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5.5.4 

52b ( 3משנה א ) � 54b (יופיו של עול�) 

 

 ש"א ו:ח :ְוָהָל, ֹאתוֹ  ִ#ַ+ְחֶ��וְ  ִמִ*(וֹ  ָב)ְרַ'זָב)ְרַ'זָב)ְרַ'זָב)ְרַ'ז    ָ�ִ%ימ�ָ�ִ%ימ�ָ�ִ%ימ�ָ�ִ%ימ� ָאָ#� לוֹ  ֲהֵ#ֹבֶת� ֲאֶ#ר ַהָ"ָהב ְ ֵלי ְוֵאת ָהֲעָגָלה ֶאל ֹאתוֹ  �ְנַתֶ�� ה' ֲארֹו� ֶאת �ְלַקְחֶ�� )1

  לו ,כח דברי� :ָו7ֶב� ֵע6 ֲאֵחִרי� ֱא2ִהי� �4ָ ְוָעַבְד�ָ  ַוֲאֹבֶתי1ַוֲאֹבֶתי1ַוֲאֹבֶתי1ַוֲאֹבֶתי1    ַאָ�הַאָ�הַאָ�הַאָ�ה    ָיַדְע�ָ ָיַדְע�ָ ָיַדְע�ָ ָיַדְע�ָ     2א2א2א2א    ֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#ר    'ֹוי'ֹוי'ֹוי'ֹוי    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָעֶלי1ָעֶלי1ָעֶלי1ָעֶלי1    ָ�ִקי�ָ�ִקי�ָ�ִקי�ָ�ִקי�    ֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#ר    ַמְלְ 1ַמְלְ 1ַמְלְ 1ַמְלְ 1    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֹאְת1ֹאְת1ֹאְת1ֹאְת1    ’’’’הההה    יֹוֵל,יֹוֵל,יֹוֵל,יֹוֵל, )2

  ג ,לה ב הימי� דברי :... ֱא2ֵהיֶכ� ’ה ֶאת ִעְבד� ַעָ�ה ַ=ָ ֵת? ַמָ<א ָלֶכ� ֵאי�...ַ=ַ=ִית #ַהֹ>דֶ  ֲארֹו� ֶאת ְ�נ� ... ַלְלִוִ:� ַוֹ:אֶמר )3

  יג ,טז ויקרא :ָימ�ת ְו2א ָהֵעד�ת ַעל ֲאֶ#ר ַהַ Cֶֹרת ֶאת ַהְ>ֹטֶרת ֲעַנ� ְוִכBָה ’’’’הההה    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ָהֵא#ָהֵא#ָהֵא#ָהֵא#    ַעלַעלַעלַעל    ַהְ>ֹטֶרתַהְ>ֹטֶרתַהְ>ֹטֶרתַהְ>ֹטֶרת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָנַת�ְוָנַת�ְוָנַת�ְוָנַת� )4

  ב:טז ויקרא :ַהַ Cֶֹרתַהַ Cֶֹרתַהַ Cֶֹרתַהַ Cֶֹרת    ַעלַעלַעלַעל    ֵאָרֶאהֵאָרֶאהֵאָרֶאהֵאָרֶאה    ֶ=ָעָנ�ֶ=ָעָנ�ֶ=ָעָנ�ֶ=ָעָנ�    ִ יִ יִ יִ י ָימ�ת ְו2א ָה7ֹר� ַעל ֲאֶ#ר ַהַ Cֶֹרת Cְֵני ֶאל ַלCָֹרֶכת ִמֵ=ית ַהֹ>ֶד# ֶאל ֵעת ְבָכל ָיֹבא ְו)ל 7ִחי1 ֲהֹר�) ֶאל ַ(ֵ=ר ... )5

