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דייקדמה
זר«מליא<אכום לןיזלדידבי• הפץ• גרשם נכמר «שזז יהצעיר אמר

המופשלגאלם;• ׳• •< ישרלכניאיס זדרך ל.!מליגה15^ייר^^יר?;להכק;« 
ז?ן • הקייס  p דיך את לסמור ובכיר לקעלז^דגמיר בייג ישיאסלמקי^-ולמסירת   

כיון - • ברול .בעט כתייר ברכה ו ^p • הרה א להשאיר -  f̂שכיתן-לא ■o כאל תונ»•
מישראל שמו ימתה ילא אורחיה אגב בקלתא כתקי?כ וה סוכה  • 
לאדם החיכן ס דעות אל כי כארעא יגיכא‘ גמרנמיס••* השכ׳ל ניתן אמנם  
סגר ־!את ישכילו חכמו ל׳א ‘ אשר הגיס וכן שלמים לתכימץ תכמתא׳ יהכ דעת  

עלחא כיליה ולאו • יריכה יתייעס רינה • יהתכוכה דליגי-הדעת על׳־הס  
לא ״ ירעיס ופתי הומיה אשת.כסילות כרעש סואן סאון ואס^ןו'ל . ל־יניגמירי•  

אי:ן כי הוא רין דבר !ולא • אדס .בגי ושעשועיי־את הוא בנפשו כי ידע  
כינה לאלף מנאמי ■אאלף אחד ואדם רוכא לן אתרע ■שיעול לקני יליע?•  

בי :דזילא היוס כמני כנדון-דידן להיות הדין מן לגא הקוים באור לאור  
תודד שאדם כתיתה תורה של בחלקמתס ילמותי קגרה׳־ילי קנור פי מלתא׳,  

יתהלל ־דותהה לי׳1־ ' •מגנה• בנקה׳־עושה ילדידי כער:^בכי•• כי  • 
תתאוס פלירו ̂לכשתפיל •תוא חטאמשפט כו וימי,תייכויהכלשים אני קי ואולם  • 

ק!ודאתאי עאה^א^ית«דאתאי יגונר-הכקייסתיתדעיהתכסאנזיהאוסכל* ואס  
וכנכלאית בגדולית זאשכזכה ואס'אעופל - תוך תוך דאתו ושוונרי שושי בהני  • 

ארגמן של לשונית ־תדרכק הנהו לה .גתירי דהלכתא• אליכא למיתכ •  
לזרה לי והיה קטא• אשר עון לי ימכאו ■הלא גרעתא• הלכתא ׳ואתי •  

ועכודה ובריר שריר •הכל •מלאכה- ובדעת ובתכונה כקכמה כי ואף  
ה1אכ ■אמרתי ברירה• ויש •מועט תפשתי אתי מקוס הנה נהם• רכה  
חדנת ־במסכת המפורש 'לכמרב שני כית בנין הקדש מלאכת ות7מ כית לי * 

ואס • ־כהו ̂הלכתא איתמר דלא בשוע קייב •אליה שלא מניאית דאלו  
״ ־כמוחזק ־כראוי יאתפרש לא דין מן כל משוגתי• תלין אתי שגיתי אמכס  

מדותיו פי •על וסותס •יורד תקרא כי מדות ואלה • •מבקש ואין דורש ואין  
̂חזדד שכ׳קוס ספקייס ומכסה ■טפק מגלה יוקנתם • ימפרשיס ־קנת דםדוס '  
-ואי,ן יהבל :כנהו לחשיחא דהלכתא ׳ואומרים •הטועיס מפני המדות את ממגין  
ייכק מיהו מועיל• כס ן■עמדי• חהי̂־ ל כ א אביי בי ינוורי ^שרא י  • 

דקאמר קזי •פוק •לבאי• דכלי על •ינאת לתלק תש!כה• של עולה שהקים  
ללה מעתה אלא אכיי א״ל למשי^^ הלכתא יוסף רב אמר דיומא בפה  

•הג • שכר וקבל דרוש אלא לתשיקא* הלכתא ליתכי לא קדשים שקיטת  
יויקהל בסוף בקיי רבי ברב ראה נס ראה ואבי שכר• וקבל דרוש  * 

ע יום ותוספת בה• כתבנית החוקר שכר כגודל תושיה הגדיל יאשר ט  
ורשת וכלנה• ■כהנה לך אוסיף מעט ואס • מחת למסכת בהקדמתו  

6! הקד משמית ;ולשמור • מבידגא דדהן (כהורתכא בחזקה ההליוע  
אכליק  ̂ , .



הקדמה
ע מגעת שידי מקים עד אכדוק ג  י0מ<ןו יכל • • כפית י3 נראס ^
 5ע או ימיני על ל< אמה • לרכרכי פלזגתא והוחזקה ערער עליו פקרא

א• בלונא דנהיגי דכרי ישרו לא ואס נפיק• שייף עייל םייץ> של־-אלי•  ׳‘ודפנ
וכל הרחיג לכבי גורית גס • לגאול זזלתי ויש ידיע מידע ליפופא
 כלו הבית ודמות • בנקל יבין ולבבו הרואה ילאה אשר • תמונה

 לשריפה היה לאבותינו זה קדשנו כית כעונותינו ואס ראשונה• ינא זה
 דשן ״ יו׳פב השלישי הבית מתכנית ערכו ונשתנה • אש מאכולת

‘׳ • דימוקאל למראה דומה שכנאוהו אמרו ככר ״ נוציא תדש מפני
 ומשית • אליהו שיכא עד מונח יהא והשאר • יגעו כלומיס סVןל(מ
 • דעה האק ומלאה וכעיות קושיות יתרץ תומו לפי
 יקראו אשר שמו וזה וכרון כספי לכתוב לבי אל ונתון ראיתי זה כל את
המקדש בית מנוך שס על זן3יא ; טעמים לשני חבית חנוכת טפר

כי והשני . שפתינו פרים ובשלמה ועליותיו וגנזכיו צורותיו ככל
 קדושת וקדושתו אל בבזל .סופרים הסימנים מספד חן כמספר

• זההטבעו קונטרס אדני עליהם אשד עולמים•
 אציל והצל אציג הצג הקולא• מעלך ולהקל

• וענייניהם מקומם מראה מעתת לפניך
 בשודותיס תבקש אשר לך ואגיד

הצכת! אשר
־ לנדנה

מזמור
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 י תנאים סלתנו • כתנאים לליחות חרותע^ • אלהים גית אם כי זל
 vיb(רפ ענק^ס • ילכאים אריות • מטהיס לריס כדבר י ואמוראים י

 !נביאיה• תורה טילאלא אין * מלאים סוב כל בבתים י נאים תנויירכתאים•
עלויק׳ת בכוגיות • ולרואיס לחוויס ׳ במאיס נס לרעבים • לקוראים ומועיל תרב

• פלאים מפליא יוזוקקות
 והעלה • הקדשיס קדש כי^ כנגד לכו את כיוון • האישים בין לאיש

• קדושים כלס • נדרשים רב וחפו מזהב הנחמדים חפץ דברי בידו .
 מעלת לחזות * ששים מעי ובני • קרושיס החגוקנח הנח שכלו לוח על ליי אשר

״ קשים להולמס במילידאורייתא י קדושים מתדש נרו רוחני כני לכולל חכם5  ̂ כחס כלסק * הלכה סל כעמקל לן הכא־• קחזינא רכושמואלי7 הויות
• לרוחה כעיונזפתוח קושידכוריתוספות יפוגץסלע וכפסיק

ההוראה כמלכית ראשונה 0המשכי וכפוסקים • ארוכה לא קנרל • נכוחה כדרך
 מערכהליןיאת ערוכה•• במלחמה חניתומעוכה• • והנסוכה הגברת
 והכעיחיס הנאהכיס דברים • וארוכה במרפא • ופרכא תיוכתא , תערכה

 שהוא בגמרא בחשכה • דיונכר צרובא * כיכר שבחי הבית י־חנונגת . • ככותחא לאככיעתא וממחה• עיוןסוכיז הנדיכיס לשוחחה•
 מעצה * תהלה נאוה בתשטלתלי • טפלה ועמו • עיקר
יקר• כל עינו ראתה ריקע חדרים בנורות • ואשכר  רון־ ולשוננו קחוקפינו ימלא עד האחרון• הזה הכית כבוד יהיה גדול
• )1ל)נר דור ת^בית1עסנסא6נוכסאועלמ0<5ת6’בשניגכ

 יהלם חפץ נפן־,ואבני
 וטר קנטון קציעות שם3

 לכן זד־ן מחכר אמרי
 הלם תכסלבכתקרב איע; אל

 אהרן גדול«ניררנ בקול קראו
האחרון בית כמד גדול

 ו*כד ז£}בר ק^ותכץ\ק
 כצר חזק רב וקיון פלפול

 נצר אנא חכמד־ז מקור. נצר
 ׳ וכר* כנין נפשי ידיד רעי

 דהךחםן אב כ^וכם יאמר־
נאס{ הוא בכלביתי

 ׳״: במקרמ שגמגא חפלזח
נ<צה!להה ישז;יה. ככקוהרר שלמה

אין



ת כשנת ויהי לו ןלי את זהשליס • המשכן מ1ל הקיס משה* כ *■’מרד&ןהלה י.מי;̂(
מי כנין כאמת כסילות• גנה אשר ד כימי למ; ל• לכמת  אכהי רנעו; על ̂ תטנ

 משנה ברזל 7 עת יתמלנון כל עמודיה • חריפימו מנורתמנב ינניקדיס • יקקימת• ידיעתי ץ3ח
 5ע^0 • , ׳ הבחירה כית תכנית על נאה תליש נכתב כתנינה כחכמהיכרא •נר הכל ל וגמרא
ת סער שעי כקרא עזרה כ  הבגתמיגת מיל .חל • ■הכנתשילנ■ חמכת נד להדליק חב-ית הנו

• איר אלינו העריך התלמיד כוגיית ר  שלמית יישסנני קשה• כל מילת • לכדיקה יפה op זירח נ
 כי(פי< כלהמשתפציס לאירו ייאזמי יראי כעין •עין תימה* על תנ׳«קדי7 דמאן מילי הכי הכנת

 הכקיר שלי התיקונים כשפר •חקי* אזן הכיפריס כשוד קדש דבר זה לאה • דוכי כי שאין ייתי
 • דמה ו7.י0־(חידוד תכעיס •כדברי • •מלינה משל להכין יתישיה ענה נצמי שמדנאהלז כישראל

 נפשי כלתה •נס ככשפה • וכמה בעה אחת על’מלא־נה כר.ל ולעש׳ת ־ קלאדזחקכעה•
ינאכזלהנינה •יהיאךינא •יניןכזרד• כעזרל• המקיסיהיה נרי המחני* מעלת הנעימה•

 כהונה תחשכתי רנייס לעניו רוק לעשית׳נחת כי ניכשה מ^ה' רי הימעים לכל גליי אלרסיון.העעשה
 למעלית שיר קיכנס את הקייכי והס • תכמתי את לשמזע ישראל נשיאי אליי ייקריכי י כעילתי

>P ”*f המשבח לחנוכת לנצח הוד חגר הזא נס האוהב בשיאי* •העני ׳ נעים פ« של שיר כשירי עשיר 
 * תפארת• ולפרסס אעיזשיו• לפאר סירי מכביחת הוא גס הביא • יימשממאלהיסיאנסיס

 משנה פשוקת הלכה ולשובתי להנאתו ל• •יזכיר מעשה ראה היא כיה)שלכיתהזוהרהעל-זן.ברון
 ולנקר לחייתבמעסה' עילמיס ט/עמקבכניךבית מודייןלו: כמדהשאדססלדדכה עריכה:

 למשלחגי בכ׳י ס הנעדר 1ישק הזה הביאור •מן * קינה מכמתי מעינית יבינו' אער יהי • ייכלי
 • בכניני יראהי ישיל* הרבה שכר כיף יש̂• "הדעת p של יטמשי טעמו לישעזס יופי גביה ,שלחן

• ממרה op על אלא נקראת המלאכה אין כי ’ השירה את משה ירp יאז • כתיקיצי .ןישעחהו
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ר » • ר ת י כ ת.קלשכו0 הי• crS סיע נגנ^ כל ״ צפל)׳דיש^ם5הרהמידיה ק:ל ה
,אמס סכיכמק סביב קומה מלקף טיסלס' כימי אש לשרפת «יה ̂שר

 מקד,} כשס אשר לנל • להסיכל העלדלת כל כבצלל בתלכל • דבלע רקכל אמ« p"pr * ארכי
 מקנה שכלא ' הניע הר כשם כגמרא יקראל אשר שמל זה * הקלמית כין הסגלר לה יריזק •

 • ניז-קלש שלא קל־ןלכגין העלדף סלק על גס * ההלא ההר מלל אל כללי שס שהלא אעע״ • ל״ה
 ״ להנדק אמיע לכרי לאלההלכריס מיללת• מי על כפסקיהס התלפפית וקבל( קיימי נאשר
ר ככנין• כזה הכית ככלל יהיה גלול כי * כטקגל קלשי כשס לכלא לעת־ל אמגס כי ־ הלבד ן כי נ אמת  ינג

 * קמשמאיתקגיס לללתנ מאית• חפש אזרן ככיכ חלמהליסכיג הנכיא־ יחלקאל מפיישעלילי
כ̂■ • גחתיגן דניה הלה הכית מן מייהש־הרנללג נכקא אס^תג'אלפיסעלנ'אלפים״ 0ש:

 ככ\ן| כגאלהי גללה ועילי • מחשרא חפליי ’ כעלתל ונתמעט אלה״ הטי עילגיתיני היאת ככעס
 לשם שסיא מחללקת ל קל אזנינל שמעה זה על ביחיקאל• המכואחס הלכריס ימעין • שלפה של

 קלשה יאמר לוה • לכלא ללעתיד הJלשעה קלשה ראשינה אלמרקלישה זה • לשמעית כ כפ שמיס
 • שכייה נרא כס זל יהראב׳ל • הר^ןג^זליפמיןעעכראראשינה • לעתיללנזא זלא לשעתה.

 בית עיע עזרה בימי גללה אזיןמ^קעילי מלגזיר * גקדל לא ד^ל־יס כרלב ״ לבוא לעתיל קלשה לאס
^pכ ככלעי בלמיתי שלמה של ן כנכי ללג־טיע לכנלת ניל • להכנלת ה'  פחתי לא ׳ פעשהי לכל Ĵכ

פי' כאשר הגיבה ,כמלת שלת/, של ימבגין ה^\'ת ככלל היה לגלזל ;רלחכ*1האירך«^ כמלת היתירל יצא
 קלא • יעלהעיר עלהשגלדית יןרשאיןלהיסיף1̂ שכן כסל• נביאכסז׳נה ללאישר ׳ כרישהשיתפין רשי
 ״ לככלאלתיי לנר • נחמיה שהכ^) יתילללוי ״ הזכא כלרב קשבלעית התס לתכן הכי ככל

 ’ ליהללים עמ(ל1להנלה.! ריוח כי f הקלש'שנית את נקלש ילעתיל לשסחיבה* עלי לא י
 c"p דבר פ^ר יללע כהיזכס(לי עי * שהיה ממה העזרה מראה ישתנה יאס י גכילס את הרחיב למען

ה לא ראיינה קללשה יאס • א ע סימן הניק נורת ככפר זל מ  שהלכרס סכק ין1וי i1 • ^לא לעתיד ק
̂ת ילבל קסרין * לגד ממיז נפקד לאם י לקדשהשיית  האמת לתה׳ ־ מלך אל לתימיס אירים להמכל

 מהמה כאחד ה' היכל לקלש בהס כח |אשר ״ אלי מכל כאחת לאללר נקמן |דרכ איתא • כעלרת
 החני תלך את עמליקלש להלםיףשכיתידל . מקדישיל״ ין׳( הכה הן נחמיה שעשה זחילי^נ שלאנעלר*

 :להבראות כמחשכה עלה כאשר ̂!נא - זימהלכניןשלמה״■ הויקקילכנאל ילפיזהלא ״ יהעזרית
ס חשכי ^אשר נילפה טיבה מחשכה לראייה • לס עי גאזלת להתגאל לני היה ע

 החטא• שנרם אלא י כל מכל בכל יחזקאל כנכיאת לבנאו לדין סן היה יהישע* כניאת עזרה ניאת
 כן על • הנביא כמאמר ״ רסה יניד גדול בקהל לביא ראזים הלז ישלא י זכי שלא זזדעי ראה יראי

 שלא גפכה היה הדבר !ה • ?!געא אלא • עללס לגאולת הנגזר ן הנני מלבנית הכהניס אחיי
ם ז? כלאי זה לאי לא כי , ״ ככתיג המעלרש אל יכדעית כנלס ככאיהי ה ^י  יה לקיבן «תינית י
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 • (קלק ורמ1נ • גp(הר^האו^ P7t<3 לוו טעמו לוע בשנייע( ״ flippy ידעה כן היא
תS7u ימרין יראה לב־טה ע השלישי הני  אמה*בpעמידip • התונינה ומדלהיזגר שני• מני
ע ארכה־ ע לר״שי• אמיע נ שעה השעליס !נה4 לנדן* קלה שני ונני  יאפילי ,כ' שני ונני
ע יכאןקמש ענייה ימה החימהשש נקיר ני  שהיאמכיעל שנינה• עקיסכמחנה מכל כילס* וי

מ7 אע לשניע למז ובקרו * מהס לאיגצר עעה הע/רה(לכניס  אלאננירה• ה•7נמ לא ר
 הועירי ולא (PP3 f)Spנהיסל קזי עא . קלשים ש7ק מעון ע7מ ממנ״ן היו אס ה' ש7ק לחלל שלא ואילי

 כ^ וכן ונמונק .צלעועיו ע7.רנמ’פל0ובמ • ונה4« נצורע אס כי כעורה* עלמהשכעוב
כי • כצורו/ה עלפישנשעניע אן ל כלל ממדעה חכרה לא נמה ע והעזרה כיזצאכוהל

 • האולס7ע קדיס הכינה החנר משער מדונעע נאמה מאה הפניתיע כחצר ניקיקאל עראה
ע נין הזא א' מערב עד יהלאה מהאיצס אמנם נ׳ י נ  ועקלש tp}}>pD נס זאכשי • כשלישי נין שני נ

 נרים7ה יחעוסיס כי/ימיס כי הניע* צירע נכפר טיכ 0!י עיכפע פירש כאשר העזרה נקזישע
ץ ק ע ע ׳שיער כאשר כרימנקלה• אמיע י ע האילם עד ניקניר ר1משי הנחרנ לכניע • עד

ע מדעהאקע• מל ס מדיבע לנייר זלמד נא • כצורה דזסיע 1יהי לא אס שווע יהיו * האחרת ע
 והיא . העדית נמזכעי כארי כאשר • הצלעיע משענה אי אריך מריבע אל שיה • שיההצלעיע

 יחמחציעס * תתנו הקטין לכלע שיה העיהפע שעשיס עד • ניישר הארון מערוכע ל17נ צלע למעיק
 אקכעאריך • אלנסעי יהיה ההיא שהקו ענול* עצייר סרנו כהי «מנה אשי עקחהנקדה•

ע ק 0עהקעןג31 חנ מ קני ^ןקד,קך jpj! • המציייל העגיל קו שיחעין 7ע ניישר הארוך מ  ני־,ידע ע
שלפניך: כנצירה הערכי עס החעינה
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-i הבית הר א׳ ־סי'
 ה עד ג' די קי׳ו נ«(שיך ה7עי • אמה ע׳ו לקטן (73( אמה קנה ר*ג האחד גדי

קו היי י5הא1ש די J יי ת5האמ נקודתי ינחפש • '4 כ' ק  כתו יי׳מנ« ״ ו' כאית עי
• ז' די עגיל כצייר יגרני איןד קו גממח כן אחר ׳ ז נמשיןעד 'j ב' וקי הי

* עד ו מקרכו שר‘  • ז' ג' קי על שיניייר הנלעיע שוה שמריבע במוכמ מפואר זי
 דעני1 אשר5 יטעתה • להשיב אין ד׳ '4 ב' *fvi האריך המרובע אל שיה יהיה

ב בנקל נוציא • הארוך הזה המרובע בלעי מדת * '4 קו מדת ג  יהיהשוהלמרוכע .שמרובעי זי
 ן (צלתוהקג י ארכו אמה קלה ך׳ ׳4 ב' א' שלהסדיכע הגדיל שצלע מפני • הידוע הארון

* '1 קו מדת והיא - אמית ר*א שסהס כך * אמה ו ע '4 ב'  יד ק ו ד' 1ק חציו יהיה ח'
*4 ו' קי מדת יהיה אשר • וקצי כ׳ט נותרו ״ '4 ד' מדי/קי ה”קל לתשלוס אשר וחצי• אתה
נן הנה חני- שהוא '4 ו' צלע זיי ל '4 הטשילש צלעות שני מדת ייעצו כי ו' וצלע בטו י  ז

 * שויס שהס העגול שכת אל המרכו סן ייצאיס קוים שני שהס ד*• ו' קו כמדע שהיאקהיחני•
 • ״ הזווית ניגב המשילש תושבת שסרובע כשנזכור : ?' '4 האחד צלעו לדעת לכו יקל כ וא

 קו שמרונע ילמי * בסד פסיסןל״ג יתבאר כאשר הניצב זויית שסביב הצלעות שני כעי סרו אל שיה
ל אלף *א הוא ז' ו' '4 הטשזלש תישבת ז' ו'  •י ישבעיס מאות ח 4 ו בלע ימרוכע ד ק

' '4 בלע מריבע ̂יס י'אלפים יהיה כן אס ז  אני בל כי בקירוב כן גס א ק גדרו אשר . בקירוב ד
 כמו ריב כק הוא בעצמי הוה והשורש • המכפר לבעלי כידוע אמיתי,מדוקדק גדר בלי הס יגית חשל

 ריקב על '4 ’ל מאורך הנעשה ד' '4 ב' א' הארוך מרובע אויר ר׳יס אלפים לעשרת רן
 צלעו אשר הצלעות שיה שמרוכע ראיה מכאן הלא ע*ו* משפר עס קלה מבכר מהבאת היינו כ' ’4
מלת תהיה ישירים איוה וק"א ע*ו. ירקבו ה קל שארכו ארון מרובע אל שיה יהיה כקירוב ימתר א’ק

 העורה כותלי על כעוביי• להם שיתרון • מתליה תצרף כאשר • העתיד בבית הכציסית הקצר
 מבואר זה וכל י ק״א על קב דהיינו * ידרוס בצפון אמית ישתי כפורח* אחת אמה שני כבית

: עוד אאריך לא זה ועל • אלו בחכמות ישינה לקירא מאד
 יק ת לאדיהכ״א הכית והר * מראה אתה אשר • הזה כננין עשוהו גולה עולי שיהיה מה יה^ח

• במוריו אי • לדרים תן שניס • ט יביאו שערים ובחמשה .אמה ת״ק על אמה
 רוב שכן הדרוס חן כניסתי חב להיות מןהדלוס״ ש:יס אמנש במערב• (אחד כצפון אחד

 • הכית הר לבפין העזרות ומש:ו * הפניי ס מק ריב לדוס כצד הניחו כן ועל * בלרזם העיר
 סמוי מדת ישערו • בזה משל ינתני המערב מן ומעיבו בצפון. לי שלישי * במורת לו ישני

 קי• ובמערב ’ קט*י שכצפין יהכגי: שבסזדחר*ג• יהנמי אמה- כדרזסר״נ הבית שבהר
המערב מן ומזבוטז •קיש'/ בצפון לי של*שי ג jn כמזרח לו שני ' הדיוסר״נ סנהלךרוכומן

להבין: יקל אמית קי
 :ההיי בעליית במעלות לעלות הוצרכו * ההרים נדרך בשיפוע נעלייעו הוה• הבית יזר*

 אעפ?1 האולם* אל ומעב * ישראל לעזרת השים ומעי נשים. לעזרת * הבית מהר
 במישיר לבניתו אין עכז • מתיותיו יחליל * קכרהתהיס ספני כיפין כיפיןעייג היה שכלהמקלש
 נל דן בניות וישבי ישסיאל דיל וילך לכתיב ס^י רנא דרש בפיאיזהיסקומן•. בדאסרינן כלוכשוה•

 וכי' א* גכוהסיל שבה מלמד יכו' כרמה יישכים שהיי אלא • רמה אצל ציית ענין מה יכי ״ כרתה
 קדישית שלזהמצינידעשר לימר יקריב * גניהמחכירו קלישמחבירי שהיא אלמאכל התס: כלאיתא

מה כפי מתגירי גטס אחד כל היה ולזה דכליס: 'ק’ונפ ״ שני כמעשר בהדיא להו גדמתני הן
מענג * הכית סהר נמה :”ע ;*מרגנה ■סקלישתי ע^ י' ו ע ן מ כ ע ̂ דאילם יהא כלס: יכן י

 נה דף מן מק! באיזהו התיספות וכתבי היא קיישתא תלא יהיכל אילם דאתר לעאן איכא כנהו הללי כי והיכל
• היא קלושתא קלא והיכל אולס דאמר אתיאכמאן • החליפית בנית פםפשין לשצי לההיא

>1 X 3 f בפתכיתין



הזגית חנוכת ספר
ן י ת י ג ת ב  חון הביל; הר כשאר אג^ עדהאולס• במעליעבי/יןהעזחי; דהיזעילין מגריר1•ז ב

 דאי :לא או הכיי/ הר כטליה הוה הכי אי ידעכא ולא :מידי קאקדי לא לעורומ
 הרהבייג אכל מעל(י;ג שייכיגהז * לזי מזו י^ידה קדושה בלו דשייך ע!רימ • דאמק לןעמא קשוס

• איפכא למיסבר ואיי/ :כמי איהז היה סשופע7 למ׳הבר אית * לא טמא קדישי/א חדא דטליה
מעליה להז מבעי הכי תימא טעמאדאילא הייני מאןדהכרדהיהמשיפע * ן א לה י לכאן כניס יש

י ■ ג דע יב מעלימ ל''כ דהייני ’במ׳רק דהוי העזרומ מעלוע כל כסך ומערב דריס גפון כנר  ע
הזכירן אלprpij מעליע הוו ואי :מידי ילא להי מדכד לא 3 ונש .ל לראי דדיכן וה' ; דע?

 יכ1נ יזם יניספה כעל דכריי הכיא סכיראליה• דהכי פשמע נמי !הראכיה לכלדיח• יובמוג
ישכשכיל ♦ השעלי® נגד כמי ודהוה • הנדדין לכל הסורגשיגב דהיה דקאמר *דמדוי/ כ' ערק

w בנכון מענוח. דלאהוי משמע מינה • שעדיס ע כנגד דיקא פלנות יג בסזרג יין מלכי פיני
̂כ :בכידג לנין פי עת ככל יהיז התס היי דאי :ימעלב ודלוס  רלם דבל יתכי: אמיה ביו מעליע דלי

ת ככל פרון ימדהיה כמתניתין תנן אמית עשר והחיל * אמה חכי ישלחה ‘ אמה •Jp מעלה  נגד ע
 t כסימן כפאר וה ועל . לטעמיה השעליס נגד יין מלס בסורג שפדנו תני היכי ־ הפתקיס
 ועולה משיפע היה הבית הר העליון שער •- יז*ל לשקללס פ*ו ב הרע דברי כן ינראין בס*ד•
 דקאמרי נשיס ע גכי • זל מ׳יש מדגלי משופע היה לא הסת שהל להוכיח ואין * כ ע למערב ממזרח

 מהר אמות י* הי־ז גביה שהרי סביב לה היה שמעקה ליער ינליך איהי וקאמר • בראשינה תה הי קה וח
מה היתה שסביב מיניה דתשמע •ביתעכ׳יל: שאם משפע* היה לא הבית הר והרי • י׳אמית נ

 דכלקא למאי כמי שהדי ״ ראיה מכאן דאין ; cיpנ מעזרת אמית «'מקוס בכל במוך יהיה לא בן
 משנה שהרי משפע היה לא ע*'נ ילפני ואילך ישראל מעולת אלא משופע היה לא הבית הר הכא דעתין
 הגיען לפני ההר משפע היה מ דמ לומר ואין אמית• זי דהיינו ■שס היל שנינו(*במעלית שלימה

 קרק־גיתפתחהאולסמשערהסורחי ביטואככאמיתעבה האדיזשיבתלמידא כן דאס ■־ ע*נ למעלית ״ן ף7
 ככנד יבאמנע יזיפע* היה ילי־יס נכון כנד תןהנדלין שמת ולומר בא*1ט לה! ובו'היו כתחא ליה דאיכסי
ני אחר ׳}א השפוע יתתיל לא ובהכרח נאית!מתקבל* כלתי זהו י כעישיר נשים עזרת  קאמר שפיר כ“יע עי
 מתקנר ואפי'יהיה *0ודדו בנפון !גסקנת * הבית מהר אמיתגכיה היתהי במזרח סביכ*שכבר לה מעקה
̂א ייאמית* היתה גבוה כ0שס קאמר לא נופיה שתיט :בה לן לית עיג של מערב לנד הגובה  היתה שגביה ז

 מעלות לה והיו יייל שבחיל במניה דקאמר כמי הגזית דלשרת ומההיא י במידת והיינו אמית• ו
 מעלות גיבה כל יפרנס לא * השפוע סדר לפי דמע תקשי לא * יכו נסיך ■שהוא החיל ען אליה יעלי אשר

 אמה זה כל עס יינטרכי .עי 1ת'נ בעל מישיב ששעה הגזית ללש' בהגיעי • ישראל יעי נשיס ע'
עי : היאשינה לסברא ע*כ • הבית להר לירד מעלית טניזילנ הבית שהר נ גישא לאידך מי

 דיחוקאל למראה לימיא • במעלית העזרז אל עולין וכנכוןודריס :כעישיר היה לעירית מחין
 תיעא לא ואי • העזרה תחת מחילות שהיי לשבות כמה ראינו מצאנו וכן * כנייני מעין שגנאיהי

* יתכן לא זה חלינית• להן יהיו כןלא אס • העירה מן רעיך שהיה י להרהכית דהייפתיחית
 דלא היכי כי הבית• שבהר מה למדכר חייש תריןדלא ן; מתניתי למי מלכי* דלא לך תקשי אי י

̂יק ככפירישרש* הסל^ה כהר הוליללם אולסיתשכגה נ*י-מלכר ף7  שעה• ייבהשהיו ולשכות ז ימ^מא פ
 כהדיא דהכי יעיד טפי מסתבר הזאת יכסברא ? הגבירים ישלטי היכל תבנית כעל לדברי גחין

 בית שאחירי אמה יא ותחת ההיכל שתחת לקאמר נוליך• דכינד פרקא בשלהי ספי'לשי שמעינן
 rip ילא . נמוך היה ת הכי הר אלמא .לעורה חון הבית להר ונפתחית מתילית' היו הכפורת

 סורג והיה נמוך הכית הר היה נעי גיסאדאיןהכי דלדידיה :קשיא לא הראסה (לדברי • לעזרה
ך נכלכל ס! סובב  זנגלנפיןזלרזסהיהריחכי קאער• ליקא במזרק אמית עשר להחיל אלא הנלדי
לב• ערלי יכנסו שלא • העתקים 7המעלות,נג על עולה היה הסורג לעא7 או . אמות מעשל ייתר

ומלכי - -



חבית הר א סימן
מ יי) ימ״כי  ינמנ^ ״ ביה6זלר לטעמיה הפעקיס נגד הסעלזת שעל רג1מ אותו כלומר • ער״
עי מיט לדנרי שמושבה ! הגז״/ ל'7 לעילעההיא שהבאנו טוב 0<ו עיספת מדנרי הירח  ישעה י ג

ע7 עעלופ כז כסן וקני *ג הביפ ממר גבוה העזרה *נ;  שממנו י ̂לpל מפות פפח הגזיפ ’ולל • Iע
ה 0א7 להרהביע: וירדין מ ת א! • בפקנפן הועילו ק  : במענית העירה יןמן7ר1יי עילין מ
והדר • הועילו ומה ־ ננהו מעליפ מ« ־ יג או • n אלא מעליפ בה no« לא ואפילו

̂ט קישייפין • הרבפ ואם מעט אס • השעליס בכל להיופ ריך3 ק וכמי נ להו מדכר לא דבש
 שהריק״-יל' בסורג* פורנין בהכרח יהיו לשכפהגזיפ של מעלופ ״ לטעמין נמי הראב״ה ’נר7ול

 משן עליה פוקין* ואס] *ל' כסימן 7בס" נביא כאשר הרבה״ גדולה והיפה : בחול היפה יגזיפ
• * עכייאי ענין m ;זלג כס יפרנו ״ קזל לנד מעלופיה מושג

המזרחית הכית הר חומת ב אות

ת מ ר הו ת ה י ב ע:רי בני עשוה הכית• הר לרגלי התיופונה היא המירחיפ״ ח  נמיכז כי
 ורואה ומפכוין ״ המשקה בהר העימד הפרה• אפ השורף כהן מפני

 שאס • הדס הוייפ כשעפ ההיכל פפח אפ ממנו שלפנים השערים דרך • הכופל ראש כה גו מעב
 פפת אפ לראופ יוכל לא • וה כנגד וה ממיניס שהשערים פי על אף הכיפ כיפלי כשאר גבוה הכופל היס

פ גבוה ההיכל פפק שקרקע עד • ומגביה הולך שההר לפי פפחיס• דרך ההיכל  מפר ככאעו
 הנה • שהיישסוכו הפפחיס כל כדפנן • אמיפ גבוה המזרחי ישער • הכיפ הר רגלי מקרקע

 הביע עשוכיפלשלהר לפיכך המורח* שעי תשקיף על . אמיפ שפי גבוה ההיכל פפח קרקע
וה כל :ההיכל בפפע ולראזפ * הפפחים דרך מעליו להשקיף שיוכל כלי • נפין הפחפי)

 יו לף מעי גבוה כהנים עורפ לקאמר .ליימא: פ״ג כגמרא 1כראכ לה קי1ימ • למדיפ ממפניפיןלפב
 • ן וכלאער אמגע כ'כ הכיפ «ר רגלי מקרקע גבוה ההיכל פפח קע קר והרי • ומחנה אע!פ פ'

 ש׳ע אלא בגוויה* פפחא ליה למפתוי דאמפא פלגא ו?איפא • ותני *ט אלא גבוה יהיה לא • כרננן ל יאת
עייןתס* לג בסימן בסל בוה הביאור ונרחיב היא* לאבי

* ן נפי לול העיריפ פפחי לשאר מסין היה שבה הגיע שער אם י יי בחימה ללקדק זגריך
 משמע • נמוך הכותל להלה לעיל דשמעינן למהאי ״ דרים לגד מיספי הטפל בחני אם

 לראוע • נמוך •פפחים ונגד • גבוה הכופל יהיה ישם הכופל בחני דרוס לנד היה דפפחא
 I רואה הכהן ויהיה ״ אמיפ כ׳ג על הפפח להגכיה להו הוס הכי דאל*פ *. היכל של צפפאז מעליי

 לוחק I * אולם משל חין .אמיפ כ שס שהיו השערים כל אפרינן להיי :לחידיימ פ אשכתןדהגה«
י V א•”ביומ פלמולא דפריך סאי איכיא דמשמע אלא • חון אמר שהרי קאמר• לא לבההיא לומר

 • נגלהשערים עפחא להופ דשמעפלמילפייהו*. וכוי* פפתא ליה האיכאפלגאדאמפאדמפקזי
 ממה מבואר ויופר • איכא הפס פפתא אלמא • פפחא ליה איכס׳ לא דראב* ליכן היי לא יאי

ן • ק ק בית כנגל שמכיין המירח שער בנגד ראשו אדם יקל לא :דברכייפ בפרא א בפרק ^מרו ג ד
היס הפפח על הע«לה הוהנמון• כיפלהיבי יאיקאקשיאלך שסבהדיא רשז כיי’

 גבוהים היו אקרים לפפחים ומשים • טוכא להו הוו7 * שם שהיו הכפלים מכל ילאפיקי
ע• הר שער כיעל עעל העודף למח האופל להשקיף •יל”̂’^ בי t השער&JU כן אס ויהיה ה w?

שעל



̂ר >מל5( .הפתיו iin ?הזיזנז; • hnfS אן י ̂ו א<«מ 1& נ שע[נכזן * תקדיזזמעזיבל פחוי; י
 הסק?ש! דבית שעריס ימשני ןהאייכא׳י/קדהימעזיבידי *•שערהמים גכי דיומ*א בפ^יג מיכק להכי לא ף

 לא אממא היי א5ד כיון ימשני י * זהדרפר׳יך׳והאיכאלשהי •־ להו עהדי ננהי כ״ןלשישא
 יראה •א' קגל וקימה כתיב ביחזקאל יזגפ העמיד בגימ7 •• טובא לן קשיא מיהי •י כ ע חשיב

 יאמיינןדבנאוהו אמהגצהז. יאיכבההשערההי^יעשריס • בלבד החינינההימהד'אמיי׳ג קקימה
 השער עביהי • התימה כב למהניקך'להשפיל ־ *5ועיליקשי * ״ המבזאריסביחזקאל הדבדיס מעין

• שערים זילשאר שער בין הפרש לעשוע לארפי דלעא ־לניהז ־ רואהי הכהן זיהיה כ*דאמית•
ה יאין • הדחק ידי ראייהעל הוי אמימלקילייהי ב׳ * שבמרחקנדיל יעיד  יזער לעפיעפמחנבי
 כל־-א האיכא מדפריך •־ סגי מיעט דפחלל נן. שמע דלעיל דיימא עלגבדמהאי זאף • מדאי

 דהיד כראב'־■ לה לאהוהעגימוקעע (איןהכינמידאי • הכרכא אחר להרהר אין •יכי' דאממא
ע/ • אמיע ז' אמרי העמיד שבבית יהראיה .להי סגיא דלא משני  ־ גי כ היה נעי עהכי דבבניר א

t על ב^ומי שימגדל ד העתי שבבית , * ׳י בדלכני לפרש יראה ppp • ממרחק לגביה לראימ יבוקש 
 שעיני י ופד • אויגק«ןהקרכיס1י י שקיפים מחליפיתז יביע לא ונהנרת גדילי* ייעל דייח
 הקטן ז־ בבית אמנם • הרכה נמיך יז ייעשרניתל לנן. ה' ירחיב * בהריחה יביטי לנכח הכהן
• אסלאהישפל אף קפידא ליכא ב  בכל הוא אקד הבית מהר הזיתים הד שמרחק גב על ואף כ
 ו ביר בכית הר לשער pp שובא רייחא ביד דאית • שנחרב היה בבגין לסיחיי טפי ניחא מ*מ • ומן

כגור רב רייח קיש י העתיד בבית כ שא מד י לפניו יליס רחבת והארן * הזיתים הל ובין
ונקל ״ שני מבית ייתר מזיתים צל^־הד קדש■i«ןהי o*ppכרrdכ<ppכ שיגלתלי־הבימ כלימר i כבנין
 הקלינית אל יממנו רקיק• ין1הח בעד מלהשקיף לוה יחרביסקריביסזס: אל ממרחק להסתכל יותד

 ימשך הנראה הדבר שמן הטעם מן נזפדימביט* לפישעיננד ועניןזההוא• •־ מסגי מירחקיס
ת שפל וכמי ׳ עין כת לאישק ויגתג גינין  1כ כן ♦ ענסה הי־אייה תתגדל גדיל יותר בזיית שנראה ע
 ה^ייה מקים ויתפשט לריאה יתרחב • גדלל ייתר בליית .הנלאה הנינקמדבר להתמשך שיוכל עיד

הנכה אי .עיננו־ נעמיק 1אל שנא לא . בהריחה 1כ נלאד בעין יעין י הדברההיא יק כיותר
*■ ההוא הדבר פכי מיל אל יישירד לא ועפעפיני *' יביטו לניכח שעיכינדלא ואננמי י מעלה3

 לזה יה הקריביס השערים דרך להביט לכהן־ לי־ שנוע מביאר כן כי צנה • מאילpיןp> נטית מכלי
העתיד בית בשער מלהסתכל עיניהכהן* מראה לכל הראייה• שבת ת׳ שתתגדל כביתקניז

״י הפורה כזאת ההוא הנניז שיקגר ממנז•' ^גריסשלפכיס ימחחקילתרמן׳ ״* *



j; n r u T t a n  3 ק  Iש

ז ד אות כין זאלץיןהנהן•7[ר<|קן^;;^^}ן'מעי3'-ז): fct מן •קי יהיה ̂כה
 ירחה הכיטה שערהדהכית׳של׳עעיד. '4• >אומ כית-שני• קל הנית ער'הרp >*3 «יהיהכ-אוינ

ז' קי'לניני^קממרזזכיס ^ * ד' ז ה  ’נל• ככייין יעכרז ״ הזימים קר אל שיגיעו על י
 ■ _ •יי ומעלה rrjrjT p לימז ׳יזלס 'גבולם .שיעברו '4 בן,׳בקער.: לא אענק ב' במיז באמצע ענשיל

מקיס מכל קיבל בשער לראומ '2 אשל־קשערבאומ י'op• שיי־כלו־עעי׳הכ^-קב-ימ בהכרח אל יענו
.1 יעל-בקממ ר* שיכיטימגל/ילמ ״ ד' ' קיוייג מעהבמח ז נקי״ ן ־?-בגרי ן' כי אי  '*•3 נ

 לא״מיכל־ל^ין ̂ל צה ק הקייס כהממי ג' נאימ השעד אס־יהיה קן ולא א p <א ההיכל לשער ועי<גי
 למעליי סעמ«ו קיר על ילן הנהן ־עיני מראה א< כי ־*. T עגקילמ ־או '1 ־מנקילמ להשקיף הכהן

 כמ׳^ נמיך לעבור שייכל כלי וימקבר יקגע שהניצק ויהיה־נד׳ין ׳• הכימ מכמן מחת או’המשקיף מן
ח זז^׳ו. כאשריבכינין גי*  לנקילת ו' כקולע בין מראהו שיכגל קהיינו ה׳

ד כלישהקייס • ל1בל יומר '4 שער שיהיה ך יצרי קן על אשר ׳ילאיעבד•  ייכלן ז ה ה
לסכק ודי שגי: בב־מ א-שר קמראה . הבק מראה :בכראשוגה ולא-יכגרי .1ב לעבוד

אכעגב לא העמיל לגבימ קישיא: איכה - אמומ•כ' ־יהיה שלא הקשינו יאשר נעכיכיסאלו•
 ולא ביחזקאל• ■לבריסק^כיאריס מעין שבבאוה׳ שככראערז ק׳אמימ לאהייקלהשעריס אי לן

 "צ נכמיכ •כפירוש •ושלאכמבאד * השערים בגובה !רל׳ק דשי לוקמל.ין1עי נפלה יהרי עמש* ׳למה
_ ̂ ־ ״ גכהן אמה נ' לש^ ילפיייש .

א רי ז  כל יראה שנחי] קלי . ילייכ!, לניי שהיה סירמי• כותל לכמ־בומ כעס ?לגמן כאי כרע ז
 היו לריס ■י נכין כייעל׳ שגס לדבי והפליג ‘בכיןהכימ כל ה׳להברע־חיימ אלבימ ־הכא

^ רייזב אמ ימלל בקמיוב ימלאמר ומלבק כנמירח' נמיכיק ן . י נ נ ס' 0ה  לליקח יה1 שמעיגן א'י
 ' לאשבקינןרבדירש^יז^לקאמרלהיהבמזרחלבל * לנדמזרח ומילל סזקאייל במורחקאמר

 שגנמיסיב לגי ימרר ׳ לקמיס עד גבהו אשר החיצונה החגר כימלי ביכדגי אלא ׳ נלינל ילאזי
אז,כימג ' יאשק\' ייי«ל5ומהלי- - לבלן •החיצון אלאכזי/ל לעיןהריאה ימבלה לא הדעכייג כמגי

מיס'ממק בפקקי יגמרי גמגי יככר נמוך כיחל לה1לכ</-ח זה •ממי שיענו פכיא אין יגס שגי
 מלרבגן אקזר למראה ביה מגיי עייניו אקירלזזין יזל. ;׳ לימהמקלש" מצוי עיניי ל״ין לאכיד מילית

ב  עכלפקוסכי!ןלאפד י קאמרי ליקא ואפילדמיה־אלבהיכל כלהרהביתי זמקלשקריי ע
 פליק * לבוי ליק ילבמחילה׳לאלג־נ^ ’ איכא גמיקלישהפודמא?ייהא הקא יףישה משים כמס

. העמיד בקימ היא שאמיני  • קלמיגיגיזל לגריע׳ממה־שהיריכי אי אקלהיכיף‘שג אגלבבימ •
 נבין שכימלי למלכי מלנריהס * יט מזרחז חיןמכי־מל * גביהיס שכ שה״ ס כלהכמל באמיס

 • לנוי דלאעבדיליה ליחזקאל למדאה איהא פזרמאעיהא זמהכאבמידאק * קייבביהיס ימערב לרזס
טעץבנינר• לגגאזהי ועוד . ,

ם ב מ ר 'לבריהסכרשים נראים יכן * נחיך קכ־מל היה השער שעל ודהל׳בה־במכ מ ה
 מלית על בככקיהק זל המיס' לברי לאימז הליס צם אמנם • בסמיך כמבנ׳ יכאשר

 וכשמוה * אמית שש גביה מ«רק« ?ומל ז׳יל . • לחוליילי אעיע ■«' היה כמי שגי כקימ מזרחי דריתל
לה' ילעגא ילא דיאהלסעלהלמיךכמחישלהיכלעכ* מכקי כי  מההיא קישיימין להדר מהי

,יו לף דאכהי ״ מ”בממ הגמרא כיציית כליאה שיפליא ומה * עשלאילס אין אמית ’כ שס שהיי קשעייס ׳לכל
כ׳ל דף • המורח שער נצנל דאשו אלס יקל יתמנימזןלנרמ״יג׳לא ׳ לעיל כלכדישכא כמחא ל׳ה

דז ז  נקראשערהמזדמי• הזאהיה פממיהעור׳ומ* לשאר ׳ממון שהיה למכמבד קשערהמירחי .
 שישן עיל גירת לצייר - י פר!ס מלכי לקס הגולה?(! מן שכשעלו י צירה הגידה שישן יעליי

ת' ^ רי ע ש ל זצ«ולן?זכשערהז^ / ’מילאימלסמ למס «יהיה ע

אית
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חולדה שערי ג אות ,

OS:f* די ע  היה להס שחו:ה • הי,בי^ה ק;לדה cp נגל יגירשיבו • 0יי7ה |P חולדה ש
• פיעקיס שני נגד • במשגה נירישלים fijpv י «היא pri • ומושבה נימה ׳

 • הביאם שהיא ניקניר כישער דאלי • cp להם ייה לא ששרס־הזלדה נריך היה לפירישם מיהי
 יהיז • לדלמימיו ניסיס נעשו דניקניל ועוד • שמי על ילקרימס הקדים sjop לשגימ ן)יה;ע|הראיי

 הנביאה שחזלדה יעיד * הידיע אמ לשנימ הפכי למה חילדה בשערי אלא • לשכק אימי מזכירים
 • שס יישכמ הימה הנביאה קוללה ראשק שבבימ שבשביל ידי שעל משמכר ילא דאשיך ביסן־בימ מימה
 להגיד * שעריקילדה שקראיס לימר ר יימ לקנראה • שגי בבימ קילדה שערי השערים op יקראי
 קילדה שעדי אימס קראי • בהם נכנסים הבאים כל יהיי • א' בשומן כדאקרינן גיץהדריס משמישס שריג
 וכל • ייניאה כניסה משמשיס ■יהיי בהם• נבנסיס העילס שכל שעריס יפי ״ חלד יישבי כל מלי

 כשערי אדס כינדכשנכנם • שמאל דרך ייירדק ימקיפין ימין דרך יכנכיס הבית להר הנמלים
 שערי לדך מהלך • מערבי כשער נכנס • מירק לנד מהלך • פינה5 מפני יפניו • לדה1יו

ה״ הילדה•♦ אני כ׳ינ רן  משערהמיס• כשיינא כינד • שמאל דרך יביניאמימקיףייזנא י
 ״ לשמאל תקיף שהיא לכר כי שאירע ממי קק • כלם המזרחיכן שער לרך שמאלייינא דרך עקיף

• דמילימ כ נע '1י: מנידה שאני • אכל שאני משיב והיא • כ;יאל יהריאהי
■ ■ i

קיפונום שער ד אות
לשמי־• טעם נמצא לא • ויציאה כניסה משמש המערב מן וגום3קי שער

טדי שער ה אות
בצזרה* כנראה זי ע״ג יי ימ1מזנ אבנים שמי #לא • משקיף לי היה לא הצפין• מן טרי ער1̂פ

שפי* • טלי משער תין שקיעית להם היז השעליס בל מידימ במסכמ דאמרינן יזהי
 יזרדש • השקיף מננגד *א פרק אהלימ במבכמ הלשין ביה יקנשממשי • משקיפימ פימכמי’שק
 היה לא השער יכל • לכלי משקיף לי היה שלא אלא הכמחיס כשאר מריבע היה טדי שעד שאף פי*

 עליזן משקוף הנמק קני קקוק באי • זי ג ע זי מיטימ אכניס ב* שס שהיי ׳ יזל אכניס כ* אלא
 יעלהשנות• • כ“ע מכאן מזיזה (קצי 'יכאקדקקיקמפמןהמקמין • מבאן מזיזה קצי יקקק

־ הפמקהזהפקביריילאידעמיטעס•
 אך מיצב• ל שהיא יר«מרז בריש טרי קזרין קצמם המפרשים• מלמטדיגמלקי אור’נ3

טדי בפשקיהס ?ל• מיספימ כעלי ל טיז מ • יטזלוך בטעסין כמו פי'הצנע צ
כ טיידייפייטידגיליכהןקמירישגלימא א^נליפייטכמיהני • כצציעימך שידכלי  סמיכה ואולי • ע
ה• לשער ל פו ק • מימריס יזמזמיחסשהיי כגיני ליצדיס הלייס ששם לשכה הימה הי טז  • דז
 למערב סמיכים בצפין ילעיפתן ידימ9ד פב 'בשלהי0*5^0̂’נבי קנן בן יוסי אבא אמר7 כמי ידייקא

̂ש שעל• הקרב-ן- שער • יכניה אעל .  לשכמ אצל שהיה טדי שער היא יאילי • 1השי שער • הנשי
מי כישקליס להי מיקי דבנר י • שמי אמי ששינה אלא המשירריס  הניע דהר קמשה צהלי שערים uf ל
• הצנע עיי ייהיה • דמיסעימ קמא כליעצא נאמד (אס יי ‘בשימןי 7 בס כאליך זה קאמל(על

אפשר ־ .



