בעולם הבא, ואינם, ושם ותרם כראם 

קרני, שם בעולם הבא ירום ונישא הקרן שלי שלא אכלתיו בעולם הזה, ויתחזק כחי באופן 

ס תאותו, כאן בעולם החלום, גם בלותי אחר יותר ממה שנתחזק זה החוטא שנתעוור בבולמ

בשמן רענן, רצה לומר כי גם בבלוי המדומה שלי דהיינו המות שיפגשני אז ככל אדם, 

אחשוב כי יתחלף הווייתי על ידי המיתה, להיות בעולם הבא כמו אילן זית שמן רענן, 

קרק תמיד, דהיינו כמו העץ זית אשר יזקין יותר משאר אילנות, וגם בזקנתו ינוב בהוד יר

כ"כ יתחזק ויתיפה על ידי המיתה הווייתי יותר מבתחלה בעולם הזה, עד כאן דיבר 

המשורר מהעתיד שבעולם הבא, ומעתה ישורר גם כן על העתיד הסופיי בעת שיהיה מנוחה 

לחיי העולמים, דהיינו אחר שיחרב העולם העתיי ויחזור ויבנה ויתכונן מחדש, אמר, עוד יש 

אשר השתמשתי להשיגו יפה, בב' כלים היותר יקרים שיש לי, והם הראייה, ענין א' בעתיד, 

והשמיעה, הראייה במה שאראה לפני, והשמיעה במה שאשמע שיבוא עוד, ותבט עיני בשורי 

רצה לומר לצורך אמונה דבר זה הנני מביט היטב בשעדיין הנני בין שורות הבנ"א, ועל 

זני, רצה לומר ועל ידי זה אפי' בעניינים אשר ידי ראייה זו בקמים עלי מרעים תשמענה א

יקומו עלי מרעים להכחיש מה שלא יראו, אני לא אפן אליהם, אלא תשמענה אזני היטב, 

ולמלמדי הטיתי אזני, להאמין באמונה שלימה במה שנמסר לנו על זה מדור דור, ומה אראה 

רחים ופירות רק אחר ומה אשמע, הנה ראיתי צדיק כתמר יפרח, דמה תמר זה אינו עושה פ

זמן מרובה (כמו שכתבו הטבעיים דכל מיני דקל כך טבעם] כך הצדיק במורגל טובתו 

היותר גדולה תתגלגל לו רק לבסוף, זה תבט עיני במורגל מאד גם בעולם הזה, ודנתי ממה 

שאני רואה, לחזק האמונה במה שאשמע שיבוא בעתיד, כי כארז בלבנון ישגה, שלא תאמר, 

שנכרת אין גזעו מחליף, אף הצדיק כן, דאחר סוף אלף הששי כשיכרת הוא מה תמר כ
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והעולם כולו, לא יהיה גזעו מחליף חס ושלום, לכן נאמר ארז שגם כשיכרתוהו, יונקתו 

ממנו תצא, ויתעבה ויתחזק יותר ויותר מבתחלה (כתענית כ"ה ב'), כך הצדיק יתגדל 

שה המשורר סכום מכל הג' עניינים שזכר, ויתחזק אז יותר בהוד אלהי ברוחנית, ועתה עו

ואומר (א) שתולים בבית ה', דהיינו בענין העתיד הסופיי, דהיינו העולם והבית ה' החדש 

שיבנה, שם יהיו הצדיקים שתולים מחדש, (ב) ובחצרות אלהינו הוא העתיד שאחר פרידת 

פירות מעשיהן הנפש מהגוף, שהוא כמו חצר לפני בית עולם התחייה, שם יפרחו, שיעשו 

בסוף, (ג) עוד ינובון בשיבה, דבעתיד הזמניי אף גם שירע להם עכשיו ייטיב להם בסוף, 

דשנים בצרכי הגוף, ורעננים יהיו, גם בהוד ויופי, וכל זה אמרתי להגיד כי ישר ה' צורי 

ואיך יקפח שכר הצדיקים ח"ו, ולא עולתה בו לראות ח"ו יסוריהם על מגן ולא יצילם, לכן 

ור שיר ליום השבת, שנשורר בו אחר הקפת ימי הבריאה, על כל ג' העתידות שיבואו מזמ
  עוד, ונגילה ונשמחה בו.
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  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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  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 

מד הרי זה משובח. מהיכן הוא כשהוא יושב ואם קרא מעו
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: 

הוא קורא תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי כיצד  .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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סביביו. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת 
גן וסגן לכהן גדול וכהן גדול למלך וראש הכנסת נותנו לס

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
  לועזות: את התורה הזאת' בלשונה אע"פ שיש שם 

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 

מת לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת הא
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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  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 ,ל את הספר תורה כשהוא עומדמקב המשיח המלך
  .יכול להתיישב
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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 וָ  והמלך חוזר:   ֶעד:ּ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  ––––––––––––––––––––  
  

הלכות תענית ד' ט"ו, שכל ברכה נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם  .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 טנחמיה (עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר 

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 

ל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן ועד העולם ברוך גואל ישרא
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 

הכהנים בני  זוכר הנשכחות והם עונים אחריו בשכמל"ו וחזן הכנסת אומר להם הריעו
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אהרן הריעו וכו' וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת אומר הריעו עד 
שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר 
לפני חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית ואית דאמרי 

בע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד כדתניא אומר לפניהן עשרים ואר
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 

ו אמן וכל כך למה ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונין אחרי
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 

לם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם מן העולם ועד העו
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 
ד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן השניה הוא אומר ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם וע

עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר הריעו בני אהרן 
הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם 
היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באחת אומר תקעו ובאחת 

הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפורי ור' חנניה בן  אומר
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 
רהם הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה לאחר הפרשיות מי שענה את אב

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 

אלהיכם שאין עונין אמן במקדש. דכתיב בתפלת עזרא בבית שני קומו וברכו את ה' 
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 

ומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחלה ניהו וחוזר חזן הכנסת וא
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 

ן: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא עונין אמן בגבולי
  ואיכא דמתני הכי: וכן הנהיג. מנהג זה אמקדש קאי.
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ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו  רּוְך ַאּתָ ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ
רוּ  ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ ה ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְך ַ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
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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 

ה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד לומר מי שענה את אברהם אומר ברוך את
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 

ין אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם ביום הזה ואחר כך תוקע
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 

מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא  בני אהרן הריעו. וחוזר שליח צבור ואומר
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
בע ונמצאו הכהנים פעם תוקעין ומריעין ותוקעין. ופעם מריעין ותוקעין ומריעין ש

פעמים. ואין עושים הסדר זה אלא בהר הבית בלבד. וכשהן תוקעין ומריעין שם תוקעין 
  .בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו
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אֵֶּ֣לה הַּדְבָרִ֗ים אֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּכָל־יִׂשְרָאֵ֔ל ּבְעֵ֖בֶר  א
הַּיַרְּדֵ֑ן ּבַּמִדְּבָ֡ר ּבָֽעֲרָבָה֩ מֹ֨ול סּ֜וף ּבֵין־ּפָארָ֧ן ּובֵין־ּתֹ֛פֶל וְלָבָ֑ן 

ַאחַ֨ד עָׂשָ֥ר יֹום֙ ֵמֽחֹרֵ֔ב ּדֶ֖רֶךְ הַר־ׂשֵעִ֑יר  בוַֽחֲצֵרֹ֖ת וְדִ֥י זָהָֽב: 
ר חֹ֖דֶׁש וַֽיְהִי֙ ּבְַארְּבָעִ֣ים ׁשָנָ֔ה ּבְעַׁשְּתֵֽי־עָׂשָ֥  געַ֖ד קָדֵׁ֥ש ּבַרְנֵֽעַ: 

ּבְאֶחָ֣ד ַלחֹ֑דֶׁש ּדִּבֶ֤ר מֹׁשֶה֙ אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֧ה 
ַאֽחֲרֵ֣י הַּכֹתֹ֗ו אֵ֚ת סִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י  דיְהֹוָ֛ה אֹתֹ֖ו אֲלֵהֶֽם: 

ב אֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹ֑ון וְאֵ֗ת עֹ֚וג מֶ֣לֶךְ הַּבָׁשָ֔ן אֲׁשֶר־יֹוׁשֵ֥ 
ּבְעֵ֥בֶר הַּיַרְּדֵ֖ן ּבְאֶ֣רֶץ מֹוָא֑ב הֹואִ֣יל  הּבְעַׁשְּתָרֹ֖ת ּבְאֶדְרֶֽעִי: 

יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו ּדִּבֶ֥ר  ומֹׁשֶ֔ה ּבֵאֵ֛ר אֶת־הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את לֵאמֹֽר: 
ּו ּפְנּ֣ו | ּוסְע֣ 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: 
רְׁשּ֣ו אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֣ע יְהֹוָ֠ה אֶת־הָָא֑רֶץ ּבֹ֚אּו ּו

לַֽאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם לְַאבְרָהָ֨ם ְליִצְחָ֤ק ּוְֽליַֽעֲקֹב֙ ָלתֵ֣ת ָלהֶ֔ם ּולְזַרְעָ֖ם 
וָֽאֹמַ֣ר אֲלֵכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר לֹֽא־אּוַכ֥ל  טַאֽחֲרֵיהֶֽם: 

ם הִרְּבָ֣ה אֶתְכֶ֑ם וְהִּנְכֶ֣ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ 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: 

טֵיכֶ֗ם אֲנָׁשִ֤ים חֲכָמִים֙ וָֽאֶּקַ֞ח אֶת־רָאׁשֵ֣י ׁשִבְ טולַֽעֲׂשֹֽות: 
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וִֽידֻעִ֔ים וָֽאֶּתֵ֥ן אֹותָ֛ם רָאׁשִ֖ים עֲֵליכֶ֑ם ׂשָרֵ֨י אֲלָפִ֜ים וְׂשָרֵ֣י 
 טזמֵאֹ֗ות וְׂשָרֵ֤י חֲמִׁשִּים֙ וְׂשָרֵ֣י עֲׂשָרֹ֔ת וְׁשֹֽטְרִ֖ים לְׁשִבְטֵיכֶֽם: 

ּבֵין־אֲחֵיכֶם֙  וָֽאֲצַּוֶה֙ אֶת־ׁשֹ֣פְטֵיכֶ֔ם ּבָעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר ׁשָמֹ֤עַ
לֹֽא־תַּכִ֨ירּו  יזּוׁשְפַטְּתֶ֣ם צֶ֔דֶק ּבֵין־אִ֥יׁש ּובֵין־ָאחִ֖יו ּובֵ֥ין ּגֵרֹֽו: 

פָנִ֜ים ּבַּמִׁשְּפָ֗ט ּכַּקָטֹ֤ן ּכַּגָדֹ֙ל ּתִׁשְמָעּ֔ון לֹ֤א תָגּ֨ורּו֙ מִּפְנֵי־אִ֔יׁש 
קְׁשֶ֣ה מִּכֶ֔ם ּכִ֥י הַּמִׁשְּפָ֖ט לֵֽאלֹהִ֣ים הּ֑וא וְהַּדָבָר֙ אֲׁשֶ֣ר יִ

וָֽאֲצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֖ם ּבָעֵ֣ת הַהִ֑וא אֵ֥ת  יחּתַקְרִבּ֥ון אֵלַ֖י ּוׁשְמַעְּתִֽיו: 
וַּנִַּס֣ע מֵֽחֹרֵ֗ב וַּנֵ֡לֶךְ אֵ֣ת  יטּכָל־הַּדְבָרִ֖ים אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשּֽון: 

רֶךְ הַ֣ר ּכָל־הַּמִדְּבָ֣ר הַּגָדֹול֩ וְהַּנֹורָ֨א הַהּ֜וא אֲׁשֶ֣ר רְאִיתֶ֗ם ּדֶ֚
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: 

־הָָא֑רֶץ עֲלֵ֣ה רֵׁ֗ש ּכַֽאֲׁשֶר֩ ּדִּבֶ֨ר יְהֹוָ֜ה אֱלֹהֵ֤י אֲבֹתֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ אֶת
וַּתִקְרְבּ֣ון אֵַלי֘ ּכֻּלְכֶם֒ וַּתֹֽאמְרּ֗ו  כבַאל־ּתִירָ֖א וְַאל־ּתֵחָֽת: 

נִׁשְְלחָ֤ה אֲנָׁשִים֙ ְלפָנֵ֔ינּו וְיַחְּפְרּו־לָ֖נּו אֶת־הָָא֑רֶץ וְיָׁשִ֤בּו 
ר אֶת־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר נַֽעֲֶלה־ּבָּ֔ה וְאֵת֙ הֶֽעָרִ֔ים אֲׁשֶ֥ר אֹתָ֨נּו֙ ּדָבָ֔

וַּיִיטַ֥ב ּבְעֵינַ֖י הַּדָבָ֑ר וָֽאֶּקַ֤ח מִּכֶם֙ ׁשְנֵ֣ים עָׂשָ֣ר  כגנָבֹ֖א אֲֵליהֶֽן: 
וַּיִפְנּו֙ וַּיַֽעֲלּ֣ו הָהָ֔רָה וַּיָבֹ֖אּו  כדאֲנָׁשִ֔ים אִ֥יׁש אֶחָ֖ד ַלׁשָּֽבֶט: 

וַּיִקְחּ֤ו בְיָדָם֙ מִּפְרִ֣י הָָא֔רֶץ  כהל אֶׁשְּכֹ֑ל וַֽיְרַּגְלּ֖ו אֹתָּֽה: עַד־נַ֣חַ
וַּיֹורִ֖דּו אֵלֵ֑ינּו וַּיָׁשִ֨בּו אֹתָ֤נּו דָבָר֙ וַּיֹ֣אמְרּ֔ו טֹובָ֣ה הָָא֔רֶץ 

וְלֹ֥א אֲבִיתֶ֖ם לַֽעֲלֹ֑ת וַּתַמְרּ֕ו  כואֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 
וַּתֵרָֽגְנּ֤ו בְָאֽהֳלֵיכֶם֙ וַּתֹ֣אמְרּ֔ו  כזּפִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: אֶת־

ּבְׂשִנְַא֤ת יְהֹוָה֙ אֹתָ֔נּו הֹֽוצִיָא֖נּו מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לָתֵ֥ת אֹתָ֛נּו 
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ָאנָ֣ה | אֲנַ֣חְנּו עֹלִ֗ים ַאחֵ֩ינּו֩  כחּבְיַ֥ד הָֽאֱמֹרִ֖י לְהַׁשְמִידֵֽנּו: 
בָבֵ֜נּו לֵאמֹ֗ר עַ֣ם ּגָדֹ֤ול וָרָם֙ מִּמֶּ֔נּו עָרִ֛ים ּגְדֹלֹ֥ת הֵמַּ֨סּו אֶת־ְל

וָֽאֹמַ֖ר  כטּובְצּורֹ֖ת ּבַׁשָּמָ֑יִם וְגַם־ּבְנֵ֥י עֲנָקִ֖ים רָאִ֥ינּו ׁשָֽם: 
יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙  לאֲלֵכֶ֑ם לֹא־תַֽעַרְצּ֥ון וְֽלֹא־תִֽירְאּ֖ון מֵהֶֽם: 