  ד ,ו וישעיה :ָעָ#�ָעָ#�ָעָ#�ָעָ#�    ִיGֵָלאִיGֵָלאִיGֵָלאִיGֵָלא    ְוַהַ=ִיתְוַהַ=ִיתְוַהַ=ִיתְוַהַ=ִית ַה>ֹוֵרא ִמ>ֹול ַהCִBִי� ַאGֹות ַוָ:נFע� )6

ְמֹאת ַהֹ>ֶד# ַעל ְוִכCֶר )7 FIֵעיֶה� ִיְ%ָרֵאל ְ=ֵני ִמ#ְCִאָת� ְלָכל �ִמIְֹמֹאָת� ְ=תֹו, ִאָ�� ַה4ֵֹכ� מֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעד    ְלֹאֶהלְלֹאֶהלְלֹאֶהלְלֹאֶהל    ַיֲעֶ%הַיֲעֶ%הַיֲעֶ%הַיֲעֶ%ה    ְוֵכ�ְוֵכ�ְוֵכ�ְוֵכ� ַח Fטז ,טז ויקרא :ט  

ת� ’ה ִלְפֵני ְ=ָקְרָבָת� )ֲהֹר� ְ=ֵני ְ#ֵני מֹות )ֲחֵרי ֹמֶ#ה ֶאל ’ה ַוְיַדֵ=ר )8 Fא ,טז ויקרא :ַוָ:מ  

  ז ,א ויקרא :ָהֵא# ַעל ֵעִצי� ְוָעְרכ� ַהGְִזֵ=חַ  ַעל ֵא# ַהֹ ֵה�ַהֹ ֵה�ַהֹ ֵה�ַהֹ ֵה�    )ֲהֹר�)ֲהֹר�)ֲהֹר�)ֲהֹר�    ְ=נֵיְ=נֵיְ=נֵיְ=נֵי    ְוָנְתנ�ְוָנְתנ�ְוָנְתנ�ְוָנְתנ� )9

�    ְ=ִגְבעֹו�ְ=ִגְבעֹו�ְ=ִגְבעֹו�ְ=ִגְבעֹו� ֲאֶ#ר ַלָ=ָמה 2#ְֹמה ַוָ:ֹבא )10 �ְיר�ָ#ַלִ �ְיר�ָ#ַלִ �ְיר�ָ#ַלִ   יג ,א ב הימי� דברי: ִיְ%ָרֵאל ַעל ַוִ:ְמ2, מֹוֵעד ֹאֶהל ִמִ+ְפֵני ְיר�ָ#ַלִ

  ב ,לג דברי� :ָלמוֹ  ָ(ת ֵא# ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ  ֹקֶד# ֵמִרְבֹבת ְו7ָתה Cָאָר� ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמֵ<ִעיר ְוָזַרח ָ=א ִמBִיַני ’ה ֹ:אַמרוַ  )11

  ז ,צא תהלי� :ִיָ'# 2א ֵאֶלי1 ִמיִמיֶנ1ִמיִמיֶנ1ִמיִמיֶנ1ִמיִמיֶנ1 �ְרָבָבה ֶאֶל? ִמִ*ְ(1 ִיCֹל )12

� ְיה�ָדה ַעל 7ִחיו ִצְדִקָ:ה� ֶאת ַוַ:ְמֵל, ’’’’הההה    ֵ=יתֵ=יתֵ=יתֵ=ית    ֶחְמַ(תֶחְמַ(תֶחְמַ(תֶחְמַ(ת    ְ ֵליְ ֵליְ ֵליְ ֵלי    ִע�ִע�ִע�ִע� ָבֶבָלה ַוְיִבֵאה� ְנב�ַכְדֶנאַ*ר ,ַהGֶלֶ  ָ#ַלח ַה4ָָנה ְוִלְת#�ַבת )13   י:לו ב הימי� דברי: ִויר�ָ#ָלִ

