
פרק ח׳

הלכה א-ב

ֶאָּלאְׁשִמיָרתֹוֶׁשֵאיןִמִּלְסִטים.ְו�אֵמאֹויְִביםַּפַחדָׁשםֶׁשֵאיןִּפיַעלְוַאףֲעֵׂשה.ִמְצַותַהִּמְקָּדׁשְׁשִמיַרתא.
ָּכבֹוד לֹו. ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַּפְלֵטִרין ֶׁשּיֵׁש ָעָליו ׁשֹוְמִרין ְלַפְלֵטִרין ֶׁשֵאין ָעָליו ׁשֹוְמִרין:

ּוָבנֶי�"ְוַאָּתהב)יח(במדברֶׁשּנֱֶאַמרְוַהְלִוּיִםַהּכֲֹהנִיםֵהםְוַהּׁשֹוְמִריםַהַּליְָלה.ָּכלִמְצָוָתּהזֹוּוְׁשִמיָרהב.
ִמְׁשֶמֶרתֶאת"ְוָׁשְמרּוד)יח(במדברנֱֶאַמרַוֲהֵרילֹו.ׁשֹוְמִריםִּתְהיּוַאֶּתםְּכלֹוַמרָהֵעֻדת".אֶֹהלִלְפנֵיִאָּת�
ׁשְֹמֵריּוָבנָיוְוַאֲהרֹןמֶׁשהִמזְָרָחהמֹוֵעדאֶֹהלִלְפנֵיֵקְדָמה"ְוַהחֹנִיםלח)ג(במדברְונֱֶאַמרמֹוֵעד"אֶֹהל

ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש":

כסף משנה

דומהאינווכו'עשהמצותהמקדששמירת
זוטאבספריוכו'.שומריםעליושישפלטרין

פרשת קרח על פסוק וזר לא יקרב:

משנה למלך

המפרשכו'.הלילהכלמצותהזוושמירה
ובלילהביוםהיתהדהשמירהכתבתמידלמסכת

היתהדהשמירהכתבמדותבריששמעיהרבינואך
המפרשודבריהרע"ב.דעתהואוכןבלילה

תמוהים הם בעיני:

אור הישר

בזההארכתיוכו'.עשהמצותהמקדששמירת
בחידושי לריש מסכת תמיד.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ן'מהר"דכתבכו'.עשהמצותהמקדששמירת
המוזהרלהקדיםהאומריםלדבריאפילוז"לזמרא

עשהמצותלהקדיםשצריךהכאמודיםהמצוהעל
לשמור ואם לא שמר עובר בלאו:

כתבכו'.והלויםהכהניםהםוהשומריםב.
ע"א][כ"ובתמידאיתאהכיז"לזמראן'מהר"ד

הרבהוצרךלמהשתביןוכדימ"א].[פ"אובמדות
רישסוגייתלהעתיקצריךהכתוביםאלוכללהביא
שומריםהכהניםמקומותבשלשהתנןתמיד

בגמראושאלומקום.בכ"אוהלויםבבהמ"ק,
אמראבייאמרשומרים.שלשהדבעינןמנה"מ

מועדאהללפניקדמההמשכןלפניוהחוניםקרא
המקדשמשמרתשומריםובניואהרןמשהמזרחה

ג'הםובניואהרןפי'ישראל.בנילמשמרת
דבעיאשכחןבעלמאשימוראיןאמרישומרים,

בשלשהקתנימתני'מיהושימור.ולויםכהנים
מסיפאאמרר"אכו'שומריםהכהניםמקומות

הרבהכלומרלמשמרת.משמרתשומריםדקרא
אלאהוילאא"ככלהו.הוימקוםבחדואישמירות

שמירה אחת:

כו'.מועדאהללפניאתךובניךאתהשנאמר
למדנוהפסוקמזהז"לזמראן'מהר"דכתב

ושמרונאמרוהריהעדות.לאהלסמוכיםשהכהנים
ובניךאתהעניןלמדוומזהמועדאהלמשמרתאת

לפני אהל מועד שהוא שמירה:

מהר"דכתבוגו'.מועדאהללפניקדמהוהחונים
בשלשהדשומריםלמדנוהכתובמזהז"לזמראן'

1ר"אלשיטתוביןאביילשיטתביןמקומות

שהכהניםדזהמשמעשםבפה"מהרמב"םמדברי1
משמרתשומרימדכתיבילפינןמקומותבג'שומרים

הטעםכתבווכברובניודאהרןמקראולאלמשמרת



ולויםנטרילחודייהודהכהניםג"כולמדנו
לפניהמשכןלפניוהחוניםמדכתיבנטרי.לחודייהו

משמרתשומריובניואהרןוהדרמשהמועדאהל
2מקומות.בשניובניומקוםבחדאהרןהקדש.

לחודחוניםשומרים.וכתיבוהחוניםמדכתיבממאי
מקום,בחדכלהוואימאואקשינןלחוד.ושומרים

ובניואהרןאףלחודי',מקוםבחדמשהמהס"דלא
למדנוכו'.אמרר"אלחודיה,מקוםבחדלחוד

משמרות,שלשהמבפניםשומריםשהכהנים
משמרותכ"דהיותםאבלמבחוץ,שומריםוהלוים

משמרותלכ"דאותםחלקואבלבכתוב,ראינולא
למזרחהימיםבדברישנא'ממהסמךלהםומצאו
ליוםלנגבהארבעהליוםלצפונוששההלוים

למערבלפרברשניםשניםולאסופיםארבעה
כ"דאלוהרילפרבר.שניםלמסילהארבעה

לויםזהבפסוקכולםאותםשקראאעפ"ימשמרות
דתמיד,פ"קבגמראאיתאוהכיכהנים,ג'מהםיש

לשמור,עשהמצותשהואאלאידענולאועדיין
ושמרתםהכתובהביאלפיכךשמענולאלאואבל
בזהז"להרבעלחולקיםוישהקדש,משמרתאת

המכילתאלשוןעלסמךז"להרבאבלהלאו.
בעשה,אלאליאיןמועד,אהלמשמרתאתושמרו

בל"ת מנין ת"ל ושמרתם את משמרת הקדש:

הר המוריה

מדותוברישתמידברישועי'וכו'.שמירתושאין
קראאמראבייאמרמנה"מא'כ"ותמידועי'

מועדאהללפניקדמההמשכןלפניוהחונים
שםופי'היטיביעו"שוכו'ישראלבנילמשמרת

דבעינןהפסוקמןמנלןכלומרמנה"מוז"להמפרש
בבאורועי'היטיביעו"שליהומתרץשומריםג'

וכ"כ בסהמ"צ לאוין ס"ז ובחינוך מצוה שפ"ח.2

בכיורשיהי'שצריךהי"גמבהמ"קפ"ההרמב"םממ"ש
ופנחסובניואהרןדכתיבכהניםד'ממנולקדשכדי

משמעהי'ובניואהרןמקראג"ככאןא"כיעו"ש.עמהם
ד' מקומות.

שבעבבארוע"עשםבמשניותהגליוןעלהגר"א
מש"כ בזה ולא רציתי להאריך בזה.

שבעהבארוכ"כמל"מעי'וכו'.הלילהכלב.
מדותרישיו"טהתוס'וכ"כשומריםהיולאדביום

יעו"ש.

מעשה רקח

עשיןהמצותבס'הלילה.כלמצותהזוושמירה
וללכתהמקדשלשמורשצוונוהיארבינוכתבכ"ב

וכו'תמידלפניליתהיואתםר"לוכו'תמידסביבו
מהתעצלהזהירנוכתבס"זבלאויןאמנםע"כ

הלילהכלתמידסביבוומלכתהמקדשבשמירת
פלטריןדומהאינוטעמאדיהיבומכיוןע"כוכו'
פלטיןשלדרכםכןכיקאמרביוםדגםמשמעוכו'
יוםביןחילקלאשהפסוקועודושריםמלכיםשל

רבינודמ"שכתבנ"זדףידותשתיובס'ללילה
הסמ"גגםביוםדאצ"להכוונההלילהכלמצותה

המפרשדבריהביאז"לוהמל"מסתםכתבז"ל
בלילהביןביוםביןזודמצוהשכתבתמידלמס'
כוונתוואםע"כתמוהיםשדבריועליווכתבהיא

דהלאקשהזהדברהוציאדמאיןעליולהקשות
מלךשלפלטיןוגםחילקולאסתםכתובהפסוק
יוכיח:

נאם דוד

כלמצותהזוושמירהוכו'המקדששמירת
שאיןרבינוכתבשכברכיוןליקשההלילה.
ששומריןצריךהוהא"כוכו'לוכבודאלאשמירה

מלךשלפלטריןכמובלילהוביןביוםבין
ועודבלילהוביןביוםביןעליועומדיןששומרין

וביןביוםדביןמשמעהשמירהשלמהפסוקים
וכו'קדמההמשכןלפנידוהחוניםקראדהאבלילה

כתיבדהחוניםבלילהוביןביוםביןמייריהוא
עלכתבמל"מוהרבבלילה.וביןביוםביןדהוא
ביוםהיתהדהשמירהשפירשהמפרשדברי



ידעתיולאבעיניותמוהיםהםשדבריוובלילה
משמעכךשאדרבאבעיניותמוהיםהםשאמאי
כמ"ש:

סוכת דוד

זוושמירהוכו'.עשהמצותהמקדששמירת
הכהניםהםוהשומריםהלילהכלמצותה

אהללפניאתךובניךואתהשנאמרוהלויים
אהלמשמרתאתושמרונאמרוהריוכו'העדות
מועדאהללפניקדמהוהחוניםונאמרמועד

משמרתשומריובניוואהרןמשהמזרחה
והלוייםמקומותבג'הכהניםכתבד'ובהל'הקדש.

ברישאיתאדינאדהאיעיקראע"כ.מקוםבכ"א
מקומותבג'במתני'התםאיתאוהכיתמידמסכת

ובגמראוכו'המקדשבביתשומריםהכהנים
והחוניםקראאמראבייאמרמיליהנימנאאקשינן

משהמזרחהמועדאהללפניקדמההמשכןלפני
בנילמשמרתהמקדשמשמרתשומריובניוואהרן

מקומותבשניובניומקוםבחדאהרןוכו'ישראל
מןמנלןכלומרמיליהנימנאהמפרשיםופי'ע"כ

הפסוק דבעינן ג' שומרים וכו' ע"כ:

ביאתבהל'רבינושכתבבמהליקשהומכאן
העובדכהןלקדשעשהמצותוז"לפ"ההמקדש

ובניואהרןורחצושנא'יעבודואח"כורגליוידיו
כתבי"גובהל'וכו'רגליהםואתידיהםאתממנו
מכדיפחותאיןבכיורלהיותצריכיםמיםכמה

והיוובניואהרןשנאמרכהניםד'ממנולקדש
וכתבע"כ.ד'הריעמהםופינחסואיתמראלעזר

דאיתאמהאהוציאוהדיןדזהבכ"מהקדושמרן
חנינאברבייוסיר'אמרכ"אודףי"טדףבזבחים

בומקדשיםאיןכהניםד'לקדשבושאיןכיורכל
רבינווכתבובניוואהרןמשהממנוורחצושנא'
אלאבוכתובשאיןתשאכיבפרשתהכתובפסוק
שיהיוכדיעמהםפנחסלכלולוהוצרךובניואהרן

ממילתדרבינוכיוןוהשתאע"כוכו'ליותמיהאד'
כבניםהםהריבניםדבניוסוברלפנחסמרבהבניו

ואהרןמשהדכתיבהמקדשבשמירתאליביהא"כ
שיהיוצריךמקדשדשמירתגמרינןלאאמאיובניו

כתיבדהכיבג'ולאמקומותבד'שומריםהכהנים
כמוופנחסואיתמראלעזרופירושוובניואהרן

אנאואיפוךאוורגליםידיםקידושגבידדרשינן
שאיןכיורדכללמיגמרחנינאברבילר"יליהמנא

מןליהדיליףבומקדשיםאיןכהניםד'לקדשבו
בושאיןלילףרבינולגירסתתשאדכיהפסוק
אלעזרוהםובניואהרןכתיבדהכיכהניםג'לקדש

ואיתמר ולעת צריך ליישב.

כךרבינודכוונתאנןנחזיההשקפהאחראמנם
דכתיבמקוםדבכלרבינוסוברשלעולםהיא

דמיעוטואיתמראלעזרהםובניואהרןבתורה
מצאורגליםידיםקידושגביוכאןשניםרבים
דבפרשתזהאתזההמכחישיןכתוביםשנירבינו

כהניםג'הםומשמעוובניואהרןכתיבתשאכי
שהםובניוואהרןמשהכתיבפקודיבפרשתואילו

דמביאגירסתוכפירבינוהוצרךולכךכהניםד'
דכתיבדובניועמהםפנחסלכלולתשאכימפרשת

אבלכתוביםהשנילהשוותכדיפנחסעלגםקאי
לחודיהובניוואהרןמשהדכתיבהמקדשבשמירת

דהםמקוםבכלכפשוטובניומילתמניחיןאנו
בג'ילפינןושפירשניםרביםדמיעוטשנים

מקומות הכהנים שומרים מאהרן ובניו ודוק:

קרית ספר

אתושמרודכתיבהמקדשאתלשמרקומצות
אויביםמפחדאינהזוושמירהמועדאהלמשמרת

כדרךהלילהכלמצותהזוושמירהלוכבודאלא
ואתהדכתיבהלויםהכהניםהםוהשומריםהשומרים

וכתיבלושומריםתהיואתםכלומראתךובניך
משהובניואהרןמשהוגו'מועדאהללפניוהחונים

לוי אהרן ובניו כהנים:

ושמרתםדכתיבשמירתולהשביתשלאראזהרת
דהשמרהיאאזהרהשמירהולשוןהקדשמשמרתאת

פן ואל אינו אלא לא תעשה.



הלכה ג

ְׁשִמיָרהּוְלׁשֹוןַהּקֶֹדׁש".ִמְׁשֶמֶרתֶאת"ְוָׁשְמרּוה)יח(במדברֶׁשּנֱֶאַמרַּתֲעֶׂשהְּב�אָעְברּוְׁשִמיָרהִּבְּטלּוְוִאם
ַאזְָהָרה ִהיא ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשְּׁשִמיָרתֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה. ּוִבּטּול ְׁשִמיָרתֹו ִמְצַות �א ַּתֲעֶׂשה:

אור הישר

שנאמרתעשהבלאעברושמירהבטלוואם
אזהרהשמירהולשוןהקדשמשמרתאתושמרו

הי"אפ"דתפיליןהל'המלךשערעייןוכו'.היא
ובמה שהארכתי בחידושי למס' תמיד רפ"ק.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

מוהרר"יכתבכו'.בל"תעברושמירהבטלוואם
הואכללומ"מ,3מבוארמצאתיולאז"לקורקוס

4ל"תאלאאינוואל,פןהשמרשנאמרכ"מבידנו

והסמ"ג לא מנאו:

הר המוריה

יוחנןכר'וס"לוכו'.אזהרהשמירהלשון
ועי'הואלאודעשההשמרדאפי'ב'ל"ובמנחות

דמ"מדכ'וכו'השמרד"הא'צ"ועירוביןתוס'
דעשהדהשמרר"ימודהלעשותהיאדמצוההיכא
לקילאתפיליןביוםמניחשאינומיולהכיעשה

בושאיןלאודהוילקידלאפשיטאשם(ולכאורה
בושאיןדלאולמ"דאףכוונתםואולימעשה
דלאוהיינובזה)לעייןוישעליולוקיןמעשה
מתחלהוכו'תשמורד"הא'ו'בר"הואמנםכרבינו

לחלקכתבוושובדהכארבינוכדבריכתבו
לקמןועי'יעו"ששםבעירוביןלמש"כוכוונתם

ממ"שהביאהחייםצרורבשםרקחמעשהבס'4
שנאמרלוקהבלילהתפיליןהניחמתפיליןפ"גהרמב"ם

ושמרת כו' יעו"ש דס"ל דגם השמר דעשה לאו.

קרחפ'זוטאספריוע'במכילתאשהואכתבברדב"ז3
אמרתמניןבעשהבל"תאלאליאיןיקרבלאוזר

ושמרתם את משמרת הקודש כו' יעו"ש.

יבוארשםואי"המזהמש"כה"בפ"אשגגותהל'
י"בסי'עשיןלרבינוהמצותבס'ועי'מזהעוד

יעו"שהמכילתאבשםמש"כקרחפרשתובחינוך
היטיב והבן.

יצחק ירנן

רבינוכונתלענ"דונראהוכו'.שמירהבטלוואם
מ"שוהואזוטאסיפרישהואבה"אמרןמ"שע"פ

תעשהבלאאלאליאיןיקרבלאוזרוז"לבסיפרי
הקדשמשמרתאתושמרתםאמרתמניןבעשה
ביןוקאיהעשההואהקדשמשמרתדשמירתנמצא
דאיכארבינושסייםומהוהלויםלכהניםביןלזרים

ממ"שהואוללויםלכהניםג"כתעשהלא
כ"בעשיןהמצוותבספררבינוהביאהבמכילתא

אלאליאיןמשמרתושמרתםס"זתעשהולא
מניןתעשהבלאוללויםלכהניםג"כדקאיבעשה

כתובוהיינוהקדשמשמרתאתושמרתםת"ל
ואתהקדשמשמרתאתושמרתםשלאחריו
והלאאחדכתובהואהעשהוא"כהמזבחמשמרת

עלהואתעשהדהלאואףאחרכתובהואתעשה
לאליתןמשפטיםסדררש"יוכמ"שממשהעשה
עלבנימוקיולהחבי"בועייןהעשהעלתעשה
כשביטלוכתבדלארבינועלקשהאךרבינו.

כאןהכתובומתוךודוק.העשהגםעברוהשמירה
תצאסדרראםתועפותבספרילמ"שמקוםאין

לאבהםשאיןיעו"ששפתיךמוצאלשוןבסוף
טעם ולא ריח.

