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צדיק יהי׳ עולם לזכר
 ויום שקע מאור טד»רה, נפש ליציאת אורה, עהה שמש

 ומלכות ,אהב יסורי עזבוהו טהור! אישונה, ולילה בא הערב פנה.
 מחלבה כבניתא יצאה! מסר, נשמתו אהד באחד בלהב. קבל שמים

 מסרו ביום מארעו, אבינו נלקח מראשינו; העטרה הורם המוסר.
ש קדושים ^ ^  יהי ;נפשם על קבלו הTגז ת״ח סיוץ בב׳ ״ השם על,

ה ילעיז. לעמוד יבולה ברי׳ כל שאץ עדן; בגן חלקם עם חלקך מ ל  ש
 מתוך וללמוד; ללמוד שבחרת אשרך עמך; וטוב ושלום שמך; טובי׳
 —,נפקדת אדירי׳ ובין ;הפקדת בתדשה בן על מצומד, ויסורים הלחין

 גאולה ולגאלינו צרותיני, להפריק בעדינו; תמליץ בבוד; מנוחתך יהי
ה מ ל ה; ש בי טו  תנחומיה; ולירושלם המוריד,; בהר המקדש בבנין ו

 חי לכל חיים שבק :ותוכלי׳ הדור ע̂ו על כפריה; צדיקים מיתת כי
ט׳ הצדיק הרב מורי אבי נפש ה ו מ ל ׳ ש י ב ו ה בן ט ש  ד׳ יום מ

^ יצ״י*• דווינסק בעיר התרס׳׳ב שנת פיון כ׳ ה ב״ צ תנ

א מרת הצנועד, מורתי אםי נשמת ולזברון ד הו י ־ ר ב א ב  לי
, יצ״ו אמסק בעיר התרכ״ם שנת אלול ב׳ נפטרה ה ״ ב צ נ ת ג

• VW. •



הסכמה
 אשכנזים עדת קהל רב ת ״ ר ד א הגדול הגאון מהרב

תובביא. עה״ק ירושלם ^בפה
הישועה, לד

תורה, תלמוד מצות בהפלגת איןסספר/ במקומות הק׳, חז״ל רבותינו הרבו כי אם
 אחד לדבר שוית אינם תורה של המצות שכל ,רפאה פ״א בירושלמי שאמרו עד

 ות״ת משנה בביאור דל, מווילנא הגר״א לרבנו אלי׳ בשנות ויעו״ש שבתורה,
 המעשיות מצות לכל הכשר כמו רק בתהילתה ת״ת מצות אין בכ״ז ,כולם כנגד
,מעשה לידי שמביא גדול תלמוד בלוד, ב״נ בעליית וגמרו שנמנו וכמו

 שהלימוד ,והקרבנות בהמ״ק עבודת הלכות בלימוד מצאנו יתרה אמנם
 על זאת לעולם ע"פ (ק״י). במנחות שדרשו כמו ,המעשה עצם כמו חשוב ,לכד

 נבנה כאילו הכתוב עליהם מעלה ,עבודה בהלכות העוסקים ת״ח אלו ,ישראל
 בזמן שאפילו לא״א הקב״ה שא״ל ז) (לא כמגילה וכ״א לעולם, וזהו ,בימירם מקדש
 מעלה בהם קוראים שהם זמן וכל קרבנות סדר להם תקנתי כבר קיים ביהמ״ק שאין

 הטובה והמתנה עונותיהם, כל על אני ומוחל לפני קרבן הקריבו כאילו עליהם אני
 כמעשה לבד הלימוד עצם שיהא ויתעלה, ית״ש התורה מנותן לנו הניסן הזאת

 (קי״ד) כ״ם בפרש״י וכמפורש לבד, הקרכנות במצות רק איננה בפועל, המצוה
 סדר לימוד הוא הארבעה רבכלל ,מצינא לא בשיתא ,מצינא כארבעה במש״ש
,יעו״ש אז, בפועל קיומם להם היה שלא ,וטהרות זרעים סדר ולא קדשים

ד . ו ע  בהמ״ק ועבודת הקרבנות מעשה הלכות בלימוד _ לא אמרו מזו גדולה ו
 שבתורה מ״ע שהיא , בהמ״ק בנין לימוד שהוא העבודה במכשירי. גם כי כלבד
 ליחזקאל הקב״ה צו,כשהראה פ״ ותנחומא במ״ר חדל אמרו שכן מקרש, לי ועשו
 ומדדו מעונותיהם, הכית.ויכלמו את ישראל בית את הגד אומר מההוא הכית צורת

 לישראל ולהודיע לילך אומר ואתה כגולה אנו עכשיו רבש״ע יחזקאל א״ ^?נית, את
 אני ואח״ב הגולה מן שיעלו עד להם הנח ^לעשותו הס יכולים ובי הבית צורת
 לך בטל ביתי בנין יהי׳ כגולה שבני בשביל יכי הקכ״ר. א״ל . להם ואומד הילך