  יד ,טז ויקרא: ְ=ֶאְצָ=עוֹ  ַהָ(� ִמ� Cְָעִמי� ֶ#ַבעֶ#ַבעֶ#ַבעֶ#ַבע ַיֶ"ה ַהַ Cֶֹרת ְוִלְפֵני ֵקְדָמה ַהַ Cֶֹרת Cְֵני ַעל ְבֶאְצָ=עוֹ  ְוִהָ"הְוִהָ"הְוִהָ"הְוִהָ"ה ַהCָר ִמַ(� ְוָלַקח )14

 ו ,לט ישעיהו :ה' 7ַמר ָ(ָברָ(ָברָ(ָברָ(ָבר    ִיָ�ֵתרִיָ�ֵתרִיָ�ֵתרִיָ�ֵתר    2א2א2א2א ָ=ֶבל ַהֶ"ה ַה:ֹו� ַעד ֲאֹבֶתי1 7ְצר� ַוֲאֶ#ר ְ=ֵביֶת1 ֲאֶ#ר ָ ל ְוִנָ<א ָ=ִאי� ָיִמי� ִהNֵה )15

  ח ,ח א מלכי� :ַהֶ"הַהֶ"הַהֶ"הַהֶ"ה    ַה:ֹו�ַה:ֹו�ַה:ֹו�ַה:ֹו�    ַעדַעדַעדַעד    ָ#�ָ#�ָ#�ָ#�    ַוִ:ְהי�ַוִ:ְהי�ַוִ:ְהי�ַוִ:ְהי� ַהח�ָצה יֵָרא� ְו2א ַהְ(ִביר Cְֵני ַעל ַהֹ>ֶד# ִמ� ִ(י�ַה=ַ  ָראֵ#י ַו:ֵָרא� ַהַ=ִ(י� ַוַ:ֲאִרכ� )16

  ו ,א איכה: רֹוֵד? ִלְפֵני ֹכחַ  ְב2א ַו:ְֵלכ� ִמְרֶעה ָמְצא� 2א ְ ַאָ:ִלי� ָ%ֶריהָ  ָהי� ֲהָדָרOֲהָדָרOֲהָדָרOֲהָדָרO    ָ לָ לָ לָ ל    ִצ:ֹו�ִצ:ֹו�ִצ:ֹו�ִצ:ֹו�    ִמַ=תִמַ=תִמַ=תִמַ=ת    ַו:ֵֵצאַו:ֵֵצאַו:ֵֵצאַו:ֵֵצא )17

� ֹיֵ#ב ַהְיב�ִסי ְוֶאת )18 � ִבְנָיִמ� ְ=ֵני ֶאת ַהְיב�ִסי ַוֵ:ֶ#ב ִבְנָיִמ� ְ=ֵני הֹוִרי#� 2א ְיר�ָ#ַלִ   כא ,א שופטי�: ַהֶ"הַהֶ"הַהֶ"הַהֶ"ה    ַה:ֹו�ַה:ֹו�ַה:ֹו�ַה:ֹו�    ַעדַעדַעדַעד ִ=יר�ָ#ַלִ

  ט:ט ירמיהו :ָהָלכ� ָנְדד� ְ=ֵהָמהְ=ֵהָמהְ=ֵהָמהְ=ֵהָמה ְוַעד ַה4ַָמִי� ֵמעֹו? ִמְקֶנה קֹול ָ#ְמע� אְו2 ֹעֵבר ִאי# ִמְ=ִלי ִנְ*ת� ִ י ִקיָנה ִמְדָ=ר ְנאֹות ְוַעל ָוֶנִהי ְבִכי ֶאָ<א ֶהָהִרי� ַעל )19

  כז ,ט דניאל: �ֹ#מֵ  ַעל ִ�ַ�, ְוֶנֱחָרָצה ָ ָלה ְוַעד ְמֹ#ֵמ� ִ#>�ִצי� ְ ַנ? ְוַעל �ִמְנָחה ֶזַבח ַיְ#ִ=ית ַה4ָב�עַ  ַוֲחִצי ֶאָחד ָ#ב�עַ  ָלַרִ=י� ְ=ִריתְ=ִריתְ=ִריתְ=ִרית ְוִהְגִ=יר )20