סורג ו סימן
ן ראכ? אפר יה יPא• פיגח ל>(פו דרך יינא קרי כעל7 • פ*א הי

כלים P»PP פןאינ< if n»f>p לפי כן 0J< • ^עס

ה
5 jספק מ ירגישו !לא

סורג ו אות
« כסיס עירע לפיפפ קריג • הכול; הר מחימפ לפניס היה טפחים עשרה גניה סורג

כמטהפסירנפ • נקבים נקבים עשייה מקינה ירנה י שבכה מעשה יהיא
יטעם * גאלכסין יה על זה איפס שמרכיבים • <קנריס ארוכים p מדפי מקיברת * בחבלים
טכחים <' היי יליה שבע* לטלטיל שנעשה יל הראש כמב * כדבר מקלוקמ P’ *שייפי

 סימן יעיין מהני דלא ישב ולבכון> תוקי> דהוי • מהני לא פ0ה הר דהיקף מקינה רל כדין • גכהי
 7 ס דף שנייה להבהרהניפ• יישבה ראשונה כת ינפה מהאדפס*חיסדפנן פיט יהקשהעליי * ‘

טעם נפן >ה יעל • לשם פסקיהם טלטלו היאך • מהני לא הבית הר דהיקף איפא יאם בקיל•
• הן קדישית דעשי כלים במסכת מניני כאשד להתפלל הבאים הגויס בין להבדיל שנעשה ״ אחר

 הנה , לשה נכנסין מת וטמא ביים און0 עמנז פקילש החיל כלפנן הבית הר עקדישת עלובה החיל יקדישת
̂  קישייפ לסייע נימא פי יאנן הסרב• «לזהישימ לקדש״ קדש בין גבולית להציב נריךאב

 שמיאל לן כדסדר אחרינא איפפקנפא דלמהכאסורג• • דאיהוילטלטילשכפ • ת״ט
ק • עישיןפ״סין נפי פ חןני לפ הייגו • ל כי' דףכל 'הקימות לפרק רני ללא יאפ*ל י כו ען  י

 . עשירית במקס עניות דאין • יתכן לא זה • רבה ההונאה ותהיה י יקרות באבכיס ככני
עיי  כת לנ עיניהם במלאכה' (העושים בעס הרודים יתעיקלא • עסקינן בשופטני דלאי י

 יעל לטלטזלשכת*\ כשר שיהיה • באופן במחילה לתקן * לבס אל ישיבו וזאת יפיטי'
■ :ז'בסיד בסימן לקמן נכלכל זה

ל ח  דא^ ״ נלליה מ־ל העזרה סובב הסורגיהוה אס למידק איכא י האלה והאמת הדברים א
• רת1כע קאי דהתס * לגד במזרח א’ב דמדות בסהניתין שיביאוהו מניני דלא גב על

 • בד'ריחית כמבי מוכיח טוב יום תיכפת וה*כ ״ ותערב בנכון!דרוס הה ע*מ • יחיל סיבב וקמני
• ״ סהל'בה כה בס הרס דברי וכן ס/ ק עי ג מ כ  מלכיוק בי פרצו כ, שבשביל ̂ל ה’ואתרהראב י
 מלישנא קית משמע ונן * הבית אל פנימה הם גס להבנה שיוכלו כדי • שערים יג כנגד פרנית יג

ד לאי * טובא לי לקשה אלא * יי יז שערים של מחש כנגדן שההשפחייית דאסר לשקלים מ  ערנית יג ע
 פח׳ן היה דאי • השערים נגד מקים כישס f1פר היה לא שהסירג לזמר נריך • ממש שערים יג כנגד

 פח׳ן היה דלא קאמר נופיה הו יא כרנית יג הכי בתר כיס פרצי היי לא י אחל בשער מידי מעיקרא
 בקדש קציין שהיה זל'הגזית דביתהמיקד יתו י יב אלא כהז עביד לא אלמא כמזרח• אלא

 גליל אמרינןלכית הצזיקל ובבית * אמות עשר דהחיל * בכידג בחצייןתבחיל יפרני בחול וקניין
 * שעדים יג ליה דאית קנן בן יוסי נא דא אתית ועוד זאת • בחיל כילו דהיה בס להרס "ש’יכ ’ היה

 דאעיקרא ועול כשיס• לעזרת pp בהיזתז הסזרג יגיע ישסלא י נ־קניר לשער שהיי פשפשין שני מנה
מהתקני זאס ׳ הדחק עי רציס-ה הויא ״ במורח אלא פרק לפנים היה לא אס כי ״ פדכא  כן
 ̂ • לעירייה ליכנם המורח דרך להקיף נריכים היי אס ״ חיללה שערי בדריס שערים שנים ̂׳אייח

•השערים כנגד עת כבל היה פרוין שהסירג ייתר לכךנראס י * מכחי] 'להקיף  ב לרע פי ויכה .
 טעם ניתן שערים ל.ז (ע , השתחייות יג כנגד ליה סבירא שערים *ג 7דמ* רמלית״ ב בפרק

 כנגדן דכיו ההישתתייית היינו ממש כנגדן בשקלים דאפרינן והא י ז ברצית כנגד*ג חייית ל-״
ממש ג 1 א פ,



הבית חנוכת ספר
0 PW ̂עשיית טעס ידעתי לא «אכי .•הפלנזת ולא כלקוי שעדים t>prr פי׳ממ יג • rw rr 

 יבעלב׳בפתיר • עתקכיןזגהשתקזייתבנ^דן ?!< כך <שלעי בעלמא• באקראי <ג היי7 לומר
 נאי • חשיבליה לא יתנאדידן • הכרבר שער ינקרא לעורה* שער למערב שהיה ביי יפרק

 7יעי (לאתרי* * (במזרק1ה תלתא • הדהבית7 לחמשה7ו • כןקגן יוכי כאבא ליה סבירא
 (לכושייעבלח שס. להס ה־ה לא קאימר יז̂כ אבא א׳ שס־ לי קיא ימי • לברבר שמיה כר7 מאן

 חשיג קא לתנא • בעניןאקר לכיש ׳קליף בני על ריח * הדעת יתרבה • בזה רכיס ייתלבג(
שעדים• *ג בנגל לו כתם אלא • העזרה שערי הוי אי • כי' יגילא יוסי ואבא * '1 העירה שעלי י - ן ״ ?׳

רני ז הגמרא ויל ‘קאמד הבית הר שערי עס שערים יג להב* שביר• בתמיל להו ומיקי סא דף
לעזרה• תעגיא להי הביתפשי להר ללה' •oעריu*ג כנגל ג/ברין אומראיןפוחתיןמע

.כ ע הוי קמשה תיאלאללר זאיכא • שבעה לאמר תנא (איכא • הוו ממניא לי׳מר תנא איכא אלמא
 לה לכנר למימר איתלן כמי הכי קאמד• הבית להר נהלי שערים־ ג’ לכבר נתן !סלרבי

 נכרית אני צריכיס הכי אעילו • למלית ק מת הסער־ס שקזת מסנה לאיה! גב על ואף • יוסי אבא
רביעית מחלוקת ענה למללא מגול - לאמפשינן פליגתא לאפישי * נוכל אס העחליקת
ל' מי ת  רכיעית למחלוקת לליתיה ש״מ : לקאמריג• א5ואיכאת נמי מר ליו ליה להזה נ

 למלית קמא אתנא בליג לא ׳יכי לאבא ק לליי יש ועוד • לכליג ללא שניכל כמה לישבס לני יש ולכן
שבעה ולימא * ק ת7 מילתיה בהליאבתר פלו:תיה להניא ה״יל כליג לאי ז'* לאתר

ועוד י אתר בפרק מהכתא באותה איהו וקניתי ייכיבןחנן^ייערלגוכו' אכא שעדיסיט'
למלות יאמרינן י המיס־מפכיס אימדוט ב'קאמר-דאבז בןקנן<ביק •יכי לאבא לאמילתיה

 בעזרהד תמניאהזי יוסילאמד יא־׳׳כאבא • חלאבבראהיא לאילי!אילי משמע * היא לאבי
כעל נתכוון שליה ואילי • אחד שער הזפיף אלא הוו שבעה לקסמי א דכ קמא אתנא פליג לא

יל’ מכוזכים* אינם השערים סשתות כי על ואף • לעיל שהבאנו הכרבר בשער יפרח כפתור
 על מגמגם ולכי ליש־־מקלש״ שאר יגשס * ל׳העך בסס כלרךשיחלזקי בשמות* שחולקים

עודדכוף • שערים אינם הס פשפשין שאס * פשפשין ש:י המזרק שערי במכין יוסי אכא שהביא מס  ן
 אבא למלית יכפב • שלשה שערים ללחם לעזרה הנה הכית* להר חמשה גימא*גידל ב• סיף
ובמזרח ״ לעזרה לחיל מדי להו היו • הבית דהר תלי ודל ‘ ארבעה כדרום להז מני יוסי
 אלאשערכיקניר * פשפשין הוי לא ואיכה! •נ' פשפשין בהדי להי מני תרי אלא היי ללא

 ולעולם • לעיל פי שהבאתי הראביה כעד גם להגן .ילפרש ללקיק כיאה לבן »העירקי ישער
ת• להר חמשה ודל שערים ב;חנן*נ דלאבאייפי אימאלך* בי • לעזרה תמניא להי פש! ה

ם1השי שמית אלאעלהשנית מניינאקחשיס• והאילקאמנילהייאייללאי  בא׳כהולקא ’ קאתי ד
׳ • הזי שערים יג לכלהי דאמר דאגב • מידי ילא סלכר לא פליג דלא והנהו ק;׳יא אתנא פליג
'פשפשין לי׳שני שהיי פי' ניקגיר ולשער * בשמית קסא אתכא יפליג * ן ל תשמע קא להי קר היכי
• דתיינן העארה שערי בסכום למילות בפ^ק אש:תן ודוגמתו הפשפשיןבמג־ןהשערים* שיוכללי יליא

 משמאלו ואקל מימיני אקל לי היל לשבות ושתי סקיור שער שפעזלק וכלי כעורה היו שערים שנעה
ט * ניקניר שער מיי״גי לקא אגב אלא . לשעי־יס בענייגא לשכית אינטריכי לא בעי להקס ״ ו

 לראכיהשאמר אפילו ובזה - ״ הבאנמימפרשדמוליהכ׳פשפשין • לשיות כ' לו פייששהי!
̂קא ד!קא השעיים ננד בסורג שפי־נ!  לצאת עת ככל הסורג פרק היה השערים כנגד כמי להבי * <

כים לע הכלל הוה והוא והילך• סובב סיבב • השערים שלאפגגל מקים ככל מיהי (לבוא•
ד גם סוגי היה לא ואם • להתפלל ?כאיס יכולים היו מקים למכל • בה לן לית השערים מג
בסימן • עליהם תקיפה כשידנו אלא • אלם רגיי עסקינן אי ־ גמזית הכרז׳ן כאיתי נס (יכנס

שהיתה כע*כ ■ ת׳ק לדגך־ו כן וכמו ״ והלאה עשם תגשי ואל נאל לגוים לאמר להי מגי
נבדלת



וסורג ו סימן
מר שלא אוי;נו להזהיר * פג« בעלמא דכהיכר פשיןpפ כראשי מע* נבדלת  (העס .נכילינו כע
 שאס הסזלג בל ערני כלזמר * השערים בפבי פג׳כזע יג פר» יין י5זמל * ה•' אל ^עלית י^יסי

 . קיימים הסייג תלקי וג היי השערים כנגד שלא מ*ע •י ינשערים ככגי פרק היה ממהילה
 שהמה ראו כאשי ולפיכך מנקיס• ליג איי/ו תייתיך רביעית v 19 ותמשיך • מריבק, קי שכשתעשה

 עשי כן יאס מלקיס• הע דהזיניכל היירג כל פלגי • הערלים •שמעי לאמר לסופן עשוהו
 קא ואי • זל הרתסס ולדעת ״ ב«ה שנהתפקגי הספקית כל ייתרו וכזה * פרבית יג כסירג

 ב נגד ‘א פרן כעינןאלא לא והתם • הפורס שעד כנגד היה קשיאלךלמ״משערניקניר•
קדי ילשזיה שערים• תהתז  דמית לן ויהא כהיקפ פירנין שהיי הגזית• .אוכל* תקאתרגפי

־ ;זת3גזרתה?»רגבעפר -

שהיחצובעלי אומה אולהימין* יאיןלהשעאיל• * דעלתא לרייתא והאמרת! כג*
 דןק*א אמאלמייתירבא יגפדוכית*יזלתימא גבי ?כתובית בתרא ביגרקא זל תיספית

 אגא ‘ 0ש סין פשתמליות יג כ בפ התם יתכן •י להכיא יכול היה דות דמ ממתניתין * תנאי
 ̂ כרחין דעל . רביעית עחליקת באן שהרי תיתא יעי? • שערים יג כנגד אזמר מנן נן יוסי

 דהא • הכית דהר ה' ידל ת דקסגי למימר מצי לא בעזרהי הוי שערים דיג ציה דסכירא תנא ז לההי
ת ואומר * יני' הכית מהר אתת אפילי מיניר זאין השערים איתס של שמס התם מפרש  סבירא דלעילם י
 משיכי• דהכל • הקטכים לשערים עס היינו *ג דמשינ והא .בעירה היי שערים די תנא לההיא

ם כ*א היי לא גלילים אנל ביקניר לשער דהיי פשפשין ^?עלהאקשיב ו  דמני נמי לרבנן ואת « ז׳
 • כדפרישית ?נ היו הקטבים לעם עולו צמי אינהי ' • השתאייית היו מי כנגד קמתמה עאי «גרים ^

7 P’̂כנגדס* השתמייית שיהיה נראה אין • שערים אותם שיקרא! 9*5 ?עיפייהי חשיגי לא
 J ארכנן פליג לא <זפי לאכא שמעינן מיהא מנייהי ‘ עכ׳׳ל שערים אותם קרא חנן כן ייסי ®כא

ייייקלעיל• ̂י  א א ניקניר שעל של הפשפשים שלפני .י לימינו כאשר 4הכיר לנייר שאין אלא ̂ן
 אתית גרסא לו שיש • להראב״ה אכתי ותקשי , • נשים לעזרת קין שהיה ̂הייי•״ ̂יי)
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הבית חטבת ר3ס
̂י ^מדני !מלבריהס ד ש<נ ייס מיפפמ כדברי )̂  • הרמבם כדפי׳ השער בנוף הו< הפשפשין ש

pדj»i }’)p הרמ״בס י^דברי מסכ<מידי^. בפסקי פהדיא ןהכלקאערי * שעלים ל/בא«<סי 
: יג בסימן בזה ינבאל ■ ״ מפלשיס בפי'שאר כאשל לזהלכןילוהאחרעעמז•

ה4 כ פי^ יאף • ק1ר W י'אפזע קעורה מפזפע לחזק עפקיס״ עשרה הזה הסילג ו
 ב?פון ל דאע ההר אע הדין יקיב הי׳יע .העפלשים קדגלי •זה• כיח<9i שהיימייט^ ־

 להשוימי אנו בליכין פייש דלא <סיון למגאלסרש-* לי היה אמוע*. מי' לחזק ייעד היה זדלזס
 • במזלתאכןקייעין דהא . דוקא במזרק קאמל אעזע עשל קיל7עיעא יכי ־ הרזחיס בבל
 ■ • לטעמיך עשיאמיע לחיק הזי דלא היכי כי • הרזקיע בבל סזלג דהזה י׳.יעי פה<לא נפי א׳כ
 לקיסר ינן דמג * לחיל לי היה יפסח דאמלינן המיקד דבית פקהיא הלוחזע בכל סירב דהיה גפי פיבח ילא

 • הקירג ליזח שיהיה צירן יאין • פיל של פקים ילנה חיל פיסשי ייהיה * יויל דבלים דפפיד כסקלש
 עשל דהחיל אלא • העילה הסזבבע ליא קימה דקיל 0בהר«*ג אג

:ש*ס • קאפל הנדדין1לל אמית

חיל ץ אות
יהדע^ רשי כפי העזרה לקומע ססירג כין כנוי מקים רייח יהיא • אמיס עשרהחיל

סיע^ה' ברטנירא*  מןהחיל באעלזיעילין 4סת* שכןדברי זנלאין י/^סי
 • המשנה ל' בהדיא משמע יכן * לע"נ עיליס שממנו לייח דהיה למשמע • יכי' נשים לעירע

 נתשכי כיל הדכריס יאלי • זכי׳ בחיל שניו: י בהרהבית בההיאדהלכהכעראשינהיישגהלה
 עשד גבהה .מהכולג (לפנים - נשים לעזלע מחק חומה היה שהחיל שאימר יל הרמ׳כס בעעי

אימי היא יכן י אסיע עשל גבהי החיל הסירג סן ילפניס דבריו* ואלה אמיע.
 משמע לבפ'שישי • הבחירס דהל'כיס עכ^לבפ׳׳ה העילה חימיג יו יחומה* חיל בקינימייאבל

 מן יעילה • בשיה החיל סזף עד מהלך הביע הר של מילתי משער כשאדם:כנס מדקאמל • אפכא
• העזרה עתיסע לחיק היה י העילה סלבבע לדעעי חיפה שהיא שהחיל ספק אין ״ יכי התיל
 העילה בין פכחי־ן בלפינה היה גדול יביע ויל ה׳ בפי לפילישי פניי יבינהביעהמיקד ביני כי עד

 כסף כעל דאעי • העזרה לחימת מחוברע החיל שת־מע ליה דסבירא לימד דאק • והח־לעכ
p היא מלעא דלאו ״ שירא ינל שירא התם דאמד בי*לין בינד דפ׳ מההיא ימייעי י־ דבליו סשנהעל ז פ 

ש’ .אדידיה דידיה קשיא כן ואס • • העילה ען לחיקה תימה שהחיל היסב מדבריו שמפורש ס !עיד'ק
ל כמי זפההיא ראשינהיכו׳ידאמרן* כת לה דסלכה המשנה דברי על שיחליק י מ ס ן ם י ל ב  מקודש ד

• העזרה , י - י . ״  הפובבע תימה קרינץ דחיל בס הרע דקשכר ליער ייש • פניי מק«ס שהיא מ ש מעני*
 * יזל לעסכעמידיע בפי׳ שאפר נמי (דייקא יקרא• כןבשסחיל גס זביןהעירה יהדייחשכינה

 אלא • העירה ובי; שביני הקרקע גס קליי חיל אלעא ייבז'* ממלות יה התיל מקרקע עילה אדס יהיה
ט מכזעלהמזרקי חזן נבזהים קכמליסשהיושםהיו בההיאדכל דאער • קשיא דאנתי  וכשנכנס זל ו

ע הילך הבית מהר שישן בשער איס ק י ^ *̂ החיל מן עילה כך ,אמר . על ישרי
כ ע' כי'  מעלות וב המיל כקרקע שבהעלא לתרן יש מיהי ־ • לעזרה סעין היה שהחיל דסשעע • י

קל* דהרי . ;,pp Q,i,pp אמל .לכן ״ אסיע ד׳ בשלחיהס ת שאוכלי .נשים לע' עילית
־ ממעלות• עתקילין היי למיל

והר



זחיל ז סימן
^מי(/ דעשי ״ הרמ*בם כפירי העזרה שהקיליזיעהקזככע שהעי^כת;כ•

מרי ׳ ס־עיר נענז זכגכהי י פגייכיכזוביןהסירג עקזס iS ״ כעפג(י;ין לק̂י
ק ל>מימ עשי החיל ייל ר pהסזר מן כ פי iJיiיריחה מחירן כסזרייש כדקי^כי גכייז הכא קלעני ל̂■7ע 

• • לעזרה קריח אז רקיק החיל ואס קאחשיכעכ*ג* מרמידי  יבגכהי כתכזזל ןע>ד לאקז
 מזרקי כיתל נסיך היה לא ואס • ירו' נכיהיס שס שהיי הנעליס כל לקמן תנן7 . נמנישעיר לא
 כל נגי 7ועו ״ כ ע • כייסא כדמפרש היכל כמח גכי מעל ה לי מניני היה לא ׳ החיל של 01

 ההיכל פהח •נעליי לראית J(ןpא כעשר נסיך שהיה הקיל של המירחי מכיתל חי׳ן יזל כתג הכתלים
ל כ חיתע היא עולמי• מכותל קק .אליתמזקיס כליי7 הגאיתה ההכנעה ואמרי * ע

 לחיל הוי לא7 גע על אף • כמון הכית הר כותל היה לא דאי • כמיל לא1 התתתינה הכית הר
תין*7ככמה1 . • כיומא כמפורש ההיכל כתת דואה היה לא • סעיקיו  כל כפיייש יכאשל ינ

 שיעוריה אשכח איהי7 האי מאי * שיעיר כתני לא כגכהו אס 7ועי פה• כינה ן א׳ י ?מכרשיס
 עשרים גביה אפילייהיה • יראה הכהן יהלא ״ היכל של בפתחי מעליו לראית ־ ל׳פית כעשר
 גביה הכא קתני דהדלא שלויקז 7יענ להאריך• נירך אין י מכיאר לבר ויה • אמית

 יסחב אירך הכא קתני למדלא • ללכריו גמירה סתירה שהיא* נראה י קחשיב לריחה אירך ש*מ
̂׳ע  לשי לכלכלי היא• פניי דמקיס יכשלמאאינימא * כה״למכס גיכה ל’יר • סמיך לעיל7א7 ש

 זהי כי * פי ולא אמה ק p דהיה • אמדינן הכית הד גבי נמי להכי • לפיש אינ^ריך לא • זל
 דגיכה אזרךיריתב מלת שהיא משמע •ממילא יכך כך שהיא ונאמר פניי עקיס שכשנשער .מכיאר ענין

 • מגיבה לאפיקי • קחשיב ירוחכ דאירך לפרש ה*ל היי חימה דחיל אמרת אי אלא • כיה שייך לא
 וניבה אמעיקרא לכסיך משמע פירש לא7יכיון ’ כ יע עי יכן • קלה אירך היתה ג ע כעיג כדכירש

 התיל סמכי לפניס שאמרו * המשנה מפשגו כדבריי להבין שא*א אלא עיד ילא • ל קמ חיל דאיתי
עשר ממגי לפנים לישכא בהאי הילל • השירג יבין ביני אמית עשי־ ל׳לשהח־ל א®’ אמית• עשר

■ • להבין קל י • החיל אמית
כ ו ^  מהסינו ׳ קימה היא שהחיל • כמי זל הרמ^בס כדברי שאס לכי• אל ,אשית א

או • שבת לטלטול דכעשה • כהרא*ש ניקמיה הבורג דכשלמא ך• נטרי אי ולמאי
 כעי דהראש ילדעתיס .שיסמיך מה על מנינו לא החיל אבל * טוב יום כתיכפת הגייס בקי להבדיל
 • כרשז ליה דשכירא למימר דמנינן ;יקא ללידיה מיהו .כשבת לטלטל בחיל ליה דסגי * תקשה
 בין להפסיק לכתחילה (לומרשעשאיהי קשיא• להרמבסילהרר״ש אלא • בדאמרן כמי מקים לחיל

 • מבלתי הלעת אין לבר יהי :טיכ יוס תיספת בעל שאמר כעי כשבת להיית שחל עע כ הכתית
ג להס די שהיה יעיל מי  זל■ רש? לברי כןכראין על אשד בזאת• גדולה ילאחימה אקל* ב

̂ ״ אמית עשר שהוא כשנאסר כמי רייח הקיל שאס • מבואר דבר שהוא •פי' לא יתנא וסיעתו*
 ו חי'עה!דן>פ דאמר רש* כפי* התס גי״לין כינד יבע בקימת דבתיב חיל1 לן* משמע קא נדעישרחכז

 שלא * הקרקע להתויק התם כדאמריצן העירה לקרקע מה יהיא גלילה• מחומה לכנים קטנה
• לחימההגל^־ה יתייק עפרירית• יפליממני

מבלו ' לעיל י' בסימן הבאנו כאשר *ט סישכת עליי שהקשה :זל הראש דברי
טוב* ייס תיכפת כעל תשב כאשר • הלמבס על ,סעיביס נןדבקיי. ליסר‘ שננטרך

כעל לפקשה’ יכי ראשינה כת דינתה בההיא מבעיא קא יאי ’ היי שכת לטלטיל לסירג נפי הכי ^יעא
י זל ייסטיב תיספת נ א כ ה ע ה כמקדש* דהאילשכיתלאנזרו • מיתיקפא י'הבי בסימן ש

f להתחלק שעניה כלקתני היא• נריכא שבית יהכא * לא הכי בלאי אכל נליכא שכ׳ת ip j 
 שנייהבחיל; '(ישבה־להגהרהכית•״ ילקהלכהכתיאשיגה. רשיזל* גתיתיהפידיש

• מהיי לא הבית הר ?זקף7גב- על אף • במקומה שלישית הסורג מן נפכיס יהיא
די^rי•



הבית חטבת ספר
ד ןpכpכ}לוr , גזל<״pSעעאpיסכיתבההיא דשנות.ה«</״ ■>כל מי ע ל חנ ו  תולין כינד *1כ̂°

קמא 6כתנ דהלכמ^ צטלטלס נמיהמילו ינ&נת ־ • וכי' ש« היז 0׳pipf»p7 7>)iיכו'מק ומפשישין
 המירל• לא מניה p3p נה ואין • נדיכה שאיכה שכות אכל •י כמקדש שנית לאין משים י המס

 גלנון שלא העזלה אמ4מדימיכ שהכהניס אלא • jr3p3 מעשהו כן ניויל כנמיכמעשה♦ אמלינן דכהדיא
ס עלה יקאעלי • מכעיס  ״ אסלי הכי אפילי . שבימ משוס אלא כה דאין נכ על דא/י * מ
 ואךעלפל השבע״ ליחיןאמ אינן וכוי יהרככמו’פ יכןנריש * המילי לא גלינה שאינה דשנות

פלקה׳התליל סיכה יכן אסיר מאתמיל למענל ליה דהיה משיס - שנית פשיס אלא בה שאין
 ימההיא ״ יתידה שמקס אלאמשוס דאינה כ׳שס והלאמדיק נוב ייים כשבת אפיל השיאנה נשתקת

תין• שהכיאתיס• דעיליכין עכמהדונ שו י ע ק י כשפיב לנלטל הסילכ על כ  אלא שאינו ^
̂ימ ״ כמקלש נזלו לא דשכות דנהי : שכות סש<ס  הכא כי * הכי נלאו למעכד לאכשר היכא פ

• ככתית הכא פי ״י נזלו לא שנות פורתא דלמלן נמי הי.י אין אבל • הזה בסירנ לתקנו דאפשל
 לן כלסדד לדילה תיקכיהי למהלא וי כקישייתיןבסימן לשאיל ילשיב למודעי• אנו נריכיס דעדיין -אלא

 אי נראה נשיב ועוד • לדירה מוקף בנניינסלכנית? נוהלו לא קכמיס מעיקרא ולמה .שמואל
. פנים כל על ^שה הגה ׳ בסולג לתקנו דאפשל משוס • התירו לא שבית דהיי שבת טלטול
 יזיז הרידג כשיעשו ״ כזה נם לתקן אפשל היה אס * יכו' יאשינה כע דינתה נההיא התירו ולמה

 לני שלא לתק״י ניכל מיהי לטלטול• העקלש כל בו ויכשילו ״ הבית הל לכותלי
ישימו ירייק * לחיל הבית הר בין להפייש ישרת שנס כדי בסורנ ובחרו • לדידה לתקן

 להבדיל ליתקילה שיעשוהו פכיא יולא • if טית ייס תוספת כדברי ובינינו הנייס ן כי
 י לת*ק כהניס’לע ישראל• עזדת בין כדעכדי • פני בעלמא ן פשפסי דביאשי בדבריו•

 ביןקדיש־ז ולהבדיל שבת* לסלטיל היי תרתי חדא דהשתאאגב ,שבת לטלטיל בעי היי לא אי
• מפסיק כעי לא דהתס • הבית הר לכיתל חי] ליה עבדי לא נמי טעמא ימהאי לקדישה•

• שעתא נההיא היא צריכה דשנית י הראשונה לכת לתקן • סורג התס לכתחלה למיעכד <אין
. כשבת פסק ערב לכשיבוא סורב שיעשו להכשיר איצטריך לא י • כתית כשלש להתחלק ומניה

אלא • אליעזר כלבי חבירז כתף עלי ידו להניח נשחט תמיד כע הבריכי שלא כסו
• יכילו לא • לדידה מוקף מעיקרא ולכנאו • וכדאמלן כתיל כדרכן המקלות את מטלטלים
• העירה שערי על שימריס בו ששמו כך אחר אלא • יקיפוהו טרם * דירה בית בי היה לא שמעולם

ת’פי זל תוספת בעלי אמנס י כך אקר שיעשי ההיקף להם ימיעיל • דירה בית גקלא היה ואז ב
 כל עירבו לא ולמה • כ ע הלילה כל בה לדייהשהיושומרים מוקפת בא קש העזרה יזל• כ°סין עושין נג דף

VP i טיב 01׳ תוכפת עיין בלילה• נעילות יללתיתיה היא חיפה מוקפת דהא • ידישליס f
• פרקבתלאדעירובין

שלה ומשך • אמה חצי מעלה ריס במורח• נשים לעזרת עילות מעלית ״נ היי הזה כחיל*
י אמות ’< החיל גבו:-מן נ ע כ א ותהיה • אמה חצי ..

נשיכם עזררת ח אות

ת ר CD̂^^ ^ז tS במורח* אלא עולקלין הין ולא יקל*הלחבהמחבעת• ארכה•־ אפה קלה 
וכהנים ישראל שעולת כעי אכסדלית בלי יר^ה • נראשיגה היתה וחלקה

מזקפית



ח נשים עזרת ח סימן
רזי;״ לכ<פלי0םבינםמיבי עמידים זהס • מיקפ<יעסכיגסביכ  ‘להסיעיפ/ • מקירה ,יעליהס עעו

 ראיתpןןfJה לסדר גכמלים j»f>t שנמס «ה(א • גזיזטרא יאחרפךהקיפיה • יממטר תחת־י'מירס
 ̂ כיתהשזאבה• ^ppd3 דעליהסתשגנההכשיס•יריאוע שנהישנה• שככל גfלנירךהי * כמיןאנסדרית

י ’ ראש קל<מ ינוא<לידי שלא כל'  דף מג© ^כלהל ־ יהרדש׳זל רשי כפי* חה; ע'היחליל בדיש שאמגי מ
 איןקימה• פדיהה סבית• הר שיסססעלסנה כלזערנלי *ה־תהבדאשינה ♦לפי'«חלחה

 לידי באיס יהי< (יפיל. א' «מזע« העס המ«ן ילריג ישג• לעיבר מכשיל שיהיה קשיא (לפידיסי
טיב יים תיספת הרב הילהץ ©לוה על אמית• שש ממנה נמיך הכית הר כי ■סכנה
 דהייני . קיןהגדיל־4הייעישיןי לשליJ«ן3לp;;)JJQĴ;{7^עיד להמעקה• שהיה לימד שנדיך יאמת

 די(שמונ גייוטרא* מוקפת היתה נשיס עי אייר ־ .הגמירה כית מהלי יגחכיריפ**ה * הגייזטראית
 היה (לכן :יחלקה^' ילא יפליצה הליל פיתל בלי היי־עה שאס דתי ־ * הכויזטראית Dt היי י ’שת®

 אלא ׳. מידית מ כפסקי התיספית פירשי יכן מגפנים מכלים פנויה ריל דחלקה זל כיסי מהמגר
נ יהנשיסמגקון * הבפנים האנשים היו ^בראשונה ׳ שאמרו הה לי קשה קצת7

לשכות;[נ ד ט אות

לא ברחכן אבל * אמה מ' מ' ארכן • 6!י5נ עזרת מקניעות בארבעה ^שכות ארבע
 מנחת גריקב ז לשים 0 רימב להן שהיה ליסר ינרין • כמחנה שיעור נתני

 . • להוכמתניתיןדמדית •ריחבימיסיהייליף ושלשים אירן ארבעים בהי לכתיב שבמראה-ימוקאל
• התם כלאמרי • מקירית שאינן אלא ק:;ורית ואין קטייית' כתיבתגירית שהן מקירות היי ולא
שכת היתה היא מזרחית דרומית היי«שמשית ומה  שלמיהם מבשלים ששמה * הנזירים ל

 כדכתיב השלמים מבשלים שבה ^וריה' שתמת באש לשרפב הדיד תיזת ימשלתיס ’ שעיס ס ומנלקי
תה־תה היא עפוגית* מזי^חית ינתןעלהאשתשרתחתזנחהשלעיס• שכ שנים: ל ה

ת סעלנביהסיכח' שפכוליס מכיריסהעניספנמנאכהסתילעת מימיה ששסהכהגיסבעלי בי ר ע  מ
• לשכת היתה היא צפונית ם עי ר ו ע  כשבא • לטהרתס בשמיני ^יבליס ששסהס □
 • הוא יזם טבול לא( כבל והואילזנמערב .פישבמערפגיבל על סלמתןבהוגימיאף ידיבכנ להכניס

 פעם לטבול צריך היה בהינית לפתן ליכנס (כדי כליס' כדתנןבמשכת לע"נ ליכגס שהיהאסיר
 בזאת היתה יכבילהזז שיטביל* על יאילך ביקניר משער י לעזי נכנס אדם שאין אתית*
 מקילשע היתה לא היית שה!שכ?ו לומד שנדחק רש מהי־ זלאפוקי טוב יזס תיככת מכי זה כל הלשכה
. • ע׳יא סימן הכית צרת כספר האריך ^י בי רו ת. ד ר בי ר ע  היתה מה שר.קתי־ ראדי אמר ב

ת נקראת היתה זהא • יסמן יי) ניתניס מיז שס אזמר באז• אבא משמשת* ר כ ש ת ל ר  בי
שמנירת  זהוכיח ל'נ סימן יעיין ומדראכירןאיזרשנחתיופז'פרצלדרישאדאביהיא* ״

 התיס* מדקאמרי ‘ הבית הר כקרקע מנתין האלה הלשכית המנייריס טעית טוב יום תוספת בעל
 ל׳ ךן> האי כי כפיסארו נדככת מצאתי אחרת יתסזנה נשים* בעירת עיעדת הקפה יס מצירט ילשכת ייא’̂’

א ואי• ’ ע*נ והדי לתיאר בעיני הדלר •יגשר ט-וב יהיה ^ ^י מ  ^ממע־י ז
. העיסהותזל: ־



 הכית חנוכת ספר
קטנה סנהדרי י ות8̂

לי '3 ד ח  * העירה פי;ק ע! זאהת * הגיע הד פתק j1pf< •0ש הת Jכ״ ip nj£)p סנ
]i בסימן נביא כאשר גל'הגזית מישבה ע״א פל גלילה יסנהדרי  זה '

ליני כלאיפא ’ מניגירןעגילה ו;יריגן • משנהב׳ מגיארבעזאדסנהלרין fS דף א' מ°עי:יחי כע'
̂י יכפי ע״ג לף  שעיר היא הביע הד עלפיגח שאמר בסנהלרין זל רשז גלגלי סיפר טעימ לי נראה אפנס ’ שס רש

• ממניהיזיליכי' שלפנים המירחי ישער־ להגיה יצריך ’ נשים עזרת לפני התיל מן שלפנים מזרקי
^ • שגאינשר מקילש הייתר המקים ליןאל הגיע מקרגים njp f*: בפרק טיג ייס תיפפת מיהי ר נ

■ י * נשים ע' עתק על למערב משיכה אלא ’ הגיע הר פ' על לא הסנהלרין שתהיה ס«בר שהיא
 כן משמע לאין ’ כלל מקייראנלי יאין • נשים ע׳ לפני שלקיל ׳ מןהקיל לפטם לקאמד יהייגי

 הכית הר לשער שמיה לכר ימאן הכית הר פמת ילא * ׳נ ע פתח על ל שהל * המשנה מלגרי
 קראו והלא • נשים עזרע לשער המירקי שער למנקט ליה נמה כפירישי רכ/י יכן * ע^׳ג לשער

• הקיל מן לפנים סכהלרין עהיה לא שמת זעזל ̂ * הניע הר לשער מזרקי שעד, למליע פא ג׳ במשנה
: זליק * ע*נ שער י?וילפגי "אי העם לבקילקייימי \ בקילעצעג^* אלא

ש ל ע  שאס יהטעס ישירה* שירה בכל יכ׳געלמידיסהיי * לפניהם שלע״ת שיריע ו
, ׳ אקל פי על לרעה מטין זאין לרעה' יריבן * לטיבה קניין ימלקוהסנהלרין

 לקישיבשעה הראלי מן יהיה שיריעמיסיפי;' השלשה יעאלי ע*א׳7ע שנים שנים מזל להיסיף כריך
 למעגל ארעא אירח דלאי אלא ’ למניןע״א ׳שלימי סנהדרין של כ״ג עם שבן לגלן־ מ״קעלמיליס

 שימת ילאלעשית • סנהלרין משל מריבה שירה כל יתהא * כד ל כ של לעלמיליס שימת
: ייתר אי תלמידים ל הראשינה מן צכמיך כשינטרכי יגם ג' של יא' כ״ג של שתים ילא קטנית*
 שירית ג' עבדינן הלכך ’ השנייה מקים למלאית השלישית יהיה לא • שבייה עשירה מקומם יימלאי

̂יע * הראשינה סן פיססם לסמיך היצרכי זאם * מקימי את מכיר יאקל אקל זכל כ״גכ׳ג' של  ל
 יבאיס ’ הדיינים אבל ייישגיס ׳ נה ראש משירה שנים באים * כ'דיינים לסמיך היניכי אס

השלישיע* מן יבא'/שנים ג* הב עניין איעiעi א׳ שידה‘ייישביסכסין ’שנייה פשירז שניס
 י בזז כיינא יכן שלישית שירה בסיף ייישבין באין הקהל מגלילי ישנים * הס שירה גסיף ייישבים

 שעל לאימי ואסלאיבאלי ♦ לי אימרין אסשיעעין »לכיעליןשגעיל( ליןבאלי ל׳ שיש ימי
שיעעין אס «נשים שבעזרת לאיתי לי גא לאי יאס ‘ לי איפרין שיעעין אס ‘ הכית הר פעק

סופרי! היי הללי הסנהדרין ילכל ‘ הגיית שגל׳ הגדיל לכי״ד נא לאז יאס ‘לי אימרי/
■ דכריהס: הכיתבין

א אזת ניקנור שער י

ר גו נ| י  נקיא היה מזרח לצל הזה ישער ’ בעזרה•׳ שהיז שערים שכעה סז^ממנין נ
ג כדתכיאכממא להביאם עלשסמאישתהתנלה שעדניקניר לת געשי ניקניר פ

 הכי אשר צבא שר שס על טקכיר שנקרא כתזג יחשין’ של ס יזי^ ’ ליל כמק זנספל * לדל^זעמ ניהיס
נ’אי/ק  נהירא (לא • גזריון בן ייסף כתב זכן הכיא• איע(עלהע]כשעד <יתשמינאיסן«גל{’לי

מנעה ׳ * י



̂ער יא סימן D גקגור ̂ע
 לנער אימ.ז איך-מל«0 ד1זע יכדאמרן ניסיס לנע«ז טעמא קאמרי דב«(עא תדא • טעמים מכמה

 לימר לאין ל1יע • p’כ לא גיפיס ת מ * לכלים ק ספ כלתק התם עייל מה לא מת טמא מא3ה’ «קנ<ר1
̂לא אימי שקולם  גג' כסימן מגתגו זכאשר op לי היה מעשס

אמה חגי ישלחה אמס חגי מעלה ריס * ניקגיר לשער העילית עגילית בע"נ היו ט״ו ע^לורת
t יחני אמית י ג עע גביה ישראל עירת הלי

 מעורב פחישמ כאילי ־יהי *י ןןתןזמוהיכ1ני /היה5 מאלו חיץ והכ משל לסייע נשתני הדלתות
' ׳ כואתבאזגריימלכים־• •נמגאלעע’ י

ב אמז רשמת שתי י

ת כו ש ס ד נקדאת א • לשמאלי יא' * אילימינו סמתח אלל ניקנוד לשער לי ־«יי ל ח נ • 
מ שSח כשעת הכהנים להלביש <!ימינה קלם מימי היה א1•יה • בי

ואתת * שמי על נקראת •<לגך * היאת בלשכה ככיכס ילשיניי״כנליי :ילהפשיטן ־הענולה
 מחנית® מס בכל עקריב שכיג המנקה- עישין היי בה • ■חכיתין •עושי ‘ל •נקראת
 המניזסמעשה נקראת תעשה כשמן בהעלמתבת שנאמר יעלשס‘ ימקגיתהגמרב בבקר,

 ל יחזקאל שבמראה מתאים מעין ישראל ע' קיר חלל כתוך בנייית היי לעתי ולקוצר * יי/כיתין
 המצע קצר ה ייה הלרך אם על אלי כלשכית רקבה לבד אמית שיא עזר<ישראלי• חלל לסתם סלא

 •בהנה נכנסין כן אס ויהיו ״ 7כ' בשימן‘ ד בס זה על יעיין להי קחשיב לא שבעולה ל' לגבי יעיד
fיהישסנהאבאייהינןקיןאליהפשפשין • משמאלו יאחד מימינו אחד ניקניר שער של הפשפשין ירך 

 יכבד לאהיהמנילהי• ׳ בהימטס לת;ת־קיימי70 כגון לאי • ואזיל מני דקא שערים *ג ^בסביס
 • יוסי אבא כלככר עזרה שערי יהיי לא הנה • ללשכית נכנכיס נהם אס זאת * י' כסימן ימי'
 שעלח קראם יע*כ עצמם־• בעירה נכללים ישראלהיו לעזרת גס פתיקית בהי'תן שעכז יל

• המוקד כית כנזתל היה ההיא והשער • המיקל כדמנירכנןשערכית * העזרה
‘S jK בגין קסן שער כזכרשהפשפשר*ל שהיא * וסיעתו בם הרת לדברי ק ליער אפשר אי 

 בעלי חביריי ייזליהיסעליו הפשפשין• היי עצמו ניקנלר בשער זה ולכי מערגדיל־״
 וכשהוא • גדיל פער כשעימדאנל פשפשקירא • וזל מידית מסכת על ־תוספייעזלבפסקיה©

שערעכ• נקרא גדילים משעריס רחוק א הי ס  כעל שהביא כמי ̂ל הראביה דברי נראים וכן ג
 נמו גיקנזד שער שהרי י הגדיל שער כקרא הפשפשין שמפני לימר ואין * ואל לעדית פ*ד ־מ״ב

 זלא קטניס שערים היי עלמא ללכילי * הגליל לשער פשפשין ימלהשוה עי׳לשניפשפשיןעכ״ל״
 כשער ילא קטנים שעריס ל??ז סכר ש׳עדכהנךנעי . לשערניקנזר לפשפשין ’כשערגיפה

 נמי הכי קרו ילא הפשפשין' בעניר הגדיל לשער דקרו נימא הכי לאי ׳דאי • ׳גיפיה
 גומיה בשער הוי הנך (אילי שערים• היי לאנהי ־ אהדדי למי ׳דלא • הגדול שער לפערניקייר

 בין הפרש נ<מן שהיא • קשיא הרעבס יללברי גיפיס* כשער דהיי יפשפשין לערך גליל שייך
 ״ פשפשיןלכלבוכחדאמתתא ובעתניתיןקרו לשערהגליל- ®^^^^׳ולשערריקנירלכשפשין

 שאס ״ משמאלי ואחד עיעינ< אקל לן הוי פשפשין ישני שאמד ״ המשנה מן p עשעע ^לא
סלשס^ אלו ששגיא) געי ילייקא • הדלת בגין כן אס היו לא הנה י משמאל ^^ייוי^יאחד ^

במניו ^ t א :ב



ד«םת ד/נזכת עפד
 • ־שעלים 5שמת\אנ57עניי ׳דמה פ״רןידמ׳לולע* '7כעשצה־ העזרה שעלי יגמנין

̂עשפשןן *PP שער־גיקניל גכי נעי ־הט • ‘וכי שני־פשפשין־וiוr̂גrעלf̂ גכי ̂/ער 7נעה ^
n v' כלוער־שני-בשפשין.)p17 :

ערזזדלק1יג?ג :אות

ים ■«מ להיועיסעזךלמערב־י 'יקל^בן ־כלריס• ידתדל*ק למערכה^ ים5■ע הידעב̂י
 היעד מן קיפוכיס שער אועס'דדך '?עכיאיס • שעליבעערגהעזרה היה לא כי

הי« CPPD * ־העז ל' של שעל’ הדלק שעל שהיה פילש ברעיגזלא וה*דע י • לבער להם ׳והיה
 זקאמר cp̂ ב סו יום ספע עי עליז יתמה’ *’שקליםעשנהג■7'עייןפרק«' למערכה• ׳עביאיסהעכיס

 • הואי ־נשים עזרע של נפזכיע מילתימ העגים ל'7 במב פר־קא בליש 'שככל ״ יכיל-ליישכי שאיני
 נלעיה 7זלדעבי (ב1בדימזספע«יסג7יזעל־מןהל;יעהב7אימל 'ואגי • רגם<ט'7היעה־נ לא p ואס

 ־דשש ־על־גרסא־למידייז־בההזא יגיישל באמת הסמיניס ״ בריהרע;ב7■ השכיל ילא הבין לא כאלי
 •לשע־י סמיכה ל'הע]־בדרום P יאס יכי** הגילה ל׳ ל'־העץ רוס7שב 0גל'1’ • בעזרה טז ־לשכיע

 ־דהיוגי שערשללשדעהע^. היפאעד־שהיא” כראןימ־הספר• פנייילנ« יכאשרעראה ־הדלק•
p •נקדאע לא לשנה איעה דאלי’ נש׳ס•’לשכתהעניםשבע«רמ 'ילא * פיהילין ־ל* ^ ' i • ל' אלא 

 דגריס * בס אתי־י־הלמ ־מבל נגרריס־בכל טוב יוס תוספת דברי אכל ‘להבין וקל העגים •דיר
 העלן ל' שעל להיית תיבל לא בללריס. ׳בהתתה הדלק יולי •• ל*־העןוטי פזן5שב דיומא כג־לסא‘

ד סימן לקמן כפירוש כאשלגביא מפזן לשליפה הפיינ ־דלא * לא מלעא נעיגיה I חשיב כך (כל • כ
הרע/ול: רלדגרי

̂ות ך ̂; תבכורות שער י
 שששיטתןכשלה׳אד משם־היו־מבי׳איס־הככולנת כדרום* הדלק שעל אחלזהנבותת •ן}ן;ר*

 ■׳דכשלגס להזליע ’ ̂שס מקים -להם נתייחד הכי ומשים בדמס
כדרש: נלשקוס

המיפ שער £טן ׳אות
יעי* ־של נלזחית פצניסיס ־שכו ייגקלא:׳שעל־׳המים• לבד־מזרח׳י •בדרום *־מער

;jpa הדלק ששער ■וראוי «גדיל לכהן טבילה בית ועליו המיסימפכיס וגו ״ 
̂נרכ סתין ̂היה’  (אשי . לכסן מיס נלןחית.של להביא המובת אנל למידח מטן המיס ישער • י!מ

ל כ . י י ״ ן ? המולח על ההיכל מחגי ן ונפו לריס טתל וכל ־־ עעלכ1 ת^כיס ןןגל<.העולה1 ׳
עסתנם י י '



י׳ הבמרות עך1ע טו סימן
 לא jtoכעל7ק^/מרסמ(כיס^עע7 יישי ̂כא י5האאפי7 •־ צהיר ל^גהירגלא קתיסמכליכל*

• רקית1שערו!דלקמ כגון ברישא.־ דעעזרקלמערנקחשוב נימא לא7היכי כי אלא *
 שיהיז תימא לא אבל בגפזן׳י־ וכן ־ מערב לנד המיס ישער ־־ ממכס לפגיס הבמדיע שער

 וזל • הורבעזרס. לשמת גפי־׳שש זל ,טוג.01י4תישפי גמי יהכיפידש; ל־ כבייורס מערע לנד כלם
 השעריס.בספכ־שמעינן תנןגבי7כ למערב. :העיכיס:0רי7שב הכא מדלאימנן הפריה• ל' המלק ל

• יכו למערםקיישיב דהבאממילק כ  משוס לא למערב ראסרסיייכיס דהא; בהדיא הרי ע
 כילמה.7מלנ * עלעה^שישמיכי להן אין הממינוע.ההנה יאסק למערב. סמיכי כלהי7

 לא. העירה ריס7 7ילנ ־‘מערב. לנד תשמישו מעיש שהיה• מקיס־ יה אתל זה־ שעליס ג• ישלתי
‘שער־ יהיה• ״׳

״• ילים7הג0היזז}ערי ז'7 קסכר7 ות.אלא7מ7 אמק פליג לא יושי אבא7 ̂ דאמלינןבפימן
החליף לא יישי• אבא7 יימל מי 7 .למידק איתא אכתי •־- הקטגיס עס היי ו׳ג

 הא7 •־ לק,7ה שער שהיא סיכל- שהיא אפשר לת*ק הבכירית ישעל ־ לזה מזה• השערים ש«ית
 ן שעליו ישער כת״ק תשיכ7 יאת'ל לי ל?תני7ה שער למא7ו ־־ ה:ך7 י7בה העליין שעד לאשינה חשיב

 • <ואחשיבשעד׳יכגיה־שערהנשיס7 אכלכנפיןאיאפשר* דיס־..7תינחב יהיהשער^-ון'
 בן ייסי באבא ואשכחן להיאיל: ויל •־ ממערכ או ממזלת קחשיב־ מאן יימל ימי • השיר שער

 הכינמיתפי׳^ מהתמא למערב* סמיכים שהם יקאמר־ קכשעריסשבדרים- יזןןדתפשסדליי•
• להן קרא אשל בשמית. שמית•׳ להן שקירא אלא .בנפין

הניצוץ שער יך אות

ר ע ץ מ צז  בית: ולערך •־ קשנה מדירה־ סיתה שבי־ לפי כן ינקרא למערכי סמיך כנפץ ‘חני
 בעל הרב פילש ק * הניצין שער קיאיהי עדיליתנדילית שס המיקדשהיי

 הפתממבחיץיתקרס מיייית שתי אנל שיש של־ עמידיס שני כלימר ' היה אכסדרה יכמין ־ שנע כאל
ולזאתהעלייס *־ מלמטה מלמעלה.יהלויס שהבהניסשימריס שעה• ה בנלי ועלייה עלגכיהן*

 • לחיל לו יפתיזהיה * גבייiעדהכייתנןועלייה * לה עילין מןהחילהיו־ כ׳ לחיל* הימפמק
ישיכהבעוד♦ ואין ־ לעירה שפעוח אומרים• דאלתה־הייכז * היה־פתיזלחילידוק גביי לאיתי כלימר

־ הו בסימן שנביא אתאןלהרדש ד ס לשער קאי לחיל לי היה ופתח; פירש: כ והרע ב
 לפתת, טעס יידע ואיני* •־ לחיל פתיח היה מן־המווויע הכילטים הכתלים מן באחד ישהיא • הכינין

ה.  הגינזץהיהפתזח שעד של שככדכלענמי צריך לא rip (עול ו
ועידי<רין־ • לחיל

מפולש־ שיהיה

הקרכן שער ין אות
שעד



הבית ח;זכת ספר
קדשיקדשיכור שחזטלג מקים שגצפ!ן להודיע • הכיצון שער אתר פין5ב 'הג(דבץ

שג^ שלפנינו בסיס! שנביא הלמ״בס פיריש שלפי ועוד • ורובהקרבכוע
 *puf קעיכי^^לשעל לליעי מערבי בעקניע הקרבן טלאי לשכמ מהיה * לעזרה תק כלו היע י»»קד

:לקרבן שער • ההוא לקער op קראז שלסבמה נא׳לי

ח אות המוקד סירי־ו י
ת  והשמי ״ העזרה שער• פמנין לביאזהי ולכן לעזרה• יס נבכה ועמנו המוקד בי

 ההולך כהן כל שס ^המקעס י ממיל בו עלשסהעדזממשדילקיע
בלשק יילטו לעניל ־דומה טפל כעין u41 .רובדיסשל.אבן זלהיהמיקף7נJיQז *רתף־ עלים

• עז  שהיזקירזעיהן הלשכות* שאר לאפנקי *if המפרשים והרמ׳במישאר י רש פלברי כראש בן ל
ענ כלימרלשכת זילתיעפרש-עשהתתמיהישאערוזלכיפה• כריבוע*■ ל ק עי ה ת  של נשיה כי

ה בנאיט לשם שימדיס שהבהכים יכשביל - היתה אנניס פ כי / / לעשיתה דשמידתןנייך * ע  ע
עי לשם* לשבותפתיקית יל היה גלול ובית • ג*ל-מיןרא7ב?ה-כ4 עקיס  מהלשכית עיליס מעלות ו
 בקדש• בנייית מלס כ * לי הפתיקות הלשסת שתי כליסל בקיל בקידשיכ' ב הפיקל לבית שמה

 שעל צוין ת יהי'יא בתיל בקדעיקניי חניי בכי הפיקד <ב-ית • הבית, בזר בתיל זב בעזרה•
כפה כתקרשי• לא יעליית 0י447חזל' ה;א קהלי אס ’ בה בניי היה גמה מקיס  שיה הימי תרקי

 המילולי בית האי דפירש .ליה שעעלק ; • 7עכ כיפה קליש| ב^ה' לא לפיכך ’ העירה לקרקע
 עלייי% העוקד בית כן אס ויהיה־ - אבהיס של (תחתיללתכה . כיפה בי4 על קאי כלומר • כיפה
 כמקום למיהיי גריכא ושמירתן .שמירה ביה למיעבל טעמאלכעי ויהיב .המפלש-ס בשאר דלא

מ ’ ל 1גל בית יהיה7המוק בית שתקת ללכריי נלין והיה * ואזיל כלקאמד ביה4  לשבית ד' ו
j אל מץהלשהות יעלי מעלות זגדלך i ’j ין,;עליזר447 לו שקשה ולפי ״ המוקדJ והיה • נתקלשר לא 

 תרק לקמן שנביא במו 1כרש לסבר בקלת דבעינן תכיזמקוישליירךהפייסזר;״ שיהא כריך
 • נמוך התיל טה לעזרה זקון • גביה יההר להואיל כלומר - העזרה לקרקע שהטפההיתהשיה

 לקרקע שיה התקתקהיתה הבית תקרת להיינז הכיפה כי 7ע התיל* בקרקעית בנוטתהעיקל
 וארבע • כיפה קלישת בטלה לא ולפיכך • במי המוקל בית היה הכיפה לעל יקאמר י העזרה

 מוקמים דאיהכיהיכי טזבא* מיהזקשיא *■ סברתי נראית כך העזרה* לערך מתילית היי *הלשכות
 • מחילויב דהו! הישתא יהיכיקאמר • נעזרה להוי נמיקאמרבהדוא ואיה! • כקדש שכו לשיות ־מתי
 • מעיה העוקל בית הכי ליה מיקי לא אמאי % לעורה כשפת(תית.בגגן דקדישית ימאJי <ט

 הרר^שזםיעתד כדברי לעירה בהפתת! יגתקדק • עלייה טה גופיה המיקד לבית ונימא
 הכיפה נלקלתרך ולמה י כז ן מ בכי כשנהיה 1 לעזר? פתק להס כשיש נתקלתי לס^ילנ-טןיעליזת

 ** העזרה לקרקע שיה הכפה אם גבוה שמילתךבגגקיס משכחת היבי ועול • העזרה לקרקע שיה היתה
 גבום היה מפיה העוקד בית מקיש עכל העורה.״■ לקרקע כיהיתהקזה .יאיןלימרדכיפמעס

 סקידשתי והכיפה הואיל קידש היה זה כל זעם ומעזיבה* תקלה מכת העזרה* מקרקעית
ה: קדישת בטלה לא מהעזדז גביה להיות דבריך המוקד ב׳ת אחריה ונגרר טפ

המיקד* לבית מהעזרה לעלות מעלית ■ז»ריכי־ כן:*ה(י דאוש , • כלפרישית לשמייה
המייר בית • המפרשים שאל כדבלי * לי'המשנה דבהדיא ועוד • תמיהיכז דבריו נדאין לכך

כשין גבין שעל תקרה דהייג! כיפה׳י איהו דעוועעלהיז • כיפה ג”ע קאמל * כיתה
ן«גגוכ ' '



יא המוקד בית יח סימן
̂שגרי כמי למסי; לי^רגע וגהזיא • הימ ד«ל4 שגיר; ילנוי לייפי יזה • גיל11 כ?לי♦ כממנימנין ק

 ג המילוי! הוי לא אלמא • לקען שנכאר כהי היי דבמקגיעית
המזכיו מכנגל ״ הערב ללד משיך להיה משתבר העזרה- ן לגפי שהיה היה 7f המו

 דמליע בפ׳ה אמרי וככר הכבוד* מפגי בגימהמישבתים היזי/( שאיןראוי ומעלה-
 מן דהלל' המוקד בית הוה לא התם אלמא * אמית שמגה העירה לכיתל מגנסין יכו' לדרום הצפון «ן

ק ביתהמוקל* הנגסיןלביתל  להקציע הטלאים לי אמרי תמיד לבמספת כס* הרת לעת ז
ק כדלקמן עפיש יהרע״כם התת. כדאיתא כיזעא ♦פרגינן י- מערגי צפוני  • יט תי

 שבית צריך ק אס הנה - עזרה של מערבית צפונית היתה • העזלה לנגד מקימה שכש«שערין
 « מר אמר יהא בדבור ביו״מא סתיספות יכןכתבו העזרה- למערב משיך יהיה היזיקל•

 עזרה של מערכי בכזתל דהיינו במערב. ממש היה המוקד שבית תשב אתל מרס ק ^שי
 מערכי כמתל היתס הגזית שלשכת כן וכמי • מזרת לנד הקרבןעשוכיס ושער הניצק יששער

 זל' הגזלה ישלשכת ״ יתוקאל שבמראה p7po לשכית דוגמת • המוקד בית לנגד עזרה של ליימ׳
שכעת לקאמרי ״ דמחיג דפ*א ממתניתין וראיתי * מזרחיים לה הם הגדת ללי סמיכים הען

ממערת יהתס * וכי' המים שער הבכירות שער הדלק שער שבדריס * ימי בעזרה היו שערים
 הכי כתד ובעי • ימין לצד במזרח ניקגיר שער קמכי יהדר ’ מאבראי ימין לנד קחשיב למזרח

 הלויקל ישער הקרכן שער הכי ובתר מירת לצד pערהניצp * נפיכיים שערים ימין דרך נמי למחשב
ה§ו דאלת * קחשיב למערב ממזרח י וכי ינוץ הר שער בצפין שלשה כשאמרו ק ואם • מערב לנד
 יהיו דלא זעוד • פב ך10 יישי אבא כדמכי אלא י דרומייס שעדים בתר גיקצור שער מ*י היה לא
תן פיתה הגזית ושלי ״ ל”יק שמאל דרך ולא ימין דרך לא ת'ני  דמדזת דכפה טעם מערבי

 בבל זאנחצו מערב• לנד היי ל'הגזית זהשתא • כדחזי למערב ממזרח לכלהי קחשיב ן התניתי
:זל הקדמזניס מדברי ירני לא אל?

