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ג  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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הכהנים ללשכת הגזית. כתב התפארת ישראל (סוף  כמו שכתוב בסוף הפרק הקודם, שבאו .א
והקשה רבינו באר שבע למה לא קראו קריאת שמע בעזרה, ונראה לפי עניות דעתי פרק ד) וז"ל: 

, ובגזית שעוסקים שם בתורה, בטוח טפי 'הרק משום דאחר הקריאת שמע התפללו מיד כריש פ
דבמקום רנה שם תהא תפלה, שתקובל תפלתם שיתפללו קודם שיקטירו ויקריבו הקרבנות, 

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

  גמרא ברכות י"א: רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .ג
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 חיי תמיד מסכת תמידד

ֶ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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ר הברכות אינו מעכב (רמב"ם. ואחר שהאיר היום וזרחה השמש, אומרים ברכת יוצר אור. וסד
 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

ן היה שקורין אלא שנתבאר בתחלת ברכות בירושלמי ואמרו בדי ,מה היא תרעומת המינין
שלא יהיו אומרים  ,מפני המינין ,אלא מפני מה אין קורין אותם ,עשרת הדברות בכל יום ויום
 .וכבר אמרנו זה בהלכות ירושלמי שחברנו ,אלו לבדם ניתנו למשה מסיני

 רמב"ם. .ה

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .ו

 רש"י ברכות י"א: .ז

ברוך אתה ה' המקבל עבודת עמו  :ש אומרים שסיימווירש"י ברכות י"א: תפארת ישראל.  .ח
  (שם). ישראל ברצון

 תפארת ישראל. .ט
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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  :)כדאמר במסכת יומא (לז ,ואף זמן קריאת שמע לא הגיע ,פנאי

 .לפי שאנשי משמר מקדימין וכו' ,מד לא יצאמשמר ועם אנשי מע

 רע"ב. וכדאיתא בסוכה נ"ו: .יא

 גמרא ברכות י"א: רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .יב

 הון עשיר ועי"ש. .יג

 תפארת ישראל ועי"ש. .יד
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 חיי תמיד מסכת תמידו

Q    וזה סידורוR  
  

ה ַאֲהָבה( עֹוָלם ַאֲהַבת נוּ ) ַרּבָ דֹוָלה ֶחְמָלה, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ֲאַהְבּתָ  ּגְ
נוּ  ָאִבינוּ . ָעֵלינוּ  ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה ֲעבּור, ַמְלּכֵ ְמךָ  ּבַ דֹול ׁשִ  ּוַבֲעבּור ַהּגָ

ְטחוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ּבָ ךָ  ׁשֶ ֵדם ּבְ ַלּמְ י ַוּתְ ֵלָבב ְרצֹוְנךָ  ַלֲעׂשֹות יםַחיִּ  ֻחּקֵ  ּבְ
ֵלם ן, ׁשָ נוּ  ּכֵ ָחּנֵ ֵדנוּ  ּתְ , ָעֵלינוּ  ַרֵחם, ַהְמַרֵחם ָהַרֲחָמן ָאב ָאִבינוּ , ּוְתַלּמְ
נוּ  ְוֵתן ִלּבֵ יָנה ּבְ יל, ְלָהִבין ּבִ ּכִ ֹמעַ , ּוְלַהׂשְ ד ִלְלֹמד, ִלׁשְ ֹמר, ּוְלַלּמֵ  ִלׁשְ

ל ֶאת ּוְלַקיֵּים ְוַלֲעׂשֹות ְבֵרי ּכָ ְלמּוד ּדִ ַאֲהָבה תֹוָרֶתךָ  ּתַ  ְוָהֵאר: ּבְ
תֹוָרֶתךָ  ֵעיֵנינוּ  ק ּבְ נוּ  ְוַדּבֵ  ְלַאֲהָבה ְלָבֵבנוּ  ְוַיֵחד, ְבִמְצֹוֶתיךָ  ִלּבֵ

ֶמךָ  ֶאת ּוְלִיְרָאה ֵלם ְולֹא ֵנבֹושׁ  לֹא ְלַמַען. ׁשְ ל ְולֹא ִנּכָ ׁשֵ  ְלעֹוָלם ִנּכָ
י. ָוֶעד ם ּכִ ךָ  ְבׁשֵ דֹול ָקְדׁשְ בּ  ַהּגָ ָטְחנוּ  ְוַהּנֹוָרא ֹורַהּגִ ְמָחה ָנִגיָלה, ּבָ  ְוִנׂשְ

יׁשּוָעֶתךָ  ים ַוֲחָסֶדיךָ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ְוַרֲחֶמיךָ , ּבִ  ֶנַצח ַיַעְזבּונוּ  ַאל, ָהַרּבִ
י טו:ָוֶעד ֶסָלה ה ְיׁשּועֹות ּפֹוֵעל ֵאל ּכִ ל ָבַחְרּתָ  ּוָבנוּ , ָאּתָ  ַעם ִמּכָ

נוּ , ְוָלׁשֹון נ ְוֵקַרְבּתָ ְמךָ  וּ ַמְלּכֵ דֹול ְלׁשִ ֱאֶמת ֶסָלה ַהּגָ ַאֲהָבה ּבֶ , ּבְ
ַאֲהָבה ּוְלַיֶחְדךָ  ְלךָ  ְלהֹודֹות ֶמָך. ֶאת ּוְלַאֲהָבה, ּבְ ְ רּוךְ  ]ג[ ׁשּ ה טזּבָ  ַאּתָ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה רּוךְ  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ ה ּבָ  ַאּתָ
ַעּמוֹ  ַהּבֹוֵחר ְיהָֹוה ָראֵ  ּבְ ַאֲהָבה לִיׂשְ   :ּ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
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נְ נראה שבבית המקדש לא יאמרו את התיבות:  .טו ע ּכַ לֹום ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ פֹות ַמֵהר ְ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.

כה בבית נוסח הברכה בגמ' תענית ט"ז: ונפסק ברמב"ם הלכות תענית ד' ט"ו, שכל בר .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
 

ז  חיי תמיד משנה א פרק ה

מּוָנה ר ּתְ ַמִים ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ַעל ּבַ ר ִמּמַ ָאֶרץ ַוֲאׁשֶ ַחת ּבָ ר ִמּתָ יִ  ַוֲאׁשֶ ּמַ  םּבַ
ַחת ֲחֶוה לֹא: ָלָאֶרץ ִמּתַ ּתַ י ָתָעְבֵדם ְולֹא ָלֶהם ִתׁשְ ה ָאֹנִכי ּכִ  ְיהֹוָ
א ֵאל ֱאלֶֹהיךָ  ִנים ַעל ָאֹבת ֲעֹון ּפֵֹקד ַקּנָ ים ַעל ּבָ ׁשִ ּלֵ ִעים ְוַעל ׁשִ  ִרּבֵ
ה: ְלׂשְֹנָאי א לֹא: ִמְצֹוָתי ּוְלׁשְֹמֵרי ְלֹאֲהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֹׂשֶ ָ  ִתׂשּ

ה םשֵׁ  ֶאת ְוא ֱאלֶֹהיךָ  ְיהֹוָ ָ י ַלׁשּ ה לֹא ּכִ ר ֵאת ְיהָֹוה ְיַנּקֶ א ֲאׁשֶ ָ  ֶאת ִיׂשּ
מוֹ  ְוא ׁשְ ָ ת יֹום ֶאת ָזכֹור: ַלׁשּ ּבָ ַ ׁשוֹ  ַהׁשּ ת: ְלַקּדְ ׁשֶ ֲעֹבד ָיִמים ׁשֵ  ּתַ

