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 יומא מה
 משה שווערד 

 

 

 ספר איזהו מקומן .1

 
 

 ספר בניהו בן יהוידע על יומא דף מד/ב  .2
נת תפשטות ובחיהויש בהם בחינת  וידוע מה שאמר רבינו האר"י ז"ל שהגבורות הם חמשה כי הזהב הוא סוד הגבורות נראה לי בס"ד הטעם שהם שבעה מיניםאמר רב חסדא שבעה זהבים הם. 

חמשה טות הוא בנמצא סוד ההתפשמשה גבורות מתפשטים בחסד גבורה תפארת נצח והוד בסוד התפשטות וביסוד הוא כללות כל החמשה גבורות ובמלכות כללות דכללות. כללות דהיינו כי הח
ההתכללות  ת ב' כנגדואות ה"א כנגד התפשטות לבדה ואויסוד ומלכות וזה נרמז באותיות זהב שהוא אות ז' קאי על ההתפשטות והכללות שהוא בשבעה ספירות  וסוד הכללות הוא בשתי ספירות

 לבדה ולכן שבעה זהבים הם כנגד שבעה ספירות של התפשטות והתכללות:

 

 ספר בניהו בן יהוידע על יומא דף מה/א  .3

וא הב סגור מקשים למה ביום הכפורים יהיה דומה לדם פרים והלא זהבכל יום היה זהבה ירוק והיום אדום והיינו זהב פרוים. 

זה שביעי הוכמו שאמר הפסוק באמור ]כ"ג כ"ז[ אך בעשור לחודש ה ונראה לי בס"ד כי זה היום נקרא יום הכפורים. יקר יותר

ותיות אוהוא כי , ואם תסיר כ"ו מן כפורים ישאר פרים, ונקרא כפורים מלא בוא"ויום הכפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם 

ותו עושים אויתמתקו על ידי העבודה ש"ר דינים והם כפולים הרי הם פרים לשון רבים, כי מנצפ"ך הוא פ פרים מורים על הדין

ת ה בקדושוכמו שנאמר ]ויקרא ט"ז ל'[ כי ביום הזה יכפר עליכם וכו' לפני ה' תטהרו כלומר כל עבודתכם תהי היום לשם ה'

ספר משיתחברו אותיות כ"ו שהם  הדיניםהמחשבה שהיא לפני ה' גם תכונו לשם ה' ואז תטהרו שתושלם כפרה שלכם במיתוק 

ם ותו היואולכן עושים הזהב של . שם הוי"ה עם אותיות פרים שמורים על הדינין ובזה יהיה אצלכם צירוף כפורים לטהר אתכם

וא ה' שה דומה לדם הפרים להורות שצריכין היום הזה להשלים ולתקן אותיות פרים לעשותם כפורים על ידי הכונה שתהיה לשם

ים . או יובן בס"ד הטעם שעושין את המחתה מזהב הדומה לדם הפרים לרמוז לו שצריך אחר הקטרת הקטורת בפנפר כ"ומס

 להזות גם כן בפנים מדם הפר תחלה שאם שינה והזה מדם השעיר תחלה עבודתו פסולה:

 

 סדר קרבנות  -נוסח ספרד  -סדור תפלה  .4

ה לכל נה מנים היו בה. שלש מאות וששים וחמשה כמנין ימות החמה. מנתנו רבנן פטום הקטרת כיצד שלש מאות וששים ושמו

ן ושלשה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול מלא חפניו ביום הכפורים. ומחזיריום. פרס בשחרית ופרס בין הערבים. 

 :למכתשת בערב יום הכפורים. ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה

 

 רדב"ז חלק ד סימן להשו"ת רדב"ז חלק ד סימן להשו"ת  .5
בה קאי אשעת  אי יוסיףאלא אם יש שם קודם ו )אלף קט( שאלה על ברייתא זו שאנו רגילין לומר פטום הקטרת כיצד כו' דקשיא בה טובא דקתני וג' שהיה מוסיף בה כ"ג ולשון מוסיף לא שייך

שירים  ה באה שלו' ותו דמלא חפניו הוא קרוב לפרס דהא תני בר קפרא אחת לששים או לשבעים שנה היתהפטום הכי איבעי ליה למיתני ומחזירן למכתשת בערב יוה"כ וכ"ג נוטל ממנו וכ