א יִָּלחֵ֣ם לָכֶ֑ם ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר עָׂשָ֧ה אִּתְכֶ֛ם הַֽהֹלֵ֣ךְ ִלפְנֵיכֶ֔ם הּ֖ו
ּובַּמִדְּבָר֙ אֲׁשֶ֣ר רָאִ֔יתָ אֲׁשֶ֤ר נְׂשָֽאֲךָ֙  לאּבְמִצְרַ֖יִם לְעֵֽינֵיכֶֽם: 

יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יִׂשָּא־אִ֖יׁש אֶת־ּבְנֹ֑ו ּבְכָל־הַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר 
ּובַּדָבָ֖ר הַּזֶ֑ה אֵֽינְכֶם֙  לבהַּמָקֹ֥ום הַּזֶֽה: הֲלַכְּתֶ֔ם עַד־ּבֹֽאֲכֶ֖ם עַד־

הַֽהֹלֵ֨ךְ ִלפְנֵיכֶ֜ם ּבַּדֶ֗רֶךְ לָתּ֥ור  לגמַֽאֲמִינִ֔ם ּבַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: 
לָכֶ֛ם מָקֹ֖ום לַֽחֲנֹֽתְכֶ֑ם ּבָאֵׁ֣ש | לַ֗יְָלה ַלרְאֹֽתְכֶם֙ ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר 

וַּיִׁשְמַ֥ע יְהֹוָ֖ה אֶת־קֹול ּדִבְרֵיכֶ֑ם  לדיֹומָֽם: ּתֵֽלְכּו־בָּ֔ה ּובֶֽעָנָ֖ן 
אִם־יִרְאֶ֥ה אִיׁש֙ ּבָֽאֲנָׁשִ֣ים הָאֵּ֔לֶה  להוַּיִקְצֹ֖ף וַּיִׁשָּבַ֥ע לֵאמֹֽר: 

הַּדֹ֥ור הָרָ֖ע הַּזֶ֑ה אֵ֚ת הָָא֣רֶץ הַּטֹובָ֔ה אֲׁשֶ֣ר נִׁשְּבַ֔עְּתִי לָתֵ֖ת 
ּכָלֵ֤ב ּבֶן־יְפֻּנֶה֙ הּוא יִרְאֶּ֔נָה וְלֹֽו־אֶּתֵ֧ן זּֽולָתִ֞י  לולַֽאֲבֹֽתֵיכֶֽם: 

אֶת־הָָא֛רֶץ אֲׁשֶ֥ר ּדָֽרַךְ־ּבָּ֖ה ּוְלבָנָ֑יו יַ֕עַן אֲׁשֶ֥ר מִּלֵ֖א ַאֲֽחרֵ֥י 
ּגַם־ּבִי֙ הִתְַאּנַ֣ף יְהֹוָ֔ה ּבִגְלַלְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר ּגַם־ַאּתָ֖ה  לזיְהֹוָֽה: 

ן־נּון֙ הָֽעֹמֵ֣ד ְלפָנֶ֔יךָ הּ֖וא יָ֣בֹא יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִ לחלֹֽא־תָבֹ֥א ׁשָֽם: 
וְטַּפְכֶם֩  לטׁשָּ֑מָה אֹתֹ֣ו חַּזֵ֔ק ּכִי־הּ֖וא יַנְחִלֶּ֥נָה אֶת־יִׂשְרָאֵֽל: 

אֲׁשֶ֨ר אֲמַרְּתֶ֜ם לָבַ֣ז יִֽהְיֶ֗ה ּו֠בְנֵיכֶם אֲׁשֶ֨ר לֹא־יָֽדְעּ֤ו הַּיֹום֙ טֹוב 
וְַאּתֶ֖ם  מּתְנֶּ֔נָה וְהֵ֖ם יִֽירָׁשּֽוהָ: וָרָ֔ע הֵּ֖מָה יָבֹ֣אּו ׁשָּ֑מָה וְָלהֶ֣ם אֶ 

וַּֽתַֽעֲנּ֣ו | וַּתֹֽאמְרּ֣ו  מאּפְנּ֣ו לָכֶ֑ם ּוסְעּ֥ו הַּמִדְּבָ֖רָה ּדֶ֥רֶךְ יַם־סּֽוף: 
אֵלַ֗י חָטָאנּו֘ לַֽיהֹוָה֒ אֲנַ֤חְנּו נַֽעֲֶלה֙ וְנְִלחַ֔מְנּו ּכְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוָ֖נּו 

חְּגְרּ֗ו אִ֚יׁש אֶת־ּכְלֵ֣י מִלְחַמְּתֹו וַּ֔תָהִ֖ינּו יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינּו וַּֽתַ 
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וַּיֹ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלַ֗י אֱמֹ֤ר ָלהֶם֙ לֹ֤א תַֽעֲלּו֙  מבלַֽעֲלֹ֥ת הָהָֽרָה: 
וְלֹ֣א־תִּֽלָֽחֲמּ֔ו ּכִ֥י אֵינֶּ֖נִי ּבְקִרְּבְכֶ֑ם וְלֹא֙ ּתִּנָֽגְפּ֔ו ִלפְנֵ֖י אֹֽיְבֵיכֶֽם: 

יכֶ֖ם וְלֹ֣א ׁשְמַעְּתֶ֑ם וַּתַמְרּו֙ אֶת־ּפִ֣י יְהֹוָ֔ה וַּתָזִ֖דּו וָֽאֲדַּבֵ֥ר אֲֵל מג
וַּיֵצֵ֨א הָֽאֱמֹרִ֜י הַּיׁשֵ֨ב ּבָהָ֤ר הַהּוא֙  מדוַּתַֽעֲלּ֥ו הָהָֽרָה: 

לִקְרַאתְכֶ֔ם וַּיִרְּדְפּ֣ו אֶתְכֶ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶ֖ינָה הַּדְבֹרִ֑ים וַּיַּכְתּ֥ו 
וַּתָׁשֻ֥בּו וַּתִבְּכּ֖ו ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה  מהר עַד־חָרְמָֽה: אֶתְכֶ֛ם ּבְׂשֵעִ֖י

וַּתֵֽׁשְבּ֥ו  מווְלֹֽא־ׁשָמַ֤ע יְהֹוָה֙ ּבְקֹ֣לְכֶ֔ם וְלֹ֥א הֶֽאֱזִ֖ין אֲֵליכֶֽם: 
 בְקָדֵׁ֖ש יָמִ֣ים רַּבִ֑ים ּכַּיָמִ֖ים אֲׁשֶ֥ר יְׁשַבְּתֶֽם: 

  'ב דברים פרק

ּבָ֨רָה֙ ּדֶ֣רֶךְ יַם־סּ֔וף ּכַֽאֲׁשֶ֛ר ּדִּבֶ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י וַּנֵ֜פֶן וַּנִּסַ֤ע הַּמִדְ א
וַּיֹ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י  בוַּנָ֥סָב אֶת־הַר־ׂשֵעִ֖יר יָמִ֥ים רַּבִֽים: 

 דרַב־לָכֶ֕ם סֹ֖ב אֶת־הָהָ֣ר הַּזֶ֑ה ּפְנּ֥ו לָכֶ֖ם צָפֹֽנָה:  גלֵאמֹֽר: 
עֹֽבְרִ֗ים ּבִגְבּול֙ אֲחֵיכֶ֣ם ּבְנֵֽי־עֵׂשָ֔ו וְאֶת־הָעָם֘ צַ֣ו לֵאמֹר֒ ַאּתֶ֣ם 

 ההַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְׂשֵעִ֑יר וְיִֽירְאּ֣ו מִּכֶ֔ם וְנִׁשְמַרְּתֶ֖ם מְאֹֽד: 
ַאל־ּתִתְּגָ֣רּו בָ֔ם ּכִ֠י לֹֽא־אֶּתֵ֤ן לָכֶם֙ מֵַֽארְצָ֔ם עַ֖ד מִדְרַ֣ךְ 

אֹ֣כֶל  ור ׂשֵעִֽיר: ּכַף־רָ֑גֶל ּכִֽי־יְרֻׁשָּ֣ה ְלעֵׂשָ֔ו נָתַּ֖תִי אֶת־הַ֥
ּתִׁשְּבְרּ֧ו מֵֽאִּתָ֛ם ּבַּכֶ֖סֶף וַֽאֲכְַלּתֶ֑ם וְגַם־מַ֜יִם ּתִכְרּ֧ו מֵֽאִּתָ֛ם ּבַּכֶ֖סֶף 

ּכִי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ּבֵֽרַכְךָ֗ ּבְכֹל֙ מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֔ךָ יָדַ֣ע  זּוׁשְתִיתֶֽם: 
ה | ַארְּבָעִ֣ים ׁשָנָ֗ה יְהֹוָ֤ה לֶכְּתְךָ֔ אֶת־הַּמִדְּבָ֥ר הַּגָדֹ֖ל הַּזֶ֑ה זֶ֣
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 
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הָֽאֵמִ֥ים  ימֵַֽארְצֹו֙ יְרֻׁשָּ֔ה ּכִ֣י ִלבְנֵי־לֹ֔וט נָתַּ֥תִי אֶת־עָ֖ר יְרֻׁשָּֽה: 
רְפָאִ֛ים  יאל וְרַ֛ב וָרָ֖ם ּכַֽעֲנָקִֽים: ְלפָנִ֖ים יָׁ֣שְבּו בָּ֑ה עַ֣ם ּגָדֹ֥ו

 יביֵחָֽׁשְבּ֥ו ַאף־הֵ֖ם ּכַֽעֲנָקִ֑ים וְהַּמָֹ֣אבִ֔ים יִקְרְאּ֥ו ָלהֶ֖ם אֵמִֽים: 
ּובְׂשֵעִ֞יר יָֽׁשְבּ֣ו הַֽחֹרִים֘ ְלפָנִים֒ ּובְנֵ֧י עֵׂשָ֣ו יִֽירָׁשּ֗ום וַּיַׁשְמִידּום֙ 

ם ּכַֽאֲׁשֶ֧ר עָׂשָ֣ה יִׂשְרָאֵ֗ל ְלאֶ֨רֶץ֙ יְרֻׁשָּתֹ֔ו מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיֵֽׁשְבּ֖ו ּתַחְּתָ֑
עַּתָ֗ה קֻ֛מּו וְעִבְרּ֥ו לָכֶ֖ם אֶת־נַ֣חַל  יגאֲׁשֶר־נָתַ֥ן יְהֹוָ֖ה לָהֶֽם: 

וְהַּיָמִ֞ים אֲׁשֶר־הָלַ֣כְנּו | מִּקָדֵׁ֣ש  ידזָ֑רֶד וַּֽנַֽעֲבֹ֖ר אֶת־נַַ֥חל זָֽרֶד: 
רְנּו֙ אֶת־נַ֣חַל זֶ֔רֶד ׁשְלׁשִ֥ים ּוׁשְמֹנֶ֖ה ׁשָנָ֑ה ּבַרְנֵ֗עַ עַ֤ד אֲׁשֶר־עָבַ֨ 

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  טז הַּֽמַֽחֲנֶ֑ה עַ֖ד ּתֻּמָֽם:

ַאּתָ֨ה עֹבֵ֥ר  יחוַיְדַּבֵ֥ר יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר:  יזָלמּ֖ות מִּקֶ֥רֶב הָעָֽם: 
וְָקֽרַבְּתָ֗ מּ֚ול ּבְנֵ֣י עַּמֹ֔ון  יטהַּיֹ֛ום אֶת־ּגְבּ֥ול מֹוָא֖ב אֶת־עָֽר: 

ּתִתְּגָ֣ר ּבָ֑ם ּכִ֣י לֹֽא־אֶּ֠תֵן מֵאֶ֨רֶץ ּבְנֵֽי־עַּמֹ֤ון לְךָ֙ ַאל־ּתְצֻרֵ֖ם וְַאל־
אֶֽרֶץ־רְפָאִ֥ים ּתֵֽחָׁשֵ֖ב  כיְרֻׁשָּ֔ה ּכִ֥י ִלבְנֵי־לֹ֖וט נְתַּתִ֥יהָ יְרֻׁשָּֽה: 

ַאף־הִ֑וא רְפָאִ֤ים יָֽׁשְבּו־בָּה֙ ְלפָנִ֔ים וְהָ֣עַּמֹנִ֔ים יִקְרְאּ֥ו ָלהֶ֖ם 
ם ּגָדֹ֥ול וְרַ֛ב וָרָ֖ם ּכַֽעֲנָקִ֑ים וַּיַׁשְמִידֵ֤ם יְהֹוָה֙ עַ֣ כאזַמְזֻּמִֽים: 

ּכַֽאֲׁשֶ֤ר עָׂשָה֙ ִלבְנֵ֣י עֵׂשָ֔ו  כבמִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיִֽירָׁשֻ֖ם וַּיֵֽׁשְבּ֥ו תַחְּתָֽם: 
הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְׂשֵעִ֑יר אֲׁשֶ֨ר הִׁשְמִ֤יד אֶת־הַֽחֹרִי֙ מִּפְנֵיהֶ֔ם וַּיִֽירָׁשֻם֙ 

וְהָֽעַּוִ֛ים הַּיֹֽׁשְבִ֥ים ּבַֽחֲצֵרִ֖ים  כגבּ֣ו תַחְּתָ֔ם עַ֖ד הַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: וַּיֵֽׁשְ
עַד־עַּזָ֑ה ּכַפְּתֹרִים֙ הַּיֹֽצְאִ֣ים מִּכַפְּתֹ֔ר הִׁשְמִידֻ֖ם וַּיֵֽׁשְבּ֥ו תַחְּתָֽם: 

ךָ קּ֣ומּו ּסְעּ֗ו וְעִבְרּו֘ אֶת־נַ֣חַל ַארְנֹ֒ן רְאֵ֣ה נָתַּ֣תִי בְ֠יָֽדְ כד
אֶת־סִיחֹ֨ן מֶֽלֶךְ־חְֶׁשּבֹ֧ון הָֽאֱמֹרִ֛י וְאֶת־ַארְצֹ֖ו הָחֵ֣ל רָׁ֑ש וְהִתְּגָ֥ר 
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הַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה ָאחֵל֙ ּתֵ֤ת ּפַחְּדְךָ֙ וְיִרְָא֣תְךָ֔ עַל־ּפְנֵי֙  כהּבֹ֖ו מִלְחָמָֽה: 
זּ֥ו וְחָלּ֖ו הָֽעַּמִ֔ים ּתַ֖חַת ּכָל־הַׁשָּמָ֑יִם אֲׁשֶ֤ר יִׁשְמְעּון֙ ׁשִמְעֲךָ֔ וְרָֽגְ

וָֽאֶׁשְלַ֤ח מַלְָאכִים֙ מִּמִדְּבַ֣ר קְדֵמֹ֔ות אֶל־סִיחֹ֖ון מֶ֣לֶךְ  כומִּפָנֶֽיךָ: 
אֶעְּבְרָ֣ה בְַארְצֶ֔ךָ ּבַּדֶ֥רֶךְ  כזחֶׁשְּבֹ֑ון ּדִבְרֵ֥י ׁשָלֹ֖ום לֵאמֹֽר: 