יתָ  ל ְוָעׂשִ ךָ  ּכָ ִביִעי ְויֹום: ְמַלאְכּתֶ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ה ׁשַ  לֹא ֱאלֶֹהיךָ  ַליהֹוָ
ה ה ָלאָכהמְ  ָ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 ם ֲאׁשֶ יֹּום ַויַָּנח ּבָ ִביִעי ּבַ ְ ן ַעל ַהׁשּ ַרךְ  ּכֵ  ּבֵ
ה ת יֹום תאֶ  ְ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

תאֵ  ַתְחֹמד לֹא ֵרֶעךָ  ר ְוכֹל ַוֲחֹמרוֹ  ְוׁשֹורוֹ  ַוֲאָמתוֹ  ְוַעְבּדוֹ  ֵרֶעךָ  ׁשֶ  ֲאׁשֶ
 :ְלֵרֶעךָ 

  
ַמע ָרֵאל ׁשְ   :ֶאָחד ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ִיׂשְ
רּוךְ  ם ּבָ ֵ בֹוד ׁשּ   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ

ָך ּוְבָכל מְ  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֹאֶדָך: ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְ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

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת בֵּ  ְרּתָ ין ֵעיֶניָך: ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ
ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ   ּוְכַתְבּתָ

  
ה ֶאְתֶכם ַהיֹּום  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ ֹמַע ּתִ ְוָהָיה ִאם ׁשָ
ֶכם:  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ
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י ְמַטר ַאְר  ָך ְוָנַתּתִ ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירׁשְ ְצֶכם ּבְ
ְמרּו  ָ : ִהׁשּ ָבְעּתָ ָך ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתּתִ
ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ָלֶכם ּפֶ

ֲחִויֶתם לָ  ּתַ ַמִים ְולֹא ְוִהׁשְ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ ֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ּבָ
ם ְמֵהָרה ֵמַעל  ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ
ה ַעל  ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ר ְיהָֹוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוׂשַ ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

ְר  ֶכם ּוְקׁשַ ם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ּתֶ
ֵביֶתָך  ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ּבֵ
יֶתָך  ם ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ּוְבֶלְכּתְ

ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְר  ע ּוִבׁשְ ּבַ ר ִנׁשְ ּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהׁשּ   ְיהָֹוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ

  
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ַויֹּאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ֹמׁשֶ

ְנֵפי ִבְגדֵ  ָנף ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ יֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ
ל  ם ֶאת ּכָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ ִתיל ּתְ ּפְ
יֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ִמְצֹות ְיהָֹוה ַוֲעׂשִ

ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ּתִ  ר ַאּתֶ ל ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ יֶתם ֶאת ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ
ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהָֹוה 

  ֱאלֵֹהיֶכם:
  

יב ר, ְוַקיָּם, ְוָנכֹון, ֱאֶמת ְוַיּצִ , ְוֶנְחָמד, ְוָחִביב, הּובְואָ , ְ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  מוֹ , ַקיָּם הּוא ָודֹור ְלדֹור, ִיׁשְ  ּוַמְלכּותוֹ , ָנכֹון וֹ ְוִכְסא, ַקיָּם ּוׁשְ

ים ּוְדָבָריו, ַקיֶָּמת ָלַעד ֶוֱאמּוָנתוֹ   ָלַעד ְוֶנֱחָמִדים ֶנֱאָמִנים, ְוַקיִָּמים ָחיִּ
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ֵנינוּ  ַעל, ְוָעֵלינוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ַעל. עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי  ְוַעל ּדֹורֹוֵתינוּ  ְוַעל ּבָ
ל ָרֵאל ֶזַרע ּדֹורֹות ּכָ ָבר ָהַאֲחרֹוִנים ְוַעל אׁשֹוִניםָהִר  ֲ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 . נוּ ְיׁשּוָעתֵ  צּור יֹוְצֵרנוּ . ֲאבֹוֵתינוּ  ּגֹוֵאל  הּוא ֵמעֹוָלם ּוַמּצִ
ֶמךָ  ה ֲאבֹוֵתינוּ  ֶעְזַרת :ֶסָלה זּוָלֶתךָ  ֱאלִֹהים עֹוד ָלנוּ  ְוֵאין, ׁשְ  הּוא ַאּתָ

יעַ  ָמֵגן, ֵמעֹוָלם ָכל ַאֲחֵריֶהם ְוִלְבֵניֶהם ָלֶהם ּומוׁשִ רּום, ָודֹור ּדֹור ּבְ  ּבְ
ֶבךָ  עֹוָלם ֶטיךָ , מֹוׁשָ ּפָ ֵרי ֱאֶמת, ָאֶרץ ַאְפֵסי ַעד ָקְתךָ ְוִצְד , ּוִמׁשְ  ַאׁשְ
ַמע ִאישׁ  ׁשְ יִּ ים ּוְדָבְרךָ  ְותֹוָרְתךָ  ְלִמְצֹוֶתיךָ  ׁשֶ ה ֱאֶמת. ִלּבוֹ  ַעל ָיׂשִ  ַאּתָ
ךָ  ָאדֹון הּוא ּבֹור ּוֶמֶלךְ  ְלַעּמֶ  ֱאֶמת, ּוָבִנים ְלָאבֹות ִריָבם ָלִריב ּגִ

ה ה ִראׁשֹון הּוא ַאּתָ ְלָעֶדיךָ וּ  ַאֲחרֹון הּוא ְוַאּתָ  ּגֹוֵאל ֶמֶלךְ  ָלנוּ  ֵאין ִמּבַ
יעַ  ְצַרִים ֱאֶמת. ּומֹוׁשִ נוּ  ִמּמִ ַאְלּתָ ית, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ּגְ  ֲעָבִדים ּוִמּבֵ
ִדיָתנוּ  ל, ּפְ כֹוֵריֶהם ּכָ ָרֵאל ּוְבכֹוְרךָ , ָהָרְגּתָ  ּבְ ָאְלּתָ  ִיׂשְ  ָלֶהם סּוף ְוַים, ּגָ
ַקְעּתָ  ְעּתָ  ְוֵזִדים, ּבָ  ֶאָחד ָצֵריֶהם ַמִים ַוְיַכּסוּ . ֶהֱעַבְרּתָ  ִדיִדיםִוי, ִ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 ְלֵאל ּתְ
רּוךְ , ּגֹוֲאָלם ה, ּוְמבֹוָרךְ  הּוא ּבָ ָרֵאל ֵניּובְ  ֹמׁשֶ יָרה ָענוּ  ְלךָ  ִיׂשְ  ׁשִ

ְמָחה ה ְבׂשִ ם ְוָאְמרוּ , ַרּבָ ֵאִלים ָכֹמָכה ִמי :ֻכּלָ ֹמָכה ִמי, ְיהָֹוה ּבָ  ּכָ
ר ּקֶֹדשׁ  ֶנְאּדָ ה ְתִהּלֹת נֹוָרא, ּבַ יָרה .ֶפֶלא עֹׂשֵ ה ׁשִ חוּ  ֲחָדׁשָ ּבְ  ׁשִ