 קיים בה מצותלתשת כדי "ל למתני ומחזירן למכלחצאין ולמה היו ג' מנים יתרים לצורך מלא חפניו של כ"ג.   ותו כדי לקיים בה מצות דקה מן הדקה והא הוי טעמא למחזירן למכתשת והכי הו
 דקה וכו' ונוטל ממנה מלא חפניו:   

תשובה צריכין אתם לדעת כי ברייתא זו אינה שנויה בשום מקום בלשון זה אלא מסדרי התפלות חברוה מפסקי ברייתות שנויות 

כ"ג  אלא ה"ג וג' שהיה מוסיף בה.   ומ"מ לא גרסינן הכא ומחזירן למכתשת כו' בכריתות והתם לא קשיא כלל תעיינו שם

 ונותן טעם לב' הדברים כדי לקיים בה מצות דקה כו' ונוטל ממנו מלא חפניו כ מחזיר למכתשתן /מחזירן למכתשת/בעיוה"
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דבעינן ממנה ולא כולה ולכך היו  ונוטל ממנה מלא חפניו כדי שתהיה נטילתה מדקה מן הדקה שמחזירם למכתשת כדי שתהא דקה מן הדקה

את הכל בפעם אחת והכל לפי מה שהוא אדם ולבינוני היה שיעורו פרס או יותר מעט ומכל השנים לא היה שם מותר כשתחשוב שנים מעוברות  ג' מנים שאפי' הגדול שבאדם לא יוכל לחפון
.   ואם תאמר והלא כל מותר ריש כריתותופשוטות זולת מותר החפנים של יוה"כ והכל לפי החפנים וממנה היה מותר לששים או לשבעים שנה ואז היו מפטמין לחצאין וכן כתב רש"י ז"ל ב

י היה שם מותר ס' רבעי קבין של מלח הששים שנה אינו כי אם ק"פ מנה ומחצה הקטר הוא קפ"ד כ"ש כשתסלק פרס בכל יוה"כ לחפינת כהן גדול שהם שלשים מנה לששים שנה.   וי"ל שהר

ומה שהיה מתפזר בשעת שחיקה דא"א בלא"ה אפילו לבקיאין וזריזין הכרעות המשקלות היו שם ומלא  סדומית רובע לכל שנה שהרי שס"ח מנים היו מסמני הקטרת וכן כתב רש"י ז"ל התם
 רובע הקב כנ"ל:   

    

 הגרי"ז על מסכת כריתות דף ו ע/ב  .6

ן דקה מ הךבגמ' ושלש מנין יתירין וכו' נותן אותה למכתשת בערב יום הכיפורים ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה, 

ם אושאלתי , ]ראה דאינו דין בחפצא, דהא אין שיעור לא לדקה ולא לדקה מן הדקה, ורק דהיא מצות שחיקה שניההדקה נ

ת ת קטורבשחיקה זו ליכא דין עשיית קטורת עלה דהא כבר נעשית הקטורת ורק דהיא מצוות שחיקה בעלמא, או דמ"מ דין עשיי

 [:קעלה, ונפק"מ לענין דצריך עשיה בקודש, ואמר שיש להסתפ

 

 שפת אמת מסכת יומא דף מה עמוד א .7

נה כיון דלא ש דאי לאו דתנא בי' קרא הו"א שאינו אלא למצוה קשה דילמא אצטריך לעיכובאבגמ' ת"ר דקה מה ת"ל כו' 

רשה זו רים בפעליו הכ' לעכב, ]דאי לאו דכתי' כאן דקה גם ביו"כ לא הי' מעכב דמאי דכתי' חוקה לא קאי אלא על הדברים האמו

ה עשן השתא דכתי' דקה ביו"כ אפשר דגם בקטורת של שאר ימות השנה מעכב כמ"ש המל"מ )פ"ב מה' כה"מ ה"ג( גבי מעל אבל

סברא ד, ]איברא דלפמ"ש התוס' בשבועות )י"ד( ד"ה שנה ואולי יש איזה עיכוב אחר על זהדילפינן מקטורת דיוה"כ ע"ש[ 

