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  .יז ד� יומא
  ? לפי המשנה במסכת מדותבתו� לשכת בית המוקדהלשכות דלהל� היכ� היו 

  
  ?והיכ�  ?איזה לשכה  

  מערבית דרומית  לשכת הטלאי�  .א
  דרומית מזרחית  לשכת לח� הפני�  .ב
  מזרחית צפונית  לשכה שגנזו בה אבני מזבח  .ג
  צפונית מערבית  לשכה שבה יורדי' לטבילה  .ד

  
  ?א ולמסקנא"להו,  לפי המשנה במסכת תמידבתו� לשכת בית המוקדכות דלהל� הלשהיכ� היו 

  
   דר� שמאל�לפי המסקנא    דר� ימי�� 1לפי ההוה אמינא  

  2מערבית דרומית  צפונית מערבית  לשכת הטלאי�  .א
  מערבית צפונית  מערבית דרומית  לשכת החותמות  .ב
  צפונית מזרחית  דרומית מזרחית  לשכת בית המוקד  .ג
  מזרחית דרומית  3מזרחית צפונית  לשכת לח� הפני�  .ד

  
  :יומא ד� יז

  ?ובלח� הפני� בכל שבת, בשתי הלח� של עצרת, כמה מקבל הכה� הגדול לחלקו
  

  בלח� הפני� בכל שבת  בשתי הלח� של עצרת  
  4ארבע או חמש  חלה אחת  לרבנ�
    חמש  חלה אחת  לרבי

                                                           
 לשכת הטלאי� שהוא בקר� צפונית מערבית של בית במשנה במסכת תמיד מוזכר להדיא רק את מקו� 1

לשער היכ� ה� כפי סדר הכתוב ' אכ� נסתה הגמ. ואילו מקו� שאר הלשכות לא נזכר להדיא, המוקד
משו� שכ� דר� אד� למנות כפי דר� הילוכו , והטע� להשערה זו, )וכמו שכתבנו בטור זה(במשנה 

הרי כשמתחיל למנות , )היינו היפ� כיוו� השעו�ד(כשמסובב את לשכת בית המוקד מבחו� דר� ימי� 
מלשכת הטלאי� שהיא צפונית מערבית תהיה הלשכה הבאה שהיא לשכת החותמות בקר� מערבית 

 . כפי שכתבנו,דרומית וכ� הלאה
שלשכת הטלאי� ' מ לפי תירו� הגמ"מ, "צפונית מערבית"א! שבמשנה בתמיד כתוב להדיא ', פי 2
,  דהיינו שהיא נמצאת באמצע צד המערב בי� הדרו� לצפו� אלא שיותר נוטה לדרו�# "אקצויי מקציא"

" צפונית מערבית"ורק שהמשנה בתמיד קראה לה , יש לנו לדעת שהיא באמת בקר� מערבית דרומית
אבל באמיתות רובה נמצא , משו� שהנכנס מ� הדרו� רואה אותה כאילו היא נמצאת בצפונית מערבית

, וזה מוכח מתירו� הסתירה גבי לשכת לח� הפני�.  כמו שאמרה המשנה במדות#" תמערבית דרומי"ב
יהיה , )כיוו� השעו�(שרק א� נאמר שמתחילי� למנות מלשכת הטלאי� מערבית דרומית דר� שמאל 

  .אי� יצא ג� לפי המשנה במדות לשכת לח� הפני� בקר� מזרחית דרומית, מיושב
  .שבמדות כתוב שהיא היתה בקר� דרומית מזרחית, משנה במדותובזה יש סתירה בי� המשנה בתמיד ל 3
וג� די� , אכ� לדברי רבא כל הברייתא כרבי, וכל זה הוא אליבא דאביי, תבאר זאת.) ד! יח(לקמ� ' הגמ 4

' וע. נשארה ש� על דבריו בקושיא מלשו� הברייתא דמשמע שרבי בא לחלוק' אלא שהגמ, זה כרבי
  .א ש�"ריטב