  כד ,כט דברי� :ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר6 ֹאָת� ְ=הֹוִציאוֹ  ִע�Gָ ָ ַרת ֲאֶ#ר ֲאֹבָת� ֱא2ֵהי ’ה ְ=ִריתְ=ִריתְ=ִריתְ=ִרית ֶאת ָעְזב� ֲאֶ#ר ַעל ְו7ְמר� )21

ִ"יֵאל ה�ְרָפיָ  �ְנַעְרָיה �ְפַלְטָיה ֵמאֹות ֲחֵמ# ֲאָנִ#י� ֵ%ִעיר ְלַהר ָהְלכ� ִ#ְמעֹו� ְ=ֵני ִמ� �ֵמֶה� )22 Fמב ,ד א הימי� דברי :ְ=ֹראָ#� ִיְ#ִעי ְ=ֵני ְוע  

נֹוִתי ִ י �ְבָחְכָמִתי ָעִ%יִתי ָיִדי ְ=ֹכחַ  7ַמר ִ י )23 Fי�    ְ'ב�2תְ'ב�2תְ'ב�2תְ'ב�2ת    ְו7ִסירְו7ִסירְו7ִסירְו7ִסיר ְנבGִי�ַעGִי�ַעGִי�ַעGִיג ,י ישעיהו :יֹוְ#ִבי� ַ אִ=יר ְואֹוִריד #ֹוֵ%ִתי#ֹוֵ%ִתי#ֹוֵ%ִתי#ֹוֵ%ִתי    ַוֲעת�דֹוֵתיֶה�ַוֲעת�דֹוֵתיֶה�ַוֲעת�דֹוֵתיֶה�ַוֲעת�דֹוֵתיֶה�    ַע  

  יג ,א השירי� שיר :ָיִלי�ָיִלי�ָיִלי�ָיִלי�    ָ#ַדיָ#ַדיָ#ַדיָ#ַדי    י�י�י�י�=ֵ =ֵ =ֵ =ֵ  ִלי (ֹוִדי ַהGֹר ְצרֹור )24

  כ ,ד במדבר: ָוֵמת� ַהֹ>ֶד# ֶאת ְ ַבַ+ע ִלְראֹות ָיֹבא� ְו2א )25

  כט ,ו א מלכי� :ְוַלִחיצֹו� ִמִ+ְפִני� ִצִ*י� �ְפט�ֵרי ְוִתֹמֹרת ְ ר�ִבי� ִמְקְלעֹות ��Cִֵחי ָקַלע ֵמַסב ַהַ=ִית ִקירֹות ָ ל ְוֵאת )26

  לו ,ז א מלכי� :ָסִביב ְו2יֹות ִאי# ְ ַמַער ְוִתֹמֹרת ֲאָריֹות ְ ר�ִבי� ִמְסְ'ֹרֶתיהָ  ְוַעל ְיֹדֶתיהָ  ַה+Fֹחת ַעל חַוְיַפ�ַ  )27

� ָחְט7ה ֵחְטא )28   ח ,א איכה: 7חֹור בַוָ�#ָ  ֶנֶאְנָחה ִהיא ַ'� ֶעְרָוָתO ָרא� ִ י ִהִ"יל�הָ ִהִ"יל�הָ ִהִ"יל�הָ ִהִ"יל�הָ     ְמַכְ=ֶדיהָ ְמַכְ=ֶדיהָ ְמַכְ=ֶדיהָ ְמַכְ=ֶדיהָ     ָ לָ לָ לָ ל ָהָיָתה ְלִניָדה ֵ � ַעל ְיר�ָ#ַלִ