ליקוטי חבר בן חיים

שמירה אזהרה. צ"ע דקיי"ל השמר דעשה עשה:



מעשה רקח

דא"כקשהלכאורההיא.אזהרהשמירהולשון
משמרתאתדושמרומקראלהעשהמייתיהיכי
הקשהוכןהיאאזהרהשמירהלשוןהאמועדאהל

שמירהדלשוןנראהולענ"דז"ל.הגדולההכנסת
קראבדאיכאאךהאזהרהעלדמודהאה"נלחוד

שמירהלשוןגםמפרשינןהעשהעלדגליאחריתי
אתךובניךמואתההעשהעיקרובכאןהעשהעל

המצוותובספרכאןרבינוכמ"שהעדותאהללפני
משמרתאתדושמרוקראמוקמינןולכךכנזכר

העשהלאלומידאתיליהדסמיךמועדאהל
אתושמרתםאח"זאחריתיקראומדכתיבהראשון
דברוסוףללאואותומפרשיםאנוהקודשמשמרת

שוםשאיןנ"לממכילתאלקוחיםרבינודדבריכיון
מההיאהביאז"להחייםצרורובס'עליוקושיא
תפליןהניחשאםתפיליןדהל'פ"גרבינושכתב
וכו'הזאתהחקהאתושמרתשנאמרלוקהבלילה

והיא ראיה נכונה:

נאם דוד

ושמרושנא'תעשהבלאעברושמירהבטלוואם
האהיאאזהרהשמירהולשוןהקדשמשמרתאת

מצותשמירתווביטולעשהמצותששמירתולמדת
היאהקדשמשמרתאתדושמרופי'תעשה.לא

שמירהבלשוןרחמנאומדאפקיהעשה.מצות
עברשמירתובטלדאםמשמעאזהרהלשוןשהוא

אתועשולכתוביכולהוהדהאתעשה.לאעל
לשוןשהואלומרושמרווכתבהקדשמשמרת
בפ"דדתפיליןכתבשרבינומצינווכןאזהרה.
בלאועוברבלילהתפיליןהניחשאם[הי"א]
ימימהמימיםוגו'הזאתהחקהאתושמרתשנאמר

דאפקיהכיוןעשהמצותשהיאשאע"פע"כ.
רחמנא בלשון שמירה היא אזהרה:

צרור החיים

שםשאיןואע"פעשהמצותהמקדששמירת
בלאעברושמירהביטלוואםעדוכו'פחד

הקדשמשמרתאתושמרתםשנאמרתעשה
ששמירתולמדתהאהיאאזהרהשמירהולשון
נשאלתיל"ת.מצותשמירתווביטולעשהמצות

וז"לה"יחאקוכמוהר"אועצוםרבהשלםמהחכם
ומהל"תעלעברדלאלמימרמצינןדעדייןוקשה
דלגופיהפירכאלאוהאקראדקאמרשמירהתאמר

עסקינןדבשמירהשמירהבלשוןדנקטאיצטריך
ואיך מצי למימר אם לא כי האי לישנא:

מהלברורילןצריכנאלתרץבואיקודםוהנה
רבינושמכווןיראהוז"לז"להחביבהרבשכתב

שנאמרמקוםכלבמכותבגמראשאמרולמה
דלאורבינווסוברל"תאלאאינוואלפןהשמר
וכמהוכו'שמירהלשוןכלה"האלאהשמרדוקא

היאמופנההשמרמילתדבעלמאדבריודחוקים
הזההדברמעשותהשמרפירושהשמרדבאומרו

אתושמרתםאבלהצרעתבנגעהשמרכמו
שנאמרכדימניעהשוםכאןאיןהקדשמשמרת

כלאםועודזאתמלעשותהשמרהואשפירושו
שהיאלמעלהכתבאיךאזהרההיאשמירהלשון
משמרתאתדושמרוהפסוקוהביאעשהמצות

אוהל מועד שהוא לשון שמירה שהיא אזהרה:

היאלאושמירהדלשוןמודהרבינודגםנראהולכן
במקוםאושמוראוהשמרדוקאאלאאזהרה

כההיאהזההדברמעשותהשמרלפרששאפשר
עודיהיהולאהקדשמשמרתאתושמרתםדכתיב

עשהמצותדהויבהדיאאמרובספריאבלקצף
וצ"ע עכ"ד:

תרתילאתמוהיאיכארבההמחילהאחרולענ"ד
בפרקרבינושכתבמהמיניהדאישתמיטיספקואין

שנאמרלוקהבלילהתפיליןהניחשאםדתפיליןג'
לפיוא"כימימהמימיםהזאתהחוקהאתושמרת



בהדיאקראשיפרשדהיכאשתירץז"להרבתירוץ
ועודדלוקהופסקפי'שלאהכאוהאל"תהויאז

מרןכתבדהתםהיאקושייאלאקושייתודאעיקרא

ורישיוחנןדר'בהקומץמחלוקתדזהוז"לכ"מ
לוקהדאינוסברור"לדלוקהסברדר"ילקיש

ואמרינן בש"ס לימא בפלוגתא קמפלגי ע"כ:



הלכה ד

ָּתִמידַליְָלהְּבָכלאֹותֹוׁשֹוְמִריןֵעָדהְוכ''דִמַּבחּוץ.ְוַהְלִוּיִםִמִּבְפנִיםׁשֹוְמִריםַהּכֲֹהנִיםֶׁשּיְִהיּוְׁשִמיָרתֹוִמְצַות
ְּבכ''ד ָמקֹום. ַהּכֲֹהנִים ִּבְׁש�ָׁשה ְמקֹומֹות ְוַהְלִוּיִם ְּבכ''א ָמקֹום:

כסף משנה

פסוקעלקרחפרשתבספריוכו'.שמירתומצות
ועשריםוארבעמועד:אהללפניאתךובניךאתה
הפרק.סוףעדוכו'שומריםהיווהיכןוכו'עדה

בפ"ק דתמיד (דף כ"ה:) ובפ"ק דמדות (מ"א):

משנה למלך

מס'ברישתנןכו'.שומריםעדהועשריםוארבע
בביתבב"השומריםהכהניםמקומותבג'מדות

והלויםהמוקדובביתהניצוץבביתאבטינס
ד'הביתהרשעריה'עלה'מקוםואחדבעשרים

ד'עלד'העזרהשעריה'עלה'מתוכופנותיוד'על
בלשכתוא'הקרבןבלשכתוא'מבחוץפנותיו

ובפ"קע"כ.הכפורתביתלאחוריוא'הפרוכת
אכסדרהוכמיןהניצוץשערושבצפוןתנןדמדות

שומריםשהכהניםגביועלבנויהועלייההיה
נראהלכאורהוהנהע"כ.מלמטןוהלויםמלמעלן

מלמעלהשומריםהיוהכהניםזודבאכסדרה
מס'בתחילתלמפרשראיתיאךמלמטהוהלוים

שכתבדמדותזומשנהשםשהובאתתמיד
אלאאכסדרהבניןעלמוסבתאינהלויםדשמירת

שתהאצריכהכהניםששמירתשאע"פלמדך
אלאלמעלןבעילאהלויםשמירתמקוםלמעלה

בכ"אתנןדהאלדבריוראיהוהביאכו'למטן
קאולאלהוחשיבוקאשומריםהלויםמקומות

דלויםאיתאואםדאכסדרהזושמירהחשיב
ע"כ.ותריעשריםלהוהווא"כבאכסדרהשומרים
מקוםבכ"אדהלויםזומשנהעלהקשוובגמרא

שבעהורמינהועזרהשעריה'עלה'חשיבוקא
מינייהותריאבייאמרותירצובעזרההיושערים

בעילאדתריהמפרששםופירששימורבעילא
ומאישמרימקומותבג'כהניםדהאלויםשימור
ובחשבוןהניצוץביתושערהמוקדביתשערנינהו

העולההכללוהנהע"כ.להוחשיבקאשעריםהז'
שהיואלומקומותדבג'מיבעיאדלאהואמדבריו
שומריםהלויםהיושלאבעליהשומריםהכהנים

שלשמירתןמקוםשהואבשעריםאףאלאלמטה
לאהמוקדביתובשערהניצוץביתבשערהלוים

שומריםהיושהכהניםכיוןשומריםהלויםהיו
ועשריםוארבעשכתברבינודעתהואוכןבעליה

הכהניםמקוםבכ"דתמידלילהבכלשומריםעדה
כללחשיבולאמקוםבכ"אוהלויםמקומותבג'

ובדיןשומריםהכהניםשהיובמקוםלויםשמירת
שהרילעזרהחוץהעזרהשעריה'ועלכתבח'

הניצוץשערועלהמוקדשערעלשומריםהכהנים
לאמינייהותריבגמראשתירצולמהכיון.ע"כ
דלאהניצוץושערהמוקדשערוהיינושימורבעי
שומריםשהכהניםכיוןכלללויםשמירתשםהיה
עשהמצותבחלקלסמ"גראיתיאךמלמעלהשם
הניצוץוביתאבטינסבביתאףשכתבקס"הסי'

לכהניםוטפליםשומריםלויםגםהיוהמוקדובית
שהיובמקוםוישרתוךעליךוילוושנאמרכמו

מלמטהולויםמלמעלהשומריםהכהניםהיועליות
מבחוץולוימבפניםכהןהיההמוקדובבית

שנינומדותובמסכתתמידבמסכתכדמפרש
ובשניכו'לבדםמקומותבכ"אשומריםשהלוים
ע"כ.שומריםולויםכהניםהיוהאחריםהשערים

שהלויםדקתנידמדותמתני'זוסבראכפיוהנה
כפשטהאתיאמלמטהוהלויםמלמעלהשומרים
למטהשומריםהלויםהיועצמהאכסדרהדבאותה

מקוםבכ"אשומריםהיודהלוייםדקתניומתניתין
שומריםהיושהלוייםנמצאהסמ"גדבריולפי



וכ"אהכהניםעםמקומותג'דהיינומקוםבכ"ד
חשיבקאלאדמתניתיןמשוםהיינולבדםמקום
בלתילבדםשומריםהלויםשהיוהמקומותאלא

שהיודבמקוםלעולםאבלהכהניםשותפות
למטהשםשומריםהיוהלויםגםשומריםהכהנים
ממתני'למדנווזהוישרתוךעליךוילוומדכתיב
שהכהניםהניצוץדביתאכסדרהעלדקתנידמדות

לכלכללוהואלמטהוהלויםלמעלהשומרים
הלויםשיהיושומריםהכהניםשהיוהמקומות
בגמראשתירצומהזהולפילמטהשםשומרים

כמוהכוונהאיןשימורבעולאמינייהותרי
שומריםהיודהכהניםמשוםמשוהלמעלהשכתבנו

תרידבהנימשוםהיאהכוונהאלאלמעלהשם
שהיוהעליותתחתשומריםהלויםהיוכברשערים

לשעריםשימורבעילאוא"כהכהניםשםשומרים
הלויםשהיומהדמלבדסבורהיהוהמקשה
שומריםהכהניםשהיוהעליותתחתשומרים

ג"כשומריםשיהיוהדיןמןהיהעליךוילוודכתיב
צורךדאיןאבייותירץהעליותשתחתבשערים

שהיווכיוןלילמהשומריםתרימקוםדבחדלזה
לשומריםצורךאינושובהעליותתחתשומרים

הסמ"גדברילפיתמיהשאנימהאךבשערים.
לןמנאתמידברישדאמרי'מההיאהואהללו

מדכתיבואמרומקוםבכ"אשומריםהיודהלוים
עשריםהניזהעלוהקשווגו'ששהליוםלמזרח

וכמבוארכ"אאםכיהוודלאותירצוהוווארבעה
כדכתיבוארבעהעשריםדלעולםתירצועודשם

ע"כ.דלויםוחדועשריםדכהניםמינייהותלתא
שהיומהמלבדדהלויםדס"להסמ"גדבריולפי

שומריםהיועודהכהניםעםמקומותבג'שומרים
בכ"דשומריםשהיוונמצאלבדםמקוםבכ"א
והלאהווכ"דהניבגמראשהקשוזהמהומקום

שתירצומהדהיינותימאוכיהיודכ"דפשיטא
כלומרדכהניםמינייהותלתאבתראבתירוצא

בגמראדהאליתאהאהכהניםעםשומריםשהיו
לומרוהוצרכוהואלויםהכאוהאזהעלהקשו

למימרוליכאלויםהכהניםנקראומקומותדבכ"ד

הואוכדריב"לכהניםדתלתאלומרשהוצרכודמה
שמירתהזכירהכתובדאיךלהםשהוקשהמפני

כפידא"כהכהניםשמירתהזכירולאהלוים
אםכיקאמרלאנמידקראדקאמרקמאתירוצא

שמירתקראקאמרלאאמאיתיקשימקוםכ"א
לאהכתובדאםלומראפשרהיהומיהוהכהנים.

מהקושיזהאיןלבדםהלויםבשמירתאםכיאיירי
כפיאךהכהניםשמירתהזכירלאהכתובאם

קאמרמקומותכ"דדקראאמרתאיבתראתירוצא
הלויםעםשומריםהכהניםשהיומקומותהםוהג'
שהםהכהניםהכתובהזכירלאאיךקשהאז

עליךוילווכדכתיבלהםטפליםוהלויםהעיקר
ליקשהעודאצלי.נוחיםהללודבריםאיןומ"מ

כ"אדקראדקאמרקמאתירוצאכפידבשלמא
בכ"דשומריםהיושהלויםאףקאמרמקומות

אלאאיירילאדקראלמימרדאיכאניחאמקום
במקוםולאלבדושומריםהלויםשהיובמקום

קראמיירידלאהיכיכיהכהניםעםשומריםשהיו
איירידקראבתראלתירוצאאךהכהניםבשמירת
נמיקאמרלאדאמאיקשההכהניםבשמירת

כןואםהכהניםעםשומריםהלויםשהיוהמקום
עיקרדלכ"ענ"לכןעלאשרמקום.כ"זלהוהוו

ומקראמקוםבכ"דאלאאינההשמירהמצות
מקומותבג'לשמורצריכיםכהניםדג'ילפינן

לשמורצריכיםהלויםדגםמקראנמיושמעינן
אלאובניואהרןמשהכדכתיבמיוחדבמקום

מקומותבכמהלויםגביהוזכרלאשבכתוב
לוידבחדנראההפסוקמןואדרבהלשמורצריכים

אלאמשהאםכיהוזכרלאבקראדהאסגישומר
בכ"אשומריםהלויםשיהיותקןדדודדאפשר

שומריםכ"דהכהניםעםהלויםשהיוונמצאמקום
אםכיהוזכרולאהשומריםכשהוזכרווזהו

אמרדרחמנאדכיוןאלאכ"דדהיינוזהבשיעור
דגזירתזהמפסוקלמדנווישרתוךעליךוילוו

שםשיהיוהכהניםששומריםדבמקוםהיאהכתוב
אלאהביתשמירתמשוםולאולהםטפליםלוים

כמווהםהשומריםלכהניםמשרתיםכמושיהיו



שיהיובעינןעצמוהטעםומזהלשומריםשומרים
למטההלויםשיהיוכדילמעלהשומריםהכהנים

כמושהםוישרתוךדקאמרהכתובלקיים
עומדוהמשרתלמעלהעומדשהאדוןהמשרתים

בלויםאלאאיירילאהימיםדדבריוקראלמטה
אםכיאיירילאקראקמאתירוצאוכפיהשומרים

אייריקראבתראתירוצאוכפיבכהניםולאבלוים
הלויםשהיובמהאבלולויםכהניםהשומריםבכל

משוםקראאיירילאבהאהכהניםעםשומרים
מדיןאלאאתוקאהביתשמירתמשוםלאודהני

שכתבנומהכפיוהנהוכדכתיבנא.הכהניםשירות
פליגיעליךדילוודקראבפירושאוסמ"גרבינו

אייריהביתשמירתבמצותדקראס"לדרבינו
והלויםבעלייהשומריםיהיודהכהניםוקאמר
טפליםהלויםשיהיוששומריםבמקוםלמטה

סוברוהסמ"געליךילוודכתיבוהיינולכהנים
הכתובשגזראלאהלויםבשמירתאיירילאדקרא

למטהלויםשםשיהיושומריםשהכהניםדבמקום
איירילאדקראמאחרוא"תמשרתיםכמו

בעליותישמרולאשהלויםלןמנאהלויםבשמירת
למטהאלאאינהסתםשמירהדלעולםוי"לכןגם

שהיהדתנינןכהניםוגביהמלכיםחצרותכשמירת
ותירצולןמנאבגמראשאלובעלייהשמירתם
שגזירתכלומרוגו'עליךוילוורחמנאמדקאמר

לויםשםשיהיושומריםשהכהניםדבמקוםהכתוב
שמירתםמצותדהכהניםמינהשמעתלהםטפלים

שםשיהיוכדיהואהכתובוגזירתגבוהבמקוםהוא
כדקיימאהלויםשמירתגביאבללהםטפלים
דבסוףודעמלמטה.שהיאשמירהכסתםקיימא

הכהןונעלכו'הנעילהזמןהגיעתנןדמדותפ"ק
החזירמלנעולגמרמבחוץלוישןלויובןמבפנים

ע"כ.לוישןעליהכסתונתןוכו'המפתחותאת
נראהישןלויובןבןדידןבנוסחאשכתובמהוהנה

כתבוכןלויושבלויובןלגרוסוצריךט"סשהוא
שבביתהשומרהואזהלויובןעובדיהרבינו

אבטינסובביתשומריםהכהניםשםשהיוהמוקד
למעלההכהניםהיועליותשהיוהניצוץובבית

עליהשםהיהשלאהמוקדובביתלמטהוהלוים
ר"עשכתבוכמומבחוץלויובןמבפניםהכהןהיה
ומ"שלמעלהשכתבנוהסמ"גדבריהןוהן

ברישדאמרינןההיאהיינותמידבמסכתכדמפרש
שהכהניםלןמנאבגמראדבעותמידמסכת

עליךוילוודת"רמלמטהוהלויםמלמעלהשומרים
אומראתהמדברהכתובבעבודתךוישרתוך
אומרכשהואבעבודתםאלאאינואובעבודתך

אנימההאאמורעבודתםהריושמרועליךונלוו
מדברהכתובבעבודתךוישרתוךעליךוילוומקיים

מלמטהולויםמלמעלהשומריםכהניםכיצדהא
מודעאדמכאןמשוםזוסוגיאהעתקתיוהנהע"כ.
הלויםשהיודמהלמעלהשכתבתילמהרבה

משוםאינושומריםשהכהניםבמקוםשומרים
כמשרתיםנראיםשיהיוכדיאלאהביתשמירת
עליךוילוומיתפרשאהכיוהברייתאלכהנים

ישרתועובדכשאתהכלומרבעבודתךוישרתוך
דהיינושומריםכשהכהניםדהיינוהלויםאותך

דהיינווישרתוךעליךילווהלויםשלהםעבודה
אלאאינואולךשומריםכמומלמטהשיהיו

כמוךשומריםיהיוהםשגםכלומרבעבודתם
אמורעבודתםהריושמרועליךונלוואומרכשהוא

הכתובבעבודתךעליךוילוומקייםאנימההא
ולויםמלמעלהשומריםכהניםכיצדהאמדבר

בדרךזולברייתאפירשהשהמפרשואףמלמטה
דבמקוםרבינוכדעתס"לדאיהומשוםהיינואחרת

לדעתאךכלללויםשםהיהלאשומריםשהכהנים
ודו"ק.כפשטאזוברייתאאתיאשכתבנוהסמ"ג

מאיידעתילאוהמפרשדרבינודאליבאודע
בחוץלויושבלויובןדקתנילוידבןשיאטיה

לאשומריםשהכהניםבמקוםדבריהםכפישהרי
הייתיוסבורלעילשכתבנווכמוכלללויםשםהיו

שםהמוזכרהביתהראישהואזהלוידבןלומר
ואפשרלילהבכלמחזירשהיהובמדותבתמיד

מבחוץהמוקדבביתהיהלוהקבועשמקומו
אךהכהניםמןולאהלויםמןהיהזהדמנויואפשר

שמואתשינודלמהזהכללימתיישבאינו



הביתהראישמעלהבלשוןקראוהודבתחילה
שמעיהלרבינווראיתילוי.בןקראוהוועכשיו
זמןהגיעוז"למחודשפירושזודמשנהעלהשכתב