ְמךָ  ְגאּוִלים דֹול ְלׁשִ ַפת ַעל ַהּגָ ם ַיַחד, ַהיָּם ׂשְ ּלָ  ְוִהְמִליכוּ  הֹודוּ  ּכֻ
ָרֵאל ָוֶעד: צּור ְלעֹוָלם ִיְמלֹךְ  ְיהָֹוה :ְוָאְמרוּ  ֶעְזַרת קּוָמה ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ָרֵאל ְיהּוָדה ִכְנֻאֶמךָ  ּוְפֵדה ֲאֵלנוּ : ְוֶנֱאַמר ְוִיׂשְ מוֹ  ְצָבאֹות ְיהָֹוה ּגֹ  ׁשְ
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ָרֵאל ְקדֹושׁ  רּוךְ . ִיׂשְ ה ּבָ ָרֵאל יֱאלֹהֵ  ֱ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

ָך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ רּוךְ  ְתַקּבֵ  ּ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  ָרָכה ּבָ ּבְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ּתֹוָרה ַהְמׁשֻ  ּבַ

תּוָבה ה ְיֵדי ַעל ַהּכְ ךָ ַעבְ  ֹמׁשֶ י ָהֲאמּוָרה, ּדֶ  ַעם ּוָבָניו ּכֲֹהִנים ַאֲהרֹן ִמּפִ
יךָ  ָאמּור, ְקדֹוׁשֶ ְמֶרךָ  ְיהָֹוה ְיָבֶרְכךָ  :ּכָ ָניו ְיהָֹוה ָיֵאר: ְוִיׁשְ  ֵאֶליךָ  ּפָ

ךָּ  א: ִויֻחּנֶ ָ ָניו ְיהָֹוה ִיׂשּ ם ֵאֶליךָ  ּפָ לֹום ְלךָ  ְוָיׂשֵ 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
ים ּתֹוַרת, ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה , ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה ּוְצָדָקה, ֶחֶסד ְוַאֲהַבת, ַחיִּ
י לֹום, םְוַחיִּ ֵ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 ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ַאּתָ רּוךְ  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׁשְ  ּבָ
ה ָבֵרךְ  ְיהָֹוה ַאּתָ ָרֵאל ַעּמוֹ  ֶאת ַהּמְ לֹום ִיׂשְ ָ ׁשּ   :ּבַ

  

Q    בשבת מוסיפים המשמר היוצא ואומריםR  
יֵניֶכם ַאֲהָבה ְוַאְחָוה  ין ּבֵ ּכִ ִית ַהזֶּה, הּוא ַיׁשְ ּבַ מֹו ּבַ ן ֶאת ׁשְ ּכֵ ִ ׁשּ ִמי ׁשֶ

לֹום ְוֵרעּות:   ְוׁשָ



  באר                           החייםה
 

יא  חיי תמיד משנה ב פרק ה

  ב משנה
  

ים, ָלֶהם ָאַמר טֶֹרת ֲחָדׁשִ  ִמי ָזָכה, ֵהִפיסוּ . ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ  ַלּקְ
ָכה זָּ ים. ׁשֶ ִנים ִעם ֲחָדׁשִ  ִמן ֵאָבִרים ַמֲעֶלה ִמי, ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ  ְיׁשָ
ֶבשׁ  חַ  ַהּכֶ ְזּבֵ י. ַלּמִ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ֲעֶלה, אֹוֵמר ַיֲעֹקב ּבֶ  ֵאָבִרים ַהּמַ
ֶבשׁ  י ַעל אֹוָתן ַמֲעֶלה הּוא ַלּכֶ ּבֵ חַ  ּגַ ְזּבֵ   :ַהּמִ

ים ,יזהממונהָלֶהם  ָאַמר ]ד[ ֹטֶרת, ֲחָדׁשִ מי שלא זכו עדיין מעולם  ַלּקְ

יבואו להשתתף בגורל מי ְוָהִפיסּו,  ּבֹאוּ  להקטיר את הקטורת,
  .יחיקטיר את הקטורת

מי שהקטיר פעם אחת את הקטורת, לא נותנים לו להקטירה 
שוב, כי רוצים שהרבה כהנים יזכו להקטיר קטורת. מפני שמי 
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 תפארת ישראל. .יז

: כשהיו הכהנים וז"ל בענין סדר עשיית הפייסות (יומא כה.)מאירי רע"ב. תפארת ישראל. ב .יח
ו מתקבצים בחציה של קדש שהיה בצד מזרחה של לשכה, של בית אב מתכנסים לפייס, הי

ועומדין שם כמין כולייר, והוא תכשיט עגול, ור"ל שהיו עומדים בהיקף עיגול, וזקן מזקני 
הסנהדרין יושב בחציה של חול לצד מערבה של לשכה, ואותו זקן מחשב בעצמו סך חשבון 

בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד אחד, אלא שהוא אינו יודע מהיכן יתחיל המנין, והממונה 
מהם ומחזירה, והכל מכירין שממנו מתחיל החשבון, ואח"כ הזקן מודיעם המנין, והממונה מקיף 

  ומונה האצבעות, ואותו שכלה בו המנין זכה.
כיצד מפיסין עומדין בהיקף ומסכימין על מניין שמונים מאה  :(הלכות תמידין ומוספין ד ג)ברמב"ם 

ין שיסכימו עליו. והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיהן אחת או או אלף או כל מני
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 

ה. ומונה על אצבעותיהן וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו עליו שהסיר מצנפתו תחיל
  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 
צל הממונה ויפיסו ומי שיצא אותו היום מי שלא הקטיר קטורת מימיו יבא ויפיס. ויתקבצו א

  בפייס זה ראשון הוא שיזכה להקטיר קטורת.



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידיב

ימּו ְקטֹוָרה ' יטיר קטורת נהיה עשיר, כמו שכתובשמקט ָיׂשִ
ךָ  ַאּפֶ ֵרְך ה' :כומיד אחר כך כתוב ',ּבְ '. כדי שיהיו כל ֵחילוֹ  'ּבָ

  .כאהכהנים מתעשרים ומתברכים על ידי הקטורת

ָכה, ִמי ָזָכה עשו את הפיס,, ֵהִפיסוּ  ּזָ   ומי שזכה זכה. ׁשֶ
  אחר כך עושים עוד פיס:

שרק 'חדשים' יבואו, עכשיו אומר שגם מכיוון שבקטורת אמר 

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 ַמֲעֶלה ִמי בואו להשתתף בגורל, על ,ְוָהִפיסוּ   ַהּכֶ

ַח,  ְזּבֵ   ן תמיד מהכבש אל המזבח.מי יעלה את אברי הקרבַלּמִ

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

לכבש, הוא יעלה אותם מהכבש למזבח. ואין עושים פיס נוסף 
  .כדעל זה

תנא קמא, ברוב עם הדרת מלך, ולכן המחלוקת היא, שלשיטת 
  .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

 יומא כ"ו. תפארת ישראל. .כה



  באר                           החייםה
 

יג  חיי תמיד משנה ג פרק ה

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 גְ  ֶאת אֹוָתם ַמְפׁשִ  ָהיוּ  ְולֹא, ֵדיֶהםּבִ
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 
  .כזכהונה, כדי שמי שיזכה יוכל לעשות את העבודה מיד

