
ארבעשהןמתנותשתיטעוןודמהבצפוןשרתבכלידמהוקיבולבצפוןשחיטתהקדשיםקדשיהעולה1מתני׳
וטעונה הפשט וניתוח וכליל לאשים:

קדשי קדשים היא:עולה מ"ט תני ליה קדשי קדשים משום דלא כתיב בה (לה')גמ׳

כתנאינותןגמאכמיןאחתמתנהאמרושמואלונותןוחוזרנותןרבאמרעבידהיכימתנות:שתיטעוןודמה
שתיטעון)(ודמהגמאכמיןכיצדהאוזרקות"לכחוטיקיפנויכולסביבאיסביבת"לאחתזריקהיזרקנויכול

וארבעפיסוקלהלןמהסביבטו)ח,(ויקראלהלןונאמרסביבכאןנאמראומרישמעאלר'ארבעשהןמתנות
ארבעעלמתנותארבעכאןאףקרנותארבעעלמתנותארבעלהלןמהאימתנותוארבעפיסוקכאןאףמתנות
היתהשלאלפיאלעזרר'אמרמ"טיסודלההיהלאדרומיתמזרחיתוקרןיסודטעונהעולהאמרתקרנות

בחלקו של טורף דאמר רב שמואל בר רב יצחק מזבח אוכל בחלקו של יהודה אמה

רש"י1

מזרחיתבקרןמתנות:שתיבה:ומועליןכפוריםובמחוסריוםובטבולביוצאליפסלהיאקדשים:קדשיהעולהמתני'
נותןצפוניתמזרחיתלקרןלובאל:)(דףתמידבמסכתתנןוהכיבאלכסוןשכנגדהדרומיתמערביתובקרןצפונית
כדאמרינןיסודלההיהלאדרומיתמזרחיתדקרןמשוםוטעמאדרומיתמערביתנותןדרומיתמערביתצפוניתמזרחית

[הנך]בעיהילכךחטאתמשירימק"ונא.)דף(זבחיםלעילוכדרבינןהיסודכנגדדמהמתןתורתטעונהועולהבשמעתין
קרנותבשתיאלאלהמשכחתלאוהאהמזבחרוחותבד'הדםמתןשיהאכדיבעינןד:שהןמתנותשתידאמרן:תרתי

שהןסביב:ביהקרינןולאמזבחשלרוחותבג'אלאדםהוילאאחתשברוחבשתיםדאיזושלבאלכסונההעומדות
בגמ' מפרש היכי עביד:ארבע:

דלאמשוםומשניקדשים:קדשינמידהווואשמותחטאותגביתנידלאמאיקדשים:קדשיבהתניטעמאמאיגמ'
קליםובקדשיםכזהקדשיםקדשילךואיןלגבוהכולהדהאהיאקדשיםקדשידאפ"הלאשמועינןאיצטריךבה:כתיב

מפנילעופותקודםמעשרפט.)דף(זבחיםהתדירבפ'לקמןכדתנןהואקדשיםקדשילגבוהמינייהודאזילמאיגופייהו
שהוא מין זבח ויש בו קדשי קדשים דמו ואימוריו:

שלהשניהברוחוכןקרןשלזוברוחולמזבחהכלימןזורק:ונותןוחוזרנותןארבע:שהןהשתיםדנעשיםעביד:היכי
הכלימןהפינהנגדזורק:גמאכמיןרוח:לכלמתנהמזבחשלרוחותלד'הדםמןונמצאבאלכסוןשכנגדהלקרןוכןקרן

סביב:המזבחעלהדםאתוזרקופשוטה:ככףעשויהיוניתאותגאםכמיןהואוהריהפינהרוחותלשתימתפשטוהדם
ובנגיעה:באצבעאלאלהקיףאפשראיובחוטמרחוקאלאזריקהואיןוזרקו:ת"לואשם:בשלמיםכתיבוכןכתיבבעולה
סביב:להלןונאמרובזריקה:המזבחרוחותלארבעסביבדאיכאשבאלכסוןקרנותובשתיגמאכמיןכו':טעוןודמה

אע"פכאן:אףנותן:קרנותארבעעלדהאמזוזונפסקותד'מתנות:ד'פיסוקלהלןמהאהרן:אתבצוהמלואיןבחטאות
שיהאהיסודנגדצריכהמתנותיהתחילתיסוד:טעונהעולהונותן:וחוזרנותןכדרבוהיינובעינןפיסוקקרנותשבשתי

היכימפרשלקמיהיסוד:לההיהלאנא.):דף(זבחיםבפירקיןלעילאייתינהוחומרומקלמתנהמקוםתחתהמזבחיסוד
יטרףזאבביהדכתיבבנימיןטורף:יסוד:לההיהלאטעם:מאימתחיל:היהצפוניתמזרחיתבקרןהילכךדמי

בחלקוהיתהלאהקרןואותהמדבחאתיתבניבאחסנתיה(שם)עדיאכלבבקרעליויעקבשנתנבאמ״ט:כ״ז)(בראשית
עלבדרומואמהבמזרחואמהאמה:יהודהשלבחלקואוכלהיהמזבחיצחקרבברשמואלרבדאמרואזיל:כדמפרש