כו'השומרהכהןהטבלאאתהגביהכו'הנעילה
לנעוללושישהשעריםכלמבפניםהכהןונעל

לויושבלויבןשעריםבנעילתעוסקובעודו
כו'הטבלאהגביהמלנעולגמרהטבלאעלמבחוץ
עליהכסתולויבןונתןלמקומההטבלאוהחזיר

יושבהיהזהלויבןדבריוכפיוהנהע"כ.וישןחזר
הרבהי"טתוספותבעלוהרבהמוקדבביתבפנים

זהכלליהדמנאהללושמעיהרבינובדברילהשיב
רבינוכדעתס"לשמעיהדרבינואצליוהנראה
דבמקוםכלללוישומרשםהיהלאהמוקדדבבית

שומריםהלויםהיולאשומריםהיודהכהנים
אלאהמקדששומראינוזהלוידבןפירשמש"ה
בתוכהשהיההטבלאעליושבשהיההיהמינויו

בחיבורוברבינושחפשתיודעהעזרה.מפתחות
ולאהנעילהזמןדהגיעזומשנהשהביאראיתיולא

כדעתהואעובדיהרבינושדעתודעלמה.ידעתי
ההיאובביאורדמדותבספ"קשכתבוכמוהסמ"ג

שימורבעולאמינייהותריתמידברישדאמרינן
ואפי'מדותברישסתםכתבאלאדעתוגלהלא

היהשלאמודההיהשעריםז'האומרלדברי
הביאתיו"טבעלוהרבע"כ.חמשהעלאלאמשמר
שהיולפישמעיהה"רופי'וכתבהגמראסוגיית
בחרלמהידעתיולאע"כ.השעריםלשארתכופין

ולדידיהפירושיםמכלשמעיהדרבינוזהבפירוש
משוםאלאזהלפירושהרר"שהוזקקלאכאןעד

לאשומריםהכהניםשהיודבמקוםכרבינודסבר
תרידהנילוהוקשהומש"השומריםהלויםהיו

שכתבבמהליהניחאולאשימורבעולאאמאי
שומריםהכהניםדהיודמשוםורבינוהמפרש
פירשומש"הלמטהבעילאהכימשוםלמעלה

תכופיןהיושעריםדשנימשוםאלאהטעםשאין
שהיומקוםדכלהר"עלדעתאךהשעריםלשאר

איןלמטהשומריםהלויםלמעלהשומריםהכהנים
שומריםהיושלאהטעםאלאהרר"שלדבריצורך

משוםהואהניצוץביתובשערהמוקדביתבשער
ובביתהאכסדרהתחתשומריםהיוהניצוץדבבית
שומריםהיולאומש"הבחוץשומריםהיוהמוקד

מדותברישתוס'בפסקישראיתיודעבשערים.
כהניםשומריםבמקדשמקומותבג'האלהכדברים

ח"יועודמבחוץולויםמבפניםוכהניםלויםוגם
מקומותכ"אהכלוביןלבדםלויםשומריםמקומות

והנהדתמיד.תוס'בפסקיג"ככתבוזהוכעיןע"כ.
היושומריםהכהניםשהיומקומותדבג'שכתבומה

לעילשכתבנוהסמ"גדבריהןהןשומריןהלוים
תימההואהדברמקומותח"יועודשסיימומהאך

ס"לדהתוס'והנראהכ"אמוצאאתהבפרטןשהרי
כלביןהואמקומותבכ"אוהלויםדתנןדמאי

עםשומריםשהיוהמקומותביןדהיינוהמקומות
לפילבדםשומריםשהיוהמקומותוביןהכהנים

ובביתהמוקדבביתהיתההכהניםששמירת
ביתדלשכתהואידועוהנהאבטינסובביתהניצוץ
הרבוכמ"שהמיםשערבצדבדרוםהיתהאבטינס

יע"שמדותבסוףשעשההביתבציורתיו"טבעל
חמשהעלחמשהלויםבשמירתכששנינווא"כ
ביתשערהםהללוהשעריםבכללהעזרהשערי

מקומותובג'המיםושערהניצוץביתושערהמוקד
ונמצאלמטהוהלויםלמעלההיוהכהניםהללו
מקומותובי"חהלויםעםשומריםהכהניםשהיו

התוס'דבריולפילבדם.הלויםשומריםהיואחרים
מינייהותריתמידברישבגמראדאמרינןמאיהללו

דהיינוהמפרשכמ"שהכוונהאיןשמורבעולא
כתבנוכברשהרילמעלהשומריםדהכהניםמשום
במתני'ששנינושעריםהה'בכללהתוס'דברידלפי
ושערהמוקדביתשערהםשומריםהלויםשהיו

הרר"שכדעתס"להתוס'אלאהמיםושערהניצוץ
תכופיםשהיושםהיושעריםתריהיאדהכוונה
ואפשרשימורבעולאומש"האחריםלשערים

שומריםהיודהלויםהתוס'כדעתהרר"ששדעת
לפרשהוכרחומש"ההניצוץובביתהמוקדבבית
משוםדהיינושימורבעולאדתרידאמרינןדמאי
שפירשדממהלעילשכתבנוואףתכופיםדהיו



היהדלאדס"לנראההנעילהזמןדהגיעבמתני'
הכרחזהדאיןנראההכהניםבמקוםשמירהללוים

במקוםשומריםהלויםשהיודס"לדלעולם
שומרלאוב"לדהךדס"לאלאשומריםשהכהנים

כברשהריהשמירהדיניהכאאיריאדמאיהוה
בלשוןאותושנהדאמאיועודהפרקבראשנשנו
שמירתששנובכ"מוהרימבחוץיושבלויובןיחיד

היהלאדודאיבדיןוכןרביםבלשוןהואהלוים
חזרהיתהדגירסתואפשרועודשומראחדאיש

שכןוכיוןלמעלההמוזכרב"לעלוקאילווישב
מבפניםשומרלויאיןדהאהואשומרלאוע"כ
שומראינוכאןהמוזכרלוידבןס"לטעמיהנימכל

העולההכללהמפתחות:מקוםעלממונהאםכי
איכאדעתילפיהלויםדבשמירתשכתבנוממה
רבינודעתהואהאחתהדעתמחלוקותשלש

בכ"אאםכישומריםהיולאדהלויםוהמפרש
לאהניצוץוביתהמוקדביתובשערדוקאמקומות

שומריםהיושהכהניםלפילויםשומריםשםהיו
וס"להתוס'דעתהיאהשניתהדעתמלמעלה.

בכ"אאםכישומריםהיולאשהלויםרבינוכדעת
היודהלויםדס"לרבינועםפליגיבהאאךמקומות
וכברמלמטההניצוץובביתהמוקדבביתשומרים
הואהרר"ששדעתהואאצלישהנראהכתבתי
הסמ"גדעתהיאהשלישיתהדעתהתוס'.כדעת
שומריםשהיומהמלבדדהלויםעובדיהורבינו
מקומותבג'שומריםהיועודלבדםמקומותבכ"א

בארזוסבראלעילביארתיוכברהכהניםעם
שכתובמהשהביאאחרשבעבארוהרבהיטב.
כתבלמעלהשכתבנוודתמידדמדותתוס'בפסקי

שלמהמשנהשהריגדולטעותשהואנראהולי
חשיבוקאבכ"אוהלויםכו'מקומותבשלשהשנינו

לבדםשומריםהיושהלויםמקוםכ"אלהנילהו
בגמראופריךכו'ועזרההביתדהרופנהשערבין

בעולאמינייהותריומשניהוישעריםז'ורמינהי
כהניםדהאשימורצריכילאהמפרשפירששימור

ושערהמוקדביתשערניהוומאילהושמריבג'
היולאשהלויםבהדיארבינווכ"כהניצוץבית

הכהניםשהיומקומותבג'למטהכללשומרים
שימורצריכימינייהותריאלואףדא"כשומרים

ילפינןואנןמקומותכ"זהכלביןהיודא"כועוד
ונ"לכו'.מקומותכ"דרקהכלביןהיושלאמקרא

כו'הניצוץשערדקתניהטעהודמדותדהמשנה
ועלהמלמטהוהלויםמלמעלהשומריםשהכהנים

שערבניןעלמוסבתלויםדשמירתדעתועל
ובביתאבטינסבביתדה"הלמדומשםהניצוץ
נשמרכבראבללמטהשומריםהלויםהיוהמוקד

אינהלויםדשמירתופירשהרר"שהטעותמזה
כ"אעלקאיאלאהניצוץשערבניןעלמוסבת
פירשוכןלבדםשומריםהלויםשהיומקום

היושהלויםשכתבמהסמ"גולאפוקיהמפרש
והיושומריםהכהניםשהיומקומותבג'שומרים

הנךוהנהעכ"ד.לבדםמקוםבכ"אשומריםנמי
שהקשהדמהכללאלובדבריםממששאיןרואה
פי'והביאשימורצריכילאתרידאמרינןממה

ברישהרר"שדבריראהלאהנראהכפיהמפרש
ס"לדהתוס'כתבנווכבראחרפירוששפירשמדות
כו'כ"זהכלביןהיודא"כשחזרומההרר"שכפי'
רקהכלביןהיולאהתוס'דלדבריכתבשאינומה

מידיקשהלאהסמ"גוכסברתכ"זהיואםואףכ"ד
דהר"שמ"שגםלעילשכתבנווכמושהקשהממה

שערבניןעלמוסבתאינהלויםדשמירתפי'
דבריאךכןפי'המפרשדדוקאאינוזההניצוץ
שיראהוכמוהתוס'לדברינוטיםיותרהרר"ש
בעולאדתרידטעמאשפירשדאחרגםומההמעיין
דאףמינהשמעתתכופיםדהיומשוםהואשימור
היוג"כהלויםשומריםהכהניםשהיובמקום

ולתתלשאתשישמהדכלהעולההכללשומרים,
והכללעילבזההארכנוכברותוס'סמ"גבדברי
השגיחלאהנראהכפיהמחברוזהאצלנומתוקן

אלאהצערזהלנודיולאבדבריהםיפהבעין
התוס'בעלירבותינונגדפיוופערדבריםשהטיח

אצליוהנראהשטעומקומותושלשהבשניםוכתב
תנןולן:מרי'ליהושריעונשווזהואחדדברהכל

כו'אמהעלאמהשםהיהומקוםדמדותבפ"ק



זהדמקוםונראהע"כ.בהתלויותהיושהמפתחות
בביתשהיולשכותבד'ולאעצמוהמוקדבביתהיה

כו'המוקדביתקתניזולמשנהקודםדהאהמוקד
המוקדדבביתמשמעשםהיהומקוםקתנידעלה

דתמידפ"קברישלמפרשראיתיאךהמקוםהיה
שכתבבידםהעזרהדמפתחותדמתניתיןעלה

המוקדבלשכתהיהאמהעלדאמהזהדמקום
בפ"גהוזכרההמוקדביתלשכתהנקראתזוולשכה
מנאידעתילאומ"ממערביתצפוניתוהיתהדתמיד

הרבשעשההציורוהרואהזהדברלמפרשליה
זהדמקוםדס"ליראהמדותבסוףתיו"טבעל

בשוםולאעצמוהמוקדבביתהיהאמהעלדאמה
דמדותובפ"קדתמידבפ"קתנןמהלשכות:אחת
ומפתחותשםישניםאבביתוזקניכו'המוקדבית

זומשנהפי'ידעתילאוהנהע"כ.בידםהעזרה
זקניעלדקאידמשמעבידםהעזרהמפתחותדקתני

קתניהכיבתרדהאכהונהפרחיולמעוטיאבבית
היוהמפתחותוהלאבארץכסתואישכהונהפרחי
אמהעלאמהמקוםשםשהיההמוקדבבית

יחסוזהלמהוא"כדמדותבפ"קשםוכדאיתא
הכהנים.משאריותראבביתלזקניהמפתחות

היהאמהעלדאמהזהדמקוםלומרהייתיוסבור
הכיומשוםאבביתזקנישםישניןשהיוברובדין

למפרשוראיתיאבביתלזקניהמפתחותיחסו
כלומרבידםהעזרהומפתחותשכתבתמידבריש
מפתחותכלמונחותהיולשםכהניםאותםבידי

הנחתןהיתההיכןמדותבמסכתומפרשהעזרה
דבריםוהנהע"כ.כו'אמהעלאמהשםהיהמקום

תלמוד:צריךוהדברוחתומיםצרוריםהםאלו
כלימהלכותבפ"דהמחברהרבמ"שעיין(א"ה

המקדש דין י"ז):

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

גםז"ל.קורקוסמוהרר"יכתבכו'.שמירתומצות
מפטמיןשבומקוםהואאבטינסוביתנתבארשם
וביתעלייה,דהיתההעלוושםהקטורת,את

הםהרוביןופי'.5טעמונתבארלאהניצוץ
דהתםשנאמאישאלוושםכהונהפרחיהנקראים

ותירצורובין,להוקריוהכאכהונהפרחילהוקרי
ופי'רובין.להוקריעבודהלמעבדמטודלאהכא

רובהמלשוןא"נילד,היינורביאמלשוןרובין
.6נכוןיותרוהראשוןחצים.מוריםשהיוקשת
7עלייההי'ולאמקומונתבארכברהמוקדובית

בגדיהםומניחיםשאומרהמשנהעלהקשוושם
ר"פותירץכלאים,משוםלי'ותיפקראשיהםתחת

בגדימתרץור"אראשיהן.כנגדאלאכו'תימאלא
דמסייער"פ,כתירוץרבינוופסקהם.קשיםכהונה

מכליבפ"חויתבארע"א][ג'דערכיןסוגיאלי'
כןהוזכרע"א][ס"טלובאפ'ביומאגם.8המקדש
ליהנותניתנולאכידוקאראשיהןכנגדדלר"פ
ששםואעפ"יכמ"ש.כלאיםמדיןכןומכריחמהם.

דבגד"כופשוטכר"פ.דלאדמסיקמשמעביומא
דקתנימברייתאראיהומייתיבהם,ליהנותניתנו

ראשיהןותחתלדר"פ.ליתאולפ"זבהדיא,הכיבה
מפרשהואכיפפאלרבדל"קאפשרנקטינן.
שלובשןעליושהםזמןכלליהנותדוקאדהיינו

תורהניתנהדלאכיוןכלאים.בהםשאיןלעבודה
אבללהפשיטן,יכולאפילושריהשרתלמלאכי

ע"כואכתיבהם.ליהנותאסורשהפשיטןאחר
אפשרוא"נהנאה.מטעםנקטינןראשיהםכנגד

הנאהומדיןכלאיםבהםשאיןבאותםדברייתא
וכסוגיאאסוריכלאיםמשוםאבלמיירילחוד

תחתולאדוקאראשיהןכנגדואכתידערכין,
למההקשושםגםפפא,לדרבואיתאראשיהן.

לאוותירצומטות.להוליעייליקרקע,ע"גישנים

הי"א. וע' שם במהר"י קורקוס ביאר באריכות.8

אבלמ"א.דתמידובפ"אמ"חדמדותפ"אהרע"בכ"כ7
במדותובתפא"ייעו"שעלייהשהיתהכתבשםהמפרש

שם.

בפה"מ להרמב"ם כתב פי' שני.6

שהיאשםעלכןשנקראכתבווהרא"שהראב"דבפי'5
בערכו.בערוךוכ"משםמתנוצץוהחמהאכסדרא

והבאר שבע כתב עוד טעם יעו"ש.



דבריוהםלמקדש.מטותלעיוליארעאאורח
רבינו:

נעריםרוביןופי'כתבז"לזמראן'ומהר"ד
לאשעדייןהבחוריםוהם9רבייאילדתרגום

הגיעו לחינוך עבודה:

הר המוריה

ובזרעקט"זפיסקאקרחבספריעי'וכו'.מבפנים
אברהם שם שהאריך בזה.

וכברבתמידהמפרשדעתכ"הוכו'.בג'הכהנים
והנההיטיביעו"שה"דבפ"הקצתמזהכתבתי

במל"מנפשישאהבהאתמצאתיראיתיכעת
ונתתימתוקיםודבריובזההדבורהרחיבשהעמיק

שראיתימהרקלדבריושכוונתיבליבישמחה
ונעלמ"חדמדותדפ"קהמשנהבבאורמאדשנדחק

מלנעולגמרמבחוץלוישןלויובןמבפניםהכהן
החזירהטבלהואתלשלשלתהמפתחותאתהחזיר

מבוארדמזהע"כלוישןעליהןכסותונתןלמקומה
שומרלויבןג"כהיהשומרכהןשהיהדבמקום

איןהעניהולדעתיבזההרבהשנדחקמהיעו"ש
דהתםוהמפרשרבינושיטתעלקושיאשוםמזה
שעריכלאלאבלבדהמוקדביתשערנעללא

שםבידםהעזרהומפתחותכדאיתאנעלהעזרה
זמןדכשהגיעכאןוקאמרמ"א.פ"קובתמידמ"ז

מבפנים.עזרהשעריכלנעלאזלנעולהעזרה
(זולתילשמורלויבןלוישבשערלכלומבחוץ
לויםהי'לאשםמלמעלההכהניםששמרובמקום

הכהןמלנעולוגמרוכנ"ל)מלמטהשומרים
המפתחותהחזירידותחתהעזרהשמפתחות
הכהןונתןלמקומההחזירוהטבלהלשלשלת

מכללדעתיפשוטזהוביאורלו.וישןעליהכסותו
ברישהמפרשמלשוןוכ"מבזההמל"משנדחקמה

קושיאשוםמשםואיןהיטיביעו"שב'כ"התמיד
שלארבינועשהיפה(ע"כוהמפרשרבינונגד

ע' חגיגה י"ג ע"ב.9

אחריכיכלללדינאנפק"מאיןכיזומשנההביא
שובמבחוץשומריןהיודהלויםח'בסעי'שכתב

אמינאמסתפינאלאואיהנעילה)סדרלכתובא"צ
בדבריוט"סונפלכןמפרשבמדותהר"שגםכי

כסותולויבןונתןלמקומההטבלאוהחזירמש"כ
הואלויבןתיבותכיונ"לעכ"לוישןחזרעלי'
כסותוונתןלמקומההטבלאוהחזירוכצ"לט"ס

כוונתשיהיהאיךיהיההכהן.עלוקאיוכו'עליה
שבטבס'(וכ"ההואכןוודאיוהמפרשרבינו

יהודא) ובזה אזיל מה שנדחק המל"מ בזה.

