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כח.
פעם אחת מצאו את אחי אמי ישן, ושרפו את כסותו.רבי אליעזר בן יעקב:▀

▀כח.
רבי חייא בר אבא: כי 

מטי רבי יוחנן בהא 
אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין, שלא על אונס שינה ־ על אחת כמה וכמה.

תניא, רבי:▀כח.
איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם ־ יאהב את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם ־ נחת רוח באה 

לעולם, טובה וברכה באין לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר (משלי כ"ד) ולמוכיחים ינעם 
ועליהם תבא ברכת טוב.

יחזיק באמונה ־ יתירה, שנאמר (תהלים קא) עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי וגו'.יש אומרים:▀כח.

▀כח.
רבי שמואל בר נחמני 

אמר ר' יונתן:
כל המוכיח את חבירו לשם שמים ־ זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר (משלי כ"ח) מוכיח אדם 

אחרי, ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד, שנאמר (משלי כ"ח) חן ימצא ממחליק לשון.

מי שהוא רוצה לתרום את המזבח וכו'.▀>כח.

¿כח.
הא גופא קשיא, אמרת: מי שהוא רוצה לתרום את המזבח ־ משכים וטובל עד שלא יבא הממונה, אלמא ־ 

לאו בפייס תליא מילתא, והדר תני: יבא ויפייס, אלמא ־ בפייס תליא מילתאִ 

לא קשיא, כאן ־ קודם תקנה, כאן ־ לאחר תקנה.אביי:!כח.

דתנן:▀!כח.
בראשונה ־ כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם, בזמן שהן מרובין ־ רצין ועולין בכבש, כל הקודם 

את חבירו בתוך ארבע אמות זכה. היו שנים שוין, הממונה אומר להם הצביעִו ומה הן מוציאין ־ אחת או 
שתים, ואין מוציאין גודל במקדש.

▀!כח.
מעשה בשנים שהיו שוין רצין ועולין בכבש. ודחף אחד מהם את חבירו ונשברה רגלו, וכשראו בית דין 

שהיו באים לידי סכנה, התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס.

אידי ואידי לאחר תקנה, והכי קתני, מי שהוא רוצה לבא ולפייס ־ משכים וטובל עד שלא יבא הממונה.רבא:!כח.

כח.
מ

▀
נטל את המפתח ופתח את הפשפש, ונכנס מבית המוקד לעזרה, ונכנסו הכהנים אחריו, ושתי אבוקות של 

אור בידם.

▀◊כח.
נחלקו לשתי כיתות, אלו מהלכין באכסדרה דרך מזרח, ואלו מהלכין באכסדרה דרך מערב, היו בודקין 

והולכים עד שמגיעים למקום עושה חביתים.

הגיעו ־ אלו ואלו אמרו: שלום, הכל שלום.▀◊כח.

העמידו עושה חביתים לעשות חביתים.▀◊כח.

▀כח.
מי שזכה לתרום את המזבח הוא יתרוםֹ והם אומרים: הוי זהיר שלא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך 

מן הכיור, והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש.

▀◊כח.

אין אדם נכנס עמו, ולא נר בידו, אלא מהלך לאור המערכה. לא היו רואין אותו ולא היו שומעין את 
קולו, עד שהיו שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, והן אומרים: הגיע עת קידש ידיו ורגליו מן 

הכיור. נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח, פינה את הגחלים הילך, חותה את המאוכלות הפנימיות, 
ירד הגיע לרצפה, הפך פניו לצפון, הולך במזרחו של כבש כעשר אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה 

רחוק מן הכבש שלשה טפחים, מקום שנותנים מוראת העוף, ודישון מזבח הפנימי, ודישון המנורה:

גכח:
ומי הוו אכסדראות בעזרה?¿

▀¿כח:
והא תניא, רבי אליעזר 

בן יעקב:
מנין שאין עושין אכסדראות בעזרה ־ ת"ל (דברים ט"ז) לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך, 

הכי קאמר: לא תטע לך אשרה, לא תטע לך כל עץ אצל מזבח ה' אלהיךִ 

באכסדראות של בנין.רב חסדא:!כח:

היו בודקין והולכין כו'.▀>כח:

למימרא דחביתין הוו קדימיו¿כח:

מנין שאין דבר קודם לתמיד של שחר ־ ת"ל (ויקרא ו') וערך עליה העולהוהתניא:▀¿כח:

העולה ־ עולה ראשונהִ ואמר רבה:▀¿כח:

להחם חמין לרביכה.רבי יהודה:!כח:

הדרן עלך בשלשה מקומות
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תמיד-ראוהו אחיו
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

כח:
מ

▀
ראוהו אחיו שירד, והם רצים ובאים, מהרו וקדשו ידיהם ורגליהם מן הכיור, נטלו את המגרפות ואת 

הצינורות ועלו לראש המזבח.

▀כח:
האברים והפדרים שלא נתעכלו מבערב ־ סולקין אותן על צדי המזבח, אם אין צדדים מחזיקין ־ סודרים 

אותם בסובב על הכבש.

החלו מעלין באפר על גב תפוח.▀כח:

▀כח:
תפוח היה באמצע המזבח. פעמים שהיו עליו שלש מאות כור, וברגלים לא היו מדשנין אותו, מפני שהוא 

נוי למזבח.

ומימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן.▀◊כח:
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