כלההיתהצפוניתמזרחיתלקרןשכשמגיעהמזרחכלפניעלשבמזרחאמההיתהשלאאלאאמהבעוביהאורךכל
כלהמערביתדרומיתלקרןשכשמגעתהדרוםכלפניעלמהלכתהיתהלאהדרומיתהאמהאכילתוכןאמהלקרןבסמוך
אחתאמהבמזרחאוכלהמערבכלפניועלהצפוןכלפניעלמהלךהיסודנד.)דף(זבחיםלקמןכדתנןאמהלקרןבסמוך

ובדרום אמה אחת נמצא יסוד לג' קרנות כזה: (עיין הציור בתחלת העמוד הבא)



שלבחלקוונכנסהיהודהשלמחלקויוצאההיתהרצועה2חנינאברביחמארביאמרחמאברלוירביאמר
בנימין והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלה שנאמר

נ״ד א

לג,(דבריםשנאמרלהקב"האושפיזכןונעשההצדיקבנימיןזכהלפיכךהיוםכלעליוחופףיב)לג,(דברים
יב) ובין כתפיו שכן

המזבחקירעלדמהוממצהומבדילעורפהממולראשהאתמולקהיהנעשיתהיתהכיצדהעוףעולתמיתיבי
אויראהתנוכךאימריצחקברנחמןרבאמרעבידדקאהואבעלמאבאויראיסודלההיהלאאמרתואי

דבנימין קרקע דיהודה

רש"י2
מהיב.)דף(יומאכדתניאבמזרחהיתהיהודהשלשחלקומזבחשללדרומויהודה:שלמחלקויוצאההיתהרצועה

שלאמהועשריםושנים(ועזרת)כולהנשיםעזרתוהעזרותשבווהלשכות(בכניסתו)הביתהריהודהשלבחלקוהיה
ובצדוהמזבחבמזרחיהודהשלחלקונמצאעזרותמיקרוישראלרגלידריסתומקוםהכהניםרגלידריסתמקום

שהיתהיהודהשלחלקוכולההיתהצפוניתמזרחיתקרןשלאמהמלבדבמזרחאמהבחלקואוכלוהמזבח[לדרום]
הדריסהשממקוםבנימיןשלבחלקוונכנסתלמזבחבדרוםיוצאההיתהוהרצועהאמההקרןמןברחוקאמהאותה

אוכלומזבחמזבחשלבדרומובנימיןשלחלקובתוךבאהליהודההיתהזושרצועהאלאבנימיןשלחלקוהיהולמעלה
כליסודזהואמהוכנסאמהעלהמ"א)גפרק(מדותמרכדאמרבהלהיותראויהיסודכניסתשהיאאמהוהיאאמהבה

אורך כותל מזרחי בעובי אמה היה אוכל חלקו של יהודה וכן כותל דרומי לבד אמה סמוך לקרן דרומית מערבית:
נד א

בלע"ז כאדם המחשב ודואג:כמו נזיר חופף ומפספס (שבת דף נ:) דפרוטי"ר דגרנטו"רחופף:
וממצהסה.):דף(זבחיםקדשיםקדשיבפרקלהיליףולקמןאחדבסימןשהיאכחטאתולאסימניןבשתיומבדיל:
דוחקוע"ימתמצהוהואלקירמליקתוביתדוחקלב:))דף(ביצהחביותשתימקיפיןאיןכמומחבר(ומקיףמדמה:

נמלקתהיאבאוירמולקהכשהואנמצאיסודלהאיןואינעשיתהיאדרומיתמזרחיתקרןשעלאמרינןולקמןבקיר
אמהאפי'מרגליולמטהעשאההתםקתניהאנעשיתהיאלמעלהשהריהסובבעלנופלוא"תלאיבודלארץנופלוהדם
למעלהלמימרואיכאוכו':כךאימרבתמיה:קעביד:בעלמאבאויראהחוט:מןאלמעלהאלאקפידדלאכשרה:אחת
מזבחוקירלארץיפולשלאהעוףעולתדםבהלקבלהקרןאותהכנגדקטנהבליטהכמיןעשויהואקרקעדלאומג'

מיקרי אבל יסוד לא מיקרי להכשיר הקרן למתן דמים הצריכין לינתן כנגד היסוד שאין יסוד אלא המיוסד בארץ:



מתרגםלוימדבחאיתבניבאחסנתיהמתרגםרבבדמיםאמרלויבבניןאמררב3יסודלההוהלאמאי
המערבכלפניועלהצפוןכלפניעלמהלךהיההיסודשמעתאלדמיםמקודשמקוםמקדשאיתבניבאחסנתיה

עלושתיםשלשיםהיההמזבחשמעתאבדמיםנמיאוכלמאיאחתאמהובמזרחאחתאמהבדרוםאוכל
יסודאמהכנגדאימאסובבעלואמהיסודעלאמהפורחנמצאת"שהצדמןעסקינןבמאיהכאושתיםשלשים