 מ אבל לקמן )נ"א ב( בתו"י ובריטב"א משמע דלא ס"ל כן[:הוא לדרוש קרא יתירא למצוה מקודם דנדרוש לעכב לק"

 

 אלישיבהערות מהרב  .8

 
 

 מלאכת טוחן אות טו  -ספר אגלי טל  .9
ו וא"כ עוד ו טחינתהיינ שהי' מחותך דק דק וכו'. הנה סילקא שהיה מחותך דק דק וכתשו בשבת לפי פי' הר"ח והערוך המובא לעיל סק"ז פשיטא דחייב מאחר דחתיכתו לאו

בישולו.  יבין עלן חיא הי' נעשה בו מלאכת טחינה כלל. אך לרוב הפוסקים דחייב על חתיכתו אף דכתישתו טוב לו יותר. יש לומר דדומה לנתבשל כמאכל ב"ד דשוב איל

"ט לוקה ונה ביו]ה"ב[ מהל' יו"ט דב ויש לומר להיפך דכיון שתחילה לא הי' בו רק תולדה לטוחן והשתא נעשה בו טחינה ממש יתחייב. וכדמות ראי' לזה מרמב"ם פ"א

לדה לאב תוך מתומרינן משום דבונה אינה באוכל נפש לעולם ואין לומר בו מתוך ואף דמגבן בשבת חייב משום בונה וביו"ט מותר לכתחילה מה"ת. וצ"ל להרמב"ם דלא אמ

צ"ע. אבל ומלאכה  סי' ע' אות ד'[ בהא דפסחים ה'. גבי מצינו להבערה שהוא אבדהאב לא הותר. וה"נ אב מלאכת טוחן מעולם לא הי' בו. ועמ"ש בביאור מלאכת מבעיר ]

ל יוה"כ קטורת שוהא דהכותש סממנין במכתשת ובא אחר וחזר וכתשו עד שיהי' דקה מן הדקה נראה לי שפטור דזה דומה לבישול כמאכל ב"ד דשוב אין חיוב על בישולו. 

תות ו' ע"ב ]ובכרי הדקה. ואלמלא שהי' חיוב מלאכה דאורייתא בדבר מסתמא הי' כותשין ביוה"כ עצמו כדי שלא יפיג ריחה שמחזירין למכתשת בעיוה"כ כדי שתהי' דקה מן

חינה טן חיוב א דאישהי' מקפידין על הפגת הריח[ ולא הי' חוששין על שבות דאין שבות במקדש אלא ודאי משמע לכאורה דמלאכה דאורייתא יש בדבר. התם היינו טעמ

. מה ה וביומא מ"הכיון דכתיב בקרא דק והכותש לקטורת יוה"כ אינו חייב עד שיהי' דקה מן הדקה רק כשנטחן כ"כ עד שראוי לדבר הצריך לו. לעולם

"ז וכ. לעכב כל דבר הנאמר בפרשה וגבי יוה"כ כתיב חוקה תלמוד לומר דקה והלא כבר נאמר ושחקת ממנה הדק אלא להביא ]לפני ולפנים[ דקה מן הדקה

ן ולא חשוב טחינה מקמי הכי. ממילא השוחקן כדי שתהי' דקה מ שאינה דקה מן הדקה אינה מוכשרת כלל לעבודת יוה"כ

 :הדקה היא היא טחינתן וחייב

 

 פ שכבראע" דקה מן הדקה )ב( דחייב כשטוחן לשיעור ,דקה מן הדקה ב' חידושים: )א( דאינו חייב עד שטוחן לשיעור 

 יהיה ראו, דע"י טחינה שנדקה מן הדקה ל ידי טחינה ראשונה, ולכן חייב כשטוחן לשיעורנטחן, דאינה ראויה בכלל ע

 

 תוספות ישנים מסכת יומא דף מה עמוד א .10

 :או שאר כהנים לסייעו להפך בצנורא או שום צורך כהן ראש בית אב וסגן שעולין עם כהן גדולבאמצע.  עוליןהיום 
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 רש"י מסכת יומא דף מה עמוד א .11

 ל כל השנה.הרי הוא כקטורת ש -אבל קטורת של מזבח הפנימי , ליטול ממנה גחלים לקטורת של לפני ולפנים -לבו ביום שמוסיפין 