̂יר  כאלו עליהם מעלה אני קריאתה בשכר הבית צורת לקרות ייתעסקו להם ואמ
 ,הנאמן נביאו ע״י מבטיחנו שהקב״ה מזה מתוק חיך היש ׳ יעו״ש הבית בבנין עוסקים

 ובי שאמר (וכמו בנוי הבית כאילו י״ת לפניו נהשב בהמ״ק בבנין הלימוד• •%נס
 ע״פ שם במנחות יוחנן ר׳ כונת גס ואולי בטל), הבית יהי׳־ בגולה •שוזם בשביל
 הקרבנות^ מעשה לימוד מלבד שאומר, הוא בהמ״ק בנין לימוד על זאת,’לעולם

 נכנה כאילו שדרש וזהו כמש״ש, וגו׳, החטאת תורת דזאת מקרא ירענו כבר שזה
 כשניהם). נחשב מעה״ק לימוד (ואולי בימיהם, מקדש
יאיר • ״־:



■■ r  V ■■ ■

הסכמה
ך אי  הבית צורה ללמוד השי״ה בשם לאבותינו; קרא הנביא הלא שהוא; ו

 להבלם ועלינו ; הזאת במצוה ועומדים מצווים אנו עתה בזמננו אנחנו וגם ;בגלותם
 ומדוע מקדשינו^ בית בנין תבנית את למדוד ידע לא מאתנו מרבבה אחד שגם

 לי פתחו ;אליכם ואשובה אלי שובו ואומר דופק דודינו .קול בעוד בחוין נעמוד
 נצפה• ד׳ לישועת , בזה בדחז׳׳ל אולם של כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כחודו

 לבגי נחוש לא ואיך ,וגאולתינו משיחנו עקבות’ היא וכבר ; במהרה לבוא קרובה בי
 מצוה והיא ;וכמםורה ככתובה ואולמיו חדריו ;ומוצאיו מובאיו לידע תפארתינו בית

 ̂ פ״ה חירושלמי לרעת ובפרט ערך; לה שאין מאד מאד וחביבה אהובה ונפלאה יקרה
 הארכתי ב״ד(ובתשובה מלכות קודם יהי׳ בהמ״ק שבנין שם) בתוי״ט (והובא דמע״ש

 ̂ עלינו בודאי ואכ״ט) ומדרשים ועוכ״מ :)ה (יומא מבבלי ע״ז הסתירות בדבר בס״ד
 המצוד׳ לומדי בידי להחזיק עלינו מאד מה ע״ב ;קדשינו בנין לדעת חושי□ להזדרז
 המיוהד לאחד וברכה טובה ונחזיק בואו לזאת אי ;עמהם חלקינו ויהי ;המעטים הזאת

ק מהור״ר הורה בחדרי ובקי השנון הרב קדשינו בעיר בזה ח צ ה י ס  נ״י(בהר״ב ג
 הנוגעים רבותינו דברי בבל הרבה ויגע עמל טרה אשר ז״ל) ניימאן, טובי׳ שלמה ר׳

 ;שולחן הרי ̂ בקנה לפנינו הכל והישיט ;ב״ב העתיד והשלישי•, ̂ השני לבנין בזה
 בדבריו׳ לדון הקירא ימצא בודאי כי ואם ומתובל; מתוקן הבל תבלין, והרי בשק והרי
 לאסוף הקדש במלאכת ביגיעו לנו הועיל הרבה הלא אבל תורה של דרכה היא בך הלא
 לעינו ונקלה בעליל נראה והכל ,ביון בדפוס נאה בציור ולתקנו גורנה, בעמיר הכל

 על ,וישמחי יש־ים יראו ,לאורייתא חילו יישר ,טבא לפעלא אמרתי לבן ,הקורא
ד ספרו להו״ל בזרוע ויקרבוהו עמלו, וטוב פעלו, רב ד ו מ  הרבים לזביתאת הציור׳ עם ה

 אברבהו לבבי בכל עליו, ישית אשר המחיר כפי אחד ספר ליקח בעזה״י ג״א והנני
 שילמור המיצר כן ^ח^צ* ,ש״י המחבר להרב לו תעמוד הזאת במצוה עמלו שזבות
 להדפיס גבו^ו להשיג וח^י^ה ובו׳, לי עמלה עמל נפש ע״פ בדחז״ל הרחבה, מתוך
 : האי ליקום דלא , בחו״ל ולא באה״ק לא ב״ב רשות או רשותו בלי וציורו חבורו
 בזה: מבירכים ימהזיקיו מאושרים תומכיו והיו ,תעב׳׳ט והשומע ה״/ בארור נברא
 לישועת! המצפה בתקות בתפארתו, משינלל עד עדי בנין לראות במהרה ויזכה , וכבא

 א׳לסדרלסבני־ היום הקודש, היבת וליקרו; לנמר בו׳יח ונחלתו, ארעיו עמו את ד׳
^ ירושלים בתויכבי הנוחמי, בציון שנת אב־ מנחם ב״א .שמה ובאת תדרשו ה  ע