ָ=ק� �ְרָגִבי� ַל�Gָצקַל�Gָצקַל�Gָצקַל�Gָצק    ָעָפרָעָפרָעָפרָעָפר    ְ=ֶצֶקתְ=ֶצֶקתְ=ֶצֶקתְ=ֶצֶקת )29 Fלח ,לח איוב :ְיד  

"וֹ  ִמְטרֹות ְוֶגֶ#� ָמָטר ְוֶגֶ#� 7ֶר6 ֱהֵוא ֹיאַמר ַל4ֶֶלג ִ י )30 Fו ,לז איוב :ע  

   ו ,לח איוב :NָCִָתO ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�    ָיָרהָיָרהָיָרהָיָרה    ִמיִמיִמיִמי אוֹ  ָהְטָ=ע� ֲאָדֶניהָ  ָמה ַעל )31

  ב Q א  ,נ תהלי�  :הֹוִפיעַ  ֱא2ִהי� ֹיִפיֹיִפיֹיִפיֹיִפי    ִמְכַללִמְכַללִמְכַללִמְכַלל    ִמִ*:ֹו�ִמִ*:ֹו�ִמִ*:ֹו�ִמִ*:ֹו� :ְמֹבאוֹ ְמֹבאוֹ ְמֹבאוֹ ְמֹבאוֹ     ַעדַעדַעדַעד    ֶ#ֶמ#ֶ#ֶמ#ֶ#ֶמ#ֶ#ֶמ#    ִמGְִזַרחִמGְִזַרחִמGְִזַרחִמGְִזַרח 7ֶר76ֶר76ֶר76ֶר6    ַוִ:ְקָראַוִ:ְקָראַוִ:ְקָראַוִ:ְקָרא ִ(ֶ=ר ’ה ֱא2ִהי� ֵאל ָס?ְל7 ִמְזמֹור )32

  ד ,ב בראשית :ְוָ#ָמִי�ְוָ#ָמִי�ְוָ#ָמִי�ְוָ#ָמִי�    ֶאֶר6ֶאֶר6ֶאֶר6ֶאֶר6 ֱא2ִהי� ’ה ֲע%ֹות ְ=יֹו� ְ=ִהָ=ְר�7 ְוָה7ֶר6 ַה4ַָמִי� תֹוְלדֹות ֵאֶ+ה )33

 

I.  3אמשנה : continued progress of the כה"ג 

a. Walk to: south (L) side, entrance of outer פרוכת, turn R, walk N between פרוכות to 

b. North: side turn L into קדה"ק and walk with  inner פרוכת on his left, until arrival at ארו� 

i. Must be: description of בית ראשו�  - בית שני had no פרוכת 

ii. Challenge: בית שני had no ארו� (hidden by יאשיהו as per vv. 2-3) nor container of מ�, container 

with anointment oil, אהר�’s staff with almonds and flowers and chest sent by פלשתי� (v. 1) 

1. Answer: place it in locus of ארו�, where area “between the staves” would have been 

c. censer: Place מחתה between the staves (on כפורת) and stack it so it smokes, (as per צוברה, not מפזרה) 

d. leave: via same route as coming in, short תפילה in היכל 

II. Stacking the קטורת 

a. Order: begin from side closer to ארו�, moving towards him OR opposite (מח' תנאי�) 

i. אביי: moving “out” is more likely, b/c they instruct him to be careful lest he get burnt 
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III. Dispute with צדוקי� 

a. Their position: put קטורת onto coals outside, due to end of v. 5 

b. חכמי�: end of v. 5� put in herb that causes smoke to “pillar” and fill the room (as per v. 6) 

i. 2nd clause of v4 (וכסה): implies to also use leaves of that herb (not just root) (אביי) OR 

 OR (ר' ששת) (יוה"כ besides) implies that also on other days :וכסה .1

a. (in which case, v7: applies even beyond משכ� in permanent מקדש) 