שהביאבמהעינינושהאירעללוחןותשואות
א')סי'ובמדותז'סי'(בתמידהתוס'פסקידברי

ועםמקומותבי"חרקלבדםשומריםהיודהלוים
הלויםונמצאומקומותשלשהשומריםהיוהכהנים

יעו"שמקומותבשלשהוהכהניםמקומותבכ"א
והמפרשרבינודעתמחלוקתשלשדאיכאונמצא
היומקומותובשלשהלויםהיומקומותדבכ"א
לבדםלויםהיומקומותדבכ"אהסמ"גודעתכהנים

פסקיודעתלויםעםכהניםהיומקומותובשלשה
ובשלשהלבדםלויםהיומקומותדבי"חתוס'

בפי'הרא"שודעתלוים.עםכהניםהיומקומות
לתמיד כמו הפסקי תוס' יעו"ש.

קרית ספר

מבפניםשומריםהכהניםשיהיושמירתומצות
מקומותבשלשהשומריםהכהניםמבחוץ.והלוים
אהרןהמקדשמשמרתשומריובניואהרןדכתיב

שומריםדכתיבמקומותבשניובניומקוםבחד
מקוםבחדואישמירותהרבהלמשמרתמשמרת

ובביתאחתשמירהאלאהוילאכןאםכולהוהוו
שומריםהיואבטינסובביתהמוקדובביתהניצוץ

המוקדוביתעזרהבקדושתנתקדשולאשעליות
גבוהבמקוםוהיויושביןהיוושםבחולחציה

עליךוילוודכתיבמלמעלהשומריםשהכהנים
שמירהדהיינומדברהכתובבעבודתךוישרתוך

עליךשילווולימדהכתובבאכןכמושומריםשהם



בגובהשומריםשאינםבשמירתןלךטפליןשיהיו
להוקרידלכךהשעריםאצללמטהאלאכמותך
מדכתיבילפינןנמילויםושמירתשועריםבקרא

מזרחהמועדאהללפניקדמההמשכןלפניוהחונים
דהאהקדשמשמרתשומריובניואהרןוהדרמשה
והחוניםדמדכתיבכהניםבהדימשהחשיבלאקרא

לפניהחוניםמידרישהכימינהשמעהפסוקבראש
משההיהדאםאהרןוהדרמשהקדמההמשכן

המשכןלפניאלאוהחוניםלכתובלוהיהלאעמהם
שומריםהלויםושיהיוובניואהרןמשהקדמה
למזרחההימיםבדברימדכתי'ילפי'מקומותבכ"א
ליוםלנגבהארבעהליוםלצפונהששהליום

ארבעהלמערבלפרברשניםשניםלאסופיארבעה
לוייםוכ"אכהניםמינייהוותלתאשניםלמסלה

דבכ"ד מקומות נקראו כהנים לויים.



הלכה ה

ּוֵביתַאְבִטינַסֵּביתַהּמֹוֵקד.ּוְבֵביתַהּנִיצֹוץּוְבֵביתַאְבִטינַסְּבֵביתׁשֹוְמִריםָהיּוּכֲֹהנִיםׁשֹוְמִרים.ָהיּוְוֵהיָכן
ָהיָהָּגדֹולּוַביִתִּכָּפהַהּמֹוֵקדֵּביתָׁשם.ׁשֹוְמִריםָהיּוְוָהרֹוִביןָהֲעזָָרהַׁשֲעֵריְּבַצדְּבנּויֹותֲעִלּיֹותָהיּוַהּנִיצֹוץ

ֻמָּקף ְרָבִדין ֶׁשל ֶאֶבן ְוזְִקנֵי ֵּבית ָאב ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום ָהיּו יְֵׁשנִים ָׁשם ּוַמְפְּתחֹות ָהֲעזָָרה ְּביָָדם:

כסף משנה

(דףדתמידפ"קבגמראמפרשוהרובין.ומ"ש
כגוןעבודהלעשותהגיעושלאנעריםדהיינוכ"ג)

פחותים מי"ג:

משנה למלך

אמרינןבגמראכו'.שםשומריםהיווהרובין
למעבדמטודלאמשוםרוביןלהוקרידמש"ה
וכ"כשנהמי"גפחותיןכגוןהמפרשופירשעבודה

שהיאזודמצוהיתכןדאיךזהעלתמיהואנימרן.
אותהיניחועשהמצותשהיאהמקדששמירת
תימאוכימצוהבנישאינןלקטניםלעשות

דהאליתאהאהלויםבשמירתמתקיימתשהמצוה
וכדאיתאשומריםיהיושהכהניםהואמלאמקרא

אפשרהיהלזהומיהותמיד.מסכתרישבגמרא
דהאקטניםהיולאהשומריםהמוקדדבביתלומר
נעמודשעודוכמופרחיאםכירוביןקתנילאהתם

התםשמירהמצותמתקיימתהריוא"כזהעל
ילפינןמקראדהאבזהמתיישבתדעתיאיןומיהו

ובניואהרןמדכתיבמקומותבג'ישמרודכהנים
מצוה.בנייהיודהשומריםראויהדיןמןוא"כ

למעבדמטודלאהכאדקאמרדהאאצליוהנראה
וכמ"ששנהמעשריםפחותיםשהםהיינועבודה
וכשיגדלט"ודיןהמקדשכלימהלכותבפ"הרבינו
אחיואבללעבודהכשרהואהריאישויעשההכהן

בןשיהיהעדלעבודאותומניחיןהיולאהכהנים
רוביןהכאלהודקריהואולאלוע"כ,שנהעשרים
איןשהכהניםאלאלעבודהראוייןשהןדהיינו
שומרים.אותןעושיןוהיולעבודאותןמניחין

שלאנעריםהיודהרוביןכתבקס"העשיןוהסמ"ג
מהוסתומיםודבריוע"כעבודהלחינוךהגיעו
שכתבשבעבארלהרבראיתישובעבודה.חינוך

מסכתתוס'בפסקיוראיתיהמפרש.דבריודחהכן
כשראיןעשריםמבןפחותשםשכתבו'סי'תמיד

השנויהרוביןעלהןדבריהםדעתיולפילעבודה
עבודהלמעבדמטודלאבגמראדאמרינןבמשנתנו

לומרהוצרכוומש"המכ'בפחותדמייריהםופי'
דפחות מבן עשרים אין כשר לעבודה:

אור הישר

בצדבנויותעליותהיוהניצוץוביתאבטינסבית
יוםעבודתלח"מעייןוכו'.העזרהשערי

הכפורים פ"א ה"ז.

הר המוריה

המפרשמדבריוכו'אבביתוזקניוכו'.והרובין
עוליםוהיובכתליםבנוייתמטותלהםדהיהמבואר

עלישניםהיוכהונהוהפרחיהרובדיןע"ישמה
היולאכהונהוהפרחיבארץכסתואישהארץ

השומריםאבלהשומריםהיוהרוביםרקהשומרים
א'.וכ"זב'כ"הבתמידעיי"שלישןרשאיםהיולא
דהרובדיןשכתברקמדותברישהר"שדעתוכן
והאיעו"שעליהישניםשהיוחלקהרצפההיא

כיהטעםשםוכתבלפרחירוביםביןדחילק
לכןעבודהלעשותיכוליםשהיולפיכהונההפרחי

דס"ללשיטתיהדאזילי"ליעו"ששומריםהיולא
היואםוא"כבלילהוביןביוםביןהיתהדהשמירה

היולאלכןלעבודיכוליםהיולאבשמירהעסוקים
תמידבריששםפי'רבינואמנםבשמירה.עוסקים



השומריםהיווהםכהונהפרחיהםהרוביםכי
לאאבטינסובביתהניצוץבביתורקהמוקדבבית

היוהמוקדבביתאבלהרוביםרקשומריםהיו
וז"לשםרבינוומש"ככהונהפרחיהשומרים

בקשתומוריםהרוביםהםשרוביןבגמראונתבאר
כהונהפרחיממשלאועכ"לכהונהפרחיהנקראים

רכיםהםהרוביםמ"מאבלבשניםהרכיםהםרק
בלילהרקהיהלאשהשמירהשס"לולפייותר
דאיןועודביוםעבודהלעבודיכוליםהיוולכן

לזהכדיהיוהרבהכיהעבודהאתמעכבתהשמירה
השומריםיכוליםהיושלרבינוונמצאלזהוכדי
וכ"מיעו"שו'בהלכהמלשונווכדמשמעלישן
ישןלויובןשםדאיתאדמדותפ"קח'ממשנהקצת

וישבדצ"לכתבבהלכההמל"מאמנםמבחוץ.לו
עםרבינופליגיזובגי'וי"ליעו"שמבחוץלו

פרחירבינוהזכירשלאוממהוק"ל.המפרש
כסתודאישדס"לי"ללכאורהכללכאןכהונה
הרוביםעלוכןאבביתזקניעלנמיקאיבארץ
שוכביםהיודכלםאבטינסוביתהניצוץדבית
מוקףהיההמוקדדבביתרקבארץוכסתולארץ

הניצוץ.ובביתאבטינסבביתכןולארובדים
אבביתזקניהיוהמקומותאותןדבכלוקמ"ל
כהונהפרחיהמקומותבכלשםהיווכןישנים
אבביתדזקניי"לא"נלארץ.שוכביןהיווכולם

הארץעלולאהרובדיםעלהמוקדבביתישניםהיו
הניצוץבביתאבלהמוקדבביתהשומריםהיווהם

ישניםהיווהםשומריםהרוביםהיואבטינסובבית
בבגדיישניםהיולאבמשנהדאיתאומההארץעל

רבינושכתבוזהאלוועלאלועלקאיקדש
השומריםהיווהםהרובים.הםכהונהדהפרחי

דפריךמאיולפי"זאבטינסובביתהניצוץבבית

רוביםלהוקריהתםמ"שב'כ"ובתמידשםהש"ס
ומשניאחדדהכלכיוןר"לפרחילהוקריהכא

לפי'(אמנםלעבודהבהגיעואפי'הכאדמיירי
רבינודבריבכוונתמתחלהלמש"כוכןהמפרש

בביתכיממשכהונהפרחיהםלאושהרובין
אבטינסובביתכהונהפרחיהשומריםהיוהמוקד
יותר.ניחאהשומריםהרוביםהיוהניצוץובבית

בזההעירהמל"מגםכיוראיתיעיניה'פקחשוב
בכמה דברים שכתבנו יעו"ש היטיב.

היינובידיהםהעזרהומפתחותרבינוומש"כ
מונחיןהיולעולםאבלהגר"אוכ"כברשותם

בתמידהמפרשכיווןזהואלהטבלאתחתבארץ
יעו"שה"דבסוףהמל"משתמהמהומיושבב'כ"ה

היטיב.

מעשה רקח

כגוןז"למרןפי'שם.שומריןהיווהרובין
תמידלמסכתהמפרשכתבוכןע"כמי"גפחותים

רבינוכמ"שעשהמצותדזודכיוןקשהאך
בנידלאוהקטניםעלמ"עיטילאיךהפרקבתחילת

למעבדמטודלאאלאאמרולאובגמ'נינהוחיובא
דאפשרמי"גפחותשהםמוכרחואינועבודה

מי"גיותרשהםולעולםלמדולאשעדייןדהכוונה
אלאשומריןהיולאלבדןשהםשנאמרלאאם

ואשמועינןגדוליםכהניםאחיהםבחברת
לשירותאותןומחנכיןמלמדיןהיודמקטנותן

והלויםהכהניםכלעלמוטלתזודמצוהומכ"ש
כתובידבכתבוכןעוזמגדלובדפוסרבינוכמ"ש

בית המוקד בארץ וזקני בית אב וכו' והשאר נמחק:



הלכה ו-ז

ְולֹוְבִׁשיןָראֵׁשיֶהןְּכנֶגֶדאֹוָתןּוַמּנִיִחיןאֹוָתןְמַקְּפִליןֶאָּלאְּכֻהּנָהְּבִבגְֵדייְֵׁשנִיםַהּׁשֹוְמִריםַהּכֲֹהנִיםָהיּו�או.
ִּבגְֵדי ַעְצָמן ִויֵׁשנִים ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶדֶר� ָּכל ׁשֹוְמֵרי ַחְצרֹות ַהְּמָלִכים ֶׁש�א יִיְׁשנּו ַעל ַהִּמּטֹות.

ְוטֹוֵבלנְִתַקְּדׁשּו�אַהַּביִתְלַהרַהְּפתּוחֹותֶׁשַהְּמִחּלֹותַהַּקְרַקעֶׁשַּתַחתַּבְּמִסָּבההֹוֵל�ֵמֶהןָלֶאָחדֶקִריֵאַרעז.
ְוחֹוזֵר ְויֹוֵׁשב ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהנִים ַעד ֶׁשּנְִפָּתִחין ַהְּׁשָעִרים ַּבּבֶֹקר יֹוֵצא ְוהֹוֵל� לֹו:

כסף משנה

הואראשיהם.כנגדאותםומניחיםומ"ש
דהכיס"ט)(דףלובאבר"פפפאדרבכאוקימתא

לאאותםמניחיםהיוראשיהםדכנגדגמראמסיק
כהונהמבגדיליתהנודלאהיכיכיראשיהםתחת

ליהנותניתנוכהונהדבגדימשמעהכידבתרואע"ג
מהם איכא למימר דההיא דרך לבישה דוקא:

משנה למלך

בפ"התנןוכו'.ישניםהשומריםהכהניםהיולא
עלעובדיהרבינוופי'הפקיעעלבביבןדשקלים

עלישניםשנמצאווהלויםכהניםלהלקותהפקיע
בלילההמקדשאתשומריםשהיומשמרותיהם

ישןאותומוצאיןשהיומימדותבמסכתכדאמרינן
שגםהואמדבריווהנראהע"כ.אותוחובטיןהיו

אךישןאותומוצאיןהיואםמלקיןהיולכהנים
כו'מחזרהיההביתהראישתנינןדמדותבפ"ק

לוקהלויבןקולבעזרהקולמהאומריםוהם
נראהע"כ.משמרתועללושישןנשרפיןובגדיו
ישומיהוהכהניםולאלוקיןהיולויםדדוקא
לויםהיושהרובכיוןאלאדוקאדלאולדחות

מקומותבג'אםכישומריםהיולאדהכהנים
לויבןלכולהוקריהכימשוםבכ"אוהלוים

מקומותבכ"דוכדאמרינןלויםנקראונמידהכהנים
אתבירושליםשהשומעא"כלויםהכהניםנקראו
שהיהלפיהואלויבןקולאומרהיההלוקהצעקת
דמדותבפ"קתיו"טבעלוהרבברוב.הדברתולה
היהלאהביתהרשאישהמפרשדברימתוךדקדק

משמרותעלולאהלויםמשמרותעלאםכימחזר
רופאאברהםהר"רהחכםבשםוכתבהכהנים
הכהניםשגםבמ"שעובדיהרבינועלשהשיג

דבריומסתמיותלוקיןכהניםמצינושלאלוקין
משמרותכלעלאחדממונהומעמידיןשכתברבינו

עלאףמחזרהיההממונהדזהנראהכו'השומרים
דנהילומראפשרעדייןומיהוהכהנים.משמרות

אבלללויםאםכימלקההיהלאאךמחזרשהיה
תיו"טבעלהרבשדקדקמהמתוךאךלכהנים.לא

מחזרהיהלאהביתהרדאישנראההמפרשמדברי
הלוים.משמרותעלאםכיהכהניםמשמרותעל

הכהניםשגםלינראההפירושיםלכלומיהו
מצותדעיקרדכיוןישניםהיולאהשומרים
מןהכהניםנשתנומהנעוריםשיהיוהואהשמירה

ופרחיתמידברישדתנןההיאלידקשהאלאהלוים
קדשבבגדיישניםהיולאבארץכסתואישכהונה
ישניםהיוהשומריםשהםכהונהדפרחימשמע

שמתוךאמתהןקודשבבגדיישניםהיושלאאלא
שומריםהרוביןשהיודהטעםשכתבהמפרשדברי
רוציםאינםלעבודשיכוליםדאותםמשוםהוא

מניחיןאנואיןלעבודויכוליןהואילועודלשמור
דגםאלוטעמיםמתוךנראהכו'לשמוראותם
לאכהונהוהפרחישומריןהרוביןהיוהמוקדבבית

שםמוכניםשיהיוכדישםשיהיואלאשומריםהיו
גםהמפרשדלדברישבעבארבעלהרבכתבוכן

והכריחהרוביןאלאשומריםהיולאהמוקדבבית
התםבגמראדאמרינןההיאעלההמפרשממ"שכן

דלאשמירהגביהתםכו'עבודהלמיעבדמטודלא
בהםאיןכהונהפרחיגבידהכאמשמעוכו'מטו



מידיקשהלאזוסבראכפיכןואםכו'כללשמירה
ופרחידתנןומאיישניםהיולאהשומריםדלעולם

אלאשומריםהיולאהניבארץכסתואישכהונה
לעבודהלמחרמזומניםשיהיוכדישםישניםשהיו
סבראדדינאאעיקראומיהוהמפרש.שכתבוכמו

דמתניתיןדפשטאתמוההיאלמפרששיחסנוזו
היוהתםדדוקאמשמעשםשומריםוהרוביןדקתני

הרוביןהיולאהמוקדבביתאבלשומריםהרובין
המוקדדבביתעובדיהרבינובפי'כתבוכןשומרים

במצותהסמ"גכתבוכןהשומריםהיוכהונהפרחי
היולאשכתברבינודעתהואוכןקס"הסי'עשה

הנהכו'כהונהבבגדיישניםהשומריםהכהנים
ישניםהיולאדתנןדמאימללוברורשפתיודעת

שאינםופשיטאהשומריםעלקאיקדשבבגדי
עבודהלעבודהגיעושלאדהיינודברוביןרובים

דס"לודאיאלאגבייהובעומאיכהונהבגדי
פרחיאםכירוביןהיולאהמוקדדביתדהשומרים

ישניםהיולאדהשומריםבפירושוכתבכהונה
ישניםהיוקדשבבגדידשלאמשמעקדשבבגדי
מלויםכהניםנשתנודמהלדוכתאקושייןוהדרא
וכדכתיבנא.ישיניםהיודלאממתניתיןמוכחדלוים

כהניםוז"לתמידדרישתוספותבפסקיוראיתי
לישןלהםהיהקבועוזמןלמשמרותנחלקוולוים
ושורףבמקלחובטויותרשישןממונהמצאוואם