  

 הלכות עבודת יוהכ"פ פרק ב  -רמב"ם יד החזקה  .12

נים ום הכה)ה( בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור כשאר הכהנים והיום מקדש מקיתון של זהב משום כבודו בכל י

שזכה  בכל יום מי והיום עולים באמצע ויורדין באמצע לפני כהן גדול כדי להדרועולים במזרחו של כבש ויורדין במערבו 

יגעו במחתה חותה במחתה של כסף ומערה האש למחתה של זהב והיום חותה כהן גדול במחתה של זהב ובה נכנס להיכל שלא ל

ידה  כל יוםבעה קבין ושל היום שלשה קבין ובכל יום היתה כבידה והיום קלה ובבתוספת עבודה וכן מחתה של כל יום מחזקת אר

ם ארבע והיום היו ש בכל יום ויום היו על המזבח שלש מערכות של אשקצרה והיום ארוכה כדי להקל על כהן גדול שלא ייגע 

 :כדי להדר המזבח ולעטרו מוסיפין מערכה

 
  # 25עיין לקמן 

 

 וד ארש"י מסכת יומא דף מה עמ .13

 .מוסיפין עליו מזה -שאם אין אש של מערכה גדולה מתגבר  - של קיום האש

 

 הלכות תמידין ומוספין פרק ב  -רמב"ם יד החזקה  .14

ניה ש)ד( שלש מערכות של אש עושין בראש המזבח בכל יום ראשונה מערכה גדולה שעליה מקריבין התמיד עם שאר הקרבנות 

שנאמר  האש מצותאלא לקיים  שלישית אין עליה כלוםקטיר קטורת בכל יום בצדה קטנה שממנה לוקחין אש במחתה לה

 אש תמיד תוקד:

 

 רש"ש מסכת יומא דף מה עמוד א .15

כה והיה לזה מער ל"י מדוע לא פי' כפשטיה דגזה"כ הוא שיהיה אש תמיד על המזבחרש"י ד"ה של קיום האש. שאם כו'. 

קטיר . ואם נצרך להניחין אותה עד שיכלו האש והעצים ותכבה מאליהומערכה גדולה אם לא היה צורך בה להקטיר מבפ"ע. 

 ורואים שהאש הולך וכלה מוסיפין עליה עצים כדלעיל בר"פ:

 

 מצות הדלקת אש על המזבח בכל יום   : ספר החינוך מצוה קלב .16

כלומר  תמיד תוקד על המזבח, ובא הפירוש של תמיד, )א( להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד, שנאמר ]ויקרא ו', ו'[ אש

יא וה להבלהשים בו עצים בבקר ובין הערבים, ובביאור אמרו זכרונם לברכה ]יומא כ"א ע"ב[ אעפ"י שהאש יורד מן השמים מצ

 מן ההדיוט.   

י אקריב, ובלא אש ואל יקשה עליך לאמר מה היא מצוה זו, והלא עכ"פ היה להם להבעיר אש לצורך הקרבן שנתחייבו לה

נם , וכמו שדרשו זכרוכי מצוה זו בפני עצמה היא, כי מלבד אש הצריך לקרבן היו בוערים אש במזבח למצוה זואפשר. 

 לברכה ]שם מ"ה ע"א[ שלש מערכות של אש מן הכתובים, כמו שנכתוב בדינין של מצוה זו.   

ל ל אל בני אדם בטובו הגדו-ים גדולים אשר יעשה האמשרשי המצוה, הקדמה, ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם כי ניס

ם ילעולם יעשם דרך סתר, ונראים הענינים נעשים קצת כאילו הם בדרכי הטבע ממש או בקרוב לטבע, כי גם בנס קריעת 

ה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרב ה'סוף, שהיה נס מפורסם, כתוב שם ]שמות י"ד, כ"א[ ויולך 

 עו המים, והמשכילים יבינו כי ענין סתר זה למעלת האדון ושפלות המקבל.   ויבק

א לפי הדומה שהאש היורדת ל. ומזה הענין ציונו להבעיר אש במזבח, אע"פ ששם יורד אש מן השמים, כדי להסתיר הנס