ף אֹ֣כֶל ּבַּכֶ֤סֶ  כחּבַּדֶ֖רֶךְ אֵלֵ֑ךְ לֹ֥א ָאסּ֖ור יָמִ֥ין ּוׂשְמֹֽאול: 
ּתַׁשְּבִרֵ֨נִי֙ וְָאכַ֔לְּתִי ּומַ֛יִם ּבַּכֶ֥סֶף ּתִּתֶן־לִ֖י וְׁשָתִ֑יתִי רַ֖ק אֶעְּבְרָ֥ה 

ּכַֽאֲׁשֶ֨ר עָֽׂשּו־לִ֜י ּבְנֵ֣י עֵׂשָ֗ו הַּיֹֽׁשְבִים֙ ּבְׂשֵעִ֔יר  כטבְרַגְלָֽי: 
ּדֵ֔ן וְהַּמֹ֣וָאבִ֔ים הַּיֹֽׁשְבִ֖ים ּבְעָ֑ר עַ֤ד אֲׁשֶֽר־אֶֽעֱבֹר֙ אֶת־הַּיַרְ 

וְלֹ֣א ָאבָ֗ה סִיחֹן֙  לאֶל־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו נֹתֵ֥ן לָֽנּו: 
מֶ֣לֶךְ חֶׁשְּבֹ֔ון הַֽעֲבִרֵ֖נּו ּבֹ֑ו ּכִֽי־הִקְׁשָה֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ אֶת־רּוחֹ֗ו 

ּיֹ֤אמֶר וַ 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: 
ינּו וַּֽיִּתְנֵ֛הּו יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינּו ְלפָנֵ֑ 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 

ל רַ֥ק הַּבְהֵמָ֖ה ּבָזַ֣זְנּו לָ֑נּו ּוׁשְלַ֥ 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: 

אֶ֥רֶץ ּבְנֵֽי־עַּמֹ֖ון לֹ֣א קָרָ֑בְּתָ ּכָל־יַ֞ד נַ֤חַל יַּבֹק֙ וְעָרֵ֣י הָהָ֔ר אֶל־
  וְכֹ֥ל אֲׁשֶר־צִּוָ֖ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינּו: 

  'ג דברים פרק
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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 

ן֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֵ֜ינּו ּבְיָדֵ֗נּו ּגַ֛ם וַּיִּתֵ גאֲׁשֶ֥ר יֹוׁשֵ֖ב ּבְחֶׁשְּבֹֽון: 
אֶת־עֹ֥וג מֶֽלֶךְ־הַּבָׁשָ֖ן וְאֶת־ּכָל־עַּמֹ֑ו וַּנַּכֵ֕הּו עַד־ּבִלְּתִ֥י 

וַּנִלְּכֹ֤ד אֶת־ּכָל־עָרָיו֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא לֹ֤א  דהִׁשְאִֽיר־לֹ֖ו ׂשָרִֽיד: 
ׁשִּ֥ים עִיר֙ ּכָל־חֶ֣בֶל הָֽיְתָה֙ קִרְיָ֔ה אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־לָקַ֖חְנּו מֵֽאִּתָ֑ם ׁשִ

ּכָל־אֵּ֜לֶה עָרִ֧ים ּבְצֻרֹ֛ת חֹומָ֥ה  הַארְּגֹ֔ב מַמְלֶ֥כֶת עֹ֖וג ּבַּבָׁשָֽן: 
 וגְבֹהָ֖ה ּדְָלתַ֣יִם ּובְרִ֑יחַ ְלבַ֛ד מֵֽעָרֵ֥י הַּפְרָזִ֖י הַרְּבֵ֥ה מְאֹֽד: 

ׁשְּבֹ֑ון הֲַֽחרֵם֙ וַּנַֽחֲרֵ֣ם אֹותָ֔ם ּכַֽאֲׁשֶ֣ר עָׂשִ֔ינּו לְסִיחֹ֖ן מֶ֣לֶךְ חֶ
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 

ג מֶ֣לֶךְ הַּבָׁשָ֗ן ּכִ֣י רַק־עֹ֞ו 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  טזנָתַּ֥תִי אֶת־הַּגְִלעָֽד: ּולְמָכִ֖יר 

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  יטל־ּבְנֵי־חָֽיִל: ּבְנֵֽי־יִׂשְרָאֵ֖ל ּכָ
יָדַ֕עְּתִי ּכִֽי־מִקְנֶ֥ה רַ֖ב לָכֶ֑ם יֵֽׁשְבּו֙ ּבְעָ֣רֵיכֶ֔ם אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תִי לָכֶֽם: 

עַ֠ד אֲׁשֶר־יָנִ֨יחַֽ יְהֹוָ֥ה | לַֽאֲחֵיכֶם֘ ּכָכֶ֒ם וְיָֽרְׁשּ֣ו גַם־הֵ֔ם  כ
הֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם נֹתֵ֥ן ָלהֶ֖ם ּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן אֶת־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶ֨ר יְ

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: 

ֹותָ֔ם ּכִי־הּ֣וא יַֽעֲבֹ֗ר לִפְנֵי֙ הָעָ֣ם הַּזֶ֔ה וְהּוא֙ יַנְחִ֣יל א
  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: 
תְכֶם֙ ּובִ֣ינַתְכֶ֔ם ְלעֵינֵ֖י הָֽעַּמִ֑ים אֲׁשֶ֣ר יִׁשְמְעּ֗ון אֵ֚ת חָכְמַ

ּ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  חּבְכָל־קָרְאֵ֖נּו אֵלָֽיו: ּכַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינּו 
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 

ַאׁשְמִעֵ֖ם אֶת־ּדְבָרָ֑י אֲׁשֶ֨ר יִלְמְדּ֜ון הַקְהֶל־ִלי֙ אֶת־הָעָ֔ם וְ
ְליִרְָא֣ה אֹתִ֗י ּכָל־הַּיָמִים֙ אֲׁשֶ֨ר הֵ֤ם חַּיִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה 

וַּתִקְרְבּ֥ון וַּתַֽעַמְדּ֖ון ּתַ֣חַת הָהָ֑ר וְהָהָ֗ר  יאוְאֶת־ּבְנֵיהֶ֖ם יְלַּמֵדּֽון: 
וַיְדַּבֵ֧ר  יבעָָנ֥ן וַֽעֲרָפֶֽל: ּבֹעֵ֤ר ּבָאֵׁש֙ עַד־לֵ֣ב הַׁשָּמַ֔יִם חׁ֖שֶךְ 

יְהֹוָ֛ה אֲֵליכֶ֖ם מִּתֹ֣וךְ הָאֵׁ֑ש קֹ֤ול ּדְבָרִים֙ ַאּתֶ֣ם ׁשֹֽמְעִ֔ים 
וַּיַּגֵ֨ד לָכֶ֜ם אֶת־ּבְרִיתֹ֗ו  יגּותְמּונָ֛ה אֵֽינְכֶ֥ם רֹאִ֖ים זּֽולָתִ֥י קֹֽול: 

ם וַּֽיִכְּתְבֵ֔ם עַל־ׁשְנֵ֖י אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֤ה אֶתְכֶם֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות עֲׂשֶ֖רֶת הַּדְבָרִ֑י
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: 

ם ּבָָא֑רֶץ וְהִׁשְחַּתֶ֗ם ּכִֽי־תֹולִ֤יד ּבָנִים֙ ּובְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנֹֽוׁשַנְּתֶ֖ 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  לְלבָֽבְךָ֖ ּובְכָל־נַפְׁשֶֽךָ: ּבְכָל־
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: 

ּבְמַּסֹת֩ ּבְאֹתֹ֨ת ּובְמֹֽופְתִ֜ים ּובְמִלְחָמָ֗ה לָקַ֨חַת לֹ֣ו גֹוי֘ מִּקֶ֣רֶב ּגֹוי֒ 
ּובְיָ֤ד חֲזָקָה֙ ּובִזְרֹ֣ועַ נְטּויָ֔ה ּובְמֹֽורָאִ֖ים ּגְדֹלִ֑ים ּכְ֠כֹל 

ַאּתָה֙  להאֲׁשֶר־עָׂשָ֨ה לָכֶ֜ם יְהֹוָ֧ה אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם ּבְמִצְרַ֖יִם לְעֵינֶֽיךָ: 
 לולֹהִ֑ים אֵ֥ין עֹ֖וד מְִּלבַּדֹֽו: הָרְאֵ֣תָ לָדַ֔עַת ּכִ֥י יְהֹוָ֖ה הּוא הָֽאֱ

מִן־הַׁשָּמַ֛יִם הִׁשְמִֽיעֲךָ֥ אֶת־קֹלֹ֖ו ְליַּסְרֶּ֑ךָ וְעַל־הָָא֗רֶץ הֶרְאֲךָ֙ 
וְתַ֗חַת ּכִ֤י  לזאֶת־אִׁשֹּ֣ו הַּגְדֹולָ֔ה ּודְבָרָ֥יו ׁשָמַ֖עְּתָ מִּתֹ֥וךְ הָאֵֽׁש: 

ַאֽחֲרָ֑יו וַּיֹוצִֽאֲךָ֧ ּבְפָנָ֛יו ּבְכֹחֹ֥ו ָאהַב֙ אֶת־אֲבֹתֶ֔יךָ וַּיִבְחַ֥ר ּבְזַרְעֹ֖ו 
ְלהֹורִ֗יׁש ּגֹויִ֛ם ּגְדֹלִ֧ים וַֽעֲצֻמִ֛ים מִּמְךָ֖  לחהַּגָדֹ֖ל מִּמִצְרָֽיִם: 

 לטמִּפָנֶ֑יךָ לַֽהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־לְךָ֧ אֶת־ַארְצָ֛ם נַֽחֲלָ֖ה ּכַּיֹ֥ום הַּזֶֽה: 
אֶל־לְבָבֶךָ֒ ּכִ֤י יְהֹוָה֙ הּ֣וא הָֽאֱלֹהִ֔ים וְיָֽדַעְּתָ֣ הַּיֹ֗ום וַֽהֲׁשֵֽבֹתָ֘ 

וְׁשַָֽמרְּתָ֞  מּבַׁשָּמַ֣יִם מִּמַ֔עַל וְעַל־הָָא֖רֶץ מִּתָ֑חַת אֵ֖ין עֹֽוד: 
אֶת־חֻּקָ֣יו וְאֶת־מִצְֹותָ֗יו אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְךָ֙ הַּיֹ֔ום אֲׁשֶר֙ יִיטַ֣ב 

ּתַֽאֲרִ֤יךְ יָמִים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֨ר לְךָ֔ ּוְלבָנֶ֖יךָ ַאֽחֲרֶ֑יךָ ּוְלמַ֨עַן 
ָא֣ז יַבְּדִ֤יל מֹׁשֶה֙ ׁשָלֹׁ֣ש  מאיְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ּכָל־הַּיָמִֽים: 

לָנֻ֨ס ׁשָּ֜מָה רֹוצֵ֗חַ  מבעָרִ֔ים ּבְעֵ֖בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִזְרְחָ֖ה ׁשָֽמֶׁש: 
י־דַ֔עַת וְהּ֛וא לֹֽא־ׂשֹנֵ֥א לֹ֖ו אֲׁשֶ֨ר יִרְצַ֤ח אֶת־רֵעֵ֨הּו֙ ּבִבְִל

 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  מחּבְעֵ֣בֶר הַּיַרְּדֵ֑ן מִזְרַ֖ח ׁשָֽמֶׁש: 
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: 

נֹכִי עֹמֵ֨ד ּבֵין־יְהֹוָ֤ה ּובֵֽינֵיכֶם֙ ּבָעֵ֣ת הַהִ֔וא לְהַּגִ֥יד ָאֽ֠ 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 

ם וְלֹ֣א תָֽעָבְדֵ֑ם ּכִ֣י ָאֽנֹכִ֞י יְהֹוָ֤ה לֹֽא־תִׁשְּתַֽחֲוֶ֥ה ָלהֶ֖ טָלָאֽרֶץ: 
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אֱלֹהֶ֨יךָ֙ אֵ֣ל קַּנָ֔א ּפֹ֠קֵד עֲֹו֨ן ָאבֹ֧ות עַל־ּבָנִ֛ים וְעַל־ׁשִּלֵׁשִ֥ים 
וְעֹׂ֥שֶה חֶ֖סֶד לַֽאֲָלפִ֑ים ְלאֹֽהֲבַ֖י  יוְעַל־רִּבֵעִ֖ים ְלׂשֹֽנְָאֽי: 

תִׂשָּ֛א אֶת־ׁשֵם־יְהֹוָ֥ה לֹ֥א  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 

מַ֗עַן יָנּ֛וחַ וַֽחֲמֹֽרְךָ֙ וְכָל־ּבְהֶמְּתֶ֔ךָ וְגֵֽרְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ִּבׁשְעָרֶ֔יךָ ְל
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 
אֵֶּ֡לה ּדִּבֶר֩ יְהֹוָ֨ה אֶת־הַּדְבָרִ֣ים הָ 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 

 כהינּו: ּכָל־אֲׁשֶ֨ר יְדַּבֵ֜ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינּו אֵלֶ֖יךָ וְׁשָמַ֥עְנּו וְעָׂשִֽ
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  ז עַל־ְ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  ידּובְכָל־נַפְׁשְכֶֽם: ּבְכָל־ְלבַבְכֶ֖ם 
וְנָֽתַּתִ֛י  טויֹורֶ֣ה ּומַלְקֹ֑וׁש וְָאֽסַפְּתָ֣ דְגָנֶ֔ךָ וְתִירֽׁשְךָ֥ וְיִצְהָרֶֽךָ: 

הִׁשָּֽמְרּ֣ו לָכֶ֔ם ּפֶן  טזעֵׂ֥שֶב ּבְׂשָֽדְךָ֖ ִלבְהֶמְּתֶ֑ךָ וְָאֽכְַלּתָ֖ וְׂשָבָֽעְּתָ: 
יִפְּתֶ֖ה לְבַבְכֶ֑ם וְסַרְּתֶ֗ם וַֽעֲבַדְּתֶם֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְהִׁשְּתַֽחֲוִיתֶ֖ם 

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

  אֲבֹֽתֵיכֶ֖ם לָתֵ֣ת ָלהֶ֑ם ּכִימֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם עַל־הָָאֽרֶץ: יְהֹוָ֛ה לַֽ
  

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: 
יָ֣דְךָ֔ וְהָֽלַכְּתָ֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֥ר יִבְחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ הַּכֶ֨סֶף֙ ּבְ

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 
  ה יָֽדְךָ֖ אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶֽה: ְלמַ֤עַן יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכָל־מַֽעֲׂשֵ֥

  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 אֱלֹהֶ֑יךָ 

וְהָיָה֙ ּכִֽי־יֹאמַ֣ר  טזעַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ אֶת־הַּדָבָ֥ר הַּזֶ֖ה הַּיֹֽום: 
אֵלֶ֔יךָ לֹ֥א אֵצֵ֖א מֵֽעִּמָ֑ךְ ּכִ֤י אֲהֵֽבְךָ֙ וְאֶת־ּבֵיתֶ֔ךָ ּכִי־טֹ֥וב לֹ֖ו 

וְהָיָ֥ה לְךָ֖ וְלָֽקַחְּתָ֣ אֶת־הַּמַרְצֵ֗עַ וְנָֽתַּתָ֤ה בְָאזְנֹו֙ ּובַּדֶ֔לֶת  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 