• \ ■ • ' סלה עליון יכוננה א'
; ' תאומים ראבינאוויץ דוד אלי׳
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הקדמה
!־הפוקדש זכרון מענין •

 המשנה ג״כ והיכפלו א׳ ל׳ בר״ה המקדש זכרון במצות חז״ל הפליגו רבות
 ושופר ,שם דסובה ז׳ כל מינים ד׳ במו בעשייתן ברכה וקבעו א'/ מ״א בסוכה וד.גמ'
 שם שיש מקום בכל תוקעין שיהיו ריב״ז שתיקן בשבת שחל ר״ה של ראשון ביו״ט

 לבאר אנו צריכין ולפ״ז עליו, מברכין היו ובוודאי בלבה ביבנה אליעזר ולד ב״ד
 ברוכי בעי דלא א׳ קט״ו בפסחים דמסקינן בפסח ומרור מצה דכריכת למקדש זבר האי

 שם דאמרינן הסדר על ,הסוניא כל בערה ונבאר ,דא לברכתא בטלי טעם מאיזה
 לא דגמ׳ משמי׳ הלל אמר הבי נתן דרב ברי' משרשיא רב לי אמר רבינא אמר

 דאורייתא בזה״ז מצה דס״ל משום וניבל הדרי בהרי ומרור מצה (בזה״ז) אינש נברוך
 זא״ז מבטלות אין מצות למ״ד ואפי׳ לראורייתא, ומבטל דרבנן ואתו דרבנן ומרור

 דלא ומשום מבטל, ודיבק דאורייתא אבל בדרבנן דרבנן או בדאורייתא דאורייתא ה״מ
 אמזא״ז מצות לי' דשמעה תנא מאן מסקינן ס״ל לא ולי׳ לה אמר דגמ' משמי׳ דהלל נימא

 בבת כורכן שהי׳ בו׳(בזה״ב) עליו אמרו דתניא הוא ואלבי׳ הלל בדאורייתא דאורייתא
 ובזה״ז בכריכה דוקא בזה״ב דהלל אליבא נמצא כו׳, מצות על שנאמר ואוכלן אהת.
 יכול(בזה״ב) דתניא הלל על חביריו עליו חולקין יוחנן רבי אמר בפ״ע, אחד בל דוקא
 מה ותקשר. ,וזבפ״ע בפ״ע זה אפי׳ בו׳ מצות על ת״ל בו׳ בב״א (דוקא) בירכן יהא

 אפי׳ זא״ז מבטלות מצות רבנן דסברי משום אי עליו דחולקין לחדש ר״י בא חידוש
 מכלל למ׳׳ד אפי׳ אמר בעצמו הלל הא ,בזה״ב אסור ובריכה בדאורייתא דאור׳

 דפליגי כאן להביא שייך ומה לזה״ז זו הלבה אמר הלל הא ועוד עלי', דפליגי דאיכא
 בכריכה בין בזה״ב דלרבנן לחדש בא וזבפ״ע בפ״ע זה אפי׳ דר״י ע״ב אלא כזה״ב

 למקדש זכר דעבדינן מנ״ל שם ובסוכה בר״ה דאמרינן לשיטתי׳ ור״י ,בפ״ע ובין
 מכלל לה אין דורש בו׳ ארפאך וממכותיך לך' ארובה אעלה בי קרא דאמר ר״י אמר
 אין בפ״ע תקא ובזר,״ז בבריכה דוקא דבזד.״ב ררלל אליבא והבא דרישה, רבעי
 ובזה״ב בראור׳ דאור׳ מזא׳׳ז אין דמצות בהלל דכרייתא דרבנן וחידש למקדש, זכר כאן

 זבר כאן יש בפ״ע דוקא דעבדינן ובזה״ז הכתוב מגזירת בפ״ע דגם אלא בכריכה
 לרבק מוקי דר״י ב׳ ב״ב במנחות מצינו וכן ג״כ, לזה״ז זו פלוגתא והוי למקדש

 מכאן׳ ״ה ד התוס׳ שם שהביא כמו אכילה במצות ופשיטא זא״ז מבטלין אין לין דעו
 בתיבת אפי׳ תיבת משבש אינו אפי׳ מאי פריך בי ולהכי הבי ס״ל נמי אשי ~ ורב

 דבחדא כיון תקשא ואם דרישא, לשנא בל משבש אלא מעט שיבוש דהוי אלא
 כיון פריך הכי פריך, ר״י דלשיטת דמשמע דקאמר הכי אי מאי קיימי שיטיתא]

 אלא בא לא דאלו אפי/ ומאי בפ״ע העיקר הוי א״ב הבתוב מגזירת הוי דבפ״ע
 אלא אפי׳ ולתקן מיכול לפריך לו הי׳ דאפי׳ ללשנא דיכול מלשנא הברייתא לתקן
א דקר דיוקא אתיא דברייתא רישא וכשמשבש דקרא מהוכחא רק אר״י דפריך לאו