גםעליךשלוםואומרתחלהשעומדלאאםבגדיו
ע"כ.ושומרנעורשנימשמרישןאחדבמשמר

הללוהתוס'דבריבסוףט"סשישספקאיןוהנה
שהקשינומהאצלםהוקשהדהתוס'אצליוהנראה

בשניתירצוולזהישניםהשומריםהיודאיך
ישניםדהיודלעולםהואהראשוןהאופןאופנים

היההביתהרואישלישןלהםהיהקבועדזמןאלא
היההקבועמהזמןיותרשישןמצאוואםמחזר
קדשבבגדיישניםהיולאדתנןומאיבמקלחובטו
דבכלכתבועודלישן,להםהקבועבזמןהיינו

א'היהאלאנעוריםכולםהיולאומשמרמשמר
מאיזהולפיחלילהחוזריםוהיונעורואחדישן

היינוישןשהיהלמימכההיההביתהרדאישדתנן

היולאדתנןומאינעורלהיותזמנושהיהלמי
זמנושהיהבמיהיאהכוונהקודשבבגדיישנים
שסיימוומהקדש.בבגדיישןהיהלאישןלהיות

בהםלישןשלאישומקומותוכתבוהתוספות
דבאיזהמובןלהםאיןהללוהתוס'דבריולכאורה

וכלאסורהישיבהאפי'האבעזרהדאימיירימקום
מהדכפילהםהוקשהדהתוס'והנראהשינהשכן

נעוריםכולםהיולאומשמרמשמרדבכלשכתבנו
הביתהראישא"כנעורואחדישןאחדהיהאלא

היהישןשהואשזהיודעהיהאיךמחזרכשהיה
ואםישןלהיותהיהדזמנוואפשרנעורלהיותזמנו

שלאישדמקומותכתבולזהאותומכההיהאיךכן
ומשמרמשמרבכללהםדהיהכלומרבהםלישן
לשמורשםלישבאלאלישןשלאקבועמקום

שםיושבהיהלשמורמהםאחדזמןוכשהיה
מחזרוכשהיהוישןחבירוהולךהיהאחרובמקום

היושלאבמקוםלויבןמוצאוהיההביתהראיש
שישןלפיאותומכההיהישןהיהוהואשםישנים

שבעבארבעללהרבראיתישובבמשמרתו.
דזמןבעיניונראהוכתבשכתבנוזוקושיאשהקשה

הממונהמצאוואםבלילהלישןלהםהיהקבוע
לאאםבגדיוושורףבמקלחובטויותרשישן
היהאחדומשמרעליךשלוםואמרתחילהשעמד

שומריכלכדרךושומרנעורהיהשניומשמרישן
דמדותהמשנהלשוןדייקוכןהמלכיםאוצרות

עללושישןנשרפיןובגדיולוקהלויבןקולדקתני
נלקהשאינומשמעמשמרתועלמדנקטמשמרתו

היהמשמרתובלאאבלמשמרתועלשישןעלאלא
לילמהמשמרתועלכןלאדאםבהיתרישן

עדמשמרותפיעלמתחלפיןהיווהשומרים
בשארכמוחלילהוחוזריםמשמרותכ"דשיגמרו
רואהוהנךעכ"ד.מידיקשיאלאוהשתאעבודות
שהרבאלאהתוס'מפסקילקוחיםהםשדבריו

ממהאחרבאופןהתוס'לדברידפירשנראה
ידיאנופףועודתלמודצריכיםודבריושכתבנו

בדינים אלו אם יגמור ה' בעדי:



אור הישר

מל"מעייןוכו'.וטובלוכו'מהןלאחדקריאירע
בחידושיובמש"כהכפוריםיוםמעבודתה"בפ"ב

לתמיד כ"ו ע"א במשנה.

אברהם יגל

ז"למרןוכתבוכו'.ראשיהןכנגדאותןומניחין
ליתהנודלאמשוםראשיהןכנגדדכתבדהא

דוקאליהנותדניתנוהכיבתרדמשמעוהאמינייהו
ונהיהש"סקאמרמאידא"כליוקשהע"כלבישה
דוקאליהנותדניתנואפי'והאליהנותדניתנו

דמןכיוןודאיאלאאסורבזיוןדרךשהואבלבישה
גםמותרדהנאהמידיכלליהנותניתנוהדין

תחתמניחוולכךבקשיןאשירבאוקמהבמסקנא
הדיןזהגםבזיוןדרךלשהואחיישינןולאראשיהן

י"אהל'המקדשכלימהל'בפ"חז"למרןכתבו
כהונהדבגדיאשירבהתםדאסיקואע"גוז"ל
הצעהלעניןהיינוכלאיםמשוםבהווליתהןקשין
וליתמותרכהונהבגדידהצעתמבוארהריוכו'

ביה משום בזיון היפך מ"ש מרן ז"ל כאן.

שהביאו'דףז"לשלמהלחםלהר"בוראיתי
ישראלעבודתהרבמשםז"למרןעלזאתקושייא

הואכלאיםלעניןמיירידהתםוז"לאותוודחה
כהונהבבגדימשתמשלעניןאבלבהצעהדהותרה

בהצעהונאסרובלבישהדהותרומסתבראאיפכא
דהיתרדבריוהבנתיולאעכ"למילתאביהדזילא

בהצעהאלאהותרדלאכיוןמתוקםהיכיבכלאים
יציבאהויכןואםמילתאביהדזילאאסורהוהצעה
בפי'דרבינוקשהועודשמיאבשמיוגיוראבארעא
יכוליםשאינםבתלמודוביארוז"לכתבהמשנה
שעטנזבהםישכהונהשבגדילפיתחתיהםלהניחם

וכו'עבודהבשעתאלאבהםליהנותמותרואינו
הרי מבואר היפך דברי מרן ז"ל.

וז"לוכתבמדידיהתירץהנזכרשלמהלחםוהרב
אםקאמרדהכיוברורפשוטאשירבדבריוביאור

מתהנידקאמשוםראשיהןכנגדולומרלדוןבאת
בגדילמימרדאיכאאירייאלאמהאאיבכלאים

משוםודאיאמנםכלאיםאצלהםקשיםכהונה
כנגדלומראנוצריכיןקדשבבגדימשתמש
תיקןשלאיראהוהמעייןהמכווןע"כראשיהן

גםהספרמןחסרהתירוץדעיקרמלבדכלום
משוםהטעםשכתבזהימאןהמשניותבפי'רבינו

הש"סהביאמהלעניןועודבהצעהאפילוכלאים
עניןדאינהבהןליהנותשניתנומפנידקתניברייתא

קדשבבגדידמשתמשמשוםאסורדהכאלכאן
אשרהנאתוזהודשימושולהש"סדס"לודאיאלא
כסתמאדקי"ללרבינודס"ללינראהע"כ

כלאיםהותרולאדקאמרערכיןברישדתלמודא
ואפי'קשיןאפילועבודהבשעתאםכילכהנים
בהדיאהתירהדהתורהכיוןדס"לאסוריןלהצעה
וכו'עלהלוסיףדלאהבולעבודהכלאיםלעשות

רבינוכתבולכךאסוריםעבודהצורךשאינווכל
כהונהמבגדיליהנותמותרהמקדשמכליבפ"ח
אשיכרבדקי"לואףעיי"שעמהםאבנטבלתי
רבינוכמ"שכלאיםבהצעתמותרקשהדברדאם
בהצעהאפי'אסורהקדשגביכלאיםמהלכותבפ"י

כיון דלאו עבודה היא.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

כתבכו'.ישניםהשומריםהכהניםהיולא
וטרישקילוהתםדתמיד,פ"קז"לזמראן'מהר"ד
בהם,ליהנותניתנולאדבגד"כמשוםאיבטעמא

דאיכאכלאים,משוםאועבודהבשעתשלא
בהווליתהם.קשיןבגד"כר"אואמרבאבנט.

בהם.ליהנותניתנושלאלפיוטעמאכלאים,משום
תחתאותםומניחיןדתנןדאע"גמוכחוהתם

הרבוכ"כראשיהן.כנגדאלאדוקאלאוראשיהן
ז"ל:



מוהרר"יכתבכו'.מהםלאחדקריאירעז.
ע"א]כ"זתמיד[שםובגמראגז"ש.ז"לקורקוס

לאמחילותדאמריוחנןלר'לי'מסייעאמרו
מחנות,לשתיחוץמשתלחקריובעלנתקדשו,

כדאיתאהביתלהרבפתיחותדהיינונתבארוכבר
בכיצד צולין: [פסחים פ"ו ע"א]

מהר"דכתבכו'.הביתלהרהפתוחותשהמחילות
וכברהעזרה.תחתשהםאעפ"יז"ל,זמראן'

לאבתוכההמסבהפתחאשרשהלשכהכתבתי
ומוטבבקודשליכנסיכוללאדא"כ,10קודשהיתה

היה לעמוד בבית המוקד, אלא בחול הי' פתחה:

כתבכו'.הכהניםאחיואצלויושבוחוזרוטובל
בעזרתהמוקדביתוהלאוא"תז"לזמראן'מהר"ד

וכיוןמשם.משתלחיוםוטבול11היתהלחודנשים
יעמודאומשםיצאהביתלהרפתוחהדהמחילה

יוםדטבולכיוןוי"להמוקד,לביתיחזורולא
משוםבכה"גגזרולאהואמדרבנןנשיםבעזרת
מדקאמרדקדקתיוכן,12יחידישםיהיהולאצוותא
וחוזרקאמרולאהכהנים,אחיואצלויושבוחוזר
המסיבהדרךוהולךיצאובבקרבמקומו.ויושב

כעין זה במו"ק ז' ע"ב.12

זהשהי'זהלשוןנקיטדמדותספ"קהרע"בגם11
חציההי'המוקדביתדהאכ"כבדיוקואינונשיםבעזרת
ביניהםמבדילןפספסיןוראשיבחולוחציהבקדש

ביתוז"למ"דשםבר"שוע'מ"ודמדותבפ"בכמבואר
אלאשםישניםאבביתזקנישכןבולכלוהיההמוקד

המפרשוכ"כבקדש,וחצייןבחולחצייןשלוהלשכות
יעו"ש.שבחולבחציהישניםשהיודתמידפ"קובתיו"ט

במחנהשהי'לומרוכוונתםדוקאלאועז"נמ"שוא"כ
ל"בזבחיםתוס'וע'ליכנה.יוםלטבולשאסורלויה
ספ"קותיו"טורע"בע"אז'ויבמותע"בב'וחולןע"א

ומותרנשיםבעזרתרקאסורדבטבו"ישתרצודכלים
ר"תובשםהט"זפ"זלעילהרדב"זוכ"כהמוקד.בבית

כתבו התוס' דבנטמא בפנים לא גזרו.

דלמ"דשםוכתבדתמיד.במתני'במפרשהיטבע'10
מקוםאותותחתשמוובירההביתבהרישמקום

המחילה נמשכת יעו"ש ובשעה"מ לעיל פ"ו בזה.

13הביתהרבקדושתאפילונתקדשולאדמחילות

אלאהמוקדלביתחוזרשאינוואומרחולקראב"י
השערוהואדמדות][ספ"קבטדי,לווהולךיצא

הצפוני משערי הר הבית:

הר המוריה

שלפניבס"קנתבארכברוכו'.ישניםהשומרים
זה.

א'ס"טביומאפפארבדעתכ"הראשיהן.כנגד
התםתירץאשירבהלאלעייןוישב'כ"זובתמיד
הםקשיםכהונהדבגדיבהלןליתכלאיםדמשום

הי"גפ"יכלאיםבהל'דאיתאכמושריובקשים
ליהנותניתנולאכהונהדבגדימשוםואייעו"ש

אפי'במקדשבהםליהנותמותרהאאינוזהבהם
מכליפ"חלקמןכדאיתאעבודהבשעתשלא

דרישדהסוגיאמשוםלומרואיןהי"אהמקדש
כרבדלאבכלאיםמותריםדכהניםדקאמרערכין
קשיןד"השםביומאהתוס'דהאאינוזהאשי.
א'ט"וובביצהוכו'איןד"הב'נ"זובשבתוכו'.
דוקאהיינוקשיםדשרידהאפי'וכו'אלאד"ה

רבינומדבריוכ"מיעו"שבהעלאהולאבהצעאה
לדוכתא.קושיאהדראא"כשםכלאיםבהל'

דתחתהתםכפירש"ימפרשדרבינונראהולכאורה
ודוקאביומאיעו"שבהןיפיחשמאאסורראשיהן

עייןאבלדתפילין.דומיאשריראשוכנגדכשהם
בתמידשםבמפרשועייןע"זשהשיגושםבתוס'

כרחךדעללהוכיחליההוידא"כע"זג"כשהשיג
חיישינןדאל"כראשיהןנגדדהויבכה"גמיירי
התוס'מש"כלפיוהנההיטיב.יעו"שיפיחשמא

אסורלכתחלהדמ"מוכו'בגדיד"השםביומא

כו'נתקדשולאמחילותד"הע"בפ"זפסחיםרש"יע'13
הרקדושתלהםדישומשמעיעו"ש,עזרהבקדושת

אמרהכיד"הע"אפ"ופסחיםשםמרש"יאמנםהבית,
בתוס'וכ"מהביתהרקדושתאףנתקדשודלאמשמע

וכ"זע"אכ"ובתמידובמפרשמביתוד"הע"או'יומא
מצוהובמנ"חה"טפ"ולעילובשעה"מיעו"שע"ב

שס"ב.



כרחך(ועלשפיראתיעבודהבשעתשלאללובשן
למדינהבהןהיוצאכהונהבגדיהתםדגרסיצ"ל
בשעתשלאביןעבודהבשעתביןובמקדשחייב

אבלהתם)ישניםבתוס'וכ"היעו"שפטורעבודה
עלהלכןכןמשמעלאפט"זלקמןרבינומדברי
דוקאהיינועבודהבעידןשלאדשרידהאבדעתי
ולכןשבחולבחציוישניםהיוהםאבלבעזרה

בבגדיקוראדכה"גוהאבהםליהנותרשאיםאינם
עבודהצורךדהואמשוםהיינונשיםבעזרתבוץ

שובלא.הכיבלאואבלשםהש"סכדמסקנת
שכתבווכו'ובמקדשבד"השםישניםבתוס'ראיתי

הואשינהלעילדדייקינןהביתהרבכלוהיינווז"ל
דהשתאמשמעוכו'מהלכיהלוכיהאדלא

דשינהבמקוםדהיינובהםליהנותדמותרדאסיקינן
ובעזרההביתבהראפי'להלךמותרשםמותרת

ובאמתעכ"לבעזרהישיבהדאיןלישןמותראין
עבודהדלצורךפשיטאדהאהוכחהזהאיןלפענ"ד

מותראםליהומיבעיאבמקדששלאאפי'שרי
דבמקדשופשיטעבודהבשעתשלאבהםליהנות

במד"רועי'בזה.צ"עומ"מאסורובמדינהשרי
נתנודלאמש"כבמר"ןועי'יעו"ש.י"טפ'במדבר
א'מ"אמנחותבתוס'וכ"הלבישהדרךרקליהנות
לעניןיעו"שוכו'טליתד"הב'ק"יובחוליןיעו"ש
לאשהואותמצאשםלתמידבמפרשועייןכלאים

כליהל'לקמןוע"עהיטיביעו"שזהחילוקס"ל
המקדש פ"ח הי"א.

וז"להמפרשכתבוכו'.הפתוחותשהמחילותז.
המחילההיהבירה)קרי(היהביהמ"קכולודלמ"ד
ללשכתפתוחאחדוראשהביהמ"קתחתהולכת

חוץפתוחאחרוראשהחולמקוםשלהמוקדבית
כיטעמאוהיינויעו"שהטבילהמקוםאללעזרה

הוהדאזהעזרהאלפתוחהליהוידלאהיכי
דאזולקדשלחולפתוחהוהאיואףעזרהכקדושת

צדדיםדמתרתיפי'לכןקדשהקדששכנגדמההיה
לדעתיפשוטוזהכלללקדשולאלחולפתוחהיה

בזהמש"כו'פרקלעילהמלךבשער(וע"עהעניה
חקקיגדוליםלפלגותירדתיולאונהניתי)כדברי

הגי'עלשכתבהגר"אהואקדושדעתלהביןלב
אינילעזרהחוץאחדשראשההמפרשמש"כוז"ל
ואוליעכ"לנתקדשולאמחילותהאלמהיודע

דילמאצדדיןמשניפתוחהדהיתהיימרדמיכונתו
ושובהמוקדביתלשכתמצדרקפתוחההיתהלא

היתה סתימה ודו"ק.

למחנהליכנסשרייוםדטבולוכו'.אחיואצל
ביתבלשכתישבווהמההביתבהרשהואלויה

יעו"שהביתהרכדיןשדינהלחולהפתוחהמוקד
הי"אפ"זלעילשציינתיהמקומותובכלבמפרש
בתמידהמפרשכתבלווהולךיוצאומש"כיעו"ש.

אגבא"ניעבודולאהואיליעשהדמהוז"לא'כ"ו
דאמרינןדהךדומיאעבודהועבידמיקריחביבותא

קדשבבגדיאמרששתרבמפיסיןבמהכ"דביומא
ועבידמיקריחביבותאאגבחולבבגדיאמרתדאי

שטבו"ילפיוז"ללשםכתבוהרע"בעכ"לעבודה
זבוכלדבריםבאלוכדאמרינןלעזרהחוץמשתלח
לומותרעכ"פהאוצ"עעכ"לקריבעללרבות
לאדהאשבחוץבחצייוהמוקדבביתלהיות

אסורמיהאדמדרבנןואיעזרהבקדושתנתקדשה
ר"תלדעת(כ"הלהכיחיישינןלאשםבנטמאהא

טבו"יהאמ"מהחולקיםלדעתואףא'ל"בזבחים
וק"להביתבהרולאנשיםבעזרתרקאסוראינו
שםכתבורבינוג')סעיףכ"אסימןלקמןועיין
לפילווהולךיוצאשאמרומהוז"להמשנהבפי'

שיעריבעדבעזרהלבאלומותרואיןטבו"ישהוא
וכוונתועכ"לכליםבתחלתשיתבארכמושמשו
שםיעשהומהבעזרהליכנסלושאסורלפיפשוט
הרע"בכיוןשלזהואוליהמפרששלהראשוןוכפי'
זבדוכלילפותאהאיהרע"במש"כאמנםג"כ

ואולילהכאשייטיהמאיידעתילאבע"קלרבות
הקרקעשתחתבמסיבהדהולךהאעלדקאיי"ל

לויהבמחנהלהיותלושאסורלפיהטעםוקאמר
טעוןקרישבעלבתורהכללמצינושלאלפיא"נ

דילפינןכתבלכןבע"קשליוםטבולוכ"ששילוח
פ"גלקמן(ועייןבע"קלרבותזבוכלמדכתיבזה

מהל' ביאת מקדש ה"ג).