יו דף

המוקד כירת לשבות ד יט אורת

ן בז ל ת א ר שכו  הטלאיס יזיילשבת כתמיד• בדקתצי המוקד• בית עקציעות בארבעה היז ^
ס' במקציע  ותיפפות והרכבם פיריש יכן - היי כמקציעזת אלמא • י

כו'י קחשיב ימר כדביר מא“ ?לביו י דן השינה בתי כדמות ירצה צ לטרקלין פתוחות כקטונית והיי י
ת - משמשית היו ומס גד!ל לטרקלין הפתוחות  אזSט ל' היתה היא דרומית מערבי

 בה >ע!שין5 לשבה היא מזרחירת דרומית • שמה.מביקרים הטלאים שהיו דקי־יבן•
ח. אבני חשמונאי בית גנזי בה צפוגית מזלחית הפגים• לחכם ב מלבי ששקטס מז

• ון ת זהיאל׳החיתמיתדאמרבתמיל• י מ פו ת ע בי ר ע ת מ בי ל ק ד ר י הי •' ב ה ל בי ט  ה
ק כה להתחמם op שהיתה המזירה סס על • העזקל כית ל' כתמיד וקראוה • הנ

• מטבילת( פשעזלה
ט טג * ק כע עלה ופרכינן מערגד צפיני נמקציע הטלאים ל' תמיד כמסכת הכיאי *
י לן ודאתי בלרזס מתחזואליה מצפין ידאתי . מקצייא האילסכהאקצויי יתירצי דיות°א• :
ול זדשי תיספית • למערבית זמסתכרא • בצפון ליה תתחזיא מדרזס

פר זלרס צפון לנד זמארנת במערב• ועומדת י סארזכההיתה סל׳הטלא תקצייא אקטיי ^>י’pי
על



הבית חטבת ספר
־בגג יבי''. ידאמימצפין ומכאן שמכאן למקגיעימ עדיןללב פ ני1יהי̂י ס  •י פקנד אקנזיי דכלהז לזמר מ

 • מקכיס בלס שיהיו אפשר אוי •־ קצמ הליקק (מלבד ̂י קצמ דימק־ להס שנראה אלא
דלפה- • השלאים ל ע^ נמי־לפרשזזה וליקק • יצפין־לכניהשעריסלשכה דרים 7לנ יהיה שהיאן

 יהלא כבמבןאמרינן, זהלאדנריס • המיקל ב«מ לכדה-בקצי יזי ״ בפקייעימ בלס יהיי
ק יאיך ־י נמקציע ל׳הטלאיס מ  העלאיס ל. עציננ לא • גיוכא האי דבכי יעוד * שהיתט-באמצע נ

 אכריין, כן iע י העזרה במיך דהיינו דרומי במקניע ולא באמצע במערב כשתהיה • כקדש
 יה (ענין • ^׳i ימתקייא בצפין דקאי־ וזלואמרי • המשנה בפיחש זלשאמד לה^פבס נמשייה

 • לנגדהעזרה יכשמשעריןמקומה • מערביתדריסית עצמי המוקד בבית כמינה שהימה י־ היא
 והואיל בעזרה זו(היא בלשכה: אותס כשנתן • בתמיד שזכר כמי מערבית צפינית העירה תהאמן

ב בנמראיכי^ זה סאיןמבינים והדברקיכזיזאניידעתי  פיעלגבירימ לבדר קיא׳ כי הסתכל י ע
ע שהיתה ר'<! עקצייא אקצייי זאמרדהאי ״ זז משנה בפיליש ^י מ ^ זהבא ד כ ד  ריאה היה דליעד מ

 פישלשכתהטלאיס על זאן ״ היה העירה לנפין עכעי המיקל בית כי צכין* הטלאישלצד 4
 לו היא הטלאים לשכת •' העירה מדרים הבא • המיקד בית של מערבי יעי דר כעקציע עיעדת
 הטלאיס״כסלןצוע ל והלא <̂כ והביאו אימרצאו היה • בעזרה שהיה הממונה p ועל * צפונית

להביך. וקל י־ מקימי לערך שכןהיתה צפיבימערב^
ת מטי סו ס תו ה  הטלאים דג י משני לא דאמאי כשסהרינא' •־ רעבס פירושה הביאי תס ה כן גס ו

.יכי' שם היי לשבית דשש קאמר לא לאמאי יעיד •־ עירה של מערבית ת צפיג
בעירה שם היי כייןדלא שסד. היי לשכית■ ארבע• יה על איעד שהיה לימד מסתגל דלא יתיר^י

 העזדהיגדילה ומסתמא שיות* העזרה וקרנית קד המי כית קרנית־ יתכן דאין יעיד • כ אלא
•־ שם היי לשכית דשש לנימא • שנייה הקישייא על אתי־ התירין כל מיהי * ב ע מביתהמוקד ייתר

ט בעירה ישתיס  הדלי לערבינהי בעי יאי ״ עילי תרצי־ לא ראשינה אקישיא יאלי . שס עיין י
 ן טעי בעי אי יל יהרמ*בס * קזינאהכא קא לא תיריצא המקילה דרישת אקרי י עייתא בקרא זליתרציכהי

 במקציע המיקדדהיה בבית כלומר ׳' לשכיע ארבע היי דעירה מקצוע באיתי כמי דאיןהכי * הכי
* לשכית הד כל היו קרן יבאיתי מערבי צעיכי כמקצדע הטלאיכו 4קאער בתמיד־ שהרי העירה
 באיתו כלומר * סתס שם היי אלא • העיקדכפירוש־ בבית היי לשכית ארבע בתמיד קאמרי ימללא

 נעי ילייקא • ואייל כלקמני לשכית לי קרךהיי יבאיתי י- קאמר העזרה דקרן לעתיה גלי מקציע׳
 להז קמייתי אלא ״ מזרחית צפינית צפיביתמערבית• במלגת* כלמני ללאמניבתמיד

 צכינית סזרקית.* שייכי במלית להתס וכוי• הקיתעיע ל' אחת הטלאים ‘ל אחיל סתמא*'
 דכלהי לרימיתעזדחייג(כיי בהו שייך לא • העזרה דלערך יהכא יכי׳דלערךהעיקדקאמנילהז*

 אלא • כמקצוע כ א תהיה לא כדדהי יעימדת אחכה לאי יעיל ״ העזרפנכהי ומערב כצפין
 לן אית נמי הכי דחסובו' לצל לאתי העזרה ללעק־ לתיער לן אית מאי אלא יי המיקל עבית5אמ3

. קאמרד העזרה דלערך להיער ״ ̂ .
ם יי לן ת  ואידי משנילאידי לא דאעאי זל לתיספית להו קשה וטי שמאל לדך קחשיד בלבירימר ה

 במזרת יימיpל עקצייא כעדאקנזיי הפציס לתם ללשכת אלא' ’ קחשח ימין לרך
̂מ׳ן חא] י  (ל׳העיקד • מערבית דרום התיתמית יל" ״־ צפינידמעלבית העלאים ללשכת יכי' יי

לתמיל־ טבילה בית ל' שהיא ד העיקל 3ל גיעא להיכי * טיבא לי תימה יכי מזרחית לרומית
 • לשס ליכגס יכיל היה קרי■ בעל ואיך •־ שבקלש השתים מן הייא לאכ ״ היאי מזרחית ־דרימית

כמקים■ יכנס ולמיד ״ בפנים לפי־שנצזמא לוייה׳ במקנה והקלו כקציה'שבחיל ן יש היה אימעקרא
 הפנים הפניסאלקס לחם ממאי־מלרמינן דה״תס׳ לסיגיא עקשינן האיגזונא יכי לטכיל• קלש שס

ילרש יכי' !משאינן הו^ היכי •- דלימלת מזרחית המיקל־ לשכת דעתין הסלקא לש7 ’’ רע! י̂כ
בכנמ



המוקד בית ?ישכזת ד יט סימן‘
עיד • <נע התם קלי כעל צכנס ̂י סוף־ס«ףTהמסrמראJrקנא׳pלמקשה 'י  fti «אעל)י • משני מי
 דכינימא •דמדזי/ ■אגנימיכח‘יל אלשכתטבילה * ■יל'כימהמיקד ;התיעמילע ל' רעינן

במזיתייג טבילה •כיי/ הע<קד בי</ ל' ־תהיה ־קחשיב שמאל ־דיך תמיל7־ לתנא כמי
טייר;• להי מי/ני יבמדימ מערגיי;• נפיגימ מיבח אבני .ל׳ ;דהייני .המיממיי; ןל' נ

̂יל • ■איפבא ־ןק׳
 ביכקלש^ב' זזל יזפירשרשייל יב׳בקיל• * כקלש ■כ כמעניתיךזהיי 'האלה׳תנן לשכות

ב •בחיל יזמקציתה • שבייתהמיקדסקני/הבנייהכעיךקעירהמקמישת ■במיל ״־ ע
 ̂ ■יבןמשעע ■הייקלש״■ • עירה8־במ(ך׳< הייגי7־ • שבק'לש שהלשכיעזשעיסשהיי־בחניה משמע

 השיכה־לףי^ו עס שאמרי־שהידירי • •הסיקד ל'.גיי; ;«אחל; המינחיל־ בייע״אגדביר יל התיספיל; מדברי
•דכיין להבעיר שהתירי זל ש״יT ישלפי׳ • המיבח לכירך <לפי.שהיא • פמלידע־ביע־המיקד להטעיר
 כקדש״ מקנעי המוקד נייה(.שמעמן,שכיע ־׳מ ״ יכי׳ .בכלמישכימיפס קי־ינןביה לא היא •יבעידה

■יאחד * נגדיל מד((מו/־.סיי^יע-ה.מיקדת• שיתי :שאס קשה* אבל י ,בקלש העדיייע!?ןכי שיהיי כדי

*17•

 דאמרינן אסהוהגחזל לרש׳׳עס־חשיכהי׳■^ פקטן להבעיר העירי ־היכי ‘כדמשמע־בא^/ידגיר כקטן
 שיל אלא ־״ לעזרה דהות׳ייח ככלמישביעיכם בה •קרינן יהא י עלהשהיעה־מערביע־נפיניע־•

אעTמא היי לא שלרשי ל •יבמסכי! הגדל* בביעהמיקד אלא ״ כשבע חשיפה האייעס יין  ממי
 נכין רךr מנאי שלא >^לפי . • והעעייהייחזינן ״ בתיל בקלש־יחניי חניי כדברי׳לשי ־המפי־ש יפירש

 תמים דאמרי משמע־מלישנא יהכי יהמיקדובקלש ביע שקני ;ליל♦. שעי׳הלשכירי-שבייבקדש* להישיב
 •יהכי ־העידה* במין ייני ידה קלשמשמע* כמין ימלמדקדשידיקא ־דהל*ל^ש• בקדש*
מ' ביע ל' ליחשיב־נמי יא־מ ׳פרהדרקמזל ל' פ^ק־לייע״אגבי זל המדס׳פיע מדברי סמעיגן  • אבןז

 לדבריהם • היע-עזב בימיאקבהרעכימ ל' :אבל * שבעקלששבנייית־כקלש ל' אלא חשיב דלא ויל
 ̂ ביים בי ימקלש ג כ טובל ׳קילישין •יכן^גבייחעשטבילימחעשרה .גקז־ש־מקרי־במיךיהעזרה נמי

 דףילי דברי •יכן * דיימ*א ג' ־פרק כדבריהמיהפימ ■יבמיךהעזרה־הימה * :העריה ביע עלגג בקיש 'יכלס
בהל' במב היא -הלא • יידמה פן לא זל־בפירישי ייהרמ׳בם • זל יהרע׳ב טיב ימיספמיינס ספיג
ל הבחירה כיע  ■העילה העזרה(החיל־יכי'• בין ■בנפזנה־עבחק העזרה בצד היה גדיל ■יביע פהיי

 ״ שבז־כקדש לשכיע שמי לניקיכי־הזו יקשה יה ילפי * לעזרה חק בחיל ביפהפיקל שכל מדבריי
 אמר ילא ל׳העשכה’ חיל־יבי׳מהחליף 'ישמיס אמריארכעלשכימהתבזשמיםיקדש־״ ואן׳ביאחרכך

 עקנמה המוקד ביע ־של בת־ל־• ישמיס כקלש יזלשחים עליי ־משנהכמב יהבפף כקלש'״
 •ילאירד - מפשפי'רש״י ריהטיה אגב איהי • ע"כ בחיל ימקנמה לשמ* מק העזרה במין בנייה
 ־שהיא יהחיל* מעזרה בחילבקחיממ דכלבימהעיקדהיה ׳דסביראליה • דעמהרמ״בס לסוף

העירהכמב ־־הי(:במ(ך לא 'קלשאס שהי סלשנימ בענ«יןכ יאל« * העירה סיבכת מה חי לפייישי
 ■עשל חיל* ישמיס העירהקלש *יהסמנד . ב׳עהם לשכימ אלז־האיכע שהיו דמדימי׳זלילפי בפא

 בין• עי׳ב־• יזיל של ־השמיסישל'קלשמק^עהשמים להסדילקרקע בטמ0 ממעל בקרקעיפם
 • לעירה שפמיחימ לפי כאילי ויה • העזרה לנד דהוי לשכימ לשמים קלש להי ׳דקרי • במראה

 שהים .להבדילבבימ־העזקד־ענמ( להי למבעי ניחא פשפשים״דלרשיי ראשי ־המס כעו מאי קשיא מיהו
 יהקאמר פי1־ו כחול• ־דכלי בם להרע* 'אבל • ל קו מנהג בי כהניס ה ינהגו שלא חנייכקלש'

 ■מזי זי מיבדלית ׳הלשיכימ ־שעשממא • שיה אינני זה בל ’ הלשכית בין להבדיל הפשפשים שעשי
 ־שאם * ממעל ־בקרקעימם עשי ׳קאער מאי יעזל • פשפשין שייכי לא יא*כ בתימה• אי ׳כקיר*

 Tבנג שמיס היי שלהשכית הרע*בם םגר7יליל(ד לדחיק כרחיןכריך יעל * ממעל לאהיי כקרקע י’״
 מל ־אינהמיכילת כלימרשלי־הטלאים :מיי זי סיבדלימ היו לא ימעיקרא לקמן בנירה כנראה שמיס
מ1כ.היגרבי-לע» מע • מוכק אכני מל׳ ׳-לא־כבללה * ׳הפניס לחם לי יכן י כחימה השכילה פ־־מ

יפשפשין ״



הבית חנופת ספר
̂<ךקיip J^plci tpp 1 י»1 •  .  pyp ĵ,p ן,j ^ו,)ץ73   jp»]j •
ה העכי צקרקע ך^• , ^pp >5nro»g » 7 המג

• ־ הי<ןכ <[יל<שי   «]i ̂יליעי בנ«רה מהי;נ! * ק/ל n קנ  oop מזבק אנני

מערב

r -
r ״

ס

̂זור קדת הי^ן^(ר^קי;7ה1יר^ ״Jמ«ןע ׳*קרקעיי;ס ־ו מהמז ;9̂yr?pllw פס שהימה *1ן<1ני
 א1( בכיישהמןקד• ירצה • ממעל בקרקעיתס אמד לכך איי/אהמס*7כ • הכירה מחמ

 חציי אמדיק לא7מ מנלעגרי לזעמי * כן לפרת להרמ׳נס הכליימי יאשר * במחילה עתת«
בעירה* לשכ<מ שש גבי לגעןלה ל׳ בהצך ימיה דלאמני יעיד ’ הי-יימ בל בלקאער בחיל יחציי הקדש
 • מפיסין בה7 ייפיס * p7כק קציה הגזימ ללי דעכליה דהאי • הקדש חציי אצשרין דלעאי יעיד

צריך יליא נ פייס ליכא הבא אבל ״ שבקדש בחציה מ הפייסי עבדי לפיק* .<פיישדקדשאבעי
• הבחירה ביע בהל' אה כי:ר הג;ימ בל' היי ספייקית דבל • לטעמיה יהלע׳ב© *נקלש קניי
 מקצמי צרין היה (לפיריש המ(קל. 3̂pכ היה הלאשין אערישפייס עלממיד בעסקיהם יל המיספית אבל

P״P נם P א בהל ל׳המשנה משמע יכדבליהס א”כייה כדאערינן קדש כמקים דבעיקיפייס
 א:;ר • לי פמחי Qp< • י^עק כל/ המעונה • מנן העוקד בבימ שבהיימס דמעיד פ״א נייש * ־

לעירה" קידסהכנסס היה יס כרחיןבל יעל • בי מיתיכה הפים<י« * ייפים יניא שטבל מי לסן
ש̂ל שכן יעכל ’ יבי׳ לעזרה העיקד מבית ינבכס ׳ זכו' פמח י העפמח אע ל1נג כךאמר דאפר

̂-p ןp ̂ )5״pp pjpjfi pypii עלמן ppp pyff ׳ if . ה1נל
״p ■ י ׳ •



יג לשכות ד ים סימן
* מ5ח קל1המ כית יהישיג יג>י • פייס ̂עשימ שגקדש כיפ0^ ן מ שיננסי ליפא ואייג בק̂ד

 המפייסין הכהניס כל• שעה ow>i סייכלג דפפן סלקא דל־א יל י העיקדפקלש ביע קני שישיפז
 ל לאי7 לפי׳לשי•• ל'שבעזרה בהדי העוקד כיע עני יפאידלא קסכז^ז ייןקיסזטע

̂ פדקתני(נימגדזלהיס ביע• אלא עקליא••
ל כ  הפעיקזמ לשםמ7 עדכקטען ״ מקודש תנ<ן ויהא בקדש קלע שיהא אילטריך דל^׳י לדייק* יש מקים מ

ק • כקיל יבנייית לקדש  אקר נמשך קנת ייהיה ״ לעזרה עמוק 7המזק דכיע לן סגיא • קלש תי
 שם הוגרק הגיית ל גצי כייע״א דהא • עלתא־סוא לאי איברא •־ הרן^בם כיין שלזה י^לי • פ^יי
 • עקידש חניה שיהיה כד! בעזרה כן גם חניה שתהיה • פתק־לעזלה לה שהיה לל על ליייי*

ק • זפתיחיתלקדש לקול הכנייית שהלשכית עזה- זימנארלני  כנייזתבקלש קדש• תי
ק יכמיתיתלחיל״ • לתזל יפתזחית בחיל הבגייית אבלהלשכית עיל: תי

ל• בסלקדש שפתיחית עי על אף חי כן  ופתיחיתלחיל יחנייסבקיל:■ כקדש עניים תי
 ״ נמי האי»ונא זכי • tppo אער נמשך שבחול יהיזני • פתחי אחר נמשו שנקלש חני • ילקלש

 שאס בענין כהי סעי אזלינן פתקא יבתר • הבית להד פתיחות אי נתקדשי• דלא • ימקילית
 הר כקדישת תיכן הבית להר פתיחות 0 יא ;העזרה כקדישת קדש תיכן לעזרה פתיתזת המחילות

הן הבית להר קין פתיתית אכל הכית• ק ז̂ל רש* מדברי נראה כן : נעיר קיל ת  קדישת ניתןשיהא הדין י
 :•לכלם אחל ושפט9ו אתת ימורמ • כעזרה 1א הכית כהר שנא לא • פתחיהם אחד הילכת ׳ המחיליינ
 כלל' לאנתקלשי לי בהרהבייעחילייהפתיחי הכי:!א כעורסאמרינן קא1דד פייהמפרש כתמיד ק מיהלבפ

 ’ רש על ירם גדול ו קיש נתקשה יה יעל שבע• באר בעל הרב הילך כשטתי י * הרהגית גסבקלישת
 כ לן מחילות ו רש שפירש *“^כתקדשי לא מקילות יזקק לבי אמר • *ו’°פ^יופ לפס*חים אההיא בפי' זל

 כי לן ומפיריש צילין כינד דמשמעפפ עליי הקשה העזרטילאנתקלשיבקדישתהעירהעכד• שלתחת
הר כקזישת אפילו לאנתקלשי לעזרה. פתיחית כשאינם העזרה שיז־חת רשיענ״יישיזחילית

 אס • העזרה בקלישת נתקלנע שלא קאסר מאי כן זאם • לשם ליכנע מיתר קרי יבעל • הכית
 אמנם • עליי עיין שם התיספית כלקין לי קשה גוונא האי יכי :נתקלשי לא הבית הר כקלישת אפילי

 יסלאנתקדשז הבית• להר בפתיחית דיקא קאתר יוחנן דבי שצם ״ קשהמאז לפירישי
 ככצם ה1ס היכי * בהן ליכנס יעיתר מחנות לב' חק משתלח קרי שבעל רש״ קאמר ועליו • יכל מכל
 כפנס הוה היכי כ יא * הסית בהר אפילו ליכנס יכיל היה לא והלא ’ העזרה תחת מחילית הס אס כהי

 הבית להר יפתיחית העזרה שתקת במקילית שהרי הבית* מהר לפנים שהיי כמקיל<ינ.דעזדם
 שלא יעיל תקשי* דלא אמרנו כאשר !תיספית ישי דברי לפרש 1לנ ניח ולכך עסקינן*

הר בין יש הפרש דמה סוטה- סדין ילכאן ית' את זה כזתרים ר̂ש דברי יהי
 הפתיחית אבל אזלינן פתחא כעזרהידבתר תוכן לעזרה הפתיקית ד«חילית לשנאמיי ״ לעזרה הבית
 יופגן רני דקאער האי דלעולס אלא * פתקא כתר אזלינן ללא * הכית כהר יהיי לא הכית להר

 כשאיין שהן מקים ככל כקדישתגנן• נתקדשו לא הייני * אמר כלשין-פלל לאנתקלשי סחילית
 ואם לעזרה• פתוקית כשאינן נתקלשו-נקלישתה לא העזרה תחת הס אס כלומר פתוחזת^שס*

 ימייתי • הכית להר כתיקית אינן אס י הכית הר שת כקלי נתקלשי לא • הכית הר תחת הס
 הכית הר שתיות במחילות דהיינז הכית דהר ת1כמחיל ליכנס שמיתר קרי -על5 שליח נכי יוחנן דרבי להא

 ימיתר מחנית לש:♦ ץ1קרי-משתלת.ק ינעל ו?ל רש^°שס לכ-רי להכק יש זה יכסיגנין פתיחיתלקוז* י
• הבית דהר במקינית ׳פ^ס̂  פ ̂ם * הבית כד שתחת בעקילית שר*ל ע  ימיתר ל<רש לן׳ היה דאל

 יפתיקית בקלש הבפ»ית לשבות גכי קאער ליה ששמיך והראיה • הכית להר הפתיחית דמקילית
״ הכית הר בקיישת ח»ל תיכי הכית להר אלא ״ לעירה פתח להן שאין לחיל יפתוחית ׳ל ’ ’ ׳*’ץ

ב וליפי א פתיח? לי-תל ירה כע י עיז ע ̂כ »מחול^«ג גבי שס י דתיבן תפיא־סהיא וני יזל כ«  ב ע
ד

 • ע1מחיע גבי שת יעי?
קדחז א



הבית ה;ובת קפד י .
״ משיה כהף עלJכת< יכן ״ ל/ילי;ן^ר בתר7 במיח־ה, נקט להכי לעירה קלשככל;יתימ

<p6vr אזליגן פתיחה כתר7 קמןמכ«אד הא j נעי • o^r כהל קדישמן * הכית .להר עד;יי^ת 
 נדכיי מטעה (לא ״ להז ספירא דסיעיה לאלרשז<לאלמיספ(מ קשיאמידי (אסיפןלא הגימ־•

למל ’ חולשכהרהב!מ דזירז דלאו .פמימימלתיל• !(ל* ’ שאמריימיכןמיל יל ישי גלי7יב הנמלא הבית שבהר חול לזיכז לאי7 _ . . .̂״ .. ̂ ,
 • לעיל גי1כ7ב משמע זכאשר הזעירה• לערן * מיל הממ־היא שקדישי/הר יי־ שחיצהלי
 פמיח יהיה י• היהלילפיל־ המצדף©מח כשער pr- - ״ יכאלהרכים • הבית. הד פקדישת עיכימגל

 דמפהיג .הביפי להר כפימפימ יימנן ׳דכי קאמד בי בגמדא לקאמרי מקשה אל 7יעי ‘ הבית להר
̂מיע יקא7 קאפר כי כ יא • פרישכא7כ - ״ איממר פכללא ■ילאי ־ קאמר הניע להר כממיליתהכמ

 כלשכית ׳דהמס עשיס הכי כגמרא דנקישג לסאי קישיא זאיןזי‘ כעלקליפהכהיקאמר שליח גבי לה
ישיג7בק שי7נמק ולא ״ קאפר להרהבימ לכפמזתזיל המם ערק *לפיכך .עשקיק העזרה שמחמ

 למקשיגן(המניא הבי• כמר זקנמי * קאמר בעזרה «/א7זמיק10של ־ילא ״ העירההפירישישי
יחיל לח־ל• גפמיכימ ההיא מניא יתרקגי • חיל ־ההיכל שמיימ אזפר׳מתילימ א7יי לכי

 זלא • הבימ להר כפת־יתימ ההוא להללכימניא כפי׳רפי* לי ״שפמיחימ קריקלהרהפימ'
ידיק • חיל נקט יאיהולעי • קיל ההיכל ■שממת דמניאעחילזע ״ נקט קפא שנא ללי אלא ל למי
 להד הכמ׳חימ כממילימ נב:כ היה לא * מחנימ לב' pp משמלק שהיה קרי כעל רשי לדברי p יאס

 כדברי בניס כ כנטעא לכי הקילי ’הכירה שמחת כמסיבה הולך היה ■זגההיאדכימהמיקד הבימ־
̂ק היף הרעב  • גמור חיל שהיא ״ הכית סר תסמ הימה ההיא אזלישספתילה יעיד * דמלייע פ

׳* לעיל שהזכחכיי כפו ״ לקי־ש יאגגפישפמונחהכס ככימא*־במנאהיא־ת*ל*.7יפמיקהקקל?רהבימ
 לקדקע שייס אס אלא• ־־- כמ* אילינן פמחא זלאי,במד ־ -<0כה יש אחר לין יעלי<מ בגגק אפנם

̂ש • כז בשיש] נביא לכאשר כא^מסאהפע׳פינלנז״ליןבנפרא׳ ״ לאי אי העזלה פ׳ן לף ילהרר
׳ שס* עיין אחלמ עמ7 כיה

ד ה ע  והלשכית בחיל- הפיקל גימ כל היה הס הרע שלדעת נרדפה ינלעה • ה' עזרנו הנ
 יוקניי בתמנימין למנן יהאי • ־ כלאמרינן כקלש זלחכיי ילרש' *קלש העזרה שבנל

 חינם שכקלש כחניי להא • ישניס ביי כתציישכקיל ל(קא7 פיישי כבר . *op ישנים אב ־בית
 התוקדהיהכלד זכית ודבינישמעיא״זלפי׳-דל ישניסככלס ילפירישהרמכס*’ לישן״ ימליס

 ורנה ע^כיי יחנייןכקלש בתיג שבוחצ״ן אלאסלשמת . • שם ישניס אכ כית זקני שכן * ̂יייל
 ■בבית יהיי לא צן יאס ״ יכלךש פדקאער סעזלה בתיך היז שבים שהיא ״ לשבות הארבעה שחצי

 - ט' מן כ נש־ס עזרה. גבי שהצענו כעי מבחין יו כמקניעית היי שאלה ואילי לז• קיצה אנא המוקד
 ד"צ1 ’הרמגס '.לכייש להדר״יש כקלש האי לפרש *ש • מפשינן לא ־פלינמא ומשיסדאכישי

ל״ היאליא כן 'יאס * לעיל שהיכחני יבמי • כעזרה ליקא קלשילאי שיהיז סז דעתהרתי
̂גנוקלמזקףרזבדין כית  מגן־זקעות גחל; אבכי .סביב סביב אצטכאית יהס • אכן של ק

פביכח• שכמיך ״ מיטזמיהט ע*ג עולי■ היו שסהס • וכילטיןממני בכותל*
 דאפרי * ישכיס הריבלקהיי אלי על שלא בגמרא מיכח יכן • כיתאסשניסשס יזקני התימה*
 בסיימו איש ישניס היי כ־יכה וכרחי 'לאצטכמא כהי דסלקי *־ דאצטכתא גזרתא גיהז מאי ריבלין
 שהמפמח׳ת ישלשלת ״ בה קביעה יעבעת שס שיש של זטכלא אמה על אמה סיהשס ימקיס * בארן

• בטבעת הטבלא את השיער הכהן הגביה ’ העורס שערי לצעזל זמן גיע זז ״ כה תלייות היי
 שמה היתל שלא לפי ״ מכגזין יהליי י מבפנים ׳הבהן עעל . השלשלת יין המכתחית את ינשל
 הליי ילכן • הכיצק זכית • •אביטנס כבבית והלויסתתתיהס* * הכהנים לשמירת עלייה

 נתן • הטבלהלפקזיי־ יאת •החייראתהעפתחיתלשלשת• גמרמלנעיל * כיהשזעריוכקלן
̂ א * לי פתחי יהס עליהם ילפק הממונה כא השקד געלית • לי עליה מיתי



יד יטביידהממך סימץ
i3up ^ל17ג • העישי • ויפיק יכי ppdp9 pb' שפש9ה זכל;ח • מן *

:לענזל לעןרס י:כנמ ,
^rx n * \£ i ̂ין ונכית • אטסנס פגייע ״׳ המקיש ככייע קימריס הכהניס מקימלע הגי

̂ייס יבסיעהמוקל; ‘<מרים9ש^שהכהנהימקזמיי/שהכהניס •0כב*דמקז יה
 ״ מכקי] לליי מבפניס כהן הסיקי ינכומ י' מטן5מ והגייין מעלן5מ הכהניס יכיני־ן לוביפנס בגימ

 שערי קמשהעלתמשה ״ מ«/זכי פפמיו ארגע על ארגעה הבית* הר שערי תמשה על ממשה
 כהגיס(לייס שעה שימדס שכבר • נינקןעוקד דהייט שיעיר כריכי לא ענייהי ימרי העירה•

יאקל הפדכע כל׳ יא׳ הקרבן fW | ״ מכעין השר: פכיע ארבע על איכעה ״ שאערי כמי
• בעמיד המפרש פירש כן .הכפירע נית לאחירי ע/ ס  היי לא סהלייס מפרש יל אכלהררש י
̂יייס  שערי קעשה על ראמרינן יהאי יאביפכס• יניפן קעיקל כיע יפכללס ’ מקים ככא אלא ̂י
 לחמשה 7 למ אמאן אי • שעריס לשער עכיפיס שהיי לפי * שימיר צריכי לא ענייהו לתרי העירה
poW ׳ טיה זימספי/יזס לפריהלמיבמ-מזלעב ינראיןשק • בעזרה היי שעריס j0»3|5t»

̂שכא בהדיא יכדבריהסמשמע תיספיע *י דעעיל קמא כעליקא דעלעידא ל

ישיר יSכ שמת כ אורז ל
p היי לשכורת p p ניעניס הליייס ששס נשיס* לעירע ופעימיע ישלאל• עידע 

שיר: כלי כל

ישראל עזרת אורז
ת ל ז ל ע א ר ש  דה מ שכל • יא העירה באירך ירחבה ״ העזרה ברוחב אמה קלה איכה י

קדייי יהסועפע לוולמה״ (אףעלפישהיא אירן קרוווה ישירה
חב.  יהם * היעהמיקכעבזןזפראיע יסביב יאילך' ניקכיר משער היא מסתמא העזרה רו

 שיש* של עמידיס כעין הנה הן’ יכי' המורח דרך גאבסדיה אלוהזלביס גמש׳תמיד דקתני אבסלראית
ע שעישיס התקוןהגדול כעין ‘לנל תחתיהס להסתוכף יחקירה עליהס נכי} הבית אשר גשעחע נ ג

וגבי ע} גכיןולאיסל של דהוו ותרין וכי'* אבסלרויגבעזרה הוו וסי בשס יפריך השיאבה•
̂ל ק בפ משנה כסף בעל מרן ’ דאזלס אלי של כלונסית  ממש קבזעין .הנחירה פית ▼ה

:ק כ וסי* כ"כ סימן לקמן ועיין היי

דוקאורת
.U..,̂י ̂ש מעלית שלש יגי עליה נתון והדיכן ״ אמה גבוהה שס היתה ><\ה  1’י ̂ ^ ח

 אמית כ מעי ע/ דכענאת • כראב< ואתי כפבלעדית• וחכי אתית ב' הכל
 בי̂ן נחישע קס ע׳ מג5מ אבל ׳ פשפשין צריכי ולא לעירה* עזרה בין המגדיל היה ייה ׳ יתגי

 יהדיב ״ אייה גבוהה ביניהס היתה מעלה • ונקי קב ראג״שמש:תו יאמר זל’י הכלאעהיחני:
̂ש . על שירה שאימריס כשעה יסדיס ייסע הלד שס פי'היי ״ ̂יי׳-יןעליה  וע מע וכןש

 (לא אחרת נרסא פלאה יד*ל • כ ע ימחגה אמה מעי גביהה ע'כ נמלאת * אמה תלי יזנ׳ של
ש גביהה כ ע געלאת למתטילין גריס  סס פשפשקהיו ילתגאקעאדקאמר ב׳אמיתימחנה• מ

' 4 2 ד «• י



TOn דונזמת עפד
lp^*73p ̂יל  זקינד ימ;ע לא מלהז * בעלמא אלאעד.קים קעית<כטן•10לא־ליזמ7 ב
̂יא הבחירה בית בהל' •עלהכ״ע  ין גני העזרה נעיך יעיש־ס דקאמר :הרעבס7 אלישנא קאעי7 *פ

כ  -השפשי® זראשי מד(ע7 ב בפרק לאמרי הא עליה ז איה זמייעי • יכו' לכהניס עייב * לישראל ע\
5הית כראכידמעלה פבק ו' בברק שהרמ׳כס ■ק• הלבל יאין ־ למק אליבא לע״ב ע׳י גין ••נכלילין

;פשי}<ק0«לאע • שס

ג ̂»ות הכהניס עזרת כ

ע אדכה־קל*ה•7 ^ רקבה אמות ^א עזרח> ד לזקןניז ־בבוהה ״ ישראל עזרמ מ
ינכנקיס ״ המזבח Tע * עי דיקב לכיף רתבה מתלע אמזמזחני•״ ■ב' .

 ההיא שבמעלה ק אס יראיי • הליכן במעלימ המזרח לרך אפילי אי * ילריס בפין פמחי לרן זאליה
במעלה7 • נלעליממעזרה'לעזרה 7נוקליר כלישיהא 'אובמעלומ'״ ״ שפיע איזה יהיה
 חביתין• למנחמ בבקר יירליןלעימשס המשמר אנשי ימבינישהיו ירילהעזהלקק״ היי ״..האמהבביה

 ־מבפון העזרה בכל משיכים אימרשלאהיי־הדיכןימעלמי לידנו מחכמי *מיהי־חפס פ״ק במעיל ?!לאימא
 יגי' לעזכח עירח יפייעיעלום והלוייס "כ הימים הלהרי קרא הכי7 * המיבח 7ככג 7ע א3א ללריס

 (יהיה • הלכה עיפק בעל הליכן בייר יכן • ליפן היה לא לבפין המזבח לסכנגל קבת משעע7
זקכ« אמית כ' כיה1 כל ש0■לפד כשפיע״ הנגחרה מהיה ללא̂ג בפין קלבל נליך כן אס

• fpf יזהי ■ ליצן* של
ישראל׳נ כעזרמ לעיל שפירשנו כלרך * מיקפמבויז^לאקפיבשכע העזרההמה ־ל3׳

ף ■ המלח לשפת כ
כו/7י eh כעורה־ 1 הי לכבות csi לקרבן• ת5« בה כגותניפ נעורה לשט! ״ המליח מ

<■' בהדי בעירה לשכימ היי ל*לז *-ימימה נמדימ אימא הכי בדריס ישלש פין3ב
 בייי. מהל 5כפ? הרמכס מנה •יכן ׳ בנהו גסי כעירה7 חבימין יעישי פנפשפעלכיש•

 ׳״ התימה בקיר הח ללמא יהכן י העירה חלל כתיך הככייימ הלשכימ אלא חשיב ללא ייל ס^קירה
 לבביי; משיס * קלש לה״ העיקל לככימ לשכימ שעי חשיכגהי ללא עלע ״ בסיעןיזב לן פלחיי

חשיב ללא היכי כי • להז שינ ח לא :יבא17 ייטרי דמי משום אי׳גמי * בעירה ילא היי ״ימיקל
ע <ימ גג  לא הסיקל .ייימ • jj5 לי(טרל היי לבקלש גג אף־על הפריה בימ ינג - אבטעס בי

 כ<ע עלית חשיב <לא - [ה, יחשיכ כריסלא מגא בס הרמי מיהי ״ כיע אלא היא לשכה לל״ «שני
מ4«ג ^כעגנס• * נכהי בעזרה לאי העיקד לבבית ילשכ-ימ • לעליימננהיילאלישכימ • הפריה בי

' במשנה; מנאיס לא לפה אליליה קשה אכל • העיקל כבית אלא
T O ע ר^י ףסג  שבכפ;| ’גרסי בססכממילימ • אלי לשכיע עישב סלי לט במחלף *קלי

הגויע■ ל'הגילה הען לשכמ שגלמס לשכמהעליחין* • ל'.הפר«ה העלה ל׳
̂ן וכי׳* לפרוס ל׳ העלת שכדלוסל׳ ד״רסינןזעס ״ משנהביפעעאלספן  שבנכ

לשכע •



טו המדח לשכת סימןעד
̂ת■ רע ה כן * סזב יום ותוספת הרס*כס עמד! דביומא יי זיג^׳גיסא • ומי לש

^ אשכחן ־^הכי דעדזת* נלספעתגיתין א5א ״ כיטינירא פ  • לק7ה שער י*זל j עשנה יידשק^יס כ
 בעל שס בלכריו ק7 לא ששפוס אגב טוב ייס ותיבכת • ע׳״ב רוס7ב שהיתה העץ ל' של שער היא

j לעיל שאמרנו ’ fr’o”• יעיכח Drrקירא הודועד ולמען * לקמן שנעיא כמי הראניה גרס געי ׳ 
ג * להשעאיל אס ‘להימין אס בלבבגז אשי את נעים ע7־ *אpvכ התלמיד גיית שי לפניך אניג מ  ףי
 תנא • יכו' כהינה ליקגי <ן7 בית וקני עושמזז • וזלהגמרא • טינתיכו אל נהיא כך ואחד

 כית ל' (אי .רין7פרס ל' אתת • יל7ג לכהן לו היו לשמת שעי רב'פפא אמר * חפינז ללמדו
 • כדדוס ישלש ג׳־כנפין בעירה היו לשכות שש דתנן בנפין א' • רום7ב בונפיןיאתת אייע * אבטיגס

 ל׳ בצכין שלש ״ וכי' ב״הכ ול7נ לכהן טבילה כית היתה גבה •לעל וכי׳ הפחה ל׳ העלע ל׳ 0רו7גזנ
 • שתיהן אחי׳י היתה גדול כהן ל* שאוליאימר אבא וט׳ העץ ל' ־• ל׳־הגוית הגולה ל' ״ ה״־ן
 חמש והתניא יכו' המיס שער ים' שעדיס שבעה תנן7 ריס■•7כ איות ־• יכו' שיה שלשפן ינג

 5כח? שהיתה מיי 'ייק ׳ הבמה בית בקלש יכלס • בתם בי כ״גומקיש שוגל יעשרה־קדושין טהיליפ
 אבטינס ול׳ פרהדריןמפין ללא־ידענאאילשכת • היתה לשכתו לבצד • העיס שער גבי על

o n p 'זטביל• רגליו ועישך קאי מקלים ע*ט ״ הואי בלרוס ערהדרין ועסתכרא״יל' • אויוכו 
 עליה מלו פייא להדי יועא• סליה עבודה ועכיד‘ הייק^וש• לבית ואייללנפזןוגעדתפיגידואתי

 דגליו• את ימיסך עקדיסקאי • מפין לשבת'פרהדרין אמדת ׳־דאי • ונייח לדריסזטביל אייל והדר
 עליה מדי פניא להדי * כיליהיועא ענידה יעבלד למקלש אתי 1 חפינה; יגער יטביל לדרוס ואייל
 • האי ליהכיליה עטריו־נן טרח ועי ״ כק ועי לנסן ומייל מיהדר ־^בעי • מטביל לדרוס אייל והדר

 לא דאי • עליועת(TPתזישלא אינעי לפייש? היא *דאיצליקי * אלמאלאעטרתינץליהטצי
ב. בחלא־• ליה תסגי כעי אי • בסדיהדדי לתרוויהו נעבדינהו הכי תימא ע״  ״ לשיןהגמרא ׳

 גדיל* מטדחינןליהלכהן עטעעאדלא בדרים־היתי־״ דלשנת׳פלהדרין לעסנד בעי «כלמידא
בדרוס דלשכתפרהדרין לאמניתלמילף טעמא ׳ואם ימקשיןדלמאעטדחינךליהוט׳•

 ל'פרהדרין רזושיב .הבדתו היאת׳נטע הקישיא זלעלאדני והדע״בס * תירק ׳וכשארה־בלי
rה ̂ בצפין״ ל׳הע־ן הייכי מ  ואסכן כליהסיגייאדהכא־עסופקתהיא*7 הדיין• עלי נאמן ו

 דלא הבטעעא לע ומני * הדרוס דהיאי דעתיהירבפפא גלי •דאי • מהאי דהאי אילעיה י״יאי
 ׳מטעמאאחריכא־• היאי כדרים לא ע?ממייימר אע*גדליתאלהארטעעאלעקשן• מטרחינן*

 הגולה ל נס למלית מההיא • הואי בדרוס העץ דעתיןיללשכת סלקא ישמעידאיהיה אינך אלי הטה
• * כנפין העץ לשכת יאי • התס אעריכן שיה שלשתן גג בדריסדהא הגיית ולי פין בנ ס ה ס  ג

 ״ הנקראתליהעץ היא ׳הוהד• דלישןבה ל׳פרהדרין ^עא‘ היה חפינה אבטינס'ללמדו בית ועליית והואיל
 תיעא והשתא • יענענף כה פינה ה^^אין ל' גופיהדליפרהדריןהיא והרע״בם המפרשים כל סברת זכן

 הגולה ל pשבנפיןל'ס בריס •האמדקא הואי ן בגפו אי בדרום פדהדרין לשכת אי ידע דלא * פפא לרב
ט  מג« לא ־ אבטינעעעליההיא ובית פרהדריןהיא דהא־ל'העץל' הואי• דמפין ליס תיפיק ״ ו

 העץ דהאידכבזרלץדל' עקנעיהלגר• ענהיאחד ־הגילה ולי הגיית לל' שיה גנה למיהיי
 האי בן ואס פרהדמןבצפיך ללי סברr התס״ הגפרא דחיית כפי היינו • פרהדרין היא

ל' טן שבנ  כל־הזפרשיסדל׳סען פירשו זה ועל • פרהדדןדהיתבצפון ‘ל היא היא ‘העץ דתנן
 דתנן העץ כןל' אס ״ בדרום פרהלריןכצטן•'אלא אלאאילאביעאדל' פרהדרין• ל' *היינו

• אי הו מפין  נגל־נב־דעלייה • לאקריגי שיה גגה לעיסוי עני היה JTp( אבטינס• היאלי ד
 •י לו אנכגאשיבאמרי ■אן* • והמשכיל׳יבין • ממכה יל׳הג׳יתגבוהות ל׳הגילה שיהי ״ א̂’
 להיות תוכל אס עלייה* תהיה ולעה שתקתיה• החלר יקראו ידענו^איך לא ,היא עלייה אם7

לן קיימא אי לבשלעא כגפין(לאג׳״ V ? ה אז •־ תקתוה לשבה יאהיז יאס לשפיזןו ■נ:שוה
י ׳ ׳דלוורלז י



' חגוזגתהב^ת ו-ספר
pילפכת r ש?גר גני על שהיתס לפי •• על!(?! אכטיגס דלי שעמא היינו * פרהדרין ל' ה«א

 קשהי יעוד • כדאערינן כלאמרקשיא אנישכס ל' הע׳ןהיא ל' א€ אלא ' השנילס כיה. iאנ לעיס
 • שבעזרה (עידדהאודלאמניליאגשינסבהדיל יפעסעלייה• לשכה• במשנה ה יקרא׳ פעס לעה7

7«שז p עלייההיא0 n o p p fiy j'ל' ואי * זה כי p r ל^נהנןדנעירה• וקפיו אבטינש עלייל; ה״מ
• הדחייה כפי פרהדרין ללי סע] ל* המפרשים קרי7 ילמאי * פהדייהו רין7פרה ל' מני לא7 מש

דהיא־ קאמר כן יאעפי « בדרום ה<ג] דל' ו<ג7מ7כממכיתין, גרוס7ינזרא1כרר רע לה לדקדק רין7
לאי דדחיייההזאת סבר אלמא : ביימא הגמרא סוגיית ידע 1א דראה גב על אף • פלהדרין ל'

ל בה לסע׳ג מקשינן !בקישיימק ♦ וה ל'פרהדריןכדברנו הייני ל׳הע] הבי ישבלא; * היא ל׳רמכקנא לף
 אושעא פרהלרין* ל ק כפ ביומא הנקראת היא■ ל'הע] אימה1 • ן?ל שאמר ע'קס*ג מקדש

ל׳הע] כ ע7 ל' עכ כיומא התלמוד בזהמסיפק כי * בדיוס רין7פרה יל ביתאבשינש ל' <יא
 ןאיכה- כנמרא• הספק ש ש לעזרתנו בדבריו מיעלת אלאישנמנא׳ ̂ כדאמק היאל'פדהדרק

גכ׳ ג כפ אשכחן ודוגמתה זל* כס‘הר̂מ כשכרת מכקכא • ולמזבח האולם כין עימד היה. יפרו דיימ׳̂׳
 וכקותרינא תימא אפילו עלה ופרכיגן ראבמהיא* דאערוכו־ ליה שמעת מאן בגמרא עלה ודייק

״ בסימן n על עיין כלחייה ונשארה לה• מדחיק והדר אכןהסיקאמריק: שאת^ יכמי ל/
(אינה • היא לדחייה התם פכר כס והרמ • משנהש' ג'דיומא* פרק שוב יוס תוסכת
 ירון דת הרמ׳בס קאמר הכי ואפילו * היא ןcמק וכי ליה שמעת מאן אע׳גדפאןדדייק י מכקגא
 למסקנא שנא מאי * תידון בלי דנשארה • היא לקישיא־ גב על אף דהכא הן ואלו * הוא דחייה

 1עןן הנהי גבי יןנעי חיל כמסכת מניכו נייכא האי ובכי - עקאי י«אי7 מיה5או ימאי־ היא-* ע דף
הו.^ עליהדרב דאייתז גב על ואף * נגהו דעו מינא עלמא דלכיליה הינא לב דקאמר ;דכאלא

 תמנג ובאשר .הפיסקיס כשאר דלא כוותיה• כס הרת מסיק ינשארוככפק• פדכית*
ם •־־ ילקשילןמאישנא ח' משנה פ*קא' אשורית בהל'מאכלות המגיד הרב עליי כג סיגיית לנייר א

אי, כנפיו גרסינן אי פפא רב ידע לא גרסאות חליף שלפי מר1ל יש זל ה הרע פפאדיימא־נדכרי רנ
 ״ שוה שלשתן יגג הואיל יס' ל'הען שכנפון. • ימא’ד ת.ה*שס0נןכגר’גרס לאי בדליס

• כדרים אכושנש כית ל' ,אלמא עלייה.י־ דהית אכשיפס כית הנקראת דהזא לאמניתאמרת
 כן גס והבי בנפין אבי־שנם כית העןוכו׳אלמא פמניתיןדמדותשבדרוסל' גדשינן־נגרסת ואי

כספק* ונשארה אלמאלא* ופריך • •יס' הואי דכדרום באפרו!מכתברא השם פכתפק
 האקס^ * היוסחורעהוכו כל דהאאמרינן ־• גדול לכהן ליה עשרחוק דלא • יירה האמת אמנם

 יזל עישסוכו' בלהיעין כפרקנגידיומ^יא תוספות «רןדברי כמחתהגלולה•- וןליהאפילי ^ף[״^דלאמשרח
 לתדןלהא פרקגיענו ישס * כי'1 עישין היי דכ^יג חילשא משוס מעליו להקל יטליס שהיי ,!ןמכתסאכלמה

 ולראנ*ש * צרי הכהניס רגלי דריסת מקוס אמה סא הכ’ג הכר שחיטת מחייבי לא ש ודאג דר
״ וכי' חמק מקמקלו • תולה או וקן ידב'ג ה שס יכן * רשי כפי* ג דג חילשא משים המעח בנפין

אלמא ’ שיכא דיכתין ובכמה התס ידאיתא יכו' כרזל של עששיות מלבנין יבבלייתא
 ליתא הא * לפריש היא נדוקו דאי • שפי ליה דמשרחיכן הדיחה די׳-תר ולמה ליה* משיחיק לא

 ולא • לכריש נדיקי־הוא דאז • עכודה דעכד מקמי הנימילי וכי ליה דמשרקינן נימא דאפילו
ד• יעבוד •־ יתירה השרתה כל והרי • ככר עבד אי לפריש דהיכי לאי דעכד לאחר אבל עו
 שרח דעכדלא אלו.מקמי7 • ונייח לנפין יהדר • ישכיל כדאזיל * פניא אלא!הדי אינה

* אמרינןהכי דלא ״ ליתא נמי עליו לעתי תזיח ישלא כזרוס־ אי בנפין אי1ה אלו יתר לי מ
דעתי דלאתזוח היכי כי ממש ען של דענילא ״ ל'הען גכי בגון ״ יהרא כהי לשכיח אלא-כמילי

 דשרחאלא אכלכמילי מלית* זלבשלהי שוב ייס תוספת כדברי י ען ש: שהיא לשכת! כשיראה
״■ שגילהלאחר 7שאי;האח ‘נ''כ שלאישרח פי על אף דעתי ח1ת! ולא * עלע תזיחדעתי אמריכןלא

ודלמא



חמלה זישבת סימןבד
 משא וע^י • עשתה ידי אלה צתבל ג לאמר בלכב( כשיתנרך עליו דעתו תזלק אלינא ידלמא

 לתל«(יה^ הכיגעכדיכהי תימא לא 1דא לאמר וה^י נכומע! כי ^כחכמתיעשיתי ידי pככ העסהוה• בל
כהלדי הכיגמ־ דאין מא נ לא(לי לתר] יש • כמלא ליה תסגי נעי אי כהליסללי•

 לא (אי * התם לעייתי הגרסא לפי אלא ’ תלרזם כנפי)(אקת דאיית כפא רב אמד ילא ׳ ננהי
 רכ סכר דעמ נימא יאי .כסיד לקמן ל*א כסימן עיין זה יעל מידי קאמר לא * ההיא כגרסא מיקמת מני

 לא האנמי . כנפקאי-כדרים מנייהי הי לאידעי*7 אלא *'דאמתכדמסיאמתכנפיןהיי פפא
 יאסי! כנפיך. אמת לשכה לי שיהא ילתפארינ ■לבכיד הכי גדיל לנהן דעכדי למימר למנינן קשיא

 יא־ן הקסירת״ מפטסין ■אכיטנהכההיז ־ליה־כס^י׳דע'כית למימליתכגי יליכא * כדרים
 שיש • האלי הדכליס פכי הנהמכיאר י זשןtגהייV שבה כלשכה הקטירת את ימפ״סין כראשיהיי ס

 דחייס יהקישייא היא* כלריס פרהלרין דל' סכתכרצ נמי כפא ילרב . דמדזת כפתניתין לגרים
 עיקדא^ל^נא• כמתנ^^קז׳למדדת־״י׳״׳־משזס-דהתם לפסיק ניתן הדין :־!יהיה ..-,.’חכקכצ. יאינה
 ישלן* כפסק חמן בענין ה' משנה פז תמירה גזכיה טינ ייס תישפת 'ינקטיה כללגדזל• ייהי

ס ג׳־דכריתית משנה יפי יכפרק , ■: דגגעים ש יר פלעתא־דרי ג
•ימה־הגיעאליהם* * ככה על זל׳־מהראי יתיט הרמ״בם בברת •שתדע(תשכיל

-העןכנפין* יהיאל פרהדרין ל' כהישינס * איתך אנימראה אשל לכךלכל שיס
̂שלשתן שה יאמרי־עיד שיה שלשתן גג שהרי 'יל'הגיית* * הגילה’ל שעהיגם עמה היי  כעזרת י

̂מי כן •על ־אשר * ישראל ̂לזה הסנ,אית יאנה בן לפרש הכריחס הקשתייילשאיל ̂ו־  הכיאזם* אכ
 * דיקא כע* הישינס ל * פניי למערב ־ממזרח נפק נד כל יניחי למה י איתס ינדעה אליני ייניאיס

 ששתיהן כן אם לאיי שתיהן* ול׳־־הגילהאתירי * שיה שלשתן שנ-ג משים1' מקיסנדידי^ק*
 יא ברחב דמז־ כאשרהסיזל • |לשכית שתי ־יכשתבנהבדיחהע* • כשיה זאת אחר זאת תהיינה
 ילל* ית1לל'הג אמית ת ישארז * אמזתלגיכתליהלשמת ’כ ^'א^פול^יתכ^ו^ אמית*

 רחמנאנינילן’ לא יתו אמית ד* בת לדק ישראל יכהניסיכל ׳מישב-כמה־זקנים הגיית ל' זתהיה ,הגילה
ת שיכנס ליער (אין %כ' היי גביהה שהרי . כע״כקנ ד יא״כקשה אמיתימתנה* מ ל: ע א  מ

מ*( אריך בית לכנית אני נריכיס יס יק: גירןת^א בקני שישי( יכדי . יתיב באעתא דתכדיגברא
 •י עו־ילה בחני אמ(ת א’בע זקנים ע׳א ישב( שאס (זהנריר* י לפחית רחב( אמית (ל* אמית•
 העגיל ר(תב * טפח ריחב מ יש * טפחים שלש בהקיפי שיש (כל * אמית קס'*ב יהיה שלם יהעגייל

 בריד המעיין• על להקל המלית חכמת ע*פ חשביניתרבים •׳שאבקש ימ^לת ‘יהיהמזאמית
 העגיל• חני שכאבריקב דלא • אפית ז מ אחכה שתהיה כצעניסנדיצא ההיא שהלשכה יתכיאי

 מקים מכל • נפיפיס פדיחק שישבי נאמר אס ■יאפילי • השלם לריחבעגיל
ת/ אפשר אי וזה * לבלם לדיינים אמית מלי ־ייתר ינטרבי ר עי ב

 •שבחילליקא כתני להא שנקלש• החני ■ישראלמלבל
• תכי ריןי הד  ההיא הלשכה יריתב גנ

p כתני שהיתה כשביל j j 
 ג”כ רחבה יהיה

̂אמית ^ •
■מלנל

ההיפריס מקים
יכשתעיקפ^יר! * ־(נעלידינין
הנגתי אשד את■ תמנא

באר לפניך
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כינוין!ה® • להודות נאה ך1ז יועדנו״ פת בין ח ן כי * הקודמת ה בצ(ר’דתתבונ^pגא

 ושמאלי ימין לנטות דרך אין אשר נר כמקום יעמדו ואין ’ בעגיל כהני דקיימי הפייסית•
בניסים קליקד ^״ע הי^ לא רודוס1דה * נס דרך שהיה תאמל יאל ל באלה לאה מי כזאת י שמע מי

ו מבלי ;ס5 להישיב * אתות ארבע ip בית לכתקילה שיעשה ̂ מי

•־ ד כמעניכאלת* מקים זאנל׳המעבקים שמה• לבוא להקיף יכיסגל ן לד
טן. שהיה הממביזיס כית למדן ה:ו7 .המדיקקבדדזס * ביחזקאל ענאנו שדיגמא <עוד בנ

בנכי'



שכת *כד עימן ק המלח ל
בון  p̂̂כ סדריס ילמהיעשלה דידן־• בנידון לי־המדתין ̂שהיא • העילה ידיחו שם העורה ̂ב

 (לס7ג סכהדרי גמירי שהרי • *גפי למערב נפזןילא נד בכל oif מ לה שאין מזי יגדילה ’ שג־י
 בתל̂ק היה המזנק ין>0 המקדמעד שאר ׳יכל • הביתייהלשפיע הר בתלקי היי יכן יהידה של ■בקלקי

היכי • הזאי כנכון סנייע ל' ואי * בנימין בקלק היה מקדש של נפיני כל בן (אס * ננימין על
שהרי * ה7יהן של כחלקי לה משכקע בדדיס דאלי ״ יהודה של בקלקי ילה7נ סנהלרי כישכקי/
ף7 נמשכת יהיתה ’ דיכח•!) יככמה קיס“בזב יהידה־־ופי' של מחלין ייכאת רניעה אמרינן

 הגזית ל* עבדי זהתם־אי יהודה* טזלק היה המקדש ריס7 כל זאלמא המיניד כדריסמכנגד
 יי מירח לנד ילקק המזכק מכנגד אלא מלי/א מסתייעא לא בנפין אלא ״ נקלקי שפיר לה פשייומ

 מיספת הביאי כאשר הכי" נמיסביראליה יל יהראביה • שס מקים לה מניגי שלא אמרגי וכבר
 מיכנז והיא הגלגל* ירנה . הגילה ביר משים כן שנקראת דאמר הגילה* ייםטזבגכיל'

 • יכדריס^ שליהגילה מדכריי נראה «אזעי משלשלין היי יסבאיתי־הביד לכייר־כ קטין כן שעשה
 היכל מבנית בעל הביא כן יכמי • ילו כ*ט סיען נאריך זה על • בדרים היה דהכיירנמי

הדלדן לשער סמיכה שהיתם לפי העץ ל' שנקראת אמר כן ^שדעל שפירשנו• הלשכיתכמי
* בספח כנראה

ת ̂לך שכר׳יקבל *•מסיסדריש קזראנעיסכמנייהיעישס אליימנתילפניך דברי תדקן> כל א  דהי־מה
 לגממי המלאכה עליך כי מספרך נא תיכלשאתי״מקהי לא וכי ״ בעיניך ייסב כאשר * לרקק •אי לקרב יאות

ש ל המלה של (מסתבר • המדייזין לשכת הפריה ־ל' • המלק לשכת היי הלשכית אלה ש
• השערים גני סמיכים־למערב-עדתנן ■ הכא מדלא^ננן • מזרק לנד הראסינה הימה

 למערב ממירח חשיב הגא אלמא (•V כבסימן • קקשיב 'למירח דממערב התם דש׳ע
 למזיק* סמומס הכא למימר ליה 'יאתהזה • ה־דמדית פרק זל טיב מס פירש־תזספת כן

^3 ■דממזרק * •היא דפשיסא דמלתא אנטריך* דלא יל - למערב סמיכים גנשעריס  ר
 • מלחילקרבן נימכין היי המלק בלשבת אינסריך היא ארעא אירק דלאי אבלמינעדב מושבינן•

כז: סימן לקמן ■יעיין * ימקילית •לשכית אלי.ג* שהיי והיכיקי׳התיספית

הפרותאות

ת כ מ  ־היהמכשף^'• פדיה* כסס ונקראת • פיחת'קדשים מילחיס היו 00 המרות* \
/ עבודת שיראה עד • כקדש הק^ע תחת מקילה שקתר והרגיז! • פ

 הר^כסי דכרי לוה ידימיס • המיספית יסביאיהו העריך פי' כן עמי על לשכה איתה זקראי גו
ייראה ‘הקדש תמת שהיתהמחילה לקמן שנביאבסימןבז ?מזהמודעארבאלדאעריסתוספימ

ב והרדש • גבה שעל הפריה בית בגג גדזל כהן כסבילית לדאית מתר אמגישא פאותו  שסימה «
הפריס; לדם ׳מדומה • פחי© ללכסוהנ יוזכר עלשסענחעספליס' כן הקראת

n u ^
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הבית ״ספר־חנרכת ׳
חין־  רי^תרקיעס נפרסים• פעסראשינה־פהי( קדשים שסהייפליחיןקלס הטדי

 עיין * העמידים שבין שיש h השלתניע עליחין קלשיס גשי
: J משכה דמדזע ה ברק jjp ייס כעיר^מיספת

הפרוה כית גג עץ אות

/ מ ו י ח כ פיו  פיכל ^ןpf7ק יעשלה טביליפ תפש לנגן בדפני לב״ג טבילה היפבימ ̂ ח
 כמייד זל ישי כמב בקדש «האי •־ הפריה בית גג על בקדש כי'ובלס«

דבליסס יהבאתי • בן נס התוספות דעת ייהו «קאעל p7pjfpr77 דמשפע פקזדשת עזרה בתיך
זל ת*ט דברי יכן י יט בסיפן ^
שו ^ ^ ק  בית גג כז ואס י ?תקלשי לא לגנ׳ןיעליית שני לפעשל פההיא בייפייא זל התיספזת ה

 לבית להייכו • העזרה לקרקע שיה היה פריה דגג נתירגז • קדש היה ספריה^לא•
 מכיבה היינו׳־לאיבא דמעיקרא כלס עלייה הכרזה בית גג אי יקשהלמלבקלמא * היא פתילה יה־ הפר
 לרך יגסבו לי ה*ל • לי לעה פסיכה ז־ העזרה רקע לק שדד אס אלא • אליי נעלית הפלי״ין פל

 משיס לעירה לז־פתת היה ̂א *' העזדת דשיסלקרקע גב על הפדי־דאף בית לגג יתירנו ״ בעורה
ת עי סין היו אלא • שס טיפל גלול שכהן גפי גני מ  אפרו יעיל • המדיפין פל' פסיכה לרך לי נ

 הבנייזת ל' כפי * הפרזה בית נג ליה היה • הכי תיפא לאילא • קיש תיבה הפליקין ברתין דעל
ג • תיל לתיכן לחיל בקלשיפתזתית נ ל ע אן  ללילי • לעזרה לפתיחה קלשכיזן לפקילידהיאתיכה־ י

 מערב לנל מקילה בהייתה: • לעזרה פתוקה הסליחין ללי פזקמת פגית היכי ״ קשיא פיהא
 Op שהיתל במעלה • לעי פתיחה יל'המלח ליי״ זו דהיישלשתןפתיחית ^ל ’יכלאמרן•

״ קדישית כלהו היו יכהכי הספד. בראש בקלההסללת תראה כאשל ״^^יק^יי-קעליבד
i התוספות יפששהכלית לעורהיבגגה־ פתיחה הפדיחין ל איגפ׳ f תירני ילא הצירזשז לזה 

 לא זה כל לעס משיס * לעזרה כשכתיח קדש* לול • עלייה דליה אע^ג הפרזה• בית ג דג
 כששינס ״ לאנתקישי יעליית לגטן דפס׳חיס* '1 בפרק אפרינן לא7 * בקדש זתהזי לן י סג ק״ן ף7

 ש׳פ התזעה יעיבי נחלזנזת וכן ״ לעזרה שפתיחית תלפידא 0הת משכי יפדלא • העזרה לקרקוג שייס
 • התיספזת יכדברי העזרה* לקרקע ןשיין להונג אלאפבעי * לעזרה כשכתיחזת סגי ללא

 והלזים ן3ל;7 אההיא תלית מסכת אמנסכריש ביה• פהלסת ו* בפרק תןפסקהלפבס
ת ארלע על ארכעש ^ג־אעקיסוכי* קאי מבחוץ שמלת יא שפע רכיבי כתב .וכי* מנתון יה מי

* מבמין שיתריס היי העזרה שערי על שהשימדיס ״ נעז יאשעדיס עזרה של אפנות ׳ ^^^יי ^
מכפכיס שזמרים היי לאי סטיסי ומשמע • יהמפדשבתמיד והרעב טוב ייס תיספת ג תע א ס דף

 ה בהדיא יהפפיש הרעב פירש! וכן * מקלי דבעזרה לישב יבוליס היו לא * ימגזלה שעי• על
 היה יפתח גביו על כנ<זה ועלויל לאמדינן ' הנייק לשער *י בסימן פירישבז גס לפירישס ויתיישב

 אם לקדש* פתיח שליה אלא הכי תימא לא לאי ’ לחיל פתיח גביוהיה שאיתי יפייסני י לחיל לו
 נתקדשי לא יעליזת <|jj7 הא׳דאמריכן סובא קקיא מיהי , ־•7יש!ב גלי. ישינרי,גןס יהיאך כפירי היה י כן

̂רו7י7קשיאא ילמפרשדתמיל * זנדאמרן ליומא הסיגיא וכל שיה* יזל * אפכא ‘5וזדש
^ i^jpp בנוייפ עליית איתן היו ואפילו * וכ״אבלייס נכלניס שלש ולילה שומדיס״מס בעי

יגילין ; .