ג״ב



המדמה
 אפי^ למקדש זכר לעשות יכול דבזה״ז ומסיק דגמ׳ סהסא וארדא - שפית- ג״כ

 דבין^ כרבנן ולא בכריכה דדוקא כהלל לא הלכתא(בזה״ב) אתמר דלא כיון להלל
 ? אכילת על מברך הב/ לתיקונא איכא בפ״ע דכ״ע אליבא ובזה״ז בפ״ע ובין בכריכה

 דרבנן ומרור דאורייתא דמצה משום ואכיל מרור אכילתו על ומברך ואכיל מצה
 כל על דמברך לן פשיטא ירקות שאר לו דיש והיכא בזה״ב ומרור טיבול כמו והוי
 אליבא וזכר דכ״ע אליבא מצוה חובת ידי ויצא ב/ קי״ד שם כגמ׳ בפ״ע ואחד אחד

 והדר לזכר אנו צריכין דהלל אליבא אבל אליבייה/ לזכר צריכין אנו אין או דרבנן
 מהם כריסו שמילא כיון אזכר, דברכינן אע״ג כרכה כלא הדרי בהדי וחסא מצה אכיל

 דליבא דהיכא שם וכדמסיק טיבול, גבי שם חסדא דרב כאתקפתא לברך יבול אין
 דאורייתא מרור ידי ויצא דרבנן טיבול בשעת דמברך שם וכדמסיק חסא אלא

 ; והוא דרבנן רק הוי זכר דהאי בהלל למקדש זכר משום רק דהוי הבא ופשיטא
 אליבא לכרוך יכול וגם דרבנן, זכר ידי דיצא דרבנן ומרור דאורייתא אמצה בירך
 } רגבי תקשה ולא הוימדרבנ/ נמי מצה דהאי משום מצה מבטל מרור ואין דב״ע

 - זה לא עקיבא ר׳ סבר דאורייתא שגיהם דהוי קב״א שם והזבח הפסח ברבת
 ובית שם בגמ׳ שב״; ולא שפיכה בכלל זריקה דלא וסבר פא״ז זו ולא א״ז פוטר
 ; שם תום׳ כר״ע, ס״ל ביפר אחת במתגה שנתן חטאת אף א' ל״ו בזבחים דסברי הלל
 דרבנן׳ נמי דד,וי זכר האי דרבנן דהוי דמצוה מרור פטר היאך הבא וא״ב מנין, ד״ה

 אמרור מברך ׳עכ״פ דהתם לטיבול דמי ולא ומרור מצה אבילת על אזכר ברכה ולבעי
 ̂ אין שפעמים משום התם בלל אזכר מקודם מברך שאין הבא בן לא מקודם דמברך אלא

 , והוסיף זב״ז תולין אכילתן מצות אין ולהבי ב׳ ס״ט בפסחים בלל חגיגה עמו מביאים
 ; עליהם בירך וכבר באכילתן הזכר מקיים במה הבא כן לא עלי׳ לברך וצרך חגיגה מצות

 ’ בסוכה מציגו אתקנה ורברכינן—טיבול, גבי כדאשבחן לכתחילה יצא דברכהמכבר
 נביאים מנהג וח״א נביאים יסוד אמר חד בערבה וריב״ל יוהנן דר׳ פלוגתא א׳ מ״ד

 ■] הוי למקדש וזכר ,שם התום׳ דעת ובן ברובי יבעי תקנה היינו דיסוד שם ופירש״י
 5 לי׳ דאית ׳לולב שם בסובה ומדאמרינן ריב״ז, התקין ולילב שופר גבי כדתנן תקנה
 i,■מן עיקר לה ראית ומרור מצה והאי למקדש זבר עבדינן בגבולין התורה מן עיקר

t .ע״ב .־תקנה והיי למקדש זבר עבדינן בגבולי: התורה
איתא;■ בן ובמו דגמ׳ הלכתא עפ״י למקדש זבך ומצות חיוב מציגו וכאשר

 }עשינו ע״כ למקדש, זבר לעשית אדם שחייב מקראות הרבה איבה רבה במדרש
 ] ויקוים ̂ ומעשיהו הבית תבונת קדוש לעם לזברון להיות הבית למדידת וביאור ציור
 ̂ והעוסק לה, •הי׳ דורש כי ארפאך וממכותיך לך ארובה אעלה בי זה מקרא בנו

ילמרינו.:■ במדרש בדאיתא בבנינו" עוסק כאילו ב״ה המקוס לו מעלה הבית בתורת
ז״ל. מלבים להגאון הבית תבנית בהקדמת הובא

 הוראיתלל בו המעיין ירע למען ותבונתו הציור מעשה את בעזה״ש נבאר
 תבר וכל אחת אמד, על מורה קו ובל קוים ת״ק על קוים ז״*״ק געשה הציור ו,Jופתרו

