
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

קנים-קן סתומה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

[ת"ק]♦▀◊כד:
נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה, והלך הכהן ועשה ואין יודע מה עשה, צריכה להביא עוד פרידין 

ארבע לנדרה, ושתים לחובתה, וחטאת אחת.

כה.
שתי חטאות.בן עזאי:♦▀◊

זהו שאמרו, כשהוא חי קולו אחד, וכשהוא מת קולו שבעה.רבי יהושע:▀◊כה.

[ת"ק]▀◊כה.
כיצד קולו שבעה, ב' קרניו, לשתי חצוצרות. שתי שוקיו, לשני חלילים. עורו לתוף, מעיו לנבלים, בני 

מעיו לכנורות.

אף צמרו לעשות תכלת.יש אומרים:▀◊כה.

ר"ש בן עקשיא:▀◊כה.
זקני עם הארץ, כל זמן שהם מזקינים, דעתן מיטרפת עליהן, שנאמר (איוב יב), מסיר שפה לנאמנים 

וטעם זקנים יקח, אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שהם מזקינים, דעתם מתישבת עליהם, שנאמר  

הדרן עלך במה דברים וסליקא לה מסכת קנים◊
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תמיד-בשלשה מקומות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

כה:
מ

בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש: בית אבטינס, בית הניצוץ, בית המוקד.▀

בבית אבטינס ובבית הניצוץ היו עליות ־ הרובים שומרים שם▀כה:

▀כה:
בית המוקד כיפה, ובית הגדול היה, מוקף רובדין של אבן ־ זקני בית אב ישנים שם, ומפתחות העזרה 

בידם.

▀כה:
פרחי כהונה איש כסתו בארץ. לא היו ישנים בבגדי קדש, אלא היו פושטין ומניחין אותן תחת ראשיהם, 

ומתכסין בכסות עצמן.

▀◊כה:

אירע קרי לאחד מהן ־ יוצא והולך לו במסיבה ההולכת לו תחת הבירה, ונרות דולקין מכאן ומכאן, עד 

שהוא מגיע לבית הטבילה. ומדורה היתה שם, ובית הכסא של כבוד, זה היה כבודו: מצאו נעול ־ יודע 

שיש שם אדם, פתוח ־ בידוע שאין שם אדם.

▀◊כה:
ירד וטבל, עלה ונסתפג, ונתחמם כנגד המדורה, בא וישב לו אצל אחיו הכהנים, עד שהיו שערים נפתחים 

יוצא והולך לו.

▀כה:
מי שהוא רוצה לתרום את המזבח, משכים וטובל עד שלא יבא הממונה. וכי באיזה שעה בא הממונה ־ לא 

כל העתים שוות. פעמים שהוא בא מקרות הגבר, או סמוך לו מלפניו או מאחריו.

הממונה בא ודפק עליהן, והן פתחו לו, אמר להן: מי שטבל ־ יבא ויפיס.▀◊כה:

הפיסו ־ זכה מי שזכה.▀◊כה:
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