ט:גג ק • •« «m> F 0 יו3# סי
 ►ל© אי) זבעזרה בכפחיס נלאמרי נמקלשז ־לגגין(עלמת • יעפים כשלמ op לישכ יהגיס •יכילח
ט' לישנ יסל  י ^1הע ערזp על לשועריס יעימ^^ל * יה את זה היתריס נריי7 פן אם סמ1נ • ע^כ י
 אגל כמו • ־העירה סערי על פיריש ויהיה :העזרה כקרקע למעה •אלא קאער השער על ליקא לאי

ן ואילי • סעירה שערי -בית ה*ל ■ככ:ךך כיפיה ־כמי:שהדמ^בס ייקא7ז פליני ולא יסיעתו הרר£ן שכרע ג
י ■ שימחסעגקקנ העזרים הכסידסאמדשהשימריסיכשערי ^

ט תי  ללשכה יהמשמת סאמד הפתק • פתתיס כ' ל^״לעדיתין דל(( קאמי לעדית ה* פרק זל ו
 סיתה ואעיד הס ■ובפתק • לשל׳פרוה סמויה שה׳א געקים והב^ • להדחה ענמה ־

 ומטעם • בו שמימין דרך־מק־ם סנילתו לבית יעלה שכג : ליער שלא־יתהן־בעיניי ז היאת הסשבס
למלאכת לכהגיס אקל - ל׳להעלוה •והבי • האקדפכבה פתק היא* דעקילההתיספית לדגרי וה

ב/ יאחד ההלחל״ j א דליק • זל התיספית על וקשה • ל j r לעזרה פתוח ה1ה הפריה בית .
it י

שכות בדן -אות העץ ל
U t?V/ קקץ  עתיד ״ פרמרין ל* ־בגמרא הצקראת והיא י סגולה ♦סבייתזל' ל׳ יאקזלי )

ר 0זלי7&הכסגיגזנ ח א ־ ת' י נ  יולאהיומשליעק • היו הנליק^לשעיס סמוגין ב
 והיא • אותסכלשגה העלךשסקליפק פקילי6קה ‘׳יבתלשבפרהדליךאללו כל מתחלפים שנתן'

מין לשס ־ • גדול כה.ן ־ל' פי ס קידס‘6/ג<ןןבעת־יעי9א ע  *לקריאתה וטעס גיוע״א סיפלאיתא הכ^ל י
ס סעססמכניסיס • זיתהסמיצהלשער'הידלק1'&’למ’סיצל^י כתכגעל-סמיתבגית שלען  עני

 עליו דעתו בדישלא־תזיק שלע־ן תיספתייס«*ל,שהית־ה 'יכתכ • זל הרעב דברי וכן • למערכה
ה ל !י' ר ק ,כל^^. ^ תי תורי דלאאסרה ו

 הקשה עכ*ד מיתר לב^יאזכית א^כע*ל׳ /01ניקג^*(ל» והןקעש^ר אלאאכלעיבחס•
טענה זי דאין איער יאגי ״ הכית כהר לאהיתה ואכ ״ בעי העןהיתה דל' טוב ייס תיספת עליי
 • תיספתייסטיכנעיהתס וכדסייסלעלתיה • הכית להר עתיקה ען של ידעני -פככר כללי

 עידילהראכ*די ־כןלאקשיא6וא קזל• ^אוכן ‘ לחיל זפתימות בקדש לשכיתהכנדית כעי ימי
 אכל הדברים• לכל כהד'הכית שהרי־סיתה’ ^אלאגסרסכיתי דשפירקאעדדלאהותכעול&׳״

ציקמל-וב^מיא'יצוא אלאבע״פ־עשולל■ .‘wi'אסלה ״•לי״השאעי^לא ׳ סקלאעליועלער פה
לסלהצך היפי עיל ז־דל׳העז מעעי; דאי משמאליטיגאי ־מיהי • עענפנכדסייםואזיל

ט שבעזדה לשבות בקול• גסבגומת אע ־ •' לשכית־הפתוקית'לה דקרינןנעי^׳לאותז היכי ז

ב הק

ב על אף ־ ״ ^פיוהומדיתין ללי כקיש אמרי התיספית שבעלז מו3 /
JP להן לתת דאין הכית* להל יפתוקיע ללי.שבעירה ה׳ה

הן דעקיכית
לשמת שס

:ע יג שנעזרה
̂יסן אחת כל ץפילשישהיתה־אחילי • שתיהן בעדיתיהיא׳היתהאמזרי ־העןקאעלז ” עשת

, ■* כאתת שלשתן יגג ״ גשייי הגזית’ ל* ׳אחזרי נגיחת היו הען יל הגילה של בענין
 ילפ׳י • מראית כאשר ס1בריא7 אן־תשטל תיליח בה ' ׳ • כ*י בכיען לפניךבירתה העתי ימנה

̂!י-יהינתיק לשמת סלל שיכה  • ממשנה כם דלא ״לעז ל' הגילה ״ל* הגזית ל' א
----------<1 . שמא זל עוג חס ת5^״^^יהי • ידבשיה אקל ח שהיי

i ג

, ^ 
7לנ קאקרינה «של'עע־ןהיתה

עעלע־
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p אתולי הימה <היא כמשנה אמל« ישלכן • «ערכ ^ p הוינו^אומרים׳ כ ל6גן • מערכ לנד כל«ןל

 ן המדיח ע הפחה ול המלק ל ד*!שיכ היכי ככז1למעלכקמש יממןלק * שהימהלפסשמיהןבמירח
 ן כמג קנינו כלסר המשנה מדכדי דכדיו לשנימ הדמיכס דלן שק דאיה איןו« מיהו ־ שכנפון

 .עמיי^ מיא לשכימכעזלהיי־ !אמלוכממכימיןשש שגן• ולא שמינה שהעמיק שבעולה ©מ0לל
ס• וכאלה ישראל* כעזלמ  מכלם וגדולה הואיל כדישא ימ ל'הגז קשיב הבא P וכמו לכי

הען ואתריה! בקלש שהיא ל'הגילה• כן ואיזל הימ^ והיא מלשון ועולשי} • כדאמין חיל שהיא ל'
^ * המדימין כל גס הלשון 01 מפש לא למה ״ מערכימ סהיתה לאשמיעינן בא שמיהן אחודי
ק. כסוף דאכא-ייס! כשעחם כדאמליק קחשיב לעזל^ לממעלכ גימא דמדימ׳״י '3 פי

• נו"ו׳ יככסגמן

ט אות 6הגו לשכת כ

ת שנ  5ע ששיאכין ראשל־ על יגלה ’מל *־’עסגלגל דהיינו בה הגולס־הקכוע סר שס על הגולה ל
 הכיור כו שמשלשליס הגלגל שזהו זל הראכ׳ה כדעע יראה או • הבור מן מיס ידו
^• ושעמא/ בלינה-* נפסלים מימיו יהיי שלא ר כ מ ס מ לה שיקראו ד ם דלא ל ד1ככ

 דכר י דכיור מוכני מכי־כשביל מקלי אכלא* * מיס לשאוב »לה יה-לו0ש כיל שס על • ה3הגו
 הגזל© דל' משמיכדסכיראליה עריד7מי1«ע שמו* על הלשכיג שיקראו ומסמכי ־ היא גדול

 לשמימ העזיה לכל מספיקקעיס סזפהיו מטר ל-יד״ סימן למעלה ייעדנז נאשר כדרום
״ fo'i.pi^ ועיק ש■זל הלל כדגלי המיס «למחההימה-אממ • פמוקיס

הגזית רשבת ^ אות
 אין^שימ מכקיש * שכחול כחניה יזשכמד•' ̂א של גדולפ כנהדלי שמה הגזית

 עבדי לחוד שחציה ולפי .סנהדרק זטמהאכניגזימלככידןשל כעורה•
 כל שאמ מיכל כאשי ״ ורחבה גדילה לכן־צליןשמהיה ^ לכייסונג אקל חציה1 לסנהדרין■•

 ,ואמדינן דממידיי מנןספ*ד7כ שמע אמ לקרוא העםהממאכפיס וימר וההגהדלין*■ פכהציס
 פמיה ^ לה היו ממחים !שמשני הגזימחניהנקדש-וחציהיבחול• אמראכיישמל כהיגפקדו״מא דף

כעייף ישינה אין מר והאמר כמערכפ• יישג זקן גקלש כלה 7ש* לאי • לחיל יאחל
י «האי-וקןיושבכמערכה• וכו'כדאימאהמס* בחולפייסכמורחה0*לכל0יאז ׳ ̂י

למורח® ופייס • למזרח פניהם י הגוימ שלל מערב לצד גורן אומו היה גורן כחצי יישביס שהיי לפי
 - קאמר סגוזע ל' לאימי ומערב יממוימ ״ למערב ופניהם צפיפיס-כמירחה עומליס

3H3 של׳הגוימתניס יומא■• כגמרמ נמבאר וכן יגוזל•1כמסכממד ?ל כס הדמ ^
 תניהשלחיל0« יאחמפמוחלחול• • יישלהג׳עמח׳נגא׳פמ״לקדש תיל* וחציה

כלקאעי• בקדש האי מפרש שאיני משמע * ע לשגיי• ■1’ינזל מחצה ובאימה • מנמיג לצד ייא ^
א מ י י ד ה נ . ף h א•5״ פקי^ש אציה שהיה ’נעירה לוקא • ▼ m הכחירה^ בזע גהל' במע

‘ ocp



יט הגזית לשבת ד סימן
j כקדש אמד ילא * מל היה יתניה * קיש̂  יזי■̂® 'p‘̂ סמס גמרא7 לישנא • jptoi* 

 • op עייןp7ps ילא קדש קאמר נעי דהמס * ליישבז טדקעי «שס המיקד• נל' יט כסימן #איכס
 מזיח־. 7לצ קדש של יתגיט מערה לגד קזל ^יהישל לנייר אדע ילא • ק^מר מאי ידעמי לת ככאן אהל

 פמ<ח סיה הגועדגי וחניה • לעורה פי/!ח■ סיה העזרחי שחניה אלא לעורה* חק כלה שהיעה ילימד
 יתניס כקדש0ל*קגויעתני ע אכייש אמר סבהדישאמדינןכיימא • סגיל ילא נהיר לש למל•
 לעורה לפעיחה סג« לא • כקדש חניה שיהיה שכדי J}»pp7 •כי' לה היי פי/חיס שכי « יש • פמל

 • אחע לשכה כלה תה הי לא ענפה הגויי/ דל' לזמר אכשל דעלני לפי אמנס . למיל גס כשפמיקה
 פתיא• נפשן אמר לקיש חנוהשעמיה כן ואס שכמל• פיןמגיהשכקדשלחסה היהפפס־ק כיתלכה אלא

• פעמי אחר נפשן■ שנקזל יקניה
 - r S1 המיסכימ פירשי עגמה בעורה לעסותו היאילג-יכילין ״. בל'הגזייג הפיים עשיית

 שם סהס אחד קל מננפת ול1לינ !היהנרין • מננפת בלא כע/רה לעמוד כייפ״אדאיןדרן
 4*כ דף תם ה אשכחן כמי והכי • בעגיל לעמוד 0כי1שנר '0 היכל k אחוריהם שיהיה עגוד • נפייסם

מי יכוי' דנים שנייא) שהיי פעשה  האולם לות מע על רש* זפיר® • 1יכי האילס מעלית על נדיק רבי ע
 נדיק רבי יתיב דיקא האולם מעלות דעל פי' ילא והיאיל .הורודים op כנה הרנה מעלית • הכית בהר

 כ̂ל ימבי היכי תאכתי יא • מ' היכל אל יאתריו לעמיד פמעינןדאסיר מיכה • היא המוכח אנל הא7
כלא כעורה לעמיד דאין ישלימר • הדברים לכל כעזרה שכקדשלהית בחניה מנגפת בלא הגזית

 מקלו לא .מחינית דמיקפת בלשכה אנל * ה' היכל לפני כחניפית דממחו! משים ״ פנכפת
• ה' סיכל יישם ריאין לאי) תניפית

JfHDנסיפן מכתכנו1הע<לי מן פין5 קנת שהיא כמעלית הכית סר לקרקע יירדין שבחיל הגזית ״ 
יכןכל׳הען,• אי•

א אות אבטינס עריית ד

JV*h]f שמה כ*ג מעלי© 1הי הכפירים יים ערב1 הקטירת• את מפטמים היי שם אכטינס 
 גדילכפקדיימ*א כהן לשכת גסליא נקראת כן יעל * חפינה ללמדי

 פלהדריןיהיא דל' • הסברא לפי התס דמיכחא־פילתא יהשתא • כי׳ד בסימן באורך הסיגיא והבאתי
 pP • כנפיו אביטכם ע' להישיב נדיך היה • דמדית מתגימק !בגרסת * הואי בדייס הען לי

 בדאיתא כדריס אביטיס ל' • פי־הדריןבנפון ל' יא* ״ מפא לרפ (1פנפוף^עדמסה אחת
 פסקנא דהמם הגמרא דדחיית ליה דסבירא זל הרמ״כס אחיי ההילך טוב ייס תוספת וכן * סתם
 לספי • שערהפיס כדריסעלגבי אגיטנס ל מיתיב איהיכמי • בנפון פרהדרין יל* ®יא

גכי סיגל דעשמע היתה• וכנדלשכתי הפיס* שעד גבי על גייל כהן טכילת גבי התם מניא
 4דג אמיינן דהא לע} ל' שפה להישיכ א*א ילדכייני ההיאכנייה• הלשכה גס ההוא השער
 י המים גכישער על שתהיה שנאמר * עלייה היתה לא אלמא * יגולה הגזית לל' שוה סלשתן

ילמי מימא - הטבילה בנד המיס שעי גבי על היתה כדרום אביטרס בית 04p לומר ניין וה פי5«
 מתניתין דלאכנרסת * יס'בנפין ל'הדגן בדי־וס* יני' דגריםל׳הסלת *■יטתרבפפא•

 לשפם אלמא סית• לשכמו אמרינןיכנד דכדרים כדרים* אכיטנס עליית דמייתי הייני ^מדית•
 שעי גכי דעל ואמרען ?0ל'העו,בדח7(ת7«7רסינןכמתניעין4 אי אלא • ®יתללונלייס

המיס ‘
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o w נכמ בלרזם כ^הו למא6 טטזנינה בגד דול4לכה^ לשכה הימה כמי • ]>\ht>p h ההי^ייכ מידי(^
דלכ^זרה^ ״ ק^מר גרסיעז לפי כפא דרב * בדריס יאקמ אסמ-בגכין דקאעל •

פי מפג ,^ לאמיקיס האנמי מכי׳ ;אילאמיקמיכבדסא • יאמ</כלמסה<אי 7ן
 ואחי; בגפזן פפא-דהזזלוחמ לרב ליה פבילא למילס דללמא .לגמגם (יש ׳ ננהז גדרזם די/ר«ויסי

 פיפזך /אי איפכא׳״ או גדדים אגיטנס ’■«ל פלהלריןבגפין איל' ■אלאלנלגיילאטבל *• כדרום
ן ־י מי הלי א ש ל  למ ל ג היה זה (לפי ׳י בגפין אביטנס ■דבייג • האכמי:יכיפזן • ללריס הג

 לבייג לכעיכא אלא • המים שער ̂בבי <<נל שהימס ליקא לאי • לשכתי^הימה ובנל לאמריגן
 גדיל• לכהן טבילה בית היה גבה שעל * השעל 7הע׳ןהימה*גג הייכישל הטבילה•

זה <נל ׳ להמריאז שלא ר*ל היי/ה לשכמי ״ זכגד כאמרס /ל שכיינז יאזלי
:רג עייון דין5־( ספקא• •

ram ב ל   r m

ח ב פז ח  הימה־מלמ)* p< • לב ורחב( אמה לב' רכו1̂׳ כהמס׳י עילי/ רייזב לסיף '«כך ז
רזא׳״ לכל אמה נזגק^ם שלדי • ל' ל׳יעל ־נשאר ״ סיסיד זה אמה יכנס אמה עלה

 (|מ®0זעיכג1א( ממש 'אאריגך״עלה . * ל׳׳ע^ל! ייןל״אמהכד^ויג«ר« ר ן7ה'-אמ׳.מ'קא< גמ/לאי
לpVנשאר אתי־מסביב* למקים סביב ־אארמ אעם כךעלהל׳זככס אתר ’ סהיבב זוהי פ^א ע

 המזכת מיימ שכאדבע הקרניע גמגאית שכה שהאמה •ולפי • כ( על ז ה המזכא גמנאזגג הקרנית
 דגלי להליך שגיב ־ממנה לפכיס אאריג אמס להפריש ק אס גריך מפסיקק• שהקלגזמ אינההיליך״

• המערכה למק«£ r כ כ"דט^ל כשארי * ריח כל1מה1׳דהיימ־ל • ה^גים
ת מו הקרניע עס המיבת עזבה־כל ששהטפאיס׳ בת ־-ייש • טפאיס ישיכתמפשס מהם המזנק‘ א

ע הפסקנא כך טפתים־• קמשיסישמכה נ״א י מדכמיג המס -«ילפ׳גןלהז * מם“הל שתי נ
ה‘ ניחיקאל ל א ת י דו ח מ ב מז ת ה מו א ת ב מ ח א מ תהיה העיבא מלת פי' ־דגופח א

ק1‘ <טעמ.י אמה תיאקעהן שאמהכנזטת אמית כאותן ת חי מ  צע •גבזזאאה שהיה יטיל יוה א
ה ה׳טפאים* מ א ב ו ח דו דיסול כנישה אבל יפן במ« קטנה כאמה הסזבב כגישת זה י

ח ־* טפאיס ששס בת בנזנית א#נה1 ^ מ ג  גבק שהיה הקרנית אלי ■סביב פתר.tcf ז
ר •חזרת ״ ה בת אמה ח א  ־דהייגזאעס - • ריח זהזי'(רתלכל ״ ־למאמגעיתהאבן־מילל די
ככניסת ^לדאמה'ריאב ש:א לא זל להרע*כס פיהו * i!לישי בהנן אתאן ״ אמה שגי ודת דכל

 קרא טפחים״ בעה 'היזערכה'אי בעקיס להי פשי ■וכי * דככלהי^רי היסיללסניסתיהסיכב
 על טפי למסתכל *pר לסברת יאכחנדנלן ׳• עסקינן הפי גליליה גמי זכעסקכא לאידק• ^עפאיס

• מעיקרא דקס״ד *למא ״ בגמרא עקשינן לכהליא • קשה להרמ׳בס דאלז * העעקכא פי
דלאהזיאעתאלאתשיבלה״ נכיתיעאכיק תזל'עפאיםה<!•”האכ*אעלכ מיקאמה«יסה•1

בנינה* מיקהאמה ̂לא • כמובו׳ כז הא • כ׳יו מזה(אמהמיסנמגא הקיגיתאמה עקזס
 דלא בגמלא ימלקאמרי כ V הכי שנא זלא הכי שנא לא סביב שפתה אל :גבולה • מיסה ר»כ אמה
■״ ה פאעהבת נמי ביסזד ■כנימי היי דלא ש'מ .בתיו' או ה* כת גאלה הקרנות מ^ס אי ®נא

̂ח לאו המיבת וגג • הדמ*כם מ«־«  בכניסת הכי ^א לא מאי הכי לאי עזי• פאיס1ל יי ג
*̂ תיג' וכתב ״ (לוק׳ W h «הללא • ^לנית בכניעת נופאיס י ן להו p סא עקתית

גל ' ׳ ■



ג סימן -j I -ו4מז ד
^לברי Of) Jנ« 0ולסדמ*כםכאע ה׳לרש?• עגדמלימיקמס/רחכןכי^מסכי;

̂רשז מיה לגו <ינא • סכי שנא ולא הס. לא־שנא סכיב שפתס אל גב(לה - לעיל שהנאני למסקנא  האיפר ש
 נע באמה 0jop הסיכג נכגיסמ ̂חזלייהל ב'טעפיס פשילהוביזחב ׳• י׳ בע כאמה היטוד למיהת

פש(בכלה( לאשגא* אמרינן נמילהאכמסקנא 'אפילוכימאדרלחבהקרנזי/באמה־כתס
♦־ בעפקיס וקרא י־ לקולייהו טפחיס ל  כלשין אמר( שהרי * הכי דס«י פזנלח אינו: מיהו לאי̂י

̂* ס' כע כאמה הקרנוע מקזס כנישיג תהיה לאשכהכרא לאשנא  לדיליהנמי דאזלייןיא לרש
 תוספת נמו אמד יכן * נמי ה כת נאמה הוי שגאקאמראי אלאללא * כס כהרמ י כת באמה

 כיהיכו כתי׳: באמה היו בהכרק אמללהרמ״גסאל״ ‘לעיל משנה. נאתה מפיה טיב ייס
• יכלאמרן ד ה כת נמי■באמה קדנלת או טפתיס-. 1 להוי פשי היו שהרי *

שנא: לשוןסנמראדקאמרלא ימכלמקיםקשהללכריי
ז ארכו אמה לב קיש כל * מגלי• קרשים ■ארבעה עריבע מכואוןלפיס המניניסאזתי• ך3

ינעשיזמקשה מהותך* יעיפרת זזפת וסיד אבנים הדפום מלל. יממלאימ • טפחים הי יראני
אחד דפיס ן למביאי אמר יזהיהיסיד* נכיההטפאיס* אאתשללכ׳אמהעללב׳אמה*

 • באמגעיתי היסוד על יניתנו ״ אפית ל* על אסיע ל וחללו * אמית נבוהל כמיהו מריכע
עעשה כיסיד ונדבק כראשון וממלאו • סביב סביב אמה לו אינה חלק מהיסוד שישאר נאיפן
 אמה ח כ מרובע שלישי דפים יהבוא קיר • סובב כקרא שעלת והחלק • ’ל על ל' של אמת מקשה

 כאופן p עלכ ח כ של אחת מקשה ונעשה כראשין מומלאו •י אמיע שלש ומכל * אמה א כ על
̂ר  • העונת גג היה היה השלישי הדפיס יעל • ככיסוד אתת אמה כביב סביב קלק הסובב מן שיש
 דפיסיס ד ניתנים עישין היו וכך • המונת בזויות סביב האיניגיע כאמה הקרנות ן עושי זעליי

̂זת ארבע על אמה במנה אמה על אמה אאד כל  • כראשיניס וסיד זפת ימעלאם • המזבח jj פ
 • הקרני̂ת עקום נקראת הוא • המזבח בראש סביב סכיכ ואמהלהזאת * אחת מקשה ינעשיס
 בגג 7כ* על כ״ד ישארו כן ואם * הכהנים רגלי הלוך למקים סביב אחרת אמה ממנה ולפנים

;המערכה מקיס ווה הסזכח'
ת ט  לפנים היי אילי • בהשגזת שאמר ד«ל הראב מזיעת לאפוקי ־ הייייית נקנס היי הקר

• התזכא כני עד הקרנות לכניסת קרא להי דלאחשב * מייתריס פיפקיס מהארבעה .
קאמל לא • לקרנית כניסה היה דלא דהואיל דהרר״ש יהניאההיא ״ בראוי הבס עליו השיג ירנד

והמקים * אמה נ'יכנס הכמ/עלה. קאסלבדגרם אי יאכילו אמהיס'ר ג'יכנס תנאעלה
• הקרנות מקום היא ענסה דכניסה משמע מידי-דממילא תימא לא • הקרנות

 כלהגפין יגשיךעלפני אלאהיה הסובב* כמו מארכעדיחיתיו המיבחלאהיהמקיף וד0^
 דביקה מוראית אמה • לקרן סמיכה אחת אמה אס כי זכמירח בדרום היה ולא • ומערב

 נל דף ״ מקומן איוהי להבת וסייתז כמידות. אימא הכי״ •־ מערבי ליסוד והדרומית נפיני• ליסוד
 ופי'רשיולסןהנל • קאפרדוקא סןבנד7 עללב' דמובחלב' אליכאדרכפתי-ימין בגמרא ומיקין

עיי לאי  לקרן * ל*א ^א היה לא ודדיס במורח אבל * לבי סיה גפון מנל אלא • קתשיב ̂י
 את האדתניאסנדכונין !מותיבכנמדאלרב יאעיזלמורח* לדרוס אמה לה חסרה מורחיתדממית

 רשי ופירש * ליה ישקיל מתיתיה, מידי למחית ומתק ’ ’וכי לבי על מלכךלב יאין סכ ימוכק
• המלגן פתוך וחלק ̂ המלבן כיוכעובי יע ארון ען הניק יהודה ̂קל חלקי כנגד על כמקיעי פלזייי*

תכסלי•^ ולכשיבש בקיניא* יסוד ככיכתהמחיישל ^לידי חלוקיהאכניר יניללהדכקעם *לא קנ
בפי המגיירזסהמזבח טעית הכית בירת נסי נ»ב ייס תוספת בעל גלה ייפה * אלק מקימו ’

̂ • המדפיסים עלפני המגאת היא ושננה • מיראי לרומי הקין כ*א פנוי מניאים היי ולא
ג נ דף ״ טירך של נחלקו היקה ̂לא רני אמד * ן עקו״ה י*הי1̂ נפרק מבואר •גיסיל ייהלת

לאמר *



הבית חנופת ד3ע
מר ג ^׳י/ ^ פ ח ש ב ז p̂/« מ W  i ק 5ש «3 ד הי ה9 י מ ש • / רי ן fci כי ד י י ט מ י נ ב ן ב ה ■דפיגי י ן ב י מ י נ ̂  ב
ף לי ע ר . , ק ב ל ב כ א ד י ן * ע נ י מ נ ר מ ה מ י מ כ ס מ א י ב נ כ מ א י ח כ ל ר ’ מ ה ת י י ב מ ה י ר ז ע ה קי הי« י ל ח  ל

ה ^ ד בי ד י ב ע י ר ח ק ב ז מ ח ׳ ל ר מז ב ס ♦ ו ל ד קי ו ל ה של ת ד הי ה י ס הי כ ב כק נ מז ב ה ■ ע ב א ח ו ר ד כ ז ס י  ה
י ש ע א ל / ב ל ״ « ד י כ י ה מ מ ש ב ז מ י ז ה י ל א ל ן ד ל ל ח ה של ב ד הו ן י ל מ א ד י • כ א ה ן ז פ י ש ר ר מ א  ד

* לא«1 ב י ש ז ן י ׳ י ע ב ל י ל ש ב ר אrפי ג ל ל ב׳ י ש קח , ך ,3 yע ז א . נ ל ד ק נ ן כ ז פ ס ג ל א י ל מ  ת
י ת כ ר י ק ב פ נ ח ה ר ל מ ב מ ר ע מ ב ל ל ^ ס א נ מ י •«כ; * מ ת כ ר י ב ב ר ע מ ן ה ו כ נ י מ ד ' 0<ל ב ה ל פ  דאנייזי * א

ף י פ ב ך * ל י נ י נ פ ל ש ׳ י ה ס א ר ת ר- ש י א נ י י נ ר ב א י ב ב ט י ; ה
ב ב סי  הסקד^ו מכניסתי־חיט למטה אחת יאמה ״ פביב סביב ■טפחים ה' בת אמה מכס היה ח

 ז‘•העין בהמהיעולת חטאת דעי שהם העלמניס להבדילבין־הדמיס סביב חיכדי
 זילפינן • למטה שדמן־נירק מבלשאדהקרכניע* לדמיעהמתתיניס * למעלה כזלק שדמם
׳• לדמים דעיס יבין ״להבדיל עתיפה נתנה התזדה * המוכח עדחני שנאמרמהיי/חהישת * מקלא

 סזנג ועד מקרנות ■•v ‘כ עלניהדעובח י טפחים נ״ח היי דממח מסין הל*חם שתי
 אמה דהיינו • שתא לפלגיהדמזכח בניר במה דקרנית* לה זחדעקוסהעערכס כ/דהיינו

 אפילי פרנליז למטה •עשאן אם ־נמי זתנן * מהסובב למטה אחת אמה היה שהחיט ללאפרן אתאן אתת
r טפחים כ*ט הסקרא עד האר] מן כבהו כמנא • בשרה אקת אמה

I I ת למקים סביב אמס עמנו •יכפתריס עזת* על ״המובח׳ב״ח  סמיכה אחרת ■יאמה יי ^רני
 שהקרג־מ ־לאיעגיח הקרניתרנליהס שבאמת ״ הכהניס רנלי יסביבלהליך לה.

 המערכה:נ מקים זוהי • r כ על ב'ד יפארו עפסיקק^
לרש׳לאשנ^ • Vבת להרמ^סם בןp^בר לרפיילי^עס. ק אחתבת -בבהן״חמה ימפתנלרת

 אבנים ־דאמרינן והאי ^•DTפיריש יכן וחלוליתעיימחיפן* '1 איפת ה בת
 דקיה ינקכיס שפי'־ביסיל' בדרן ליה* ממותיהישקיל מידי למחית כבר־׳תירט שלמת•
 היו כוד ה של דחמית מערבית ובקרן * בתוכי החטאת(יבלע דס קיפיל באדבעתס•• ,?ג^בים

 היסה הניתנק-על שהדמים שתץ• הנקראים והס דקין חיטמין שני במין נקנים• שגי
ג קדרין זיינאין־לנקל מה • בא הקק באיתה ועתעדבק * כהן ייד-דין דחמי יסוד <על :־►נערכי

ת ג ^ בבש ל

V/ס מ0? ̂ת־ה ־כל^נית קלושים כפיקישי 'לל<ניא * שלעופח סיה^לממו ־נ  ימו לא 'פייה ש-
ן.. . י י לכ^־ הלאויה כרוק כבש שתעעיל ״קרא זקאמר עלמה* של מים יילמנן ״ ״

 כראערלגן י דרוס אלא לכך הראייה ריח לה ואין * ליייין איתה־הפנייה t9p% ״ מזרח מממ
אייו ר״ל ואורם ״ אמה זי למערב ממזרת ורחבי ״ אמה לב' לצפין ־^*יזהבבמעדתס

®»»3bs» • והפזבח הכבש • בנמדא כד״קשינן • ל׳ בפישגינמתיתובאדןלא׳היסאלא 
שראש לפי והייני • הסובב יעל ־ ואמה יסוד על אפה פודי! יפשכיכמנא ־ עהע»*3תק<אר8 מי

 השפי* באזרך אלמא עלישידוסובב• ■^ייו^^יי״^י ‘•*עממלהעדלננמוימ
ק 07 «יכא ?מי*■״ ״ ופשיגעל® לא.שנא׳לי»כק׳שפזע.לוםמספבש• ״ שפיר תי

.!®ו ■



H3 ק : ש לג ש כג
♦ לן שנא ללא הכא ךלן«בא1 מקשה * מי על ̂קר(כע של 'אלכסין * הקריין pcp ^סזף

 הכבש or בל 0ןע יהמזכחששיסישמים• הכבש יכמלימפה׳ שכאמרם לך• זנבתההמינכיהכן
̂׳ב ̂כ המיכח ל הסזכע <על יסוד על אמית נ עולה שהכפש אלא עלייך ל

נגייר אכח:« אבל המיבק״ ין>4 אמית בסכיס ככללים אמית כ יאיתן • הפובח לגג לדגיע
̂׳ב להיף בקרקע גס כלה ישהכבש סובב■• ימדילא לא למזבח אין 0רי7 שמד בלעתנו• לבג מכין ל

̂בלי .מגיע ראשהככש לי ̂אשל המיבח כ׳ת זה-י:ו .לבדן אמית ל' ישאר דריעי יסידיסובב זהמזבא
 מקים לבמגז הככש כןשיעוע יאס ״ הדיל'אמית נעינייס יסיל ואמה סיבב ואמה לגגהמזכח•

 באשל איתי תמליל אס . ילאליב בקרוב. ישליש אמל יסלג0כריזיןנדיךשי על • הרגלים דריסת
 הבלע מן הנעש? יזתלעית שיה העריבע *si3 זייית לי שיש שכמשילש אמח הס • במלית ישיער’

 הישל ייית אשר הנלעית שתי על שיעשי הנלעית- שייס המריבעיס שני אל שיה יהיה הקר זיית סנגל
• סיאירס עסזאת העריכעיס שני שיכילי שיילמה מלץגעהדאשק* געיהס^*ייסיהא*כמהשיכיל



1ס©י.ד/נובתדןביו
3**̂4 ?>w p » rדד ' pm  Ap'ppSfpp ע •* ומא«ימז* :33נ)i^לש&i>עןl5JyןגינזשלPx

כ' נמיפילשמרזנע והמנאד * כגזרה כנראה «חכעיס « ־״ע^ ד* ג א'  הישל ז(יח. שכנגד שה̂י
שמיצpשכיהמר(נעיסהנעiוה■p יהיה ז'  ח J אשרכהסהזיייכהישר־כהייכילמריכגג J?1עiיסמ

^הםלזכע1משל7ע ולידע • המניין סזף אל להגיע ואס־נבקמ • ז׳ ׳1 ח' ד׳ ילמרובע 't טי
. « 1. » . I ___

 שכנגד
אשי1

שהיא ז ו ה ד' אק״ככ^ואלהעריל־ע■ וארבע• לאל^יעשריס ויעלי ההוא יייוסהל
 הלל האפיע כל ייימש ומאה יהיו־אלף נקבגסיפד ״־ ואפל לשמגיס יעלו • ונלנענן אפוי/ גו' גכימ

 הוגרכנולפגיא ' אליהס שיה שהוא שבבראעלנו ד' ל כ׳ א' מרובע שטק ׳כ־ל באפיל בהכרת
 אלף שרש שמא־ בקירוב מספרל/ישליש לנז ליכא ל שלהפרובע כלע שכלע כלי ההוא פר :ססv ר7ג

 הכבש קקשיב מגיליפבהעזיה קא7 ובהלל ל'ב:' הככשילא שפיע איין י/היידמלת יכן • ילימש ומאה ^
 כבשי כל <ד» כר אמרלפי7 ״' בשיפועו• גס־ אמרינןל״ב ובפק׳ק ״ באר] שהיא מה בפי ל״ב זהמובק י־ ̂ *7̂

♦ לאמה ^ליעאנכע וארבע. וממנה אמוע ג' שהיה שלמוביד מככשי ק׳׳׳ ־ • לאמה אמימ ג' כבשים
 דנדקליק גב על שנאלןאף ילא הויל*כ* ענפי1כשפ7 ‘יא-עי7בה הרי • רשזעייןשה •פידש

 מפיסיג במקום דלעזלס למימר ענינך7 מידי• קשיא דלא מרא'נימא4ל • היי ישליש לי•
לכל אלא י קמשיס־ הככש~ בתקמייל זכי' כנשים כבשי כל אער7 והאי ״ להו הקיקינ׳^עני

קשיאי־׳י הפכדכוסילאי
א' ^ ת  וכזי' כבתיס כבמי כל דגדיס־ הכבש בסכום דונחיסובמכקזיע-.- גיסא׳א־חדילכי/וםפות אי

• לאמה ושלישיאצבנב ואננע .׳■ppp ואני ומפנה אסיעג' ש«יס הינת של שבנשי י>י־ן ^
 אלא • המובת׳ הכרנושיהלראש ו/אש* היה- לא זה דלחשכון '1בקיכג יפירש * גיכת) פצי (זהוביך

ע ממנו <סין ס ״ פסרמשהו אמה חיייש גגוידאלא לקדאיך הינוספות־דלא עליי ואסרי ״ אמה ר
• לגובההעזבפיעדנרסאיהשנייה אזמי לכוין בהיינזאילךהככשל׳״ב־אמיע* • מיכרשא יהכי
י ̂ >, ״ המיגפ כגיבה אמית גבוהס' היההככש שלא לזמר צרין ג מ מ . א ל * משהו פסר תי-^אמה א
̂־״' יברא גינהץ'אמות: על תחשיב שאס ^צ׳אמי ‘ע גבוה היה ל*! שהכבש לךיןקןמ׳̂ן

 הסזכפחימש מן ימיך הכבש יה לפי. ויהיה־ • אמיתו^תמישיי^ת פ אלא , אמיתכגובה'המובת•
חמישיי(ת1אמז|נ שאסתפשיכעלח אמה  ישליש יאצכע * ב^אמוללימפצה״זפניישפפ ׳* • ̂ו

הרי כקינסרס נסכן והקשה דאירך־־הככש אמה־ ב3ל ממין יעליד^׳ףישברן, אצצעלאתיד*
תן •־־ מונחי עב במעלות תעלה לא תירהר אמרה קרנינ תי  אתרוכן הלקס דבפישתי •־ מדיליא י
• ששית פחות אמית־ ס נכיר יהיה־ המזבח כן יאס •־ פמשה בת באקה היקוד יכה שלג דאסס
 • התיככות ערלפיריש • מיער מעס מחנו למשה אי כנגדראש־רשכש״' סביין ויהיה

 ואםכ (לאפסרפשהי* ומשהו• אמה פימש גניה היה־ ע'כ שהרי לאדייקי*־• מיהיאיכהינסז
 ר7ג ולמד צא ק*7 לא פימשא דלאהוו ״כיון עפי זהייפירתא ואע׳יצ אמיד• רביע ד^יסאמרנקינט'

 מהמזנתפימשאפה נמוך ה(ינ«7‘אמה קומשי'71 אמית ח׳ הכבש גונה־ הוי עדאה־אלן אתה אשר
• התיש כנר אכבע ושליש ואצבע טפח וחצי יפצי ג'אמית שיפוע ליתן לכלאעהשלביבהנייךאתה

• ׳טפפים1 אפה שעל • טפפיס כ״א הם יחצי קלשאמית ״ נ׳יין כלסשלירס ייהיי אותם רבה
תוהפציטפת־ב' •י־ ^בעית 7הל!פ* אצבעות די יכלטפפ עי ב  זהאצבעישליש פ/*' הרי אנ

לד.א■ יהיו אשר •• שלישייס ״כ־0ר לסכפר בידן ויעלו־ * שלישיים איתס עשה • ישליש מי היי
uיי שלישיית שמנה1-0ותמשי מאות ישלש •לאלפים יעלי ^מימ ט' הכבש יהיה־גוכה ואם־ :אמה נה

• אמה לכל הכ/ייכית שלישייית לס"כ פימש דהיתי הככ^קהמוכת כמין ןיה אשל אעם יממש הכהעום
»)0• י



3!ב
̂ומן1*לז3♦ ̂וי5.עזמציל^0מ&מני*^יכמם-ל>ז<11•ג« -'׳Wr:נ^נ^>^י׳ןי^’ת גע'י

f-׳OKypj5« >עאה0פ«)י1לנ1כךנ 9WVtr,.י• ♦ה*י lo p •>חד ■ ״ אננע (קנ^
̂יעJיf)b^ך^ו ־ *i9זflkד ̂.ןpvo;י5js»:fiשיipפ  אמת ל״כ יג«מר-על ־-לממף חנוד^^גבע ,<דאה - ע־:•JנAן

̂>WnWL'0 ̂£לי rp>‘ ^ר«3^*א^(» ^נו' • ם.עיטיגס75̂«י ־ ש ב צ ל ז אמיצח ש'היה:לס:יף!לן ': ק
Ĵ•י'«יום׳־ Jaקואףiעi‘̂ל •!יאס סר«שהי׳אלאfפש'«iנןא'נניי^‘פ

שאפר ק^נ^למז׳׳ל^די ע י^ לי  א?א: יע0שהד(לר < . ־נגי^^ל^דק אףצנל ■ ’ שהיא־י)ם;ל'פי«!מש י
• (מj'b^aפ<ץJצ לןי^יא/׳־אמימממשה ^יייניא ■י ןיויך*  י(מרגב<׳ז צריןלהחת ,:'■זעיליפרפין לפודמה̂ו

מדכיעיכ «הקפה• ׳ המזנק ראש־הכגשלראש פימש׳אמהפין ?'waj מהיהמעלא וה לפי ׳ ידיק'
 • • אמה ששימ ׳דהייני י < •במ 0«כוד.סיהפאמ7 גמילזלביינמןמלזדיא גתעלזל/־ תעלה לא

̂לי•.Diא׳׳iאמזת ;ל^גצ^המזסח^אא מהייזאס  אגכע־א׳^כ^ן עיד מהכבש -זישאר;,מזפתיגביה שיז
ן יזיייש י א י ־ ג י י פ ^ ש ל  ח6ג<זקפהפצ הכגש •כיה טכח י3גי>ספ ^ףלא0§>>«יא4י־<ל&*דוש̂י ri לסזיש י

■צ^אייר ט''שלימזת. לסזפה■ ת•6שהגא־1<לן ■ • ה' ̂ל%יצז£ד.הא,עה'.<ת &«W- -שיקק״־י -אתל
י«'.לפי5 צגש אמזת״של .צמי אי1 ̂ )•9לא דא>ן ז,5<33׳מזצז ■כת^ו צ^ןילושו^׳־ף׳׳זזלשאי־״מי

«שהי: 'קברזת Wfjj ip.ע1אע
י«צאמ^<»}כ׳ שניי"־  שפזגיסבילסוכג ■זל רזלכיכב*7כזנ<ס-לימ ש«!ן לגדיל ש5־יזמשיגדקג'גח»̂-

שמגיע עד לה.כאלככון1^ע כבש!נמשך .על1יז{ןת־תיל'צשפיל • ^^יימ^וליצגשילימין •ייא ’ '”׳'
̂>ד*«זי •לצזכב׳ל ̂לי  המזכק.פזנהלשמאל<ל־יש«ד חמאימ-ס^ירדי^ן ג>.של1««^ניד»גל^'בז&יר4/9והכ־מל
 שהיו יא^רי * ליכיד ולילי לשפע נ״ז י,שיהא7ן:^^ד(ך.פובאגכ1א<^למ>/'^^עולן.שלצעצ 'ללחמי'

iד ע ̂לiזיהJ<3^ה5Hבאצמלא'^מא״W«ץוtי(iמ :זו לל למןצח יכיקף כא!כניב.'שיהא2 משיק ד  דהז*זא̂י
ט 0:שול׳׳אין^גזקף^גייןלא^^לוז^א^צמק^^סיוי>ןאד ממיבלק  זל׳לס׳לילתהלית ינעל־ית־יט כ«=••56.ול1י

 פלשים כבשי בל ה^ס להזימהא־דא־חא ימפ*ן■ .יח כ1ו0רשיפינציצלצוייפ^ג:א־פ»גזיייכבשפ אי>רך ייקיס
 'לאן ובו' •כבשים ללככשי ■אמרי ־שאס דתינזדפרילאנדענא-י9׳אמית-לאמסיעייזעלמ^.-^<ו^הי־ נ

 אמה שלכל ■ ׳קאמי־• '•■"דארתא^מלפא בכלשיסדדעלמא- ׳אלא י^ןפעז»^«««>ן^אמרז'-־ מכשיס
•״ ̂ דייררין־אליהס-ס׳ן נוב*נליך-בב^׳צ^גזג^^׳אונזלל-ל^לולגעלמ׳יזאיךיימצןףהע^יעןי״מ^יזבק״•׳'■׳• ^
̂  שפעיק * יכו' הכהש קט^יע-יונאיס-מן ׳שכ^יבבשי®' ילפז^יןא^וצירסישדא ׳׳ חלא׳ועילס הגדנל הכבש ־
̂*יבאמי ’ 'יאיצכה ׳ י ״ ^היםזד^אל^צןלבייז^"רש?שםiאrר<יןעש«(עסfיזPיi!ל(j<&לש■ה’^'*ן שיי*א'<

 כשמוצא גביה הגדול* -ישמהיאלבש צןכישפוע׳/׳-^ומ׳לצד-סיירדו־ץןיאבצס^גדיל־אליהי^ודע ־אס
 ’ .שבעה לעומק ג׳^אפית *«כל־לירדיבכפיע■0הא ־ <• גטה*א«גהזאחת יהיסיד־ ׳ -י־ אמיפ׳מן׳הארן. ־

 אליו-מן ילדו לא ׳כן ־אס * הקרקע /ילומר־בקסכרבמתת״ללשפעימון יבייישכוסמניאזצל^״ דצר :זה
מןהמוזגיו רמזק להתקילז טיכבזפיה־קאמר-המס־שנרנך י':ימזבפיליים יזpא-כרifyp -f:'5!rjp tכבp ־־

. שיהאטאר^ואםגןקשיאא *'־ ' ־ -8ד(17י

מ זלבפקק ■מכ^מקזס*«קשיךהתוספז<’ •יבעערכ־יי' לסובל }לא^היסגנש1מהעא לן ־ קזצ־9נ  ס״ד דף כ
' • עקיב! על קילמיזר הירלריךאס שנחטאמ מתנות ל' דגבי * ׳אמגתזכו' מל*א יומר

̂י מי• במערב לסזבב ככש שהיה אמרו ־הרי משים '  ככםים1גפי'שנ משינ'לי׳ה דלא1ןהלי:5ק אלאדאכתי' נ
בג^־• ^ז ל1זפתט•צהליאלאהpלרv קטלסיייבאתז צ  גד^ריי־דףס״ג5י«אלתטעה עלב'-•wcב3'לש«pה

 לכזבב פינה למזכמ טל.שהעולה וני־־שפירש:שם אלו תק׳תג^ ימין עיליןלרך למיכח רעילים יכל ־יי
 • במערב קאמר.דלאהזהיגבש יהדר * לסיבבלשמאל פונה אלידיטתעיקרא קשיא 'כן שיחאל׳דאס
 סביב שהולך מבב: •ונקרא המיבח* שבראש י ־סכהנים רגלי הלוך למקים קורא התס7ך^'דסיככ־

תיספתייס ־כמי־שפירש צמקיס׳המערכה*  תרימה פרשת בסיף י(ליגעתי ג׳* משנס ג^י^עק׳ק ׳
 PJC בסינ״ה־דף דקאזרו׳ ״ דרשי וטעמיה ׳ ״ ובה ס הכהנים רגלי הליך למקים קילא ׳^?י^^?ינ^?מןכמ

גגי 1׳ X •.ן ״ ....... ׳



הבית חטכת ספד
o i ®פכגש«נכה ה4ע נשכו bSi( קאpפב;> היס • ^סיפג ר S^upS jw>pS ני י מי

̂ול<9 - י»יכק ללאש כל<ער לשע^לשי/•* <לכןאמר ‘לפעלפ  • אסיהככש<ס<פכמערכ5ן
•1נע סכי • 1לה י7עב המובק נלאש כםכיס7«מ עין ה ל^ ק7 . עי ^ (W^pp קקתא <)7ג סעי צ^ ^
; ‘וןקעיסיהיין0«ע י י נ פ ל ץ א ס ^ ש ל ש כ הגיע הל?מעדכפ9ל^יףאמ1 לעורה*ש

 כ גגמל^ אעדי7 ;ןס'״«עמאי3<ל;עש ׳ שלא נסטס • כגערא אמרינןעע^)7נ ?לועי* מעלכי לקרן
לי דבלאשהמ^ק לאיה' קג<; יכי' ילנ-עשגי שעא נסכים יוחנן לבו אהל up וני' לעיבק העזליס  עג

כיי לאלי ג העעלכה בעשן •תעשני שמא תייש7 ׳ להו  •שיקין אעע* פ כ חשש כעיבבליכא לחי ע
ה7מל יאיגי שעילה כעשן יעעשנו לא להת© ״ הקונע כל את ; p ועילה שמתעד המערכה עשן *

ילדנרי • עקיב! על לחיור נלין שהיה * לאערן המיפפית עקשין7 יההאו7י7וקקל7 ק^ת עיהי
דמני לסוכב* קאער זלא ־ • -׳ יענה-לשעאל פככש על© p>7p7 האי * י7מי א קש לא •גי/יהפוע

• לקזירעלעקיכו שלאיגטרן כנשכמערבלסובגלד׳עתניתשכחנואת• יאנטדיך • גלשיןקנלה
 כדברי אלא ,עצעי בפני ככש הי? שלא לפי אילי • קטני© ככשיס שגי י-גי ליה חשיב לא7 והאי

ס- תיפפי/ייס ש ג ^י עי ה א י ^ז כ ;עןל^ בעקנע# מגפיה היה .: ל!עי7 ליעוד פונה פ
ד• לעיבפ 7ע

ת ל ^ו ס/ ף  נייעפנישקליפיז7פ פוכמים’?תי<זפ««/* ניחייאנןמאילמקשין ן״•7/תא־לי7עוף-אגכ0 ר
״ שן7ה לבית כי'  יאמלינן רו<עית*7לקרן:עעדכיע, ̂ל אמרינןכשהואדבהבן»ידחשכא7 י

̂לן • גי> כה של כחן כקה־גזול יראה גא על? פעמיס־ ינוגע* ממולאה יותר געיפית קל שאין
h לבית להשליכן י7כ • אמה מזגשלש׳ע ייתי /ידקן שהיה^ tp y jc fo' הקשי * שס רש« כדפרי אע«ת 

wM!P̂. -קי*ן״0.עעוני0עי7פל-7אץליער7 ;יכו' הקרן 7ע הולן קיא למס• הת^ספית P7׳w*pf דפי 
^ ־ ר ע^כ ליה קשיא קלןמאי פמוסגיעיני® בל ואי אליבתיס' ינשפין נשקליה ממ7 גלמיםא7י/
רג^ יקאעל • ללא-קיס שגר ייסי ירפי *. העזרה כל לקיש יודאקפר דרכי בגס״לא לקאמרי ק7ק7ל

ע/ כלמיס יולא ר׳ למילה א  תניא7מ לידיקתלמיסלא• אכל • אלני« להקטיר עקילשת״ה״ע לעילה ל
 שלאחיעהס למי ישכן שאס המוסח;•, גבי על1פכ1כתיש1התעל07ממל^מ אימרפיע^היה יילא דכי

ען 0מ.גח-אל לשפיכע משיס יללמא גגמיא ימקשיגן ; 4 ל«כי' 0 ואי • יוכשירו יה גמנא ע  ותילז .ג
■יקדרפדידיללמא• עזבתי• פלמיס׳דבע־ו רבליולא לפידי ש*ע אלא אליכתי•^. אסכןעשקליהיגשכק

עלכעינןמנוקהן משים  fיהשת• ♦נסארפפרכא ’יאיןמינעודלאכעלמובחלפיסהלכתא ר״pכvה
 לאיקיעי עגעועהלר #?י^כל קשוא:לימ•• מאי קרן כועזני• דמים פל לאי לתיפפוע קשיאלהי מאי

 כלאשכחן כעלמאטעיניןקרן אי להי ריללקשה • כעי יילא יוכילחידאלא-לרבי לרבי לאו מוכח לטעינין
א הקרן. על סלן שהוא במורח לבה יא• כשה ף העי עילת גבי הכא מ ק ם «כ‘א • 'שהתס’רחש1קי/

• ד<א4לרבי'י ללמים עירה מתקלשא ולא לאסוקזללמיסגועינקמיבע• • קושיות בהנהי
 דאין פירישי והכי • עהכא ליה יתיפיק * יכ> אליכתיה זנשגיך נשקליה למיד לייקא כתל זיל יא יגיח
 למיד ♦ דייקא כמל בלפיסדאזיל רכייילא מילה לעיל לאמרן להא :קלן טעוניס למיס לכל לימי

 כדנפקא קלן טעינין למיסiלןלכ קיימא יאי מירי־ן• כלי ונשאר יהריך • יכי' ?׳גשפיךאליכתיה’
(ל♦ • ללעים עילה מקלשא יידא לרפי <אי • ̂'ייקין הנך1ילעאיבע • ליה קשיא מאי מהלא ]

לזיס

שס
 * וליק העיף פעולת הקרן הילןעד «א לס? ללילי? ליקשלאסל} הלחיץ• כלליי עזכת פעי

קרן עעוקלאוהא 7קס* ע^י תיעא ללעיס יייא רכי יזלמידה J»»pw?5אמיי מיל'? ללע־יל ול«קא:מי
פ;1<רב<עימילעעככ ג י ן



נ3כבש לג
ח0ד  מנימי• tp * <מה 5ע זלנ«ךסכגש#מה$1ןי1יהי^כמיןחל נבכילמעינו• •ימה ב

 מלנייד אמנע ולא ז סשריפס לביע או5י1 • נותר לידי להכיאס סשן תטאע הקילי
r ®ק יי wp7 ס קנעכי ̂גןל מיעןכיל עלי אחז• כשטח הככשיס ע

^ אמצסנשאד • והזמר דים היתה זהמלאפמ • יכבשוו המזכח דרשניכפידזע ה>7 כה
שה דף I?מג נובחים דהכי • לענלס wj»p שלא דאינו שמענו־יק אשי־ .1מקיע נביאיי לכי

 ' “ ישראל~ נין^דולי המקלוקיע עליו רכו אכל *’זכי שסעיר נניאיסעלזעעהסאקד ראנזאומרג'
ip כננד אמית עשר עזרה באמנע זעזמד ממונע מזנח אומר יזדא רבי דייע כפ*ק m דף • היכל של 

 דףנ*ג חק •י קאי בנפין מיכת דעזליה אמי מקז״מן איזהז כע !רשג? ז • לדרים אעה לנפוןייא אמה ״!א
 • '0 לפני נפיכה קרא דקאמר • קאי בדמם מינח מליה דוכמי ילראבינבסה * יכו' דחע׳ מישיד
 !עידסתסלן • ינקי קב דמשניני כראכז יקיימאלן • המזבח מן זאפילי מכלים פנוי נפין שיהיה

 לן דף מיבא מ p המיב<ן לנפין לנדקאמר י/למודא ידייק • סמובח לנפק דקאמר נדיימ״א בפרק כייחיס לכי
 ז• דף כ הרע וסכיאז כיומ״א• בגמרא דייקי גזירא האי וכי - מניראביהיאזכו׳ לא«כנפיןקא«•

ק פי  סמפרשיס• רוב הסכימו וכן • יישמשת היתה מה שכחמי ראני דקאמר דע*נ כההיא דמדוע כ' נ
 לקשינ# גחישבנא סממאדמיזת על זנסמך מנאי• כהנך דלא היד בספר הביא זל כס הרע !ולמי

 זהמזמל זכז כ זהמזנקס הככש • קלה לזריס הנפין מן .ס' בפרק העזרה ריחב כסכזס ממנימין
’זלסזתל• הכנש בין חנח • לתנאין הנותר לחלק בס הרע דקדק • המסין ימקום ילכיתל הבנש נין

̂יי  אמיע חמש א! • מנאי כהנך דלא בנפון אמית ז* המזבח עישב כן אם ויבוא • הננסין למקים ייי
ש  <יםי4ע0 עקמ3 את שמעתי אני גס והנה • דיימא בפיק כעסחפק היא גם אשר • רשי מייי

אנז• סמעינןדסמם • דיומ״א מההיא שהרי פירושו״ מיל תל «גייז^^^?0וא מדי בי הי כן
 ׳י מלמודא וכור• שק<ל7 .דהתם שוגיא וראה עינין פקח כראס״ לחנאקדלא הנימי
ת ע׳יג לאב'הלא: עזו תנג / אורן הימי! ז מ • נתון הזה פזלחז ו



ת עוגת1 מפד ם מ
,3י7ן<ס'5•זן ^ י ^ ̂י p))jf ל^ז לד^צןילליע ד' ליה^עימ^ד •ל^/גסי ׳ • ן ^ (יו

̂א r ^«נג צן.סתע^ 06; • ■עמ p״3 א7ל? ה*ב‘ • דל/בזיסא י / ה ב ה ^ - ^^ ’ ’ר
כמליי*■

דמל(עון6םצן.סתע6; #<מא•
jr6 p r•זהמכן צה1̂־ ־זברכינן ״ל ~3■לרא נליכן ^יכס«.ן:ללקאיכמובזז׳«לא :- • ?זבמעמונע
7צ;ןJהימ/ ־מפיה'* i׳7 ׳ י6ק גדיזס רזלזה׳למוכח ?ע^צ׳-פממאי׳למידות’ יקלה^כ«'•0לי

p . ע5תימאמפ( ):65'/S^>|5&>>v^'אמוע^ ׳גי הננסוןp־ תפרת ליאמצית •הא ־• ני
 P י/ליו ׳זלא קאי־• ׳דאפר׳פזכמצדמם ׳• היא ׳^ראס א•7יי 0מד(תלא(ר7)לאש'מ*;םממא־1

חצי; רש״ה׳ צלבריp אלא • לחנאין לקלקהניער ״ ־הגנס־ן ס1פי| ׳יהשאד * ־ככשילממל ן0אמי<̂/
W על4קשיאכ»צ? «פשמא • הפזמכליצ׳זדזס ויהא W י-<פציק זל P״’7^ *- פז6ל^אצל ־לא̂י

 ■ קאמרי 1^)ני^’ ^א רא^ז שןפ גרס ^־ללא דשי ש״יזביא ^Sbi׳ ייססוב* מיכפמ לימרללגלי ̂’7'
 אשכחן .^:!^^דלא e:פאספדיס־- למחיק 'לאין • ^ל־זה קיראיסלגנד יהנס המיספומאל•

̂? פחלירך; לצייי^^מלבנו לני אין ^ ממגיפןילאיקמאצמדזוינייהזי i פחליקייג ג׳ אלא «למא לליע־י
א^ז j ד כצפון j»p^ה' אי ז' ps<ii(«^ לחצאי) 'הגיער ■יקסכרלפילקיס ״ לימל׳לתנא־אקלהזא

^-■ ׳ ^__.. _-—ד>/..ז . __J, _^1 . ״ • ״ ״ - --• h)5f,y

כאן כראכיעד <כ'קליומא^מיקמיכןמילימ • קאי טליהעזכפ־בלרוס הבא ל”ס ^^לדאג*
ג הכימיכסיפן צולת ללכליי־בספל סיימג למצוא  ליגי׳ ללימ׳ילהז טשפע לך:&הר^כא7ה זן •לא ״ פ׳

̂? ל'גכלש0גכג:שגלזלזגכ^למשי]ךכא אמילתיה אעי להמס אלא :להו קשיא מאי ק דכיעיתייאס  ליו
ה - ׳למזבח ילא'אממגיתין •כס״לבסימןילז ךאי ^ אסצן לא* 'למלימ שיגיוגמז לז למיספמ 'י

 ימ'דאכי7מ«ספמ׳מסטיבחללסיימגגלהמ*^^»-׳למאן־מ!פאימ לאמל ׳והאי ״ כלאבדכעקיסהמזבח“
א•  • כלל קאמל לא הךלהכא בי’ • ומיה כ מוקמת מצית ללא ׳להיכא הוא• לאיכללא‘ הי
׳ד«(א^ .מהנא היא למליתיראב* למהקינן’ : ־כגמלא שמעיגן בהליא ׳לאי - אוכל לא יכלכל ־כלאתי

̂כין  |1■ה לאב' ש״מ יואב • כרשלז יבש’ * יילא כרכי מוקמת מצית לא ־הככשולטתלים' ־!המית̂ר
̂־׳א -היכימציכןלמימר^ללאו -כלאיתאהתס’ למציתל^קמאפ«י/יה’ ■לייי^ * לאיתה־משכה היא כל
^ וכי ילכזמל יי/דבין׳הכבשpוהT'׳מתכימיןtנבראכ מוקמת מציגן לא ייהיב׳ ה<א' למל״/־ראב״ ילפיגן י
 ימש?ס׳לדימק.ה^, ' פיומיה‘ לטעמיךלאי־מציסנ'מוקממ ׳♦עול • כראכ^ למלית ־הכרח עצמה היא אס .