 עורי! ומוקף הבתלים, לבד הבית קדושת״הר גודל והוא מרובעת, אמה היא מרובעת
או̂ז להורות קוים עוד יוצאים דבתלים ומצד• חבית, הר חומת וד,ם מבלצד אמות ו׳

] מספר



הקדמה
 האמות מספר עליו וכתוב ביותר ארוך קו יצא אמה עשר ובכל האמות, מספר

 הנמצאיס הדבייס לכל המקום לידע המעיין על תקל למען סופו ועד מתחילתו
 להשיג דבר יוכל לבל ומצויר נמדד הכל גודלו את המקום יכיל ואם גדלם וכמה כהר
 משל בדרך המעיין ירצה ואם בשלום, יבא מקומו על ודבר דבר וכל חבירו, גבול
 הארוך בקו כנגדו יראה ועוביו, רחבו וכמה המזרחי הכית הר שער מקום לידע

 נמצא כ׳,וחצי וימצא השער לימין וימנה ק״פ כתוב וימצא במזרח הכותל מן היוצא
 נמצא וחצי אמות ז׳ ימנה שמאל ולצד מפנים, צפון מכותל וחצי אמה קע״ז עומד
 אות כגון ההר, בתוך דבר איזה לידע ירצה ואם אמה, ו׳ ימצא ובעוביו י׳ רחבו

 בהר אמה ובאיזה ורחבה ארכה כמה הראשונה קטנה סנהדרי לשכת שהיא ז׳
 למטה ישיג הליח וקצה דרום לצד הלשכה כותל אצל ויניחנה שוה לוח יקח עומדת
 בצד יניחנה ואח״ב קע״ז באמה השער עם שוה שהוא וימצא הקוים על למזרח

 קנ״ה מאמה בהה״ב ועומדת אמה כ״ב ארכה נמצא קנ״ה בקו וימצאה הלשכה צפון
 קצה עד הלוח קצה ויגיע הלשכה של ומערב מזרח כותלי ימיר וכן במזרח, קע״ז עד
 ועומדת אמה כ׳ רחבה נמצא צפון של תנ״ב עד תל״ב מקו שעומדת וימצא צפון צד

 אם זה לפי וגדלו מקומו יבוקש והכל למעלה, וכן אמה, מ״ח המזרח מכותל רחוק
יבין. והמבין ישר עשיתי הכל את לו, הצריכין והתבות הקוים לספור המעיין על יכבד

י נ פ מ  אמת אמרתי וסתומים חתומים רובם הם במידות ז״ל חכמינו שדברי ו
 אבל ומעשיהו, הבית תכונות להשיג והשגה ובינה שכל לאיש ואין הבית לה׳ כי

 שנוכל ובמקום ה' זבני אשר אנושי שכל השגתינו כפי צריכין אנו וללמוד היא תורה
 ולא השגתי לא אשר ובמקום לאמיתו לכון עינינו יאירו חמפורש מן סתום ללמוד
 שאהבה את שמצאתי וזאת ממני. הוא ונעלם חתום כי לומר אבוש ולא אודה ידעתי
 אשר דברים ויש שלי שאינה בטלית להתגאה שלא יכתב אומרו כשם נפשי

 ובזו טעמא, בלא כמלתא נביאות בדברי לא אבל מקומם, על יעמדו וסברא כטעם
 לבאר הזה הקונטרס לי ועשיתי וסברא טעם ובינה שכל לעטרינו יפה תורתינו כח
. . ה׳ חנני אשר את כי

 לעשות אותה נפשו כי ביהמ״ק לציור תויו״ט הגאון בהקדמת מצאתי כי ן5וי?
 הפועל אל הדבר להוציא לי יעמד וזכותו בעיניו נפשי נא תיקר אמרתי כזה ציור
 מחשבתו כי רוח לנחת לו ויהי ידובבו ושפתותיו*כקבר ח״ו וקילקול בילבול שום נלי

 ומחסה לתומך לו היו אקרא ישראל בני אחי ועליכם לאור, יצא והטהורה הקדושה
 ה׳ עשה מה על ולהבין לעיין לזברון לכם יהי׳ למען הזה הקדוש הציור לכם]הביתה לאסוף

 בפדות ויספחהו ידביקהו ומשניות ש״ם בידו נמצא עלינו,ואתאשר שמים מורא ויהי ככה
 וגודלו. עמדו מקום ולידע במדות לימודו בעת הבית מדידת להבין לומדיו על הקל למען
 הקדוש בבית היו במדות הובאו אשר רק לא כי מדע מביני לכל לדעת יזאת

 פרק ריש הגבורים שלטי בעל הגאון הביא וכן היו, וכהנה כהנה כי הזה והמפואר
 הכתובים על אחרות ולשכות בתים שם שה•׳ ספק אין הבית בהר וגם וד׳ל, כ״ב