שלשיםעלושתיםשלשיםשהואמלבןמביאיןהמזבחאתבוניןכיצדלוידתנישמעתאסובב:אמהועל
ושופךוממחהוזפתוקוניאסידומביאקטנותביןגדולותביןמפולמותאבניםחלוקיומביאאמהוגובהוושתים

חלוקיומביאאמותחמשוגובהואמהשלשיםעלאמהשלשיםשהואמלבןומביאוחוזריסודמקוםהואוזה
המערכהמקוםוהואכו'חלוקיומביאאמותג'וגובהואמותכ"חעלכ"חשהואמלבןומביאוחוזרכו'אבנים
וקוניאזפתומביאקטנותביןגדולותביןמפולמותאבניםחלוקיומביאאמהעלאמהשהואמלבןומביאוחוזר

וממחה ושופך וזהו קרן וכן לכל קרן וקרן וכי תימא

רש"י3

סמוךאמהעדהמזרחוכלהדרוםכללהםוחדלוהדרוםבאורךאמההיסודבנומערביתדרומיתבקרןבבנין:אמררב
המזרחכלפניעלהיהיסודבדמים:אומרלויאמה:ובדרוםאמהבמזרחאוכל(לקמן)כדאמרןמזרחיתצפוניתלקרן
אחת:אמהבמזרחתופס:אוכל:משמע:גופיהבניינאמדבחא:יתבנייהודה:שלבחלקודמיםנותניןלאאבל

עלמשמע:בניינאדהאללויקשיאלמעלהשציירתיכמויותרולאאמהמזרחלצדמשוךמזרחיתצפוניתובמקצוע
אבלל"בהיהצפוןמצדאלאקחשיברבעיןבארבעתלאוהצד:מןהיה:ריבועדמשמעלרבקשיאושתים:שלשים

אמהעלפורחנמצאלמזרח:ואמהלדרוםאמהלהחסרהמזרחיתדרומיתדקרןל"אעלל"אאלאהיהלאודרוםמזרח
היהכבשחדאדתנןאהדדימתניתיןדרמינןסב:)דף(זבחיםקדשיםקדשיבפרקהואולקמןסובב:אמהועליסוד

והמזבחהכבשתנןאהדדילהומניוכיס"דוהכבשהמזבחאורךהריאורךל"בוהמזבחל"באורךמזבחשללדרומו
הכבששראשנמצאומשנינןלהומניקאהקרקעתפיסתלגביוהתםהעזרהבקרקעתפסיןהויוארבעשיתיןוהאס"ב

פורחמדקתנימזבחשלבל"בנבלעותהעליונותאמותשתיונמצאוסובבהיסודכניסתשלאמותשתיעלועולהפורח
דקתניאחתאמהובדרוםאחתאמהבמזרחדאוכלדאמרלרבקשיאלדרוםהיסודכניסתדאיכאמכלליסודשלאמהעל
שהכניסהמקוםכנגדיסוד:אמהכנגדאימאהמזבח:יסודכניסתתחתיווישהואבדרוםוהכבשקאמרבבניןלאותו

בליטהשכנגדהפנימילתוךנכנסשהיהמזבחשלל"בלתוךנבלעותאמותשתיומיהושםשהיתהולאלהיותראויה
ל"בארוכהאחתוכלקרשיםמארבעעשוימרובעדפוסהואמלבן:אחת:אמהבדרוםבהלאכולבההתחילשהיסוד

שמשווהועדוקוניאוזפתוסידאבניםממלאומלבןשלגובהווהואאמההקרשורוחבלכיריםשעושיןאנשטר"אכעין
וממחה:פולמי"ר:שקוריןחרסכלילצפוישעושיןכעיןאברניתוךקוניא:לחות:מפולמות:המלבן:לגובה

אמה:עלהבוששנינוהראשוןהיסודוזהאלוידיעליחדונדבקיםאבניםעלהמלבןבתוךושופךבלע"זאישפרידיי"ר
וזהוכו':ומביאוחוזרסובב:זהאמהבולטיסודזהאמהכניסתנמצאתוממלאוזהעלומושיבוכו':ומביאוחוזר
נמצאאמותשתיעלאמותשתיממנוקצרזהעלשהושיבוהשלישישהמלבןואזילכדמפרשמהלךכהןהיהזהעלסובב

כו':אמהשלמלבןומביאוחוזרהמזבח:ראשכלומרהמערכה:מקוםצד:בכלאמההעליוןמתחתבולטהאמצעי
ומושיבו בזוית המזבח מלמעלה קתני מיהא מלבן התחתון של ל"ב על ל"ב אלמא יסוד בולט בו מד' רוחותיו:



נ״ד ב

אבניםכהנארבדאמרהאהכיתימאלאדאיליהושקילמתותיהמידידמחיתכתיבשלמותאבניםליהדגייז4
רחמנאאמרשלמותאבניםנמיהכאמזבחכזויותכמזרקומלאוטו)ט,(זכריהדכתיבהיוחלולותקרנותשל