 הוהצחלק לאי ’ לחלוק היא לוקק אלדבאדלעאr ליתא-. יסאכמי ̂ לקצאק הניתר תחלק ייאי;ל-א
־ל^ •וכיו] ̂ הננסין ל׳מקיס ̂יחציי * ולמעל הככש בן ̂חגיו ולי«א• לפרש ליה הוה •לחצאין*

•א^ fpn בדכרי היא ראבו ש'מ תגרום לא לאפילו • וכהנה כהנה לך מ-אב'•!איסיף ^איקיתיה מ ש פי*
דיי״* jpiyiip דל המזכח־סזתס יהיה ידא*כ ״ נעי־ז׳־אמית כצפון ומזנת רביעית לעת לאתי ׳-לופר •
 ז'אמומיכנפוןכ^*^ והמוכח • ללחס^ה'לצפון יה’ שער־משערז־סמורקי׳אעות רוחב<ל ל*עייית״שהרי ז

 ׳רתנן<^ ׳ ראב״־היא• אמרינץימסתצרא '־להא ״ כגמרא הכי משמע *ולא . השעל על אמית ני למו
י ^ ̂«וכוה<ם שהיי׳שס6?  ״̂■sp ^ע'לה ראדזא(מר ום'*ממ^ן הפרה את השיר^ שכהן מזרחי חוןמכיתל הי(

^ ״לאיכסי היינו סיא ילאכז נשלמא אמרתי אי ’ ■יכי' עליה פתון והלזק אמה #®■'עכוהה ל ה י ל
■דמתחיי לאמתא פלגא איפא הא ״ איאערת־יבנן ־הפתח/אלא גופה מלל סותס שהיה <ק7{בעכיי־ת

מפ(צ^ P3JJJ.הזא יולא ׳לרבי ׳ מכי כתד למימר תלעולא וקכעי •׳ ע״כ יפי' פגמיה פתחא
̂יצס< ̂ללא ^ומשכי י יכי' במזנמ פתחא «  העזרה כל כמלויג׳ לגראי־לקאעלי7׳ • ‘סלקא-לגגתין־ ^

^ אי זשתא‘! .וצו׳ ימאהיא אלאע׳כלאידכי’ קאיל בלייס למזבח לובא יכו״ע״צ ^<לן
 דלעת את^7 משיי ללא האי מאי י בגפון* מוגמ7 אמות דו' <פיעית ׳?עת

מ;,;1^גמ ׳מממא (יה •׳?■אימי • •. ־׳- ■ ■ ' ■ ~ נ



ח8צ1 ב ע^ימ־מ/ס^אמנ^תיעלמה;0שרטעמזלשב6 י־ if גזב *יים תזכפע נדלדי נדעה ו
 מנינן לא ;pjfp3 הכא7אלא' לןדמדוידראביהיא• קיימא אי אמנם כי ’ שיהמיך

 מהכאלאמיפיק דסדזמראעיהיא•־3לןא" מימי ממיבא .והודיעני אשאלך • טימיה ל-איקימיה
 לא אז7 נמוך*״ כומלעזרימ7 ומההיא־ • לטעמיך איכא רכיעיי/ ידעת כו(מיסJמיpמו הצינן ללא
 יזדא' 1ברכ כמי דאתיא • מידי עזתז לא *־ כותל כמיכית אינטריך 'לא0רא7 יתירה מעלה ליאי

 גופיה עדמאדדהרמבס ונפלאמי היא*. ראכי מילות מנא יאסכןמאן ״ כגמרא כדאערי
 קשיא ועוד •־ וקשואאדידיה דראכי מעלה כשכיל נמיך הוה מורחי דכיתל קאמר ה ל.כ דה ו בפרק

 פהימן. נאריך־ מיוהגלילוידלא׳כדעמזרניעית-וכאשר דהיינו הדרוס כלפי משיך הניוד אדידיהשמישיב
' גס לי מגריל היכן אתר יהב עסליעגידת ג' דבפרק • מילין עודלאליק אלי/ענירכי יסיה י

לג המזכתד^ לנכון, מדקאמר־ גר״א8בג זייקיכן יעלה. דמתניתק: המ׳נתכלישנא לנטן העירה גמזרק
 ואיהוה. ־ דאמרמובתבדרוס* • מכללדראכיהיא המוכתולנפין) למישכומכנגד שטנרן עפלימר

 • קאו כמי דמוביךבו.פין דסבד זל כן.הרמ^כס0«א •״ קאי כנכון לאו פירתא- המוכח כנגד ימיג
̂מהלשהוסיף בעלכסף שקשהלהרכו עד • כראכי לן המוכמוסמס לנפון קאמר ’היב־  שנית. עשנה־על
ק ידו  ואס: נכון' האולםולמזפתוכוידמסמגגדבכגדהמזנקנמי ואמדיופרוהיהעומליכין שס Vנפי
 היא ראבי כלה ■ תלמידא התסpיr7כד ככיןהאןלדזולמוכחייכו'' להגיה נריך י כיאכי הכא לן תס3

 דלא המזבח. הגתרה-כמקוס גית בהל' שאמר מה להגיה שמר לא אמכס . ולטוכח האולם כבין יתני
 גירת ונספר * ט משנה דיומא ג! כפרק ול טנב יוס- תיספת מגל כןכתקשה על אשר ‘כראני
 מעשה למהאמדכהל' יף”ק לשחיטת נפוניתכשרה עודה יכל דהיאיל .כס הרע לדעת הבית

היכרח ולפיכך • העורה ריתב קני כל ותני להוסז והוו וחני: אמית כ* שחיטה ס ימק הקרכניע
בסך ליה סבירא״ דלעילס אלא־ •־ לפסיקיכראכי כס משנעדדעי^הרע כסף לדמדיבכעל דאין לתק

 המזכת מפיךפככגד מסתיירא־לגזרה לא בנפין• אמות ימדעזבקד *־ רגיעיתא«כא דעת7 דמידיע
 המוכמ: כיתל שכין מה זדוקא ר־תכהעורענפיכית* וםוכריכרכידמיסיףכל ימחנה ס אלא

כנגד אלא איני'כשר לד האמת «להי ־־־ היא דחייה וכי'דהתס■ יסיכרדאעילו־תיעא • לעורה פיני8
• .ולעובח־עבננדהמזנת שכיךהאולכד אדראבמבמה ולאמיפיף • ילניתל המונח קיר שנין קז

עק־המזבח האידאמר להקשית דאין זקאמר • שיזגליכי' נמה ללי רפיי ילשיה  מס בל דס*ל ::̂ל
 כאשר־ * כעיןשכצך האלה ההקפות ידיד קורא התבונן באורך• שם עיין,בפיריש הסזכתיכר שננפין

 ̂יישב כי *• יפגעזיהדוב הארי ספני איש ינוס כאשר ‘י בבימת עפל הבירממךהפחתיס יכיח
 מילא וינדקי• 3ומי'יתן;איפ ברורה* שפה עמים אל להפוך יצטרך אתותבנפין•־ ילכינןדמינחי

 דהתם יימרדאפילו-תימא מי־ ׳•.־יאפילותיסאהכל ׳ בתדא• עליה יפליג כחדא* ^דרמודהלרי
מאןדףל״ו שהרי־פוקחויםוגיאדגעדאזהתסביועא״י דמייה" דאינה התם תיבק אי דח״ההיא•

נפיג♦ מוכח■ סל געוןמקיי' איהר דתניא י־ היא ש־ ראג צפין ילמיבת האולם בין דאמר ליה שמזגת
כון אף מיסיף דאכש יי יודא ייסיכר־ דכי דברי המזכח־כלובפק כל יננגד העזרה מתל ועד

 ״{מקשץ^ן ים ישראל רגלי דריסת מקום ואף רנליהכהכיס דריסת פקיס אף מיסיף ר . ולמונח האילם
̂ש מיסיף ייסי אלרני ודכיה^תא־ רבי תימא אפילו (יתרק) י שהיאולאידכי לימאראב  לא אדראנ

 זעתניתין • שהרי'אלראכ*שנמימיםיף כראכ*ש נפ!ן ולסיבת האילם נין כמי (כלזמרולדידיה * יויסיף
ניני הסקשןכלזמר-אנן (חיזר • עורה בכזליה נוקקזה היא רבי אי קאמרירן הכי אנן נעיכרבי) ̂חגיא

תנ5-׳^׳ץת״ ' , . ם הנ כ תז ה י כין ; ן ת ת ה ב י ש מ בק מידמןר70כר«ומ ’- ז ;
דכ״ג חילשא oip« למימר לך אית מאי אלא דלמונח);•:• האולס כק לקרוביה ליה למה לכ׳ח>< ?תוגת

(בעי



הבית חנוכת ספר ־
|1 «jwJטן^  C כי כמי ממנימי] ((אמיא גדול חי^שאדכהן משים כמי לדבי האי^סילמזגק) קל«בי

ך • וואמההיגיאעכמהכפולהבועקיס עד<א/לש«/הגמרא* י י ז ט י ג - ה  י
^ ריז אצאמ ה* אינןדד,( ל;ימא לאכיל( ובהדיאפוינן * כרבי מי/גימיןנמי דאיגיא

י^עץ־ דאיןלדיויק זאיןלימר• לככיןהמזבח דקאמר נמי?אי ליה כדקשיא • ק׳שיא
ן הןדהכא כי כגמרא לזוקא ביה דאיי/יה אכלהיבא • כגמרא הדיוק א«/מר היכאדלא

׳ גיןהא׳לס מהדרלאוקימימיעביפיןלצעיל כהעשיריהדש^ס וע«ל ליה׳ סכילא דהכי
̂ייי■ ̂ ״ דהככמאטימיה כלאכ׳י לפסיק כלי? ״ יצמיכח האיצס ככין דמני וקאמרי  ’י

 לעיג^ אלא • בס הלמ7 מסעמיה לאי זל סיב חס מוספת דקאמל דהאי איכלא • כראב* לא7
 יכה• בנפיןנמיקאי• דמזכת בהל'בית?בקירה קאמר יאי משנה' כסף בעל גדבדי כראב״ לפסיק

עח־יק^ שהיא הלכה לענק מיריד יאיני מעלה דאיני סכלא לפיס קאמר • יאכי ס' דרביע קקרככימ

לזדף

 דיוא ה' בפרק גיעיה יכ^1כ יזס מיספת במב באשר ;למשיקא בהלכמא דרכי דכן • בעדיאימ
 עליי שהשיג כמי ג פרק סיף כ"? בהל' דגמרא כלישנא דלאי פי' דכייר כמיכני וכן * ע' השנה

̂יג מהל ה בפרק הלכה ליד! לז וכשבא * היסב באר משכה בכסף שמראה וכמי דאבדזלי9  ביא
 ה נ בסימן כפריסמ זבן ,לן סימן לקמן עיין סברמו הפך דגמרא כלישנא ממש איפכא פירס מקדש
ק ’ לקמן  דמעשי יבפז לביא (לעמיד לשעמה דקדשה הבקירס בימ בהל' פסק המקדש בקדישמ י

 (אפנה ־ לביא לעמיד קדשה דלא דאמל כמאן ילקבדהייני מקדש אין לאס פכיעסקאיפבא
 כאן אף ב׳א בשימן בלבי כך יאקר • בראב*ש לפסק נמנירה יכן • משנה ־.סף בעל עליז מעה

̂" וישכקה שמיעמז זכר ולא כלל קאער לא העבידה סדר לפסיק כיהן הלכה לידי לי בשבא  אלאגרי
 שהיאעזכי^ ‘כל מכל בהל בדכי יסהר כפשימי׳ ול/ההביאלישגאדמלמידא הגמרא' אקר ע^עיה

 (לעולם מש:המ'* דיימא גי הרע״בפדק פירש (כאשר <ר*לכלנפזןהעירה. אףעביע*״
 טידלכלהי כמשנה המס טיג יום מישפמ ככעל ל^דק ואין • דחייה איני דהמס מימא דאפילי דסיכר

כומלינו'• שלמזבחצפינייעד נפיןמקירי איזהו לקאמר משיס ר קאי נמי כצפון מוכת מנאי הני
 ל^ דמוכח משמע דאדרבא היא', דלאיעלמא וס' המיבח מכנגד העזרה צפין כל קאמרי לא י

 מבלה בגמרא עלה זלידקינן העזבת לצפון העזרה •למזרק לי בא ביימ*א מדאמרינן ״ קאי
העור* למזרק לי לעימר להי היה • בצפזן לאז מזבק דאי לן ולקשי * כי’ 1’^^^ לאי

 י5נ< היז ■ קאי כצפין ^או דמיבח משמע המיבקדכמס וסיאילדלצפין * מידי לא ימי *
 זללפסי? דהר^כס דדעמיה ולעולם לכלהוי קא׳י דמז#«זלאיבצפין משמע הצפוני עזנח יישל’מ?

היא דביע דלאז ’ שתיט מצי לא ולאולם מכנגדהעזכק כמי טוב יזם דלמיספמ ועיד כלאבי
 כ^ זעל * איפכא משמע ילמזבק האולם בין עזמד ה*ה יפרו דאמרסרמיבס הא בן יאם פדאמרן

̂ ’ כן במב לא כי וכל * בגמרא ובדקאערי משנה כסף ככעל ילמזכמ האילם כבין להגיה צריך פגיס
 כבממניעי׳ן (למונח האילם לישנאדבק ולהכינקט סביראליה. דמתכ«מין לכלשנא לעמיה בלי

 מדקאעל • כגמרא זלירקיכן דהזאיל * ומסצהלחידייהו אמוק ס שאיסה מקים רניע שיהא ו?גידדא׳א
י•? כשדהשקיסה הייעה בצפזןנמי מזבח היה דאי עינה שעע קא«* גפיןהעןכחמזכקלאיבצבין

חי ילכימג ̂) כל • לאולם וכינו * עור? של ״י ק׳ ש«ןן ע* כמי ה ו זלפי ;ן,״
^ז כימל ד3כ געלבי ^ל עק,״ ק״ק לשת׳ישמ כשי שהיא עונת של צפינו איזהו כירישלעי קאמרי  הע

בוני* הזה אי7 • עזנק מ ללעוס זל טיב יום עיספע ע^ה יאמי כ גג סמזלחי
^ py מ,ל, מימא לא : העזרה ציין כל למיער ליה היה מדרום ^ y^^  יכשעעמק קאי כמון לא, ,
דעדל* ביומא כדדמקיכן .העולה צפק כל לעימר ליה ה מ קאי נמי בצפין עזבח דאי • /«(מא

נין* יחשלעי דאזלי 7 ,ען ונדאמק״ קאי כצמזן לאו דעוכי p״p הקזנק לצפון אלא הכו אמר?
י ;7(7 א7מלמ(7^ול(קמ1מי4 ^ ״ •

מיה? ‘־ * ׳



כה •
f')svy:7< מכל י/זכיק דכח1ד  i  7ככ״ •אמנס התזע' •;<כדנדי נירים׳כראג^י כלו שלמזכח * כה 0

 הפינרן הכיל;'שאס ילפס*נור^ קיש״עמיט מכשיל נגףילניר נש/רהלמ׳לאנן העעיד
לעולם7 מירי4נ r* »iSכר כדרים כלו עד^מו שי מ . אין ה ז ' י ס ״ ^ י ן נ י ר מ ^  פסקי חינוכן , : כ

כ (,כמקמי העוכחכוירתו r הכישקיס  ק' שהיא העתיד ככית5ה?גזר כתני שיעמוד א יא • אמית ט'
 ימית יב ע"כ ויהי מןהמזכת•, כגוי נפץ שיהא ק-אב/געינהיל^-ס' כרי7«געיקל נ

 אמו^ יב והאריאל • העתיד גכית דיתוקאל מדאה דלפי לתר] יש מיהי ׳כראגי ל^7 כגפין מיבח של
 ע^יי והיסיכי יכו' לעילה תיכק זיה אלהיס •ה' גית יהי דוד ייאמר • יגגית^ז:י,קרא,לר^י * כתיכ

 Jאמיר "כ3 כשי ״ המיכת לניף אסלת ’כ*ת להו וי יה להו עגדי לא עתיד יללמאגכית ״ אמייי■ י*
 דמשהלמאן כמוכת התיספדת לי יאן>שהביא * 7הריכ^ ננליסודיסיככ פורת אמית ינ לככש*

 הפאדכגיכה * יפי הדתק עי הליך ליה והיה •• לכבש עשרים כ*א משכחת דלא משר
̂  *1’ דמיכח ליקו״ען באייהי אמר7 לן קשי^ ילדשכינמיהיה • תק7ה עי הליך שמיה לא 7כ" לנש היה ^

 לשלחמת דייהי לת אמית ית להז פשי כפינהחמשים יכל אמה מאה החנר דאירך דלעתיד כהך ככפין כיליה
 דדלמא ייכב• העתיד לכית זה כית להשיית אלאדא/ן דכעילהיטיבא. * שתיסה ולסןןיס לי^סץ לעכעית

 נמ למםכמלץ בהקדמתי יכ1נ0מיספתיי אמר ־וכאשר גנרי נריכי^דככרי לא קראי״נליישכדאשכתןכ״פקק
נדק־*. מורה גיא ■י על עששה כאיןעיגים עתקr - מהנעשה גדע לא ואנקנו מילית*

טצעות אות

 ששתיטתן קדשים ־לשאזטשמה 'אמ^ת״^'',ממלישמנם שלמינתימורתקיס קייילנכיכי ■סכ^ות
 כלהו היז הכל ולדברי - י י י' זל'סדרים,של <ימרים זיש ״ '7 של,די' סדקס שקה • כגפק ,,

/ כהן'גדיל הי(קיןיות:ן ד יפרק תמיד' ליוככת יכרקדתנן 0הטל כימןוין'את. . ?ןיד• כ
 בקנ'ארהב;המה שמכנ^סין יהיקכיעיתכדצעהיכמיןקשת•' •' קמנה לכ*דמשמרית טבעית*

 באירן* אמית כ*ד מקים מצרנסין הטבעית אלה בל * נאיס הטבעת לאש יגיענץ * שחיטה כשעת
היז של סדייס דאמר^י" למאן ״ ן מדדים'לנפי העירה. תג כרי דהייני  '7 רתוקמתנירו אתד כל לי'ד'
 דמדית ה' כפרק כדאמריק אמיתי* י' מחבידי רחיק כל יי י רים7ש ד דאמר ילמאן . • אמית
 הדי■ל'עלT א^•ד^• ז'־אמית רקיקי איי להידסדריםפלי׳<'• (אי.הוי * 7כ* הטכיגית מקום

. .בהי למשמע איכא פ׳רימי ־יתרי V דכדאמדן הייה עלד' י' במי לאידך יהכי * כ״ד היי י
 ל* ד* של פדריס V דאמל מאן • זהאי'מדריס ׳ ־ ממורק קתשיב דהאי קליגי דלא מסתבר מעיקרא

 מכפי[ ד' ד' של י* ̂צזיי למעדג'קקשיב ממוריו '1 שלו כיריס ד דאמר 'ומאן ״ מנילהי לדרום יעפין
 ד'סלרי® אילד7דהאי • אהדדי פליני סשכי ילפיריש • פליגי הואזלא יאידיחזא יאילי לדרזש•

 יס סדר ד* דאמר מאן כלומר ‘ לדריס פין5מ כלהי קקשבי ד ד' ip סדרים וי דקאמר יהאי * <' ‘י
 מנפין^לדרס סדרים ('ולאידך ... זלמ^רפ.״ 5<^ןנמוי ,סלו' .*•נמן־לדיל^ןן סלרים ד *rpp.י י ^

אילסרמיע כבמיויו ל?(ערנ“קל¥'<'^מממיי

פדלים ד
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̂י.קך* ליה יע*רזש< ^cpSpfi 7 ״•fit yp^7p7 ש  ייד5ע דעליגי' של )C תי
' ' המער^יס ' * ’

עירשד יצןל

ה ל שלחנות ™
■'* %i\ , • .־ i * יז̂׳ * .

י I י ^ ן
ת- ט ח ל זעליהןמדי^ד - ברוקב ארבע כראש ארבע־ כתיסע • הטבעית bsf< שעזכהיבדפון ש

 להי מדכר לא7 יהאו * המדיקין 'Sj פעסהראשינה קהליקזם אקר 0שי7ק זקרני כשר
«ןהשלקכיינ• י ילש^קנייל!ארבע דקאמרמןהטכעות העזרה מביחקב קק7ז7יעבה7«7מי;כימין

̂רכ?ג opfjypp .. <הרעב»זל נקל^זרשי • משיב ^א!קא חנ<חי5יט'זכוף,הש >
̂ישו לקנאי'[^פי הנק^ע ?ןהנ/ער לנרען לו;ו ס נריב « י פיר מ • ® ד׳ עי מ ר'. ע אי ד «זז  א«נ<גל ממלה ם5 ״

ין מןהטנעוע כמפניפין חשבי7 יממקגילל ’ אמייג 7 השלקצית לעקליע הטבעוע ען .לכנ̂נ
̂זיל רש^ אתרי לעזספיפ זנטז משנס'זל? כסף בעל וכןבמע שמכה'ל הרי ארבע לכיסי] השלק

T” מילין שבהן עתיד כמסכמ אמרינן7 הפכןמהא והקשי ! י(מא״7בפ*ק קשבין^אמ(מ0דשלתג<מאיככן 
 אמריג[ יהבא - קיימי היז העמידים דעשמעלכין •0י7שבקהעמ( שלשזש שלחנימ על ומפשיטין

 • בנהי דהכיאקריני יתירני דמשסעדרידקיארכעאמזממןהעמודיס־'■ מןהשלקממלגנסקדיד
 ג- פרק המשכה ן לשי נראה וכן עליהן• מפשיטי^ 7ממי7 'יאינהו • הקרניס שעליהסמניק׳ס

אך י נמ אי היר• דאתדיני למשמע •י ’יכו ש^שיש; ישלתנימ . * ר,ולי[.ימפשיטין שכהן דמלימלכליס
 מייי * השלתכימ אל היה מגיע ״ שניףיהכהמלגליל ולפי 'יס׳7קררלהי;כו^העמן על^פדלקיקי

 י הראפין למירי; דלמוספומקשה _יעיד ; ל: הרמ״לס כליל7 יימל נראים ^מלייד מתבימין לפי
 דיחיץ, השני ילמירז] • בתקלש שהיי פ־שליד־ימ כל בלקמכי ! • להו מני. לא־ לאקלים י דנכלק

ע; יילקקימהס , ‘בי^העממיס! שיקראיס ארכעאמי

הנןטמוזים^



בו זזמטבחים בית לו סימן
ת בי מטבחינן ׳  ־יחתיסע • יס:נמיכ*ס7שמינה:עמז ישמה תנימ•iהשiוr̂(5■זמזגS{JI•'^פיכ ז״י

 (גיסדריס ̂ שלארן:על:גניהס-יי^(נקלומ&לגרילקטעיןב^יעןהחפ־מינ
».p» w!הככסין •ופן ״ לספשישן בהפיפ5נהם ״«!<?פעלה 

* שפינה ׳!פיני

ביור יץ7 אות

■לן

ב’ ̂לא לי היו העפלה • הדרים ׳!כלפו האולם׳נלפיבי*משיך גי^ רTה  יעשהלי • דים7 שני י
כדדין י קטיןי  ן^ן פאקדנ נו נתפידמפקלשיס הכהכיסמעיסקיס כל שיהיו *כלי • נן

 שה«ה * ופיחשמיפניל׳הכנסיהיפנזז נלינה* מיכנילכיירשלא־יסיי^פיפידכפסלין עשה ־מוא
 פיפיי־גפסל^ יזיז שלא • נגיר ערב *בכל מגייר ידופשקעיבי ״יסיאנלבלשעל עכי,ןהמים•

בדפירש ^כטלהקלישתן• לפיעע»ן שיהייהיפיופתינרין בערב בכיר משקעים לפיכך נלינה־
ק - ״ 7 ■הראב ליגע יכן לשי ינפיחש ‘ ליזת'א ג' פרק גנמרא כיאע פה׳י׳ל פה פידישסרמבס י
שי קי ע שכה*.ל ־אלא מ • •בההפיסמפיד שיהיו יעשילי ־יוליעיבני : • איפכא י-פי' הסתירה ני

̂וה ־יהיוןיכלעעיבזהבפילזש^פשכה^• י והיו לכייר עשהעליסביב ■<וזל ל• נ ספפי  יהין הפי
 הנפרא פדכרי מיכניעפ״־לי״ייאיןעשמעק ^אזע^מ^לי•לקרא • ההירן מאיערכלילכיידעגי סייז־עין

 בס^ כעל שלתק ■יאףיעל-פי לי«״־ יה-מש?ןעא07־אפדל/נידגלנלא דקאפריהעסמאיעיכעי׳-
הכייר שהיה *• העייר פ כנלגלהב.«גי עגיל• פלי ־:»עשה ■ ■ • ליים שקעא פ7 גלגל ופי' ה'ליישמ׳• עש*.

הכירך כדי שיעעון׳ממכילבמר - הכלי פי'אימי היי:פזעמ״ם מגיס 'יכשהיי ־• ינמיכו משיקע
 בא לך מיךיש שלא&קעי־פנע-רב *פייר בהיס1ב׳-ד נפרק בסליא ליחסגהשאמרו pro לא :ימכלזעקיס * יסי'־

הרמ<ס כלנרי ילא ״ אותי משקעים שהיי פשפע7 ממזלעזכודר^יזלילמזילמפדאיניעקלש־•
i ׳דהר^נס ללעפיה * למפ^ל ק טובע •עישכפייס '^ליעד׳כאשר^נ^א ‘־סכמר3&זייכני«אעלי«נ*

 צי־יכיס היי• שלא פעדס)50יאי<( של שכלעכייי •לאועלע׳אהיא•‘ • ביג׳הכיור0שהיי־עשקננ״ס'׳הכלי:ש
 כפישלי ל-א !ביהמיס - ■פיל שהיה הכ-ייר םכיב אלא^׳לסגיליסלהכשדעהפזס-בכלישע-שי לשקעמייד*״

ע ה*ל7 ג פרק יףcx■!כpיTשאמדבפ ־כמי .שז־י! כלי איני ש־ פליסה שיהיו לי עשי יפיכנ׳ י*ל י הבפירס י ני
 ״ ימקלש הקיש ׳מכלי שהכייי * נלינה שבסבכשלין יזעים שלא־יהת כד! היל• יהיא עמיל בזיומיש

 •ויפה ׳ • • לטעמיה ליה לא־משקעי אלמא עכ׳׳ל* נפסל לן אם • בכליקלש בר־שיעקדש7יגל
 אלא , • בעיבי מ^יקע הכייר שהיה ״ ליז למשקעא ׳דגפדאגלגלא ליש:א פירש.־בעלעשךיעש::

^7 זשתמעעיה:היאי7 שלאCיסח'r ב פ  לי׳לשקעוהפיור•״ לתה קשה תעיד ;עבערגיבי' שקעי ■ס(̂ד
 הכלי סיקןמןאזימד שהיי לומר *׳יאין ̂ ענפי* אסזהיי׳יכילזןלשקע׳הכיור 'דאיןנ<רךגכלי סכלי״ אי

 דיכעיס סיגיא לן ־מקשה הכי דאי • ך׳הכי(רiר•בן-(עrt̂־Jpן(•עr̂ * מזדך כד• ■מלאלליךה^געיין
 יכי' שלא-שקעיפנערב •דקאפר׳מנר דשקעגע־׳ספיזדהיינויהגשרעי* פינה־מדיא פעמ1ד ■?יאילק־־̂■

̂לעc®ז^עי”^®'® pp!pp! rאוימיi■אימז o.ךi7ן,,ן.ןןp^ • ׳מניד כ הכי אילא וכל־סזגיאי^העס
אין • עיס שלכיא לעמיד ג בפרק כ®Vpהplופיר • הפיפכי קאמרי(לא כפיריש לנייד *־־שקנני

^ ̂ 7 2► a 11יהפר



V >7

הבזת^ס ״©וזד״חנוכת ב r ׳
^ ל« לק p7pp ;,^!j לס״ל לל^רני כינז פרש5 דנ ^ קיי • WpTT לנזף׳ ל

כדמע^פק ̂ * י*ןלג גסי לעיל שיטל;יהמי%כאנו יאהכ״קליה *- פייישיס שני מערס סהרמ/ס
ע לא7 ״ שפירש מה פירש יר^aג^מהכiשגה' * שמיטה מקים  דה כיה הלנ^א ק1ג

 עלעניני היו ̂>שר )5לעילפי היה שככל אליכחיגירעה■ זיגיא ^תשימאננהי*
 י ישמאל ימין לאיטה דגמלא כמבכלישנא כהד הלי^א לשייך הקינגייז• מקדשיבה׳ל

' פירש מקלש כיאע גימ כהל שאד לעי^ וכדפרישנא • יא7ןכה7דהבימלמודאלי .רר̂, לני׳ ̂י
מ7 כיה שס  דמיכני כרטנירא* והרע • 0י°כמי7 כ פרק זתיסעייע • יהראסה רש^יהראגיל ע

 הגילה שכלשכת הגולה• כיר היה היא ואילי * שנעזרה נכיר הכיור כשקעיס <7׳ גלי-צשעל הייני
הי*<• שכדרים . כדרוס הגילה ל הי<ה דכריו ולפי .*כ*ט גסימן זלשהנאמי הלאסה כלי7כ

:לעיל כ׳ד בסימן ויעלנו וכאשל נפי הכיור
 רקי5 והיה כהניס ליב ,דדין כנגד«כ אמוע *כ היה שהיקףהכיור ״ כעירישי כתת כף כעל דיקיגיה

ב יהיה הבאר פי שיוחב  הבור שיכיל זלמוכק האילס בין מקיס פנוי מנינו ולא ״ כמותו רקג ג
ט יהרחיב ההיא פס♦ היהמקזס לא וכי שס היו מעלית זב תנן7 דלמאי ’ליומא כע׳ג קישיית! כעלתי

p י j עליו עיין וכי הביר בשקיס המעלית מןי לתסרז ״ הקיישייא לתק ונליןן התיכחולניעליתי• .
• העידית אפרינן כפירוש׳ שהדי תייגתאיתירינאלאתויכא■* * לגבראחזיכא איתר יאכי ׳
 משיך אלא * רלאילס המזגת בין היה-ליקא■ שלא • הלליס כלפי ילמזכעיעשיך האולס היהפק הכייר •

לל הביא ענפו טיב יזתיספת.ייס • גדול• רותב שס והיה . ?ארלסילמזבת בבין הדייס '׳כלפי
ירכלפיהלרויששלא׳ה־ה - ^ ;■האילס־ילמ׳ובח אלאבבין עיעדפאמכעבנתיס הלרש־יאל̂י

0;ו גייו/7 • הדדים בלעי קמעא משיך דאפדינן התס-ימסיקדהאי זגירי לשקיל הגמדאל/כחיסל י
דלאליהו*• ס1'הדר1כלפ דעישס והאי כמאןדאמדדמליה־עיבקבגפיןקאי• אתיא ̂ • ’

ופין ביןאהלעועד דרתיב המקרא כמאיקסכרשלאקייסיאת דאל • ולמונח נין־אוצס מפסיק
 דאי אפרת לענית גב על דאף • מהתם• ן ל מקשי לא כדאיתאהתס* מישכווכו׳ והיא המזבח
 משיך היה לא גפי פייר * מפסק ליהוי ללא טעמא לליתאהתס * קאי כדריס דמוכח כראבי לן קיימא
p * <ט' המקרא אע לקיים למישכישלא ליה דלמה ^ הדרוס כלפי o h אלא משין היה• לא לדידן 
• למעלית המוכח בין פניי מקוס עניני דלא נחת כף בעל הקשה ויפיז ולמזנחי האינס נין דיקא

הדרים. כלפי משיך לכיור לאמרי הפוסקים ילכל בם להרע צן-לקשי לאס היא קישיא לאי ייקיס ^
לסת© ביומא לאמרי גזפייהו לרבנן ותקשי מפסיק• ליהע ללא־ • קאי בנכון דמובח סכרי ילא י ̂י
 מ^ ואפילו עכליס נפוןפנזי שיהא לכעליהתוספימזלפקקיזל* זה כפלא וכבר היא• לאבי מלות ט וףנ

ל לראכי ̂ מקשה ללא למלית בממנימק ללקלק רק5 .העמח ‘ קאי בדרוס מוכח בוניה הכא ע
 עיגיו דע,לה דלאבז לעמיה לאי י פיילש י ע״כ כראכז מתניתיןלמדות מוקסינן וכפקדיומא

ם7כ  1עוני כיליה ליה סבידא קמעא משיך ב^1 עילות(הכיור נמסכת דאעד עאן7 מהכא ישעעינן ״ יי
 דאתי למימר עציכז לא ככיור והלא * כדאני למתניתיןלמלית ׳ עיקעינןבממא היכי

דעת דעת־ןדאיכא דכלקא מאי• על שיתערמרו ילא • ככיניז על כייגאס לי נלאה יהי
ק הבית נילת בסמי: טיב ייס מיספת ״ / סי גנ^1וכדכת ע

י ג ל מן ס׳ לנ עי ק פכי ליה מיהו ל ב׳מה׳'ל^^;,ד,ןומוספיר כפדק משנה לחם בעל הרב תי
של• הכיורלהאדעיקעינןהתסדמאןדאער עולקאלעאן . בנכק דמובח ליה סבייא ״  הי

ריאמיך הנלילי לקלרישקראכרי מולכחי • c1 אנ^לרמןלקאמרילעיבחקאיבדי י  אקי
• לישי ילא ־ ליה דגץאגמירי משיך א יכפיהדכרמי • הפיסקיס ובל הרמ'גנז פשקי והכי קי
לפניי ידיס רכבת קעה נהאק • הדרים כלפי משיד הנייר לראב״י נין • הגלילי יזקי ללבי כין ה^ה

יאיןמקוסלקיקייתבעלכף־כתת• ׳

יד

בנפין.
כלאב'

אמג•ג'.'.׳׳



בזלזבמר ימן0
ם נ מ מ קאמר לאי י *- קסכר סזן־עאי סיף ̂ר17מי לה«כמתגי;30לפסק. הר%כס א י  אממ 1 מ

 הכייר הגיא למה • היא י דאב לתדימ רבנן קאמרי יקשכרדלא רכיעיג/' בלעי; מפין
 • איכא רכיעימ לדעת לאמריכן ברשכי מיקמי; מנינן לא כמיכח לאי * הגלילי יסי1 כרכי משיך

 • קאי בלרים למוכק רוביה נמי לדידיה להא רביעיל;• בלעי; *pp< לכייר עיקממ מנינן נמי•לא הכא
 משיךנמי לכייר להאי ילתרץ ללחיק ננסרך * היא ראכי מילזלג בביליה לן לקיימא ללילן ובשלמא

 ללא לליליה אלא ראכי• מילות כילה לתיקים היגי כי ״ וכלאמרינן ליה גמיר יגתרא * ראכיהיא
ת: אתי זמיבק • היא כללא יל^י מליתכראכי: אכמתליהאיכיליה עי ישמעינן כלעתרכי

 מזיתי אמאי כצפין״■ מוכיז כיליה לקסכר • היא לגליל' מסי לכי עשין כייר דאסד למאן בגמרא
ת ללא משיך ליה לכייר איהי עי  במיכת לן כסק אי שינית אלא<ימית ראכי לאי מלית לאי . כלעתרגי

ת• עי תרכי  ודא • כמיכת כייתיה הס^ לא אי הגלילי ייסי כרס משין לכתר אמאיקאער כלע
פיר תיקים לז כ ע  למלית ביומא לתוספות לעת ישכן ל*ג כסימן כסושהסכעני תימא לא אי * ̂ג

 למדרש מנינן לא קאי• כדרום מוכח יללידיה ומאיל • היא ראג' משיך לסיר נמי ההיא יא*כ ראכיליא•
כייתיס למנקט ומסתבר * דרשא להאי לן לית אלא קאי' ן כנפי לאו למינת הגלילי יזשי כרבי י^א

לי דף י לעיל שהכאני ליומא בפ*ג נראכי תכא לן סתס כי ואף ’ ינקי קב למשנתו

ח אות טמלא ל

ם קו  מג® • כה קבועה שישוטכעת של אעהיטבלא על אמה דריעי מערכי כרנפהבקרן היה מ
:איתי המיכקימנקק קרקעית שתחת חליל היסיל א1יה לשית יירלק

ט אות שלחמר!ז ל

ת חנו ב  נותנין היו שיש של על • כסף של חד5ו • שיש של אחל הככש במערכ היו שנים ש
 כלימרתשמיומיניאים שלכסף יעל מננןהכשרשלאיסרימ״ סהשיש סאיכריס•
כדתנןכעסכתתמילי נכלגקר

ולמזכח האולם בין מ אות



ד״בית דזמנגת סער
*■®wif מ^ן539 קלזג^מי» כ'כ*אקהלן«וכ^ודן  Wfjiii■ & ל ־בין אן ן ן

א אות ̂̂חיטתיס ס מעלות 'עע ;

ת 2< ^ו ע רה־^^מ: ע«[«) *op-no מ העז היןן &גבי אמול;םיזכ^ז ה^וזעסן׳ «זה? . ^ול
j • אמה מעלה^ח^י ■ריס * מ^נה< (יע7?מ 7קכיכ^גכ ינמ-שם־י׳יס •  :̂ 5j)pifדה״־‘*

ס ץ7_מעויה • דקביגזבי!תדnop ״ %יכ VV ממעלית fw■< יילל-ן־י־ףי׳גל^עה• ■ע̂י ה  ח
פרק ־המשנה שעדכל« •פי על ף fir • j>jpk שלמה־ד ימעלה‘ * ^הת• לכל אמיע עלמיקסלש

 זלא־משצ^' ל)פשר-ל«מריכן ימבלמקים־יאי ■• j רויצל סיה לפרס:ןבכלשלשימעלדע «;עפיה־ניס7ע7
^ י/צענה ד^מר׳העליןנהד<בד־סעש י^־פי אעה־אמת• ^:ןעל<תזאלא מ<כמ0ן’פ ריקג לה ע מ  ה

ק בדי7ל שאמיכי זלפימה * במוכק  דעיי- יילהרמ*בס • פ ־•ילרגי אמית שילש היה'יעויק ת׳
 ’̂ח זשלחה אמה מעלהחני דזסכל מעלית* פ*כ לאילם אמדתפפ^מ'עהלמתפה<'לןע<להמשס

אלאשהיאני^־ן . ב'דסדית נממכיתיןדפרק אקרע שישל«נרםא איטלפי מעטןיש אמהעייס
ס היי הדכקיספפיייב^עעלמג דיישבי; היא'לי . <ם׳ אמהיריבלד■ אמה אמס׳ישלחה אני למעלה מ

ט ״אמהייריפד * ישלמה ̂!עה סני מעלה ־ריס מקלקהעשכהלמכאין׳הס*  רי® ר«שא • ע*י
 אייה אמה -יכיפא ־המקלש* מעלית ־ככל * אמה ימני תני ה^ילסשהיי עלמעלית יפי אמה מעלהתצי

”®c ־הי.י;זערא<ת להייכי * ־לן גפשהיקמשמע באפי אקריתי ׳אלאמלתא .מיידי במעלית וס'לאי
ב י הכסניל אב^( הי ■מ שלפדגי* עז בכי׳מן 7בס* תעיין באשלי דביבל^יתלהאילסלפי׳יעמי ^

ב יניעלכלאג-דם •שפירשתי W אילס: משל אמהקק ־חני מ0 ?מעלית .לעמתכלבפלק,
* העישכס

•אותמב^טערדאורם

*^̂" אלא לתזתVכי הלי ילא‘ '•0אמ?יראמ־עשרי ׳במה׳יאדנעימש פריכת^א̂י
* אדזל Ip ((ידן^5מ קירית יזשעדי^קיךה^ גני על עשי ילניי * בשקלים אר̂י

 פכ^ ■אמה pהעל; ר-קי על התשקיף'יעירפת על התמתיכהמ^שכבת הקידה ^*יתהשתיאממת•*
הרביעי* • כ*ז השלישית * 7כ* ממכה שלמעלה <• אמית ב כ ארכה כענא מכאן ^

י̂־ מכאן־• מבאן.י״מש אמית הפח•?חתש עילמ•על־דיפכ*זאת *

חשתכלבגידסש
באשי

ת4•»» ו
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שמתנות. מג אות
!^ זו1ענו חנ pע זהב* ל>תדשלשישיאחד^^ מכפטסעלפתקהגיי;! כאילס היי 1ל l^ilין־

 V י^ן * מורידין ילא שמעליןנקלש ביניאז;י והכ ip זעל הפניםככניסמי לחם ^נ׳ינכיס
• ליהג מכסף נקדש מעלין היי נמי יהשתא * יהב של ואקד כסף• של אחד קליס כש דגרסינן גב יגל

«fיערp,7 יעיד •7דמנק־*י זא פיק. תיספית כדברי שיש גיסיגן הספרים ברוב הקים x p דן 
̂  א(פן^ולם עיזסין שנאפה יקיד ’ד דתמ '7 פיק בגמרא כדיישני בכסףחהב מריגיח איני שיש

ני ש ש ק  דנגכשון ,‘בקד׳! שפפלין אל^יליראיא שם הורמניחין ילא י שלאייגעפש כיי חרמיח ^י
7נג אי/י גגניחין מוג וכיניאיע • משה של יהכ של על ימסדרן להיכל כישאן; יחיד * שיש ״■P יי״י
ל’לתהכי1היןג ע * ןןל^יק להניתועל ל^י/תירידק שליהב: םן ^ כ תיישינן לא .אי

לעיפיש * י • . ........................ .■ - ■



הבית גת5חנו בפד
̂היןשדה ^»ר שלבד • ^עיפיש  ג-י ייה תיככל, עיין מגזה,( געשי׳/ יכבר ״ ijufi מק^קין ר
לגהה< 7«ע( ה̂( הכע(ב גירע זהכ ̂ש ה1בש׳[^דעשהדה ̂עיהן ‘מגמ׳ת7כלרןז־*ו;'

עעיכיש: ה^תם סמשעריס הרבנים

מים א תסדת אי

bSbCT פג5. !דחכין#«התמויזן”ה «5»ד «̂ע מגיע|''1זע ״ יןלזדוסמןע<ס9ו
.קאילי* <ןן עמף יה3גה;ש5’ר • אעה הכלמאה סן •0די(5 א«מלג לזגטןןה אמית ה

ז7כצפין( סזה ע • מוה מזה snpf(עשל המאיס «ל-י על 0י נקי^ היה j ט הכמליס 0ן
• נקען ה#ןליפמ-כ^ט!ן! ביע

.הגג 7ע אחד גיסה הכל ^;יה אלא בקרוב סבביא ההיכל אעהכגזגה עאה כא׳לס ^לכה
הניימכלונפי^ גובהו' פאילסלחב יכעסזהכתלים זכדישלא • לשתים זההיכלנתלק

 לי* גרין היה לא אמנם יכלז* שלא הכתל*•® לסמוך היכל של לכתלי אילם של תלי מ׳: ביס משי ארי של
̂  ר1ק;] כיה כבי־ היכל של כיתלי p גס שהיה י מער? כזתל אלי7 ״ לבדז אילם של תולת׳ כיתל אלא

• ׳זאס ״ שעלגצזההיכל העלייה תקלת ^צד: ̂■’במידות(כלוגר ג' כלק V המשנה f^Pv.P»f כ
עט שלא י7כ אילם של לחתלי אלי(ם׳ של ̂י ״ לכדו הפילקי האו^ז ולכותל ?מסב ל^:«זיד•־' ״ ינ  <ל

 Mבע מונחי) אלא * כבגין Hה )מעין7 דלאי * p כל אשרה לך תיטע לא משים איכא אהורא
?' ׳יתלזיית האולם' קמעוןבתלןרל; היי והכ של ישישחת כפין״ כלא מג  שכקאתזויןפק ל

איןאתהעטחת זעזלין כהינה״ הני ?אזלסעליזת* ראשלןהיז זכנית ̂ •י שבקלימת ייי  זלאהי
• לקמן נ״ה סימן עוין שגי כבבית ^גזבהאמד

 לימין האילם אורך ״ למערת כניו האזלס בשער ס7א כשנכנס * האולם מדת מיתה חי
 :אמה יא המזרחי האילם מקיר דחקה עניי סצנד ייל הה אפתח ־ אמה ק׳ הנכנס ישמאל
? דיכ7לסנפין עשרים ’ארבעים ילפישההיכללאהיסאלאיעשד׳סעל ‘יזהיריקכפ־ילס ג ל ע

אעכיי ממזרח להיכל קראי • רחבי פני על למערב זארבעיסממזלח ׳ ^אילם
’ענ''^ כאשד ״ ריחב יהמיעסת היתירה מדה מקרא שהאזרך לפי • הריתב מדת היא האילס שלערך

כל^" שהה אמדי כן על ״ כלניד אמה שכעיס דמה סביבי 0<ה?גאי ההיכל זבהיית * יכפניס כעי
י  שרקבמלפניי ארי ת ס7כ )כמזרח (דהיינז מלפניי «ראכ במערכ)* מאתיריי/כלימד ג

 *’ה^ ^^ערב עמזרק שאמרו במדות ראה יקרא ההיכל כשם כלל כדיך האילם גם כי תאחיייי•
 ^^א(לם . הכתירה בה^^לגית דאמר ?ל בהרמ״כס דלא יבל.זה 'האילם כהס יכליל ״ מאהאמק

 C המשנה^ כלברי שבעים (ילא אפה' סאה ריס7ל הנפק מן זמינה * ידרוס כנטן }יככלהיכל7 ^
 אחהי זככרק • יכו' אמית עשל הקודש כיתל עד האולס ימכיתל י ח«ש האילם היתל עיני נס דך
̂ ש עודף התליכיפי בכית היי כשכש!) שני חל יש? *פילש1ינ החליפית בנית גכישייפשפשקהת ,
מ^1ונכ . ̂ ^5 אפה ט״י ולדרים נפין ל ההיכל רוחב על עודף י

ב יפי׳ היייחלינית עודף אותו של מערבי * פשפשין שני (.?ל * זל התיסכית עליז יכתבו • ע
 I י הדרום ען אמה ״<uj הנפ,ן מן אעה טיי עליו עידף דאזלם מידות במסכת * צכימהחליעית

 עי חנר דאיתי העירה כל את להכשיר * פשפשין שני לי יהיו החליפית נית נקרא היה יהיא
ג י ״ כיי̂ג 7ע החליפות פית קלןו תי?כל pלpינpב pכילp W? <לא :זמרה ?אי ״ ״



כט אולם מד סימן

V .

 ‘המשנה ppS |ה5תר הלא • להבין יש (מיזראועל.כבה • לפרשכן ילישי להרק״נס לחקיס מי *אפנס
 דמאה־ איתא ^י • דשביגיס שהיה דבר ימא; ' אמהי שבעים לדמם הנפין ען דאשר ״ במדיח■

 ‘ • האולם במתב התנא בלל יבדלא1ז0יו דתיספת תימנא דעתך סלקא יאי • בשיה עלמאההיה
̂ל • אילם שמיה שלא דאע^ג והקשה שזר ככד • במזרת אלא אולס שמיה דלא  שם לו להשאיל ה

 לקאמר * כהרלו^כס מות כשם לכללו ל< היה אז • אילם כימל ההוא לכיתל בלששאיל,הריד׳בס
• י'אמות הקלש כותל על האילם סטמל ם'  זלשלאהייו זב1יזםנ תוספת בעל מכריח כן זמתיך ו

 אעיקרא זה כל יעל זל• זסררש * היאב*ל הככיס ישכן • זל התיהפית יכלגרי , אולםלנילין*
 נסמרעס גרמאמיריז* היה וההיכל נקיים איככה הרמ״כס* כלכלי לאם * פריכא ללינא

 כפימש היאך ספירש ̂״־ הרש׳׳כם לכרי ראה שהרי יקשה • למלית ד' כלק בשלה: בלכר נכתפק
׳ ״ המולח לנד יכשיפשך ק'עלק׳היועעין־הכניןמעטלנד־־מערכ• כלההיכל יול המשנה״.

 היה ק'על״ק אם מאחריו נל היה וניושהיאך תעה כן עלפי ץאף ע^ב• וכיי האריה פלמית מתרחכ
ס לא כי אלילי * בשיה  מעיןהכני] שאלועיו - י כשיה מאההיה על מאה וזשישהרי • בעיניו נמני
 גבנין הרואה לעין היכרא לליעביל כיהיכי .״, מועטת ולא רבה נטייה להטית ינטרכו מערב לצל

 שהריללעת אי א הכתליס כרוחב למעט יגם • יהיהק^עלק' לא כן ואס • אפה מאה הארון
 תלתילרש^כט• ול מריש cji מ*קנ כסימן לקמן תראה כאשר • חלילים כלס הרמ^כס

ד' *ראב” .׳‘ס׳געיס״יאיויד ^־מאאריד •באומרו ; מיכךי *''ולא*זו מ^עניז:ק י.(
 נ^ה לן״ העזרה את להכשיר כדי • שמנה זגבהן ככיתהחליפויר מקימןשניפשפשין״יהיי איזהו ככרק קתגי
 החליפית כית צדדי דהיינו( יהאיכאיצדדין ומקשינן • קליס קלשיס ילשחיטת • ק°ק לאכילת כלה

 זר^לשהיי ע^כי כקרןיווית זתריןדמעייללהז ) bלדרז יכן לנכון העזרה ריתל עד לס או מכותל
היישכיס וגם : העורה במערב היישכין באולם ומאין • החליפית בית בקרן הפשפש מישיכין

 במקיש • בעזרה למערב הפינה בקרן לכזו הדע^בסב״ל זלפיריש צ החליפית בית בדרום אז בנכון
• שלכגיך רה1כנ לעתי • היטב ביאר יתראה . למערב ן כלי החליפית שבית

רדעת החליפורת כית
: *nV. '
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» הבית זזנמגת הפד*
*^5 Ptfrjtpr̂כ 7 היפ * הס הכ« 1̂/7 • ילישי 0הריו fjcfזמערגי ן בקר הפשפש רן*

̂א ליה «ר«זיק̂י • פזרח 75ל 0ח7ג נצפץ ^יפיג «לק הפיספי* לדבדי • ע<בא ̂י<־
 • התליפיפ י׳יםה־יפ7כ אי ?יתיבפצפין ל«ןית««ל?נאן גיקא למי? איייפר׳תכן כיפהפליפזפ*א7׳
 כלמספני * קיי קא פורפאמיהא מכלעקדס • לפעדב •פפה כקרן«ייפ לפשפש מפייל7פ7׳

קז® עקום פכל ► מדרוסזג©ן ניח«י7 ביעא אעילזf 7<פ קשיא' ה«7לד אלא ״ לקייז7 פגורס
 ברי* רעי אפר7ש פ ־ עאי הכפירפ כיפ אהודי • הפס א7פלעי מאיקתקשה סיף פסיף
^ לן גיפא אי7 * איבטדיך לעאי ל«ל7 פ הכפידפ׳יכי כיפ אתור! היס לילק^ דג אמר ׳מדא ל«

בפיןיודרוס פכל כמעדפp 7כpכ9  .יפ1 ז כפשפשיסדנקדן מערב בבד דכיי»י כ*ש * א̂ו
 בנפיו אולם היה פיספיתסלא כרי7 ־אלאנדאין * להבין ועבואר׳יקל דהדבדפדזך ליל״ ^לאפכדי

 עעי® גם להכשיר הכ&רפ פיפ אתיר׳ איבטריךליל עידת״ סניפשהשקלבד הזי7«פ’ ר ריס7<
̂ר כלעפ1 'סעירה•  ליישג^ בראה היה1‘ • ?ל טיב תם יפוכפת יסמ*גיהר^ש• ״ הרא̂ב

n f f ?על ̂ל דשr]ר rראי זל פיעל! אשי ■ואת .פפ!7 שק ״•ליי העילי פפיספיפ אפכם ״ כקל ה
.צזרס0ימגגלעגיןפ«אפ

 הראבד* התוסעות לרעת החליפות בית
ן לr טוב יזם זתזספת מג׳’ם הדרש׳

p i
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ת אות ^י ח החליפות מ
ת ימיי ן1פ5ל א«(ט1־ט״ • ההיצל !־fג על ריק8 יסיס • האזלס עדקי נקרא׳ יפותSn»l בי

̂גיתיס ©P על כזעז»לי»ינ «נקר׳א אמהללרוס.׳ שמ̂ה הטכיכיסשי
 ̂ להפשיר כדי ״ J«’«״כקין פשפסין שני היי החליפוע כיע סל מערב לנד ילדים נפין עיו;1במקנ1

 לףנ® לדע< הכ״ל נ״לניבפיפנה יכאשר מקי״מן• איזהו כפרק כדשיתא יזק לאכילה העירה כל
העישפיק; •

ההיכל שער מך אות
ל ע ב ש הי כנני ורחביעשר* עשריסאמהנבסזי Sה  אלאהש^ שערהאולס* מכוין

 יס פלפון אמיע ה ההיכל ש«גר על לפג<עידף5ו אמה עשלחם רחבי לס אי ה
 לחלוק אלא • פפכו גלול האילס שער שהרי גדלי לפי לא • הגדיל שער ינקרא • הדרוס חן א<וימ
• היא גדול וכי דאמרוגגיכרי הגדיל יהגהר יכן להיכל• כמל כו  מנתק שמיס לי היו ודיזלמית י

ס • מזוזס של אמה בכון> קינחית י-תי^הזמ • פניס לנד נכמחזי/ זבלן 0<ןכפ;י ישמיס מיז פ כז  יהיו י
 י'אמיל/ הרי מזיזית של זאמה ייכאן. יחמש ■מכאן א«וזמ חמש דהייכ • העימל עיני כל אמ חכסימ

 חמשה הכותל פניריחב את יייהיומנסית «לפנים והפניסתיגנפמתית • עיגיכ>מלההיכל של
כדאימא הדלתות מאח־י חון כזהב טות הכית שכל • מכאן יה מכ־׳ן אמית

: כמיית
י  מדות כמסכת שעליהן • המאיס יססהספתתי פשפשיןהייסימכיסלשפרהנדיל• שג

 האלה ימזהפשפשין לפשפ:ןי ואחד‘יכי פתחים יישה ח היו נפומ זרתי מ ובקרן כמוכלאדי״י
 ״ גדרימי ואחד .ההיעל החככנסיסלמאיסאמדכנפיןשער קטייס סנישעריס דהיינו

ר אנלו כתוב שננירה והיא שבדריס הפשפן  מפירש יעליי • מעילס אדס מ נכנס ילא יפתח לא מ
 • ב׳ה 0 התק אל ולתפארת לכבת־ יהיא ל ים' יהיה סגיר הזה השער ה אלי ויאמר יחזקאל ידי על
ממנו שבנפין הפשפש • ויקרו ככולו האק כל מלא אם * ית לכניסתו מקיס לקבוע שננטרך לא

סביה אחר אל ומס;ז * אחר תא אל יממנז סננדו* התא אל וממנו מ? גו שכתיב לתא נכנסים
 את ופתח המפתח את נטל • רוחותיו משלש ההיכל שסזכביס כאיפן • סגור הדרומ« התא עד

 • שבפנים דלתותיי את ופיתח * הגדיל לשער וחגיע • להיכל ומהתא לתא ינככס הפשפש
ג יפותחס הכיתל עיכי בסון שכחק הדלתות אל לי יבא

תאים לח ען אות
ט לח י א  הראוי להנמובהם • לרום מערנ כפין רוחיתיי כשלשה ההיכל סוככים יניע^ אי ת

 בכו חפסהעל האזפן־יפנפין <וה יח*כמערכ כדרום וט*יט*ינגפק למקדש•
 * גכיהן על זשניס ̂.שה בכי שלשהעל כפעדכ אבל .יכןכדדוס עלבביהן יח^ה המשיי

 פיריש כפי כמישייס אתהלך זל. יהרפ״כס ישי גק גדיל הפרש מאן שיש ילפי * ל*ח
̂יןזפדותתתחייא מאיל ישי* ואהדנך ומיתיקחאלדידוהשפיד״ מתיה: *®♦גוקדמיממ

ג נעיק S 2י ח



■סעזירחנוכח־הבית • ״
ם•7:?>סי/נע״ן.ב נ '» הי רו ע1 נ ’רשזב«ווק^^״״נןנ<«0*<י’ג

בלמי^ P5pMpp«[ אקר>«־ «7י/!מ< הרל״ש 04 'לו•’*נכ<«מ77
̂ מ1משp הי; /1כ« והפשיסשלש • המסיגהקמש ■גןהנפזןלדיזסשבייניסאפזכימל

כ^עב• כל .c ספל דלד1 ”המסיגה^^יב שביפל דהייס • »כגגדן־בדמס ןקחשיב ̂ ש;.י
1 ע^כ^ילר! (כ(^ * טפלהפ^<ארכ<.ממורקלמפרכ• יהמהיכשלהיינורמתהפניימכיפלעל

״ )‘פ כיפל נקרא הפאיס (בין המסיבה שבין יכיפל ״ אמ<פ ׳4 זרתבה * ס הפא כל אתיר*
 f אהר׳־ח1£ןה רתבה יהפאששאעיפ ־ עיבמממש״ אעיפ הי כהעלמ1סמ כפאיס שפקדפ לפי

בס^^ בלס הפא־ס יפ יבה • ככפבן לברים ׳ 1 ע«במ ההיכל «ב«פל • ההיכל לכיתל פא מפל
 בשם נח0פקראולא(פזה1פד7עלבןבסביםהזה ^ • באורך ^גזדאאלמערב בל לה• סביב אתל

 למערג ממ;רח זה אתר זה המאיס יכל • ברתט ה-זפליס נין היה לבדז אתל שפא לפי • ע/ילי
 פאי® שה לקת • לפא פא ן שבי מפלז עס ארכז אמיפ בק^נ היה יפא פא כל י עלפס וכבה

ספ בקרוב אמיפ ס*ה .שבנפקהרי  המעי ההיכל כיפל סז^ על זהדביר ההיכלי אזרך בהסכל פרנ
 מבזפל^• • זכיפליז ההיכל הפהיסלפיריתב 4̂ אזרך פפרנס ובמערב * בדייס נתי זהבי

הפ^^ בצירפ זה זפביןכל עסכפליהס* מאים 4ל אמזפ ב מ היינ*7 8ככפזןלכ<פלפאשבלר(
־ זל כפירישס משנתנו . pבכירז פראה ממנה אשר • הספר כ־יאש כבר לן שביירפי

א  יני • ן לתתביפי כלישנא ללא פאיס להנן להו סבר אלא ־ זסיעפו זל הרמ״נס לעע p, ל
 קאמי וקא7 לאי שש ההיכל וכזפל תמש* הפא כותל * חמש המסיבה קאתריקביפל