נָ֔ה ּבַּמָקֹ֖ום ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֤יךָ תֹֽאכְלֶּ֨נּו֙ ׁשָנָ֣ה בְׁשָ 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: 

תָ֙ מֵאֶ֣רֶץ ּתֹֽאכַל־עָלָ֥יו מַּצֹ֖ות לֶ֣חֶם עֹ֑נִי ּכִ֣י בְחִּפָזֹ֗ון יָצָ֨א
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: 
 יאּתִּתֵ֑ן ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: נִדְבַ֥ת יָֽדְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר 

וְׂשָֽמַחְּתָ֞ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ַאּתָ֨ה ּובִנְךָ֣ ּובִּתֶ֘ךָ֘ וְעַבְּדְךָ֣ 
וַֽאֲמָתֶ֒ךָ֒ וְהֵַּלוִי֙ אֲׁשֶ֣ר ּבִׁשְעָרֶ֔יךָ וְהַּגֵ֛ר וְהַּיָתֹ֥ום וְהַָֽאלְמָנָ֖ה 

ךָ ּבַּמָקֹ֗ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לְׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו אֲׁשֶ֣ר ּבְקִרְּבֶ֑
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: 
קֹום֙ ּבַׁשָּנָ֡ה יֵֽרָאֶ֩ה כָל־זְכּ֨ורְךָ֜ אֶת־ּפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ּבַּמָ

אֲׁשֶ֣ר יִבְחָ֔ר ּבְחַ֧ג הַּמַּצֹ֛ות ּובְחַ֥ג הַׁשָּֽבֻעֹ֖ות ּובְחַ֣ג הַּסֻּכֹ֑ות וְלֹ֧א 
אִ֖יׁש ּכְמַּתְנַ֣ת יָדֹ֑ו ּכְבִרְּכַ֛ת  יזיֵֽרָאֶ֛ה אֶת־ּפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה רֵיקָֽם: 
ם ּתִּֽתֶן־לְךָ֙ ׁשֹֽפְטִ֣ים וְׁשֹֽטְרִ֗י יחיְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר נָֽתַן־לָֽךְ: 

ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֔יךָ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ ִלׁשְבָטֶ֑יךָ וְׁשָֽפְטּ֥ו 
לֹֽא־תַּטֶ֣ה מִׁשְּפָ֔ט לֹ֥א תַּכִ֖יר ּפָנִ֑ים  יטאֶת־הָעָ֖ם מִׁשְּפַט־צֶֽדֶק: 

יסַּלֵ֖ף ּדִבְרֵ֥י וְלֹֽא־תִּקַ֣ח ׁשֹ֔חַד ּכִ֣י הַׁשֹּ֗חַד יְעַּוֵר֙ עֵינֵ֣י חֲכָמִ֔ים וִֽ
צֶ֥דֶק צֶ֖דֶק ּתִרְּדֹ֑ף ְלמַ֤עַן ּתִֽחְיֶה֙ וְיָֽרַׁשְּתָ֣ אֶת־הָָא֔רֶץ  כצַּדִיקִֽם: 

לֹֽא־תִּטַ֥ע לְךָ֛ אֲׁשֵרָ֖ה  כאאֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן לָֽךְ: 
 כבךְ: ּכָל־עֵ֑ץ אֵ֗צֶל מִזְּבַ֛ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר ּתַֽעֲׂשֶה־ּלָֽ

  וְלֹֽא־תָקִ֥ים לְךָ֖ מַּצֵבָ֑ה אֲׁשֶ֥ר ׂשָנֵ֖א יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

  ז"י דברים פרק

לֹֽא־תִזְּבַח֩ לַֽיהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ׁשֹור וָׂשֶ֗ה אֲׁשֶ֨ר יִהְיֶ֥ה בֹו֙ מּ֔ום  א
ּמָצֵ֤א ּכִֽי־יִ 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: 

הָאִ֣יׁש הַהּ֡וא אֹו֩ אֶת־הָֽאִׁשָּ֨ה הַהִ֜וא אֲׁשֶ֣ר עָׂ֠שּו אֶת־
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: 

ּבָּ֑ה וְָאֽמַרְּתָ֗ ָאׂשִ֤ימָה עָלַי֙ מֶ֔לֶךְ לָ֔ךְ וִֽירִׁשְּתָּ֖ה וְיָׁשַ֣בְּתָה 
ׂ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  ב עִם־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

 דיַ֖יִם וְהַּקֵבָֽה: אִם־ׁשֹ֣ור אִם־ׂשֶ֑ה וְנָתַן֙ לַּכֹהֵ֔ן הַּזְרֹ֥עַ וְהַּלְחָ
רֵאׁשִ֨ית ּדְגָֽנְךָ֜ ּתִירֽׁשְךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאׁשִ֛ית ּגֵ֥ז צֹֽאנְךָ֖ ּתִּתֶן־לֹֽו: 

ּכִ֣י בֹ֗ו ּבָחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִּכָל־ׁשְבָטֶ֑יךָ לַֽעֲמֹ֨ד ְלׁשָרֵ֧ת  ה
כִֽי־יָבֹ֨א הַּלֵוִ֜י מֵַֽאחַ֤ד וְ  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 

ּבְנֹֽו־ּובִּתֹ֖ו לֹֽא־יִּמָצֵ֣א בְךָ֔ מַֽעֲבִ֥יר  יּכְתֹֽועֲבֹ֖ת הַּגֹויִ֥ם הָהֵֽם: 
וְחֹבֵ֖ר חָ֑בֶר  יאּבָאֵׁ֑ש קֹסֵ֣ם קְסָמִ֔ים מְעֹונֵ֥ן ּומְנַחֵׁ֖ש ּוְמכַׁשֵּֽף: 

ּכִי־תֹֽועֲבַ֥ת יְהֹוָ֖ה  יבוְׁשֹאֵ֥ל אֹוב֙ וְיִּדְעֹנִ֔י וְדֹרֵׁ֖ש אֶל־הַּמֵתִֽים: 
הֶי֔ךָ מֹורִ֥יׁש ּכָל־עֹׂ֣שֵה אֵֶּ֑לה ּובִגְַלל֙ הַּתֹֽועֵבֹ֣ת הָאֵּ֔לֶה יְהֹוָ֣ה אֱלֹ

ּ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 
 יזוְאֶת־הָאֵׁ֨ש הַּגְדֹלָ֥ה הַּזֹ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה עֹ֖וד וְלֹ֥א ָאמּֽות: 

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  כאיְדַּבֵ֔ר ּבְׁשֵ֖ם אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים ּומֵ֖ת הַּנָבִ֥יא הַהּֽוא: 

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
 בּתָ֥ בְעָֽרֵיהֶ֖ם ּובְבָּֽתֵיהֶֽם: נֹתֵ֥ן לְךָ֖ אֶת־ַארְצָ֑ם וִֽירִׁשְּתָ֕ם וְיָֽׁשַבְ 

ׁ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 
צִים֒ וְנִּדְחָ֨ה וַֽאֲׁשֶר֩ יָבֹ֨א אֶת־רֵעֵ֥הּו בַּיַעַר֘ לַחְטֹ֣ב עֵ 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: 

  ב"כ דברים פרק
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־תִרְאֶה֩ אֶת־ׁשֹ֨ור ָאחִ֜יךָ אֹ֤ו אֶת־ׂשֵיֹו֙ נִּדָחִ֔ים וְהִתְעַּלַמְּתָ֖ לֹֽא 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  גתֹ֔ו וַֽהֲׁשֵֽבֹתֹ֖ו לֹֽו: ָאחִ֨יךָ֙ אֹ

ְלׂשִמְָלתֹו֒ וְכֵ֨ן ּתַֽעֲׂשֶ֘ה לְכָל־אֲבֵדַ֥ת ָאחִ֛יךָ אֲׁשֶר־ּתֹאבַ֥ד מִּמֶּ֖נּו 
לֹֽא־תִרְאֶה֩ אֶת־חֲמֹ֨ור  דּומְצָאתָּ֑ה לֹ֥א תּוכַ֖ל ְלהִתְעַּלֵֽם: 

רֹו֙ נֹֽפְלִ֣ים ּבַּדֶ֔רֶךְ וְהִתְעַּלַמְּתָ֖ מֵהֶ֑ם הָקֵ֥ם ּתָקִ֖ים ָאחִ֜יךָ אֹ֤ו ׁשֹו
לֹא־יִֽהְיֶ֤ה כְִלי־גֶ֨בֶר֙ עַל־אִׁשָּ֔ה וְלֹֽא־יִלְּבַׁ֥ש ּגֶ֖בֶר  העִּמֹֽו: 

ּכִ֣י  וׂשִמְלַ֣ת אִׁשָּ֑ה ּכִ֧י תֹֽועֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶי֖ךָ ּכָל־עֹׂ֥שֵה אֵֶּֽלה: 
ן־צִּפֹ֣ור | ְלפָנֶ֡יךָ ּבַּדֶ֜רֶךְ ּבְכָל־עֵ֣ץ | אֹ֣ו עַל־הָָא֗רֶץ יִּקָרֵ֣א קַ

אֶפְרֹחִים֙ אֹו בֵיצִ֔ים וְהָאֵ֤ם רֹבֶ֨צֶת֙ עַל־הָ֣אֶפְרֹחִ֔ים אֹ֖ו 
ׁשַּלֵ֤חַ ּתְׁשַּלַח֙  זעַל־הַּבֵיצִ֑ים לֹֽא־תִּקַ֥ח הָאֵ֖ם עַל־הַּבָנִֽים: 

ְלמַ֨עַן֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְהַֽאֲרַכְּתָ֖  אֶת־הָאֵ֔ם וְאֶת־הַּבָנִ֖ים ּתִּֽקַֽח־לָ֑ךְ
ּ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  טותּולִֽים: וָֽאֶקְרַ֣ב אֵלֶ֔יהָ וְלֹֽא־מָצָ֥אתִי לָּ֖ה ּבְ 

הַּֽנֲַערָ֛ה  )כתיב(הנער הַּֽנַעֲרָ֖ה וְאִּמָּ֑ה וְהֹוצִ֜יאּו אֶת־ּבְתּולֵ֧י  )כתיב
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הַַּֽנעֲרָ֖ה  )כתיב(הנער וְָאמַ֛ר אֲבִ֥י  טזאֶל־זִקְנֵ֥י הָעִ֖יר הַׁשָּֽעְרָה: 
 יזה לְאִׁשָּ֖ה וַּיִׂשְנָאֶֽהָ: אֶל־הַּזְקֵנִ֑ים אֶת־ּבִּתִ֗י נָתַּ֜תִי ָלאִ֥יׁש הַּזֶ֛

וְהִּנֵה־הּ֡וא ׂשָם֩ עֲלִילֹ֨ת ּדְבָרִ֜ים לֵאמֹ֗ר לֹֽא־מָצָ֤אתִי לְבִּתְךָ֙ 
ּבְתּולִ֔ים וְאֵֶּ֖לה ּבְתּולֵ֣י בִּתִ֑י ּופָֽרְׂשּו֙ הַׂשִּמְלָ֔ה ִלפְנֵ֖י זִקְנֵ֥י 

 יטיׁש וְיִּסְרּ֖ו אֹתֹֽו: וְלָֽקְחּ֛ו זִקְנֵ֥י הָֽעִיר־הַהִ֖וא אֶת־הָאִ֑ יחהָעִֽיר: 
וְעָֽנְׁשּ֨ו אֹתֹ֜ו מֵָ֣אה כֶ֗סֶף וְנָֽתְנּ֙ו לַֽאֲבִ֣י הַּֽנַֽעֲרָ֔ה ּכִ֤י הֹוצִיא֙ ׁשֵ֣ם 
רָ֔ע עַ֖ל ּבְתּולַ֣ת יִׂשְרָאֵ֑ל וְלֹו־תִֽהְיֶ֣ה לְאִׁשָּ֔ה לֹֽא־יּוכַ֥ל 

ר הַּזֶ֑ה לֹֽא־נִמְצְאּ֥ו וְאִם־אֱמֶ֣ת הָיָ֔ה הַּדָבָ֖ 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  )בכתי(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־

עֲקָ֣ה בָעִ֔יר וְאֶ֨ת־הָאִ֔יׁש עַל־ּדְבַ֥ר אֲׁשֶר־עִּנָ֖ה אֶת־אֵׁ֣שֶת לֹא־צָֽ
וְֽאִם־ּבַׂשָּדֶ֞ה יִמְצָ֣א הָאִ֗יׁש  כהרֵעֵ֑הּו ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 

הַּֽנֲַערָה֙ הַמְאֹ֣רָׂשָ֔ה וְהֶֽחֱזִיק־ּבָּ֥ה הָאִ֖יׁש וְׁשָכַ֣ב  )כתיב(הנער אֶת־
 )כתיב(ולנער  כות הָאִ֛יׁש אֲׁשֶר־ׁשָכַ֥ב עִּמָּ֖ה ְלבַּדֹֽו: עִּמָּ֑ה ּומֵ֗

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 ה מְצָָאּ֑ה צָֽעֲקָ֗ה ּכִ֥י בַׂשָּדֶ֖ כז
נַעֲרָ֤ה בְתּולָה֙  )כתיב(נער ּכִֽי־יִמְצָ֣א אִ֗יׁש  כחוְאֵ֥ין מֹוׁשִ֖יעַ לָּֽה: 

וְ֠נָתַן  כטאֲׁשֶ֣ר לֹֽא־אֹרָׂ֔שָה ּותְפָׂשָּ֖ה וְׁשָכַ֣ב עִּמָּ֑ה וְנִמְצָֽאּו: 
הַּֽנַעֲרָ֖ה חֲמִׁשִּ֣ים ּכָ֑סֶף  )כתיב(הנער ּמָּ֛ה לַֽאֲבִ֥י הָאִ֨יׁש הַׁשֹּכֵ֥ב עִ

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: 
ירִ֔י לֹֽא־יָבֹ֧א עַּמֹונִ֛י ּומֹֽוָאבִ֖י ּבִקְהַ֣ל יְהֹוָ֑ה ּגַ֚ם ּדֹ֣ור עֲׂשִ 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  וקְַֽללֶּֽךָ: ְל
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  יאּכֹ֖ל ּדָבָ֥ר רָֽע: מִ
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  יג־ּתֹ֥וךְ הַּֽמַֽחֲנֶֽה: יָבֹ֖א אֶל
וְיָתֵ֛ד ּתִהְיֶ֥ה לְךָ֖ עַל־אֲזֵנֶ֑ךָ וְהָיָה֙  ידוְיָצָ֥אתָ ׁשָּ֖מָה חּֽוץ: 

ּכִי֩  טוּבְׁשִבְּתְךָ֣ חּ֔וץ וְחָֽפַרְּתָ֣ה בָּ֔ה וְׁשַבְּתָ֖ וְכִּסִ֥יתָ אֶת־צֵָֽאתֶֽךָ: 
אֱלֹהֶ֜יךָ מִתְהַּלֵ֣ךְ | ּבְקֶ֣רֶב מַֽחֲנֶ֗ךָ ְלהַּצִֽילְךָ֙ וְלָתֵ֤ת אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ יְהֹוָ֨ה 