ארבעת הפייסות שעושים בבוקר: עכשיו לאחר שכבר עברו כל 

ִ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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 כרבי אליעזר בן יעקב (רמב"ם).יומא כ"ו. תפארת ישראל. ואין הלכה  .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
 

 חיי תמיד מסכת תמידיד

, יש לשכה אחת היא 'לשכת פנחס לאליד שער נקנור, בצד צפון
יש שם ממונה . בלשכה זו מונחים בגדי הכהונה, ולבהמלביש'

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
נה. לכל משמר ומשמר מעשרים חלונות עבור בגדי הכהו

  .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  לחעליו 'אבנט'. וכן כל המגבעות
  .לטבחלון אחד

  .מן אינו חלון מפולש, אלא הוא חלל מה בעובי הכותלהחלו

  .מאלכל בגד ובגד יש תיק
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 תפארת ישראל במדות א' ד'. .לא

 מדות א' ד'. .לב

 רא"ש במדות. רע"ב במדות. תפארת ישראל. עזרת כהנים במדות. .לג

 מדות.רא"ש ב .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

 עפ"י רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ב'. .לח

 .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ט' .לט

תוספות יום טוב מעילה ו' א'. דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. בתפארת  .מ
וחלונות היו שם. עשוי כמין חלל שאינו מפולש בחומה, והוא מרובע כעין ארגז בכותל ישראל: 

 .שראנק בל"א



  באר                           החייםה
 

טו  חיי תמיד שנה דמ פרק ה

  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 ים ׁשְ ָזךְ , ַקּבִ , ְבתֹוכוֹ  ָהָיה ְוַהּבָ
 ָעָליו ָהָיה ְמטּוֶטֶלת ּוְכִמין, לוֹ  ָהָיה ְוִכּסּוי. ְקטֶֹרת ְוָגדּושׁ  ָמֵלא

  :ִמְלַמְעָלן

ָכה ִמי ּזָ ֹטֶרת ׁשֶ  ָהָיה הכהן שזכה שהוא יקטיר את הקטורת, ,ַבּקְ
ף ֶאת נֹוֵטל ף ַאַחת : מבלוקח את הכף, ככתוב בנשיאים .ַהּכַ ּכַ

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת   .מגֲעׂשָ

ף ]ז[ ל דֹולגָּ  ְלַתְרַקב ּדֹוֶמה ְוַהּכַ ה'כף' דומה לכלי הנקרא  ,ָזָהב ׁשֶ
'תרקב' גדול, שהוא כלי המחזיק שלשה קבין. 'תרקב' הוא לשון 

ת ַמֲחִזיק .מד'תרי וקב' לׁשֶ ים ׁשְ [אינו ה'כף' מחזיק שלשה קבין  ,ַקּבִ

  שמחזיק רק שני קבין וחצי]. מהכמו ה'טני'

ָזךְ   ָמֵלא תוך הכף,, מונח במוה'בזך' שהוא כף קטן ,ְבתֹוכוֹ  ָהָיה ְוַהּבָ
  והבזך מלא וגדוש קטורת.ְקטֶֹרת,  ְוָגדּוׁש 

ולכן מניח את הבזך בתוך הכף, כדי שלא יתפזר הקטורת 
  .מזכשמוליכו להיכל

 

W      באר�התמיד�      X   
  

 דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח', בשם בעל הטורים שמות ל"ט כ"ז. .מא

 מדבר ז' י"ד.ב .מב

 יומא מ"ז. וברש"י. תוספות יום טוב. .מג

  עפ"י רע"ב ותפארת ישראל לעיל ג' ו'. .מד
  לעיל ג' ו'. .מה
 רע"ב. תפארת ישראל. .מו

 רע"ב. תפארת ישראל. .מז



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידטז

ומה שלא שם את הקטורת רק בתוך הכף לבד, משום שדרך 
כבוד הוא כלפי מעלה שישים את הקטורת על הגחלים מתוך 

  .מחכלי מלא וגדוש

בתוך הבזך, מלא וגדוש. ואת הבזך על כן שם את הקטורת 
  נותן בתוך הכף.

  .מטלכף יש כיסוי ,לוֹ  ָהָיה ְוִכּסּוי

מעל המכסה נותנים חתיכת ִמְלַמְעָלן,  ָעָליו ָהָיה ְמטּוֶטֶלת ּוְכִמין
  .נא, לנוינבגד קטנה

ְמטּוֶטֶלת: נג. כמונבחתיכת בגד קטנה ְמטּוֶטֶלת: . לֹא ֵיֵצא ָגָמל ּבִ
  .נדשהוא חתיכת בגד

  

  ה המשנ
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 רע"ב. תפארת ישראל. .מח

  תפארת ישראל. ולהרע"ב הכיסוי הוא לבזך. .מט
 ,ומי שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש ספין ג ד) וז"ל:ו(הלכות תמידין ומ רמב"םב

ובזך היה שמו, ונותן הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו. ומכסה את הכף בבגד  ,וכסוי היה לו
 ונכנס עמו אחד במחתה של אש בידו. .הכף בידואת קטן, ואוחז 

מטוטלת' רמב"ם. רע"ב פירוש שני בשם הערוך. תפארת ישראל פירוש ראשון. ויש אומרים ש' .נ
הוא טבעת מעל המכסה, כדי לטלטל את המכסה ולהסירו (רע"ב בשם רבותיו. תפארת ישראל 

 פירוש שני).

 תפארת ישראל. .נא

 רמב"ם. רע"ב פירוש שני בשם הערוך. תפארת ישראל פירוש ראשון. .נב

 שבת ה' ג'. .נג

 מפרשים בשבת ה' ג', ועי"ש. .נד



  באר                           החייםה
 

יז  חיי תמיד משנה ה פרק ה

ָ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 ָיההָ  ּ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 ִמְלַמְעָלן ּבָ ׁשְ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
ל ְלּגֵ ה. ִתְתּגַ לׁשָ ת ְיָתההָ  ְ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. :נהעל המזבח החיצון, יש שלש מערכות
. מערכה זו גדולה נומקומה במזרח המזבח החיצון, בצד דרום

  .נחליה מקריבים את קרבן התמיד ושאר הקרבנות, וענזורחבה

מערכה שניה. ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כדי לשים  ב.
. מקומה במערב המזבח, נטעל המזבח הפנימי עבור הקטורת

  .סמשוך מן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמות

, אלא סאמערכה לקיום האש. אין מקריבין במערכה זו כלום ג.
ה' סבמצוותהיא לקיום  ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ   .סג'ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ
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  ספין ב' ד'.כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומו .נה
היה בדרום עפ"י תפארת ישראל בסימני הציור. וז"ל התפארת ישראל: מערכה גדולה  .נו

 כבש. המזבח, נגד חצי מזרחי של

 תפארת ישראל בתמיד ב' ד'. .נז

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

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

 תמיד ב' ה'. .ס

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



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידיח

ביום הכיפורים יש מערכה רביעית, שממנה לוקח הכהן גדול 
  .סדגחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשים

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

  .סהוברוחב ט"ז אמה, דרכו עולים למזבח

ה: ְחּתָ יש לה ו אבל תחתיתה ישרה ולא עגולה.ין כף, מכ ּמַ
  .סז. ויש לה ידיתסודפנות משלשה צדדים, אך לא בצד הקדמי