 כל ובין • לשבה היפה התלל שבאותו * ישש תמש היה כי שבפי פניי החלל הכיפליעס ̂אלא
'^t)o האמיר פא יבאופי • יה אנל דס אחל כסלי שהיי פאיס החמשה יפמלאמנין התלל׳ס

 זרסגיי אירךההיכל כל פני על מערבי כיפל על ממזרת לידזמשזך אתד אלא * הפאיש 3כ בי היי לא
־ שמיס אז אתת אמה וארם למערב ממזרת אתפ פא הכפלים שבין יס כחלל ל ב היו וכן * אפיפ שש

נסיק ה (ליישב • cpp קתני הבית נורפ וכספר מלית כמסכפ טוב 0" פוכפפ בעל בורפס הביא
 ® הר^חפינה לקאמרי למליפ יממניפק . רתכהיכו* באמה ספתמינהתמש היג.<ע כמלכים ש;אע״

 י רא(פ1אגזזז? אלא * קאמרי אפאיס ללאו פרק ״ לפריזיהיקשילליליה * ורזבלששהיבי
יא® א' צל ישלישיס■* פתמייב׳שכייס מבתק האילם לטפל י המסיבה למפלי תין לקאמרשיניעיססיו

קי^ אפי לעלייהז * הפקי־א כלכרי הביפ בקיריפ אתי; לבלפי . קיריפ של אמה לכניספ א אמה מחבירז .
 ̂'’העניע הר^בסדהיו קאמר לסכרלבכלהו מאן יא־פ ההיכל* ילאעלהמאיסיעלקיר לליייה

' הט^ רפ בי ל׳לעליפזבספר לפיק כפירישי טיב פיספיעייס בלנרי יכשפעיין ס* ,גי-יעיסיבפא
^’יבי^ ללבריהם'זל בן אם הנה ״. לבריו על הישיפי אשר «אפ ’ הרעיבם פיי־יש כל אפ היטב פכין

הרמ״נ® מלברי וכלזהכפירס הוא* חלא לאו ואילי ואילי יציעים• לאי סגנהיימאיס פא לאי
קי ר ק בליש זל יכ1ג פיסעפיוס לברי לי כקשין <לכן י יכפירישיעלמידיפ ה נ ל לס ב ̂" פי *̂ היי

איי׳■® שעושים ייש * נעקלש שהיה כעי יכי כביביפ שעיש׳ן תדר הרככמין כפג היגיע דכפכיול א>פהביפ
 היו למלות ל' פרק נ' משנה זהדע*בם סרב עיריש ילפי * *5הר« מדברי יה לל יכי ספל געיב*

י שס סכאער מה יעיין דו המפל בעיבי המקיש  7 במשנה שס יכשפעיין * לשיכי כאן ע
לק^^י 4 (במשנה .אמרנו כאשר ז מנתי] הליפל ססביכימ לתדרים קרי יספם דיניעים

̂ * כדבריי י^^ תדא ילאי קאייי ייק^ .,גגגוכי
ס כלגרי מפי־ש ?ר*ף0 בראה צלכאזרה , מ/ ̂א לאז ליציע הר ״ הגזוזטרא* אכא • י

ותיסכיי^ יש! בדבר• לפרשם זה כל עם יאפשר דבריו את ראיתי אגל מזפליס* רביב כ״קלש ®היי
ן[והוא.נ^1ן,ן^/ער3,[ • י יכילקמן כתיא בככא יבזיסף כדפאני יציע והייני פא מלעהיינו

ת «<:לי «מל^עישין י כ7כ געקלש rt?p ©מ «הנא*ז « • י ץ כו'ו הפתפזנה היציע ^



דא תאים מח םימן־מז
ת Hדה ‘<fp7 ^יה לו«ינן7 סגי מדp7ב * כיי^ל-^זיכ^ ס ci? • רש* ש1יכפיר מתנ«/ין ̂י

 זעזה , זטד^(כ(' tu כמ^ן היל> •«גיע - r* ה;כי ..■(-ימי) לפרש סיה.ליה־ בס הרמי כלברי ין)מר
לנמקגג סי/־/יס בין ^להבדיל ג^(יד־״י:: הבימ טמ^ל מיj»;:1-'pj5)^riocp'הייגרמכינים
 המס למילמיה.הריף דסייס יעיד . . .ממסמ■ הי/רן על סמיכות־:לגיח. שיזם-לשכומי לעירישישז

ל•ן  עכמ;.של כמגך < ה ל/- דבמקלש :משמ<ג <אל̂מ כנ^ל. של ?גבץ פי/וך ■כן יםtשעיv-pז
 ללכיליה יע־יד בתקלש• ממל של כעכיי היה )pop לקאמר הרמ׳גס מכימש ממל!לאפיקי

 - כמאים אלא הריף משמעי כללהז לאי כן (אס • הנימל כעיכי אינס הם״שראומ עלמא
 הממל. בעזבי אומם שעושים (יש :רש* הכ<מכמ(טמקלשלפירוש כימלי סכיכ א(מם שעישים שיש

 יפרש© (אפשר • גס כריהליף7 יהרעיכהביא • ל-ייקלש שהיי גס הרפ* אמר כאשר
ג על אף נקטן שטפיה אגג דלעא אי ״ קרמ*גס ללבל( שימונ-י הראשון כפיליש לסכירא ג

. ליהכהרמפסנ
 לפעל הביע נירע כספר מבאי כאשר (ל הרמ׳כס פיריש הסובל למקים כמה (שמעי דיקכזנו

 לתקן נלמן אשי הלמן את ראיתי וגס • מילית למסכת יכפיריש! • סיב ייס תיספת
 כל לעת ילמען ״ יאא רכה כי יגיעמי להג את היא גס f נשי אה3נ כי על .למקי) י«כל לא וגעיית

־ יכלתתינה פסל כל ראיתי כי לכריייאף על שיקשה מה הנה להביא לאימי •הלפד כשר כי האק
 כן!שא(ני פי: על אף • בשיליה תיממה ראי כי ישי לגנע הלמ״בסיבמרי עפיל־יש כה־ימקי כלם

, . •r ■ - אני: יאקוהדעיאף אדבר (אנמי . . :
i(כ מאיס* היי כלס שאס מאל יקשה iאיול לפה יי *. במשגה 0’תא כשם כלס ן 

 אומר אמיר אס עשיכה־* כשס יאמד כימל <אמדבשס *' תא (קראבשס
 כל כמין ממשה שהס העם הישמע ״ כתל*ס ארגעה באענע מלר לי שיש

. • 7אק ־ר7<ומל-ת
• אמימ רמנשש הלה שאמד עד בדילמפבידי7למהאמ ״י. מאיס ב»ם אסכללס

. . . ת-1•פפ או אפהאמת ■<אמל
 הנשמע: אי היה כלכר הנהיה • סמג־ס (ארעי אמה ראג פדר יינג) אנה

̂ןכ«̂ג2̂ p£5א tJ)נסתר אשרריגרןניתס לפימירישי• הללי במאים ר להא־ שי^פיע
ה)ם אנלוהכרימס־ יה וה־יחתשה גב והעל שלשה בסיומם כי תראס ►ימממדכ^א ’

יערפל־יי ן ענ מישן לפנים אשר התאי• כשאר יישאר ״ המיגין בתא כ׳א ארעזת להם לפתיייז ל0ג< ■ימל
 איכא מאי התחתונית בדייטית אלא • כתקרה חלינות להם שיעשי לימר שכדסיק העליונה כלייטא ♦תינה

 בעל .הלא * עכר גייפילית לביא סאוטס כנגד הימה התחתונה גאמרשדייסא. אם כן1יבל!א * למימד
 יאסתשיב •‘ג משנה דמדית ייביןבפ*ל באק המראה על יבענ־מ-ו-ה״שמיפ• ■ממדי טיב יי-ס ׳תיסעת

 0ר1למ דלאי אלא • כמקלש בכל ת חלינו עשי ולפה לשאול אשוב אגי נ־ס י כריך לאירה־הלא
 • כרין היא לאידה יאעס שלא נייקיס של פלק ^;יגיא האמן את לשבר נאע-ר: דוקא •כריך־כהיפל א10 ■

 למה כהנים לנירך שהיו כתאים כן <אם • סקיפי־ם ייי5 עלתי אף תלונות עשי בכית אף מקים !,עכל
ההילניססמישןהיישביס- ילפהיהייעם • 0פי1אט פתגמיסולא ילא יעשזמליטת־ייפלוכל• •ל.ז

: ננכזרים ילינז * גקנרוס
ח ל ^ מ עעמ איך זז* ' •גגתיס ו!לל _j 53 ךז5ש • יהיוחלולוס אם • כגגהם ,לים הכית י ,

ת. ק^ליגז ימכאן מעכא^ יהבתליס • • המומין. יתפיל ̂«1זר pעיעמתיה גמכלי
. . .................... -. ״•8Ptsl< ־
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ou rn so ̂דזבגית
TlSlCttff ̂,זיקס אימד גזל הי־מ'בס אס . ו i3 »i ̂י ̂גהקשיל ̂הכיי? «עוב <גל ז WP" בימ

איממי ן■ עב doioo דלדגלז כסזלין; זלמה ישללהשוא^• •
 J(בכיי כבגפיןיזדרזס במזריןעאיסי כסע^ההיכ! ג© עש! לא זלעה •־ קלזל סרייאי; וכשאר בך־

ס‘עגאנו־שוהיוע מי עתיד *' גשיגנזאלימ^י באעדבלפ'משוגס:כןזעה עבים כי/לי
ה ל א ס vp!ןלא אתוזי^ ליריית כיתוקאל דאערען ?' ^ י ז שלה• של בבכין וכן ♦ הכית בקיר ^

 היא זה ועכין: הבית אימדבקירות לכלת! קובה סביב לבית כת^ הגלעית ככתוב
מת 4ה0עלמ בליטתן: בביתליס-לסע^ תגדעית יעשי בקיריתהבית אקזזהקולות בילבלתי  קי

התאיספאשרישג כל על- הדתיבס?ל-אסוהנאמר ילדביי *בק״ד לרןפן זנאשדגפרש -התאיס
 סיולזלשבזיתכל הלבד אמזת קמש•: שהוא* שאסבכיי/לי־התא “• יהיהעןיהכמבע יזסטיב פיפלתיכעת

p\ ל̂א ההלזל • פעמים של׳ש- וממאן מטאן הכותל pוזהו י־ פרקה• אר 
י י־ מבזאר דבל

ה ל א ל דזקא נאמר אגזוזים להיות יעכרשפאיק א» ח מ תתח׳ אתה אף • שהידמקזץ הנווזטדאית ע
היוהמגרעית ההיכל־ דבקיד דמשמע - הבית בקיר אהיזי© נאמד שכבר • לז ,

י 3  מפסזק■ וראיה ־־ היא בדותא הוא ■סלל ולרמלדביתשס ■בייעדו׳* ל? »ק7ש וכמו המכיבה• ילאבכימל י
 המגרעות נבעילעעבד דא'^ ועוד * סתם משתעי במי דבתאיס לומד דאין * וכ\ סבה לבית יראיתי
 לבלתי הזית «מאי המקלש* לכל הוא כילל שם אס * התאיס יככלכיתלי ההיכל בכותל מבלה׳

בית דאקלי גיפית• בהיכ^ ולאד י־ באיזריכי ילאו לכדו התסיבה בכותל הבית בקיל׳ע איזיז
עלמא׳י■ לכילי

? רי א לו לנקיבהויק ההיכל לקיר נ״ דלאו• היא הללר למניעית טפס ‘ט מ ת • כפי׳ישי מ
 למה כירישיס והנהילשני • התיספות כפירוש הקודית ראשי ילקבי שלא ללי דליל* אי

 א ל ההיפל ככותל השתא הבי • ההיכל בסתל ולא יבה המס ככותל הרמ״בם לדברי המנרעית יעשו
:■שמיא כשמי וגיורא בארעא תיבא • לן איכפת המסיבה לןונכומל איכפת

 בכות* לאהיינתקביס שקיריתס נאמרעלהנחזטראית בקיחתהבית אקיז׳ אסלגלתי י ^ג*אלה
אעמיק■ ואני המגרעות* עשזבהש אלא •־ האולם בביתל אז • המתון המסיבה

 מתחילוין שיזיז אמר סהריבאמבעוהכיידל ואיככלרעומדיתבארל *' מזניוזת היכן שאלה•
 הקורה מוניות היתד אם •־ איק באיזה־ הקיריתמותל ראשי יתחבו לא ואס הגזוזטראות•־

שאין תהרשקר ד ספק בלי תעמוד הסיזטראות עלהכניסהלבדזמ־אשהשכזבאוירכמשפגז
תלים*■ לו־ ^
י ישרתו: למה ז הגזוזטראות לאלה טעם ש^אדא׳יט K״

ב  יכיתימאעלהנווזטראות מלית* ודיבדייוצו^שבמסכת איככהכקייסהתהתונהה י
התחתיכה אמד במאים סייס דכי :מיניה דפליק אמאי מתניתין לקאי תראה הלא ^

 מיז הזן *יניעיס־ אומד היה־ אלא *' הספור מחבר היה־ לא קאמר היגיעים על זאס יצי
#t, u - י■ להבין קל יכו סבית לכותל י

בתוכי חלול כשנעשה־ היניעים•־ עכייהיואלי חמא'אמית אשר המסיבה ^שבכיתל ה
 ישארי • רקג אחת אמה לפחית שיהיה׳ ונאמר ״ זל כמאממו אחל תא בי להיות

^ מגרעת יכל מגרעות ג* זה5תע האי^ כ?יתל ואס :הכתלים לשני אמות ארבע הכימל יק ה ע א
ננטרך ^לא מתלאען ישאר ה־יערעזת שמלבד ־כדי ״' ת אמי ארבע יהיה שלפחית בדיך ’ דידו כאשר
האומר' לדברי שגי שבכותל המגרעות ’ג גס ומה * השני הכותל נפרנס וכמה • ממנו עיד ייי־ייע
^ הזר־ככיר לא נזן1כח מקום מכל הננין אומד לפי שיהיו יאף • המגרעות היו הכימליס שגכל א ת

דהת^^' למלית ומתניתין * יכי' התחתונה■ היניע ככתוב ה' לני למלאות * ה^יעת לכל



ים4ת> מז עימן

י •#!איח ■■r . . ,ט׳

זי  ThnV■

*y  V w nr'e'> רע*גם3בדי7שהןהןהג»זסד^ימל ?i* ־יא^ 04:•ומסן w? לתב W9P
שימים• וארכי

n W שוריס גגל יד ̂< ס4ש עליהם ׳ינוס^ • עד<ם1נ4מ היימ ה̂ד 0םהי<^עיעי1עלכ<מלש
חע 4 פרק מד^פרינן .כ בס ל •מה ד* פרק משכה כסף יהכיא־דאיה־כעל סביב  דע

״מחלק לפי ' דמדות לע*ג כפידישן ׳?ל0סרמ*נ ברי7 הם יהס *יב^ 4 ל/פה«מכד ^ומס  המשכס שהי̂י
 בסמל אלא מיידי 4<פמעלי לאו וכ« ד' ודיב? אמה אמה האי7 •וסובר • ע׳יא בסיסן שהבאנו •לחנא׳ןנמי

 שמר J , אמה יחלק האילס-סיה ומל ג'שכ ולוכד אמה אמה ור*ל • אומוסווטראומ סובסס שהיי מאילם
 *34 • נמי די גפי-ק 'הילך ►בשטמי אמית־בבהה'* ד וסעלייבה נבהס אמית שלש ^בולטס סםטדא *ך

̂י?וי סיניעיס ימתרשנגל ו' וריבד ה' •סמממינה  כ* ממגיס־יולפרק לי מקשה אמגס •ואף כלכ1ס07שסכ
p’7nT־jx>p7> אמה־יריבה■ אמה סגפאדמתנימין ׳אלמא א«לס משל •מון אפה המעלומ^היו־יוצי כל  ̂
 ל^ידין־קמס לפרשידממנימק מנוס יחק7 ועוד • ״«דאימ4א האילס^לא אמעלומ דהייס * קאי •אדישא

• יאומ1»ונ43 והדר כמעלות •מעיקרא • ־כפיתשו
סססיכה^״ שנעמול זיוטרזת4ימ קצרית סאילס שעל הנזווטרית ידענרלמס לא

כמדע© יגדלו0א(ל0ויוטרימ40«ראי< סיהען ויותר‘ עאלז- דמה־נשמנואלי
• המסיבס נזיוטראות -על

 לנימל תו׳ן פירשדהיו *ילכך כי«טרא אלא </א •׳לאו יע5י7קכד סרס״בס?ל
 *א0■ •דף ושף ’־ דב תא;י בהדיא הלית את הסי״יכר ■מאדדלליש עד 'יאסנס־קשה * פמסיביג '

 ̂ צלעות פיינו דמדות דבמתטתין הללו דמאיס התם ■ומוכח ’•יתא • צלע • וניע לי יש שלששמית
 - סיא ואידימדא ‘•ואיד • ו׳נועיסדשלעה יחזקאל*

 יא^ד הימין מן לתא אחד ,ואחד אחד• לכל פתחיסהמ מדימזג' r'ב דמנןפפרק פא יז מאלח
 דלדידיפ . אתישפיד יל דש^ •לפידיש * ‘•ימו שעל^נביי לתא ואחד ■לשמאל למא־זהן

 שביד הגלעיע ולבל בס להרע אלא * ־גביי אחדעןפיפיןואחדעןהשמאלואחדעל ס כמח שלשה נפררע
 ל■* 0’פמח שלשה ^מאי לן ■יסאץלימא לאוהיולפןאלאשגי-פתחיס־ • ׳חין אףהיכליש׳כלפי

 מורחי שנקין פתא דהיינו פתח־ס •ממש? ליה דפיו לחודיה תא חד •דהרי ק^>מר. לכלהי
 למתניתין־ ה1ס לחזדייהי ̂■תרת• •פמי באינך פיו •ואי - בהדיא •פתניתין ליה צפוני^קחשיג

וכלשקהבאדריבסאלאיהיזלהסאלאביפתחיס״ • למימנבפיפהדיא
 דאמד • הימין מן לתא אחי פתחים חמשהסיו צפיני מורתי ובקרן ־דאעדעןפתם פא D? אדת1ע

 שפיר מיתיקמא יש* לדעת ‘להיכל ואחי *יאיודלססוכמ* - נביו שעל •לתא
״־לפימ אלא • פדיורפאדפיטב׳וכדלקמן תיאס כאשי  מון איקרןדלנד קאמרל צעיפי קי) ־מאי 0*
 f לפשע ילא להיכל ̂ פמי* ליה למימי ימי דלא אסרת״ מנית לא הא פתאים לגבי מירחו;צפוני ׳דהזס

, rלאי pp3 קאמרפ כן־סאי אס י פיא צפוני
ח ל א  לי'<איככ® אמיר אמה ̂אף * יפי סאמצעיע סכדייטא התא שמא לאסר פכר ישיב ס ^ ע

שהוא. לפשפש עמית ואיככהפיס למסיבה* פתזע פיס תאיסנה ’ לפיכל פתוח ־פיה
 למא’מימיןואתת מן למא א* אמר ולעסלא * אי^כאמצעיוצפוס ומאיקרןאיכא “ מדיועאסתתתינס

 •תא 1לאות אלא קאמי ̂דייןא־ לאי להיכל עתות ׳אי • י«יפל •כקיר לדכדת שהיה השמאל I׳״
p 3טי מס מתיספגג כאשר ^וה יסp(תr יכממ יעיד להיכל• עמ« אייא a y

©8 •פי i w*P סימן עאורדוכקערמרתמפית '4 דמדיתמשנע « ^ א
וירא לתרצס פקיר אל ^לת]

. יסל לא



הב*מ ספר.חנוכת ״־ .
t h u P 1 . כ r f j’w w o c i  TW1 nsfowcTTjnSj5* : < ר8ק«י ינה0«וו;ןד,ל״מןקלנו<ן+

p 5עp ;,^pp ה5הע( 7<את 7P^bS ?pep ^מכיבה jj ̂ גאראיגו יהיה
pאiפיקלאר ס5«ע< ר»ןיו כאזיעי הי^ה ינדהיא ̂ה5עי היתה ;מסיכה אער(7 סא7 הפמקמהיכסי ^1

 ע^יי סכמיבננייה הד«;ח <ה;א ׳ 77i;0 </המיס7ה;ל גשס1' ^נפון•• מסיגה כשס ימ7כמ הנקרא
 (אתד ליככלה(0כןה אס7 מא״i מס׳כהממא אש</היהiי * לננימהמאין עי^יס פממגי ח3'

• ל זק * שמתמיה למא 7זאת גימא נמי הכא 1א * נכי( שעל למא למכיבס(לא
ענו<#׳ אפזי; אנכי oj כר7 עליהם להשיכ כ^יאמל; ;אס • כיה המזר׳ס שיירו השאלזע 05 הSא

 נמבמ<ר(מי זנלכדי יניקש; רבים ויתלבנ( ימבללו בי ילעמי אק • אשפע כלי^געי כנפשי;מ;כר •
 • זל (בci 0< ע(ספת כעל לאיג( ק1 שמעי.( כאשר ״ 17לי( כתכנז כה עד אשל 0;תקי7הלחנים(ה

 ;עסי זל. ’לש עס י)7ה כי אמר השאלמדהלל( א^־דכרי יכפמעו סז^נ״ כלהחדדה אע ברא(תז *אשל
 כלככזלאער והמכדן■ ;לי כס הדפי כרי7מ ענע( מינתמעלנואלילאימנע קרב (האכילו כל

pnnp3 )שקלז זל בס הרמ דבלי לא( אל; כ! לדבריירשיאמל נט( המיסכוע כעלי כי (אף • אלך לכ 
ר ’ אכמריס נליעייה;(להיטי מ ש ל כ pj'p לזכרי 0ל(7נסכ?<יזןו שהיה 0כעניןהא^. זה דרכי א 'V׳ 

ל 01׳ מוסכינ ישמה ״ עלייהז-הי/יספית ׳פניני בלעת׳ לש* 0ן>נ ס;  הרמנס 7כנ בדלכס כחל׳ טז
הסא כסךאס למה ״ היכגעזוי-יז ישלש״  בם*“אמלאלכיאתרוהרת3ז11אי;סנאשכיסכעיכ0קעלי
מ7 יוסיף חכמה נ בלי כ' י כפק ׳כלי אלו 1 בלבלי ילמיני כקבממי אמנס  7ב(ג ן להג ומכינה ע

 שכליס לשיס .מישיה ינדיל עניז יפליא ילדה יירה להס׳ רלין׳לכליסיש תביליז על־י רבי (אס יל*
^ כנלעימ (כרכים 0(למל א .i, * אמימז נדהזש׳קלה זלקייסדכליז • יאמינען יישלי ס7לא להניל י

מכמ״השמעי/מא• ידברזזענ״הו זללאשזא (המיסכיח לאכןאנאאחרידניסלהטזי/• (אניאמלמי
, > ־ ׳מישריסי צזק ״ השכל מיסד ללעע נרדפה כמלבה גס זמה ־־

א ר  כעינק ייטב כאשל 5ז1\נ0י( ומיספת הרמ׳גס פירוש קחגא • שאח יכ1לעינ לא אם נעים קו
־•׳׳־.*ארפגי (.מוכפיעאתזמיו(לא: רשיזל פירוש כמפיש (אנקנ׳ • מלעיג לכלי (אחר

 ימי} מלנר בעי' תראה זל וכדכדיהס • כממייהר דה^כ״ז^שעעמא זל שמעיא לגיג( פירש יכאשל
וגי piTPi npî * המשנה לךפיר׳שולפיירש יהא ועקש גפמל כהם אין מדומ7

ל היו כ ד ל ח ד א ח א א ■אחד • ו ת מין מן ^ ר הי ח א ן ו ס - א ת • ל ל א מ ע * ,ד
 גכיו וצמאשט.ל למזדת־. השמאל מן זלעא ״ למערב הימין מן למא כתיח יה־ה תא מכיאישכל זני
p׳j פתחים היו ■גפונית מזרחית ובקרן • נכיהס על מאים ן תאי העליונים מן

 העאים שכהדן לפי • ההזכל מזלחבנפק לנד החנון התחתון המא קדןמקלי שהיי שייךשפירי י׳כי
 ״ * • ממכס למטה אתית שאון הדייכיא היא הדאש׳נה בדיוטא • כנ(רה מז כר כ1שכיע התא והוא * היא

̂*יי היה מערב מ3 ,הימין מך לתא אחי אמרי פתחיסהבןבמראה• חמשה לי יהיית  פי
 ריי״ לאות( למסיבה ואחד מבר־ר' הוא גביר לתא ואחד הקליכאלי( לתא

 ם הו שכתוב והיא מסובה הנקרא עקרה ואי:( למערב ממזלח לחכו אמית שלש התאים אח׳לי הפגיי
פשפשים ,(p ׳,P לפיעפמ: ואחז* . התא זה פתוח אליד, מישאמלג(•

ונסכאעי ־ • לתאים פתזחיס פתחים שט 0הי(א למעלה (ייעדנ( . ההיכל ̂שעד כמזכיס
י • לגנלמם אקד(מספטאחד שמזהה ׳ ׳ לתא שהפשפש:פתוח נאמר לאל( * לפשפש פתזת ההזא

ד נחלל■ .כת?ח היס1^ש41 הג׳נל פקיל . pp^ לחיכלד לאחד .ןגספש ק
.״ יהיה"פתוח ההיא שהתא המנ(7 ? התא-להלבל כין למפקיק , , ; ^ ,qj הנם שהן

.בכי(ק. זל כלכריהס ׳• . ,

כ » י ) ת ך



לגתאים מזסימן
ב ש תיי י t 7< '0 התקמינה משנת נמי כמין ו jn' • זל כס הר«נ לפיריש קשה כ ▼כ •

להיז̂י סביג לנלעית לכית אשר זכאיתבקיר כתיב7 מקלא hptpyy לן נפקא7 לפי בי
 תיגס סביב לבית נתן מגרעית כי נתי כתיב שלמה7 ובבניין * בקירהבית יהיזאמחיס אתיייסילא

 קזרית ראשי רין1בח להניח ההיכל תימת לנקיב שאיןלשאין יפילשי בקימתהכית• אתיו לבלתי
כדאית ילמד ליה כלאית למר לקבי י שלא כדי אי יהקדש׳* ההיכל כביד מפגי התאים

 התאיס קירית לאשי הכניסה על להניח * מגתין ההיכל מקיר אמה פעס ככל לכניס היניכי לכן ליה•
 • עכיי אמית שכע ההיכל וקיר רתכה אמית חמש התחתינה כן ומל • בכיתל תתיכיס יהיו ולא

כלימה !נשארה אתת: אמה ההיכל כיתל ממעמיס • התחתונה התא <ץיית דאזי להגיח יכ^עיליס
 אמי ברחבי גיתוסן> שכבל ־׳ לחכי אמית '1 אמגעי שתא כאיתן * הקולית יאשי להניתמליה אמס

אחרת אמה עול מגלעין האממגי התא קירית להניח יכשעיליס ׳ ההיכל כיתל של אמה לכניסת
 כשביל • רחט אמית שבע העליין שתא באופן i איתן מגיחין הבליסה אותה יעל ;ההיכל מכותל
 אמות שבע התחתונה מכנבדהיכיע ההיכל תימת בן על השני• התא שכנשילמקרת אחרת כניסה
שבק באפן 'עביה אמית חמש העליינה כנגד י * עביה אמית שש התכונה כנגד עביה'

* הנידה ב^את למטה כין למעלה כין מקיס ככל רזחב!ב יש • והתא ההיכל כותל

־1 •

Im יאמר ההיצל חתב וכשענה i דנית • סש התא ששס האימעית בדיוטא ענה שש יהתא שש 1ההיב f 
דף^ג התיספיתפה שתירצו כתי וי כן כמי שהיה נעורח כמו י ההיכל כותל הוה7 סיכא למחשב ליה אי ע״  ליי

 מכאן אמה וחני מכאן אמה תני * התא ובכותל ההיכל בכותל המגרעות היו שאילי ר* ואומר
 לימאין שיעודן נתנו ילא * וחני '0 התא וכותל וחני ‘התחתינהדכיתלהה׳כלו אשיגבדיוגוא לא ילכן
 יא^ י קתשיב ולמטה שש ההיכל דנותל סתס ל* פירש ועול י ההיכל דכיתל כתיביצה חשבי אלא
ה. כאמה אמרינןהתחתינהח«ש7גכ על תנ הוה* דהתסהכי שלמה של כבנין היינו ל

 קשיאלי ולדידי * זכרתכן התאים כמכין דיתוקאל לכנין שחלוק כמו המגלעית היי לא ^י
ק דהיכי יכא1ג  שגי דמשמעדכקית ־ עדית נמסכת וכי׳ שש וליכד פתניתיןלהמחתינהח«ש תי

 • יכ^ היגיע שלמה ככנין דכתיכ מקרא ראיה התם מייתי דסא אחר ע״ד לפרשה יאין היי* הכי גמי
* קקשיג לשלמה ככטן להוה מאי דעתניתין דסנר נימא לא אי ׳ נמינהי המגרעות נליכי כן יאס

P כאשי 9 1 א



הבית חנוכת ר3ה
^ % ר (נג pf>yרp ^ p קקעגזס7 כיתבריתפרק?טיבר3ה •חידיש׳ בע[ הרב)

מîע ?ףכ׳בנקידושיי ביזמים הרב ביי ■ , .̂ , , ה•rל
̂ כניסה הימה ׳דככותלסהיכ^א י הכתיר גבתק לכיני •בשס התם דללסייס זחא(י

^^’התת^נהיז^^ והאידאתריק מתילת^מערב■ •אמית סש יהיי ערג' י׳
מאיה ששאמומהייגז ^מערב ממזרת שיה היה המאיס ריתב’ • שא ■מיפי הלי ׳ קתשיב ״ ,

משממע-לכג ימנייהי זל' תיר3רזה’1יעלס'קאמ0המ כנמר^דיימ^א קיימי דלהיערכ דאסנץ ההיכל ^
ס ׳ נמי ילדים שבנפין ^ רים7שעע<ן'( המאי ה׳ימבד!'זכי׳יכן המקמינה המעיבייס היי לנתין אבלמייי

 חט היי יכלהע״־עזמ אמזמ י' 0«םי כלס ללריס סנלין ילייאכל י ד0יר< ה׳ ממזרת.למערבהמקמינה
̂ה לב יזריס במאיסשבנפזן יכן לי/א.שכעערב כין׳מא <ס7הפכרי המאיס בכימלי אייהמיה ■מיהיתכי

 ולהמשך א הי (_« המאיס כל אורך ילק במערב* ולי בדריס אי״לכנפקיכננק ננהיגדתעא למלים
יהשליש*® זהמיכונהשש חפש שהתמתזנה יה לאיק היה אילך) נקרא לאתר פמיח שאמד יננז n אמר ס

יזהי®® • בכיוין אעימ שש לכימלההיכל)ה־'כלס (יהזארתבשכיןממלתא ברתכן אבל שטע•
קתש̂' ברותכ׳המאיס להמס ׳ pגיטiלשעלהכי] ןo^■יממל•ה,/אתמש־ ^^המאההיכל כימל שאמרי

 אמזמ ן' כן כפי שהיי [קיישבי המאיס יכייכאירך קאמדיהמתמינההיריבלי' יכי .י' כלס שהיי
הקזרייי■ היי ודרים שבנפזן למאיס ל'מ באירן' לסמלתא תא מכיתל מיכהים הי שיאשיהקירימ

 ןהיגלני * במערב יכן 1אנלp מא של קטן לכימי! • מא של קטן תיל מב למערב ממירת פיגת־ן
יהפליי'® י' סמתתונה^׳היהמיכינה אם־כן ייביא יוניה' אפה אמסמיס׳זתני בבתל«סההסתני כריס^ לעשית

 ■*®‘פ התמשה כשינניר־־ג־אלוזגע^ןרען שיעירן אi)'א לאכמפדש* המאיס עיכיכימלי ישיעיר י
 לדעמריהבתר עדכאן ׳המאיס- ינמלקיסכדימפיסמכלהריזתהפניימן פמירמלמערב

̂י® i היי מא לבל’פי * יב<' הפאי כימל יבג■' ההיכל כביתל הכמליס בכל היי שהמנדעימ קאמר ירי כמ
 ̂‘’הרב ימלפניי ■ 'יאתדפאסורננ* השמאלי ק יאתי׳ הימין מן אמל מת־ לבל אימי הסינניס

בכי*^ אמה תני • המא ריתימ לארבע כבלהצמליס אמה תני היי ׳יהמנרעית ההיכל. יה׳אבימל
)ל מי<מן התא בימל׳ אמהגסכשני חני יתני שכנגדי* בפימלהמא אעה יחט ־?היכל  יכן ..יומש̂ע

יהעליין V י'על ׳'זהמיכין י,תבי־.. ארכי[יחעש היאמה המתתין שהתא נענין * בשלישית יכן במיכיכה
ק י ע־ ׳  נא אינטר דלמאי .^לי^הבחיר יכין לל־* בין טיבא קשיא לתריייהי יייהי * כלס ז

 הקירית ■מנקי היי לא ללידיה דעלייהי ה לתיד לרי שכן 'יכל ’ התאים סכיתלי בליטה א׳ פה ■בנ
• נירך ללא המאיס בכימלי כני-קה יעשי לזנה ק יאם • שכנגדי לכיתלמא •ההיכל מכימל ״ ■אל

ע׳י ̂<•̂' קריב ארכם שהיה שיינאנו י למערב פעירת התאים ריית איין לתלאית תענא שלא י לש
אמיתבקידיב- כימליישניניהסשפנה שיהיהעיביכל צריך ייהיה כיאליגם* עם יאפה

 המא יעידדכימל לבדן' נתיז^אפית התאים כתיבשיאפישיהיהאירך שאין ללאנירך*
 כדברי שנע על שבע שש על שש אמרינן ילא פמשורוביששים' ימתתייי* אקורינן• שש התא י

**’ס® • שבע השלישית מנילעיהיי לא המערב למאי אלא * ידריס שננפין דמינתלתאיס קשה ^עיל
מא'^' שנים העלמנה יבדייטא * נביהס על ישמיס שלש נ־בי לפידייהישלשעל מאים שענה היי במערב

®’עליננjpjp )51 .ןן 0(עי3סאמ זשיסיי פעטן שתתתיהס• השלשה מקים ימלאו לא
 איהי יכמב «ל הלסת חמשי בעל *עיין • להבין יקל אפית שבע

׳ . • מחקדק דאין בעי ־ י
פלדידן ביתאטפי ^ז דעת להקיס ינשאילני ׳ ?לtושהר״רTכ ץ ?ל«ןשריבמעט י ג

ץ ליי*"^ הע.«מורס התאים באפדיבפייישיתיקאלשאלי עלכריתלעידו• יבליי
כעלמיס* ,, ^

״_ י________ ___ ׳ *il ._1 _____1׳ * ד־יאימא _׳
אמרנו

̂ גלאית , ״ שלתתשה p סימן© פנית סלע מפל נל טיב יום



יגמזתאיס, סימן
מטמל י/1לעש רצה שלא •־ ppS נראה בעד( להגן (לכן י ה»/ם מן כ  י/יי>0 מ ״ המזריוו א7«י ז

 כ(תל שיהיה א"א נפי ישם הת׳לופ(י#־שכנגדי• בייב של נ(תלמערבי שלא(כר( כעי • לfpfביק נ<7ש
 אמיתי CPP רייח כי יזהי * אמית חמש אפילי איני לע</יד7 החליפית כית שי^ל * «אד עד דק אלא

 * לתאים האילס המפשי^בין שני. שבבית המערבי האילם היתל שת תפ בעק!ם הזא • שלהמיגח
 ,אלא • האולס למערב הכהא*אשיהיה־שםכותל . הבית שלאירך ה כדבר אמה ק׳ ;«</למל

 1ענע להכניס שלא (לכך • ימכאן מכאן ן כר יישאר הריתל במקיס ה!א המיגח יאזלי בעלמא מסיפס
 נין ולא כאשר־לא־זכד • למונח הפתוחים נמי התאים כיתל יבר לא • הח/יס ספר בדברי
 מסתבר תלמידי רס הר מגרוש כי עם׳ דעתי לפי לדקיק נראה והו שאמרנו* יכמי כמי לאילם מגיתל

תחעס בפרשת ידיגמתי * השלינרלפיסריהטא הואיהיונאת.מלפני שגבה אילי מקים תרל שפי*
 פרקת מזרחי כהרב עיין חמשה. לומר ינריך פנולין היךששה־ שבסניפין קאמר הפנים בלחש

תרימה- , .
ח ב היניע את דשלמהייבן ברניין אךמדכתיב ביחזקאל: זלא במשנה נתפרש לא התאים גו

 מניבה נמיכיס כלס שיהי ניתן יהדין י כן כמי שני כבית גם אולי • קימתי אמית חמש
 השלשדייטית. כל וה|גיבה לפי (יהיה קרא• כדקאמי ליתןתקיסלחליכיתהכית ההיכל•
 ההיבלב יגבה הרי • אמה ארבעים־ ההיכל יגיבה ׳ בקריב אמית עשרים קעליק יתקד^

• אמזת עשרים התאים יגן .

ח אות מסיבה מ

ת ב סי  המיס שמשם * המים הורדת בית בדרום יכנגדה • התאים לגג לעלית בצפין היתה מ
ר‘גבי על ייירדים מפכים ע / ׳ • המיס ש

 מגיע שהיא עד הנפין פני כל על’למער'הלך י’פנ יהפך שבנפין התאים לגג המסיבה דרך עולה היה
 מהלך היה * למירח פניי יהיתך לדרוס מגיע שהיא עד המערב פני כל על הלך • לסע<*ב

 אליה לעלות לכשיצטרכו • לדרים שהיתה־פמוחה ק*ין בית עליית של לפתחה היגיע שהיא עד כדרים
בפשפש לי«ס יכילין היי אם • נכין בדרך כיבכים שהיו ומה * הפית בדק את לחיק ^ומנין לשלשל
 • לגגי האח־ין גביייתא פתיידלתאיישגגל היה־ תא כל שכבר שכירים• התאים לגג ילעלית הדחיני

םpמטרש.פ כבד  לא סגיריהיה הזה הקננר כיה דכתיר הדרימו בפשפש ליכנם רשאין היי ם;לא לפי ע
• בי בא ישראל אלהי ס' כי כי יביא לא יאיש יפתח

היכל מט אות

^ ב י ה ד וארנעיסאעה י לדרי© אמהרמכומנפין למעדכיעשיים ממזרח ארכי אמי ארבעים :
יהזאהזעזל האזעס ‘גבהו מדת ואמיתה • אמה ק׳ הכל בין גביו על זעלייה קימתי

איייר (



חבית חנובת ספר
̂ג5יי כיור ^ינה אמה• ארבעים ההיכל בזכה :העזרה משאר בכזה *האזלס עה הע» ; ji»yp̂ «י

 זאילי • הנייר על הנשעגיין העלמנזמ הקזריע 99(דלעה כיע אממים העמיירמ* המקמינה הקילה
 בי*• • הנסרים על יהאכניס זהיאהטיט מעזיבה זאעה הקירמב״ על הממיניס הנסריס יהס עקרה

 • מעקה pjpf> jj עעזיכה מקדהזאע? אמה * כימללעה אעעיס כיזד אמה אמה ארבעים העלייה
ני! הרי י זלהנפז המקדש על לכית העירביס ינימ לא חד זל כ; זהזא עזדב כלה ואמה

* אמה מאה כלם ׳
לבבהשלעלייה* שכהןעוליס כליכממשלארז זכשעדב * פמיחהלדריס הימה ההיכל
 פריכים שמי זגס ״ קדשים קדש לשל ההיכל על״מ כין בעלייה מבדילין פסמשין זלאשי

 אשי כ ענמז הקדשים קדש מביע העלייה שחמזרה להידיע • שבהיכל טרקסין באמה שהיז כמז op מיז
 אומטן ןלשלוLמ היי שכהן הקדשים קדש לכיע בעלייה ילזלקהיזפמזי/•ן * זל מזב מזפפי/ייס פירש

עיניהם ט יזו שלא כדי • כדק שס ימבא אשר אל * הביע בדק אע להחזיק בעיכזע
קה*ק״ מביע

ב ח  מכפין כימליסהיתיניניסאחד ’ אמה ע* מ ססכיב הכניין עס לדריס פין5מ ההיכל רו
 אמת חמש • המיס הירדע מעל ימבאן ״ מכאן מסיכה כיעל גקראיס מדריס יאחד

־ שש הרי שלש המיס הזידע לדרוס ידן אמוע שלש ן לנפי המסיכה רוחב * אעוע עשר הרי כיעל לכל
שי' הרי כדרים יננבדו כצפון אמיע חמש המכיכה וכין המאיס כין כיעל לי״^ ביןכלסכ״ז• ע

 * חמשיס הרי מכאן אמית ישש מכאן אמיע שש ההיכל כיעל • ל״ח הלי ^ לדליס יכן אמיע pp העא׳ס
:אקוה שבעים כלס בין • ההיכל רוחב אמה זעשרים

ר י ו  אחל זהאולס .אמוע ח«ש המורחי אולם כיעל .אמה מאה למערב ממילח הביע כל א
ועשרים סדקסין אמה כ״כ״ היי אלנעיס וההיכל שש ההיכל בועל י ח עשר

 חמשי המעלכי העאים זסעל שש יהעאיס שש נסעלב סיכל כיעל
״ אמה מאה חשכין לך

ע/ הרי הדכיר אמה

מזבח נ אות

ח ב ב ה קיי®* משיך זהשלמן• המצודה כין ממוצע כהיכל הקטירעשהיס מונח היא !ז

• ספח־ס חמש כת אמה על אמה מריכע היה ״ כיימא ריאיתא המיייו כלפי
ג נה סימן לקמן זעיין • להאריך אין יימקרא כמיריש רשי ממנו <כעב

א אות רח מנו נ

״j חמטרד, ®!a. »7j»c pJei »jJ V pV 0'»St נ-ת8 י51עי 5ההינ 0«
«עינ1 , הי »״ה לנ״ןני אז ־ני j׳  ,U p p j״ בעה6< . ״■״ ״ ־ • ; ק
»Pי ««י<ינ>* כעמימס• נניעיס• «»היו ניי«נ<^ג«•wיJuןלfa^למiR'|toי



0»p להמנורה נא
 יסכפתירים י^:ריסז ארוכים כסנדרים1הגכיעיםכמיןכוסי</א ./ה5מ גתול־מ עכתוכ

^o’PWJ• עשל שענה גכוה המגירה גוף ווהיסלרן• • ממייריס סלגמידים כפלמי ןהפריוים 
 גכיע שבי טפק * מעשז הרי תלק טפמיס שיי . שפמים שלשה להס ך1םע והפרמ הרגל׳ם • טפחיס

 מכאן אמי קניס שני יונאיס שעמנו כפתור טפק ר שענה הרי טפמייס־מלק ששה• הרי כפתירופרע
 יזנ׳ויםסרי״א. קניס שני שעעני ככפיר טפת ׳ עשרה הרי מלק טפח י משעה הרי עכ^ן ואתל
 שלש ■ I ט הרי מ-ק פחיסj »1״ הר, יוגאיס קנים קני 1שעע*. ככפיי• טפח • ״כ מלקהיי טפת

 ג׳גניע-ם היו המנורה מן היונאיס קנים מששה אמד וככל כפמירופרתהריזמ׳ לשלשגכיעים טפיז־ם
 ל כה וכשפעיין ־ משעה !פיח^ס כפפיריס ו״א גביעי® כ״ב המניר? בכל 1נענא • ופרע ^כפמ(ר

 אלי אס שנמקשיפי אלא הטכ כאר וכלמה מופס7 יפשכיל פבין בסזל• להרע הכחידה כיפ
01 עקרוש בנד ראשוה עעוכליס וה אמר וה היו וקנה קנה ככל שהיו ופלתים הגכ^עיסיכפפודים

שלפניי־•- רה0כ כאשל

מ ״ הקנה והכפמוריסמפויייםכ^ייד הגביעים fit׳ אם 1̂  5»אנל הקנה כפמילפ’7אמ גביע ^
בספר הנו ייהימייור כשלישי• וכן הראשון p!כיני קנפוריוח מעני ריו־ק שני ינכיע המנייה•

יעש־מסנירפ ירשי?לכפישמפרימהפיישנפסיק • כיאיריןשלממדןלפרסמפייתהשסממנאני
 ־ כפתוריס כמה בפישה כפיכ שלהם יעניק • היי מפיחים כעין ̂ כפתורים ?ל :זכו טהור והכ

מיי בפמור כין מעהחלק כילטים' P כתכגם לא למה )ל מירחי עליוהדב ומעה • ע״ב לכי
ה בגביעים ע שכין המקימות סם מ לעד • לגביע גגי פ7כ סיבר זל שיש? רמא מידעא מכאן ו  ע

 בכלעענודה ל-נכיע גביע כץ מלק גמגא M סוה שבדרך לפי ״ גיימה הבאני אשי הלאשין
 יכפמיר כאמח טיס וה שימקו הנמוג לך זפירש * המנורה כגוף ארכעה שהם ככפמוריס כן

 • לקנה קנה כין ח1רי כשיהיה ־. לכפפור כיןכפפיר ח״ק יהיה ובהכרח • הקניםיס שני ת מ
ע בין מלק עהי׳קדלדידיה^ כדעת יסיכר איפכא^ שיירכמזרמיגערנה ני <ינ • נעו גכיעלגכי

ןירזודד



ת סיייע יראימי • מלוני/י י רש על ילפיכך ע ' אמד הינניריז &נגין pמהא.דאמ *. הראשין לי  הכ^זריטי נ
 <*ן מלק יש סקטס שאסכשאר • 1וכרי כפמיר ^*הגביעים נ״טפפיס כך יאחר • חלק טפתיס שני היי

 אלא סי שיהיו א’יא :טפמיס כשלסיז־ שפן1ח« ישכוכל * האמיני בקנה שנא מאי ״ לגכיע ^ליע
 יבפמיר דעקשיעלזנבזע רפה הקימן בפרק: ?ל ללעזפפיי; למי אשכ^ דהא * בנסגוס בזה יה ביקיס7 ק כ 5’•

ייאי יאסיגן ' ’טפח'■• אחד לכל שהיה הנביעיס <מןאד משינה היה־ למטפלעה ?מנירה כי-יף דהיה ופרח
ק שכלם לילי דלעיל• נמילדידןבהנהי שנא ו י שהיההקגהקנל' אפשר שאניהכחדלא מ”יא ״ •

טי® • חלק טפמייס שייר למה חקיס מכל •י לנביעי• הקניס שידחלב הכפעיר כין רייח לימן יגריך
מלזמי • טפי שמיר (הכי • הקניס לכל עי3האמ הקנה להשיות הגכיעיס כין אחד טפח לקלק ניח

* ישמנ« דגביעימשבאמבעי
ם’ ל או  פניס לה שיקראו (ל רלב*ג כמב ־ נרימיה העלה המנורה פני מיל אל הכמוב שיאמר מה ו

 הדלקמיז גד יבהיית • מניה יקיאי הנר שיאיר מה עבר אל כי • הדלקמה גד מגל (אח<ר
 יהא שמה מערב לגד היה המכירה שיןיאניף האמגעי פמילמהנר שראש ל ר הקדשים קלש בית ד לג

 וזהשאמראלמילפכיהמנוי־היאירישבעמהנרומ״י נזביסלמזלהאמגעי• יהיג יכלשארהניומ’ פניה
פמקרא' מגאנו ילא שהיאיל לפרש וייאה * נכמיך דכרימס *ונביא פלבי יללא ראכש כדברי הוא יה ומיהי
 ע׳ר .המנורה מכי מול 1׳ קשת כמין יעלי uמרpבאיפןשי בעיקיס. המנורה מן הייגאיס הקנים היימ סיגזה

ניישר המגירה מניף שיגאו נאמין לבלמי אימנו להוהיר • האמנעי לגי בגבהס ג-כסישמוי שעל נדימ כי
̂• כיאמ הג?ר

ני
י **נכי ט״ן «<ונו! ׳תייו? ‘ ״ S1* If, iM »נ w ef J
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̂מץ דומגורה גא ־ס

שס

 צנר לפיכך • לפגיה' לאזלאקריבןביה! ̂אy ‘לי• mh?אתר הא1גריךש :לפניה' fp)f< מנדיך ׳^בתיב
נרית שיל נכנס:ימנא יעקיד במסכת י/נן7 הא, <אר/יא-כרכי * מערבי שנילאיהדלנביזראשין®(*

בי* מזרקיזת  לדעת(^ מערבי סנקרא היא ■יהשני • היאהמעלחי תירק הראשים * מלקזת̂־
שהיו ■בענין • בוס׳מנק ולמס נכון המנורה ■יראביישסבר^גיף •־’עערט ןלע^;הראש!ךהוא5

 יצדנריו תימערב• •קיו נגד היי הקנים שכל מזרחיית הפסנריין ילאשייכי * לקערכימירת פניה
 שפי ש^רהנרית בגפרש י מערב כלפי תנילל הפתילס שפי לפי • האמנעי היאנר מערבי גר

 מלמל .’יכו יאירו המגירה פני מיל אל לכתיב מקרא לה יעייפי 'האמנעי בלפי מבידל שלכן ־ספתילה
 ילכןקריליהבר ‘מערב כלפי פיהאמנעי.היהמנולל אגל י.י1האמנג כלפי פיהם שהחזענדלין

 מנלליןפיהם להוי נמי איסי ילרלסגר - מינקת מיתה ומעכב לזערמ/רק לרבי יאמנס מערני־•
 ללאו • וה כשבי.ל מערבי • האמנעי לקרות לאין .-אלא גספרי►1בהליא אילגא כלמי׳האמנעילהכי

 תא־יבפרז דברי יאקלימר • כיותיה תמילr־ואמיאמתניתין • י פי ללא הנר גיף לא היא מערבי
 ימערב• דממדהתירח לר׳-בקדא מידה שתהא • בסעליתךתולקתללתנןבמגחזת בפרגית לשי הניאה
 סיכל נתי ישרני • רבי לעת היא דהיא אלאנימא .האמנע* למיל מניליין שיהיו לרבי.בחדא ופליגא

 יכדאמק־• מערבי תקרי •לא סכילאסלקאלעתין אלאלפשיס כלפיהאמנעי* פיהן ממלין ייגו6
 צעימת גה יגם אקל קכס גגל־דברי בהשיבו ;.בשאליתת העורקי יה על מישיה הגדיל ענה הפליא וכבר

 . שס יהיקזה * שס •עיין • משמיע איין תמלא לראות עין ■תשבע * לעענימס האריכי וה
 השביעי לנר קרי מערבי נר עונקין• היי מירק;ומערב לאמל לרגי לפירישישי לבמכמיתמשמע

 ל1 דרשי יתיר] ״ מלליקין במה בברק לפירש למאי אלידיז קשיא בן cri * הקדשים קלש בית לנד
 . המלכים כמנהג ־ לדרוס אי לנפין אי היי המנודה לפיית לסכר לעתין הסלקא לפי ליקא ■קאמר

 מנילדים גגהי! סמכקכאלקאפרי לפי אגל הפריכת• אנל יע«0אלא.הש מערבי שיהיה אפשר אי שאי
ך היו גמי ישלרבי • האענעי כלפי  השתא • מערבי םנ-יא.לןדיתקרי לא אלא׳דמשיסהכי ־ כ

 כלפ> פינה היה דלא האמגעי ולא נ מירק לנל פיהם להא בת1הפר 7שבנ ג מערבים אפשר,שיקראו אי
 נשאר • מזיתי אלא מערבי איני שהרי א א לנדעזרת הראשין י■ הסירתייס שלשה יגשארי * מערב

 * כשני הרישא פגע בי המגית על מעבירין דאין ימשים * ג לגר ב נר בין מסופק מערכי כן אס
 ולא יגעתי מנחית במסכת שניתי י קריתי כן אעפי • מתקרי מערבי הק׳מן דלגבי מערבי הוי איהו

לגן שישי מנאתי  במנק־ת רשי כדברי הר*אס שגי'ס והלברהיא לתקשיליה״ היכי ■כי ידמה* ז
ב גל של יהפנימי עזנח׳ם היו מזרשועערנ אלמא האלה גלברים  עיב* מערכי גר ליה קרי מעי
י מערב־משעע צד של שהפבימי לים קשיא ולפיכך  בפרק ש^ער ״ אליליה יקשיא הפרוכת .שלפני נ

 ב כ ■לף קשיא לא יידן לנפמא אמנם * ובלאמרן מירק לבל קרימשג! מערבי רבי־נר שלדברי עלליקין במה
* במהמדליקין שבפרק ידעתי דסייו צמימר מנינן כן מאס מערב נל של והחינין לגרסינן מידי
 כריך יהיה ^לא • מערבי •קינון שהזא - שגי ליכיתי מערב לד של אלא מורחי נר להיזגו קינון ו%ל

 זל בן הימ בדברי כי חזר שיש* לימר או • בדבריו צעקוק
ל ב  פנימי היותר שהוא הואנרהו׳מהחיכין המערבי שגד תמיד במסכת פירש ול כס תרמי* א

' הפמכלע כלפי מצידדיס כנרות שבעה וכל •עכלסי  לשאילשכהלבית יש ימעקרא ״
 זכי • ומערב &תהיהמורק סובר שהוא משמע יכיק מנקא הוס ודרום ן בפו רה מממנו כתב ׳בה^:

 • רבי דהיינו יתערכ מזרק דאמל אתיאכמאן7 ■מתכיתין '<ללנגמ מכי* דבתמילמפיש תיאא
 ברייתא להא • ברבי ■דלא כת הפלו מגידדיס-צלהי ן»:י«ת שבעה הב^יא׳לכל למה קשיא מקום מכל

נומרשתחל־ה ידיחק • מערב עי־כלפי מזרק כלפי מגילדין לשלשה יל ס • כרבי דאתיא לספרי
f ו • צרכי לאוקמא 1 דמניג הכא שלן בל »לתמיד ■זלמתניתין ״ שלנו לנערא יילאדהתס גרי l 

־ הב׳ עליףילמיער לבכי יעיד ״ל כאשרכתבה^אס היא• ״שנשמא לימר דלאי/נשדך מילי ̂תקשי



הבית חנופת ספר
t דפרוך הא ד^"כ • דפוייגי נהליא אשבאן יין5 ה5ע 40פ7 ו«נר5̂  5P53 h ip lji 

̂| j»Spj שעלעא פנאי ליה לאימסני אמאי * כז6 נריימא(הי;ניא7 (p ̂אצא ג ע ^
 כיזשיי•^ ולפיכך ״ הכי למיהר מנינן לא מנאי כה יהי־יא דפליכי אסכחן ללא היכא לכל לומר

 לחוקמינהי י מ לי׳ מכי לכלאו מסוס כהליא׳״ פה מייי/יפריימאלפליגי למלחולתכאהיא^יהליג
 אנלילן להו לסנדל אגא לה לפרושי המנורה.ליבא כני עוצ לאל לקרא הכא שכן וכל . בפלזנתא

רן • עכ^ד ק גריס ולקא ’סזרמייס ההיא לממיקמןהמשנה יכיגכעודללפיסהדמגסהונ פי  י נ
 גיימ סמי ימ» נגנב אמת בניהי׳א מצאתי ואני יי לולקיתותולא נרות לתמילנכנסימנאסתי

 ועודשלנייי * טובא קשיא ולנכחתיכי • לפניי ה הקרא לוגמתה ואולי • לילקיס מערביים
 ימזתיג להרסגס ׳יחויכן קשה וטול . 00 עיין זל ^הרע*כ עליו ותמה * לפירישהמשנה הים1<;ע

מטי^ ססתמלה בהבלעה. ימיספיןפירש לממילין מנורהצפיןולמסכלאמקיבסלרההגיבהבה
הי יתיה־ כ לפסיק כראב*ש ללא כמתניתקלתמיל נרות שני כך ואחי נריע חמש אסקמאיננ  ו

ת שני ימאי יזמשיריתנ שבה*ל■ ידעיו ככר אמנס • נפזןולרוסטנתא מנירה אי * לקאמר ניי
 לעיל וריירשהכאני • ה שחיי ככסקרס • רמבהגוניהג ולעילם • למעשה הלכה כתב לא גה*"כ

 ריפ7ילכאזדהפליגחמתכיתין לתמיד• ב*ג7ט' משנה ראינו שמנאנו ולפי ועיקלקמן• כסימןל׳גי
 י ילכיק •1נ1 השאר את לילקיתהלשן מזרח׳זת נרות שמי ומצא נכנס קתני כראשונה כי ®*י״

ין*ח׳י1ל' ק כ7 ב אס־כה פליני סתנימין הנהי !כלהו .וכוי המערבי י«ניח אמהמורחי מלשן תני יד דן
ת והבא ' י !כרבקהנרות את מטיב יהדר ברישא קטידת לכתם  אלא • צ1שח ירחכא לסוף קניי
 במ׳רחיות יישכבי יישייע זתמיל למ*ג7 א*3 הרס ללעת אחליכי פעילי נמי ני לכל קנת לנראה
 הכיכקים כוהלוג נחחגטי לכן • עכח־ה לשוס ילא בקטורת ולאספסיק לבלהיכחלא מלשן

 לגי רתאטת יקשה אקר ינכיא הסדר על כלם דעות הנה להביא ונערתי אמרתי ואני זל יהמפישיס
השגתנו• וקיצר • המושג עימק כפי עליהם

דולקות• מ;רחתת כרית שתי מצא אס נכנס המכירה כדישון שזכה עי * זל להרס״בס ההטבה ®דר
 ומטיב יר שיעשה«ק עגילה עישה כך אחר • ומדליקן אחרית נרית קעש וסטיכ ענימס

 שתי יעגיח מזרחייס נרות חייש ייטיב • מכובות איתס מצא אם אכל * יסלליקן שהגיח גלית שתי
 המזרחית ייטיב דילק־ןהן אהכטדיין ואס יעטיבס• העבמסותחר שיעשה על • המערכייס נרית

 על יחה דע: מתקנה אלא איתה יכבה לא עעלבית לה לקרי והראשינה מזיח* לצד השכייה דהיינו
 גל ומלליק ומטיב ק״ד ולערב • ה״לקח מ| ילא העילה ממזבח מדליקה בנחה ואס ״ הערכ

קי של בהטבה '» ולפ לכ״ג דתמיל מתביתין דכלהו מהבא לן נפקא 'סברתי לפי כ ע • ת הנר■  נ
י' י י  !דימקייז תסיהזו; כמה מריס מכל * העסלס ל^חי יוה העכילה קילס דוה אהדדי קשי ילא * י

• יש״ט ע״ט היש״כא בתשיכזת תמצא שבגר בהס אאריך ולא :למבין נסחיס כלס פירושו הסיכצ
ייצי אשר ס היא כתב יכ^שר  מיני הנא שיקשה מה מלכד • אלי ^שנה ילא אחת פמס ס̂נ

 רני רלכרי הרמכ^ס מפרש לכתפי־ ואיגיייא לעיל' לן יכיקשיא * ש כראב תהכחידה נ
 שליג• דעתי לפי לומר צריך * ריאב״ש יוסק אלא • הלי ליה סבירא לא יליה טיתיה לאמו

ב יהיהנרממרביכרהאיוריןלצל דמגויהמזיחומתרכ•  הפיוניי- הנרותמנודדיןכלפי וכל מעי
י ילראב״ש .לידן לגערא לספר• ברייתא ותחליק ק י * ידרוס ופין דמכורה וסיפר לממיה י
ך ההשבה י ז א שיהיה נ קי ״  גה״ל ולפיכן • מלייס אי מלפין אי שתים והדר ׳ ח«ש ״

ולא שתים כך ואחד גרות חמש מטיב סתם כתב ימוסעין
̂ ■ :נינה! ־ז יי פייש

י ד ה * ול א להיש*נ ההטבה ק  רמנם נה ללא ישית של וסברא אחר פירוש פירש כשאליתיו היא מ
• לפ״ו להטבה לתמיד דפ״ג הישנה היינו דלאי וסובל 7 בס גןנכיא נ בהרע ?ילא



לןמנורה נא סימן
 הדצק?(f)Jזסיכרכהריג^^כגזי^די;טכס מיידי• הערכים ויודאכהטכהשלגין כקר*10כה1כה:

 וכשני pראכ" לדנרי מערבי הנר על אלא נאמר לא תמיד ה דלפני בערב אלא מדליק יאיגי היא*
ת שגי מצא אס נכנס המנורה מדשן • דברים של טדדן יזהו * רבי לדברי 0 קי התי׳ מ  דולקי}■* מירתייס נ

 אלא כמערבייס• אפילי מדשני איני ככה שאיני ימי .דילקין אלי את ימנית שבכי השאל את מ־ל-ין
 לדכרי כעכידה תפסיק יאינו • כלס את מדשן בלס שכבו מצאם ואס דוצקיס הערב עד מכיתס

ד לפרק תין מתג מי ת י  מצא אס נכנס ילערב • שיעשה בעבודה מפסיק ימא ילעתניתיןד י נ'
 בקשירת הכל לדברי ומפסיק ן:אוכמייס•’דולק אס חמשנרית דילקיןמדשן מזרתייס נרות שגי עדיין

 הששה כל מדליק שממנו דולק המערבי ימניקאת * לבדי המירתי את יכ1מנ כך יאתי כעבודה אי
 הישנה מפתילה ימדליקי תלשה פתילה בו יניתן המערב• מדשן בך ואמר • כידי קאיקי כפתילה גרות

 ומדליק המירחיית מטיב כך יאתר • כקמרת ומפסיק החמשה מדשן כלס שככו מצא ואס י שכיד!
 אמכם • («נ'טש״ט שאלותיי מדכי*י יה כל • הכרית שאר מדליק כך יאתר • העילה המערכיממיכק

 ואזכיר הרע"כס מדברי כדבריי התימה מן מתר יש ׳־ הרשכ׳יאיל של מכבילי רשות נטילת אתרי
 קאער עאו * להסיכן בדי דילקיס כהס היה אס הגרות מכבה-שאר היה לא שאס ראש!נה והס ’ קצתם

ולא • שככו הכרית עדשן הל״ל השאר• את מלשן כך יאתר • דתמיד כייתכיתיןפרקג
:כלהו דמשמע השאר

 כהטכהשלבין לין1ע התלי דפרק תשנה שאס • השואל החכס כ־שאלתי! י על הcהק כאשי אנ^נית
 מה יכל • הערב עבידת על ללמד בכאן וי משנה קבעי איך • עיירי הערביס

 טיב ייס תיספת כדברי כמי הוא תירקחליש יאשרהש־בשס שלבקר• כעבודה שלפני־יצאא'־יה
 הא׳ ליהלסתני קשיאלמה לא דלדידן תירון דאינו ללברוה־עכ כלשכן • השואל לרב משיכי היה אס

שקיטת לאתר מיירי עילין התל! דפרק מתכיתי; שה־י • הש׳אל לינ כדמקשי אתדיתי ומגא לה תגי
: המזי־חייס נרית להטיב שנכנס לתי חריקת התמיד

ל^יישית אסמנא ואולי שניני׳צת• אלא שמה לאהיכיר למה הערב• י'בהטבת לפרק משגה אס א̂נ
• בה® יעשה מה במשנה הוכיי־ לא למה דילקיסלדכריי השאר גס

ת צי בי  קשהלישנאדהתס ב“א •n’מי הינרביס סן של כהטבה מתניתיןדפרקו'לתמיד אס ל
 למשמע • הערבים כין המגירה את מדלק שממני לק ל המערבי את יפגיק דקתכי

ס ין כ והאי לא יתי המכירה את מדליק שממני ה*לל p דאס • ניס הער כין השתא תיירי דלא  העדגי
־ סאד עד לחיק יתיחנו * הוזה שאיני זתן לאתר משמע

 י כמתניתיןדפרק הערכים ונבין כעמניתיןדיימא• שלכק• כהטכה פיסק שהיא חםינ}יו/
: עגיס ייחק ויהי דתתיד

שימא ״ לדידיה כן אס ונקשי ך לצדדי ג'לתמיד דפרק מפי־שעשנה שהיא ^:!׳טית כא
• להרע״ב שמינית נשאלה כללקמן עליני הקשה יל כעצמי

 נרות חמש הטבת בין בהפסק גס ז דיומא לתנא לתמיד תנא נין עתליקת ניתן שהיא <ית’}כי7
 rn • כעכידה ביניהם מפסיק אינו לתמיד דלמתניתין יסוכר • כיית שתי להטבת

. ״ היא פליגתא יאפיש׳ צירך ללא
ת י ג י מ  העכוד• אתר עד בבקי המזיתייס יפניח החמש מטיב בלס שבכי מצאם שאס דקאמר לתאי צ

י כן אס ייעייכ הכל• לדברי כיןהערכיס יכן • דיימא לעתכיתין  כלתי מערבי נ
 למה עליכי שהקשה הראשינה מן יה קש« וייתר • יתמיד ה לפני אמרה והתירה i רב זמן דילק ^יייצי
:ת אח־ פע« להיליקז כדי מערבי נר ן מכבי ^
̂*ו/ ^ מלשק אפילי הערבים שכין יאמר לילה• כמלת שיין שכנרזתהיהמשיס שאמר ׳

ת לשאר להו משכחת ואי יכי׳ ח  שהנס אז ימנע לא כן ^*לילהאם7ע גמידולקין נ
א 1 י 0 I יהיה



פעלכי בגר ׳יהיה

ירית8ו;?