אלא דמחית מידי מתותיה ושקיל ליה ה"נ דמחית מידי מתותיה ושקיל ליה

רמהאצלנויותעניןמהוכיברמהבנויותוישבוושמואלדודוילךיח)יט,א(שמואלדכתיבמאירבאדרש
מלמדהמקוםאלועליתוקמתח)יז,(דבריםכתיבאמריעולםשלבנויוועוסקיןברמהיושביןשהיואלא

ספראייתוהיכאדוכתיהידעיהוולאארצותמכלגבוההישראלוארץישראלארץמכלגבוההמקדששבית
כתיבלאוירדכתיבועלהבנימיןבשבטהגבולותארהגבולועלהוירדיד)יח,(יהושעכתיבבכולהויהושע
יב)לג,(דבריםכדכתיבקלילביהניתתיאמרידמדליעיטםבעיןלמבנייהסבורמקומוהואהכאש"מאמרי

ובין כתפיו שכן

רש"י4

נ״ד ב

פגימותולאחלקשיהאכתיב:שלמותאבניםוהאופרכינןיהודה:שלחלקומעלהבניןסתרשיבשאחרליה:דגייז
עץהניחיהודהשלחלקו(כנגד)עלבמקומוכלומרמתותיה:מידידמחיתחלקה:להיותלסתירהאפשרואיפגימות

סידשלהמיחוישפיכתע"יהאבניםחלוקיעםלהדביקיכולולאהמלבןבתוך[והניח]וחלקהמלבןכעוביועוביוארוך
שיפולבארבעתןעמוקיםנקביםנקביםהיו:חלולותמזבחשלקרנותחלק:מקומוונשארנטלוקצתולכשיבשוקוניא

וקסמיןמקלותמתותיה:מידידמחיתכמזרקים:ישקיבולביתאלמאמזבח:כזיותכמזרקלתוכו:ויבלעהחטאתדם
[דקים] נתן בין חלוקי האבנים וכשיבש הוציאם ונשארו מקומות בנקבים חלוקים ולא הוצרך לפגום בפגימות לנקבים:

שעריךבכלועלית:התורה:מןהבחירהלביתמקוםלמצואעולם:שלנויושמואל:שלבעירוברמה:יושביםשהן
הארצות:מכלגבוההישראלוארץישראל:ארץמכלגבוההיההמקדששביתמלמדהמקדשלביתומשםעלייהקרי
ה'חיאםכיוגו'חיעודיאמרלאכג)טז(ירמיהודכתיבאחרינאמקראאלאלןנפקאמהכאולאוהכאלןמיבעיאלא

מקוםהיכןמקומודוכתיה:וגו':שםהדחתיםאשרהמקומותומכלצפוןמארץישראלבניאתהביאואשרהעלהאשר
פיאותהשבטיםמכלבאחדשםפירשוולאהשבטיםבגבולילבדוקיהושע:ספראייתוהוא:מיבגבולבא"יהגבוה

גבולומקצועותיהברוחותיהמסובביןהגבוליםכלשםשנתפרשוובנימיןיהודהמשבטחוץרוחותיהםלארבעגבוליהם
אורךפניעללמערבהמזרחמןיהודהגבולואורךכולופניעללדרוםגבולואדוםוארץישראלארץשללדרומהיהודה

שלצפוניוגבולמסעיאלהבפרשתישראלארץגבולימןוהןלמערבהגדולויםלמזרחהמלחיםא"ישלגבולהכל
לצפוןבאלכסוןופונהמאמצעוומרחיבלמערבועולההירדןמןלמזרחהתחילאלאלארכומכווןהיהלאיהודהארץ

כתיבירושלים:עדוהולךמונההמזרחמןומשהתחילירושליםהיאהיבוסיהכתףאלצפוןלצדומרחיבמדבירועולה
היםעדומשםהינוםבןגיאפניעלההרראשעדמירושליםאחתבעלייהכתיבועודוירד:כתיבולאהגבולועלה
נגבוגבוליהודהנחלתשלבצפונהבנימיןונחלתועלה:כתיבולאהגבול:וירדהגבולותארכתיבמערבלרוחשהוא

עלאשרההרועדירושליםעדאלאהיםועדהמזרחמןבנימיןנחלתאורךשאיןאלאליהודהצפונהגבולהואלבנימין
ההרשראשלמדנוירידהולאעליהלאאינהותארוירד:כתיבולאותארועלהכתיביערים:קריתועדהינוםבןגיא

בעיןלמיבנייהסבורועלה:כתיבולשםדמירושליםמירושליםולמעלההכלמןגבוההואהינוםבןגיאעלאשר
ירידהנכתבלאאשרהינוםבןגיאפניעלאשרההרעלייתאחרשםהאמורנפתוחמימעיןשהואבעינינראהעיטם:

בירושלים שהיא למטה כדכתיב כתפיו ולא כתיב ראשו:נעשה אותו נמוך מעט ונבנהוניתתי ביה קליל:בינתיים:



מוטבטובאמתפליגליהמדלינןואידבנימיןבחלקוושכינהדיהודהבחלקודסנהדריןגמיריאימאואיבעית
כיי)סט,(תהליםכדכתיבבדודהאדומידואגנתקנאזהדברועלשכןכתפיווביןכדכתיבפורתאביהדניתתי
באהלאבאאםוגו'לה'נשבעאשרענותוכלאתלדודה'זכורא)קלב,(תהליםוכתיבאכלתניביתךקנאת
יערבשדהמצאנוהבאפרתהשמענוההנהוגו'לה'מקוםאמצאעדתנומהלעפעפילעינישנתאתןאםביתי

באפרתה זה יהושע דקאתי מאפרים מצאנוה בשדה יער זה בנימין דכתיב (בראשית מט, כז) בנימין זאב יטרף:

רש"י

ואפשרהביתהרמשיעוריותריהודהמנחלתבנימיןנחלתשםדרחיקמשוםעיטםבעיןבנאהדלאהאידאמרי:ואיכא
יהודהשלבחלקולהיותוצריכהוגו'ועליתוקמתדכתיבבעזרהסנהדריןבעינןואנןלעזרההגזיתלשכתלסמוך

עינהאשרענותו:כלאתרגליו:מביןומחוקקמט)(בראשיתכדכתיביהודהשלבחלקוסנהדריןגמיריואזילכדמפרש
את עצמו לעסוק ולדעת ונשבע ונדר אם אבא באהל וגו':

תוספות
העולהכדדרשינןיסודטעוניןהדמיםכלוהלאבעולהשירייםשפיכותתנידלאתימהכו':קדשיםקדשיהעולה

מתןשטעוניןהדמיםלכלמניןאמרינןלז.)דףזבחים(לעילשמאיביתוברישהקונטרסלפירושעולהשללמזבחה
משוםמפונטיז"אמשהה"רותירץדרומייסודעלשופךהיההדםשיריתנןל:)(דףתמידדבמסכתועודליסודדמים

מוכחתשמעתאדכולהנהיראולאשירייםבלאאפשראידבאצבעבחטאתשיריםבהדליתוזימניןכליבזריקתדעולה
בחיצוניםהתחילוגםמערביביסודדפנימייםתנאדשמעי'דכיוןפירשמאורליינ"שיעקבוה"רשירייםבמתןדמצוה
למיתניוצריךבפנימייםדהתחילמשוםהיינופנימייםבכלדקחשיבואע"גבכולהוהדיןהואדרומייסודלמיתני

בחיצונים ואין רוצה להפסיק:

כפוריםומחוסריוםטבוללעניןלפרשלוהיהולאבהומועליןיוםובטבולביוצאליפסלבקונטרספי'קדשים:קדשי
בהןואיןביוצאמיפסלי(מבטלי)לאקליםדקדשיםניחאומעילהיוצאאבלקליםאפילוקדשיםבכלנוהגהדיןשזה

מעילה:

קדשיבהוכתבלאדהאצבורשלמיזבחיגבילמימרליההוהטעמאומהאיתימהקדשים:קדשיבהכתיבדלאמשום
קדשים וילפינן להו לקמן (זבחים דף נה.) מדאיתקש לעולה מה עולה קדשי קדשים:

למילףליכאדסביבשוהגזירהדמהךמשוםצפוןלעניןלעולהחטאתלאקושילעילדאיצטריךהאכו':סביבכאןנאמר
דלא שייכא אלא לענין מתנות דהא חטאת שנכנס דמה לפנים פסולה ודמה טעון כיבוס מה שאין כן בעולה:

דמהאחרתולאלמעלהדמהאותהי:)ד'זבחים(לעילקמאבפרקדדרשינןהיכיכיתימהכו':מתנותפיסוקלהלןמה
למעלה הכא נמי נימא אותה בפיסוק מתנות ולא אחרת בפיסוק מתנות:

נ״ד א

דרומיתמזרחיתקרןשעלאמרי'סד:)דף(זבחיםדלקמןבתמיהקעביד:בעלמאבאויראיסודלוהיהלאאמרתואי
עלהואנופלתאמרואםלאיבודלארץנופלוהדםנמלקתהיאבאוירמולקהכשהואנמצאיסודלהאיןואינעשיתהיא

מןלמעלהאלאקפידדלאכשרהאחתאמהואפילומרגליולמטהעשאההתםקתניהאנעשיתהיאלמעלהשהריהסובב
אלאבקונטרסמדקדקמדלאליסודשופךהיההדםשיריברייתאבהךכתובהיהשלאונראהבקונטרספירשכךהחוט
דרומיתלקרןלובאדתנןסד:)(שםקדשי'דקדשיממתני'לאקשוייליההוהכןדאםוקשהלאיבודהולךשהדםמהא

ליהגרסי'דודאיחייםה"רומפרשליסודשופךהיההדםשיריכאןגורסיןספריםוברובכו'ראשהמולקהיהמזרחית