"א[ כ]שופטים ו',  וןושל גדע]ויקרא ט', כ"ד[  היתה נראית בירידתה, מן הטעם שאמרנו, חוץ מיום שמיני של מילואים

 .   שהיתה נראית]שם י"ג, כ'[  ומנוח

הוא ונראה על צד הפשט ש. מלבד האש הצריך שם לקרבן ועדיין אנו צריכין לומר מהו ענין המצוה להדליק אש על המזבח

 הברכהנו שכענין מה שכתבנו במצות לחם הפנים, שהאדם מתברך לפי מעשיו שהוא עוסק בהם לרצון בוראו, ועל זה הדרך אמר

סק עוכמו כן הוא . מצויה בכל לחם חול מתוך עסקינו במצוה בלחם קודש, כאילו תאמר על דרך משל שהברכה תתפשט במינה

 המצוה באש בכל יום שיתברך האדם בענין האש שבו.   

דם ומהו אש זה, הוא הטבע שבאדם, כי מן הארבעה יסודות שבאדם הוא אש והוא ראש לארבעתן, כי בו יתחזק הא

וכן  וענין הברכה הוא שלימות, כלומר דבר שאין בו חסרון ולא מותר,. ויתנועע ויפעל, ועל כן צריכה הברכה בו יותר

ך האש שבאדם צריך לברכה זו שיהא ממנו באדם מה שצריך אליו, לא פחות כי יחלש כוחו, ולא יותר כי ישרף בו, כדר

נוסף ובני אהרן הוסיפו באש מבלי שנצטוו ]ויקרא י', א'[, ו. חתבני אדם שמתים בתוספת האש בהם יותר מדי והוא הקד

 .   בו ה'גם בהם אש ונשרפו ]שם, שם ב'[, כי לפי פעולת בני אדם יבואו ענשיו או תנוח ברכת 
ונתנו בני אהרן הכהן אש וגו'. ובבקר  , שנאמר ]שם א', ז'[מדיני המצוה, מה שאמרו זכרונם לברכה ]שם כ"א ע"ב[ אע"פ שהאש ירדה מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט

ל המערכה מצוה על היו עורכין עצים ועושים בראש המזבח מערכה גדולה של עצים, שנאמר ]שם ו', ה'[ ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר. ומלבד העצים הערוכים ע
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ם שנים. וכן מוסיפים גם כן שני גזירין עם תמיד של בין הכהן לעלות למזבח בשני גזירין של עץ, שנאמר ]שם[ ובער עליה הכהן עצים, ומיעוט עצי

 הערבים ומעלין אותם שני כהנים, שנאמר ]שם א', ז'[ וערכו, ושל שחר כהן אחד.   

ן ה לוקחיושלש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום, הראשונה גדולה, שעליה מקריבין התמיד עם שאר קרבנות, שניה בצדה קטנה ממנה, שממנ

ובים שלשה כתבמחתה להקטיר קטורת בכל יום, ומערכה שלישית אין עליה כלום, אלא לקיים מצות האש, שנאמר ]שם ו', ו'[ אש תמיד תוקד וגו'. ו אש

 לה, ואשבענין שהם מורים על שלש מערכות אלה כמו שלמדנו מפי השמועה, שאמרו זכרונם לברכה ]שם מ"ה ע"ב[ על מוקדה ]שם ב'[ זו מערכה גדו

ד'  ים בפרקזבח תוקד בו ]שם[ זה מערכה שניה של קטורת, והאש על המזבח תוקד בו ]שם ה'[ זה מערכה שלישית של קיום האש. ויתר פרטיה מבוארהמ

 מיומא ושני מתמיד.   

 .     ביטלו מצות עשה זוונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה, ואם לא הבעירו הכהנים מערכה שלישית במזבח, 

 

 יומא דף מה עמוד אתוספות מסכת  .17

רק כדאמר בפ והקשה רבי אלחנן במזבח הנחשת שלא היה מקום מערכה אלא אמה ...רבי יוסי אומר בכל יום ג' והיום ד' 

צריך ו [1] א"כ כל הני מערכות היכא הוו קיימי ואמרינן נמי התם גיזרין שעשה משה ארכן ורחבן אמה )דף סב:(קדשי קדשים 

 הכהנים והיו מסבבין המערכה גדולה עד הני מערכות.לומר באמה של הילוך רגלי 

 