̂^ ההן כמסכתות  קשט לרבר שירע ומי בפרטיות. מקומם הי׳ היכן לנו נודע של
עכ״ל טוב, ברכת עליו ותבא ויגיד יבוא בפי ה׳ עהה ששם ממה יותר אמת י דבר

ואנז



הקדמה ־
 דברי מאת בהר דבר איזה דידע למאן ומכופלת כפולה בברכה אבר.רי׳ נענה ונאן

שמתוכם׳ יתברך טוב ובכל ויגיד יבא וילקוטים מדרשים ותוספתאות בגמרות תז״ל ’
 למלך לשכה וכן וכדומה לחג המבוקרים ואילים פרים ולשכת הגרול הטלאים לשכת י

 שהזקינים הלשכה היא איזה וכן השגת לכל ב״ג ולשכת האוצרות לחתום שבא בשעה .
 לחג מים ממנו לנסך מים של חבית הניחו לשכה ובאיזה אתרוגיהם שם מגיחים ’

 אלה כל כקורש., אך ופתוחה בחול העומדת הלשכה היא ואיזה בשבת להיות שחל
 יש כי ואף חז״ל. דברי הוא נאמן למקור ה״ שיזכיגי ער לפני עדיין ועומדים תלוים
 בבירור מקומם אש־ג אשר עד עדנה. הצגתים לא אך לפני בא פתרונם אשר מהם

 המפואר והקדוש הגדול הבית ולה׳ כתוב. מצאתי אשר אלה רק לסדר באתי לא כי
 הגואל ביאת עם מכונו על ולראותו בבנינו שנזכה רצון ויהי מאד. מאד גדול הזה

 והלשכות והעזרות הבית הר דבר את יבאר ראשון חלק הזה הקונטרס . בב״א
 מאת אותם וסדרתי לקטתו אשר החיצוניות מהלשכות ומעט וקוה״ק וההיכל הפנימיות

 יבואר שם אשר שגי בחלק אי״ה יבואו והנשארים ואחרונים, ראשונים חז״ל דברי
 בהר• הנמצאים הדברים ייתר החיצוניות הלשכות וכל והמחילות הבית גובה אי״ה

 מדות למסכת דתלמודא פשטא] אחריהם להוציא גקוה יתברך שמו ובעזר
 המודד בשם- הזח הקונטרס את וקראתי האלו, המשניות את הלומדים עיני להאיר

 הזה, הטוב ההר מרת ירוקדק בו בי וגם .י׳ מ״ג יהזקאל תכנית את ומדדו שם על
 העני בב״א. ביהמ״ק לנו ויבנה מאד במאד לנו מודדין הוי בו מודדין שאנו ובמדות
.ישראל כלל בתוך ה״ לישועת מצפה הקוצרים מאחורי שבלים המלקט

ל טובי שלמה ד הרב בא״א פסח יצחק מדווינסה ניימאן י
ם בעה״ק ל צ ד ר תובב״א י

,התנצלות
 רחיותא דוחקא יי להאריך, שיש במקום בלשוני קצרתי כי על המעיין יאשמינו אל

 בהאריך יעלה כפלים כמו בי זה דבר בעוכרי היו המה הן הכפולה הדפום והוצאות
 מנעו הזמן וטרדת ,המרובה את מחזיק במועט להדפיסו הצקתני וההכרח הביאור

 ה׳ מדעתי, לקח ויוסיף המעיין'יכין על מחביבותא כי ובבטחוני הסדר, את
- ’ וייעלם צ׳יון לנחמות ונזכה ויאמציני יחזקיני

 ותלמידיהס החכמים לב להעיר■: זה ורfו*̂! חוברו* הוצאות תכלית *קד’1̂5
 של כרוימו העומדים זח^ךה^יים פ̂י על'בו^י׳ ולהעמידה אלו תלמוד בדברי לעסוק
 הבית דבר בעומק ולהבין להורות ה' כית נעלה קומו ועתה בהם, מזלזין ות׳ח עולם

 לצייר הציור על אתו מקום הנה מם־ לחדש ה׳ יזכיהו אשר איש וכל ומעשיהן
 ויעלה להתעסק הרוצים אלו אם אשתתף בל״נ אי״ה ואני מקומו, על ולהעמידו ולכיור
קריב ובזמן בעגלה לעשותו ונזכה לרצון אמרינו

 לא הנביא יחזקאל נבואת אחר שנבנה שני בית מדוע V בשאלה אבא והנה ^
 לי הי' לבא לעתיד ג״כ קדשה שני׳ *שקדושה ובפרט נבואתו, מחזה צורת ̂ ■ נב^ה

כו* *שנ״י בביאה היי ראוין א' ל״ו סוטה ועיין ,— ‘אמות• אלפים שה ש■ ,ץדש



ד ד ו מ ה
הבית הר למדידת

̂וכו הבית, הר א)  אותו המקיפים הבותלים מלבד רפ״ב. מדות ת׳׳ק, על ת״ק ר
 משמע תשמישו, רוב הי׳ שש מדתו רוב שהי׳ מקום בו׳ הדרום מן רובו שם מדאמרינן

 בבחירה הרמב׳׳ם מלשון לדייק נוכל וכן החומה, עובי מלבד חשיב תשימישו שמקום
 אינה והחוסה מוקפים היו אמות שהת״ק משמע חומה מוקף והי׳ שמסיים ה״א פ״ה

 ת״ק, על ת״ק הי׳ החומה שתוך רוח בהדיא, פי׳ ב׳ בסי׳ שם תפ״י והגאון ככלל,
_ ,דפסחים פ״ז ירושלמי הבית, הר שערי נתקדשו לא זה לפי כי ונראה

 נתבאר לא וקומתה עוביה רוחותיו, מד׳ אותו המקיף הבית, הר חומת ב)
 אמות, ו׳ והוא אחד קנה הבנין רוחב את וימד כתוב ה׳ מ׳ וביחזקאל במתני׳, לנו

 מזרחי מכותל חוין גבוהים היו שש שהיו הבתלים כל במתני׳ ד׳ שם אמרינן וקומתו
 א׳ ט״ז ביומא רש״י פי׳ וכן מאד גבוה פי׳ ז״ל הרא״ש ובפי׳ גבהם, במה פי׳ ולא בו׳

 גובהן היו הבתלים שכל משמע שם ישנים התום׳ מדברי אבל מאד, הרבה גבוהין
 בקונט׳ תפ״י והגאון *) אמה, כ״ו גבהו היה לא המזרחי ובותל אמה מארבעים יותר

 מע׳ יותר גובהן הי׳ מתלים שה״ג עינים מאור ספר בשם הביא א׳ סי׳ כיהמ״ק צורת
.א׳ סי׳ בגובה ח״ש עיין וארכן, גביהם על נערך ורחבן אמה,

‘ג א׳ מדות שושן, שער הנקרא והוא הבית, הר הומת של המזרחי שעי {) ׳
 רחבו שושן, שער הוא נשים עזרת של שהשער כתב ז״ל הר״ש אבל הרמב״ם דעת וכן

 מזוית רחוק צפון לצד הרבה סמוך עומד השערים, כל היו ובן כ', וגבה־ אמה י׳
 וביאורו מזרחית, דרומית מזוית וחצי אמות ושי״ב וחצי, אמה קע״ז מזרחית צפונית
 ורואה, ומיוון ד״ה שם יומא רש״י זה, בנגד זה טיוונין שהשערים ההיבל, •משער

 חשבון לפי אמה קט״ו צפון מכותל רחוקה והעזרה בו׳, אדם יקר לא נ״ד וכרבות
 כותלי עם ודרום בצפון האולם כנגד העזרה ורוח *) י רובו, ד״ה פ״ב מדות תייו״ט
 ושלשים נ׳, סי׳ לקמן החליפות, בית אמה ט״ו ח,1ס׳: כדלקמן,סי׳ וחצי י״זאמות העזרה

 המזרחים^ שערי כל מכוונים וחצי^ובנגדו קע״ז הרי השע^ עד האולם אורך אמה
 , אמה ת״ק הרי השער לרוחב וחצי\י׳,^ןשת אמות שי״ב דרומי מבותל מרוחק נשאר

^ג הצפוני, שער ד) ^ ^ה הו  בהצנע רק בו ויצאו נכנסו שעו-ט^״ץלא ו
וזהו דר״א, בפרקי כנזכר ש״ג ותפ/בשש קרי ובעלי ואבלים תנים חתנים כמו

-  iלשוז ' ■ # > ז ׳
• ׳ ג־טיש עזרר. ‘ככור״י הר״וש׳ הוכהה ״)
 הציור את סדרנו אעש׳׳כ ז̂ה לחסכון במתני׳ זדיור, ראי׳ סוס הנ״ל הגאון חביא סלא ואע״ג **)

 אדרתי בעניי ואני ם״כ, הס׳׳ג הסבון תסס ילא לזה. ראי׳ איזה לו הי׳ בודאי כי חסכונו, לפי
ו סמתני', קל דיוק לדיוק יאיכא ב ו  גסאר לדרום, אדזת רנ״א והוא הכית, הר סל רונו היינו ל
טו קי״ד לצפון עו מי ת״,ו  נסאר למירב, אמות קי״ג והוא קי״ר, על מעוטו היינו הדערב, מן אבו

• א׳ י״ז וחגיגה ב׳ ה׳ סונה הגם׳ כונית לפי הבועט דספר ותפעה־ אמות, ר' למזרח
(ב)



המודד
 לצורך הי׳ תשמישו ומדעיקר אמה, י׳ השערים ככל רחכו שם, תויו״ט ״טדי״ לשון

 שמשם המוקד בית שער כנגד אותו הצגנו ע״כ שם, דרך ליצא הנטמאים כהגים
 המשתלח להקיף יצטרך שלא אחר כמקום הי׳ לא ובודאי מ״א, פ״א תמיד יציאתו,
 צפונית מערבית אמה,ומזוית רע״ב צפונית מזרחית מזוית רחוק היה ע״ב שם, ולשהות