 OR (רב אשי) מעלה עש� implies indispensability of :וכסה .2

  (other verse is the consequence) אזהרה serves as :וכסה .3

a. Per א"ר : warning (כי בענ� אראה) before death of נו"א, consequence after 

b.  ואביהונדב : died because they ruled (albeit correctly) in משה’s presence  

i. Per: v. 9 – thought fire should come from הדיוט 

ii. Implication: if he failed to use מעלה עש� or any of ingrendients, חייב מיתה (penultimate phrase in v. 5) 

1. Should be: חייב מיתה for ביאה ריקנית (entering without proper offering) 

a. Answer1: was שוגג re: ביאה ריקנית but מזיד re: טורתק   

b. Answer2: came in with 2 קטורות, one proper and the other deficient 

IV. Analysis of recessional – walking backwards 

a. Source: v. 10 - comparing גבעו� to שלמה) ירושלי�’s exit from גבעו�::his approach to ירושלי� – both facing 

the במה, i.e. when leaving גבעו�, backed away from it) 

b. Same applies: to כהני�, לויי�, ישראלי� in מקדש, would leave without turning back on מקדש 

c. Same applies: to student leaving presence of teacher (as per ר"א and ר' יוחנ�) 

i. Story: of רבא leaving ?ר' יוס, bloodying feet; when ?ר' יוס was told, he praised רבא 

d. Application to תפילה: when finishing, take 3 steps backwards (while bowed) and “give שלו�”  

i. שמעיה: first to right (of הקב"ה – the petitioner’s left) then left, as per vv. 11-12 

V. Analysis of last clause – the כה"ג’s prayer 

a. Basic request: for rain 

b. Additions: continuation of domain of יהודה, financial self-sufficiency of ע� ישראל and “not to heed” the 

prayers of travelers (who don’t want rain)  

i. Story:  ר' חנינא ב� דוסא who “trumped” the תפילה of the כה"ג 

ii. Story: כה"ג who prayed too long and his fellows thought he was dead… 

VI. 'משנה ב: place of ארו� 

a. Once taken: (to בבל, per opinion that it was captured [vv. 13, 17])  

i. Rock: called 3 ,שתיה fingers high, operated as that spot 

ii. Dispute: re exile of burial of רו�א , depends on interpretation of עד היו� הזה(=forever?) vv. 18-23 

1. Recorded traditions: about location of buried ארו� in לשכת העצי� 

VII. 'משנה ג: continued sequence of עבודה 

a. הפר� ד : take blood of ox and enter קדה"ק, sprinkle once on top of כפורת and 7 times below (as per v. 14), 

not aiming up or down but flicking hand up or down like a whip, count out loud “1, 1/1…1/7” 

b. להיכל: out to היכל, place ד� הפר on a golden basin, went to עזרה to slaughter שעיר and collect blood 

c.  השעירד� : take blood of לה' שעיר  and follow pattern as per (a) 

d. להיכל: out to היכל, place  ד� השעיר on 2nd base (1 – ר' יהודה base only),  

e.  הפר בקודשד� : Take ד� הפר and sprinkle on פרוכת (1 up, 7 down as per [a]) 

f.  השעיר בקודשד� : Put ד� הפר on base, take ד� השעיר, sprinkle on פרוכת (1 up, 7 down as per [a]) 

g.  הפר וד� השעירד� : Pour ד� הפר into ד� השעיר, then pour full מזרק into empty – mixing them together 

VIII. אגדות regarding the staves 

a. Contradiction: within v. 16 – seen or not seen 

b. Answer: protruded through פרוכת as per v. 24 

c. כרובי�: various אגדות about the כרובי�, being shown or not (v. 25) 

i. Story: about כה� who found the ארו�’s burial place and died �still “hidden” 

ii. Answer: after חרב� בית ראשו�, back to “betrothed” status 

IX. אב� שתיה – foundation of the world 

a. אגדות: Haggadic discussion about focal point of creation – ציו� (v. 32) 