 שפת אמת מסכת יומא דף מה עמוד א .18

דמערכה של  חדואפ"ל דהנהו המערכות א"צ להיות בי [2] בתוס' ד"ה ר"י כו' והקשה ר' אלחנן כו' כל הני מערכות היכא הוי כו'

ם רי עציבפי' רש"י בזבחים שם דדוקא הני ב' גז קטרת י"ל שלא הי' אלא קודם הנחת הב' גזירים ]שהי' ארכן אמה, כדמשמע

אז גדולה וואחר שהקטירו הקטורת קודם הקטרת האיברים היו מעלין הב' גזירים על המערכה הדבקר ודביה"ע היו ארוכין אמה[ 

דהא  לעוד אפ"[ 3], ואחר שכבר נשרפו ונתמעטו הגזירים מארכן ורחבן סידר מערכה של קיום האש, א"צ תו למערכה דקטורת

צאו דאמרי' התם בזבחים דגזירין של משה היו אמה על אמה היינו לומר שלא היו ארוכין ורחבין יותר מאמה כדי שלא י

ה להבין מיהו גוף הענין דכל המערכה לא הי' אלא אמה על אמה קש, אבל אה"נ דהיו קצרין ודקין טובאמהמערכה ע"ש בגמ', 

 גו' קטןוגם גבי שלמה דכתי' אלף עולות יעלה וכתי' כי מזבח הנחושת ו כזה איך הקריבו עלי' כמה בהמות על שיעור מועט

ם מה משואכן ברש"י בזבחים )נ"ט ב( משמע שהי' מספיק אמה על א, ]מהכיל, והלא אפי' עשרה עולות א"י אמה על אמה להכיל

 ע"ש[: דאש של שמים היתה ממהרת לאכול

 

 אלישיבהערות מהרב  .19

 
 

 עמוד ב תוספות מסכת יומא דף מה .20

ה מזבח ולמעלאבל סובב שהוא מחצי ה דא"כ היה נפסל בלינה אם ירד אבל על גבי יסוד לא -סודרן על גבי כבש או על גבי סובב 

ל סודרן עאבל כש ועוד אפשר דאיסור יש להורידו מן המזבחריב"א  הרי הוא כמזבח ואין לינה מועלת בראשו של מזבח וכן כבש

 .הסובב והכבש לא מיקרי ירידה

 

 שפת אמת מסכת יומא דף מה עמוד ב .21

דבריהם  לדחות 'ועוד אפשר'יש לעיין אי כוונת התוס' במ"ש בתוס' ד"ה סודרן כו' אבל ע"ג יסוד לא כו' ועוד אפשר כו', 

 :ורידןאו דמילתא בפ"ע כתבו דאיכא איסור לה, דהוי כמו ראשו של מזבח דאפי' כשהורידן ליסוד מ"מ אכתי לא נפסלו הראשונים

 

 תוספות מסכת יומא דף מה עמוד ב .22

כה כי היכי דמצרכינן מער תימה לי א"כ ניבעי לה מערכה בפני עצמה -תמיד שאמרתי לך לא תהא אלא על מזבח החיצון 

פתילות וי"ל כיון דלא היה צריך ליקח שום גחלים למנורה אלא להדליק ה [1] לקטורת בפני עצמה וא"כ נפישי להו מערכות

ה ועוד י"ל מדכתיב תמיד ש"מ שמדליקין אות[ 2] ולא מסרן הכתוב אלא לחכמים יעשו בשביל זה מערכהלא מסתבר ש בעלמא

 מאש הדולקת תמיד והיינו ממערכה גדולה דאי עבדינן לה מערכה בפני עצמה מאי איצטריך שתהא דולקת תמיד.
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 שפת אמת מסכת יומא דף מה עמוד ב .23

לא הדליקו ואפ"ל כיון דבאמת כשהיו זכאין הי' נר מערבי דולק  [3]בפ"ע כו', בד"ה תמיד כו' תמוה לי א"כ ניבעי לה מערכה

א"כ אין סברא שיצוה הכתוב לסדר מערכה להכין עצמו שלא להיות כדאיתא במשנה  כלל ממזבח רק כשמצאו שכבה