  כעין זה:
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 ויקרא ו' ה'. .סב

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

 ת רבי יוסי ביומא ד' ו'.כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה'. והוא שיט .סד

 מידות ג' ג'. .סה

 רש"י במדבר ד' ט'. .סו

 יומא ד' ד'. .סז



  באר                           החייםה
 

יט  חיי תמיד משנה ה פרק ה

ָכה ִמי ּזָ ה ׁשֶ ְחּתָ הגחלים למזבח מחתה עם להוליך הכהן שזכה  ,ַבּמַ
 ,קטורת על ידי פייסולא היה בזה פייס, אלא מי שזכה ב הפנימי.
  .סח'זכה עמי במחתהמי שעמו 'אומר ל

ת ָנַטל ]ח[ ֶסף ַמְחּתַ לקח את המחתה העשויה כסף, שמחזיקה , ַהּכֶ

ַח  ְלֹראׁש  ְוָעָלה ,סטארבעה קבין ְזּבֵ החיצון, וניגש למערכה ַהּמִ

ה ,עהשניה שממנה לוקחים גחלים לקטורת ָחִלים ֶאת ּוִפּנָ  ֵהיָלךְ  ַהּגֶ
ולקח ְוָחָתה,  ,עאינה את הגחלים שאינם טובים לצדדיםופְוֵהיָלְך, 

  .עבבמחתה גחלים גסות ובוערות

ל ְלתֹוךְ  ְוֵעָרן ממזבח החיצון,ָיַרד  ושפך את הגחלים לתוך  ָזָהב, ׁשֶ
  .עגמחתה העשויה זהב, שמחזיקה שלשה קבין

רואז  ּזֵ ה ִנְתּפַ ּנָ ַקב ִמּמֶ ָחִלים ּכְ התפזר על ריצפת העזרה בערך  ,ּגֶ

ָדן ְוָהָיה לים,קב גח ה,  ְמַכּבְ את הגחלים  עדוהוא מטאטאָלַאּמָ
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ויש אומרים שלא היה רשאי לומר למי שירצה, רק לזה שעומד רע"ב. תפארת ישראל.  .סח
 (עי' תוס' יומא כה: ובתוספות יום טוב ובתפארת ישראל). בימינו בשעת הפייס

 יומא ד' ד'. .סט

 '.כדלעיל ב' ה .ע

 תפארת ישראל. .עא

הוא מיוחד  חתיה,רע"ב. תפארת ישראל. בפירוש המשניות להרמב"ם (יומא ד ד) וז"ל:  .עב
  לגריפת האש, לחתות אש מיקוד.

קּודבישעיה (ל יד):  ענין לקיחת האש כמו גחלים  לחתות. . במצודת ציון (שם):ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמּיָ
 .יקרא הכלי שחותין בו האש בשם מחתה ם זהשל וע ,אתה חותה על ראשו (משלי כה)

 יומא ד' ד'. .עג

ַמְטֲאֵטאמלשון  .עד נקוי וכבוד במכבדות העשוי לכבד (ישעיה יד כג), שזה ענין  ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ
: (ראש השנה כו: מגילה יח.) וככתוב בגמראמלשון מכבדין את הבית.  (מצודת ציון), את הבית

מטאטא השמד', יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות לא הוו ידעי רבנן מאי 'וטאטאתיה ב
  ע"כ. אמרה לחבירתה, שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.

  כעין זה:
 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידכ

שהתפזרו, אל נחל המים העובר באמצע העזרה, שהוא ברוחב 
  .עהאמה. כדי שלא יכוו רגלי הכהנים ההולכים יחף

ת ּבָ ר,  ֲעֵליֶהן כֹוֶפה ָהָיה ,עושאסור לכבות ּוְבׁשַ ַסְכּתֵ כופה על ּפְ
  .הגחלים סיר

ר:  ַסְכּתֵ ירָֹתיו: עזסיר. ככתובּפְ ָרָוֵתהּ , ותרגם אונקלוס: ּסִ ַסְכּתְ , עחּפְ
ר ַסְכּתֵ   .עטובלשון יחיד ּפְ
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 תפארת ישראל. .עה

 רע"ב.  .עו

 שמות כ"ז ג'. .עז

 רמב"ם. רע"ב. רש"י עירובין ק"ד: .עח

 רמב"ם.  .עט



  באר                           החייםה
 

כא  חיי תמיד משנה ה פרק ה

  Q  פסיר -פסכתר R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ר ה'פסכתר', שהוא סיר, הוא  ,ֶלֶתךְ  ַמֲחֶזֶקת ָגדֹול ְכִלי ָהְיָתה ּוְפַסְכּתֵ
כלי גדול המחזיק מידת 'לתך', שזה חמשה עשר סאה, שזה חצי 

  .פאכור

שעושים עם ה'פסכתר' הוא להוציא את הדשן  אחד מהדברים
  .פבמעל גבי המזבח

, פגבאמצע המזבח יש גל גדול של אפר צבור, עגול כמו תפוח
לשם גורפים את האפר, ומעגלים את האפר הרב עד שנראה 

  .פדכעין תפוח גדול
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 הציור להמחשה בלבד.  .פ

 רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .פא

 ן בהמשך המשנה.להל .פב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידכב

כשמתאסף בתפוח אפר רב מאוד עד שמפריע לסדר את 
ְוהֹוִציא ֶאת  פווב, כמו שכתפההמערכות, מוציאים לחוץ את האפר

ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ   .פזַהּדֶ

וכך הוא סדר הוצאת הדשן מהתפוח: ממלאים את האפר 
, ואחר כך מורידים את פחמהתפוח אל ה'פסכתר', על ידי היעים

  ה'פסכתר' המלא באפר מהמזבח באופן זה:
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  לעיל ב' ב' ובמפרשים. .פג
רמב"ם לעיל ב' ב'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. רע"ב לעיל ב' ב'. תפארת ישראל  .פד

 לעיל ב' ב'. תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.

  . תפארת ישראל לעיל ב' ב'.(ויקרא ו ד)עפ"י המפרש לעיל ב' ב'. רש"י  .פה
  וציאים לחוץ את האפר בכל יום. ורק ברגלים אין מוציאים.אמנם לשיטת הרמב"ם מ

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

  .מוציאו משם, ואין זה חובה בכל יום, אבל התרומה חובה בכל יום
גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי ואחר כך : טו)-(הלכות תמידין ומוספין ב יגברמב"ם 

המזבח. ומעלין אותו ערימה על גבי התפוח. וגורפין אותה הערימה בפסכתר. והוא כלי גדול 
שמחזיק לתך. ומורידין אותו למטה. וברגלים לא היו מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה 

  .באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח
א מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן. ואין כל מי שירצה מן הכהנים ממל

  .להוצאת הדשן לחוץ פיוס אלא כל הרוצה. ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן
ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה. אין בעלי מומין מוציאין אותו. וכשמוציאין אותו לחוץ 

בחזקה. ולא חזירים גורפים אותו. ולא  לעיר מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו
  . ע"כ.'ושמו'. שיניחנו בנחת. ואסור ליהנות בו ג) (ויקרא ויפזרנו שם שנאמר 