ת חנופת ד30' ם ה
oJpiO •>70J ה יניס.•W־ ,i ■ רני : ל)י. ה ס״. « .1^ . , נ ש , , *סריס ן

y '׳במזה דילק־ן
בשא̂׳ איה< קאפר7גכ iע זאף הערב^• בהדלקיע הפהקה בעיגןr !יה מגא

jtp לא מבלתקיס י זט ;נהעלזג/א<הגמלג רממגא עיס׳דכעב ב̂' כערב 3

שללני* אלא

ע ף 7י

op

נ בכקי בכיןר כמי
ר ד א^רזגיס יריב ■ימיספימ • עמדש'ייהראפ״ד7כפי' סהטכקלהרע.-פ?(א ס

 כלך המזרמי־ס הידית גשג־ אלא לכדי המערבי היסכגר לא כיימ^יאהגס זל ׳הת-יספית
 זכהישנ^ בקי־'יגלז של כהטבה כלהי7 במלא כהרמ׳בס לה יהרע־כזלכפד רבי': ללברי ׳הרשבא

ת שתי ו‘כבבה^מגT.ב^-יאבמלא  נינ® הפנידה בלישין בבקר שיכה פי מבד־ היא יכפה * מירחי׳ת גיז
ת שתי יתגא מ ק תמיד לק ל העמערבי שה הנליק שמעין תיתמ קילס דילקימ עידידית נ  חי־י• • בם ד
 שייי יגיתן ה*שכה השמןזהכתילה שממר'מ'תר הייני <«לשןלקאתל אלי''לזלקיןבמקימך מ’ימ־ השאר את

 סיטיגן ימלשנןיאיני הנס'קיים• היה שלא שמעיןהנדיק לאתי־ שכ׳בי הפזדתייס ׳מגא ׳ תלשה ופתילה
 ימדליקןמי • כהןיפה ה־׳יד־נאתז שיהא כדי ימנכיהן הפתילה שבראש אלאמסירהלשן לבמרי•

 ימ׳שיבקמש^ מלשן כך יאתר העילה• ממיבת תדלקן יאסלאמבא • בשאר מגא הלילקיןאם
 לאמי® • להטבתהתמשה השניס ביןהטבת כיכר שכביילעשית ׳כשמבאס ע<שה היה ייהי * האתריס

 להטי^ הזיכה שנכנס שאתר מכתי] 'כשיראההמאה • בר,ריס לשני ההטבה תלק בבקר בבקר יתירה
ך הכרית י י ל  כביי® שאסהיהמניתס • התמשה אלא הטיב* שעדיקלא דילקיןאיתשיב’שכיה;דות ע

 שני® יהלר ה'ברישא למטיב ■יהאי * שהן כמי מלליקן היה ולהן • כלס •יתשיבהביבהשהמלשןדשן
 ס^פ-ש^ וה3 • כיישא ריכא עביל אתתיל ׳ימכי ־ *משניס פתית דאקהטבה יהלד^יזל שתא ♦לא

 ל-רש׳נ^ כלקשיא סילו קשיא ׳ילא * יתימ] מעייל כאן יאק ״ לתמיל לפרקב מעכיתק שפיר
כחלי̂ו לבל גזה בי הקטיית להקטרת 'אי התמיד׳ לשקיט ׳אקריבךהיהבא ״ לעיל

 • בל־אערינןביי״מא להטיתהשתיס קמשנרית כיןהטכת מתנימקדממאלמתגיתיןדת־מיללהפסיק
 קאיג* זה שדת(ועל כרכה היה ליה בד׳׳ית זלמר ליה כדאית למר שמקטיר אי ̂ שהקריב״ ואמר

ד)7 1 מתגיתקבברק מ מלשןימטינ הגסקייס: שהיה דילקיס עדיין המזרחיים מבא אס ח
ריזי ת בבדי מי  המנייה את הדליק שממגי אחר מטיבז יבערב הערבים בין עד ילק ד המערבי ת מני

 דתדשן יהא׳ תמיד ® דבעיגן העילה ממזבח זעדליקי •פדשפו ״ הכס היה שלא שכבה מבאי • כגה
Jאףע’ כשידיההבס־-קייס צסי♦ המזדמי iבrאכל • פרכומיביסא טפימשיס עדיף הכי עתית׳מב' הטבה אק 

 ‘זפיקי J ■בכייזןפלק לך 'הא • ־שניהם ימטיבי) לעולס * ־הנס היה יגיתתשץעק״הצדיק<שלא אחר
 *’משגיא יכדרךהזהתינל המיסכם׳יהמקוזר• כיחש זזהז ׳לתמודולאבצעימיל׳אהדליזכדאמרן•

 = לתמיד ב פ בשלהי נמי השיאלרתשזבת-עטוהביאסתזט הפישהביא בא?ל׳עלWזהזת■שתמהp^י
ל ה' ־יכיד ‘ הרע״ב לפיריש בן גס עוליס יקאמרשקבתס ־  אח* לתרגם ילי לאלי «ש ‘ עלי ה״

שבטי למספד יוגלו הנה להעתיקם זל טוב מם מהשהשמיט׳הדבתוספת אף נגרף ואם לאמת״
יאליהך ׳קיאל^זעשיבתולנגידן ^

n W m קו' ■הקשההדשבאזללמהתלהביעסהבחתברמלגרבידילק שיי^י פעה דתמיד בפי
שיה^ זר-יחהעדןרהעפזרש • בכתיב מפייש שאיני סמנויסבק׳סעדביס את מיצוק ^
ס י ב פ ל י’*’דתניאלפניה׳'* ״ איפקשילןהםלקש׳געילדתניאבספרי יומיי• ^

W מ• ״ בק-העדביס המנייה ^ת מדליק שמעגן בי^דיר ■מעד גד שמעני למה ■!
־ מי ־ <י«־ ה ־”״ ־׳ ל ״ - ר ״ ״ ס ד ע מ ־י ^ ־ ״ ש י סי ס ־י ״ ־ ־ ל ל ל׳ ‘״ ־

מ7אצאמז קאמל״ ע p? ־מדליקי] ־שממצי י w.. אחרינ« למלופתא
י מ • להלכתא לא ?סמיד במי י

שנייר ’ ־ ■ .



דהמנורה נא כיעץ
המנורה את pיiמז ועמגי אמר יבאלי . כערב הכרית שאר עמנו ^הדציק שצרין

ביח• יכו'
ת י נ  אררנההיה היביההפכקה: ספני ואס היהעדשןזסדליקנרמירמי• לעה. זל הקשה ע

מדשן היה הרע״ס כרי7תשיבה.ל ̂!חריס* ריומשה, ככוי כסהניחי ניכר ייתר
 יצטרך שלא הנס אל בר7ה לקרב יה כל כלאמרן ממש הטבה !לא העבידה קידס וסדליקהמירחייס

 גדול היכר ווהו • דילקין ישתים • מלישניס חמש יראה ובריאה • דילקין 0י.היימ להטיבס
קר למפבקההטכית כרי כד כיסא אפילי ומשתא *י העכידהחייריסטיב ילאקר :דכעינןנכקרגנ

 קשה ככוייסולפיכך מנייו יאלי השאר שסטיב לריאה: J0כנויי כשיניחיס יהיה ההיכר מן שייתר הדשה
 יטפי • לגמרי מטיכס איני שהרי - יקשה. לא ליקיסלדכרינו מכל • כיסיי המפרש לדכרי לי

 ההטכה אחר מנגד יתיצכו גסלחאיס אלא יעעדי♦ שמת לאשי לאמכעיא • להיכרא הכי עדיף
 ימבא® להטיב כשיחזור יט' התמיד שיייטת ואחר• ס* כטי יהשאר דילקין גרות שני שיראי

 כדרך הערב ודולקיןסן • עדיזן בהן נגע לא דראיזבעינייכאלד מדישניס־• והשאר •
הצדיק• שמעין כימן שהיה ׳
י ת רבי^;^ת ^<תcש:' חמי״נןי יפתילהישניס• לערכבשסן מדליק שנעיא הקשה- ו

 שתים מלשן ישיהיה * הערב עד השען מדת ר0ו:תנ׳
 אערכו ככר שהרי ממי קשיא לא יה בל 3להרע* * בהלכתא דלא יזייש יאתר תחלה

אחד בן ומעי וחיזר דישין* אלא איני עמלה •שהטכתן :להרשבי׳א שהיכא/ הלעת מן בהכרש
התמיד: שחיטת

 ואדרביג י■ עדיין דילקין מצאן אס החמשה מן שמחזייכלכטתידנרית עגלן —הקשה
- ג'דתמיד בפרק ת:יבהזהנרתהפשיט לכביתם* לאסיר סשעע^יההי^דספרי •

 אף דסשמע ‘ השאר את ״ידשן דילקי! מירחייס גדית שני נבנסלמהא שיכה־בדיסיןהמכירה דתנןמי
 את מדשן כך יאחר • הדילקין מן זמדליקן מדשנן שכבי דתניסיעאמצאן - ״ילשין דיילקין עלגב
שנןאףעלגב הדילקין סן דבסיעאמדליקן • ברישא דולקין יש7 משמע אלמא השאר  דדילקין יפד

 אחרת גרסא לי שיש השיאל מירן בבר ־- בתשובתי זל שהביא לסכרי לברייתא קשיא אי י ׳■ הן
 אסרי יאס * מדשגס דילקיס העלאיגאפילרטלס דכשלגת ש׳יט בשאלה דקאסר לדידיה כסי <!-קשי7 יעייל

 משים שפיר דטפי ועזד - אסיר יהא לדשנם כלי יככקר מיתר ^דשגס ׳כדי מלי:מאמ׳שגאללעיב
 יהיה לא כן לאס • כמי השאר ילא הערכ דילקעד שיהאהיא׳לכדי ‘פדסיסי.ניבאגסערנז

 וכלם כסלתחביריו שמן בו שניתן שוהיעדיתי אלא • כמימי אחרית^דלקי ברית גס אס ניכר הנס
- הערב עד דילקיהילך לכדי יכביייהנ

 השתים אלי ימניח׳ השאר את עדסן מיריוייסדילקיס בשמבא־ מעיקרא אמר למה הקשה עב-י^לית
 ימניק המירקי מלשן אסר כך ואחר * עב* פחית הטבה שאין ♦ התמיל לאחר

 מיתת קידם דוה מידי קשיא לא הרנגי׳ב לדברי; זאת • בחד ועסייס בתרתי פתח המערבי
• להאריך עיתתיאין^דזרך לאחר וזה • סמעיןהנליק

ת י נ י מ  הנס•' שאין ליען יהאחרע • קייס שנס לתמידלימן איות משנה כפיש היאך הקשה• ע
 מתניתין כ וא ̂ קייס הנס כשאין נמי ככלה׳ קינן דער למשמע שכבי סנ^| נאמר ובכלן

כוסןהנש מיירו מתכיתיןדממיד צלהי דגריהרעי׳ב שלפי מבואר תשיבטכבר י קתהי לצדדין
 כשישמשנהבסתס • כנמראמתכיתיןלכדדין דהכיתרכינן • ילאתימאלנדדיןקתכי*ישלאבזעןה*®

 למפרש עיי• לאתקשי בכאן אבל • אחד יפאבמציאית9אחדי במציאות ^גייקדישא
מצאן וכשאמר • הצדיק שסעין ביען שהוא משמע ״ח״לא יילקיס מצאן דכסאמר • להליא לה בהי

שיב * קייס הגה שאין ןכ^י5 שאמר ג הגה׳ בשעת ושלא מנס כנזעת ומתטעין^למ
1 כ י 0 x נפרק



הבית חנופת ספד
מ4■נכרת נ נפע שנפןשגמש • פ״לינש«שהנס • נדותמלקיס ז«ששמו0'

מ שי/י מצא י זבפרק מ tos f. I]•׳ ^ בזמז דולקיע נ
 שכ ן 5מ ה קמכי לנדדין <אי עדשי« שכבה מנאי נפרקו' שאמרז במה הקשה <קעןי^ית

̂ ̂ הי̂׳ לפיריש מכבה! פמי דולק מצאו זקלא שכבה מנאי מאי 7<עו ־• ב' בפרק
 ג כבפרק שכבי מנק קאמר זלא • הים ן יישא מיידי הממיד שמיטת אקר V הכא'בפרק מ-שיבה

f התמיד אחר אבלהכא . להטיכס יצא שניהם לדשן שצריך עיירז התמיד קולס שכפ*ג
 שצא לפי I דפרק במתניתין זכריהו ע־מלא - המזרחי נסי שמטיב ואע'נ לבדי• ?מערבי מלא

 I י הזאיג כבה לא אס ואפילי • העילה מעזבח כבה אס איתו שמדליקק י המערבי על אלא ̂למד

 כזמן כלומר אלא • דוקא לאי שכבה מצאו שאמד ומה • ומדליקו מכבהזימדשנו קיים הגש
״ הנס שאק בוסן היינו7 לכבית

ת1^ע רי דלמאמור ולקנ7 מצאי אפילי קייס הנס בומ^אין הכד 3יכב למה ‘הקשה י
 «האי ̂ • פתיממכ הטבה שאין אמלני כבד משיבה ינמצאכובשעדימו• למקומי

 ב הלע כדברי לעדית ניסא פרסומי דהכיעדיץמשיס .הנס שיש בזמן לחוד המיית׳ דמטיב
 כגיי הנר שהיה הצדיק שמעון לאתר כגון • כיסא דפרסומי לטעמא דליתא קייס הנס אין אלאאס

הנר^ את בהטיבו דכתיב הכתיב* דברי על לעביר שניהם להטיב יניחו למה בכמיי ןהייחזק

גיפיי* בא הרש* ש״ט בשאלה ידיבמא ’ ימזור שאס הצס ספיקת על לסמיך • עשניס פחית הטבה ין <א
להטגיי־ נר»/ שתי הטנע קידמת שאי ״המירח״ס כשכמ ריבא עביד דאעקיזל כיין אמדינן דלא קאמר

- תמיד ה לפ*י לקייס ממש
ת ת ̂ * בספרי כדאיתא תמיד ה' לפני הכתיב ואסר מערכי נר יכבה היאך ׳ הקשה א

* מיז להדליקו רסני כשאין מימלט כביי אלא הנבזי ר לאסו כספרי בא שלא תשלבה

ד• ה דלפכי מקרא לה מייתי די52 מי  ולאבי* אסור• תמיד יהיה שלא דככזיכדי דמשמע מ
 אתי מכבה! הצדיק ן1שמע בזמן אל העדביס שבי; הכל לדברי לקשי p דאם ׳־ ילהדליק <ל׳תי«־ להיטיב

ולקש* • דה1העב לאיור עד מניקי כבוי כשמצאו נמי בא ילהרש * אקדים<מח־<מדליקו ע ססדליק
 Z כסיי עקרי לא להעלות כדי שככוי כדאמרן אלא ״ מ־מיל ה* ל^דלפנז

 6יפיר • מקטיר תהי העלאה כעידן דיומ״א בפ״ק מהאידאמרינן הקשה״ ^׳שידה
 לא הערכיים ן דבי כמי להרעיב כן אס ו באמצעה אלא העלאה בעידן קרינן דלא

מקסי^ העלאה בעידן הערבים דבין עלמאעשעע דייעאדלבילי קשיאסוביא גקטורת: מהעיק
?cאיז בהטיבו מלשון שזרי כפירישנז• מיתיקמאבהד־א יהתס מגיא ׳תשיבה * באמצעה גי ׳׳

 בשחרית לרבנן עבדינן * בשתר הפסקה דבעיק לאו ואי באמצע* לפכיההטבהזלא משמע פנרזיי
 הכרייז הללקח_ קודס מקטיד העיביס אבלבק ,לקשוירת^דסהטבעהנדזת^כקירישי^שם נימי

^ ־לא7 ע א‘ קאמרי שהדיהט * גכקיככקר אלא כתיב ילא הכסקה נ  יקטיר כך אחר1 ׳ייטיב לא תני
w p■ לדפי' טעמא ולהא! . ההטבה קזדס ר*ל דקאמרי ההטבה כעידן לרגנן אלעא « יייט<«ם כ י
כד׳׳יגי אזעו התם דשאני שאיל יב\לאנא לרבנן• לקטזח^ עבדי ההטכה קייס יערב ב הדע

שןא^^שכ״אפלדכי' ההערות יכל הפי: שפיר מיתיקמא0הםעיאדהת1גזג*יי^/״ק«אש:יודכ

 לכי אמנם לאחייו^• ^ון כקלע;,ן ר*ל העלאה בעדן דלדכנן מפיה &השזאנ לעי

̂ו ^ • למ̂ל הנה עד והארכנו * כלם יתוינו ממילא * ההטבה למי i שי פיילש

w p י*’**''‘שלחנות ועש• * שלמה עשה עשרמנירית ק^«דיבביראפעת*הלמם'5ל«8של בגגין
עזרי• דאמי ,^א; ילטלי * ליטילראיב! לא^־מהי

מער^ לנל לה< ה»תת״ בק עונתית היו לע»ה2 !לתץ1־רהג4^מימ1«נוצי׳גמו*

הי® • שירות שעי אויר 7עג ►ועלביראשן צגל k דהיינו
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הבית חגופת ספד ; ־ .
י 1 '

w! אמזי; של;י הב׳מל מ; משיסן הי( לדכי pp • . י׳•^ <כד^כ^
r>mr»ir> .pwp 7pvj אס :ימבי) p >לטי׳ל■־*■ כמזםח. יד.י ̂ ns-h}')'■

 ̂יעי V׳1tT י •’*’דמש^? אשלחן משון להאי (מיר» מ/הסמל* אמימ׳קבי משיךב7ממני<^ין
 ̂ ׳■ ■י' P 1’כמהמש הכד׳ש-קן אמרמזדחזהערנ־'7 בגהראיסקש'נןלמאן7ןר;ימ? שלמה•7

 ̂ דאמי׳-א PJ כ קאכיל7אשמכת. ביני(בי דכיגי ימת;? אמ׳מ ׳pp׳ לידיה (אמה ׳ יתכי אמימ
נן1 הכי י:א7 גמי סלמה ip בשלת:(מ7 למשמע עי P 7 מקשינן דלל־כי יל מש«ן ג ̂ כ א5
ס נהייס כעיכן.לשנ׳7 • ככ,י ׳ל׳חדה אפ«מ דר,י ,ל^״^ל ,p;מש^ של משלחן מניני רי  . נאחד ץכד
 ̂ משה7 לסלחן יעלגא אמה ■1חש ׳־ ה«77 אמה » לשלמה שלחכירע חמשה לכימל כעיכיס כשיהי( שהרי

י באשה כאחד ר70ל שמ^כהביס מבי לא7(ק^7«׳ה« • שמיאמוע(חני הכימל מן דח׳ק שיהיה י7כ  ̂ ך
̂־ הכית מן רחזק קכיר למהיי מני השיריע ?סשהשכק שלחן • נפיןילריס אמר7 למאן אכל  ש

 סש׳ו הוה ?pp7 דשצחן .למכקכא,־י מ?רח(מכרה אמר7 למאן קתיא אכמי אכל ־ אמ(י/(מחנה
 משיני® הו« בנסרא מקשי7 למאי לשלמה שלחנייב דאי • היאשיכה ככנידה הכדריס יר אי נין למערה

 לקן£5ל א^,ן לא (אסכןהאי •־ מוכא לחיק היה דמשה סלחן ימחנהד אמימ פיני הכימל מן
 אלא . החיככיע כלכלי ליה סנירא הכי 0רי7נטן« 7מ''7 ליעל ייש * המיספיע נלאמלי

 למשיו ניקיס . אפשר לא דקישה (השחא •־ למשה א( לשלמה א< משין לכי־יא *ל0 ימערב מורח לאמר
 י(שיו איתמר לא המיכפית כדאמדי ללדידיה ילדיס נפין למאןדאמר קשה עיד מיהו ללשלעה•
 ומניי® כנמן שלחן לאמדיכן הכי׳נהאי נמי נימא ק אס ״ למקה בשלחן אלא . לסלעה נשלקנית

 שליין אי איכפת ילא דלאאפשר לשלמה נהגה׳ הכא ישני קאמרי דמשה כשלחן לריסדיקא
)אפילד * התס לאיקימי׳גדקאמדיכגמרא תנמלין כיהיכיללא * כנכין מנודה אי 0בלדי

 ליס7כ שלחן מניני כן אס * הפמח ומעשמאל הפתח ה'מימין יא*ת * לקאסד ״א כגמר אשכחן הכי סס
עלנלע (השלחן אמרה והמירה מן  משמאל יה' הפתק מימין ינ יח בתנורית נסי יהכי יכו' נכין ינ

̂)לא נגח המכירה את ■התידהאמרה בנפין מנירה מדיני כן אס הכמח  דכ^להי הכא דקמעינן ׳ יכז' השליזן
’ ישלמה שלחניח אי למכירות •־ למשה איסלחן למגירה מפלגיכן ילא •־ כלייס מיילי־כדכיןאו

 שלמ| דאיתיה היכא דכל שגא לא ילהכי • מקרא לן נפקא כלייס ומנירה כנפין לשלחן הפא לשאגי *יל
 • המסלדים כהגיס לנירן להיי הכיתל מן pj5»or כשי אבל •־ ס כדר ומנירה ״ ן לגני אי*ל

 היי למאןדאערשלא איפא ►דהא לעוד מסכיק לאיןהמקיס ^^דייכלסלמה ̂ליא *ך כאחד שניהם לסלי
̂א ערדייס  נשאר ללא ילחס דפין לאסד למאן פירכא אעיקראולליכא אלל כ פשה של על ז

 קאי יאי • בלמס חנייכנטןזחניו הים, דעמידע אמרינן שהרי סיבחהוהב שיכיל פניי עקיס
חיך כלפי אלא היה ממש לומוצע דלאו לומר וצלץך * קאי ננפין עילי לאי השלחגית ^נגגל מןדי
 גייד שהדי סיבא אלא קמעא היה לא ש״למה של בבכי] מיהו - קמעא תק בלעי ביה מנינן י<כי

* לשלפר סשלחנות גישיך •^מעא האי להמס מיסא לכי • היא קמעא לדי^3ה לבל חין למישכי
אשלח;’נ מןידכיתל מתיך ^,׳דללידיה אמרת מנית לא ^א  * המיספית ללכיי •קאי לקידיה עשה7̂י

לדברוראבש השירית צעיכין דיייבח יתירניהתיספיתנמי',בהאי וימשיךדמזכחיי
 בעיניי כשלקןזלמשיך ממניתיןלמשיך דכלהי • כתיריןלאמלן למדן יש ועוד הדגה פניי w שת

הלבילבשל״גייי־ ,ב, . כאשר לשלמה. לשלחנית אי דעשה. לשלחן אי־ אמי ̂ • הוהב
ן מןהכיתל משלחתלהומשיכים דנפיןידריסלא דשלעהלמ י א ק.3מ המקיס ד  קאי*י (להכי כ,

 שי׳־י הכותל «ן מש,ך ״p,pi מג, לא למשה לשלחן סזריזימערל לאמר ילסאן * דמשה אשלחן לקאי
לי^ משכחת לא הזה^ מזכח דפיזילדיס ל דלמ ’נמ ,,הכי *ישלסה אשלחנית לקאי קאמר יחני אמימ

:שלמנ7 אשלחגית דקאי י׳־ד׳] ’ k קמעא משי!

כהא



ממנורד, נא עימן
■ הי^ ינ«ערבדה!כרעא^משייז/ אימזרח מכירהנכיןידריס• ה^כעאאי ^אאיכסיקא •'כהא

i געדק הרמייכס^זצ כדברי יננאנל מיהי  7n 'j היי המ'.ירה כרית יכן • וזל הגתירה כית
 משגס כן אס ייקשה * ש כראג ־דבסק זמשמעמזה • זביןהדריס הגכין בין ■הבית ריקג 7נננ

 לעיל* כלתריננא מזרחיית נרים לא י' פרק7 דכיישכה נימא ־אכילי ’ ערבי את<א7 7תמי7 ג כרק7
̂ כדברי.הי־^יסכית לאמיא;כמי.כיני♦ למכחית בית של לארכז ארכן שבמקדש בלהבליס האידאמריכן ד1יע

 א את־ ת''מ • כד-;י. מנס -rojo זלא כי־בי תמיד7 דהה־א • :^cמ בכף בעל עליי יאףעלבב
 של לרחבי דארני .רין‘ איכא דהא דוקא לא<’<ני הכליס דכל להשיא יאשר'■מי־ • ביימיה כתחית

 דלפני זג טיב ■תיספת׳ייס יבעל כדשכ« לעימר לן אית שהיי טעסמהביק 1אינ זה • ישייר ימנא ביע
א נ דף pp בית לארכישל ארכן שבייקלש הכלים כל ר\ר אמרינן דכגמר°א יעיד ״ .מיידי לא לפג־ס
 היה לא סלי מיירייבכיע שני דככית יעיד מידי' שיירי לא יהכא • בית של לרתני שארכו מארק

 ודריס כפין לראב*שדאמי־ זהרי בא!רךהבית^■ ארכי שהביאהשלש)שס קשה ועזד ״ ארי|
 הרבי עסק הן אס ז • הלחס שתי כפ דהכי בית^י של לרחבי ידייס צעין השלקןנמי

סברא חדא זאידי ־מחתעהו'זאילו מתתא החדא דהתס יעיד במנורה D ןיכראבpלpכ
 מונקיץ ימערבהיי תיירמזרח כגמרא כדאלנרינן • בהאי־כמי איתמר בהאי איתמרTיfימ■ ״ היא

ומערב מזרח מנירה מה יה •ממני גמר דרכי טעמא מאי • ידריס כפין ראב'שאמר דכרירבי*
 ״ ננה? ה לפני לאו דכלהז מכלל ה' לפט מערבי דכתיכבכר גיפהמנלן יליטרה ־* שליזןיבי' אף

 דנק מארון לגמר ירכי # • ילריס צפון כמי הני אף ידרים צפין ארין מה * •מארון לה גמד יראב*ש
 יערוך יהכתינ * ידחסהיה צפין ניפה •מכירה לך אמר ממנורה לנתר יראבש * ’יוי־ןמחקיכו

מי לא ראג*ש מ*ט לליק יש יהשתא • הגמרא לשין באן עד אצדזלי להו דמצדד ה' לבני איתי  ממכריה נ
̂ש כמי הכי * יתערב מזרח היי לדדידיה רבי .«י  ילא שלחן סירה ליגמר ודריס צפק חכירה דלדידיה ראב

 דלפכי גמרממנורמדנפקאמקרא דרכי • אלאהייכיטעמא מפנים דלאתהחיקלהיית״׳דןתין מארון
̂ש אלא • מירחימערה דמישפע ה'  מנמרדמנורה מצי לא • ־אנדודי למצדדה' לפני דאוקים רא̂כ

 והוא מארון שלחן נמיר ולכך שלחן• מינה הכי בתר היכידליגמר כי * מקרא ודרום צפון מנחא
 אתיא ^פיתא עיקי דאי * קשהלפיריסהרמכסיל יאסכן ‘ היא דאידייאיליחדא למכירה הלין

 דהרי אנבבררא• שדאתת כדביינסנידההראב כשל.זן אמאיפסק למנירה• ימינה לשלחן•
 ה' ואנה כמי* ילפינןמנויה לא צ pלראב"דהויצפין-ידיים מאחן •ילכיקשלחן לאאיr שמעיצן

 שלחן נמר ־רבי דאי קישיין כי ליה קשיא ומיסכין תמידין זבה*ל ’ משנה לתס ספר הך אחי לידי
:ע*ש בשלחן ליתיה כמכירה ליתיה כי ממכירה

כן א ת• שלש ׳והס המכורה לפני היתה •ו  ■את ומטיב עימד ־הכהן שעליה מעלי
■הנדות:

ב אות 1הס^ח נ

nS11yn| צו ף1 *■ גייע^ תניא הכי ׳ •״ יתצי אמות שתי עשיך־ק־הכיתל המכורה ־כנגד ההיכל בצפין
צורת כספר טוב יוס תיספת בעל כשאמר ילא * הוי הבי עילמיס ככיי׳■ אף p ואס ^

בבכינינ( p ואס • אמית עשר ההיכל ב8ד« שג< המשק בבטן נאמר .שזה יסימןגז שימןכ־ו הב*מ
הכית



הבגית חנוכת ר5ס
7>fע מ pליpן t p f i  p p p  y p p  cn̂ i e• נ6ה״7»פרא שהר! !א5 דנלוהא ״ip is ן בנ

, , , T’ ■לאפרמ״אמערנ״״־יו • ״,דרה
̂כיע אורך ̂אירכזיש ̂חז ̂־י הג̂י jpni ירקמ הש שג׳י ד\א o.Un A, י̂־

רp,pא יאלע,ל.5כזד.י- ,p)ס דלא 0כאמ,;הכל אמה ב
PhiP.' r כלאמריק גמה גאמה א7יז דהייגיששהטממיס׳לרבי ^רגימאיל ולבנין

ק ?ל כ מ ( זהה של פין סנ (ארבעה • רחכ, יששס ארכי ס טכח *ב .קא!,־ כרג« כ
״נים ̂■י׳ס המערבימ כמי כזמניה שבהס ״ נרא^יהן

P ח כ טגלריס ועליהן אחר מסדר פנימי( כשמי האקי השלחן גראש ישמיט י אתל מסדר היי
, :האחד הסניף ככמל מונח ראשהקנה גד* עכל ?ד קליל קנה פתני מהס אעד כל ^ל,חג י י

(צהנד . י̂ש ללבאן שש הפניס לקס של הקניס״כחלימ על להישיב ־ שכנגדי כסני? סשני
שי על עניחים יכןסדרהכחמן* ימעפשי כיניהסילא הרות שמכנס כדי לתסללחס גין

̂י שכנגדי לסניף יה מסניף קנים שלשה עליה כךמניחין יאתר הראשונה' השלתןנמעדבהקלה יעלי
ישלשה תלההשלישימ• יעליהס אתר׳ס קנים שלש מניתיס בן ואקל • אתימ• חלה עניתיס■
!’לגי אקרים קנים שמי כך יאתר • הקסישימ הקלה ועליהם קניס ישלשה • הדכיעימ החל? יעליהס

ןמער^ • אתמ למערכה יילימ יעליהסשש קגיס הריכפערב״ד ׳- השנימ החלה עליהם י
, • 'קנים כיח *לס בין הרי אחרמ' מערכה כמכנימ השלחן במזרק אקרמ
י1כ לה אין העליעהו שהחלה ולפי ׳ הפנים לחס של עשי פנים נישאין ̂ נ

̂^ שתתמיהן חלות שאר כהפיש קניס שגי אלא מחמיה היי לא לפיכך ■ * אחייג עליה שאין כך ש
• חעפיש הלחם (פשמרין שמנקין ״ מנקיימין כמורה הנקיאיס הס האלו יהקכיס קניס■
והןהנקרא̂' ״ מאיר לרבי המערכימ בנד השלחן על הלבינה בהם ת־ס שמנ הבייכין ישני

הד״אסשעלהשלחן עליו ישען * פנלצין ששם כדף לכל שהיי גחימש פירש ילשי ׳ כפימיי
‘רש* בדברי ריךלהגיה5 כן יאס נריכיגסניפיןאלאחמשה-פיניליף• יאסקלא קנים ,יי0

״א׳ז הקנים קהיי סש על שאף סיגר רש? שאולי יאמר עליי להגין פקש יהידא ענחמ כפי דהעל
מונח שהוא כיין קנ־ים|־ צריך היה לא השלת) על סמינח המחיגין ילחם ייל * יכי' ההפריס לשכש
שי̂■ *ל0ד יאפשר • ששה גורסים וככל,הספרים :להתעפש מניח׳ איני נ־ יהב של שהיא הסלחן

רייז שאין כתן ״ יתעפש שלא הקנה קצי על מונח ביה * השלחן שהיהמונח-על המחמין לחל׳
* כן חשב מלמה־ ששים י אס הר שכמב במי הפפרוס למחיק יל צי (אין • הלקס מן למטה נכנס

מיהז * לשיגז כאן עד • ששה היי שביניהס הקנים גס ששה היי שהלחם כיין
הנריב^ היו לבדן חלימ שארכע כ'הלחם כפרק בגמרא אמרי ש בפירי שהרי ׳• היא מגן לא7

שלאהי® הרב במב יאשר עיקר; כל צריכה אינה יאיילישהתקמינה יבי׳זכדפריש קנים ארבעה
ץ להמעפש' מניחו ואינו ‘זהב של שהיא • השלח; על מינח שהיא כיין קנים צריך ק

®י בכניסתי הפניס לחם סמנין כן (על מרמיק. דזהב משמע לתמיד דבגמראפרקד טיבא•
כלומר דקאמר להתעפש מניתי עללמרןדאיני מני כסימן לעיל שישיבדכמיכנא ש

סיסיף®^' איכו יהוהכ לדברהמצנג(* * הת!ס דכרהמשמר היינו דלתי • עיפו^ לילי מפיאי
כןבכניכמוחם (על ומצנן• מקרר אף אלא ס’מקי דאיכז מגע*א לא השיש אפל * אלאסקייסהתיס

עכש (pjp עקייס כן אס שיהיה יהב של על ילא • המצנן שיש של על איתי מניחין ̂ כהיכ״ כן אקר ו̂ו
,. באולם שיש של על (כשנצטנן ] ,p f,̂^מג מוסיף ״
אי אס ואמנם נליכאקכמא. שי־חן של טהרו על הראשי! הלחם (ע״כמנייוין יכלאמק.

כלם בהתמן יממעפשים בעצמן* מיסיפיסק־ס יייי לקסללקס״ כין קנים מניתיס
מסגרת_ יה; ע״ג ז?

pיt
סיו



מא̂מרחן נב סיק
 דן9 שעל מיי1̂ ימם ̂ כזגד Sf חנעינו 1מיולק • הניב ל! 9jr9 999 1מסגלי

 אמרי D(«« הסייס* שלהן סבספע לפוביין רסי ולהעלה בולטע היעה
 ועל • הפרגית מיןישליןסיכגעל^ויתה דייות* בארבע לרגל עיגל למטה עין «שעת

ר(יןזעיזת<ןע̂( ארגע על זבב טנעית יארנע • כעי דעזת סביב וסב וי היס העסגרת
י»)א 0י7ענ בהן להכניס ״ המסניע ראשי ד4כנ עלגליס

• ן לי ש ה ת א ס  יהאלן נ
» ע ננלקז.! מו

כ
J

6

r ־

a
rn

ם ח  הז־׳ה ל5יהיעכםיכי ישי פסקו סכי פרוצה תינה פעין ונייתי פגים לז שיזין י̂לpנ הפנים ל
פנים כשני • עכאן o»p»u !35! • עבאן גופפיס שגי יניעל טספיס עשלה איכי* מלה

^ * חלית עשרה ש^יס יכיז הלתם שתי בפרק כזאיתא אותו ישין ע היו ובדפוס נשוה* וקופים
איבו השלתן ״ הדכמיננא סבאן ישש מראן שש הקניס על מונחית לאפת עשריניס שני

 אעה ויפני • ונאבא מומיה הרסכס יפסק מאיר טפתיסלי־גי ששה של גאמית אמית שתי
שלח.? סל לרמבו • ן*pep (ךק^ן Q^psv עשיה הלחס •אורך ’ טפפים ששס דהיינו
מכאן סיייאיס עפתיס מכאן* ישנים מראן טפפיס שני השלפן ^ייל עידפ^ הלפס כיינאת

ק שלחך של ליפבו ארס !יהיהפכיון באמנע* ריופ פניסזישאר כמין וכאן 1  על השביע י
ק הקנים 9 עופל • 0 עפפ חעשה סשלען יודא ולרני • בלם יכן השלישית י 3 m  0' F90 

ן א * 9 I I Iבאן



הבימ חנוכת ספר ־ ׳
p»  ̂o»’P£W|teyנp מכאן ממלכה3 טפיויס שמפה הת[ה יסמד * מכ^ן: J ?pum ■נמיכמ

• יידא נרכן .ועשרהטפח־ס * מאיר ללבי טפשיס וב מ״שלחן * עשדס שניהן כין מכא; ׳אי/רת
לכי  ̂ למכס* גייכי שט ממסן ה׳י opp למעדפה מערבה סן רייחבאעעג נשאריטעחייס מאיר |

י' • נמיגיס היי המערבית על זהסיכין גשלשן אזרך כל מעלאיע המערכות יילא ;ולרכז
 ■וכירשינז -־ אוננעזת- «ל<עהשכע0וכתכהרמ"ין כמשנה* לא,גתפדש הלמס
הרלגנ• ►אמנס־תמה * אנכעזין שבע עביי שהיה קאמר הלחס ̂' עויו ’שכ

^;ובי
ן---- י— ־.־י- WWh* ׳ ־״«/ -

* שס זהאריך סאנכע פחות כ'א עיביין ש!ן;א יתכן :לא •’ל^את עשריכיס שני כאית שהיילית שמנאכי
 ®’ה שנא • אנכעות ״כע תיו1קרנr .חס“הל שתי דכרק ן במתניתי לקאמרי קרנית מפלת יאיהו נ* ף’

’ אנכעזת שבע נלע יבל * נלעות שפנה גת ■תה ה חלה כל אלא .״ לבלן נלעית ארבע חלה לכל
 0דהת לגמרא מליסנא לסנחית *א פרק טוכ ייס תיספת ביגל עליו מקשה קדפ<מ קראגס אשר והס

rאס ׳ עלהניכה יפין הקרנית־מוי שהיו משמע7 * קלכית׳יכו' קאער^האיכא) P הקריות 
 נראה זעלוה • ג הרלכ כלכרי ולא הרמיכס בדברי לא לה משריית ילא כמתניתין לתנן אננעית

̂י קרניס'״ בעין לבלשמית ןיכנק מדכיק היו ומכאן שמכאן הפניס קנ׳ח שאל • לשי כלכלי לפרש  זשא
• הקרנות הן שס־יהן מה-שאייל * לי קשה •ילפיכך אנכעית שכע אורפס לפירסדשי הקרנית

- הקרנות הן וכידן בדכיחזלי׳מל להגיה פגריך יאמר ליו ע ק  כיגיי מפרש שהיא לפי היא זה דעגין עי
ק קאי לכתייייהי הלחס לשתי וקרנית הפב־ם לחם7קרנית זל דשי מ יט^י כלפנות• עדביקין שהיז א

הפת-ושרשז אויר ננד הזקיפיתכביאמופייס הלפנות כנק־כיאשי איתי סתדסקין טיב תוספת׳יס
שכ?^ שלאחר אלא • מעאן מכאן׳׳ימעחייס יס דה״ניאכפילותשניפלהלחסטמח

rrr̂^ . כ ן כ .. f> cO ־ ^ הפת ח,•ר לנד אלו בנגל אלי 0כ״א|קרנז כנק מלכיק הכפיליתי?.־
תי איכעארבעית היה מאלי קרן יכל . ק רש? יכשאפר ״ הפנ-ס בלחס אלכעית כע1יי • הליזס מ י

כ1י ת^יפת דמה ̂ הקירת ד.ן « הדאייה בראשי מינח שהיה בנק איתו על קאי שליא בנפשי ?ל ת
סהלופכפילי®־ • קהקרנות לסגוהבדברידשיילוער־יגק יההיהלריך י פיכך ׳י ‘

rאמנסלפיקינדדעתיא'|לפרש לפיש^-* אין 7״^ • ‘הבפריס לשבש ילאתהטרך ־ תקשה ולא מ
̂* לך דלאתקשו התלס עיכי תבעאצכעיתעל פחידאמרומתה בס ►רת י ^ רי׳ דר^ 'כ̂ל

^ ®̂’’^ הלחש בשמי רש׳י קאעד כי אלא ״ הרס״בס לפירוש לש* ןהיייש’^
* הפנים לחס כמו ומכאן מכאן ראשן כ<פלין היי ליעל,פלא דינה * ז׳יפן כל ̂ ^ ^

ת תת  מדניקין ה־י הלחס כשתי * כלחשממיי© מיהמסייה ייקפין״זכופ^;ים שה-ז היפנית י
אנבעית• ארבע יניבהו הקלה על־ניף עילה דיפן החלה ף ^ מדב־קין שהיי דיפןדה״רז ,

בנק• להדביק ירך5 שאין * ש־יךלפלשהכי לא הפריס 9ב־ת אבל עשייכ״יןקיכיס. פ ״
 (אליהדפניתבל״^י ׳ מאליהן יהדפכיתפשיייית יטפחייסמכאן מכאן כיפליסטפתייס שליי אמינ

 ״ז ונר! להגיד(לימר בעינן ילא יכןכתכיש?* • במתניתין דקאמיי הקינית הפניסה׳הן
קרטסדימיא במין הפניסקיי ^אףאל(הדפניתשללחס ^׳סטיבזל• ^

ישל הלחם נשמי יהביסף הפנים• כלתם הנכפל יפן7? ®*^®^ליקשכיאש ®י® ,
. P ק ’ קרניס כמ<ן בילטיס הדופן יאש־ בשני א <־ עלי :קרניי׳ ^יבא יה בנמ-א מקשינן י

S( ליה• נת עגייהי י כ*יתי־ני ע הליפן כיאש יעשייין ש ש
h p o 'o ir • ת ־י קי ס ן .-^ ;* ! ^ , ג ל ס י ו ־ נ ■•־ > f <קי־״ ־־״־

ןקך<^(תלהכ
״ I’׳”״” *’ל?‘’ ״’יי נ .יי“״ קי 1ה״נ יסיוס ת1י

» ־ ״י ש• <י *' סי־־י קייי ? ל '» ! ״ j,« קמית,מת:,ת,ן ' ״ ״ ״ ק . נ “שזי ״
. '»“P ל» t o ־y>f to» י לצנע״י >r<P»< ש דלשה , »נ, , . ן , ! , , ! ״ “ IMJ שה׳ס ״.

שז' עילי ס’ לי נ ל י ־ י י נ ״ גש ל , ,TOH>|,p5aeי׳ דנ י ב  י
מייש , ־



מבזן1י(»ר 3;3ן23<5
^נ/ ^עזעז ד<!אק ’• •ולהסבעאנבעומ ל^מדירויוהדב! ' •0<י  • טוב מס jםפ(f^1כר

 שעל■ והראיה - אנכעית שגע היה החלה על עולה שהיה מה הלופן ביבה כלימר • קאי אגכהה אלא
ת קאמר גסי הלחס ק  ארבעה ורחבה • טעחיס שבעה חלה כל וזל^אלדן * ימיספין מעידין ממ*ל כבי

• הלחס לשע• בקין פירש הי־י .ע*כ אדנע',בנעייג וגבהה • סעחיס ה נ י  געו הכי פן ואס ג
פיישרש? וכן ־ הפכיס דלחס לקלן הלחס לשמי קין כה כשת למה ’ הפנים 0לח7 בלימה ד״ל

 עשרה ארכי שהלחם שמגאני לפי ווה א^בעזע- שנע היה שליפןסלחס אנכעויג* וקרניתיישכע
jh מכאןוטפמייס טפחיים כיפל שהיה ושנינו . טפחים p כלאמרן העותו שהלבה מאיר רבו לדברי • 
 ארנע טפח וכל י חלה לכל טפחים שנו • טפמיס *ב ייקלש השלי׳ן מאיר שלדני כגמרא ואמרו

משכון. לפי וקדק7מ החלה גוף לעוני 7אח אצבע לל • חלה לכל אגבעוח שמנה הרי אנבעית
 ניחא להר%בם וכין לרשי וכין • גמור בדייק אגבעימ כןנובההלועןז'0א ישאר הרלב׳יג־
א ומשנה : שפיר ועיתיקע  כליי 7ל ן ימס כ בהן ניתן ר'7 גכ על ואף עאיר כרבי היא דמכחות דדפלקז

 ילאו • ויוית לרפיניס שיהא ולהיסין הרעב כרי7ב נמי להגוה איןצרין וה ולכי • קאעל תאיר דכי
 דשי הביאן ולא • ימיות והיינו דננות חלאהיאדהיונו כלהו אלא • פנים ילפינןעמשסעות תרתי

בין וכשח י כפייישו הרע״ב השתיטן ולפיכר • הבנתו למהר סיכות במלית הענין כפיל ל אלא
rאאריך. פרק'אזלא בענתות זל טוב יזם תיספת שנסתפק הספקית כל יתורצו פמ׳לא ■־ 
 שצייר נמי אס והי־ ״ סיב יים תוספת דקאער קרניס מזכיר יאיכו המיייש על רש' בפידיש יאשכח וק7

 :לחס7 ה לגון כ»פי7 בקרניס גיר ואין נין ואין פוסצ7ב ♦לישתו ואופןאפייתו • העניס לחם
ל ובראש * אצכעית שנע הלחם ג־נהדוככי לדברינו כן אס הנה • ימא מנחת בספר וכן  אחל ג

 pp למאן בגמריא אמריק דהגי אלו• כנגד אלי הלחס גיף לצד נכפליס קטנים קינים כמין סהדפנית
. והאירא ופריך • למעלה טפחים מקדש'כ שלחן נמצא טפל טפחיים דאמר ם״  שקיעי ותיק קנ

 עלייהי ולתם להו כייף דלנזס לגוויה ותיייץ • קרטע ׳טאיכא עדיך הדד ז • יכו להו משקע
 הכי נמי טוב ייס ילתיספת לסת אייר לנד מופרים אלא • למעלה בשיה עולים היי שלא מנח'יה״

ערא« ppfi אשר גתעיתי אצבעות שבע אריכיג אלו כנגד אלו שלקרניס אלא ק;י

 הכא לו יתיתא
 טכמיס שגי

וחצי

ב אג! . ׳ ; ^ I —_־״ . •

מ•5והיעפאייסו« ד5מ טפתייס ששכימשכיפל ;כאי* סתל• על הדופן יעלה פן ואס ד
 טפחים ע דהיינו ־ היי טובא 0*בטפאיי מקדש שהשלחן דאמרי כןהא ואס ״ שלמים ״■'׳־״

 דכייףלהו הקרנית הן דהן יל מיהו תלהלעוגיגיףהקלה* שהרינתוכןעידאצנעלכל •’יי̂׳
 של טפחיים על להיסיף שנריך הלחם עובי איבא סא כלומר • קרנית יהאיכא בגמרא מקשי7ו • יאמי)
• ליא כייף דליזם לגחיס !(;ךט • עלפגוכה הקרניתסיסיפין כןגדיפן ויהיואם • דפנית

לא למה לדקדק- יש אמנם . : לנמיהדלחסזק״^ טפחיים על שנתוסף מה ש״קפים
תיספת זלדגלי ית פנ7 לו היו הלחם לשתי שגם אמרגי שבכר ״ הפטה לאס הלקס



הבית חנוכת ספר
̂פפס וכינה פסחים• ̂נפספפ • uti< קשה«כמקתה «ע«ד ««• ונ1ן5יי פני פת אמייג

 • סכת דפגזתיו עיכי שהיו רש* ופירש * טפח הפנים נלחם מנינו שכן ״ הונאטהיי רג אמר מ
 שלפיחשני • טיג ייס תיספמ לפיחש ובק • לפירישנו בין מאד יקשה ייה * פטי-ה פחיפיס פגים

פיספ^ לשילוש (אס • אננעית שפע אמרנישנכהן ככר • אסנפרשדכרירשיעלג־יכההדפניפ
 * יכקישגו והחיש אדרלנג יקשה הבנק לעוג׳ נפרש ואס • טפמיס שני ביכק טיב 01♦

הע לפירישדשי דאולי למק •ש פיהו  ייי ילאכלגוףהתלס• ייןטפמ•3הדפנועלכלןהי
ד' משא יישאו * אחרוע החלימ עליהן למניח שנריך לפי נ י® נרנו הו ישנרו שלא וגדי כ  ל̂ע

הפני^ לחם לאקראוס הפנים כבלחם טפח דכגימיהן עיבי היה שלא הלחם נשמי עכק-לפיקן דפנימיהן
<חנ̂׳ דקה חניה חלה לעשימ שייכלי המימה מן יאין יפפירישי: מטפח פחימיס פנים דאין • נמי

ס שהדי ״ עבה ט ל • דיש דרך שז« פייש נחיי ויבינו • אומן עישין ג
ייי®* • שמה לאכיל פניי אמה על אמה כשלחן נשאר שהיה כמכ ♦ל אבראכנאל תר<1

 כאלו עג«ו rpy • עליי עיין המערסמ לשמי מוה אמה יתני מוה אמה
עיי^ר* כל מש\נה0 ואפילו הגמרא ♦דע

ג אות נ
ת ^ ב »

% * ״ ״ M קמעה W*״־ ־נמס ״•!’״ i’־” ״ »J 0J •
״ י ״‘״ י ״ ״ * ״ ״ < ג ס ״ ׳ י M :״ 7 y

ועפני

ד אות זהב כני נ

*״■ »  W ., . ־״ס־ני״ייסזסה ״ ■SirW 1 ׳ ־׳*י.׳ ־־יז”״ זחב מ סמןנ״ 
ד*ג«י1רנ,. ' |,  •»p.'־ 'cp e » מי’«י קזוויקדשיס״'״״<«

♦® • י י י ק י מי ״ ס ס ־ ל ס ^ייין ״ י

ח אות טרקסץ אמה נ

** י ״ ? * י י ־‘״ 1י • י י י ״ ״ ♦ ! ' ' ' ־ ״ ״ ש קי ״ ש י ז ו ג ־ אי י ו י כ ו י פ ו י ״ י נ ו י סי ־ י ־ י י .
5 .  ,4 , ״ ^  ^  J J ,w  0P4 so p ל«י י  »  W»>

! ־ • ־ לעמו 



מג טרקסין נה מימן
 א( • ^הקיש מ7מ« מהרעים ה♦! בן שאס אפשר עבייה על ולהוסיף • 735 אמה ועמידה 7עמי1<

 כ הקדשים קדש ובין הקיש ן בי דיל לסב פייכת לעשזע בן אס מנדכי • יכו' בכמב הבל דבמיב ׳יושיס
 ארבעיסאמה לסיף הפייכמ יישימי כניס כקדישע קדישמה א< • אמה כאימה מזל הכריעו ילא אלעי
ישימו 1־ היכל שת כקדי איאיקיישמה • אמייע א כ יסיס קי־שהקדשים כאיקשכית סיכל• של
 • rro'P (אקת כגימית 7אחי שמי׳פי־יממ־* עבדי לפיכך ׳ היכל של אדכעיםואחד לסוף פריכמ9

 אמה כימל יאמיליעביד ראשין• כבימ אמה עבי׳ שהיה • הכימל מקיס לקלוט אמס אייר יכיניהס
 במסכת כדתנן • לקיש קיש בין להבדיל ן בספס 1א בריכת ליעסד כעלייה אבל ־ כהיכל
 .קאי הוי Tשפ למיייה בדביר טרקסין ־ביעל יהשמא * יכי' בעלייה מבדילין מסבסק ידאמי מידית

 ן TJ כתלתין • תכין השי כדאמריכסי׳ק אמה קאיכטבהארכעיס מני לא נמי שבהיכל למי קשיא לא
 התם שמעינן דסכי בעלייה* כריכת למעבי־ לאמנו • קאי הוי נמי ואי קאיעעילאקאי•

אן בכלהי פריכת לכךדגכדי • כפי׳כית כלהז או * כלהו־כבנין או במידי אכיי אמד • «מרא  ו
 דיימא ה )^פרק טיב יום תיספת הקשה כאשי זעשריס* מאס יסגיבה הימים ׳ואמליכןכדכרי נמ תל

דדוקא לפרש יש ־• קאי היה ק ואעפז • מכשפי בראכרן גמה שהיה דמשמע * א' משנה
 ליהדלא סכירא דהכי לפייש '!''שינקייש * רד*ק כ^שרעירש כהיכל משתעיקראהתסילא כאילס
 אמה ושלשים כתיב יבמלכיס זעשייס מאה והגיבה ״ וזל יומר דק טיב תיספת-ייס הקשה באשי תקשי

 ^♦מעלזיה * אמדת ל' נה יאש עלייה קיייי עד הבית מקרקעית היזימה גיבה כיבד הא • קימתי
 כת<{ ואת האילם תבנית את בני לשלמה דיד ייתן כדכתיב • אמה תשעיס העליון הגג עד לעלייה
 • כבירישו טיב ייס תיסעת עליי הקשה * ן הא עד • ׳עליית סהיישס מכלל !עלייתיי עניביי

אמית ב ק כלהי וההיכל שהאילס אלה׳* מדבריי המשמע ״ הבית גירת דפפי גתרא דגמהדורא
̂ משתעי• בהיכל קימת! אמה ישלשיס דמלכים דמייתי וקרז • ממתיגתהי מקתא כחדא שהרי * כבהן
בד יהיה שגדול מפר השיתפין כדיש מאלו  אלמא גביה• אמית ק שני שבבית בבניך מיה הכית כ

 p'lp שהריכמיחש • מידי תקשי לא ילדיק * אהדדי יקשיפיי׳ישי היהפתיתמק'• סכיתראשק
 טעמאלכתיכ הכתיבמדבד^ימייתי דהגיבהמאהיעשליס׳שבאילס אקרא כ^את« דבאילסמסתעיג

 יביתימאבהיב! קאמר- כאילם תל שישי סאקמן ״ זכי האילם תכנית את בני לשלמה דיד ויתן
 שסאולס להיכל סבתיב השאיל לא דמעילם • אמית מנית לא הא סאיצס• אמידכלהימקחכש

לא מקים מכל • נדני לאילם היכל כלל בשש מדית שיקיאז״כמסכת מנאני ואס ״ רומן בתב עאשר
יבקדישהיי בכיין עיקר שההיכל לי־־ טפל היא שבן בשסהיבל אילס דתינס מגיד • כפסיק יה ת?אני

 להסעות תדחיק דלא * הכי לפרש לני ■ונומ מזל- כדברי גס בו מג לא מלש בשה להיכל שי׳ק״אי אכל
 0'למה־הקשהמעלת י• יש אמי לכדי עלהאילס אס ׳יאסתקשה • אתפידיפזשל רשז״ילשבש מכדי

 לימד יש * כהיכל והא באולס הא ילתני ׳לפליג • שתיד׳ מה ית״יז קימתי אמה ם ישלש בתיכ7
א יהדכיר היפל של אלא האילם קימת סכמלריסלאדפד סלבי ד אוו  • האילם ריחכואוךך פירש ו
 יסעניג •יגשאמד * אדלעיל דהמיך מינה שמע • ■כגוב• מיד< פירש ולא בהיכל־״ שנתנה כמה
 וא• • בסי האילם קימת לפיש ליה היה הבי לאי דאי • קאמר בא׳לס־כמי אמהקימתי ישלשיה יכ«*
 • יעשריס מאה כתיב־יהגיכה •דכדכייהימיס ליה ולפיכןקשיא * נסהו ל^־אסית האילס׳נמי כן

 • יכדאמח אילם כשם מעילם להיכל יקיאי לא שהדי משתעי■• נמו למימיד־בבלהו ליבא יסתס
 באופן • !׳5(מופ6 דהיכל קיא *כתר ועשרים מאס יפי דיהאילס לקרא ליה מייתי דסמס ־!עוד
 דיישתעז הימים ידבך♦ דקדא לש! קאמר ילפובך * פי• יה של5האמניי את ילית? יחד למללם סאין

 עלמ דהוי מילל עלייתי 1'מי-ובו לשלמה דיד ויתץ כדכתיכ גכיי״ עסהעליייתשעל עאילס
 סנגל גבהובליהעליית״־יל׳י״יר אמות'5מהאולם עומד במקימו דמלכיס דקרא ולעילם, • עלמת

עמי 'אלפא;מאהאננשיים פגי®• גשים דסאקל^ןיב *.•יועלייינא למכהשלתא•ועקדם
קעליפת *



הבית דגוכת ספר ־
̂ןן<• <»גליתמ ̂ה קראי קש« (לאו ר ק  ה״^צמזך יזהיכל if פהכ^־ד^רש״ לן נכק^ן • י77י

כ7 ב׳שס אקרז זימיישכ • «גשכ«  ינהי^* ןה7ח ?rp ^בני.י}iפירp סבנין הזה הבית 7ככו יהיה S?7j כ'
ת לז67 קאמר*.  ג?ת ייהו7צתי 7<1אמ בתלמין לכן1 ’ ל'אמזמ,כדפרישנא היהאלא ראשיןלא נני

 •למתיק כריך j'f אלזז את אלז סז^ריס )53או רזן3ד ןק רך7 יעל ׳ קזי טרקסיןהיה
 נג• שכן כל בשישיש ה־״̂י שכיבש אעפי בדה כדס/יב גביה ק*כ עשאי שלמה שכן הירשהררישיזל יכן
uהיי כיר7זה ההיבצ עצ נם שלמזל רד״ק הביא שר יא • יכי' מאה ההיכל שהרימי לה

 היי נמי ראשין בכ*׳ת7 נידא אי יאפילי • בר^ישין י־ינמי/ן תיהיה לא שני ככית הייני ״ ינלייית
 כסיכי*' הקדשים ש7ק בית עניית יזל־ כמלכים כתב נע ישי שהר! .זהדביד ההיכל על עלייות

 נגי^ שהיה כשנאמר האילם• בנינה גרהן שיהיה עיה לאיכטין עכלמקוס עשלהיכלע*כ•
 שיעמ*^ עןהתיעה שי.ין ״ ?קירית לקשיית פתלתק בביפי קאי ק<ו טרכקין יכיתל * בלשני כראשק

ינג*י4ןן • הננייניס כמנהג בקירית כי^שנעיתי יתקשר אס • איע? פשלשיס ייתר אמה כיתלרחב
בג־יג^ לעמיץ שאפריאינסייכילה דשי דכרי על מקשה <אנ . _ - • ליאיתכלהיזס

 ל^ מתלתין דגיכי שמעינןנגמרא אי •־ קאי ידעעאהשפיר-הוה13ד למםייע י ים אמה עאה
ל♦7 ל♦3}«1 ^ ארנעיס לגזיה לעמיד יכילה יאינה למימר* ליה היה היי p ואס • קאי

איכצהדננגין* דירי • נעו כעלייה היה בהיכל א>•מה7 נקעיס־ ליכיתא דרשי מידי קשיא
הבדילה שיבר ן־ 1עבליג כעלייה דעגדיפספסק והאי * כלאארן כלהי׳בפייכות

̂אי יהקשיכתיפפיתערק ל* הזנ̂י ת עיין * שעה להס כת הכד ד סג תי דעלית י ד פרק טיב ייס נ
 איזי״י מיהזדברקשהשיעשופמכת • יתידילספייןשס אמה• עליכתאמתישיגכיה ילי-עכה

“פישתיס• אי עבייהאמהמלמר
ת ריג פ ־ ונאאיתבקדסשליהכ • 0פר,פהפןהדרו לפינינה די ת• ד מ עי ם.י כ ת היו ל

̂־ • הקדשים קדש לנית לנפיןינכנס שמגמג עד ביניהם ייהלן ״ הנפין ילכנימיממן
U.ילאע ״pקזשיס קדש דככידסיאלנית זיכנגלז■: שתיהפריפי? י?