לקרןהולךשהיהקתנימדלאיסודלהקריהדםשירישופךהיהשםשמולקקרןלאותוכרחיןדעלפריךזהומכח
באותואותהשעושהמפרששם.)זה(גםקדשיםקדשיפ'דלקמןועודשיריםלשפוךיסודבושהיהמערביתדרומית

היהמהשיריםלשפוךאחרלקרןלילךזקוקהיהואםונוצהמוראהמשםלזרוקויכולהדשןלביתקרובשהואלפיקרן
כךכלמאחרהיהדאםשיריםלשפוךהולךהיהונוצהמוראהזריקתדלאחרלומרואיןלחזורצריךשהיהכיוןמרויח

קעבידבעלמאבאויראיסודלההיהלאאמרתואיפריךולכךליסודשופךהיהבמקומוכרחיןעלאלאכלהדםהיה
יסודחשיבדאיקשהומיהושיריםשופךהיהבליטהאותהועלבליטהכמיןועשודבנימיןאויראהתנוכןאימרומשני
דמיםלעניןאבלהסיקראמחוטלמעלההניתניןדמיםלעניןאלאיסודחשיבדלאוי"ליסודיחשבנמידמיםשארלענין

דמיםאבלהיסודתחתנותןונמצאבליטהאותהתחתלמיתבדאתיזימניןקרןלההואליהמכשרתאילמטההניתנין
משוםבחטאתקרנותארבעהוהדלאעולההכאממעטהיכיכןדאםקשהומיהוהבליטהמןלמעלההםלעולםהעליונים

הכלימןמשמעדשופךליסודשופךהיההדםשיריגרסינןדלאתםלרבינוונראההעליוניםדמיםלעניןיסודדטעונה
בחטאתקתניסד:)דף(זבחיםקדשיםקדשיפרקדלקמןדבמתני'ועודהעוףחטאתגביכדקתניליסודמתמצהתנימדלא
לבדהיינוהקרבנותבכלשיריםלעילדמרבינןוהאשיריםליהדליתמשמעתנילאהעוףובעולתהדםשיריהעוף

שנשפכולאחרנמידמיםדכללאיבודוהולךלארץכךאחרנופלשהדםבמהלנומהמצותודנעשיתוכיוןהעוףמעולת
לקבלבמזבחבליטהכמיןעושהשהיהבקונטרסופירשאויראהתנוכךכשמתרץועודכןאחרילאיבודהולכיןליסוד
ואיכדלקמןדהקטרהדומיאמזבחשלבראשודבעיעצמהממליקהדפריךלר"תונראהזהלפרשלהש"סלוהיהדמים
גבעלואףמזבחבקדושתהאוירוקדישדבנימיןדאויראומשנימזבחלקדשיעולהאינהכןאםדיהודהבאוירליהעביד

עושיןאיןסה.)דףזבחים(לקמןדאמרלמאןומיהומזבחקדושתדליהויבהאאלאחיישלאאפשראיבאוירדהקטרה
עושיןדאמרלמאןאייריוהכאמזבחבקדושתדקדושגבעלאףהתםמהניאלאנמידמליקהנראהסובבגביעלמערכה

מערכה על גבי סובב:

דתנןלרבדמתני'לישנאקצתוקשהרבועהויהמערכהבמקוםלמעלהרבועהוילאדלמטהגבעלאףבבנין:אמררב
בהשהיהמשמעבנוימזבחובהבנימיןשללחלקוונכנסתיהודהשלמחלקויוצאהדרצועהיב.)(דףיומאבמסכת
מבנין:

כגון דגים מפולמין פרק אין צדין (ביצה כד:):מפולמות:

נ״ד ב

תימה מעיקרא ליעבד מלבן בענין זה:דגייז ליה:

ורוצהכאןקיצרשהש"סלומרוישרחמנאאמרברזלעליהםתניףלאלאקשוייליהדהוהתימהכו':שלמותאבנים
יוןאנשיששקצוםמזבחאבניגבינב:)דףזרה(עבודהישמעאלרביפרקע"זבמסכתהש"סשמדקדקכמולומר

דבביתשמירידיעלוליעבידתאמרואםכתיבברזלעליהםתניףלאלינסרינהורחמנאאמרשלמותאבניםליתברינהו
ותומיםאוריםבטלהראשוניםנביאיםמשמתודקתנימח.)דף(סוטהערופהעגלהפרקבסוטהכדמוכחשמירהוהשני

דמשמתווליתנינהוליערבינהוראשוןביתדאישניביתוהיינוהשמירבטלהמקדשביתמשחרבראשון]בית[והיינו
ראשוןביתוהיינוותומיםאוריםבטלוהמקדשביתמשחרבבגמראכדתניאהביתחורבןהיינוהראשוניםנביאים
דקאמרהאוכןשניביתלאחרהיינוהשמירובטלכא:)(דףביומאכדאיתאראשוןמביתשניביתחסרדבריםדחמשה

