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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"ה אמר לה� הממונה 

משנה לב: � לג. 
תפילת יוצר אור/אהבה רבה (מח'), י' דברות, ק"ש, אמת ויציב, עבודה [רא"ש � שיהא קרב� ריח ניחוח], 

שי� שלו� קוד� הקטרת התמיד 

פייס לקטרת והעלאת אברי� למזבח (לר"א ב� יעקב אות� שהעלו� לכבש), גחלי קטרת 

פסכתר לכפות על גחלי� ושר� בשבת ולהוריד הדש� 

זריקת מגרפה בי� האול� ומזבח, ואח"כ זמ� השתחואה של כהני� ולוי� באי� לשיר והעמדת הטמאי� 
בשער המזרח 

רא"ש לב: � לג. 
תפלה בלשכת הגזית שתפלה נשמעת בד"א של תורה 

ברכת כהני� לפני קטרת: או"א ברכנו, ומדלג הפסוקי�, ואומר שי� שלו� אבל נשיאת כפי� אחר 
הקטרת התמיד 

מח' ביומא כד: אי מפייסי� בבגדי חול והזוכה לובש מכנסי קודש ראשו�, או בבגדי קודש ומי שלא זכה 
מפשיט מכנסי קודש אחרו� כשמלובש בבגדי חול 

אי� הכ� חוצ� בי� ידו לבז� הקטרת � דצור� עבודה היא,  
דלקיחה בדבר אחר שמה לקיחה � כשאוחזו בשוליו 

מחתה שחותה בכל יו� לא היתה כלי שרת ולא קדשי, חו� משל יו"כ 

י"מ עזרה רה"ר, ורא"ש חולק � רק לעני� ספק טומאה, אבל לעני� שבת הוי רה"י מ� התורה דמוקפת 

מחיצה ודלתות נעולות בלילה ואי� שערי� זה כנגד זה 

פיהמ"ש � משליכי� גחלי� הנופלי� לנחל קדרו� 

ראש המעמד מעמיד טמאי� בשער המזרח � פיהמ"ש � מצורעי� שיהיו מזומני� לד� האש�,  
רא"ש � כהני� מבית אב [חשד � לבייש�] 

 