יד איתן

עלאףמחזרהיההממונהדזהנראהבמל"מ:
משמרות הכהנים. עיין פ"ה דשקלים:

מעשה רקח

תימהוכו'.ישיניםהשומריםהכהניםהיולא
היואיךלשמורצריכיםשהיודכיוןלכאורה
כלשומרלהיותדא"אמבוארוהדברלישןרשאים
אחדכלמשמרמחליפיןהיואלאכולההלילה
היולאשינהבשעתואףישןוזהניעורזהבשעתו
וזהוכו'עראידרךאלאבקביעותלישןרשאין

חצרותשומריכלכדרךבמ"שרבינורמזו
שכן המנהג באמת.המלכים וכו'

שפסקלשיטתוטובאקשהראשיהםכנגדומ"ש
וביומאבישיבההותרודקשיםי"גהל'דכלאיםפ"י
הםדקשיןכהונהבגדישאניאשירבאמרס"טדף
אסרלאהפרקבסוףשםפסקהריהנאהמשוםואי

להדיאפסקהמקדשדכליובפ"חהאבנטאלא
האבנטאסרולאבהןליהנותמותרכהונהדבגדי

אלא בלבישה ועיין מ"ש בזה בהכ"מ שם:

מרכבת המשנה

דכה"גנדחקהכ"מראשיהן.כנגדאותןומניחין
מהל'פ"חשכתבתיכמווהנכוןלבישה.דרךמקרי

רבנומודהבלילהדכלוהי"בהי"אהמקדשכלי
אבנטדלאואפי'כהונהבגדימכלליהנותדאסור
ל"בהל'כלאיםמהל'פ"ירבנומ"שועי'עיי"ש.
נדחקוהכ"מובהשגות,וכו',שלבשוכהנים

דרמזכתבועדביתכהונהובבתיההשגה.בביאור
ס"טדףדיומאמסוגיארבנועללהקשותהראב"ד

שמעוןאתוהודיעווכו'והתניאלאובמדינהדפריך
דקשהוכו'כהונהבגדילבשעשהמההצדיק
ניתנוכהונהבגדיתימאאפי'ניחאמיולדידך
הואדהאבנטבגדיםשמנהלבשהאיךאכתיליהנות

בוץשלאבנטונטלששינהתימאואפי'שעטנז
ודאיאלאשעטנזואפודחשןאכתיהכיפוריםדיום

אבנטאפי'שריליהנותניתנוכהונהבגדידלמ"ד
הברייתאמסקנתלפיהיינוובהכרחפי'עיי"ש.

כהונהדבגדיתימאדאפי'ס"דודאימעיקראדהא
אבנטראשיהןתחתולהניחןבהןליהנותמותר
נמיהכיהש"סמדקאמרכלאיםמשוםאסור

למסקנתדאףנמיואפשרראשיהן.דכנגדמסתברא
הכיקאמרשפירמ"משריאבנטדאפילוהברייתא

סבראאיןדבלילהראשיהןדכנגדמסתבראנמי
כלימהל'פ"חשכתבתיוכמושעטנזלהתיר

איןשםשכתבתימהלפיאיבראהי"א.המקדש
שמנהלבשהצדיקששמעוןיימרדמאןקושיאכאן

שלבגדיםד'שלבשהש"סקס"דדלמאבגדים
גוונאוכהאיבמדרש,כןשראיתיוכמדומהיוה"כ
שכתבתיוכמובוץבגדידוקאתני][ביומאמתני'

המקדשכלימהלכותפ"דשכתבתימהועי'שם
הי"ב.

נאם דוד

כהונהבבגדיישניםהשומריםהכהניםהיולא
ראשיהןכנגדאותןומניחיןאותןמקפליןאלא
פפאדרבכאוקימתאדהואבכ"ממרןכתבוכו'.
ראשיהםדכנגדגמראמסיקדהכילובאפרקבריש

דלאהיכיכיראשיהםתחתלאאותםמניחיםהיו
דבגדימשמעהכידבתרואע"גכהונה.מבגדיליתהנו
דרךדההיאלמימראיכאמהםליהנותניתנוכהונה

להאידסתרהכוונהדאיןפירושע"כ.דוקאלבישה
למהמותיבדקאאלאראשיהםנגדתנידאמרי
כהונה.מבגדיליהנותדאסורמעיקראדאמרו

מבגדיליהנותדמותרהואלהדייאדמהברייתא
משוםראשיהםכנגדדתנילהאיסתרלאאבלכהונה.
הותרשכןלבישהדרךאלאהתירודלאהואדסברא

כמודאסורודאיאחרתשמישאבלעבודהבשעתבה
בעיתואימקודםהש"סשאמרומההקדששאר
משוםדאיהכוונהכלאיםבהםשאיןבאותםאימא

לדחותיכולניראשיהםכנגדדתנידמסתבראכלאים



שאיןבאותןאיירידמתניתיןדאימאהמסתבראזאת
ליהנותדאסורמשוםראשוןמטעםאבלכלאיםבהם

דאמראשירבוכןכנגדתנילומרמוכרחקדשמבגדי
יכולניכלאיםמשוםאיהואהםקשיםכהונהבגדי
כהונהדבגדימשוםראשיהםתחתבמתניתיןלומר
ליהנותדאסורמשוםראשוןמטעםאבלהםקשים
וכדראשיהם.נגדדתנילומרמוכרחכהונהמבגדי

ראשוןטעםלסתורהואוכו'כהונהבגדית"שאמר
כמובלבישה.אפילובהםליהנותאסורכהונהדבגדי
הילוךאבלדלאהואשינהמעיקראדייקדהוה

דגםדהיינווכו'הילוךאפי'הדיןהואוא"למהלכין.
תנישאמרמהסתרדלאאה"נאבלאסור.לבישה

אבלמקוםמכלמותרתהלבישהדאפי'ראשיהןכנגד
תשמיש אחר אסור כמו שפירשתי:

הילוךאבלדלאהואשינהמקודםשאמרומה
איןבהםליהנותנתנוכהונהבגדימנהשמעתמהלכין
מהשפיראתיבהםליהנותנתנואמרינןדאיהכוונה
דשמעינןאלאבהאי.איירידלאראשיהםתחתדקתני
דיוקאהאיועלמהלכין.הילוךאבלדלאהואשינה

הדיןהואאמריליהאמרוכדמעיקראמהדרקא
משוםישניםהיולאדקתניוהאלאנמיהילוךאפילו
קתניוכו'ומקפליןפושטיןאלאסיפאלמיתנידבעי
בגדיש"מליהפריךקאאזיישנים.היולארישא
תחתמחשבתאידגםבהם.ליהנותניתנוכהונה

כהונהדבגדימשמעהרילבישהכמוהואראשיהם
כנגדאימאאלאליהואהדרבהם.ליהנותניתנו

ליהנותכהונהדבגדימניהמוכחלאדאזראשיהם
ניתנו כך כוונתו ז"ל:

בדברילפרשליהדמנאז"לדבריועלליוקשה
עדכהונהמבגדיליהנותדאסורהואדטעמארבינו

רבינווהאכנ"ל.לפרשעצמולדחוקשהוצרך
דטעמאתמידדמסכתזאתלמשנתנוהמשנהבפירוש

שבגדימשוםראשיהןתחתולאדוקאראשיהןדנגד
אלאבהםליהנותמותרואינושעטנזבהןישכהונה
שעטנזבהםישהדיוטכהןובגדיבלבדעבודהבשעת

בגדיאשירבשאמרהאיךקיימאדלאהאבנט.ר"ל
דתחתהגירסאלאוקיםכדיהםקשיםכהונה

כשמניחיןאיסוראליכאהכלאיםדמשוםראשיהם
שאמרומהדעיקררבינודס"לראשיהם.תחתאותם

אלמאוכו'לגבייהוכלאיםדאשתריכהניםבערכין
אשיכרבודלאכלאים.משוםבהואיתכהונהבגדי

כתבוכןכלאים.משוםבהודליתדאמרהנזכר
בהודאיתהל"ב][פ"יכלאיםהל'בסוףבפירוש
בשעתשלאכהונהבגדישלבשוכהניםוז"לכלאים.
וא"כע"כ.האבנטמפנילוקיןבמקדשאפי'עבודה

נימא דזהו הטעם של רבינו דהוא משום כלאים:

קשיאאיאבלוז"לשםשכתבהכ"מלמרןוראיתי
הםקשיםכהונהבגדילובאבפרקדאמרי'קשיאהא

דלאלהצעהאלאכןאמרןדלאוי"לכלאים.אצל
דאסיראלהעלאהאבלמדרבנן.אלאמיתסרא

עדיפאז"לדהואע"כ.אסורבקשיןאפי'מדאורייתא
דרישדהךאליבאגםאשירבדברילאוקומיליה

משוםהואדרבינודטעמאהכאפירשולהכיערכין.
תשמישן.כדרךשלאכהונהמבגדיליהנותדאסור

ותחתבהצעהומותריםקשיםהםכלאיםמשוםדאי
שללפירושועולהזהאיןאבלהצעה.הואראשיהם

משוםדהואדפירשהנ"להמשנהבפירושרבינו
שעטנז דגם בהצעה יש בו משום כלאים:

ממהחזרבחיבורושרבינולומרדקשהאמתהן
אסורכלאיםדאיסורהנזכרהמשנהבפירוששאמר

י'שבפרקאע"פההדיוטאנילדעתילכןבהצעה.גם
כתבשכךבהצעה.קשיןדהותרוכלאיםמהלכות

כריםכגוןנכרכיןשאינןבקשיןאבלוז"לי"גבהל'
יהיהשלאוהואעליהןולהסבלישבמותרוכסתות

קשיםאינםכהונהבגדימ"מע"כ.בהםנוגעבשרו
הריועודבהצעה.אפי'ואסוריםוכסתותכריםכמו
וא"כבהםנוגעבשרויהיהשלאובלבדרבינובאר
בהם.נוגעפניובשרוהיהראשותחתמניחםהואאם

כדבריוהםהמשנהדבפירושרבינודבריוהשתא
כלאיםמשוםאסורראשיהםתחתדאה"נשבחבורו

להניחשרצהאשיכרבודלאקשיםשהםאע"פ
קשיםכהונהשבגדימשוםראשיהםתחתהגירסא

הם וליכא כלאים:



הלכה ח-ט

ִּפּנֹותַאְרַּבעְוַעלִמּתֹוכֹו.ִּפּנֹוָתיוַאְרַּבעְוַעלַהַּביִת.ַהרַׁשֲעֵריֲחִמָּׁשהַעלׁשֹוְמִרים.ַהְלִוּיִםָהיּוְוֵהיָכןח.
ַעלׁשֹוְמִריםַהּכֲֹהנִיםֶׁשֲהֵריָלֲעזָָרהחּוץָהֲעזָָרהַׁשֲעֵריֲחִמָּׁשהְוַעלָּבֲעזָָרה.ֵליֵׁשבֶׁשָאסּורִמַּבחּוץָהֲעזָָרה

ַׁשַער ַהּמֹוֵקד ְוַעל ַׁשַער ַהּנִיצֹוץ. ֲהֵרי ְׁשמֹונָה ָעָׂשר ָמקֹום.

ַהָּפרֶֹכת ַוֲאחֹוֵרי ֵּבית ַהַּכּפֶֹרת:ְועֹוד ׁשֹוְמִרים ְּבִלְׁשַּכת ַהָּקְרָּבן ּוְבִלְׁשַּכתט.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

מוהרר"יכתבכו'שומריםהלויםהיווהיכן
קורקוס ז"ל מדות פ"ק ככל דברי רבינו:

מוהרר"יכתבכו'.שומריםהכהניםשהרי
הלויםשומריםהיולאלמהטעםנתןז"לקורקוס

שהרי,14חמשהעלאלאהעזרהשערישבעהעל
הכהנים שומרים על שני השערים:

הר המוריה

עיין לעיל פ"ה ה"ב.שערי הר הבית וכו'.

ע"גשומריןשהיוהכהניםאבלוכו'.לעזרהחוץ
משמריןהיולכןלישבמותריןוהכפותהעליות
לעילועי'ב'כ"הבתמידהמפרשוכמש"כמבפנים

היודהכהניםב'כ"ובתמידשאמרוזהוד'הלכה
הספרידבריעםמתאימיםמלמטןוהלויםמלמעלן
והלויםבפניםהכהניםשיהיושםרבינושהביא

וזהובעזרהישיבהדאיןמשוםוהטעםבחוץ
ישיבהדאיןגמיריהלשוןכדמשמעמדאורייתא

בס"קשםומש"כו'הלכהז'פרקלעילעייןבעזרה
איפכאנימאדלאהיינוקראדצריךוהאי"ב

מלמטןבחוץוהכהניםלמעלןמבפניםיהיודהלוים
מהמסולקובזהבעז"החומרכמיןהכליבוארובזה

כתבודמדותספ"קורע"בקס"המ"עהסמ"גאבל14
גםשמרולמעלההכהניםששמרומקומותבג'דגם

בזהבמל"מע'השעריםאצללאאבללמטההלוים
באריכות.

לעילשרמזתישםבספריאברהםהזרעשפקפק
הלכה ד' יעו"ש היטיב ודו"ק.

דאבייכתירוץפסקוכו'הכהניםשהריומש"כ
דשבעהה"דבפ"הלשיטתודאזילא'כ"זבתמיד
בפ"אאמנםשםמש"כועייןלעזרההיושערים
דה'ס"לתנאדהאידרבאכתירוץכתבמ"אדמדות

שערים היה לעזרה יעו"ש וכאן חזר בו.

ובמדותא'כ"זבתמידוכו'.הקרבןבלשכתט.
בביתשהיתההיאזוהקרבןלשכתוהנהמ"אפ"ק

למעלהשנתבארוכמודרומיתבמערביתהמוקד
ברישוהרע"בהר"שוכמש"כי'הלכהה'פרק

ומיניהומאיידעתילאהפרוכתלשכתאמנםמדות
ששםשכתבברא"ש(ועייןואמצאהו.ידעתייתן

אורגין את הפרוכת יעו"ש).

חידושים ומקורים מבעל מנחת חינוך

בגמ'מבוארזהדיןנ"בבעזרה.לישבשאסור
לחללחוץשומריםשהיוצ"לובודאיד'תמיד

השעריםדכלקי"לדהאהאסקופה.ר"להשערים
רשאיםהיולאוא"כהעזרהבקדושתנתקדשו

לאניקנורדשערבגמ'דאמרינןצ"ערקשם.לישב
לנוביארלאלמהוא"כהמצורעים.מפנינתקדש
ביןחילוקשוםמשמעלאבגמראוגםרבינו.

היונתקדשלאניקנורדשערדכיוןהשערים
שרבינואמתהןהשער.חללבתוךלשמוריכולים

בקדושתנתקדשלאניקנורדשערזהדיןהביאלא
לויצאואוליאלומהלכותפ"זמשל"מעייןהעזרה



מח"כובהל'וצ"ע.נתקדשניקנורשערדגםמכאן
ניקנורבשערעומדשהיהדמצורערבינומביא
לאלמהצ"עוא"כנתקדש.לאדש"נדס"לנראה

מחלק כאן בין כל השערים לשער ניקנור וצ"ע:

ליקוטי חבר בן חיים

אחורי בית הכפורת. כצ"ל:



הלכה י

ִמְׁשָמרָּכלַעלְמַחּזֵרְוָהיָהנְִקָרא.ָהיָהַהַּביִתַהרְוִאיׁשַהּׁשֹוְמִרים.ִמְׁשְמרֹותָּכלַעלֶאָחדְמֻמּנֶהּוַמֲעִמיִדין
ָעֶלי�ָׁשלֹוםַהַּביִתַהרִאיׁשלֹוְואֹוֵמרעֹוֵמדֶׁשֵאינֹוִמְׁשָמרְוָכלְלָפנָיו.ְּדלּוקֹותַוֲאבּוקֹותַהַּליְָלה.ָּכלּוִמְׁשָמר

ּקֹולַמהִּבירּוָׁשַליִםאֹוְמִריןֶׁשָהיּוַעדְּכסּותֹוֶאתִלְׂשרֹףלֹוָהיָהּוְרׁשּותְּבַמְּקלֹו.חֹוְבטֹויֵָׁשןֶׁשהּואנִָּכר
ָּבֲעזָָרה קֹול ֶּבן ֵלִוי לֹוֶקה ּוְבגָָדיו נְִׂשָרִפין ֶׁשּיַָׁשן ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו:

אור יקרות

בפרקיו"טתוס'בעלהרבוכו'.ממונהומעמידין
הלשוןבסוףהפקיעעלבביבןבד"הדשקליםה'

לאוהלויםהכהניםלהלקותהרבומ"שוז"לכתב
ובפ"קדמדותפ"קבמ"בלויםרקמצינודלאדק

הגבוריםשלטיבעלדברישצדקוכתבג"כדמידות
קולבעלוהרביעו"שהרבעלבזהשהשיגבמה

אשתמיטתיהבודאיוז"לזהעלשםכתבהרמז
הכהניםוז"לדשקליםבפ"הז"להרמב"םדברי

אותוומקיפיןהמקדשסביבותשומריםהיווהלוים
מחזרוהיהפחדשםשאיןואע"פמצוהוהיא

אותומלקיןהיוישןשנמצאומיהלילהכלעליהם
סבראשוםמצאתיולאע"כבגדיואתושורפין

וישןשומרהכהןהיהשאםללויכהןביןלחלק
בעלוגםהשומריםכלאתלזרזכדייענשלאלמה
דהריזהאפשרדאיךותמהניעכ"ל.כ"כשבעבאר

בכאןרבינושכתבוכמוהיהלבדאחדממונה
השומריםמשמרותכלעלאחדממונהומעמידין

לוהיהורשותוכו'נקראהיההביתהרואיש
עכ"ל.וכו'לוקהלויבןקולוכו'כסותואתלשרוף

כמומבחוץוהלויםמבפניםשומריםהכהניםוהנה
ננעלהיההמקדשוביתפהזהכלרבינושביאר
איךוא"כשעריםנעילתעלגברבןוכדתנןבלילה
שלמשמרותכלעליחזוראחדשממונהאפשר
סגוריםהיושהשעריםמכיוןבלילהולויםכהנים

ממונההיההלויםמשמרותעלשדוקאודאיאלא
שבכ"דרבינוכמ"שרביםהיושהםעליהםומחזר

ג'ומהםהמקדשבביתשומריםהיומקומות
מקומות היו שומרים הכהנים וכ"א מקומות הלוים.

