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 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 

 

 

מסכת תמיד 
 

 

 

 

 
כללי� לשימוש 

[ ]  =   מקור או טע� הדבר 
( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 

לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� � עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� לעיקרי החידושי� 

שבתוס') 

 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה שלמדת בפני� הגמרא, 
ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי�. 
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פעיה"ק ירושלי� תובב"א 

טל: 571�2016 (02) 



פ"ד לא היו כופתי� 

גמ' ל: � לב: 
אי� כופתי� הטלה אלא כעקידת יצחק [משו� בזיו� קדשי�, חוקות הגוי�] 

שלחנות של הדחת קרביי� של שיש [שלא ירתיח] 

שחיטת תמיד בצד שכנגד השמש [שני� ליו� � כנגד היו�] 

זריקה, הפשט וניתוח, הדחה, העלאת אברי� לכבש ומליחה, באו ללשכת הגזית לקרות שמע 

{זקני נגב לאלכסנדרוס � ממזרח למערב יותר ממשמי� לאר� (לחכמי� שוי�), שמי� נבראו תחלה, 
איזהו חכ� גבור עשיר, ימית את עצמו ויחיה, יחיה את עצמו וימית, ישנא מלכי� ושלטו�, שטנא נצח; 

למד מנשי� דאפריקי; בשער ג"ע נתנו לו גולגולת שמושכת כס� וזהב עד שכסיה בעפר;  
תנא דבי אליהו � גיהנ� למעלה מ� הרקיע (רא"ש � מנהר דינור שבאה מזיעת� של חיות) וי"א לאחורי ָהֵרי 

חוש�; העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו; ת"ח מרבי� שלו�} 

מפרש ל: � לא: 
מקרבי� ראש הטלה אצל המזבח כל כמה שיכולי� [ושחט אותו על יר� המזבח],  

בעינ� שחיטה כנגד המזבח ולא חוצה לו 

המקבל כנגד השוחט באלכסו� ופניו לדרו� 

שחיטה בטבעת שניה לצפו� � ריחוק מצל המזבח כדי לראות השמש,  
רש"י יומא סב: � הראשונה לאחיזת רגלו, תוס' � הפסק לגללי� 

ג� בדמי� הניתני� למטה מתחיל להקי� דר� הדרו� (רש"י),  
ושיריי� על יסוד דרומית [כחטאת] 

סדר ניתוח � סברא 

א"צ לכסות בית שחיטת הצואר � דהופ� החת� אצלו, אינה מגונה בד� כ"כ כמו הראש 

רגל ימי� ע� הראש � שתהא בהקטרה עצמות (ראש) ובשר (הרבה ברגל) 

סדר הקרבה � לתנא דיד� בתר גודל האברי� ויש מ"ד דר� ניתוחו ומ"ד דר� עילויא דשומנא 

הניחו בחצי כבש ולמטה � כדי שלאח"כ תראה הולכה חשובה; שלא יקטיר� קוד� הקטורת  
(רא"ש � קוד� שיתפללו)  

במערבו � לפנות מקו� הליכה למזרח 

נכו� שיתפללו לפני הקטרה ויעל קרבנ� לריח ניחוח 

רא"ש לא. � לא: 
הוצאת ד� מ� הלב � דהֶ� ה גונחת בשעת שחיטה וממשכת הד�, והוא הד� הקרוש בלב ופסול למזבח 

 �דהו"ל ד� שנשפ

מפרש � הדחת קרביי� בבית המטבחיי� על שולחנות הקבועי� בגבוה 

רא"ש � י"ג על שולחנות בי� העמודי�  

ובית המדיחי� לכרס; לקרביי� דשאר קרבנות 

הולכת אברי� לא מעכבת כפרה לכ� א"צ ימי� 

בשבת סידור מוס� במערב הכבש דהוא עיקר חובת היו� והתמיד במזרח 

 


