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כט.
החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה.▀

וכי כל העצים כשרין למערכה הן?¿◊כט.

!◊כט.
כל העצים כשרין למערכה, חוץ משל גפן ושל זית, אבל באלו היו רגילין: במרביות של תאנה ושל אגוז 

ושל עץ שמן.

סידר את המערכה גדולה מזרחה, וחזיתה מזרחה.▀◊כט.

וראשי גזירין הפנימים היו נוגעין בתפוח, וריוח היה בין הגזירים שהיו מציתים את האליתא משם.▀◊כט.

▀◊כט.

בררו משם עצי תאנה יפים, סידר את המערכה שניה לקטורת, כנגד מערבית דרומית, משוך מן הקרן 

כלפי צפון ארבע אמות, בעומד חמש סאין גחלים, ובשבת ־ בעומד שמונה סאין גחלים, ששם היו נותנים 

שני בזיכי לבונה של לחם הפנים.

▀כט.
האברים והפדרים שלא נתעכלו מבערב ־ מחזירין אותן למערכה, והציתו שתי מערכות באש, ירדו ובאו 

להם ללשכת הגזית.

כט.
ג

גוזמא.רבא:▀◊

השקו את התמיד בכוס של זהב[תנן]▀◊כט.

גוזמא.רבא:▀◊כט.

דברה תורה לשון הבאי, דברו נביאים לשון הבאי, דברו חכמים לשון הבאירבי אמי:▀◊כט.

דברה תורה לשון הבאי: דכתיב (דברים א') ערים גדולות ובצורות בשמים בשמים ס"ד? אלא ־ גוזמא.▀▀כט.

דברו חכמים לשון הבאי: הא דאמרן תפוח והשקו את התמיד בכוס של זהב.▀▀כט.

דברו נביאים לשון הבאי: דכתיב (מלכים א' א') מחללים בחלילים וגו' ותבקע הארץ לקולם.▀▀כט.

▀◊כט.
רבי שמואל בר נחמני 

אמר שמואל:
בשלשה מקומות דברו חכמים בלשון הבאי, ואלו הן: תפוח גפן ופרכת

לאפוקי מדרבא▀◊כט.

השקו את התמיד בכוס של זהבדתנן:▀▀◊כט.

גוזמאואמר רבא:▀▀כט.

קא משמע לן הני ־ אין, התם ־ לא, אין עניות במקום עשירות.▀◊כט.

תפוח▀◊>כט.

הא דאמרן▀◊כט.

גפן▀◊>כט.

דתניא:▀◊כט.
גפן זהב היתה עומדת על פתח ההיכל, ומודלה על גבי כלונסות, וכל מי שמתנדב עלה או גרגיר או 

אשכול ־ מביא ותולה בה.

מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה.רבי אלעזר ברבי צדוק:▀◊כט:

פרוכת▀>כט:

כט:
◊▀

דתנן, רבן שמעון בן 

גמליאל אומר משום רבי 

שמעון הסגן:

פרוכת עביה טפח, על שבעים ושנים נימין נארגת, ועל כל נימה ונימה עשרים וארבעה חוטין, ארכה 

ארבעים אמה, ורחבה עשרים אמה, ומשמונים ושתים ריבות נעשית, ושתים עושין בכל שנה ושנה, 

ושלש מאות כהנים מטבילין אותה.

החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה וכו' חוץ משל זית ומשל גפן וכו'.▀>כט:

הני מ"ט?^כט:

משום דקטרירב פפא:♦!◊כט:
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משום ישוב דארץ ישראל.רב אחא בר יעקב:♦!◊כט:

מיתיבי:▀¿◊כט:
(ויקרא א') על העצים אשר על האש ־ עצים הנתוכים להיות אש, ומאי ניהו ־ דוקרי שפוד דלא קטרי, 

ואזלי מקטר מתוכו.

וכי כל העצים כשרים למערכה הן?¿¿כט:

כל העצים כשרים, חוץ מן זית וגפן, אבל באלו היו רגילין: במרביות של תאנה, ושל אגוז, ושל עץ שמן.!¿◊כט:

אף של מייש, ושל אלון, ושל דקל, ושל חרוב, ושל שקמה.רבי אליעזר מוסיף:▀¿כט:

בשלמא למאן דאמר משום דקטרי בהא קמיפלגי:¿◊כט:

אף על גב דלא קטרי מגואי כיון דקטרי מבראי ־ לא מייתינןדמר סבר:♦▀¿◊כט:

כיון דלא קטרי מגואי אע"ג דמבראי קטרי ־ מייתינן.ומר סבר:♦▀¿◊כט:

אלא למאן דאמר משום ישוב דארץ ישראל, דקל מי לית ביה משום ישוב דארץ ישראל?¿◊כט:

אמר לך:!◊כט:
וליטעמיך, תאנה לית בה משום ישוב דארץ ישראל? אלא מאי אית לך למימר ־ בתאנה דלא עבידא 

פירא, דקל נמי ־ בדלא עביד פירא.

ומי איכא תאנה דלא עבדא פירא?¿כט:

אין, כדרחבה!כט:

דאמר רחבה:▀!◊כט:
מייתי תאיני חיורתא ושייפי להו בחבלא דצבתא דסריך עליה בזרא, וקברי היכא דמסיק ימא שירטון, 

קורה ־ עבדא, פירי ־ לא עבדא, ותלת בריכי מינייהו לא מחזקה להו גמלא.
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