לחלקסבראשוםמצאשלאהרמזקולהר"בומ"ש
שהרימצאלאלמהידעתילאוכו'ללויכהןבין

הםזריזיןכהניםאמרינןבגמראמקומותבכמה
ומ"שלממונההוצרכולאומשו"הבלויםמשא"כ

כפירבינודבריהנהדשקליםה'בפרקרבינובשם
נפרשלוקהלויבןקולהמשנהלשוןבחבורומ"ש

והיהדמ"שלזהמכווןהמשנהשבפירושלשונו
נקטולאהלויםעלאלאקאילאעליהםמחזר

וכו'שומריםהיוג"כדהכהניםלומראלאהכהנים
היודלאהגבוריםשלטיבעלהרבהכריחועוד

במשנהאיתאשהריישניםהיואםלכהניםמלקין
שםהרמב"םוכתבושםישניםהיואבביתוזקני

זקנישהרימכיראיניזווראיהיעו"שפרקבאותו
ישניםהיואםבכךומההשומריםהיולאאבבית
שמסייםכמוהשומריםהיוכהונהפרחיאלא

ועלהבארץכסתואישכהונהופרחישםהמשנה
השומריםהיודהםז"לעובדיארבינוהרבכתב
יעו"שהשומריםהיווהרוביןוז"לז"לרבינווכ"כ

והכל צ"ע.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.ממונהומעמידים
הסוףעדרבינוכלשוןמשנהובמדותבתמיד
הפרק:

הר המוריה

כליהל'לקמןעייןוכו'.משמרותכלעלאחד
המפרשוכתביעו"שוד'א'הלכהפ"זהמקדש
בידוהיההביתהרשלשהמפתחותב'כ"זבתמיד



משמרותעללחזריכולהיהשלאנראהומזה
הכהנים שהיו סגורים בעזרה.

בתמידכ"העליך.שלוםהביתהראישלוואומר
שם וכצ"ל במדות פ"ק שם.

רשאיםהיולאשהשומריםלפיבמקלו.חובטו
כמש"כלישןרשאיםרבינושלדעתואע"פלישן
לישןקבועעתלהםדהיהי"למ"מו'בס"קלעיל
עלהיוששניםא"ננלקההיהיותרישןהיהואם
ומשמריושבואחדישןהיהואחדשמירהכל

במל"מוהובאא'סי'בתמידתוס'פסקיוכמש"כ
ביןלחלקישא"נשם.במש"כהיטיביעו"שה"ו

כהנים ללוים יעו"ש היטיב.

לוקההיהדוקאלוישבןמזהמבוארוכו'.לויבן
כלעלמחזרשהיהמשמעדבריוברישואף

שאיןואףלויבןרקלוקההיהלאאבלהשומרים
עלמדבריםהיוירושליםדאנשימשוםמזהראיה
כברמ"מאבללויםהיושומריםורובהרוב

שהיוהכהניםאלליכנסיכולהיהדלאהוכחתי
נפתחיםהיוולאי"ד)ס"ק(כנ"לבעזרהסגורים

עלודפקהמקדשעלהממונהכשבאהשחרעד
ופשוטי"אבהל'כמבוארהמוקדשבביתהכהנים
ומהבזהשכתבמהו'סעיףבמל"מועייןלדעתי

שנראה לענ"ד כתבתי.



הלכה יא

ְוֵהןַהּמֹוֵקדֶׁשְּבֵביתַהּכֲֹהנִיםַעלְויְִדּפֹקִמְקָּדׁשֶׁשלַהְמֻמּנֶהיָבֹואלֹוָסמּו�ַהַּׁשַחרַעּמּודֶׁשּיֲַעֶלהקֶֹדםַּבַּׁשַחר
ַהּמֹוֵקדִמֵּביתְונְִכנַסָהֲעזָָרהּוֵביןַהּמֹוֵקדֵּביתֶׁשֵּביןַהָּקָטןַהַּׁשַערֶאתּוָפַתחַהַּמְפֵּתַחֶאתנַָטללֹו.ּפֹוְתִחין
ְוַכתְלִמזְָרחהֹוֶלֶכתַּכתִּכּתֹות.ִלְׁשֵּתיְונְֶחְלקּוְּביָָדםאּורֶׁשלֲאבּוקֹותּוְׁשֵּתיַהּכֲֹהנִיםַאֲחָריוְונְִכנְסּוָלֲעזָָרה
ֲחִביִתין.עֹוֵׂשיֵּביתִלְמקֹוםַהִּכּתֹותְׁשֵּתיֶׁשּיִַּגיעּוַעדָהֲעזָָרהָּכלֶאתְוהֹוְלִכיןּבֹוְדִקיןְוָהיּוְלַמֲעָרב.הֹוֶלֶכת

ִהִּגיעּו ֵאּלּו ְוֵאּלּו אֹוְמִרין ָׁשלֹום ַהּכל ָׁשלֹום. ְוֶהֱעִמידּו עֹוֵׂשי ֲחִביִתין ַלֲעׂשֹות ֲחִביִתין:

כסף משנה

עושיהעמידוכ"ח)דף(תמידששנינומהועל
למימראבגמראפריךחביתיןלעשותחביתין

קודםדברשאיןמניןוהתניאקדימיהוודחביתין
חמיןלהחםיהודהרבאמרכו'שחרשללתמיד

בהלעסוקחמיןלהחםדמותרופירש"ילרבוכה
איברישיקריבולאחרהקטרתהזמןומשמגיע

למהיודעואיניהחביתיןאתכןכמויקטירהתמיד
קיצר רבינו מלבאר זה.

אור הישר

בחידושיעייןוכו'.בידםאורשלאבוקותושתי
לתמיד ל"ד ע"א.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

הכלז"ל,קורקוסמוהרר"יכתבכו'.קודםבשחר
.15הטומאהמןהעזרהאתבודקיןופי'פ"קבתמיד

דבודקיןכתבושבעובבארורע"בהרא"שבפי'אבל15
המהר"ישכתבוטעםבשלום.במקומןכולםהכ"שאת

מ"שבזהלומרואפשרמקום.בשוםמבוארלאקורקוס
צריךדבהמ"קמקראנפק"לובגמ'וז"לבמתני'המפרש
שומריםצריכודלאהו"אמקראלןנפקאלאדאישימור

ובב"שיעו"שכו'אחריםיקנוהמקדשכליגנבוואיכו'
בקריתוע'כ"ש.יגנבושלאהשמירהדעניןומבוארשם.
העזרהלבדוקשהוצרכודמהשכתבכאןלמבי"טספר
אתדבודקיןכתבושפירוא"כהשמירהמצותבכללהוא

טעםכתבה"אכאןהרמב"םאבלבמקומם.כולםהכ"ש
שאיןמלסטיםולאפחדשםשאיןאע"פהשמירה

מערבלהדליקצריכיםהיושבשבתהוא,וברור
,  כי אין הדלקה זו דוחה את השבת:16שבת

הר המוריה

א'כ"ותמידעייןוכו'.השחרעמודשיעלהקודם
שוותהעתיםכללאהממונהבאשעהבאיזהוכי

מלפניולוסמוךאוהגברמקרותבאשהואפעמים
הגברוקריאתוז"לרבינושםוכתבמאחריואו

שהואואמרבגמראוהואשכויקריאתנאמר
בעלייתבמקדשמכריזשהיהאישקריאתהכרזת
מחוסרוהואעכ"להשחרלעליתקרובר"להשחר
יעו"שב'כ'ביומאבש"סדעותהםובאמתהבנה
פ"הוסוכהה"אפ"השקלים(ובירושלמיהיטיב

וכןטפימתוקןהלשוןוברע"בהיטיב)יעו"שה"ה
היהשלאמזהוהיוצאשםרבינובלשוןלהגיהיש

רבינומלשוןשנראהכמוהשחרלעלותממשסמוך
ועיין לקמן פ"ב מתמידין ומוספין הי"א.

ב'כ"וושםא'כ"חתמידעייןוכו'.אתופתח
ובמדות פ"ק מ"ז יעו"ש.

גירסאואפשרעצמוברמב"םמפורששזהפלאהדבר16
אחרת הי' לפני המהר"י קורקוס.

דהואנבוכיםבמורהוכ"ככו'לוכבודאלאשמירתו
ואונןטמאלשםלכנוסיניחוושלאהמקדשכבודמשום

ויעמדוכ"ג-יטב'דה"ימקראלזהסמךוכ"כיעו"ש.
הבדיקהגםא"כדבר.לכלטמאיבאולאוגו'השוערים

רקבמקומםהכ"שאםלבדוקאינושמירהעניןשהוא
והואקורקוסהמהר"יכמ"שהטומאהמןהואהבדיקה

לדעת הרמב"ם לשיטתו.



ניקנורשערמשמאלוהואוכו'.חביתיןעושי
שבמזרח עזרה כמבואר לעיל סוף פרק ה' יעו"ש.

ולהזמינםלהכינםר"לוכו'.לעשותחביתיןעושי
בפ"וכמבוארוזמנםבעתםלהקריבםנכוניםשיהיו
רבינווסמךה'והלכהה"אומוספיןתמידיןמהל'

מר"ןשתמהמהמיושבכןובהיותשםמש"כעל
ה"גפ"זשקליםבירושלמי(וע"עיעו"שע"ז

יעו"ש).

מעשה רקח

בספ"קחביתין.לעשותחביתיןעושיוהעמידו
והתניאקדימיהוודחביתיןלמימראהקשודתמיד

וערךת"לשחרשללתמידקודםדברשאיןמנין
אמרראשונהעולההעולהרבאואמרהעולהעליה

שםהמפרשופי'לרביכהחמיןלהחםיהודהר'
זמןוכשמגיעבהלעסוקחמיןלהחםדמותר

כמויקטירתמידאיברישיקריבולאחרהקטרתה
וכברביארולאסתםכתבורבינוע"כ.החביתיןכן

ס"דהוהדהיכיטובאקשהאךז"למרןנרגש
כיהקרבתןהיינומתני'דקאמרהחביתיןדעשיית

דהיינואימאקדמידחביתיןליהדתקשיהיכי
גדולכהןחביתידמנחותבפי"אכדתנןאפייתן
השבתאתודוחותבפניםואפייתןועריכתןלישתן

שהריההקרבהבכללהויזהדגםלומרואיןוכו'
אפידאיעלההונארבקאמרנ'דףהתכלתבפרק

כמוברוחנפוחהופירש"ילהאינשפאמאתמוללה
איתאואםשבתדחיאומשו"הברוחךנשפת

לאפותהדמציס"דהיכיהקרבהמקרידהאפיה
להחםלהדמתרץיהודהלרבקשהותומאתמול

כאמורהכלהותרהריואמאילאותודמשמעחמין
שיתחילוהיינודקאמרחמיןדלהחםי"לולזה

פי"גרבינווכמ"שבכללוהכלבהלהתעסק
תחילתהיאברותחיןדהחליטההקרבנותדמעשה
רפ"ורבינומדברינראהוכןועיי"שעשייתן

חביתיןעושיומעמידיןשכתבומוספיןדתמידין
סדרשהזכיראחרה'הל'ושםהחביתיןלעשות
וכו'החביתיןמקטירהסלתואחרכתבוכו'התמיד

מצותגדולכהןחביתיפסקי"חהל'פ"גשםגם
פ"אשםגםוכו'שחרשלתמידעםלהקריבןעשה
שלתמידקודםקרבןלהקריבשאסורפסקג'הל'

רבינומדברילהדיאיוצאמבוארהרישחר
תיקוןאלאהקרבתןהיינולאוהחביתיןדעשיית

עשייתן ואין כאן שום גמגום בדבריו ז"ל:

מרכבת המשנה

דהאפשוטאמנםכ"מ.עי'חביתין.עושיוהעמידו
חמיןדוקאלאולרבוכהחמיןלהחםבגמראדאמרו

התמידקודםנאסרדלאשרימעשיושארגםאלא
ומוספיןתמידיןמהל'פ"ארבנוכמ"שהקרבהאלא
תמידיןמהל'פ"והתמידעבודתבסדרוכןה"ג.

וכו'חביתיןעושיומעמידיןרבנוהקדיםומוספין
כהניםוברכתהעבודהוכלהדשןתרומתכךואחר

שהיהולפיהחביתין.מקטירכךואחרונסכים
היוואחתואחתגדולהאומנותחביתיןבעשיית
י"גפרקרישעייןנאהשיהיהתופיניובעינןנעשות

להקדיםצריכיןהיולכןהקרבנותמעשהמהלכות
מעשה חביתין.

קרית ספר

העזרהכלאתבודקיןהשחרעמודלעלייתוסמוך
שלםהכלשלםואומריםהשמירהמכללשזה

שללרבוכהחמיןלהחםחביתיןעושהוהעמידו
מורבכתדכתיבבמחבתהנעשיתגדולכהןמנחת

וישצרכה.כלברותחיןשנעשיהמלמדתביאנה
סייגמשוםמדרבנןדבריםאלוהלכותבענייני
אתדושמרתםואקראתסוראלאסמוכיםלתורה

משמרתי עשו משמרת למשמרתי:



הלכה יב

ָׁשםַהְּדלּוִקיןַּבּנֵרֹותּבֹוְדִקיןֶאָּלאאּורְּביָָדםֶׁשֵאיןַׁשָּבתִמֵּליֵליחּוץְוַליְָלהַליְָלהְּבָכלעֹוִׂשיןַהּזֶהַּכֵּסֶדר
ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת:

כסף משנה

דקיימאואע"גוכו'.שבתמליליחוץרבינוומ"ש
הםזריזיםדכהניםמשוםבמקדששבותדאיןלן

הכאשאנישבותאלאאינובשבתנרוטלטול
דאפשר בנרות הדלוקים מערב שבת:

סליקו להו הלכות בית הבחירה

משנה למלך

מרןכתבכו'.אורבידםשאיןשבתמליליחוץ
הכאשאניכו'במקדששבותדאיןדקי"לואע"ג

ממ"שליוקשיאמע"ש.הדלוקיםבנרותדאפשר
בשבתבאצבעודלהקישקנ"דסי'בכתביומהרי"א

בקשמדתנןראיהוהביאשריהתינוקלשתק
מידקולאכו'לפניומקישיןכהונהפרחילהתנמנם

במצריףכדמסיקבמקדששבותשאיןמשוםעלה
משוםלאוטעמאע"כמרןכדבריואםכו'.גחלת
בעניןלהקיצואפשרהיהדהאבמקדששבותדאין
במדינהאףדהקשהמשוםהואטעמאע"כאלאאחר

מהלכותבפ"ברבינוממ"שליקשיאתושריא.
מלבניןחולהאוזקןכ"גהיההכיפוריםיוםעבודת

אותםמטיליןולמחרמבערבבאשברזלשלעששיות
אובמקדששבותשאיןצינתןלהפיגכדיבמים

ואיצינתן.שתפוגעדהמקוהבמיחמיןמיםמערבין
ולמחרמבערבעששיותמלבניןהיולמהמרןכדברי
מאחרשבותעלעובריםוהיובמיםאותםמטילין

שהואשבותאיסורדליכאאחרבתיקוןשאפשר
במיאותםיערבוולמחרמבערבחמיןמיםלהחם

המקוה דליכא איסורא כלל:

סליקו להו הלכות בית הבחירה

אור הישר

בודקיןאלאאורבידםשאיןשבתמליליחוץ
כ"מעייןשבת.מערבשםהדלוקיןבנרות

כ"חולתמידע"בכ'דףלכריתותבחידושיובמש"כ
ע"א במשנה.

אור שמח

כסדרחביתין.לעשותחביתיןעושיוהעמידו
שבתמליליחוץולילהלילהבכלעושיןהזה
כו'.

בירושלמילהודמיבעי'נאותלעניןבזהרבינוכוון
שידחומהוביוםשמצותודברפ"קסוףר"ה

חביתיןלעשותמהעמידוופשיטבלילהמכשיריו
שהאירקודםבלילהעודוהיהביוםדמצותואע"ג
סדרזהרחב"אתניוהאבחולתיפתרואמרהיום
ורבינובשבת,ביןבחולביןב"אלעבודתתמיד
אתגםדוחיןיוםשלמצוהדמכשיריכןפוסק

חלביודוקאחשובה,אחדמילאויוםדלילההלילה
אחרדברויוה"כדשבתביוהכ"פקרביןאיןשבת
נמינדחיתהמלאכהדמצטרףויוםלילהאבלהוא

וכתברבינודייקלכןבלילה,שמצותולדבר
ולילהלילהבכלנוהגכו'חביתיןלעשותהעמידו
איןבאבוקותהבדיקהלבדשבתשלאףפירוש
לצורךחמיןלהחםידענאלאובכ"זודוקצורך

וכמושבתמערבלעשותאפשרלאאמאירבוכה
משוםחמיןלהמחמיןדאיןבשבתבמילהדאמרו

השמיטזהמשוםואולימע"ש,להחםדאפשר
משוםרבוכהלצורךחמיןלהחםדאמרוהךרבינו

ע"כוהירושלמישבת,מערבלעשותודאפשר
להחםשאינואחריניבמיליחביתיןלעשותמפרש



מע"שלעשותןאפשרשאיבשבתנוהגיןולכןמים
חמיןלעשותמביאפ"זסוףובשקליםופשוט.