דאשכחןתדעאייריבימיושחרבשניבביתומסתמאפירותטעםניטלהמקדשביתמשחרבהתםגמליאלבןשמעוןרבן
ועודכג.)דף(תעניתהגדולשורשלככליותחיטיןשנעשושטחבןשמעוןבימימתברכיםפירותיהםשהיושניבבית

דמסכתשניובפרקלא.)(דףדקדושיןקמאדפרקשמונתינהבןדדמאמעובדאשניבביתשמירדהוהראיהלהביאיש
דף(סוטהערופהעגלהפרקכדמוכחשמירבעואפודואבנילאפודאבניםישראלחכמיממנושבקשוכג:)(דףע"ז

אפודדאבנימודההמקדשביתאתשלמהבנהשבושמירואמרעליהדפליגיהודהרביואפי'במלואותםמדכתיבמח:)
איכאנעבידהיכידקאמרשלמהשעשההמקדשביתבניןגביסח.)דף(גיטיןשאחזומיפרקכדמוכחשמירבעונמי

דבןועובדאלמקדששמירבעיהוהלאנחמיהדלר'היאיהודהרביכרחיןעלוההיאאפודלאבנימשהדאייתישמיר
עשהשניהמשהעשההראשונההיופרותושבעבעדרואדומהפרהלונולדהאחרתלשנההדרדקאמרשניבביתנתינה
חשמונאיביתגנזואמאינב:)(דףע"זבמסכתישמעאלרביבפרקקשהכןוכמומ"ה)(פ"גפרהבמסכתכדתנןעזרא
בהתחגורשלאשלמותאותןעושהאיןדשמירלומרויששמירידיעלדאפשרכיוןיוןאנשיששקצוםמזבחאבני



המקדשביתקשהומיהוצפורןבהשתחגורכדיהמזבחפגימתכדיוכמהאמרינןיח.)(דףדחוליןקמאופרקהצפורן
כתיב אבן שלמה מסע נבנה וקאמר רבי יהודה דהוה שמיר לבית המקדש:

נקביםשניהיודרומיתמערביתובקרןמ"ב)(פ"גמדותדמסכתמתני'לאתויימציהוהמזבח:כזויתכמזרקומלאו
ניחאאלאקדרוןלנחלויוצאיןבאמהומתערביןבהןיורדיןדרומיתיסודעלנתוניםהיושהדמיםדקיןחוטמיןשניכמין
ותימהויבלעלתוכןחטאתדםשיפולקרנותבד'היושהנקביםפירשובקונטרסקראמשוםכהנאדרבלאיתוייליה

לפירושו שלא היו המתנות למעלה אלא כנגד חודה מבחוץ:

חידושי אגדות מהרש"א
יהודהשלבחלקוהיהמהדתניאלשבטיםנתחלקהירושליםדיומאבפ"קכמ"דאתיאזוסוגיאכו'.טורףשלבחלקו

הכאנמיכדמסיקוכו'יוצאהורצועהקדשיםוקדשיוהיכלאולםבנימןשלבחלקוהיהומהוהלשכותהביתוהרהעזרות
וגו'אותהוילכדובירושליםיהודהבניוילחמודכתיבבירושליםהיושניהםדידבקראשופטיםבספרקצתמשמעוכן

ובנימןיהודהגבוליחלוקיגבייהושעבספרמשמעוכןוגו'בנימןבניהורישולאירושליםיושבהיבוסיואתוכתיב
כדכתיבשניהםביןוידשםלוהיהלויששבטמפניביניהםמפסיקשלויאלאברכותיהםנסמכונמידמש"הובברכות

וגו'וכלילבאפךקטורהוישימויהודהשלבחלקושהיההגזיתבלישכתדהיינווגו'ליעקבמשפטיךיורוענינאבההוא
ולפימדבחאיתבניבאחסנתיההכאכדמסיקמזבחךעלוכלילהקטורתשםשהיהבהיכלדהיינובנימןשלבחלקוהיה

אבלהמלוכהלואשריהודהבחלקהיהלאכהונהכתרשהואהמקדשולכךלחודמלכותוכתרלחודכהונהדכתרהטעם
בחלקויסודלהשאיןאמהאותההיהשלאוז"שארץיעמידבמשפטמלךכמ"שבחלקוהיההמשפטששםהגזיתלשכת

טורףשהואלזאבאותודימהשאולשלמלכותונמשכהדלאכיוןיטרףזאבביהשנאמרבנימןשהואטורףשל
בחיותמלךוהואדורסשהואלאריאותודימהנמשכתדודביתשמלכותיהודהאבלקמאדבבאפ"קסוףכדאמרינן

בחלקואלאטורףשלבחלקוהיהשלאאמהאותהע"כמלכותבמקוםלהיותראויאינוכהונהכתרשהואשהמזבחוכיון
של דורס לא היה לה יסוד ודו"ק:

שהיהדהיינווכו'לבולעהיוםבכלגרסי'דיומאובפ"קוכו'.לנוטלהיוםבכלעליהמצטערהצדיקבנימיןוהיה
לפיכךושאמרהמזבח.כלכשאריסודאמהלאותהגםויהיהבגורלוותפולבחלקומובלעתאמהאותהלהיותמצטער