ישן הטיבו והנה ראיתי בפי' הראב"ד בתו"כ שכ' דאפשר שאפי' בשעת הנס אחר שהדליק הנרות מנר מערבי ה, כזכאין

לנר  והוא תמוה בעיני דהא ברפ"ב דשבת דמדייק הגמ' מהדלקת המנורה דמדליקין מנר, והדליקו אותו ממזבח החיצון ע"ש

שן ולפי' רש"י שם הדליקו נר מערבי החדש מן הילפי' התוס' שם,  מוכח בהדיא דהדליק הנר המערבי החדש משאר הנרות

 ד דאחר שהדליק הנרות מן הישן הדליק החדש מאש המזבח א"א להלום כללואח"כ הדליקו בו את כולן אבל לפי' הראב"

נר לנר ]דאילו ממה שהדליקו מנר מערבי הישן אין להוכיח דמדליקין מ סוגית הגמ' שם דא"כ איך מוכח דמדליקין מנר לנר

בי' יני' ומליק הנר מערבי כיון דכבר עברה מצותו ע"ש[ וצ"ע ]וגם הראב"ד עצמו כ' בה' תו"מ )פ"ג הי"ג( דהיכא דאפשר להד

 טפי עדיף מלהדליקו ממזבח העולה ע"ש[:

   

 אלישיבהערות מהרב  .24

 
 

 ג(אות ) סימן לב -קדשים  -ספר מקדש דוד  .25

"ב( עוהנה אמרינן ביומא )מ"ה ומערכה שניה של קטורת מסדרין מערבה משוך מן הקרן ד' אמות כדאמרינן בתמיד )כ"ט.( 

 "ח.(בזבחים )נ ויש לעיין למ"ד כולו מזבח בצפון קאילמחתה ומפקינן לה התם מקראי  ה"כדלכ"ע היתה מערכה יתירה ביו

יומא כדאמרינן ב היכא עביד לה להאי מערכה דהא האי מערכה שנוטל ממנה המחתה ביוה"כ צריכה להיות במערב וכנגד הפתח

שניה של  וכיון דמערכה ינן כנגד הפתח ע"שאך לכתחילה בע ואע"ג דאמרינן שם דמהאי גיסא ומהאי גיסא נמי כשר)מ"ה ע"ב( 

ם א ממקוקטורת מסדרין במערב משוך מן הקרן ד' אמות ואמרינן בזבחים )נ"ח ע"ב( הטעם משום דכולא מזבח בצפון קאי וליכ

"ש ע וע"כ שם היה צריך לסדר משום דמערכה שניה של קטורת ג"כ צריך שיהא כנגד הפתח המערכה כנגד הפתח רק אמה אחת

 שמקום וא"כ כיוןד' אמות משוך מן הקרן הם אמה יסוד אמה סובב ואמה קרנות ואמה מקום הילוך רגלי הכהנים ע"ש[  ]והאי

איך אפשר לסדר שם ב' מערכות שהם מערכה שניה של קטורת שהיה  המערכה במערב לא היתה שם רק אמה כנגד הפתח

 ומקום ל אמה דבהנך ד' אמות של אמה יסוד וסובב וקרנותהא עצי המערכה היו אמה ע עושה בכל יום וגם המערכה של יוה"כ

אלא  ואפשר היה לומר נהי באורך המערכה לא היה שםהילוך רגלי הכהנים לא היה אפשר לסדר כמ"ש רש"י ז"ל בזבחים שם 

"ב כאך להראב"ד ז"ל דס"ל דהתפוח היה טבלא של כ"ב על  אמה כנגד הפתח מ"מ ברוחב המזבח היה אפשר לסדר עוד מערכה

פשר אוכל רוחב מקום המערכה לא היה רק אמה א"כ במערב כנגד הפתח לא היה מקום המערכה רק אמה על אמה א"כ ודאי אי 

 :וצע"גשם לסדר רר מערכה אחת דהא הגזרין של המערכה היו אמה על אמה א"כ קשה היכא הוי עביד המערכה של יוה"כ 

 

 היו לוקחין ממנה גחלים להקטיר הקטרת ניחא, שהרי לא  [#12] להרמב"םש יש שהעירו אולם 

 
 

 

 

 

 

 

 