ְלפָנֶ֔יךָ וְהָיָ֥ה מַֽחֲנֶ֖יךָ קָדֹ֑וׁש וְלֹֽא־יִרְאֶ֤ה בְךָ֙ עֶרְוַ֣ת ּדָבָ֔ר וְׁשָ֖ב 
 לֹֽא־תַסְּגִ֥יר עֶ֖בֶד אֶל־אֲדֹנָ֑יו אֲׁשֶר־יִּנָצֵ֥ל אֵלֶ֖יךָ טזמֵַאֽחֲרֶֽיךָ: 

עִּמְךָ֞ יֵׁשֵ֣ב ּבְקִרְּבְךָ֗ ּבַּמָקֹ֧ום אֲׁשֶר־יִבְחַ֛ר  יזמֵעִ֥ם אֲדֹנָֽיו: 
לֹא־תִֽהְיֶ֥ה קְדֵׁשָ֖ה  יחּבְַאחַ֥ד ׁשְעָרֶ֖יךָ ּבַּטֹ֣וב לֹ֑ו לֹ֖א ּתֹונֶּֽנּו: 

א֩ לֹֽא־תָבִי 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: 
תַׁשִּ֔יךְ  לַּנָכְרִ֣י 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: 

יִדְרְׁשֶּ֜נּו  נֶ֨דֶר֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תְַאחֵ֖ר לְׁשַּלְמֹ֑ו ּכִֽי־דָרֹׁ֨ש
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 

וְהָֽיְתָ֥ה וְיָֽצְָא֖ה מִּבֵיתֹ֑ו וְהָֽלְכָ֖ה  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: 

ֹון אֲׁשֶר־ׁשִּ֠לְחָּה ָלׁשּ֨וב לְקַחְּתָּ֜ה לִהְיֹ֧ות לֹ֣ו לְאִׁשָּ֗ה הָֽרִאׁש֣
ַאֽחֲרֵי֙ אֲׁשֶ֣ר הֻּטַּמָָ֔אה ּכִי־תֹֽועֵבָ֥ה הִ֖וא ִלפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְלֹ֤א 
 התַֽחֲטִיא֙ אֶת־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַֽחֲלָֽה: 

ׁשָּ֣ה חֲדָׁשָ֔ה לֹ֤א יֵצֵא֙ ּבַּצָבָ֔א וְלֹא־יַֽעֲבֹ֥ר ּכִֽי־יִּקַ֥ח אִיׁש֙ אִ
עָלָ֖יו לְכָל־ּדָבָ֑ר נָקִ֞י יִהְיֶ֤ה לְבֵיתֹו֙ ׁשָנָ֣ה אֶחָ֔ת וְׂשִּמַ֖ח 

לֹא־יַֽחֲבֹ֥ל רֵחַ֖יִם וָרָ֑כֶב ּכִי־נֶ֖פֶׁש  ואֶת־אִׁשְּתֹ֥ו אֲׁשֶר־לָקָֽח: 
נֵ֨ב נֶ֤פֶׁש מֵֽאֶחָיו֙ מִּבְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּכִֽי־יִּמָצֵ֨א אִ֜יׁש ּגֹ זהּ֥וא חֹבֵֽל: 

וְהִתְעַּמֶר־ּבֹ֖ו ּומְכָרֹ֑ו ּומֵת֙ הַּגַּנָ֣ב הַהּ֔וא ּובִֽעַרְּתָ֥ הָרָ֖ע מִּקִרְּבֶֽךָ: 
הִׁשָּ֧מֶר ּבְנֶֽגַע־הַּצָרַ֛עַת ִלׁשְמֹ֥ר מְאֹ֖ד וְלַֽעֲׂשֹ֑ות ּכְכֹל֩  ח

ְלוִּיִ֛ם ּכַֽאֲׁשֶ֥ר צִּוִיתִ֖ם ּתִׁשְמְרּ֥ו אֲׁשֶר־יֹורּ֨ו אֶתְכֶ֜ם הַּכֹֽהֲנִ֧ים הַֽ
זָכֹ֕ור אֵ֧ת אֲׁשֶר־עָׂשָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְמִרְיָ֑ם  טלַֽעֲׂשֹֽות: 

ּכִֽי־תַׁשֶּ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ מַׁשַּ֣את מְאּ֑ומָה  יּבַּדֶ֖רֶךְ ּבְצֵֽאתְכֶ֥ם מִּמִצְרָֽיִם: 
ּבַחּ֖וץ ּתַֽעֲמֹ֑ד וְהָאִ֗יׁש  יאטֹֽו: לֹֽא־תָבֹ֥א אֶל־ּבֵיתֹ֖ו לַֽעֲבֹ֥ט עֲבֹ

 יבאֲׁשֶ֤ר ַאּתָה֙ נֹׁשֶ֣ה בֹ֔ו יֹוצִ֥יא אֵלֶ֛יךָ אֶת־הָֽעֲבֹ֖וט הַחּֽוצָה: 
הָׁשֵב֩ ּתָׁשִ֨יב לֹ֤ו  יגוְאִם־אִ֥יׁש עָנִ֖י הּ֑וא לֹ֥א תִׁשְּכַ֖ב ּבַֽעֲבֹטֹֽו: 
לְמָתֹ֖ו ּובֵֽרֲכֶּ֑ךָ ּולְךָ֙ אֶת־הָֽעֲבֹוט֙ ּכְבֹ֣וא הַׁשֶּ֔מֶׁש וְׁשָכַ֥ב ּבְׂשַ

לֹא־תַֽעֲׁשֹ֥ק ׂשָכִ֖יר עָנִ֣י  ידּתִהְיֶ֣ה צְדָקָ֔ה ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
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ּבְיֹומֹו֩  טווְאֶבְיֹ֑ון מֵַֽאחֶ֕יךָ אֹ֧ו מִּגֵֽרְךָ֛ אֲׁשֶ֥ר ּבְַארְצְךָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 
הַׁשֶּ֗מֶׁש ּכִ֤י עָנִי֙ הּ֔וא וְאֵלָ֕יו תִּתֵ֨ן ׂשְכָרֹ֜ו וְֽלֹֽא־תָבֹ֧וא עָלָ֣יו 

הּ֥וא נֹׂשֵ֖א אֶת־נַפְׁשֹ֑ו וְלֹֽא־יִקְרָ֤א עָלֶ֨יךָ֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ 
לֹא־יּֽומְתּ֤ו ָאבֹות֙ עַל־ּבָנִ֔ים ּובָנִ֖ים לֹא־יּֽומְתּ֣ו  טזחֵֽטְא: 

ּטֶ֔ה מִׁשְּפַ֖ט ּגֵ֣ר יָתֹ֑ום לֹ֣א תַ יזעַל־ָאבֹ֑ות אִ֥יׁש ּבְחֶטְאֹ֖ו יּומָֽתּו: 
וְזָֽכַרְּתָ֗ ּכִ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ ּבְמִצְרַ֔יִם  יחוְלֹ֣א תַֽחֲבֹ֔ל ּבֶ֖גֶד ַאלְמָנָֽה: 

וַּֽיִפְּדְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִׁשָּ֑ם עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י מְצַּוְךָ֙ לַֽעֲׂשֹ֔ות 
קְצִֽירְךָ֙ בְׂשָדֶ֜ךָ וְׁשָֽכַחְּתָ֧ עֹ֣מֶר  ּכִ֣י תִקְצֹר֩ יטאֶת־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה: 

ּבַׂשָּדֶ֗ה לֹ֤א תָׁשּוב֙ לְקַחְּתֹ֔ו ַלּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶ֑ה ְלמַ֤עַן 
ּכִ֤י תַחְּבֹט֙ זֵֽיתְךָ֔  כיְבָֽרֶכְךָ֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּבְכֹ֖ל מַֽעֲׂשֵ֥ה יָדֶֽיךָ: 

ּכִ֤י  כאיךָ ַלּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה יִֽהְיֶֽה: לֹ֥א תְפַאֵ֖ר ַאֽחֲרֶ֑ 
תִבְצֹר֙ ּכַרְמְךָ֔ לֹ֥א תְעֹולֵ֖ל ַאֽחֲרֶ֑יךָ לַּגֵ֛ר לַּיָתֹ֥ום וְלַָֽאלְמָנָ֖ה 

וְזָ֣כַרְּתָ֔ ּכִי־עֶ֥בֶד הָיִ֖יתָ ּבְאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם עַל־ּכֵ֞ן ָאֽנֹכִ֤י  כביִֽהְיֶֽה: 
  ת אֶת־הַּדָבָ֖ר הַּזֶֽה: מְצַּוְךָ֙ לַֽעֲׂשֹ֔ו

  ה"כ דברים פרק

ּכִי־יִֽהְיֶ֥ה רִיב֙ ּבֵ֣ין אֲנָׁשִ֔ים וְנִּגְׁשּ֥ו אֶל־הַּמִׁשְּפָ֖ט ּוׁשְפָטּ֑ום  א
וְהָיָ֛ה אִם־ּבִ֥ן  בוְהִצְּדִ֨יקּו֙ אֶת־הַּצַּדִ֔יק וְהִרְׁשִ֖יעּו אֶת־הָֽרָׁשָֽע: 

ט֙ וְהִּכָ֣הּו ְלפָנָ֔יו ּכְדֵ֥י רִׁשְעָתֹ֖ו הַּכֹ֖ות הָֽרָׁשָ֑ע וְהִּפִילֹ֤ו הַׁשֹּפֵ
ַארְּבָעִ֥ים יַּכֶּ֖נּו לֹ֣א יֹסִ֑יף ּפֶן־יֹסִ֨יף ְלהַּכֹתֹ֤ו עַל־אֵּ֨לֶה֙  גּבְמִסְּפָֽר: 

לֹֽא־תַחְסֹ֥ם ׁשֹ֖ור ּבְדִיׁשֹֽו:  דמַּכָ֣ה רַּבָ֔ה וְנִקְלָ֥ה ָאחִ֖יךָ ְלעֵינֶֽיךָ: 
יַחְּדָ֗ו ּומֵ֨ת ַאחַ֤ד מֵהֶם֙ ּובֵ֣ן אֵין־לֹ֔ו  ּכִי־יֵֽׁשְבּ֨ו ַאחִ֜ים 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  זחֶ֥ה ׁשְמֹ֖ו מִּיִׂשְרָאֵֽל: עַל־ׁשֵ֥ם ָאחִ֖יו הַּמֵ֑ת וְלֹֽא־יִּמָ
יַחְּפֹץ֙ הָאִ֔יׁש לָקַ֖חַת אֶת־יְבִמְּתֹ֑ו וְעָֽלְתָה֩ יְבִמְּתֹ֨ו הַׁשַּ֜עְרָה 
אֶל־הַּזְקֵנִ֗ים וְָאֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ן יְבָמִ֜י ְלהָקִ֨ים לְָאחִ֥יו ׁשֵם֙ ּבְיִׂשְרָאֵ֔ל 

קְנֵֽי־עִירֹ֖ו וְדִּבְרּ֣ו אֵלָ֑יו וְעָמַ֣ד וְקָֽרְאּו־לֹ֥ו זִ חלֹ֥א ָאבָ֖ה יַּבְמִֽי: 
וְנִּגְׁשָ֨ה יְבִמְּתֹ֣ו אֵָליו֘ לְעֵינֵ֣י  טוְָאמַ֔ר לֹ֥א חָפַ֖צְּתִי לְקַחְּתָּֽה: 

הַּזְקֵנִים֒ וְחָֽלְצָ֤ה נַֽעֲלֹו֙ מֵעַ֣ל רַגְלֹ֔ו וְיָֽרְקָ֖ה ּבְפָנָ֑יו וְעָֽנְתָה֙ 
 יאֲׁשֶ֥ר לֹֽא־יִבְנֶ֖ה אֶת־ּבֵ֥ית ָאחִֽיו:  וְָא֣מְרָ֔ה ּכָ֚כָה יֵֽעָׂשֶ֣ה ָלאִ֔יׁש

ּכִֽי־יִּנָצּ֨ו אֲנָׁשִ֤ים  יאוְנִקְרָ֥א ׁשְמֹ֖ו ּבְיִׂשְרָאֵ֑ל ּבֵ֖ית חֲלּ֥וץ הַּנָֽעַל: 
יַחְּדָו֙ אִ֣יׁש וְָאחִ֔יו וְקָֽרְבָה֙ אֵׁ֣שֶת הָֽאֶחָ֔ד ְלהַּצִ֥יל אֶת־אִיׁשָּ֖ה 

וְקַּצֹתָ֖ה  יביָדָּ֔ה וְהֶֽחֱזִ֖יקָה ּבִמְבֻׁשָֽיו: מִּיַ֣ד מַּכֵ֑הּו וְׁשְָֽלחָ֣ה 
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  טוּוקְטַּנָֽה: 

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  יזוֶֽל: ּכֹ֖ל עֹׂ֥שֵה עָ
אֲׁשֶ֨ר קָֽרְךָ֜ ּבַּדֶ֗רֶךְ וַיְזַּנֵ֤ב ּבְךָ֙  יחּבְצֵֽאתְכֶ֥ם מִּמִצְרָֽיִם: 

 יטּכָל־הַּנֶֽחֱׁשָלִ֣ים ַאֽחֲרֶ֔יךָ וְַאּתָ֖ה עָיֵ֣ף וְיָגֵ֑עַ וְלֹ֥א יָרֵ֖א אֱלֹהִֽים: 
הָנִ֣יחַֽ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֣יךָ | לְ֠ךָ מִּכָל־אֹ֨יְבֶ֜יךָ מִּסָבִ֗יב ּבָָא֨רֶץ֙ וְהָיָ֡ה ּבְֽ 

אֲׁשֶ֣ר יְהֹוָ֣ה־אֱ֠לֹהֶ֠יךָ נֹתֵ֨ן לְךָ֤ נַֽחֲָלה֙ לְרִׁשְּתָּ֔ה ּתִמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר 
  עֲמָלֵ֔ק מִּתַ֖חַת הַׁשָּמָ֑יִם לֹ֖א ּתִׁשְּכָֽח: 

  ו"כ דברים פרק
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בֹ֣וא אֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ וְהָיָה֙ ּכִֽי־תָ א
וְלָֽקַחְּתָ֞ מֵֽרֵאׁשִ֣ית | ּכָל־ּפְרִ֣י  בנַֽחֲלָ֑ה וִֽירִׁשְּתָּ֖ה וְיָׁשַ֥בְּתָ ּבָּֽה: 

הָֽאֲדָמָ֗ה אֲׁשֶ֨ר ּתָבִ֧יא מֵַֽארְצְךָ֛ אֲׁשֶ֨ר יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לָ֖ךְ 
נֶא וְהָֽלַכְּתָ֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֤ר יִבְחַר֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְׂשַמְּתָ֣ בַּטֶ֑

ּובָאתָ֙ אֶל־הַּכֹהֵ֔ן אֲׁשֶ֥ר יִֽהְיֶ֖ה ּבַּיָמִ֣ים הָהֵ֑ם  גְלׁשַּכֵ֥ן ׁשְמֹ֖ו ׁשָֽם: 
וְָאֽמַרְּתָ֣ אֵלָ֗יו הִּגַ֤דְּתִי הַּיֹום֙ לַֽיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ּכִי־בָ֨אתִי֙ 