ְגֵרפֹות היעים נקראים גם בשם .פח וצורתם כמין כסוי קדרה של מתכת דק, ויש  (לעיל ב 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
ֵמיּה ּוַמְגרֹוְפָיֵתּה ּוִמְזְרָקֵתּה ְוִצנּוְרָיֵתּה ּוַמחְ תרגום אונקלוס:  ָרָוֵתּה ְלִמְסֵפי ִקּטְ ַסְכּתְ ד ּפְ ָיֵתּה ְוַתְעּבֵ ּתְ

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
 

כג  חיי תמיד משנה ה פרק ה

י ּתֵ רֹות ּוׁשְ ְרׁשְ 'פסכתר', בשני שתי שרשרות יש ב ,ָבּה  ָהיוּ  ׁשַ
  .פטהצדדים

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 וכהן אחר עומד בראש  ִמְלַמְעָלן, ּבָ
 ,המזבח, ואוחז בשרשרת השנית, ומשלשלו לאט לאט למטה

ִביל ׁשְ ּלֹא ּבִ ל,  ׁשֶ ְלּגֵ כדי שלא יתגלגל הפסכתר בבת אחת ִתְתּגַ
  .צלמטה 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
ממחתת הכסף למחתת  הגחלים שמתפזרים כאשר מערה אותם

  .צא[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.
אבל אם מצאו את השרץ בעזרה, ששם הנכנס בטומאה חייב 

מיד, על ידי צבת של עץ, שהוא  כרת, מוציאים את השרץ
פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה, כדי שלא להרבות 

  .צג. ואין שבות במקדשצבבטומאה
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 "ב. תפארת ישראל.רע .פט

 רע"ב. תפארת ישראל. .צ

 תפארת ישראל. .צא

 ראה עירובין ק"ד: וברש"י. כך פסק הרמב"ם הלכות ביאת המקדש ג' כ'. תפארת ישראל. .צב



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידכד

ּה  ּומֹוִריִדין ג. ן ֶאת ּבָ ׁשֶ י ֵמַעל ַהּדֶ ּבֵ ַח,  ּגַ ְזּבֵ על ידי ה'פסכתר', ַהּמִ
  מוציאים את הדשן מעל גבי המזבח.

  

  ו משנה
  

יעוּ  ין ִהּגִ זְ  ָהאּוָלם ּבֵ חַ ְוַלּמִ ְגֵרָפה ֶאת ֶאָחד ָנַטל, ּבֵ  ְ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

  .צדה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'בבית המקדש יש שלש

. את קול כלי השיר הזה צהכלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה' .א
 .צושומעים עד יריחו

 .צזמגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבח .ב

כלי שלישי הנקרא 'מגריפה', והוא בצורת המגריפה  .ג
. את הכלי הזה זורקים על צחשגורפים בה את הדשן
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כך משמע בתפארת ישראל. אבל מחוץ לשער ניקנור יש שבות, משום שאין שם דין מקדש,  .צג
 (תפארת ישראל). שהעזרה נקרא מקדש.

 פות יום טוב. וכעי"ז בתוס' ערכין י: תפארת ישראל.תוס .צד

 ערכין י"א. .צה

 רמב"ם, רע"ב, תפארת ישראל בתמיד ג' ח'. .צו

 תמיד ב' א'. .צז



  באר                           החייםה
 

כה  חיי תמיד משנה ו פרק ה

להשמיע קול הרצפה בין האולם והמזבח בכל בוקר כדי 
 גדול. וקול זה הוא לסימן שלשה דברים.

יעוּ  ין ִהּגִ ַח  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ הגיעו הכהנים שזכו בקטורת ובמחתה , ְוַלּמִ
  .צטאל בין האולם והמזבח

ְגֵרָפה,  ֶאת ֶאָחד ָנַטל  ְוזֹוְרָקּה  לקח אחד את המגריפה השלישית,ַהּמַ
ין ַח,  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ    הריצפה בין האולם ולמזבח.וזרק אותה על ְ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 ָהְיָתה ְדָבִרים ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ הקול הזה הוא סימן לשלשה  ,ְמׁשַ
  דברים:

ֹוֵמַע  ןּכֵֹה  א. ׁשּ ֶאָחיו יֹוֵדַע , קֹוָלּה  ֶאת ׁשֶ ֲחוֹות ִנְכָנִסים ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ּתַ , ְלִהׁשְ
ששומע את קול המגריפה,  קכהן שלא היה בעזרה. ּוָבא ָרץ ְוהּוא

יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא 
  .קאלהשתחוות עימהם בהיכל

הּוא ֵלִוי ּוֶבן ב. ֶאָחיו יֹוֵדַע , ָלּה קוֹ  ֶ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. .צח

 תפארת ישראל. .צט

 רע"ב. תפארת ישראל. .ק

 תפארת ישראל. .קא



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידכו

הלוים נכנסים לומר שיר, והוא רץ ובא ונכנס לעזרה להכין 
  .קבעצמו לומר את השיר

ֲעָמד ְוֹראׁש  ג. ֵמִאים ֶאת ַמֲעִמיד ָהָיה ַהּמַ ַער ַהּטְ ׁשַ ְזָרח. ּבְ ראש  ]ט[ ַהּמִ
מעמיד את המצורעים שכבר נטהרו מהצרעת, בשער  קגהמעמד

ניקנור, כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם האשם. שיקריבו 
  .קדאת האשם מיד לאחר קרבן התמיד
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שעת ניסוך היין (תפארת עכשיו הלוים נכנסים להתכונן לומר שיר, ואת השיר עצמו יאמר ב .קב
 ישראל). נמצא ששלשת הדברים שעל ידי קול המגריפה, הם הכנה לדברים שיהיו עוד מעט. 

ָרֵאל ענין המעמד (תענית ד ב) וז"ל:  .קג ֵני ִיׂשְ ֱאַמר (במדבר כח) ַצו ֶאת ּבְ ּנֶ ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות, ְלִפי ׁשֶ
ִני ַלְחִמי, וְ  בָּ ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ל ָאָדם ָקֵרב ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ּגַ נֹו ׁשֶ יו, ִהְתִקינּו ִכי ֵהיַאְך ָ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. .קד
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
 

כז  חיי תמיד משנה ו פרק ה
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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
 

 חיי תמיד מסכת תמידכח

 

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 .לא לה תמיהת התוספות (ברכות יבהזכרת ה' ומלכות, ובזה אז

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 בא קמאתחילה (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.):מדבר כא יד. קידושין לשעבר, שאם אירע ביניהם מחלוקת שיהיה והב בסופה (ב

  

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, ְלֶמהוֵ  ָרָזא ּדְ א ּבְ א, ָלא ְלַתּתָ ִריְך הּוא ֶאָחד ְלֵעיּלָ א ּבְ א ַחד ָלֳקֵבל ַחד, קּוְדׁשָ הֹון ְלֵעיּלָ י ִעּמְ

יֵליּה, ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד  ַגְווָנא ּדִ ֶאָחד ּכְ ָרָזא ּדְ ִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּבְ יָקֵריּה, ַעד ּדְ ָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ּדִ

ְיָי' ֶאָחד וּ  ֶאָחד. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ּדַ ָרָזא ּבְ ִאְתַאֲחָדא ּבְ ת, ּדְ ּבָ ת, ִאיִהי ׁשַ ּבָ ׁשַ מֹו ֶאָחד. ָרָזא ּדְ ׁשְ