והבלילהדהטגוןדסוברנראהכאןאמנםלרבוכה,
אופה,ואח"כמטגנהלמ"דובפרטבלילההיה

בלילהזהיתכןלאבכליקידושדבעילדידןאמנם
ודוק:

בגדי ישע

חוץרבינוומ"שמרןוכתבוכו'.עושיןהזהכסדר
למלךמשנהלהרבוראיתיעיי"ש.וכו'שבתמלילי

קנ"דסי'איסרלןמוהר"יממ"שמרןעלשהקשה
מהוהנהעיי"ש.כללאיסוראדליכאעדוכו'

ליקשהלענ"דמוהרי"אמדברימרןעלשהקשה
כתבשל"טסי'או"חבב"ידמרןוביהמניהמרןעל

להכותשאפי'בפכ"גהרמב"םעודכתבבד"ה
דיומאבפ"קהמשנהבפי'וכמ"שעדוכו'באצבע

באצבעלפניודמכיןדטעמאמשמעעיי"שוכו'
שלאומהבמקדששבותשאיןמשוםהיינוצרדה
להדיאוכ"כדיוקזהאיןבתלמודאבהדיאהזכיר
לוהתירולמהדהכאמרןכדבריואיעיי"שבכ"מ

בעניןלהקיצואפשרהרידרבנןשבותעללעבור
לולספקוכגוןהשבותעללעבורשלאבעניןאחר

התירוולמהבהםאיסורדליכאוכדומהידכלאחר
פרושים את הדבר לעבור אאיסור דרבנן וצ"ע:

היהרבינוממ"שהתנאהרבתושהקשהמהאך
מלבניןהיולמהמרןכדבריואיוכו'זקןגדולכהן
א"ככללאיסורדליכאאיתאדאםליקשהוכו'
דליתכיוןלכ"גלהתירהוצרכוואמאילמימראמאי
בב"ילמרןמצאתיהחיפושואחראיסורא.בהו
בשבועותהמרדכימשםדכתבר"אסי'סוףיו"ד
גזירתמשוםיותרלאסורראויזהודברוכו'

האזו.כסבראמרןפסקוכןעיי"שוכו'מרחצאות
גזירתמשוםאסורבחולאףזהדדברקמן

דאיןמשוםבמקדשאלאהתירוולאמרחצאות
כנה"גשיירילהרבמצאתישובבמקדש.שבות

מהרדב"זמשםשםדכתבהרמב"םעלבחידושיו

עדוכו'רבינומלשוןלהביןשרצהמידישצ"הסי'
שהןכמותוהברייתאהמשנההרבלהוונקיט

דגםהרבמדברידמבוארלדעתהראתאתהעיי"ש.
ולאמרחצאותגזירתמשוםאיסוראאיכאבהא

דכתבמל"מהרבדבריהיפךבמקדשאלאהתירו
אהדדיערבונהודלאומאיכללבהואיסוראדליכא

איסוראבהואיתלעולםאבלהרבתירץכבר
ביןהרדב"זלדבריביןבאופןמוהרדב"ז.וכדכתב
איסוראאיכאלעילדאייתינןהמרדכילדברי

אלאהתירוולאצונןלתוךחמיןמיםלערובי
דטעםואיבראבמקדש.שבותדאיןבמקדש
חוםאולודימשוםדאסירדטעמאשכתבהרדב"ז
נגעושבתאיסורומשוםהצונניןהמיםאתשמחמם

הרמב"םמדברימשמעדבהדיאתמוההואבה
מיםלצוקומותרשםכתבשהרידשריבפכ"ב

והואהחמיןלתוךצונןאוצונניןמיםלתוךחמין
הרבהמחממןשהואמפניראשוןבכלייהיושלא
יהיושלאוהואשמ"שברורודברשםמרןוכתב
אבלחמיןלתוךאצונןאלאקאילאראשוןבכלי
קמןהאע"כשרינמיראשוןבכליצונןלתוךחמין

משוםוליכאהואגמורמותרזהדדברלהדיא
שרינמיראשוןבכלישהוחמוואפי'חוםאולודי

דאסורדכתבהמרדכיטעםכפיאךמרןוכדכתב
גדוללכהןאלאהתירוולאמרחצאותגזירתמשום
חמיןמיםליתןדאסורמוכחבמקדששבותדאין
הרמב"םעלבחידושיולהפר"חועייןצונן.לתוך

מ"שהכפוריםיוםעבודתבהלכותחייםמיםבס'
איןאךקדשובדבריולתתלשאתוישזהבענין

הפנאי מסכים:

הר המוריה

דקי"לואע"גוז"למרןכתבוכו'.שםהדלוקין
הםזריזיםדכהניםמשוםבמקדששבותדאין

הכאשאנישבותאלאאינובשבתנרוטלטול
ע"זוכתבעכ"למע"שהדלוקיםבנרותדאפשר
בכתביומהרי"אממש"כוק"לוז"להמל"מ



בשבתבאצבעודלהקישקנ"דסי'הדשן][תרומת
בקשמדתנןראיהוהביאשריהתינוקלשתק

מידקולאוכו'בפניומקישיןכהונהפרחילהתנמנם
במצריףכדמסיקבמקדששבותשאיןמשוםעלה

דאיןמשוםטעמאלאוע"כמר"ןכדבריואםגחלת
אחרבעניןלהקיצואפשרהיהדהאבמקדששבות
תושריבמדינהאףדהקשההואדטעמאע"כאלא
היהיוה"כעבודתמהל'בפ"ברבינוממש"כק"ל

באשברזלשלעששיותמלבניןחולהאוזקןכה"ג
צנתןלהפיגכדיבמיםאותםמטיליןולמחרמבערב

במיחמיםמיםמערביןאובמקדששבותשאין
היולמהמרןכדבריואיצינתןשתפיגעדמקוה

במיםאותםמטיליןולמחרמבערבעששיותמלבנין
אחרבתיקוןשאפשרמאחרשבותעלעובריםוהיו

מבערבחמיןמיםלהחםשהואשבותאיסורדליכא
איסוראדליכאהמקוהבמיאותםיערבוולמחר

פכ"גבכ"מדהאלהקשותהו"לויותרעכ"לכלל
יעו"שבמקדששבותדאיןהטעםכתבשבתמהל'

באמתשתמהוכמואדידיהדידיהלהקשותוהו"ל
דמרןי"לממהרא"ישתמהומהיעו"ששםהמגיה

של"טסי'או"חבב"יוכמש"ככוותיהס"ללא
ותביןהיטיביעו"שסק"בבמג"א(ועיי"שיעו"ש

וצ"לודו"ק)היטיביעו"שלק"מהב"יקושיתכי
אפשרדלאשאנידהתםמרןדדעתכרחךעל

דהל'דפ"במהאשהקשהומהאחר.בעניןלהקיצו
אפשרדאה"ני"לולכאורהיעו"ש.יוה"כעבודת
למקוהחמיןהטלתע"ילעשותדאפשרבמקום
דיש(אועששיותליבוןע"ילעשותדאיןדאה"נ
עבודהצורךהיאדהתםלפיטפיעדיףדהתםלחלק

ב'בפ'מש"כהמעייןאמנםבזה)וצ"עהכאמשא"כ
טפימרווחבתירוץיתיישביוה"כעבודתדהל'

וע"עה"גה'פרקלעילעודמש"כועייןיעו"ש
לקמן הל' קרבן פסח פ"א הי"ז יעו"ש היטיב.

יבנהוה'הבחירה.ביתהלכותלהסליקאובזה
הכללדעתיערה.ממרוםרוחועלינובמהרה.
והסורגוהחילוהעזרה.הביתבניןברורה.בידיעה

והבנייה והגיזרה. בעיר הבנויה על תילה והבצורה.

יד איתן
משוםלאוטעמאע"כמרןכדבריואםבמל"מ:

זהטעםכתבעצמומרןאךכו'.במקדששבותדאין
פכ"ג דשבת:

יצחק ירנן
דאיןדקי"לואע"גמרןכתבוכו'.שבתמליליחוץ

הדולקיםבנרותדאפשרהכאשאניבמקדששבות
אתימקוםהנהאלודבריווע"פעכ"ל.שבתמערב
דתנןאהאדיומאבפ"קבש"סלידקשיאלמאיליישב

היולאתנאהשחיטהזמןשיגיעעדאותוומעסיקין
דאמאיבפהאלאבכינורולאבנבללאאותומעסיקין

שבותאיןהריוכינורבנבלאותומעסיקיןהיולא
משוםאלאאינווכינורבנבלניגוןואיסורבמקדש

פכ"גרבינווכמ"ששירכלייתקןשמאגזרהשבות
כיוןקשהלאמרןדבריכפיאמנםיעו"ש.שבתמהל'
אףשבותהתירולאבפהעמולעסוקאפשרדהיה
בדבריטובאליקשההאמנםבמקדש.שבותדאין
וז"לה"דשבתמהל'בפכ"גגופיהאיהוממ"שמרן
גדולכהןלפנימכיןשהיוביומאמדתנןלהקשותואין

ואיעכ"ל,שבותבושאיןמקדשדשאניבאצבע
באצבעלהכותהותראמאידלכאןמרןכדברי

אףשכןוכיוןאחרבעניןלהקיצואפשרהריבמקדש
ליישבונראהכאן.וכמ"ששבותמשוםאיכאבמקדש

בשבותדוקאאלאזהחילוקמרןכתבלאכאןדעד
הדברדקרובוכיוצאנרדטלטולהךכגוןחמור

דאפשרכיוןהאיכיכלומבעירומכבהלהטותשיבוא
לפניושמכיןגדולכהןגביאבלהתירולאהכיבלאו

הדברשרחוקשירכלייתקןשמאשהואבאצבע
לנגןדבשלמאשירכלילתקןיבואאצבעשמהכאת

ע"ייקלקלשמאלתקןשיבואהדברקרובשירבכלי
לכהןאותומעסיקיןהיולאומשו"הויתקנהוהשיר
חמורשבותדהוילעילוכדכתיבנאבפהאלאגדול

קלשבותשהואאצבעבהכאתברםוכדכתיבנא
לאאחרבעניןלהקיצושאפשראףוכדכתיבנא

בדבריומצינובמקדש.שבותשאיןמאחרחיישינן
וכדכתיבנאלשבותשבותביןחילוקהראשונים

והעליוןד"הע"בק"בדףבעירוביןהתוס'וכמ"ש



התירולאוגדולהתירוקטןששבותבלחההאובד"ה
דבשבותרבינובדעתדס"לנקחממנוא"כיעו"ש

קטןובשבותבלא"השאפשרכללהתיראיןגדול
התירו במקדש אף דאפשר בלאו הכי וכדכתיבנא.

ממ"שמרןדבריעלשהקשהמל"מלהרבוראיתי
אתלשתקבשבתבאצבעודלהקישאיסרלןמהר"י
וכו'להתנמנםבקשמדתנןראיהוהביאשריהתינוק

ואםוכו'במקדששבותשאיןמשוםעלהמידקולא
שבותדאיןמשוםלאוטעמאכרחךעלמרןכדברי

ואחרעכ"ד,וכו'אחרבעניןלהקיצואפשרדהאוכו'
מציהוהדאיךטובאתמוהיםדבריורבההמחילה
נמיבמקדשאסורהוהדאימשוםדמותרלהכריח

מרןהריאחרבעניןלהקיצודאפשרכיוןאסורהוה
אחרבעניןכשאפשרביןבכךהמחלקשהואגופיה
ס"ללפניודמכיןגדולדכהןבההיאאפ"האפשרללא

להקיצודאפשראףבמקדששבותדאיןמטעםדמותר
צריךכרחךעלוא"כשבתבהל'וכמ"שאחרבענין
שבותביןבעניותיחילקתיוכברלעניןעניןביןלחלק
מהוא"כלעילוכמ"שקללשבותטלטולכגוןחמור

קושיא יש מדברי מהרי"א לחילוק זה.
מדברימרןעללהקשותאיןנמיבלא"הולענ"ד
אסורדלרבינופליגיהדיןדבעיקרמאחרמהרי"א
ההיאמכחמתירומהרי"אבשבתבאצבעלהכות
פליגדמהרי"אאףרבינולדעתמחלקמרןא"כסוגיא
זה.בחילוקפליגה"נהדיןבעיקרדפליגדכמובכך
חמורשבותביןמרןלדעתדכתיבנאזהחילוקוע"פ

מהאמרןעלקשהדהוהמאיניחאקללשבות
יבלתחותכיןמתניתיןק"גדףבעירוביןדאמרינן
דבריולפיבש"סויעו"שבמדינהלאאבלבמקדש

מערבהדלוקיםבנרותדאפשרדכלכאןשכתבמרן
אפשרנמייבלתגביא"כשבתדחינןלאשבת

פ'וברישבש"סשםשיעו"שוכמומאתמוללעשותו
זהחילוקוע"פיעו"ש,ס"אדףבפסחיםדבריםאלו

קלשבותהואיבלתדחתיכתליישבישדכתיבנא
ודו"ק.

מהלכותבפ"ברבינוממ"שמל"מהרבהקשהעוד
חולהאוזקןהכהןהיהשאםהכפוריםיוםעבודת
למהמרןכדבריואיוכו'ברזלשלעששיותמלבנין

מיםלהחםאפשרשהיהכיוןשבותעלעובריןהיו

דזהליישבישולענ"דיעו"ש.איסוראביהדלית
היינוהמקוהבמיחמיןמיםמערביןאורבינושכתב
צריךדלכתחילהעששיותלליבוןאפשרבשאי

ויחםדפריךביומאשםהירושלמיע"פוהואעששיות
גדולכהןראינואומריםיהיושלאכדיומשניחמיןלו

דתלמודאלישנאמשמעוהכישאוביםבמיםטובל
מטיליןהיוברזלשלעששיותיהודהר'דאמרדידן

חמיןלוומחמיןדקאמרמתני'דלפרושיוכו'למים
כדמשמעולאעששיותע"ידהיינווקאמרקאתי
מוכרחוא"כמיםלודמחמיןדהיינודמתני'סתמא
דמ"שהירושלמיעםדידןתלמודאפליגידלאמאחר
דלאהיכאבדיעבדהיינוחמיןמיםמערביןאורבינו
לכתחילהאבללליבוןאפשרדאיהיכאאוליבנו
היומשו"הוהשתאחמיןלמיםולאללבןצריך

יאמרושלאכדיבליבוןדרבנןשבותעלעוברים
בירושלמיוכמ"ששאוביןבמיםטובלגדולהכהן
החכםזימניהבלאנקצץוטוברך[מחתניודוק.

הנעלה יעקב הלוי נ"ע].

מחנה ישראל

שבתותמליליחוץלילהבכלעושיןהזהכסדר
דאיןאע"גבכ"מז"למרןכתבאור.בידםשאין
וכתבבדולקים.דאפשרהכאשאניבמקדששבות
מוהר"יממ"שליהדקשיאז"ללמלךמשנההרב

דהקשהקנ"דסי'ח"ב]הדשן[תרומתבכתבים
להכותבמקדשמדשרינןשריתינוקלהשתיקבאצבע
במקדששבותאיןש"מדייקינןולאבאצבע

הממונהבפ'גחלתמצרףגבילהתוס'כדדייקינן
לאוטעמאכרחךעלז"למרןכדבריואייעו"ש
בעניןלהקיצואפשרדהריבמקדששבותדאיןמשום
אףדהקשהמשוםהואטעמאכרחךעלאלאאחר

שאלתואחרז"ל.דבריותורףע"כשריבמדינה
וביהמיניהלאקשוייהו"לעדיפאלדבריוהמחילה

משוםאסיראבאצבעדהקשההרמב"םמ"שעלדהא
כ"גבפ'כמ"ששירכלימשוםגזרהקולהשמעת

ביקשמדאמרינןלהקשותדאיןמרןכתבשבתמהל'
וזהבמקדששבותאיןדהתםלפניומכיןלהתנמנם

אמרינןלאאחרבעניןדאפשרדהיכאכאןמ"שסותר



מוהר"ימדבריעליולבאלנוומהבמקדש.שבותאין
דלאשל"טסי'בב"יכמ"שאצלושדחוייםבכתבים

קשהוזוהרמב"םנגדלפסוקדקדוקיובעיניוישרו
מן הראשונה.

ז"למרןקאמרדכיליתאקושיאדאעיקראי"לומיהו
שבותאיןאמרינןלאאחרבעניןדאפשרדהיכא

בעניןמאתמוללהעשותדאפשרהיכאהיינובמקדש
דולקותדנרותהאכגוןבשבותפוגעיהיהשלא

דטעמאתדעביהמטופשיעותאדמשוםיוםמבעוד
חזינןוכיהםדזריזיםמשוםבמקדששבותדהותר

הדרימתקניולאלתקונידמציפשיעותאבהו
אלאמאתמולאפשרדאיהיכאאכןלאיסורייהו.

דכיוןמהדרינןדהיתראאמידימשוםלאליומיהדבעי
דגביוהיינואורחיהכיעבדינןבמקדששבותדאין

ואיןכדרכןדמכיןרבנןאמורלהתנמנםביקש
אפשרולאבמקדששבותדהותרכיוןחוששין
הקלהקלאחרמדקדקיםאיןהאכידכלמאתמול

משנההרבבכונתולהביןשרצהכמוודלאתחילה
ומעתהקאמרלגמריאחרבעניןדאפשרדכללמלך

סרו מהר תלונות הרב ז"ל ומאי דאתאן עלה וק"ל.

[ראיה]מאותהגםאנחנונקייםדרכנוע"פובכן
להחםאפשרדאידכיוןברזלשלמעששיותשהביא
עבידבעיאיליומיהדמתבעייוהכ"פבערבהמקוה

ודחויהשהוחמומחמיןעבידבעיואיעששיותע"י
ודכוותיהדעששיותההיאגםדהריגבייהושבותהיא

ועייןבמקדש.לזריזיםוהותרשבותאלאאינה
לנרותעיקרכלדמיאולאצ"ה.סי'הרדב"זתשובת
והכלבולגמורשבתמערבדאפשרדהתםדולקות
הנרדטלטולשבותהותרלאודאידבהאמתוקן

אלודפ'מההיאז"למרןלדבריוראיהביומיה.
אינםיבלתווחתיכתוהבאתוהרכבתובפסחדברים
דאיןאמרינןולאמאתמולדאפשרמשוםשבתדוחים
פ"אכתבדהרמב"םואע"גהמפרשים.כפירוששבות
וכו'בכליאפי'חותכהיבלתדחתיכתפסחדקרבן
מאתמולדאפשראע"גאלמאשבותדאיןמשום

לח"מהרבעלהתהיכברבמקדש.שבותאיןאמרינן
מאתמולדאפשרהיכאמיהושבותדאיןדנהיוז"ל

חמורמשבותבשבותיןלחלקוהוזקקלןשרילא
דרכוולפייעו"ש.אליוראוייםודבריוקללשבות

ע"פדעששיותלההיאלהליץבראשישמקוםהנה
לענ"דוהנראהלכךזקוקדאינואלאהשבותיןחילוק
בזהודימידילאתווכעתהנכוןהואז"למרןבכונת

דכתיבנא.

מעשה רקח

דטלטולדאףז"למרןכתבוכו'.שבתמליליחוץ
שבותואיןשבותמשוםאלאאסורהאינההנר

מערבהדלוקיןבנרותדאפשרהכאשאניבמקדש
בודקיןאלאשכתברבינודבריהןוהןע"כשבת

ממ"שקשהאךשבתמערבשםהדלוקיןבנרות
גדולכהןהיהד'הל'הכיפוריםיוםדעבודתפ"ב
באשברזלשלעששיותמלבניןחולהאוזקן

שתפיגכדיבמיםאותםמטיליםולמחרמבערב
חמיןמיםמערביןאובמקדששבותשאיןצינתן

כדבריאיתאואםע"כצינתןשתפיגעדהמקוהבמי
למההשבותדוחיןאיןבלא"הדאפשרדהיכאמרן

התםכדאיתאשבותבהםדישהעששיותמטילין
בהםשאיןחמיןהמיםבהטלתדאפשרכיוןבגמ'
כלוםתירץולאז"להמל"מהקשהוכןאיסורשום

והניחושםרבינועלהקשהז"להפר"חגםעיי"ש
עבודהצורךדהויהתםדשאנינראהולענ"דבצ"ע.
ועודהםגמורצורךגדולכהןשלהטבילותשהרי
לודידאםגדולהכהןחולשתלפידהכלנראה

ועודהעששיותמטיליןלאוואםאה"נחמיןבהטלת
שהרייותרמועליןהיושהעששיותדמסתברא

שמטיליןחמיןוהמיםטובלהיהטבילותחמש
שבכלהעששיותמשא"כלערבעדיצטננובבקר

טבילה היו יכולין להטיל:

מרכבת המשנה

מהל'פכ"גמ"שועי'מל"מעי'שבת.מליליחוץ
שבת ה"ד.