וְלָקַ֧ח  דר נִׁשְּבַ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֵ֖ינּו לָ֥תֶת לָֽנּו: אֶל־הָָא֔רֶץ אֲׁשֶ֨
 ההַּכֹהֵ֛ן הַּטֶ֖נֶא מִּיָדֶ֑ךָ וְהִּ֨נִיחֹ֔ו ִלפְנֵ֕י מִזְּבַ֖ח יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

וְעָנִ֨יתָ וְָאֽמַרְּתָ֜ ִלפְנֵ֣י | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֲרַּמִי֙ אֹבֵ֣ד ָאבִ֔י וַּיֵ֣רֶד 
מָה וַּיָ֥גָר ׁשָ֖ם ּבִמְתֵ֣י מְעָ֑ט וַֽיְהִי־ׁשָ֕ם ְלגֹ֥וי ּגָדֹ֖ול עָצּ֥ום מִצְרַ֔יְ
וַּיָרֵ֧עּו אֹתָ֛נּו הַּמִצְרִ֖ים וַיְעַּנּ֑ונּו וַּיִּתְנּ֥ו עָלֵ֖ינּו עֲבֹדָ֥ה  ווָרָֽב: 

וַּנִצְעַ֕ק אֶל־יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתֵ֑ינּו וַּיִׁשְמַ֤ע יְהֹוָה֙  זקָׁשָֽה: 
 חלֵ֔נּו וַּיַ֧רְא אֶת־עָנְיֵ֛נּו וְאֶת־ֲעמָלֵ֖נּו וְאֶֽת־לַֽחֲצֵֽנּו: אֶת־קֹ

וַּיֹֽוצִאֵ֤נּו יְהֹוָה֙ מִּמִצְרַ֔יִם ּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ ּובִזְרֹ֣עַ נְטּויָ֔ה ּובְמֹרָ֖א 
 וַיְבִאֵ֖נּו אֶל־הַּמָקֹ֣ום הַּזֶ֑ה וַּיִּתֶן־לָ֨נּו֙  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: 

ׂשָֽמַחְּתָ֣ בְכָל־הַּטֹ֗וב אֲׁשֶ֧ר נָֽתַן־לְךָ֛ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּוְלבֵיתֶ֑ךָ וְ יא
ּכִ֣י תְכַּלֶ֞ה לַ֠עְׂשֵ֠ר  יבַאּתָה֙ וְהֵַּלוִ֔י וְהַּגֵ֖ר אֲׁשֶ֥ר ּבְקִרְּבֶֽךָ: 

אֶת־ּכָל־מַעְׂשַ֧ר ּתְבּוָאֽתְךָ֛ ּבַׁשָּנָ֥ה הַׁשְּלִיׁשִ֖ת ׁשְנַ֣ת הַּֽמַֽעֲׂשֵ֑ר 
נָֽתַּתָ֣ה ַלּלֵוִ֗י לַּגֵר֙ לַּיָתֹ֣ום וְלַָֽאלְמָנָ֔ה וְָאֽכְלּ֥ו בִׁשְעָרֶ֖יךָ וְׂשָבֵֽעּו: וְ
וְָאֽמַרְּתָ֡ ִלפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ּבִעַ֧רְּתִי הַּקֹ֣דֶׁש מִן־הַּבַ֗יִת וְגַ֨ם  יג
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וָֽתְךָ֖ אֲׁשֶ֣ר נְתַּתִ֤יו לֵַּלוִי֙ וְלַּגֵר֙ ַלּיָתֹ֣ום וְלַָֽאלְמָנָ֔ה ּכְכָל־מִצְ
לֹֽא־ָאכַ֨לְּתִי  ידצִּוִיתָ֑נִי לֹֽא־עָבַ֥רְּתִי מִּמִצְֹותֶ֖יךָ וְלֹ֥א ׁשָכָֽחְּתִי: 

בְאֹנִ֜י מִּמֶּ֗נּו וְלֹֽא־בִעַ֤רְּתִי מִּמֶּ֨נּו֙ ּבְטָמֵ֔א וְלֹֽא־נָתַּ֥תִי מִּמֶּ֖נּו לְמֵ֑ת 
 טוכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר צִּוִיתָֽנִי: ׁשָמַ֗עְּתִי ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י עָׂשִ֕יתִי ּכְ

הַׁשְקִ֩יפָה֩ מִּמְעֹ֨ון קָדְׁשְךָ֜ ִמן־הַׁשָּמַ֗יִם ּובָרֵ֤ךְ אֶֽת־עַּמְךָ֙ 
אֶת־יִׂשְרָאֵ֔ל וְאֵת֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תָה לָ֑נּו ּכַֽאֲׁשֶ֤ר נִׁשְּבַ֨עְּתָ֙ 

ֹום הַּזֶ֗ה יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ הַּי֣ טזלַֽאֲבֹתֵ֔ינּו אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב ּודְבָֽׁש: 
מְצַּוְךָ֧ ַלעֲׂשֹ֛ות אֶת־הַֽחֻּקִ֥ים הָאֵֶּ֖לה וְאֶת־הַּמִׁשְּפָטִ֑ים וְׁשָֽמַרְּתָ֤ 

אֶת־יְהֹוָ֥ה הֶֽאֱמַ֖רְּתָ  יזוְעָׂשִ֨יתָ֙ אֹותָ֔ם ּבְכָל־ְלבָֽבְךָ֖ ּובְכָל־נַפְׁשֶֽךָ: 
ת ּבִדְרָכָ֗יו וְִלׁשְמֹ֨ר חֻּקָ֧יו הַּיֹ֑ום ִלהְיֹות֩ לְךָ֙ לֵֽאלֹהִ֜ים וְָללֶ֣כֶ 

וַֽיהֹוָ֞ה הֶֽאֱמִֽירְךָ֣ הַּיֹ֗ום  יחּומִצְֹותָ֛יו ּומִׁשְּפָטָ֖יו וְִלׁשְמֹ֥עַ ּבְקֹלֹֽו: 
ִלהְיֹ֥ות לֹו֙ ְלעַ֣ם סְגֻּלָ֔ה ּכַֽאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶר־לָ֑ךְ וְִלׁשְמֹ֖ר ּכָל־מִצְֹותָֽיו: 

־הַּגֹויִם֙ אֲׁשֶ֣ר עָׂשָ֔ה לִתְהִּלָ֖ה ּולְׁשֵ֣ם ּוְלתִּתְךָ֣ עֶלְיֹ֗ון עַ֤ל ּכָל יט
  ּוְלתִפְָא֑רֶת וְלִֽהְיֹֽתְךָ֧ עַם־קָדׁ֛ש לַֽיהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֵֽר: 

  ז"כ דברים פרק

וַיְצַ֤ו מֹׁשֶה֙ וְזִקְנֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל אֶת־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר ׁשָמֹר֙  א
וְהָיָ֗ה  בנֹכִ֛י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַּיֹֽום: אֶת־ּכָל־הַּמִצְוָ֔ה אֲׁשֶ֧ר ָאֽ

ּבַּיֹום֘ אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעַבְרּ֣ו אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ אֶל־הָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה 
אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ ַוֽהֲקֵמֹתָ֤ לְךָ֙ אֲבָנִ֣ים ּגְדֹלֹ֔ות וְׂשַדְּתָ֥ אֹתָ֖ם 

ל־ּדִבְרֵ֛י הַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את ּבְעָבְרֶ֑ךָ וְכָֽתַבְּתָ֣ עֲלֵיהֶ֗ן אֶת־ּכָ גּבַׂשִּֽיד: 
ְלמַ֡עַן אֲׁשֶר֩ ּתָבֹ֨א אֶל־הָָא֜רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֣יךָ | נֹתֵ֣ן לְךָ֗ 
אֶ֣רֶץ זָבַ֤ת חָָלב֙ ּודְבַׁ֔ש ּכַֽאֲׁשֶ֥ר ּדִּבֶ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֶ֖יךָ לָֽךְ: 

ּתָקִ֜ימּו אֶת־הָֽאֲבָנִ֣ים הָאֵּ֗לֶה  וְהָיָה֘ ּבְעָבְרְכֶ֣ם אֶת־הַּיַרְּדֵן֒ ד
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אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֜י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַּיֹ֖ום ּבְהַ֣ר עֵיבָ֑ל וְׂשַדְּתָ֥ אֹותָ֖ם 
ּובָנִ֤יתָ ׁשָּם֙ מִזְּבֵ֔חַ לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ מִזְּבַ֣ח אֲבָנִ֔ים  הּבַׂשִּֽיד: 

ׁשְלֵמֹות֙ ּתִבְנֶ֔ה אֶת־מִזְּבַ֖ח  אֲבָנִ֤ים ולֹֽא־תָנִ֥יף עֲלֵיהֶ֖ם ּבַרְזֶֽל: 
וְזָֽבַחְּתָ֥  זיְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְהַֽעֲלִ֤יתָ עָָליו֙ עֹולֹ֔ת לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: 
וְכָֽתַבְּתָ֣  חׁשְָלמִ֖ים וְָאכַ֣לְּתָ ׁשָּ֑ם וְׂשָ֣מַחְּתָ֔ ִלפְנֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

 טהַּתֹורָ֥ה הַּזֹ֖את ּבַאֵ֥ר הֵיטֵֽב:  עַל־הָֽאֲבָנִ֗ים אֶת־ּכָל־ּדִבְרֵ֛י
וַיְדַּבֵ֤ר מֹׁשֶה֙ וְהַּכֹֽהֲנִ֣ים הַֽלְוִּיִ֔ם אֶל ּכָל־יִׂשְרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הַסְּכֵ֤ת 
 י| ּוׁשְמַע֙ יִׂשְרָאֵ֔ל הַּיֹ֤ום הַּזֶה֙ נִהְיֵ֣יתָֽ לְעָ֔ם לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

הֶ֑יךָ וְעָׂשִ֤יתָ אֶת־מִצְֹותָו֙ וְאֶת־חֻּקָ֔יו וְׁשָ֣מַעְּתָ֔ ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֣ה אֱלֹ
וַיְצַ֤ו מֹׁשֶה֙ אֶת־הָעָ֔ם ּבַּיֹ֥ום הַהּ֖וא  יאאֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹֽום: 

אֵֶּ֠לה יַֽעַמְדּ֞ו ְלבָרֵ֤ךְ אֶת־הָעָם֙ עַל־הַ֣ר ּגְרִּזִ֔ים  יבלֵאמֹֽר: 
ֹון֙ וְֵלוִ֣י וִֽיהּודָ֔ה וְיִׂשָּׂשכָ֖ר וְיֹוסֵ֥ף ּבְעָבְרְכֶ֖ם אֶת־הַּיַרְּדֵ֑ן ׁשִמְע

וְאֵֶּ֛לה יַֽעַמְדּ֥ו עַל־הַּקְָללָ֖ה ּבְהַ֣ר עֵיבָ֑ל רְאּובֵן֙ ּגָ֣ד  יגּובִנְיָמִֽן: 
וְעָנּ֣ו הְַֽלוִּיִ֗ם וְָאֽמְרּ֛ו  ידוְָאׁשֵ֔ר ּוזְבּולֻ֖ן ּדָ֥ן וְנַפְּתָלִֽי: 

ָארּ֣ור הָאִ֡יׁש אֲׁשֶ֣ר יַֽעֲׂשֶה֩  טורָֽם: אֶל־ּכָל־אִ֥יׁש יִׂשְרָאֵ֖ל קֹ֥ול 
פֶ֨סֶל ּומַּסֵכָ֜ה ּתֹֽועֲבַ֣ת יְהֹוָ֗ה מַֽעֲׂשֵ֛ה יְדֵ֥י חָרָׁ֖ש וְׂשָ֣ם ּבַּסָ֑תֶר 

ָארּ֕ור מַקְלֶ֥ה ָאבִ֖יו וְאִּמֹ֑ו  טזוְעָנּ֧ו כָל־הָעָ֛ם וְָאְֽמרּ֖ו ָאמֵֽן: 
רּ֕ור מַּסִ֖יג ּגְבּ֣ול רֵעֵ֑הּו וְָאמַ֥ר ָא יזוְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 

ָארּ֕ור מַׁשְּגֶ֥ה עִּוֵ֖ר ּבַּדָ֑רֶךְ וְָאמַ֥ר ּכָל־הָעָ֖ם  יחּכָל־הָעָ֖ם ָאמֵֽן: 
ָארּ֗ור מַּטֶ֛ה מִׁשְּפַ֥ט ּגֵר־יָתֹ֖ום וְַאלְמָנָ֑ה וְָאמַ֥ר  יטָאמֵֽן: 

ׁשֶת ָאבִ֔יו ּכִ֥י גִּלָ֖ה ּכְנַ֣ף ָארּ֗ור ׁשֹכֵב֙ עִם־אֵ֣ 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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כֵ֖ב עִם־חֹֽתַנְּתֹ֑ו ָארּ֕ור ׁשֹ 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: 
אֶת־ּדִבְרֵ֥י ָארּ֗ור אֲׁשֶ֧ר לֹֽא־יָקִ֛ים  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
נְךָ֜ לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־ִמצְֹותָ֔יו אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹ֑ום ּונְתָ֨

ּובָ֧אּו עָלֶ֛יךָ  ביְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ עֶלְיֹ֔ון עַ֖ל ּכָל־ּגֹויֵ֥י הָָאֽרֶץ: 
ּכָל־הַּבְרָכֹ֥ות הָאֵּ֖לֶה וְהִׂשִּיגֻ֑ךָ ּכִ֣י תִׁשְמַ֔ע ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

רִֽי־בִטְנְךָ֛ ּבָרּ֧וךְ ּפְ  דּבָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבָעִ֑יר ּובָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבַׂשָּדֶֽה:  ג
ּופְרִ֥י ַאדְמָֽתְךָ֖ ּופְרִ֣י בְהֶמְּתֶ֑ךָ ׁשְגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֥ות צֹאנֶֽךָ: 

ּבָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה ּבְבֹאֶ֑ךָ ּובָרּ֥וךְ ַאּתָ֖ה  וּבָרּ֥וךְ טַנְאֲָך֖ ּומִׁשְַארְּתֶֽךָ:  ה
מִ֣ים עָלֶ֔יךָ נִּגָפִ֖ים ְלפָנֶ֑יךָ יִּתֵ֨ן יְהֹוָ֤ה אֶת־אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ הַּקָ זּבְצֵאתֶֽךָ: 

 חּבְדֶ֤רֶךְ אֶחָד֙ יֵֽצְאּ֣ו אֵלֶ֔יךָ ּובְׁשִבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים יָנּ֥וסּו ְלפָנֶֽיךָ: 
יְצַ֨ו יְהֹוָ֤ה אִּתְךָ֙ אֶת־הַּבְרָכָ֔ה ּבַֽאֲסָמֶ֕יךָ ּובְכֹ֖ל מִׁשְלַ֣ח יָדֶ֑ךָ 

יְקִֽימְךָ֙ יְֹהוָ֥ה  טנֹתֵ֥ן לָֽךְ:  ּובֵ֣רַכְךָ֔ ּבָָא֕רֶץ אֲׁשֶר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ
לֹו֙ ְלעַ֣ם קָדֹ֔וׁש ּכַֽאֲׁשֶ֖ר נִֽׁשְּבַֽע־לָ֑ךְ ּכִ֣י תִׁשְמֹ֗ר אֶת־מִצְֹות֙ 

וְרָאּו֙ ּכָל־עַּמֵ֣י הָָא֔רֶץ ּכִ֛י  ייְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהָֽלַכְּתָ֖ ּבִדְרָכָֽיו: 
וְהֹותִֽרְךָ֤ יְהֹוָה֙ לְטֹובָ֔ה  יאּמֶּֽךָ: ׁשֵ֥ם יְהֹוָ֖ה נִקְרָ֣א עָלֶ֑יךָ וְיָֽרְאּ֖ו מִ

ּבִפְרִ֧י בִטְנְךָ֛ ּובִפְרִ֥י בְהֶמְּתְךָ֖ ּובִפְרִ֣י ַאדְמָתֶ֑ךָ עַ֚ל הָֽאֲָדמָ֔ה 
יִפְּתַ֣ח יְהֹוָ֣ה | לְ֠ךָ֠  יבאֲׁשֶ֨ר נִׁשְּבַ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹתֶ֖יךָ לָ֥תֶת לָֽךְ: 

יִם לָתֵ֤ת מְטַֽר־ַארְצְךָ֙ ּבְעִּתֹ֔ו אֶת־אֹֽוצָרֹ֨ו הַּטֹ֜וב אֶת־הַׁשָּמַ֗
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ּוְלבָרֵ֕ךְ אֵ֖ת ּכָל־מַֽעֲׂשֵ֣ה יָדֶ֑ךָ וְהְִלוִ֨יתָ֙ ּגֹויִ֣ם רַּבִ֔ים וְַאּתָ֖ה לֹ֥א 
ּונְתָֽנְךָ֙ יְהֹוָ֤ה ְלרֹאׁש֙ וְלֹ֣א לְזָנָ֔ב וְהָיִ֨יתָ֙ רַ֣ק ְלמַ֔עְלָה  יגתְִלוֶֽה: 

מַ֞ע אֶל־מִצְֹו֣ת | יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ וְלֹ֥א תִֽהְיֶ֖ה ְלמָּ֑טָה ּכִֽי־תִׁשְ
וְלֹ֣א תָסּ֗ור  ידאֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֧י מְצַּוְךָ֛ הַּיֹ֖ום לִׁשְמֹ֥ר וְלַֽעֲׂשֹֽות: 

מִּכָל־הַּדְבָרִים֙ אֲׁשֶ֨ר ָאֽנֹכִ֜י מְצַּוֶ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַּיֹ֖ום יָמִ֣ין ּוׂשְמֹ֑אול 
וְהָיָ֗ה אִם־לֹ֤א  טום: ָללֶ֗כֶת ַאֽחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים לְעָבְדָֽ

תִׁשְמַע֙ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ ִלׁשְמֹ֤ר לַֽעֲׂשֹות֙ אֶת־ּכָל־מִצְֹותָ֣יו 
וְחֻּקֹתָ֔יו אֲׁשֶ֛ר ָאֽנֹכִ֥י מְצַּוְךָ֖ הַּיֹ֑ום ּובָ֧אּו עָלֶ֛יךָ ּכָל־הַּקְָללֹ֥ות 

ר וְָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבַׂשָּדֶֽה: ָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבָעִ֑י טזהָאֵֶּ֖לה וְהִׂשִּיגּֽוךָ: 
ָארּ֥ור ּפְרִֽי־בִטְנְךָ֖ ּופְרִ֣י  יחָארּ֥ור טַנְאֲךָ֖ ּומִׁשְַארְּתֶֽךָ:  יז

ָארּ֥ור ַאּתָ֖ה  יטַאדְמָתֶ֑ךָ ׁשְגַ֥ר אֲלָפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֥ת צֹאנֶֽךָ: 
ה | ּבְ֠ךָ֠ יְׁשַּלַ֣ח יְהֹוָ֣  כּבְבֹאֶ֑ךָ וְָארּ֥ור ַאּתָ֖ה ּבְצֵאתֶֽךָ: 

אֶת־הַּמְאֵרָ֤ה אֶת־הַּמְהּומָה֙ וְאֶת־הַּמִגְעֶ֔רֶת ּבְכָל־מִׁשְלַ֥ח יָֽדְךָ֖ 
אֲׁשֶ֣ר ּתַֽעֲׂשֶ֑ה עַ֣ד הִׁשָּֽמֶדְךָ֤ וְעַד־אֲבָדְךָ֙ מַהֵ֔ר מִּפְנֵ֛י רֹ֥עַ 

 יַדְּבֵ֧ק יְהֹוָ֛ה ּבְךָ֖ אֶת־הַּדָ֑בֶר עַ֚ד כאמַֽעֲָללֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר עֲזַבְּתָֽנִי: 
 כבּכַּלֹתֹ֣ו אֹֽתְךָ֔ מֵעַל֙ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 

יַּכְכָ֣ה יְ֠הֹוָ֠ה ּבַׁשַּחֶ֨פֶת ּובַּקַּדַ֜חַת ּובַּדַּלֶ֗קֶת ּובַֽחַרְחֻר֙ ּובַחֶ֔רֶב 
מֶ֛יךָ אֲׁשֶ֥ר וְהָיּ֥ו ׁשָ כגּובַׁשִּּדָפֹ֖ון ּובַּיֵֽרָקֹ֑ון ּורְדָפּ֖וךָ עַ֥ד ָאבְדֶֽךָ: 

יִּתֵ֧ן  כדעַל־רֹֽאׁשְךָ֖ נְחׁ֑שֶת וְהָָא֥רֶץ אֲׁשֶר־ּתַחְּתֶ֖יךָ ּבַרְזֶֽל: 
יְהֹוָ֛ה אֶת־מְטַ֥ר ַארְצְךָ֖ ָאבָ֣ק וְעָפָ֑ר מִן־הַׁשָּמַ֨יִם֙ יֵרֵ֣ד עָלֶ֔יךָ 

רֶךְ אֶחָד֙ יִּתֶנְךָ֙ יְהֹוָ֥ה | נִּגָ֘ף ִלפְֵנ֣י אֹֽיְבֶ֒יךָ֒ ּבְדֶ֤ כהעַ֖ד הִׁשָּֽמְדָֽךְ: 
ּתֵצֵ֣א אֵלָ֔יו ּובְׁשִבְעָ֥ה דְרָכִ֖ים ּתָנּ֣וס ְלפָנָ֑יו וְהָיִ֣יתָ לְזַֽעֲוָ֔ה לְכֹ֖ל 

וְהָֽיְתָ֤ה נִבְלָֽתְךָ֙ ְלמַֽאֲכָ֔ל לְכָל־עֹ֥וף  כומַמְלְכֹ֥ות הָָאֽרֶץ: 
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ה ּבִׁשְחִ֤ין יַּכְכָ֨ה יְהֹוָ֜ כזהַׁשָּמַ֖יִם ּולְבֶֽהֱמַ֣ת הָָא֑רֶץ וְאֵ֖ין מַֽחֲרִֽיד: 
ּובַּטְחֹרִ֔ים ּובַּגָרָ֖ב ּובֶחָ֑רֶס אֲׁשֶ֥ר  )כתיב(ובעפלים מִצְרַ֨יִם֙ 

יַּכְכָ֣ה יְהֹוָ֔ה ּבְׁשִּגָעֹ֖ון ּובְעִּוָרֹ֑ון  כחלֹֽא־תּוכַ֖ל ְלהֵֽרָפֵֽא: 
ׁש וְהָיִ֜יתָ מְמַׁשֵּׁ֣ש ּבַּֽצָֽהֳרַ֗יִם ּכַֽאֲׁשֶ֨ר יְמַׁשֵּ֤  כטּובְתִמְהֹ֖ון לֵבָֽב: 

הָֽעִּוֵר֙ ּבָֽאֲפֵלָ֔ה וְלֹ֥א תַצְלִ֖יחַ אֶת־ּדְרָכֶ֑יךָ וְהָיִ֜יתָ ַא֣ךְ עָׁשּ֧וק 
אִׁשָּ֣ה תְָארֵׂ֗ש וְאִ֤יׁש ַאחֵר֙  לוְגָזּ֛ול ּכָל־הַּיָמִ֖ים וְאֵ֥ין מֹוׁשִֽיעַ: 

ע יִׁשְּכָבֶּ֔נָה ּבַ֥יִת ּתִבְנֶ֖ה וְלֹֽא־תֵׁשֵ֣ב ּבֹ֑ו ּכֶ֥רֶם ּתִּטַ֖  )כתיב(ישגלנה 
ׁשֹֽורְךָ֞ טָבּ֣וחַ ְלעֵינֶ֗יךָ וְלֹ֣א תֹאכַל֘ ִמּמֶּ֒נּו֒  לאוְלֹ֥א תְחְַּללֶּֽנּו: 

חֲמֹֽרְךָ֙ ּגָזּ֣ול מְִּלפָנֶ֔יךָ וְלֹ֥א יָׁשּ֖וב לָ֑ךְ צֹֽאנְךָ֙ נְתֻנֹ֣ות ְלאֹֽיְבֶ֔יךָ 
וְעֵינֶ֣יךָ  ּבָנֶ֨יךָ ּובְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים ְלעַ֤ם ַאחֵר֙ לבוְאֵ֥ין לְךָ֖ מֹוׁשִֽיעַ: 

ּפְרִ֤י  לגרֹאֹ֔ות וְכָלֹ֥ות אֲלֵיהֶ֖ם ּכָל־הַּיֹ֑ום וְאֵ֥ין ְלאֵ֖ל יָדֶֽךָ: 
ַאדְמָֽתְךָ֙ וְכָל־יְגִ֣יעֲךָ֔ יֹאכַ֥ל עַ֖ם אֲׁשֶ֣ר לֹֽא־יָדָ֑עְּתָ וְהָיִ֗יתָ רַ֛ק 

יךָ וְהָיִ֖יתָ מְׁשֻּגָ֑ע מִּמַרְאֵ֥ה עֵינֶ֖ 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: 

ֹוי אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־יָדַ֖עְּתָ ַאּתָ֣ה וַֽאֲבֹתֶ֑יךָ וְעָבַ֥דְּתָ ׁשָּ֛ם אֱלֹהִ֥ים אֶל־ּג֕
וְהָיִ֣יתָ ְלׁשַּמָ֔ה לְמָׁשָ֖ל וְִלׁשְנִינָ֑ה ּבְכֹל֙  לזאֲחֵרִ֖ים עֵ֥ץ וָָאֽבֶן: 

זֶ֥רַע רַ֖ב ּתֹוצִ֣יא הַׂשָּדֶ֑ה  לחהָֽעַּמִ֔ים אֲׁשֶר־יְנַֽהֶגְךָ֥ יְהֹוָ֖ה ׁשָּֽמָה: 
ּכְרָמִ֥ים ּתִּטַ֖ע וְעָבָ֑דְּתָ  לטּומְעַ֣ט ּתֶֽאֱסֹ֔ף ּכִ֥י יַחְסְלֶּ֖נּו הַָֽארְּבֶֽה: 

זֵיתִ֛ים  מוְיַ֤יִן לֹֽא־תִׁשְּתֶה֙ וְלֹ֣א תֶֽאֱגֹ֔ר ּכִ֥י תֹֽאכְלֶּ֖נּו הַּתֹלָֽעַת: 
 מאיתֶֽךָ: יִהְיּ֥ו לְךָ֖ ּבְכָל־ּגְבּולֶ֑ךָ וְׁשֶ֨מֶן֙ לֹ֣א תָסּ֔וְך ּכִ֥י יִׁשַּ֖ל זֵ

 מבּבָנִ֥ים ּובָנֹ֖ות ּתֹולִ֑יד וְלֹא־יִֽהְיּ֣ו לָ֔ךְ ּכִ֥י יֵֽלְכּ֖ו ּבַׁשֶּֽבִי: 
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הַּגֵר֙ אֲׁשֶ֣ר ּבְקִרְּבְךָ֔  מגּכָל־עֵֽצְךָ֖ ּופְרִ֣י ַאדְָמתֶ֑ךָ יְיָרֵׁ֖ש הַּצְָלצַֽל: 
הּוא  מדּטָה: יַֽעֲלֶ֥ה עָלֶ֖יךָ מַ֣עְלָה ּמָ֑עְָלה וְַאּתָ֥ה תֵרֵ֖ד מַּ֥טָה ּמָֽ

יְַלוְךָ֔ וְַאּתָ֖ה לֹ֣א תְַלוֶּ֑נּו הּ֚וא יִהְיֶ֣ה ְלרֹ֔אׁש וְַאּתָ֖ה ּתִהְיֶ֥ה 
ּובָ֨אּו עָלֶ֜יךָ ּכָל־הַּקְָללֹ֣ות הָאֵֶּ֗לה ּורְדָפּ֨וךָ֙ וְהִׂשִּיגּ֔וךָ  מהְלזָנָֽב: 

יךָ ִלׁשְמֹ֛ר עַ֖ד הִׁשָּֽמְדָ֑ךְ ּכִי־לֹ֣א ׁשָמַ֗עְּתָ ּבְקֹול֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔ 
וְהָיּ֣ו בְךָ֔ ְלאֹ֖ות ּולְמֹופֵ֑ת  מומִצְֹותָ֥יו וְחֻּקֹתָ֖יו אֲׁשֶ֥ר צִּוָֽךְ: 

ּתַ֗חַת אֲׁשֶ֤ר לֹֽא־עָבַ֨דְּתָ֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה  מזּוֽבְזַֽרְעֲךָ֖ עַד־עֹולָֽם: 
וְעָֽבַדְּתָ֣  מחאֱלֹהֶ֔יךָ ּבְׂשִמְחָ֖ה ּובְטּ֣וב ֵלבָ֑ב מֵרֹ֖ב ּכֹֽל: 

אֹֽיְבֶ֗יךָ אֲׁשֶ֨ר יְׁשְַּלחֶּ֤נּו יְהֹוָה֙ ּבָ֔ךְ ּבְרָעָ֧ב ּובְצָמָ֛א ּובְעֵירֹ֖ם אֶת־
ּובְחֹ֣סֶר ּכֹ֑ל וְנָתַ֞ן ֹע֤ל ּבַרְזֶל֙ עַל־צַּוָארֶ֔ךָ עַ֥ד הִׁשְמִידֹ֖ו אָֹתֽךְ: 

 יִׂשָּ֣א יְהֹוָה֩ עָלֶ֨יךָ ּגֹ֤וי מֵֽרָחֹק֙ מִקְצֵ֣ה הָָא֔רֶץ ּכַֽאֲׁשֶ֥ר יִדְאֶ֖ה מט
ּגֹ֖וי עַ֣ז ּפָנִ֑ים אֲׁשֶ֨ר  נהַּנָׁ֑שֶר ּגֹ֕וי אֲׁשֶ֥ר לֹֽא־תִׁשְמַ֖ע לְׁשֹנֹֽו: 
וְָ֠אכַ֠ל ּפְרִ֨י בְהֶמְּתְךָ֥  נאלֹֽא־יִׂשָּ֤א פָנִים֙ לְזָקֵ֔ן וְנַ֖עַר לֹ֥א יָחֹֽן: 