יָרא  ָהא ִאְתַאֲחַדת ּכּוְרְסָייא ַיּקִ ָתא, ּדְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ֶאָחד. ְצלֹוָתא ּדְ ֵרי ֲעָלּה ָרָזא ּדְ ֶאָח''ד, ְלִמׁשְ ּדְ

ֵרי ֲעלָ  ַ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 ּה ַמְלּכָ

נְ  ִיחּוָדא ּדִ ָאַרת ּבְ ּתְ ִרין ִמיָנּה, ְוִאיִהי ִאׁשְ יִנין ִמְתַעּבְ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוָכל ּדִ ת ִמּסִ ְרׁשַ ִהירּו ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתּפַ

י ַמְלכָּ  ה ִעְטִרין ְלַגּבֵ ַכּמָ ַרת ּבְ א, ְוִאְתַעּטְ יׁשָ הּו ַקּדִ ּלְ ִדיָנא ּכֻ א, ְוָכל ׁשּוְלָטִני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ּדְ יׁשָ א ַקּדִ
הּ  רּו ִמּנָ הּו ָעְלִמין., ַעְרִקין, ְוִאְתַעּבְ ֻכּלְ   ְוֵלית ׁשּוְלָטנּו ַאֲחָרא ּבְ

סֹוד שֶׁ תרגום:  ה ּבְ ְך ִהיא ִמְתַיֶחֶדת ְלַמּטָ ֶאָחד, ַאף ּכָ ֵהם ִמְתַיֲחִדים ְלַמְעָלה ּבְ מֹו ׁשֶ ל ֶאָחד, ִלְהיֹות ּכְ

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 ּושְׁ  ַאְרנּו ַהּסֹוד ׁשֶ ֶאָחד. ַוֲהֵרי ּבֵ ּלֹו, ִלְהיֹות ֶאָחד ּבְ מֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ּכְ סֹוד ׁשֶ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ מֹו ׁשֶ

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 ָעֶליָה  ׁשְ ּיִ ֶנת ׁשֶ ּקֶ ל ֶאָחד, ּוִמְתּתַ סֹוד ׁשֶ דֹוׁש ּבְ בֹוד ַהּקָ א ַהּכָ ּסֵ ֲהֵרי ָאז ִמְתַיֵחד ּכִ ת, ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

דֹוׁש ָהֶעְליֹון.ַהמֶּ  יִנים  ֶלְך ַהּקָ 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, וְוָכל שַׁ  ּלָ ין ּכֻ יֵטי ָהֹרֶגז ּוַבֲעֵלי ַהּדִ ָכל  ,הנממ עבריםמוּלִ ְלטֹון ַאֵחר ּבְ ְוֵאין ׁשִ
  ָהעֹוָלמֹות.

 



  באר                           החייםה
 

כט  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

הנה נרמז במאמר הזה הענין שצריך שיהיה אחדות בכנסת ישראל, ואח"כ יהיה היחוד. ויתכן 

בית הזה 'מי ששיכן את שמו בשמה 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

ם ועד העולם'. והשומעים המקדש אומרים 'ברוך אתה ה' אלקינו אלקי ישראל מן העול
  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' 

ם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על כל אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו ש

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 

כנסת אומר להם גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן ה

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 

מר תקעו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן וכך הנהיג ר' חלפתא וברכה באחת או

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 

שש היכן אומרן בין גואל לרופא חולי  עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן

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 

ונין אמן היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין ע

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 

לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי  ברוך שם כבוד מלכותו

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 

מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר  ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד

 



  באר                           החייםה
 

 חיי תמיד מסכת תמידל

 

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 

ורי ור' תקעו ובאחת אומר הריעו עד שיגמור את הברכות כולן וכך הנהיג ר' חלפתא בצפ

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 

ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונים אחריו בשכמל"ו וכן בכל אלהי 

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 

היינו שעונין אחריו בשכמל"ו כך הוא הפסוק ויברכו שם  ישראל כו': ויברכו שם כבודך.

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 

ה הוא אומר להן הריעו ואומר להן מי שענה כו' אע"פ שאמרו אותו זקן: כשמריעין. תחל

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 

נהיג. ועד אלא עונין אמן בגבולין: ואית דאמרי כדתני' כו'. כלומר ואיכא דמתני הכי: וכן ה
  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 

גואל ישראל. והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אתה ה' 

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 

אשונה מן השש שמוסיף חותם בה ברוך ה' אלהים ותוקעין. וכן בברכה השנייה לזו שהיא ר

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 

קול צעקתכם ביום  ואומר מי שענה את משה ואבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע

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. 
  תוקעין ומריעין שם תוקעין בחצוצרות ובשופר כאחת כמו שאמרנו.וכשהן 

 



  באר                           החייםה
 

לא  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

  

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 

ן הן בבגדי כהונה. והממונה שעל הפייסות ללשכת הגזית אחר שיעלה עמוד השחר ומלובשי

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 

יו מגיחין עליהן אלא המכנסים בלבד עד שלובשין בגדי חול וחוזרין את בגדי הקדש ולא ה
  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. 

ן אחת או שתים. ואם הוציא שלש מונין לו שלש. והממונה אומר להם הצביעו והן מוציאין אצבעותיה

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 

יו והאיש ששלם המניין אצל אצבעו הוא שיצא בפייס וחוזר חלילה עד שישלים המניין שהסכימו על

  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'.

חרית. הפייס הראשון מי תורם את המזבח. הפיסו ה. ארבעה פייסות היו מפיסין בכל יום בש

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.

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

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 

י מעלה שתי הידים. והשביעי מעלה העוקץ והרגל. והשמיני ראש התמיד ורגלו לכבש. והשש

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

קטורת מימיו יבא ויפיס. ויתקבצו אצל הממונה ויפיסו ומי שיצא בפייס זה ראשון הוא 
  שיזכה להקטיר קטורת.

ח. הפייס הרביעי מתקבצין כולן ומפיסין לידע מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. הפיסו 

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

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 
  רבים.מקטירה בין הע

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 

סות אחרות לתמיד של בין הערבים. ואלו ואלו חולקין בלחם שנכנס בשבת מפיסין פיי
 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 

תן לבנים וחוטן כפול ששה והאבנט לבדו כתנת ומכנסים ומגבעות ואבנט. וארבעתן של פש
  .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. 

ול צנוף בה כמי שלופף ומצנפת האמורה באהרן היא המגבעת האמורה בבניו. אלא שכהן גד
  .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 

בשחר ואחת בין הערבים. ושתיהם בשלשים מנה משל גדול ביום הכפורים. אחת לובשה 
  .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

יתר על מדתו מ) 'לכבוד ולתפארת' היו מטושטשין או מקורעין או ארוכין  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

גונזין אותן. ובגדי לבן שעובד בהם ביום  לפתילות ולובש חדשים. ובגדי כהן גדול שבלו

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
  .כהנים הדיוטים שבלו היו עושין מהן פתילות למנורת תמיד בשמחת בית השואבה. וכתנות

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 
  .לבד שימסרם לציבורכל קרבנות הציבור שהתנדב אותן יחיד משלו כשרים וב

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 
  .ם. וכשיצאו מחזירין הבגדים לחלונותיהן וסותמןונוטלין הכלי

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

  .יח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה או בעת שיצא מן המקדשכהן גדול מנ .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

קום שנאמר בתורה 'שש' או 'בד' הוא הפשתים והוא הבוץ. ו'תכלת' האמורה בכל וכל מ .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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מקום כל מקום שנאמר בתורה 'שש' או 'שש משזר' צריך שיהיה החוט כפול ששה. ו .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
  .משני צדדין פנים ואחור מצד אחד בפני האריג. ו'מעשה חושב' הוא שתהיה הצורה נראית

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

   .עקב. ואורך בית יד שלה עד פס ידו. ורוחבו כרוחב הידאורך הכתונת עד למעלה מן ה .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

ג או הדיוט ארכו שש עשרה אמות. והאבנט רוחבו כמו שלש אצבעות המצנפת של כ" .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

צבעות ומקיף מאוזן לאוזן כיצד מעשה הציץ. עושה טס של זהב רחב שתי א .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

נס מנקב לנקב כדי שיהיה שבולט. והוא נקוב בשתי קצותיו. ופתיל תכלת למטה ממנו נכ

  .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 כנגד כל הגרון בלבד. והקורע פי המעיל לוקה שנאמר (שמות כח

  .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

ומביא שנים ושבעים זוגים ובהם שנים ושבעים ענבולים פתחו פיהן ותולה אותן במעיל. 
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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'

שן האמור בתורה ככה הוא מעשהו. לוקח חוט אחד זהב הזהב שבאריגת האפוד והחו .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  ות לטנמצאו ארבעה חוטי זהב ונמצאו כל החוטים שמנה ועשרים שנאמר (שמ

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

חבו זרת וכופלו לשנים. נמצא והשש על שמנה ועשרים חוטין כמו שביארנו ארכו אמה ור

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

אובן אברהם יצחק ויעקב וכותב למטה מבנימין שבטי יה בנימין. וכותב בתחלה למעלה מר
  .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 
  .תכלתשהן כנגד הדדים שני פתילי 

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 

ותופר עליו שתי כתיפות כדי שיהיו על כתפות הכהן. וקובע על כל  חוטין כמעשה החושן.

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 יור]. [צ כ"ה אות באבן זו וכ"ה אות באבן זו. וכך היו כתובין

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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בטבעות של מעלה בכתפות האפוד. ומכניס ואחר כך מכניס קצות העבותות של חושן  .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 

ומפרק כא) 'ולא יזח החושן מעל האפוד'. וכל המזיח חושן מעל האפוד  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

סין מתחת אצילי ידיו. משתי טבעות החושן התחתונות עד שתי טבעות כתפות האפוד מרוכ
  .התחתונות שהם למעלה מן החשב

כיצד סדר לבישת הבגדים. לובש המכנסים תחלה וחוגר את המכנסים למעלה  .אי'. פרק 

מטיבורו מעל מתניו. ואחר כו לובש הכתונת. ואחר כך חוגר את האבנט כנגד אצילי ידיו 
  .יפו כרך על כרך עד שגומר וקושרומק

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 

ן וחוגר בחשב כהן גדול אחר שחוגר באבנט לובש המעיל. ועל המעיל האפוד והחוש .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  ת הכהן עובד בהן שנאמר (שמות כחמצות עשה לעשות בגדים אלו ולהיו .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  בגדים ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים כזר ששימש שנאמר (שמות כט

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

כגון שלבש שתי  כשם שהמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה. כך היתר בגדים. .ה

כתנות או שני אבנטים. או כהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד ה"ז מחלל העבודה 
  .וחייב מיתה בידי שמים

 



  באר                           החייםה
 

לז  חיי תמיד משנה ו פרק ה

 

â      אוצר�התמיד��      â   
  

ולבשם' מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין  ד) 'על בשרו נאמר בבגדי כהונה (ויקרא טז .ו

רי זו בשרו לבגדים. אפילו נימא אחת או עפר או כינה מתה אם היתה בין בשר לבגד ה

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

עד שיתרחק הבגד מעליו. ולא  בחיים. ושלא תכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו

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

פחות מכאן אינו חוצץ. ואם היה צלצול שלש אצבעות על שלש אצבעות ה"ז חוצץ ופוסל 
  .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

ת ועובד. ואם נתכוון להוציא דם אסור. והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי בשע
  .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

מאחריו. פניו לאחרי הכהן ואומר  וכיצד שואלין עומד הכהן ופניו לפני הארון והשואל .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 

מר לו הנבואה עלה או לא תעלה באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו. והכהן משיבו ואו
  .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

ה או 'ולפני אלעזר הכהן יעמוד' וגו'. 'הוא' זה המלך. 'וכל בני ישראל' זה הוא משוח מלחמ
  .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 

ד' אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני יח) 'נער חגור אפוד ב 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

  ָמה.ְסתוּ 

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 

ולא השאירו לה סימן להראות בו שהעבודה שלהם. ועשו כמשמרה היוצא,  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 

ן ישראל ואינך עוזר ואומרת לו בשפה היונית, הוי זאב הוי זאב עד מתי אתה מכלה ממו

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

לומר גדול שהרי אינו נקרא תרקב אלא כלי המחזיק ג' קבין.  פי שבתרקב עצמו לא שייך

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 
  .כיון שהכף מחזיק ג' קביםוחצי. כלפי הא הוא דתני הכא שהכף דומה לתרקב גדול 

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 

מסיק התנא, היה צריך עכ"פ להגדיש חצי קב מהאפר, הקטורת שהיה קביין ומחצה, וכד
 .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 ְבתֹוְך שֶׁ יום הכיפורים:  ל ּכֶ ׁשֶ ָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ּבְ ל ָזָהב ּבְ ל ָזָהב, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ

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 חֹוֶתה  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּבְ ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ַרּבִ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ל ְסָאה ּוְמָעֶרה חֹוֶתה ְבׁשֶ ְ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 ָירֹוק, ה. ּבְ ָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדּה ְקָצָרה, ְוַהּיֹום ֲאֻרּכָ ה. ּבְ ְ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

פת האש, לחתות אש מיקוד. ולא חתיה, הוא מיוחד לגריבפירוש 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. 

ארוכה כדי שיקל עליו נשיאתה. וכבר ביארנו שעור הקב והסאה וזולתן מן המדות  וידה

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 "ם (הלכות כלי המקדש ו) וז"ל:ברמב .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 

ל הקרבנות והם הנקראים אנשי מעמד. וחלקו אותם חטא ויהיו שלוחי כל ישראל לעמוד ע

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

ל אותה שבת. והרחוקים שבאותו מעמד כיון לה נכנסין למקדש עם משמר כהונה ולויה ש

  .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 
  .די שלא יצאו מעונג שבת לצוםאינם מתענים כ
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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' 

ם שתי פעמים בכל יום בשחרית ובתפלה זו היתירה ובנעילה וקורין בספר תורה שלשה אנשי

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

  .בתורה נקרא מעמד

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' 

וקטנה קורא אותה אחד. ושתי פרשיות שקוראין  פרשה גדולה קוראין אותה בשנים .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

ת ובנעילה בלבד. וכל לא היה בו מעמד לא בתפלה שניה שלהם ולא במנחה. אלא בשחרי
  .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 
  .להם כמו יו''ט. ואסורין בו בהספד ובתענית ובעשיית מלאכה ודבר זה מנהג העצים והיה

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

סרו עליהם לכפר ולכבס כדי שלא יכנסו למעמדם כשהם מנוולין. אלא יספרו ומפני מה א
  .ויכבסו מקודם

  