^’איילרד^ את ״י '' י • ם קדש קדש מלית ת נזינ ישכים העיבייס עיני היי י־ ל^לאחל• יף}’י'
j ענ1 , , פריפהמןהצעק אמת היתהשם'אלאפריכת לא ייסי ךכי כ י0סמ 0/

ה ת ^ ק חפי ^ שנ ע מתקילמקרןצפיגי^־ היא מהיכן דמנן • רמזבק כמתנית יייפא הכ
י • מערבית נפ!כ־ת בקרן פגע הצפין מפריפת ייסרדעדנפיא רני כיכרי יוסר יר'

א יאמר כרישא עכיד עזכמ׳ מםליה ינפיק עד * ה לפס אשר המיכת י׳ידא׳אל קי
ת פריליה יכינפיק ישסהיהנית! ברישא' צפינית כקרןסורידת מיגעפג

איי׳כך כ מין’דרך י*עיכית יי■ עקיג^ ,ך^ן מירחיתדריעית. דרימית ייכית עט י
 מיילים ק ד;פ על 0ר*7 מנד נפיק וכי פי־קא״ דלי^ מןהלייס פחפק הימה להחניכה כמתניתין ^ני*

י לעמי כ*ח דן  דמיא״^ קרן לההוא אתי קיןהדר כהטיא כ דיה יכיין כיישא ירימית מיי׳קית PP^ י
געי ידש' • «מ״א0 תא א כי ליה7דפמ יקרן יהדר ליימית פערכית קין לסייגי ^

ג לפני שהזא לזהב ח עזי זה ה ליני אשי המידח אל יזל ייהי כיפי פייס הי הנ
מי על ההזאות שהיה _ ע רייי/י העיב♦ ובמתנות • זכוה ילקניס הע׳גק מן מ

ת י־תחיל אי מ׳י חי נפזסת מקין י ז ״ כ ר ה ל., . ^ן , ,
משפ« ושאינו • מובת4מר>לינ למיפק כעי ^ יייע>נןדכממכ0׳מאעאלא

J קאטיי*יתאלאשעיעינןדבהרותפללעיורתהיהטותדעןה,ן«רח־לפנים^
הלבזללתכן ותקיסהטמלני •

״ ^ יי ־ ״ י א’^״־ ״הי י י » ז ״ לו היג־ י
ר«ג7 כלוגתא עייתי הכי ובתר .

■;״• ' ״00 חמדינןפפיאהוני׳אולו- יהקי ״־י;׳
• כו׳7א״^ק לכגיס הזה היכן ל«יגא ע י» בפר שימיבי

זרבי



מדטרסקץ כה סימן
^(7 עז* ק פי זהשיוא • יהמןגח11צ  •pjr>0 •אל דרשיגןזינא יק^מרי יודני^שי

קישיא ימאי היהלילהקש(^• עקיכא (רסי יוסי רבי לזזכרי  * tרשJוהלהר'אסעi  אי»'p7^יא
► ס• דרש נקפיא רבי יכא דפסק יוסי רבי כדברי ורש'הביא * הכי דרשי ירסעקיבת יוסי ורבי ה  

ממלים נפיק7 עד דדרשי יוסי ורבי עקיבא רבי של ״ היא אחע דרשה שכילה .<עוד • כוימיה  
ch"•)? 7 ♦ז מסיף עוד • ־ וד<ק'.' פוב«ן0 מן לקניס סיז גא  Jדעיpד ►V : * pptp 
/ ימיי ד  ppp • ל סמעמ ״ התיגזן עוכק על בתטאע שעישין ׳במי יעץ דרן עשס להקיף היה ובדין  

צעונימ ממוד־ירע להקיף לי היה כאן אף * מערבית נפיגית נפונית ועקיף.עורקיע פורקיעוהולך  
מערבית בקרן פנע • ההיכל אל הקדשים קלש מבית דכיניאתו עשיס אלא ’ יכי' דייעיע לעורתית  

T ? ^ !כינכיק ► בלי המוכח לבאמען יינאשהיקיקיהכתיכ בכתיב לאו’יא בפוניתמיד^ • 
לקרן דהיינו הראשין״־ למקימי חתר אומה וכשגומר * בה עביד הוה ברישא גפיניממזדתיי/פגע  

^סבר מזינןליה׳ •1לשונ <כי'על-כאן הסמוכה לקין הילך ומשם • נפינ״ת־ומוה מערבית  
'רמ ‘ 'fפניולמ^p'הp מבית לפישביניאמו אולי .ויה - דרימית ת1ד!ק1ימק׳ממ«רחימבפונות^למ דרך

צפונית לקק למעל בע* ►אי נמתית״■ יןפגעבימ?נובר«^א^קרןמודקית0נביקמםליהעו כי  
ת בי ►מאבראי דרו^ת־מיראית* כשילךלקרן ק ,׳שאין למערב*־ מפו כל נריךלהפיך היה מעי  

אייל דהתס ן* הקינל מוכת על כמו.בקטאת ן יעי דרך הכי ואייל • למיבק איייריי דהיינו קיישיבי  
* נפין גס מיהו • פירוש-דחיק נראה כן  i מדריס געי ימין דדך למובקאויל יפניי להייני פנואי 

כרקן על שהרי יפה* עולה פירושו אין ״ כאלה 1אותנ זמקי־אנה • דעתו שכן לגי יתכאר כי  
עיבק כלפי ופניו עירקית גפיגית בקרן כשניתן ואי ״ ניתן כשהיה למיבח פניי להכין נרין היה  • 

ע7 דסבר עקיבא• לרבי בגמרא לן העי״א( דכפרק ועיד ־ ימין דרך לו היא נפינית מערבית קרן נ ף  
לן־ייליד־ן עזרק׳ת מקק דעתק׳ל ̂י -̂ דרך נקיף עקיבא ולרבי קשיכן4**"; ייל^עאי^!*0ד7 ד^יל̂י  

, כי עיןי כע עגואו דהיינו למערב ומנכון עאא?#ולנפין כשסולן אלא ימין דרך דאין דמשעע * י ( 
)̂ ימין דרך להקיף היה דגדין קאער מעקרא אדידיס• דידיה דקשיא אלא עוד ולא פירשנו*  

נעי הכי דעקיף ינחתינן סלקינן ובהא . נפונית לעורקית מורקילע דרומית מקרן הקנון אןגעזכק  
קאעד ומאי קעתעה מאי כן ואס * התיכון דמזנק דיעיא נעינית לפעיכית נפינית מפירקית הכא  
ס יזסל רבי מערב׳דונת שהיא אחרת יעיד !אע * הכא דשני ווס1נ שניתן :יג־קינא רכי •דעת ע  

דרומית למערבית ►משס ׳הראשין 1למקימ זי־ ק! שהוא י ייסי לרבי מערביתנ«ונית  P P א־ לקירמי   
דאלו * ימין דרך עקיף פני דלא עקיבא רבי סעס והי הגעךא סיגי־ת ילפי * לה סמוכה סהיא  
מאד מבואר יזה * עקיבא דרכי טעפא ליה ולימ ן יעי דרך גפינית מערבית לקק מזור חדא לדבי  

פסק הכיפורים ייס עבודת מה״ל ד' בפרק נע« זל והרמ׳כס בדבריו״־ ת״ע וגגערא  
פרוכת אלא סס היה שלא יוסידקאער כיבי ווהי ’העובק כמתנות ת1נפינ עזייוית מקין דעתמיל  

^ ̂׳ל אלא ״ אחת יהיש״בא כרבנן דפסק -ד׳״ישתע הין פריכית דשתי כתב הגמילה בית שבה  
ס גרסא ניפיה־צתב איהו למתגימין כי T. * למין וזהו • שלישית למריאמקליקת רפ1נ ליישמ ועןד 

0H תיספת התס יכדקאמר־ יוסי כרבי אתיא ,דיומא ה' דפדק  
דפסיק • לפשיקא בהנגתא סבי דהרע׳כס ואורחיה * וכ1נ  

נדאשכקן בפלא סתפא יכהא' סמעאבקדא כהאי  
בנפין שפיישה יבמקיס המוכק גפקיס

ככתיב איכא *עיגא ׳  
/במימןל  • • ‘

ת3א



 הבית חנופת ספר
הגךשים קרפ אות

! בי(/ הפרזע^ שכין pjnp M9 ,דכוע רמקו ^מייעעריס אמה שדים מ זזקדמיס 8ג|̂ך
שג וכבית ון-•1לא בכית מינק ל/יל 9ה* שכי * מערכי

̂«ך »^ה י לקמן7כ 7עוע הארון שעליה האה} היתהגמקומו ̂יכה ̂▼ ג־גיי' עצ «עלייכ . ההוכל כ
 בסימן לעיל שיעדנו כעי י לעלייה ילין.כין'עלייה7מכ ופסעשין וערוכות כעלייתמהיסל

uV • דעשיייג * קימתי אמה וכי'♦מישייס ביר מל •לעני ראשקבתינוכעלכיס ובכית
 ק׳מת^ ישצשזסאעה 7׳ח ביד7<ק ההיכל כל על כתיב עיביה ולעיל * אמה בוכההלכירעשייס■ שמיה

דו/ העוכר כפרק ותירבו איין שעל אכרוכיס ן[א ולמעלה• 0יוםפתכרוכי .משוכ כיקא עי
ע 01ךך3 ואעד .עין1ב סהיואיול דשלעה* אכחביסשגיס אלא קאמרי ק קי  ועשי הלביד ג
ע אתר וכנף כקיר אחר כנף למס נעיןלק׳ר מקיר מיישיע יכנכיהן קומתן אמית ע ן נ נ פ  כל«ג• ג
ד הכדיבים מן כן ועל * כריו ועל האדון על סוככיס חבידו • אסה עשייס הגג ע

 עליו !אמלו • היכל משל נמיכה ק קר בית שעליית במלכיס ®•*יש יס̂ו יאמגס !׳
לקע«יןכצעלא־״י7יסוכה ממק כהמיכרתייות•

עזת״ה נז אות

אבן  איין משביע! שני ובכית • רא?ןק ת0כ פארקממח היה שעליה■ האכן היא ^זגתייה ה
 ועליה אנבעית* שלש בבוהה ראשתיס נביאים מימית כמקימה האבן כשאיה

■ הכפוריס כייס מקשודת ניתן גלול כהן היה
ן ,״ ב א  הקדשיםכלאימאכב״קלעגל*<ווכהעו*כלכיר^ עקדש3כאמ מעמתבמקיסהארק מואת ה

א לכל אמית עשי לו יש■ משה שמשה אלק • בית באמצע שהיה זעע דמ יי יכל י קי
עי הרמ״בס לבדי או; ר,ן«ע« אכל • עומר היה סאליןמס יגיין אמה עשליס ברחבי שאלט 0 מקדש  בל

ט הקדשים קדש בבית אגןיהיתה * חל שאמר נ בה ל מה נ״,;, רף עי מ , • סמ״ג דברי וכן .יכ<׳ כ
 האי לתר״יהו וקשה כמורח״ ?ןהיתא לינבא יחפירכשס כתכינהיקלא !התיכפיתוצ

I כ ב7ב ליימאיכפדין ה נפרק בלבדי נתקפה טיב ייס תוכמת בעל גם דמו.ילה:
pj ט הלחם שתי במרק יהתוספיתגימייהו ז צת גדאה מיהו . o^tp.p^p כא״ן:ע ש?,? כע

ע «ן לרות ה״ג, . pn לכל אמית עשי לי ליש להאי חמישי יהד-נבא כס דהי • ג יין
 עשי הדביר יולכני מקרא 0לס-הת גמד להא * נמי ומערב מירח לרוח ולא ׳ לחיליימי דרום

מהאוין' »׳הכרוב כנף ונתיב א ^ ומעיי• מזרת לגט אלוJ .1קא* נפיןילדוס והכרוכים !
 נג ר זבירזש גיח< וביה • קא. לחיטה ודרום נפון לרוח חת' לכל האי כן ואס :עילי ולא ר מלב

ליח^ ללאתכעי לייאריכו האי לתק ?בעי מולקי9 סהיה דקאמל
’*”C ל5אפ שאי ̂עו • ״.ן יחטר לא העדק סוב «ם תוספת האליכיכדכלו לכנס ̂עלש

האייו י



מה שתייה ̂&בן נזסימן
̂ורזן יהיה (כש^א • ממק io הקדמיס קדש במדמ • ^עית ►(עשר ייעד ן ה׳דיי  t^pr) oמיirע כניע ה

3אכ :רקבו כ'אמית לקדסים קדש כימ0 •בזו[ע<ןכפר(בי/1בדי יהיי לא מקלשילתזן״
 כרסומי משוס הכי עדיף זטקי • נמערב דשסנה אמרינןJהרc במערכי שיהא טכי נימא זל להרמ/ס

 דהכיאשכהן הדביר* לפני עד הקדש ממערב הבדיס באריכמ ויאדיד הניס יגדיל ►בזה • כיסא
̂׳ה זלכארי להללו • היעמנו נכלאות לסבה דירסין מנעת שידיהם מקים כל )ל1י  רגע יבכל עד, בכל ב

 סניף לומר לכי שהיה אעבי • עימדין הי• בנם הכריביה שמיאל שאמר לשלמה כמביס גבי כגון
 דסמיאל עליה ד:יתי כירכות ויבלמו ״ הנם על לסמוך ילא בקדאבתדא משיבי •כנפייהו ככרוביס
 1וכ ומכה מכה שכל מניין הים* על נעשזלאמתינו^זכו כיסיס עשרה יבגין * ת1פי*ד בהפזכר

 לכפר עליני שחיבה אותג• ללמד • התלמוד בכל מככר עלמי ►האלה חאשמכות* •של ארבע של
 • התליאיס חיכו כי לפפרזלהגידאיןדילקובינו שנרבה יכלמה • עמנו חסדיו <חכ ״ ה גבנרות

 •אולם • מתעלה יתברך ה מאת מריבה בדכתו וייס ייס ובל למ ניסים מעשה בקר ערב
• הכריביס להיות צריך שאין שאמר מי ם  לא תראה כאשר להיותהאדוןבנס ריך3 ושאין מ

תת ולבלתי הכנ לאדון לשבק שלא ועליו * הישבע אל הדכל מקרב שהוא ידעתין כי • בוה בקר
• בראשית ליוצר גדולה

ך מ התיספות דברי לידינו שבאו אקרי • ממחיצתי לנאת הואלתי נא הנה •* הכיתב הצעיד א
5י כ דף ל;ן0 לנידון ענין איככז כי אף • משתחויס לך שמיס הכתוג־וצבא על כתר"א דבבא

י  האמת אדני על מ־וסדיס חזל דברי כל כי העברים ישמעו לאמר ידי״ אשיב לא •יאת בבל מ
 משתחויס נמזד-ז נתי וא*תכלילה ״ לךמשתחייס ס השת וצבא * פית0לשזןהת< ויה והצדק*

 כמי התיכפית מקשין תאי • והויקכדו • ע^כ י̂כ ריאיס שאני ממה אלא לניללמיד לאין <:
 סברא מאי * רבי לקראת שייצא עבד כלרך השמש השתתויהליריחת קרו דאי • משתחייס במזרח

דאמר כמי• לגמרא קשה ועוד ’ מלכו הנסתר כעבד שהוא לביאתו כמי השתקייה שיקראו איכא
 לן השמים יצב^ לכתיב תפילה תקים שהודיעו לאכיתיצו עזבה ונחזיק כואי ליי בן יהישע דבי

• באן עד למערב יל משר,ק לך במורח העימד־ס והירח השמש השמים נבא ישי יפיריש ►;שתקוים״
 דף • איכיא חל״יקמשמע ובפרק י במוריו להיות p«0? ציין במערב להשתחיית שכלי מדבריי בראה

 נעי איפכא היה אי ליה אמר במערב זשיקעת במזייח יוצאה חמה מה מכבי לרבי אנטוניניס ליה אמר ד
 שלום לימן כדי ליה אמי־ נמערב. מפנימהש־קעת לן הכיקאמ<;:א אמרליה * לי אמרת היה הכי

f על זת«ח_ו ליה אמר ״ לךמשמחייס השעיס וצבא ^אמד לקינה j b יתיעול שליוא יתתז דרקיעא •
 היא ברוך להקדוש ״ לקינה שליס שמתי} כלי רש* ומירש • דרכים עוברי ייושים ►גיעליס ►נשים

ל/ ס־דאה הקכה לכני ה ימשתח הולכת מערב עד שמגעת וכיין סהשכינהבמעדב מיה ומשמע * ע
א כיני ובי} ״ דבתרא אכיניא קסיא כן יאס ׳ במערב להיית הי־מה צריכה לקינה שלים לייין שכלי

 לכיריש קשה ועוד ״ ליץ p יהישע כרבי במערב לשבינה להו סכירא כלהו דהכא סיגיא ובין דהמם
ד ומיתי • ופריך אנטינינוס מהיר גיפיהמאי דשי  ללכת השמש צריך יללא • פלגאדרקיעאזס' ע

 והכירכים ןמהליהלתש בענ ח*ל עלמאמיי ימי כל נתקשיתי ועוד י לקינהו להשתחיית למעדג
 יהושע ׳רבי ר׳א וזדברי לאנטוייניס דבי מדברי ייק ראשר * רן לא ►שר דברים כתבי מקי© בכל

ד• קכו קלאי  • לאמיתו אחת דין אינני זה וכל ובו'״ לאכסדרה דומה עולם אומר וה ככי
 * כאני-ת היש הילב־ כזאת לעת לני פפח ואמתיני ■ שעעכו נו יכאינ בעינינידאינו שהרי
 אייי’האח על pv3 ״ ילכו סביב סביב והירק ישהשתש ״ האק כדייייית מיריח יין 0י«ני

 * להשיב אק ינרא־תי במיפת מאד כבר התבאר זה וכל * תחתינו לשוכנים ^^ייז מתמת ובלילה
P צא7 ליער נוקפ (לס ■ ■׳ לאנסינינוס רבי ליה אהדר ימאי * * ככיפה ומאי כאנסדר? ״►י
 ביוכעה כי אף • עהס נעלם לא רו ►כל • עעעו© לא סתיס כל אקר יזתכוגס כקכמת בקיאי

כיאה• ג 12 ת יב
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הבית הנופת ספד

7 5

̂( •השניס ?!גגהיעכיר וש7וח * הת^ש ק^יש זה צ ע ׳!ייכיח ׳ י’7הכ גיר̂י  במסכת שהביי
מלהביאם אתד^ רביס יכאצה בקצרה בא כעמיס באלינה גא געמיס שאעח עה 013'יהכ * השנה

̂*7אניאלג אקמ כיניא אלא ’גפטעצמי ספר למכד כריך היימי בי אחי/לא*ומ  (ן-ן^אערם ה
 הפילם אימית יחכמי 'קמרין ימיליפ קטע גלגל ישראלאימריס חכמי «צ*ר - זגה-לקעישה׳ה

 ״ בנפק ועקרב בדלום עגלה מניני לא מעילס ללבריהס משיבה א״ר ״ ימ׳ליתקביעין ק״ר בלנל
 ישלאל־ חבמ שא*77 כנימרא במי אי . ריחיא7 יללעאבטנינא יעקל■ ר3 רבאקא מי/קיף־לה

ע לפעלה יגלילה הרקיע <ק למטה ההלכמ קמה כייס אימריס  אומרים העילס אעות וחכמי • הרק̂י
ע• מהלכי/למטה תמה גיוס  לבדיהס ינראיס רבי אער הקרקע• מן למטה ובלילה קהרקי

 לגל4שה אמית חכמי דבלי על איבא משיבה מאי קש<מ0<ישל ■יכו' גיגנין מעיניע שבייס פלבייגי
 מאל* מעיה דשי זפיריש * כנפין ועקרב רוס7ב עגלה עניני שלא באערס תייר* ית׳ל קט^■

 ודעיפתים האזמיע ד4נ אמתיני שערים לא אשי 0גרי7 * יחי/ר נ/בילו 7ע החפה מילין תיל הבל שאמי
א• קרי י7 מיליי*■ פ?ב לאי יעקרב ענלה7 ואמרו * דבר♦! על כמגמיהמיספימ וכבי בידבהי

̂ב ילא ננהי אחדיכי שאס • קאמי מאי כן יאס ־ אח-יני אלא כלכי׳י גנהי  איו • המזלימ פ
 אסת״ב07ועי :העילית לחגירמ קי־ן לאיטההשמש יעעילס רשז* כדברי ליה מיז החזה ייציבי

ניי׳ היה דבה7א rעחביריהס 'י<מד ועקיב שיר מיל נקט7 האי עאי * רשי כלגרי נגהו מיציע
ס7 ׳יימל שהיא קשמ ■ומיל עמילשיד* ^צפיג׳ יימי שהיא עלעי׳ןמאיפיס ראיה הגיא  סעזל 1ח

^ לה ף עעק דמאי 'ימי ׳״ כנקבה בחי ׳ומשש • עגלה שיריילא אמיי לא ש״מה ״■יל’ ,
ניכל f!»i fcT ■ימפיד״יש ■״ •קאער ילעבאפאי לא7 * ישיאל חכמי ־גגל ‘דעמקין ל^ישפע יהי תא

י י ר ט י י מ ברישא רבי טעעאלאקאפל דמאי ועיד פיריש• גריפיס בריי7<אף לכר של מ
* פדכדיני דבריהם נראים י בסיפא דקאמר היכי כי * עלבריהס דכריגי •גיא׳ס

 כלי לביבביס./לא שאקגלגל שחשט הקדמונים מן יש כי ייה • מידי תקשי לא שנביא גכייישפי c- אי
וכימי* • פנו לדרכי איש הנה יאחד הנה איוד ההיא הגדיל •סרייח במין עמגלגליס יהכיכביס * ־אייר
מי ■י  ט<ג® נמין יכלס • ענפי בעני גלגל לי יש כיכג שכל האימייס עליהם ורבי • ישראל ^

 הלמי* ולבנים לאסיף כיס אמנם אך ידע• ים האלה אלי דברי אי אלי •דבדי אמת ואס לדבייהס.
 • ום אלהה פה אנחיו’ כאשר ליתס עמם הכיכביס מראית כל להניל י לב יקל בה אשר העיישית*
שא® * לדבדיהס סיעע ראיתי כלזער * לדבריהם משובה כראימיאתכלאלהאער יאענסרגי

טעם דלשמאפשפע דבריהם ׳נגי טעם להביא רנה אם לכדיהס על ׳משיבה אלא ליער לי היה לא ק איט
תשונה מנאי סלן * יכו׳ גרמו ובית אבטינד בית גבי בייפייא הלשון נשממשוכוה וכן לחלדבריהס• לף

שמי העולם פ>מ א •חב״ו ■סביא־טעם יבי באן אף י׳’נר7ל משיבה מצא לא קעני P • לדבריכם
ך ?עכיןזההוא• בנפון- ועקרב כדליס עכלה מעילם מניני שלא חיזר• יגלגל • קטע  ל
לא שמעזלס • קל,לה וק״ד סיבב היא המילהיס שאם

סי״ אפשי אי ־ עציי'מייי בשהגלי-ל אכל וני'* בדייס עגלה מהיה  * קטבת על ^ל/ שי
בגכ? ענלה .^,^,3ב גלגליעג^ה של בדי־ימי קביע ימילעקרב

שיר' ,מל ^,5 דקאמר (עגלה • גלליפי עקרב נלא ״ ׳^לי־ל



מו̂מתייה גזאבן סימן
עקרג מ73 אלאאקריני נכהו* שבקנזרה <מלימ מזג לאי ופנלהי  קארבגגי® שי/יס והם התוספית כ

ת בחסף קרינן ועגלה . ברקיע שניירי ע׳עונות ישמונה  ייד • קרון או מרכבה דהיינו העין תי
 אתרמ;. תמונה הוא יעקרב * המפורסם כשם דיג כשם שמה אעוכר צמיצי קינזב אנל אקע ינמינה היא

 j1p3 לנד לכו הנראה הוא הגינוני יקיטב ’עקלתון נחש־ והיא■ • א*דר*א לעד 013 קראוה בדחס
 בנפוך' עקרב ולא בדריס ל(p^3 עגלה מעולם ידאה לא ולניי * ראשני מננגד גיטס

 הבמר במכמת מעט ליודעים מבואר וזה * הקוטביס תקת לשוכניס מלבד י האדן יישוב לדוב ובן
 * האומות קכעי דברי לסייע שבא רבי לדברי לה מתקיף יעקב בד אמא רב •לכן • להאריך אין

 דלמא. • וכוי פין3ב עגלה לך יא1זיקאק ’חוור ומזל קביע פגלגל לך אימא לעיל• ודלמא ואמר
 ובעביו ״ הגוף דעות לו גס אלא • ודיומכנוי אויר הגלגל שאין כלומר ״ ינ^ דרחייא ינא3גבו

 או נבונינא* סביב סביב הגלגל שברתח iהשבי באותו ומתגלגל ’ י המזל לכלוך מקוס חלזל
 גלגל כתוך י א3נלנלהיז שיכבב כדרך פרזי• ומקים אויר הרקיע שיהיה ולא כגינזרא״

מק' לגלגל החס גלגל בין ’ כטלמייס לדברי כיכב בל  • חזור שגלגל ראיה ן א׳ מכאן כן ואס העו
 ונראים ברישא רבי אמר לא להן הנה ננפין ועקרב ס1בדר עגלה תראה לא מעילס האופן בזה שגס

 דרב אתקפמא לו מודעת הימה כגר ’כ בריר הדבר לו היה שלא 'כבכיפא מדברינו דבריהס
 • רותמיסוכי דמעיינית אטעמא פרכא דלית ובסיפא ל כפשיטז טעמם הביא ולוה ׳ אחא

ע י הכל והיתיישב בפירושי כי גים9נ קורא ראה * וכוי דבריהם זקאעדונראיס לן מסק תד  ו
 הקדקע תחת מהלכת החמה שבלילה יבכללס י־ וכל בכל העולם אזמית למבמי הודה שרבי ותשכיל
רי וניישב לעיל הקשינו ולאשר וונתינו לכ כשיב ומעמה * שתחתייו היישוב על להאיר  ’ התוספות מ
 P זא כתיסמות דברי ן וראשי • דכרו אשר הסיבי מללו ברור חכמה י הם כי ינרא« • חזל ודברי
 ישיג יש האר] כדור שבכל האמת לפי ’ אעניו על דביר דגר יתיישב • משתחויס במזרח נמי מלי:ה
 י לנו ורחה • להם יכששיקעת * זויחת רגלינו שתחת העדינות אל ’ עלינו שוקעת שהחמה ולילה

 _ למערב• לה׳משתחיים במזרח שהס ס סשמ רש'שכבא כפיריש היא זלאס הקשיהתוסרית לק
ב אס  זירחת היא ’במערב שיקעת שכשהיא משתחים• בעורי! בלילהנמי כןנימאהכינמיכמעי
 כדיר י3לח היגליון• כדיר מחני אילמיה ופאי עשתתו(םלמ!רח שאז כמי הכי ונימא האחר ה:דור י3לח

שהרי נו* שאנו ן העליז כדיר בחני דהיינו שאכורזאים ממה אלא ללמוד ׳־אין ותירצו • התחתין
m ב הוא מערב וצפון • מערבס הוא שלנו ומזרח • מזרת היא תחתינו וליושבים • לנ< מעי

 ששאלו • לאגטונינזס רבי דברי נפרש נמי היה בדרך * היושבים מקים כהשתנות ישתנה נמי ודרום
 יוצאה לעס * לשאול שאלתו שמונת בהאמינו והדא • במערב ישיקעת כמיריו י!צאה חמה מפני

 היתהשאלתו שלא ואמר חור ואנטוניגיס השיכמהשהשיב• ישוקעתבמערבילאאיפכא• במזרח
הליכה כדרך שלא במערב• מעש שיקעת היא מה מעני אלא • ממערב ולא ממזיח יוצאה למה

 בא^פן • • העולם מקטב ניטה והוא . המזלית חגורת מחת תמיד היא השמש הלוך שהרי האמיתי
 מערבית דיימיי^ ממקצוע אלא גחיר• למזרק ממערב יעלה לא המיוחדת בתטעתו שמעולם
 * נמיר למערב ממויית אלא יעשה כן לא סיופיית בתנועתו אמנם • צפונית מזיחית למקצוע

 דוק♦ לשקוע • העצמיי תניעתה מקו יוס ככל תטה יומיית השמש תניעת למה שאל ילבן
 ממקנמג המזלות חגירת תקע המיוחדת בתנועתה וייס יים צכל המקיף גלגל איתה ייליך ולא י צמערב
^מ^ג דייעי «די והשיבלו! ״ 0ש<י ולא לכל אתת תנועה ומן ככל לה ויהא בהפך* או .צפיני ׳  ליתץ רכ
 ביושר פ נכח בסיעלה :;1לקע ^לס לימן כמערב ילשקיע ממורא לצאת צריכא "ללימד • לקינה מלוס
לה סאה  •לן השעיס צבא1 שנ^ער, ה1כסשל/ח נראה איננו ?שכינה כנגד שלא באלכסון ■וישקע י̂ד

 לקינו שלום לימן כדי שאם יסקשה חור ואנטונינוס ’ נתרא דבבא כריגל דהיינו ־ יזשתאייס
בתנועתו לו די היה עקום עכל • ה׳ פני נכח ישר נקי במערב ולשקוע ממורח לצאת



הבית חנובת ספר .
' ' k

^ש^א ״ /תרני5ב^ן[כסוןש ה7כ5 n« יה̂י n י־יי’י’^'יי^^יי עזרתיחיזישקנג כפזניע’^ ^’יי ^ _ 
 «יופצ • השכירה לנגד היגערב ישרגכח בקי יהיה אן • השתיס נקצי השמש כשיעסיד ובמהלכי

־ל^י שאמר חה • לדרכי לקיני(ילן של.ס לייגן ^ • ייעיעיל שלמא יממן דרקיעא h<!0 7ע ̂, צי  כ
 P חל {«;<עיצ המערבממש־ אמנע לנגד שהיא שלים ממן יתמה ' 0השמי חני עד התמה ♦מלך
̂ ומשי פועליס משים רבי לי יהשיג 1•, יל נרשי הרקיע באמנע שמה שמשקע ילא( • לדרכה ומלך

 עיכל ומשוס מועלים משים שהיא לי ׳ש אקל שעם • לקיני שליס מכלישאלמ כיריש 'דרכים עיברי
 צנ■4 ז7«גלי לבד מ1המןל חגירמ מחמ אכשיניניס כדברי ♦היהמכיעמהשמש שאס דיל • דלביס
מ כלו בכלהעילם שיהא מזה יעוכב • on בבל כמקיף ה יומן ע » ק , ה ו  קיז לא קור ולא 0^ן ש

 יל^יהיוכלהברין<ניי*י^ שיים. יהלילימ הימים האק בכל יהיי השנה ובכל • ילאחירן
 אל̂י לני שהמס יבקיין • עלאכעמריבה יה קנר המס שיהא דרכים ילעיבדי יבפרמלפיעליס .מהס
 כן שאס קגיז לא לחודיה דרכים יסשיססעסדפיעליסיעיברי • זלדדכם למלאכמס להס כומ

לאכסדרה לס עי שאמך! »;;j3 א במערב ישיקעמ במזרק יונאה מה מפני מקשה אבמי
 • סקטכץ רעתמ ייש!כ און ידריס נפון שבריק שה^יעינז הקדעינ־ס כדברי %א דברי • דומה ילכיפה

 האדן שכל יהיש־עאמר ירבי ’נפזןזדריס מריח דהייני מיה ייתי משמי כאכ^יאשפרזנה אמד ילק
״ כפפה• שאמר יזהו ראמה יפאשרעין כדבריהאקריניס בנפיןידריסנמיישכה גס נ ני כן כי פ  הנ

 אהיה פן למילין קנני אשים חזל* בזה שדברי יגמכהבלמה * בנקל דהמס לישבכיגיימ
 ״ הפשיש דרך פירש זל רש* יאענס * המכינה בחכממ הבינו <לא ידעו שלא מאמל ילא למשא ^קילא

ה ע  ויכה אלם כל ואין • היעה לתכממי מפלה לימן ’ יכל" אחל להדהד ;האי/ כל י
̂  מנרי® ישאמדי קנא• כד לרבא וארעא עא דקי קי דנש קזלהיכא בלבדי ממבא ואס שלחי-ימי

 .דבלי גאעל זה יעל הנשיש לרך להבינם אין השכל יכילם לא (דומיהם • כטשיכי׳ מששים
: עוד מדאי ממר אאריך ובזזלא • יתידיחס

ח אזת הבפורת בית אחורי נ

 * אמות זא רתכו המערבי העזרה לכימל ״ ההיכל כנין שבין הרייח יוא הנפיימ נית אחוריי
 יהכפולמי ן הארי שבי • הקדשים קדש בית אחורי להיימו הכפירע בית אחזרי כשם ונקרא

כימל בימהכפירמעם דאתירי אמית יא ישאימן • פניי אמימ שש א כ היה שלא נראה פאיריז י
 נס העזרה ך לאיר bp7 בקשבין כליל ושיהיה ׳• אמה חייש העזרה וכימל היי• מזרה של מערכי

ק . הכפזרמ בימ אקילי של אמו^ הזא מן למעסי אני ינריכיס ״ עזרה של מערכי כומצ  הי• י
מל היה שפירשיזל״ • דמדימ פה כריש מלבדיהיעיב משמע ט ה ס עי ס ע חלל סל ה ע א א קרוי י
כ, בזה כליל שאין להכריע יש ספק כלי מיי^ ״ הכפייי׳• בימ אתירי  איה זא כל אלא :כן,;ל0 ע,
יה^י • ,/,ךך ,[p fpp3 נבלל לא סכימל ועזבי • פניו מקים

 שיחשבי מבאנו גס שהרי קאמרי. כימליס כלי יוליל של יכי' f»p אורך הימה העירה בל לאמרי
̂י ישיאל עזרמ של מזיתי כימל ̂י  הנפון מן לקאמיי ודרים נפין דבריחב ימי • אייי^ ’י' P פייי ש

, pj, 7״Jp ללריס •  fp̂  jף,ס,J . p5;jימקי* ,לטעל ,ן



מז הכפורת כית אחורי נח סימן
ך סי  לאתצימג' הא מקיסה^זתל• יחסרו ד«ז אינה ״א שמן ס4י • הכתלים נמיזחקיס והל^ל •גנ
 להס אמית ייא בגמי־א לקאמרי מלבד • אמית שש אלא ישיאל עזרת רוחב יהא שלא אמרת*

? לכל ח  של א בי הכיתל כליל שיהיס לא יאשראמרהרע״כזל* • קתשבי כיתל בלי אלמא ח
כאיתן נכלל שיהא ילא • הכפירת בית אתורי כקרא היא הניתל שגס לומר רנינו אלא ; סחלל

‘ פניי רייק של אמית יא
» כדאמרינן העזרס כל להכשיר קש/היהאחיריביתהכפירת לול

* ̂ תם(נשלם; והנה • ן מ די«יקי י אי כפרק
הנמרכ ממקדש כית

, והאילם- ההיכל
שמיס יהא ׳

רבא
וגואלם ישראל קדיש ייכני • לעלם מכרך

ו יאנחני .הנעלם ככנייני בי  נ
 ועד מעתה יה

:עילם ׳

J7״



המדובד התנצלות
̂/ס במרד אם * ה אלהים אליודע של י לפני ההילכיי■ <מנחה • מתנו יJנכ<t (מונל י »̂ 

• באזני הזה ןסז א כ״ל ומה ״ רעמני במו ולא נסתריגדרכי לא כי ’ כעיפי יקרתי
ה ועקב לו קבה 'לכס׳ רתה ביד ייגאיס ונגיישיאל מ ם ג ל ̂  פאדמק סן עפר אדם חרפת לי תלולה ׳ ו

 כיתב <חמ^ הקר?אכ־ וקול היכהנתחכמה. להשאיר;כרכה'אקרו , • לבדראסזהנסיתינחכמה
*המס כארץ אשר מקדישים * ימז-מה לאסוךדעת עבדתי כאל  <עתה' • מאומה עשיתי פיזלא וגס '
 לי ייקחו טוב דנר ימנא־ אולי אשמה ימי כל לובית מתשכתי ידין .נשמה כאפי אשר אדם קירא כל

 • אמש לבישי על כסה כי «מש* אשן סארי פני ועל ״' נעגוהונעש המלאכה כל ואס עריסה'
:למרמס והיה גדרו פרוץ • למס יהיו בקולזו ' התחמס ואת השקף ואת
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□ח
לוח

ס ד ב ד  דג^ו.באותות 1.א<ע חוגים• :בסוורוחענינים מ
בסימגים:1

̂־ייי ■אבטיגס ^ ^M 7 יעשה ע? ע
 M 7•עפו

 לפי יאס
ולכהן

 בדמם אז בנפין היא אס יסי;פק
 לכהן ריס7ב «אקע כנעזן ppf(הגמרא סזגיית

!מהלא • שה לאן אן * (ל7ג

' נימי־ז
□S1^

• ב״ח
הכימל
•גכנין

,שה לאו 1א ׳ גדיל
ב* יד* שכעורה מנואייגהכלשכייג

בן ה א י תי מר ש א. הי ה ־ • כ' - מ
 ויביא] • שים7הק כאענע^פגןדש שמישבה

 • עליהם ■ויקשה • מגוספומ 0ר%ב מפלוקיגבין
שס ■

׳דמימו • האילם שער מדיג
• כ*זי■ ונודעו ב'  האילם -מדיג .

 וכעס שלא ארו של כליכסיע t ב'
קבזעוםמון ׳ילאו * 0ש

שם אשיה ׳מטע משים ,
עילין כהינה פרחי שבהן והס של שרשריע
למיכל קרינן ■דלא * ̂שם לחליניע

 .א״• ־ ״.מ״ג אילם גשס
ך ר י*ר • ב' ב*ח יריחבמההס או
רי אחו  ל^וסו1יאסכל ’ הימייע«נימ ביע ׳

;ם*ו־* • העורה כותל
ת ר או ר ר ס ב  הת איך 'ישיאל שבעיית א

■אשדהי. מייע רלא לאי ישים
ת’כן1• ״ א * ^ר ר שסב׳ג כהניס בעי

 בית לשמחת נשים בעוריג עישין דוגמתן
א' ח' ליישיאגס

 במרובע נדו על יתר ׳כמה ^א^בסין
א אייך • כ׳ א׳

 ״ טיבו מה שני בכית טרקסין •אנגה
בי: • מ״ב ̂!מהו

• לבדו כהיכל אבנים של סמל ״
A il מגונים יי»קמהשכתיכיכדי׳ה » א

(שר>% • באולם אלא היה .שלא ועשרים •מאה
 יום תיפכת תקשי'כבעל דלא כן סובל נמי

 דלכאזרם רשי* ברי7 ליישב ישתדל‘׳ •י טוב
תק •‘שם אהדדי סתרי  קזשימת י

ג רש? כדברי  • פרוכת יעיין • ב' • פ
i ב' * ר פ שתייה האגן על מיכח -ארון

.שם־־י עימד בנס הארון .שנוף . .

י ר  • א* ם*ה בנס האדים אס ■האריץ, ב
ת י ש ב קד מ ח * ההר כנויעל : ' א ' א

 לעתיי קדשה ראשינה קלישתו אס
 • והראכ״ד רמ*כס בין מקליקת • .לניא

 אומן ן הראשי מן שני בבית השסת על ניכרש
p לטי־ • השלישי irn שם ליה ♦למר׳כדאית ליה 

שס יחזקאל כדברי לאיבכאיהי לפה
 א** ב' במעלות אלא * כמישיר בנאיהז לא למה

ת י • ’ב י להיכל פרטי סס ב
ן ש בי כ ^ או ח ח כ בז ל • ב״ז ד ב׳

ת י  • א' א' ויקרו ייבב.גדלי העתיד ב
*־ ולמה * ככל מהשני תו יס שי:תנה

על שהיא גי שהעורה ה רכ' ’א ■•’•ק ק'
ע*-י על ק^״ג שהוא שני עזיתכית על תעדיף !א■

 rלעת הבית •תימת * ב* א' •יבאדבמוכת
* # 4 I  בו גם הטדיחין שלשכת ־* ב ג אמית י*

• 'יל מהיהבנכין  דכילו לראבי המונה א]
 תכילפו איך כנפין• ■דכלו כדרוםולרשכי

 ’ • א' *ה ב אמה V שארכה לעתיד העזרה
 בתורה ליריש שיתנאי מה בפי שישתנה

ת ר בי ק מי  מוקד עיין ה
ת ס בי נ י ט כ  • אבטינס עיין א
ת בי ש . חיי ב ט מ יכסמייייס ח  ורכיעץשלארי .̂ו

•' כ*ו ״ ולהפשיט לתלית אינקליית נ
* כ׳׳ח*.כ' הס מה .הו^יגוות בית

* irnrn,



מפתחות
 קדשי JלSבי6i לע׳רה !הכשיר הן50 זן05לק

 יקיספיי; הרת'בס לדעי; היי' קלשיסהיבן
ט  שהמ הרמ*בס !▼עי; יקשה *י א' כ׳

• ‘א כ*ט ההיבל 0מ7ז ב;פין כזבבים י ב  ו
 • א' כ*ט הרמיבס עמ7ל הק^יכיע ▼ירפ
ע7 ולכי כ' שס העיספיפ ע
 *' א' • 'S ישרפייהדפס למה

3»t ^ l p n ם שי ד ק  אסהיה בביתראשין• ח
* דכרירשי יביא ״ «ביי/שגי גמיך

ד נ מ״ג יפיכפימ  (גבהי ת<7מ • *3 ס
̂ד * שגי I יאר•  • כ' סי

:ב״ • ’ט י «pp!״עס שעי בנולות

!1ד5 לכהן טכילה כיפ הפרוה כית מ
 כלשכיפ איעי מני לא למה ב ז י

• ב' יד ®בעירה
הפרש זיביא ״ ניעקדשי מהי «ע[״פא ן:גין

'2 כ'וי״ז נ’י אמיפ לסברא ביה עלפ7
nS1:n עיין גולח
ת עיין ג.יי/ ב ש ״ הגזית י

 הרמ*כס ברי7ל האילם לכימל ייין גזוזטראות

7 3* 3S יעייןפאים נ’א 1

 נ שהסע
 סס

כ שס

3 n| א' *ד מעליפ שלש יכי 
אחי־פ• גרסא ראה

___ שפלע כמעללפיואיזה שנריך
 העור׳שס ככל משיך היה א שי! האלמר דברי יניא

ק ל  טעס • דרזם בנד הדלק שער י
 עלתיספפ יפמה ׳*3 ט לשמי.

 שס ^שיניעדעלהרע^בב׳המכליהפן’‘^^”
ת תו ל  ר נלק;( משער מיז יהג של ?שעייס ד

״ לעהט' א'

/ ו נ ט א• לגגריהרמ״כס המכילה די ב ^ ה

מנלרה עיין *ב’זהרע
ל כ . * מלפניי לרחב נרמאקלריל היה איך הי

 ▼ע* בזה יביא ;א׳ כ״ט ׳3 כ״ח
 ש® הפיספלפ לדברי כדעפי ”•ישיש הדמ^נס

 נקר^ (למה לדלפיפיל * פדפו ההיכל שער
’’פשיןסננ25 הגדיל• שער

 ’’לך; בהיכל צריך כספשין׳דלאללאירההיא יעיין
ל ל לגבהי ^היכל מדפ • א' אS :נאמר

3 שח ימדפה גביי שעל עלייה
 כפלח'® ;לזל«ן • קבה יפשפשין ארל של כליככיפ

̂ש ז}יס7הק ש קד לביפ
 לנפין יפאים • יכיפליי ההיכל בנין פ7מ

בנין שם ילמזרח
 ב א מ*ג י עבשני כראשין ה1ג^ ההיכל

ר ת ח בי א" אי * בניי המקדש בי די
ש® עהביפ גדול שההר

ש® p’p על פ״ק הביפ הר בנין
יין יבארריכי אי: ב'• שבי שערים חמשה

שם המערב מן מעיטי בדריס
שלש במישלר בנאלהי לסהלא

p̂ משיכעאז היה לעזריפ *וין אם pJי«נ^ ̂ר 
 פי חימפ ביי ב׳ ייפק ילכאן לבאן פכים
̂  ג יכראב* • נמלכה עשלה המזרתיפ הביפ
סל' j»pf< פ' V יימר היה לא השער ילמה
 ישלא ‘ כהריא לניי נמלכה החימה היפה שלא יכיח

 שעי אס : א ד' במזרח אלא נמלכה היפה ■
 העזריינ עפחי סכיץל־זאר היה שבה. יעירק
א'* ^ שם השער גובה ג'

 ם® שפהיס שלישי ייכית שנא מ^י טעם יפן
ז* כן היה בשני שגס הפיספיפ על קישי יעיר

 לריג מבשליסי שני ביפ בפפקי לראיפ שנקל א'
̂מ • בי ג׳ במיפפ יבאר • גדלי  שישן דמ

 ̂ ^ ד ולמה הפפח על שהיה ״ לבירה
 ימיןיכי דרך נכנסים הבית להר הנכנסין שכל
 בלם .ייסי דאפא שערים ע אם • ׳3 ד׳

 מיזליק^ אידלחמשהלהיהביפ* כעזרה•
כדעע ישפדלליישכסמכדזע כעסכתפעיד'

חנן בן יזסי אם . % L י׳ ב ה יפוספיפ
̂  .יבסדרן י השערים במקלס עליגנמי

למעי^ סע(גים שאמר למה עימש



טטמפתחות

ד* הכז«/ להר הדרי• מן שעלי חולדח
קזלדה op על לשעיעס טעס :כ' .

 0ןן אקר טעס ן7יי< • נהירא לא •ככיאה
מינק: הסקראעיין חוט

 ג הרסנית עין הניע• 'סד חומת
•גי• ו* עשיאמזע פניי תקיס מיל

 שלא ־ישעדל קיתה f»cp הלע׳בם דכרי
שם יה מאת הימליס דבריי זהו

 * א ז* עאד• תמוהיס נזה הרר*ש שלנלי זגאר
 טיג ייס מיספע יעל :זה על הרעיכס על יקשה
שס לסייעז שנא
op תהי לשי לפירוש סכתינבקיכיע יקימה מיל

- ̂ : ט ■■■
א , :‘ב י״ג המוקד שבבית טבל
 א *ז0 המיבק שמק לשימין לירד שיש של ^:ל!א
̂ג עפר ליעיל כהיכל שיש סל טבלא לסיש

י: ■־ :ב״ מ״ב . • ־
 • סדדיס אזי* י ד מזנק של לנפיני טבילות

^ תיירנירעססם אי• כ*ח0יפיריש
 לי מיה 'לא <ו«ן3ה יון הבית להר שער

 ויתן כזה• רש הר יפירוש תשקין**
׳.J די׳ טעמיםלן•

:עדקשין אתה עמן ין9טר^!
C'ד;־ ' ז ־.־'•״' ■ ׳ ־ . נ ״ ^

 ולרוכו>ז רשי* כעד למן • הקשבין לסין וירד
 שהיה ’ ב' כ׳יא מחשכינס מריקדק שקשבינו

 מינדל ישהיס ישי* לדבי' טפק נמיןתהמינק
ב נימא כמלא 'תמני  קטניס ככשיס שני ״’א כי
 כ1ט ייס תיספת על בהם ויתמה .הגדיל לנכש

 לכיבס כבש היה אס א' כ*ב שיפיעס כאירן
 ייסדר יתיספית ישי גי! מקליקת במערב.

op טעמיהס*
 * א ג כ • הכבש נתערב רכינה
 לשכמו •’כ טו להטריקי אין גרול כהן

ש© דעתי תייק שלעןשלא
 להטריאו היתה'שלא לשכתו בנד סטכילה שבית
 סאזלס לבין הפר שמקרכים '*3 י*ט*

 בי• ד כ גדיל קילשא-דכהן משי• ילתיבק
ל ו  לדין• י׳ב תשבני תקים מי•״ בז לרקזן כי

 נביאלר א' "ר9 קטק בן לי עשה
 משקעים היי אס מיכני• עיין מיכנייאדיי•:

שצז נערבזלמה הכיור
 :אקלסשקר הכיור בהיקף נמת כף כעל שקישיית

 ב שס טוב מם תיהפת בסייע הבין אין בס
 כעינן •קום שמכל וי«ביח בתים1ד בצוגיא יסלפל
 • עשנה •לקם בעל בדברי לראס גפי משין •כיור
 נ אי ז כ׳ יקתהממנהלהדתיבס שם"•

ל ת ל כו כ הי  זהיכל: נ0לג;יןעאי ה
ל ת ט כו ל ו  • אולם עיין א

ב ז ר  כ* מ׳׳כ בהיכל. ז
© בי ת  אל<> הארון על סין לא לשלמה* כ

 עכיתל ימפיהם סלביר' בקרקע
ט ̂׳* •מ״ד לכותלדריסגצון  שג^הס׳יני

*.K ■פ׳ח ׳ עימד סיס

יסור
D y x

 פיכת עיין
תאי• עיין

נ י'1)' ד

ז כ* %תדתו 4שלמיביוללחנ  
נמיפת שפיעיייבאל במלת מאד יקשה : . .

fe is i‘3  i  A f S i ' . y " " ש״
הכבש״ מדת 0 bp3 הת<ספות לכלי Jiכפירי

i כ כיתהצפירת אתזלי לול f *'כ* וס״ו ב 
 V א' מ*א ׳ כן נקרא למה הפגים לחם

 עשייתו (אומן מדתונידתל
•P . . י ע^השלקז1«סנקת’

 ג שם _ ג סר'לכpפיר יביא נכמותעבמ
 5ויק^ זסל״כג 6גן״;לר?ןכ1̂ ^וא גמינזעין
 דשזכנע^ דבלי לפרש[ pfc יליכרייו עלוסס״י

א י תוספת 1? 1 !



מפחתזת
•p ליומא אמיגניתין

! T*S אתריני כמילי פלעי הישב*א שלדברי  א'
 גקצוזריע• אלא פליגי לא סרע״ב3«

3 שס בעבודה או
 • עליו ויקשה להר״מבס הנרית הטבע סדר

שם להרשיבא ההטבה סדר • ב
ממי1משנ< פיייש  עליי ויקשה • לדעמו 7תד
 ההטבה סדר • כ' א׳ T״S קישיוע עשי

 כ טעעיהס וסדר * וגיס אחר ולרוב ב רע לה
בכיוון המשניוע לדברי שיכוונו • זדבריהס

* בערב אלא הנרזע שאיןמדליקין ״‘ב לז
 שמעין מימע קידם מערבי נר • ב * ז ל

ימיה עלב על יהילן ^ילק קנליק
ח שס לנס ד ב׳* א' ז

. .1 כמורקי יאסבס המיספועהיה
ב• בעל להגין ישתדל * כ ̂ • ז ל  כרעי̂׳

 אתת לעמי על היסג׳א שאלות *̂י P״״^
בי. א־ ול״ח סש לאחת

 דשלמס שלינות ״גשי
 לרס בהיכל הנחתן גירת מונחות מיב;
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