ּופְרִֽי־ַאדְמָֽתְךָ֘ עַ֣ד הִׁשָּֽמְדָךְ֒ אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־יַׁשְאִ֜יר לְךָ֗ ָּדגָן֙ 
ירֹ֣וׁש וְיִצְהָ֔ר ׁשְגַ֥ר אֲָלפֶ֖יךָ וְעַׁשְּתְרֹ֣ת צֹאנֶ֑ךָ עַ֥ד הַֽאֲבִידֹ֖ו ּתִ

וְהֵצַ֨ר לְךָ֜ ּבְכָל־ׁשְעָרֶ֗יךָ עַ֣ד רֶ֤דֶת חֹֽמֹתֶ֨יךָ֙ הַּגְבֹהֹ֣ת  נבאֹתָֽךְ: 
וְהַּבְצֻרֹ֔ות אֲׁשֶ֥ר ַאּתָ֛ה ּבֹטֵ֥חַ ּבָהֵ֖ן ּבְכָל־ַארְצֶ֑ךָ וְהֵצַ֤ר לְךָ֙ 

 נגעָרֶ֔יךָ ּבְכָ֨ל־ַארְצְךָ֔ אֲׁשֶ֥ר נָתַ֛ן יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לָֽךְ: ּבְכָל־ׁשְ
וְָאֽכְַלּתָ֣ פְרִֽי־בִטְנְךָ֗ ּבְׂשַ֤ר ּבָנֶ֨יךָ֙ ּובְנֹתֶ֔יךָ אֲׁשֶ֥ר נָֽתַן־לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה 

הָאִיׁש֙  נדאֱלֹהֶ֑יךָ ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק אֲׁשֶר־יָצִ֥יק לְךָ֖ אֹֽיְבֶֽךָ: 
ּבְךָ֔ וְהֶֽעָנֹ֖ג ְמאֹ֑ד ּתֵרַ֨ע עֵינֹ֤ו בְָאחִיו֙ ּובְאֵׁ֣שֶת חֵיקֹ֔ו  הָרַ֣ךְ

מִּתֵ֣ת | לְַאחַ֣ד מֵהֶ֗ם מִּבְׂשַ֤ר  נהּובְיֶ֥תֶר ּבָנָ֖יו אֲׁשֶ֥ר יֹותִֽיר: 
ּבָנָיו֙ אֲׁשֶ֣ר יֹאכֵ֔ל מִּבְלִ֥י הִׁשְאִיר־לֹ֖ו ּכֹ֑ל ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק 
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הָֽרַּכָ֨ה בְךָ֜ וְהָֽעֲנֻּגָ֗ה  נויִבְךָ֖ ּבְכָל־ׁשְעָרֶֽיךָ: אֲׁשֶ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹֽ 
אֲׁשֶ֨ר לֹֽא־נִּסְתָ֤ה כַף־רַגְָלּה֙ הַּצֵ֣ג עַל־הָָא֔רֶץ מֵֽהִתְעַּנֵ֖ג ּומֵרֹ֑ךְ 

ּוֽבְׁשִלְיָתָּ֞ה הַּיֹוצֵ֣ת  נזּתֵרַ֤ע עֵינָּה֙ ּבְאִ֣יׁש חֵיקָּ֔ה ּובִבְנָּ֖ה ּובְבִּתָּֽה: 
רַגְלֶ֗יהָ ּובְבָנֶ֨יהָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתֵלֵ֔ד ּכִי־תֹֽאכְלֵ֥ם ּבְחֹֽסֶר־ּכֹ֖ל  | מִּבֵ֣ין

 נחּבַּסָ֑תֶר ּבְמָצֹור֙ ּובְמָצֹ֔וק אֲׁשֶ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹֽיִבְךָ֖ ּבִׁשְעָרֶֽיךָ: 
אִם־לֹ֨א תִׁשְמֹ֜ר לַֽעֲׂשֹ֗ות אֶת־ּכָל־ִּדבְרֵי֙ הַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֔את 

הַּזֶ֑ה לְ֠יִרְָא֠ה אֶת־הַׁשֵּ֞ם הַּנִכְּבָ֤ד וְהַּנֹורָא֙ הַּזֶ֔ה הַּכְתֻבִ֖ים ּבַּסֵ֣פֶר 
וְהִפְלָ֤א יְהֹוָה֙ אֶת־מַּכֹ֣תְךָ֔ וְאֵ֖ת ַמּכֹ֣ות  נטאֵ֖ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

 סזַרְעֶ֑ךָ מַּכֹ֤ות ּגְדֹלֹת֙ וְנֶ֣אֱמָנֹ֔ות וָֽחֳלָיִ֥ם רָעִ֖ים וְנֶֽאֱמָנִֽים: 
ּכָל־מַדְוֵ֣ה מִצְרַ֔יִם אֲׁשֶ֥ר יָגֹ֖רְּתָ מִּפְנֵיהֶ֑ם  וְהֵׁשִ֣יב ּבְךָ֗ אֵ֚ת

ּגַ֤ם ּכָל־חֳִלי֙ וְכָל־מַּכָ֔ה אֲׁשֶר֙ לֹ֣א כָתּ֔וב ּבְסֵ֖פֶר  סאוְדָֽבְקּ֖ו ּבָֽךְ: 
וְנִׁשְַאְרּתֶם֙  סבהַּתֹורָ֣ה הַּזֹ֑את יַעְלֵ֤ם יְהֹוָה֙ עָלֶ֔יךָ עַ֖ד הִׁשָּֽמְדָֽךְ: 

חַת אֲׁשֶ֣ר הֱיִיתֶ֔ם ּכְכֹֽוכְבֵ֥י הַׁשָּמַ֖יִם לָרֹ֑ב ּכִי־לֹ֣א ּבִמְתֵ֣י מְעָ֔ט ּתַ֚
וְ֠הָיָ֠ה ּכַֽאֲׁשֶר־ׂשָׂ֨ש יְהֹוָ֜ה  סגׁשָמַ֔עְּתָ ּבְקֹ֖ול יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ: 

עֲֵליכֶ֗ם ְלהֵיטִ֣יב אֶתְכֶם֘ ּוְלהַרְּבֹ֣ות אֶתְכֶם֒ ּכֵ֣ן יָׂשִ֤יׂש יְהֹוָה֙ 
כֶ֖ם ּולְהַׁשְמִ֣יד אֶתְכֶ֑ם וְנִּסַחְּתֶם֙ מֵעַ֣ל עֲֵליכֶ֔ם ְלהַֽאֲבִ֥יד אֶתְ

וֶֽהֱפִֽיצְךָ֤ יְהֹוָה֙  סדהָֽאֲדָמָ֔ה אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה בָא־ׁשָּ֖מָה ְלרִׁשְּתָּֽה: 
ּבְכָל־הָ֣עַּמִ֔ים מִקְצֵ֥ה הָָא֖רֶץ וְעַד־קְצֵ֣ה הָָא֑רֶץ וְעָבַ֨דְּתָ ׁשָּ֜ם 

ַאּתָ֥ה וַֽאֲבֹתֶ֖יךָ עֵ֥ץ וָָאֽבֶן:  אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֗ים אֲׁשֶ֧ר לֹֽא־יָדַ֛עְּתָ
ּובַּגֹויִ֤ם הָהֵם֙ לֹ֣א תַרְּגִ֔יעַ וְלֹא־יִֽהְיֶ֥ה מָנֹ֖וחַ לְכַף־רַגְלֶ֑ךָ וְנַָתן֩  סה

וְהָיּ֣ו  סויְהֹוָ֨ה לְךָ֥ ׁשָם֙ לֵ֣ב רַּגָ֔ז וְכְִליֹ֥ון עֵינַ֖יִם וְדַֽאֲבֹ֥ון נָֽפֶׁש: 
גֶד ּופָֽחַדְּתָ֙ לַ֣יְלָה וְיֹומָ֔ם וְלֹ֥א תַֽאֲמִ֖ין חַּיֶ֔יךָ ּתְלֻאִ֥ים לְךָ֖ מִּנֶ֑

ּבַּבֹ֤קֶר ּתֹאמַר֙ מִֽי־יִּתֵ֣ן עֶ֔רֶב ּובָעֶ֥רֶב ּתֹאמַ֖ר מִֽי־יִּתֵ֣ן  סזּבְחַּיֶֽיךָ: 
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ּבֹ֑קֶר מִּפַ֤חַד לְבָֽבְךָ֙ אֲׁשֶ֣ר ּתִפְחָ֔ד ּומִּמַרְאֵ֥ה עֵינֶ֖יךָ אֲׁשֶ֥ר 
יְהֹוָ֥ה | מִצְרַ֘יִם֘ ּבָֽאֳנִּיֹות֒ ּבַּדֶ֨רֶךְ֙ אֲׁשֶ֣ר  וֶֽהֱׁשִֽיבְךָ֙ סחּתִרְאֶֽה: 

ָאמַ֣רְּתִי לְךָ֔ לֹֽא־תֹסִ֥יף עֹ֖וד לִרְאֹתָּ֑ה וְהִתְמַּכַרְּתֶ֨ם ׁשָ֧ם 
אֵֶּ֩לה֩ דִבְרֵ֨י  סטְלאֹֽיְבֶ֛יךָ לַֽעֲבָדִ֥ים וְִלׁשְפָחֹ֖ות וְאֵ֥ין קֹנֶֽה: 

מֹׁשֶ֗ה לִכְרֹ֛ת אֶת־ּבְנֵ֥י יִׂשְרָאֵ֖ל הַּבְרִ֜ית אֲׁשֶר־צִּוָ֧ה יְהֹוָ֣ה אֶת־
  ּ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 ָהעֹוָלם  ֲ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 ְלעֹוָלם ָועֶ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ד: ּבָ
  

  

  : ברכה שניה
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ָ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

ָך: בָּ  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ רּוְך ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ
ָ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 ֲאַנְחנּו ָלְך שָׁ  ַאּתָ
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 ָלְך, ְועַ  מֹוֵתינּו ַהּפְ ָכל יֹום ִנׁשְ ּבְ יָך ׁשֶ ל ִנּסֶ
ָ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



  סדר                   הקהל

 
תקכא   

  
  

ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם  ם ִיְתּבָ ּלָ ְמָך ָלְך: ְוַעל ּכֻ א ׁשִ ֵ ְ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 ֱאלֵֹהינּו אֱ  רּוְך ַאּתָ ָרֵאל ַהּטֹוב: ּבָ לֵֹהי ִ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 אֹוָתנּו  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
ׁשֹונֹות, ְוָרִצי ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ָת ּבָ

נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
ן ָלנּו  ּתֶ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: ַוּתִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְוׁשִ
ים  ְמָחה ַחּגִ ַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלׂשִ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ּכֹות ַהזֶּה, ְזַמן ּוְזַמנִּ  ׂשֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהּסֻ ים ְלׂשָ
ְמָחֵתנּו ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:    ׂשִ
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יַע,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ
ֵכר ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיזָּ ַמע, ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ

ן  ּוִפְקדֹוֵננּו, יַח ּבֶ ְ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

יֹום ַחג הַ  ּכֹות ַהזֶּה, ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ּבְ ּסֻ
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: ֶמֶלְך ַחּנוּ    ן ְ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 ִמּטּוֶבָך, וְ  ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ נּו ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ׂשַ
ֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ּבִ
ָ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
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  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : חמישיתברכה 

  מתפלל על המקדש שיעמוד, וחותם:
ָרֵאל  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ִמן ּבָ

ה ְיהָֹוה ַהׁשֹוֵכן  ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ
ִציֹון:    ּבְ

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : שישיתברכה 

  מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם, וחותם: 
ָרֵאל ִמן  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה ְיהָֹוה ַהבֹוֵחר  ָלםָהעוֹ  רּוְך ַאּתָ ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ
ָרֵאל:  ִיׁשְ   ּבְ

  

  השומעים עונים: 
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בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : שביעיתברכה 

  מתפלל על הכהנים שירצה ה' עבודתם, וחותם: 
ָרֵאל ִמן  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ׁש ָהעֹולָ  ה ְיהָֹוה ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ
  ַהּכֲֹהִנים: 

  

  השומעים עונים: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
  

  

  : שמיניתברכה 

  מתחנן ומתפלל כפי מה שהוא יכול, וחותם: 
ַעְמךָ  ָרֵאל ׁשֶ ע ְיהָֹוה ֶאת ַעְמָך ִיׁשְ ְצִריִכין  הֹוׁשַ

ע:  ָרֵאל ְלִהָוׁשַ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ְיהָֹוה ׁשֹוֵמַע  רּוְך ַאּתָ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּבָ

ה:  ִפּלָ   ּתְ
  

  השומעים עונים: 
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בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
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  ספר המצוות להרמב"ם
  ז"מצות עשה ט

  

יום השני של סכות במוצאי היא שצונו להקהיל את העם ב
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 
מר אין למדין מן הכללות. ונשים חייבות ובארו בסוף המא

וכבר נתבארו משפטי מצוה זו וכל מי יקרא ואיך יקרא ואי 
  זה דבר יקרא בפרק ז' מסוטה.
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  ספר החינוך
  מצוה תרי"ב

  

  : מצות הקהל במוצאי שביעית

שנצטוינו שיקהל עם ישראל כולו אנשים ונשים וטף במוצאי 
 שנת השמטה בחג הסוכות ביום שני בחג ולקרוא קצת מספר

משנה תורה באזניהם שהוא אלה הדברים, ועל זה נאמר 
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 

 ונשים חייבות, ופירשו בסוף הענין, אין למדין מן הכללות,
  כלומר שהאמת שהנשים חייבות בזאת המצוה: 

משרשי המצוה, לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, 
ובה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד תענוג 
נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים, על כן בהיות כל עיקרן 
בה ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע 

ול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים וטף דבריה ולהיות הק
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 

במעשיו, וכענין שכתוב בפירוש השם ויזכו לטובה וישמח ה' 
  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 
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תקכט   

  
  

ישראל,  קורא מתחלת ספר אלה הדברים עד סוף פרשת שמע
ומדלג לוהיה אם שמוע, וגומר אותה פרשה, ומדלג לעשר 
תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף ברכות וקללות 

  עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, ופוסק: 

וכיצד הוא קורא, תוקעין בחצוצרות בכל ירושלם, ומביאין 
בימה גדולה, ושל עץ היתה, ומעמידין אותה באמצע עזרת 

המלך הולך ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו, וכל נשים, ו
ישראל העולים לחג מתקבצים סביביו. וחזן הכנסת נוטל ספר 
תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן 
נותנו לכהן גדול והכהן גדול נותנו למלך כדי להדרו ברוב 
בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד ואם רצה יושב, ופותח 

רך כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת וקורא ומב
הפרשיות שאמרנו ומברך לאחריה כדרך שמברבין בבתי 
כנסיות, ומוסיף שבע, ואלו הן, רצה ה' אלהינו בעמך ישראל 
וכו', ומודים אנחנו לך, אתה בחרתנו מכל העמים עד מקדש 
ישראל והזמנים כדרך שמברכין בתפלה, הרי שלש ברכות 

עית, מתפלל על המקדש, וגומר בה השוכן כמטבען. רבי
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 

  אתה ה' שומע תפלה: ישראל צריכים להושיע ברוך 

  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: 
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 חיי תמיד כתי"ק הרמב"םתסו

  

  



  באר                           החייםה

 
תסז  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.
  

  

  

  



  באר                           החייםה

 
 חיי תמיד כתי"ק הרמב"םתסח

  

  

  

  

  