המקדשכלשיהיהבנבואהדידעמשמעוכו'מצטערוהיהשאמרדממהמגומגםקצתוכו'.אושפזיכןונעשהוכו'זכה
טפיניחאא"נפרקובסוטהלנקב"האושפזיכןליעשותזהצערמחמתשזכהאח"כקאמרוהיאךאמהמאותהחוץבחלקו
דסוגיאלפרשונראהוכו'אושפזיכןונעשההצדיקבנימןזכהלפיכךליםתחלהבנימןשלשבטושירדדמשוםדקאמר

דהכא אתיא כמאן דאמר התם דשבטו של יהודה ירד תחלה לים ודו"ק:

נ״ד ב

ברמהבנויותדודהנהלאמרלשאולויגדבנויותוישבוושמואלהואוילךשמואלבספרכתיבהכיוגו'.דודוילךמ"ד
קראהוכאןרמהאלאבשםקראהלאשמואלעירשנזכרדכ"מקאמרוהכימעניינוהמכווןלפיהכתוביםקיצרוהתלמוד

ע"ש.יוחסיןעשרהבר"פבהדיאאיתאוהכיפירש"יע'וכו'.הארצותמכלגבוהא"יומ"שוכו'.ללמודברמהבנויות
מיהו נראה דמבעיא לן הכא דמשום הכי נקרא נויו של כל העולם לפי שהוא ראש כל ההרים של העולם:

א"ישלמזרחושהואהמלחמיםגבולוהיהיהודהארץכידבריוואקצרבפרש"יבאורךמבוארוכו'וירדכתיבבכולהו
שארונגבבנימןלנגבגבולוהיהצפוןומצדגבולואדוםארץהיהדרוםומצדא"ימערבגבולשהואהגדולהיםעד

שארלגביבכולהויהודהשבגבוליוז"שירושליםעדאלאהיםעדלמערבממזרחהיהלאבנימןנחלתאורךכיהשבטים
כתףעדמזרחמתחלתכתיבבנימןשבטאצליהודהגבוליוגביותארוירדכתיבמערבסוףעדמירושליםדהיינושבטים
עיןדהיינוההרראשעלשהואאחריהשהזכיראחתמעליהחוץועלהלמערבממזרחכתיבירושליםשהיאהיבוסי

בגבוליבזהוכ"כע"שוכו'האמורנפתוחמימעיןשהואנראהעיטםעיןפרש"יעודשםלמבניסבורהיהדלכךעיטם
גיפניעלאשרההרקצהאלהגבולוירדכתיבואח"כנפתוחמיבמעיןמערה(מתחלת)הגבולשיצאשםדכתיבבנימן



ממזרחהתחיליהודהשגבילפיוירדבבנימיןכתיבועלהביהודהדכתיבהגבוליםוכלוגו'רוגלעיןוירדוגו'הנוםבן
עדנפתוחמיומעיןההרראששהואגבולוממערבומונההתחילבבנימיןאבלנפתוחמימעיןההרראשעדלמערב

המזרח ע"כ נכתב לשון ירידה ואי הוה גרסי' בכולהו כתיב ועלה ובבנימן כתיב וירד וכו' הוה ניחא טפי ודו"ק:

לבה"מוגו'ועליתוקמתשפירקאמרמ"מהמקדשמביתגבוהיותרהואעיטםעיןדהשתאואע"גוכו'.קלילביהניתתי
בחומשכפרש"יאמותכ"גאםכיהמקדשמביתמופלגהיהדלאושערעירלהיותעיטםעיןנחשבדלאשעריךמכל

ע"ש:

וגו'ונכרילאחיהייתימוזרמיניהדלעילבקראדכתיבדואגעלליהמשמעוגו'.ביתךקנאתדכתיבדואגבושנתקנא
לשאולדואגליהושאמרהערלבפרקכדאמרי'ממואבשהואאמיבנימצדולנכרילזרדודנחשבהיהדואגבעינידהיינו

שכיוןהמקדשהביתמקוםבעניןבדודשראההקנאהשמצדזהשאמרכו'.בקהללבאראויהואאםנאשאלדודעל
מקומו וק"ל:

האפרתי אתה וגו' וק"ל:דנהא משבט אפרים נקרא אפרתי כמובאפרתה זה יהושע וכו'.

לאולכןבמדרשותוכדאיתאהמתרגםכפירושהמקדשקדשישםעלנאמרהמקראכלוגו'.זאבשנאמרבנימןזהיער
באהואולפעמיםביערדרשהואלזאבמשלהואיערשדהכיעודואולילאריהשנמשלליהודהרמזהואיערכינאמר
הכםוכמ"שבשדהיצאולאיערחיתגםהדורסהואאריכןשאיןמהשדהמהבהמותטרףלטרוףשםלמצואבשדה

אריה מיער זאב ערבות וגו' וק"ל:


