יומא ב

צפון

שולחן
מזבח

קודש
הקודשים

מ ורה
דרום
אזה מסלול
לקח?
לפי איזה
שיטה?

רבי יהודה
בין המזבח למ ורה

רבי מאיר
בין שלחן למזבח

יש אומרים
בין שלחן לכותל

פיתחא בדרום קאי

לעולם כרבי יוסי סבירא ליה,
ואמר לך :שולח ות צפון ודרום
מו חין ומפסקא ליה שלחן ,ולא
מתעייל ליה .ואיבעית אימא:
לעולם מזרח ומערב מו חין.
ומשום שכי ה לאו אורח ארעא
למיעל להדיא

רבי יוסי היא דאמר:
פיתחא בצפון קאי

קושי :ורבי יהודה
מי ,יעול בין
מ ורה לכותל!
תירוץ :משחרי
מא יה.

תגובה לדברי ר' מאיר:
ורבי יוסי אמר לך:
חביבין ישראל שלא
הצריכן הכתוב לשליח

אמירה :אמר רבי תן :אמה טרקסין לא הכריעו בו חכמים אי כלפ ים אי כלחוץ.
קושי על האמירה :מתקיף לה רבי א :מאי טעמא?
 אילימא משום דכתיב והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ששים אמה ארכו
ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו וכתיב וארבעים באמה היה הבית הוא
ההיכל לפני וכתיב ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב
ועשרים אמה קומתו ולא ידעי ן אמה טרקסין אי מה י עשרים ,ואי מה י ארבעים.
ודילמא ,לא מה י עשרין ולא מה י ארבעין ,וחללא קא חשיב ,כותלים לא קא חשיב!
תדע ,דכל היכא דקא חשיב כותלים חשיב ליה לדידיה ,דת ן :ההיכל מאה על מאה

ברום מאה ,כותל אולם חמש ,והאולם אחת עשרה ,כותל ההיכל שש ,וארכו ארבעים אמה
ואמה טרקסין ,ועשרים אמה בית קדשי הקדשים ,כותל ההיכל שש ,והתא שש ,וכותל התא
חמש.



אלא :קדושתיה ,אי כלפ ים אי כלחוץ.

חיזוק לדברי רבי א :והיי ו דאמר רבי יוח ן ,בעי יוסף איש הוצל :ודביר בתוך הבית
מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית ה' .איבעיא להו :היכי קאמר קרא?

מלכים א פרק ו פסוק יט
וּדבִ יר בְּ תוֹ הַ בַּ יִת ִמפְּ ִימָ ה
ְ
ֵהכִ ין ל ְִת ֵתּן שָׁ ם ֶאת אֲ רוֹן ְבּ ִרית ה':
וּדבִ יר בְּ תוֹ הַ בַּ יִת
ְ
)ו( ִמפְּ ִ ימָ ה הֵ כִ ין ל ְִת ֵתּן שָׁ ם ֶאת אֲ רוֹן ְבּ ִרית ה':
קושי :ומי מספקא ליה? והת יא ,איסי בן יהודה אומר :חמש מקראות בתורה אין להן הכרע
והת יא :הוא יוסף איש הוצל ,הוא יוסף הבבלי ,הוא איסי בן יהודה ,הוא איסי בן גור אריה ,הוא
איסי בן גמליאל ,הוא איסי בן מהללאל .ומה שמו  -איסי בן עקיבא שמו!
בראשית פרק ד פסוק ז
יטיב ְשׂ ֵאת
הֲ לוֹא ִאם ֵתּ ִ
שׁוּקתוֹ וְ ַא ָתּה ִתּ ְמשָׁ ל בּוֹ:
יטיב ַלפּ ֶַתח חַ ָטּאת רֹבֵ ץ וְ ֵאלֶ י ְתּ ָ
וְ ִאם ל ֹא ֵת ִ
יטיב
הֲ לוֹא ִאם ֵתּ ִ
שׁוּקתוֹ וְ ַא ָתּה ִתּ ְמשָׁ ל בּוֹ:
יטיב ַל ֶפּ ַתח ַח ָטּאת רֹבֵ ץ וְ ֵאלֶי ְתּ ָ
ְשׂ ֵאת וְ ִאם ל ֹא ֵת ִ
שמות פרק כה פסוק לד
וּבַ ְמּ ָֹרה ַא ְרבָּ עָ ה גְ ִבעִ ים ְמשֻׁ ָקּ ִדים
כַּפְ תּ ֶֹריהָ וּפְ ָר ֶחיהָ :
וּבַ ְמּ ָֹרה ַא ְרבָּ עָ ה גְ ִבעִ ים
ְמשֻׁ ָקּ ִדים כַּפְ תּ ֶֹריהָ וּפְ ָרחֶ יהָ :
שמות פרק יז פסוק ט
וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶֹשׁה ֶאל יְהוֹשֻׁ עַ בְּ חַ ר ָל וּ אֲ ִָשׁים וְ צֵ א ִהלָּ חֵ ם בַּ עֲמָ לֵ ק מָ חָ ר
וּמטֵּ ה הָ אֱ ִהים ְבּי ִָדי:
ָא ֹכִ י ִ צָּ ב עַ ל ר ֹאשׁ הַ גִּ בְ עָ ה ַ
וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶֹשׁה ֶאל יְהוֹשֻׁ עַ בְּ חַ ר ָל וּ אֲ ִָשׁים וְ צֵ א ִהלָּ חֵ ם בַּ עֲמָ לֵ ק
מָ חָ ר ָא ֹכִ י ִ צָּ ב עַ ל ר ֹאשׁ ַהגִּ ְבעָ ה וּמַ טֵּ ה הָ אֱ ִהים ְבּי ִָדי:
בראשית פרק מט
)ו( ְבּסֹדָ ם ַאל ָתּב ֹא ַפְ ִשׁי בִּ ְק ָה ָלם ַאל ֵתּחַ ד כְּ ב ִֹדי כִּ י ְב ַא ָפּם ָה ְרגוּ ִאישׁ וּבִ ְר ֹצ ָם עִ ְקּרוּ שׁוֹר:
)ז( ָארוּר ַא ָפּם כִּ י עָ ז וְ עֶ ְב ָר ָתם כִּ י ָקשָׁ ָתה אֲ חַ לּ ְֵקם בְּ ַי ֲעקֹב וַ אֲ פִ יצֵ ם בְּ ִי ְשׂ ָר ֵאל:
)ו( ְבּסֹדָ ם ַאל ָתּב ֹא ַפְ ִשׁי בִּ ְק ָה ָלם ַאל ֵתּחַ ד כְּ ב ִֹדי כִּ י ְב ַא ָפּם ָה ְרגוּ ִאישׁ וּבִ ְר ֹצ ָם עִ ְקּרוּ שׁוֹר ָארוּר:
)ז( ַא ָפּם כִּ י עָ ז וְ עֶ ְב ָר ָתם כִּ י ָקשָׁ ָתה אֲ חַ לּ ְֵקם ְבּ ַי ֲעקֹב וַאֲ פִ יצֵ ם בְּ ִי ְשׂ ָר ֵאל:
דברים פרק לא פסוק טז
שׁכֵב עִ ם אֲ ב ֶֹתי וְ ָקם
וַיּ ֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ ֹ
יתי
הָ עָ ם הַ זֶּה וְ ָז ָה ַאחֲ ֵרי אֱ ֵהי ֵ כַר ָה ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר הוּא בָ א שָׁ ָמּה בְּ ִק ְרבּוֹ ַו ֲע ָזבַ ִי וְ הֵ ֵפר ֶאת ְבּ ִר ִ
אֲ שֶׁ ר כּ ַָר ִתּי ִאתּוֹ:
שׁכֵב עִ ם אֲ ב ֶֹתי
וַיּ ֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ ֹ
וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּה וְ זָ ָה ַאחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵ כַר ָה ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר הוּא בָ א ָשׁמָּ ה בְּ ִק ְרבּוֹ ַו ֲעזָבַ ִ י...
תירוץ :בדאורייתא ליכא ,בד ביאי איכא.
קושי :ובדאורייתא ליכא? והא איכא דבעי רב חסדא :וישלח את נערי בני ישראל
ויעלו עלת ,כבשים ,ויזבחו זבחים שלמים פרים ,או דילמא אידי ואידי פרים?

