
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:                             

תמיד-ראוהו אחיו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ל.
סידר את המערכה גדולה וכו'.▀>

מאי טעמא?^ל.

ֹ ]!◊ל. כדי שתהא הרוח מנשבת בהחד:[רב הונא/ורב חסדא

ֹ ]!◊ל. כדי שיהו מציתין את האליתא משם.וחד:[רב הונא/ורב חסדא

ריוח היה בהן בין הגזירין שהיו מציתין את האליתא משםִ [תנן]▀¿◊ל.

מקומות מקומות עבדי.אמר לך:!◊ל.

הדרן עלך ראוהו אחיו
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תמיד-אמר להם הממונה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ל.

מ
▀

אמר להן הממונה: בואו והפיסו, מי השוחט, ומי הזורק, מי מדשן מזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה, מי 

מעלה אברים לכבשֹ הראש והרגל של ימין, ושתי הידים, העוקץ והרגל של שמאל, החזה והגרה ושתי 

דפנות, הקרביים, והסולת, והחביתין, והיין.

הפיסו, זכה מי שזכה. אמר להן: צאו וראו אם הגיע זמן שחיטה: אם הגיע, הרואה אומר: ברקאי.▀ל.

האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון?מתיא בן שמואל:▀◊ל.

והוא אומר: הן.▀◊ל.

אמר להן: צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים.▀ל.

והרי לשכת הטלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית.▀◊ל.

▀◊ל.
ארבע לשכות היו שם, אחת לשכת הטלאים, ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת 

לשכה שעושין בה לחם הפנים.

נכנסו ללשכת הכלים, הוציאו משם תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב.▀ל.

השקו את התמיד בכוס של זהב.▀ל.

ל:
אע"פ שהוא מבוקר מבערב ־ מבקרין אותו לאור אבוקות.▀

מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה, היו מקדימין וד' כלים בידם: הטני, והכוז, ושני מפתחות.▀ל:

▀◊ל:

הטני ־ דומה לתרקב של זהב מחזיק קביים וחצי, והכוז ־ דומה לקיתון גדול של זהב, ושתי מפתחות, 

אחד ־ שהוא יורד באמת השחי, ואחד ־ שהוא פותח כיון. בא לו לפשפש הצפוני, שני פשפשין היו לו 

לשער הגדול, אחת בצפון ואחת בדרום. שבדרום לא נכנס בו אדם, עליו הוא מפורש ע"י יחזקאל, 

שנאמר: (יחזקאל מ"ד) ויאמר אלי ה' השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש אל יבא בו כי ה' אלהי 

ישראל בא בו והיה סגור.

נטל את המפתח ופתח את הפשפש, ונכנס להתא, ומהתא להיכל, עד שמגיע לשער הגדול.▀◊ל:

הגיע לשער הגדול, העביר את הנגר ואת הפותחות ופתחו.▀◊ל:

לא היה שוחט השוחט עד ששומע שער גדול שנפתח.▀◊ל:

▀◊ל:

מיריחו היו שומעין קול שער גדול שנפתח, מיריחו היו שומעין קול מגריפה, מיריחו היו שומעין קול בן 

ארזה מקיש בצלצל, מיריחו היו שומעין קול החליל, מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז, מיריחו היו 

שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, מיריחו היו שומעין קול השיר, מיריחו היה שומע קול 

השופר

אף קולו של כ"ג בשעה שהוא מזכיר את השם ביה"כ.יש אומרים:▀◊ל:

מיריחו היו מריחין ריח פיטום הקטורת▀◊ל:

עזים היו לאבא בערי המכוור, והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורת.רבי אלעזר בן דגלאי:▀ל:

מי שזכה בתמיד ־ משכו, והולך בבית המטבחיים, ומי שזכו באברים הולכין עמו.▀ל:

▀ל:

בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח, ועליו ח' עמודים ננסים ורבעים של ארז על גביהן, ואנקלאות של 

ברזל היו קבועין בהן, וג' סדרים לכל אחד ואחד שבהן תולין, ומפשיטין על שולחנות של שיש שבין 

העמודים.

▀ל:
מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני, והניחו לפניו, והיה חופן ונותן לתוכו, ובאחרונה 

כיבד את השאר לתוכו, והניחו ויצא.

▀ל:
מי שזכה בדישון המנורה ־ נכנס ומצא ב' נרות מערבית דולקין ־ מדשן את השאר ומניח את אלו דולקין 

במקומן, מצאן שכבו ־ מדשנן ומדליקן מן הדולקין, ואח"כ מדשן את השאר.

▀◊ל:
ואבן היתה לפני המנורה ובה ג' מעלות, שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות, ומניח את הכוז על מעלה 

שניה, ויצא.

הדרן עלך אמר להם הממונה◊
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תמיד-לא היו כופתין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ל:
מ

לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותו, מי שזכו באברים אוחזין בו.▀

▀ל:

וכך היה עקידתו: ראשו לדרום ופניו למערב, והשוחט עומד במזרח ופניו למערב, של שחר היה נשחט 

על קרן צפונית מערבית, על טבעת שניה. של בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית, על טבעת 

שנייה. שחט השוחט וקבל המקבל, בא לו לקרן מזרחית צפונית ונותן מזרחה צפונהֹ מערבית דרומית  

ונותן מערבה דרומה, שירי הדם היה שופך על יסוד דרומית.
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