שמות פרק כד פסוק ה
ַו ִיּ ְשׁלַח ֶאת ַ ע ֲֵרי ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וַ ַיּעֲלוּ ֹע ת
וַ ִיּזְ בְּ חוּ זְ בָ ִחים ְשׁל ִָמים ַלה' ָפּ ִרים:
ַו ִיּ ְשׁלַח ֶאת ַ ע ֲֵרי ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וַ ַיּעֲלוּ ֹע ת וַ ִיּזְ בְּ חוּ זְ בָ ִחים ְשׁל ִָמים ַלה' ָפּ ִרים:
תירוץ :לרב חסדא מספקא ליה ,לאיסי בן יהודה  -פשיטא ליה.

מש ה .החיצו ה היתה פרופה מן הדרום ,ופ ימית מן הצפון ,מהלך בי יהן עד שמגיע לצפון ,הגיע
לצפון הופך פ יו לדרום ,מהלך לשמאלו עם הפרוכת עד שהוא מגיע לארון .הגיע לארון ,ותן את המחתה
בין ש י הבדים .צבר את הקטרת על גבי גחלים ,ו תמלא כל הבית כולו עשן .יצא ובא לו בדרך בית
כ יסתו ,ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצון .ולא היה מאריך בתפלתו ,שלא להבעית את ישראל.

קושי :במאי עסקי ן?
 אילימא במקדש ראשון  -מי הוו פרוכת?
 אלא במקדש ש י  -מי הוה ארון? והת יא :מש ג ז ארון ג זה עמו צ צ ת המן ,וצלוחית

שמן המשחה ,ומקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה ,וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי
ישראל ,ש אמר וכלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם
אתו והלך.
פרטים לגבי הג יזה :ומי ג זו  -יאשיהו ג זו .מה ראה שג זו  -ראה שכתוב יולך ה'
אתך ואת מלכך אשר תקים עליך עמד וג זו ,ש אמר ויאמר ללוים המבינים
לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש בבית אשר בנה שלמה בן
דויד מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את ה' אלהיכם ואת
עמו ישראל .ואמר רבי אלעזר :אתיא שמה שמה ,ואתיא דרת דרת ,ואתיא
משמרת משמרת.

תירוץ :לעולם במקדש ש י ,ומאי הגיע לארון  -מקום ארון.
קושי :והא קת י נתן את המחתה לבין שני הבדים!
תירוץ :אימא :כבין ש י הבדים.
צבר את הקטרת על גבי גחלים.
שיוך לדעת ת אים :ת ן כמאן דאמר צוברה.

שתי ברייתות – מחלוקת :ת י חדא :צוברה פ ימה ,שהיא חוצה לו .ות יא אידך :צוברה חוצה ,שהיא
פ ימה לו .אמר אביי :ת אי היא
חיזוק לדעה אחת :ואמר אביי :מסתברא כמאן דאמר פ ימה שהיא חוצה לו ,דת ן :מלמדין
אותו :הזהר שלא תתחיל מפ יך שמא תכוה.