 מוטות אבנים שני אם כי משקוף לו היו ולא ת״ק, הרי השער רוחב וי׳ רי״ח;אמה
מ״ג. מדותפ״ב זעג״ז,

 בצד שם שהי׳ ודדים גינת ע״ש קיפוניס, שער הנקרא והוא המערבי, שער ה)
 הגאון דעת ולפי הבית, להר חוץ הי׳ ז״ל תויו״ט הגאון דעת לפי הגן ומקום מערב,

שקטן כתב ז״ל הרא״ש ופי׳—הכית, הר בתוך הי׳ תפ״י  בד״ה א׳ ב״ז ובתמיד הי׳, שם̂׳
 הנן בן יוסי אבא ו׳ ב׳ דמדות מתני׳ אמאי;שבק הקשדךהרב כתב תנא איכא אלמא
 ותירין *} דשקלים ברייתא והביא ח׳ דסבר תנא איכא אלמא שערים י״ג כנגד אומר
 שימור, שצריכים הגדולים חשיב ד׳ פ״א דמדות ותנא קטנים, היו דמקצתן די״ל משום

 דבשערי ועוד המשומרים, שערים בין אותו חשיב למה הי׳ קטן המערבי שער כי ואם
 שמםיים לפי הטעם וגם שימור, צריכין וכולן שחולק תנא שום מצינו לא חבית הר

 שקטן גרסיגן דלא נראה ע״כ ראש, שהי׳ לזה אס כי הי׳ שקטן לזה כלל מוכשר אינה
 השערים- ככל אמות י׳ רחבו והי׳ לקטן, קפו בין להחליף בדפוס הי׳ טעות ואולי הי׳,
 שער כל דךמב״ם;רוחב כתב וכן דמתני׳, השערים כל מכלל יצא ולא כ/ גבהו וכן

 זה מזוית אמות רמ״ה הבית הר באמצע עומד שהי׳ נראה ומקומו —מחלק, ואינו
ת״ק. הרי השער רוחב אמות וי׳ עזרה, של מערבית דרומית זוית כנגד מכוון מזה, ורמ״ה

 ויציאה כנסיה רוב הי׳ ובהם חולדה, שערי הנקראים והם דרומים, שערי שני ן)
 בדרום, ג״כ הי׳ הבית הר תשמיש ורוב ג׳ א׳ מ׳ תפ״י הבית, הת בדרום הי׳ העיר כי

 האלו, השערים לב׳ טעם עוד הביא הי״ב פי״ט סופרים ובמסכת לשנים, הוצרך ע״כ
 לימין מקיף שזה נראה והנידוים האבלים מקום ואיזה החתנים מקום הי׳ איזה ולידע

 בפרהסיא, בשבת אבילות שאין לשמאל להקיף צריך אין שבשבת ואף לשמאל, וזה
 שם על שמם דרומית, מזרחית שער לצד מקומו , לשמאל מקיף שבחול כיון אבל

 את שם וללמד ,שם נבואותי/ שם לקרוא ראשון בבית רגילה שהיתר, הנביאה, חולדה
 העיר תיקון שמשום וכיון חולדה, שערי ב׳ ד״ה שם הרא״ש פי׳ ישרים, משפטים העם

 לשער זה אמהמזוית בשוה,ק״כ מרוחקים עמדם מקום שד,י׳ נראה ע״כ שנים, נעשו והבית
 ואתיא הבית, תשמיש וצורבו העיר בני על להקל כדי באמצע, ור״ם לשער, מזה וק״כ

 הכנסה גבי לכאורה כי ימין, דרך נכנסין הבית להר הנכנסין כל ב׳ פ״ב דמתני׳ ריוקא
 ב׳ כשיש אבל יכנס, שם השער שעומד במקום בי ושמאל ימין דרך שייך אין בשער

 רשאים שאינם אלו אמות ר״מ כנגד בעיר היושבים על קאי ,מזה זה ומרוחקים שערים
 בימין העומד יבואו השני בשער אלא ישיבתם בשמאל שד,וא הראשון בשער לבא

אמה• הרית״ק השערים רוחב אמה וב׳ העיר, חומת ציור ל״א סי' בח״ש ועי׳ ישיבתם,
T( שורות ג׳ ולפניהם מימין, המזרחי הבית הר פתח על קטנה סנהדרי ישיבת 

השנ̂י וכן נשים, עזרת לפני שהי׳ כתב ב׳ פ״ו בסנהדרין ז״ל רש״י וד,נד, ב״ג, ב״ג של
היתד, י 7"

עגעה. ד״וז א׳ ק״י גתוכוה תוס׳ עיין ״)



והמודד
 דאמרינן כדברימ משמע המשנה לשון ודיוק בעז״ב, והוא ישראל, עזרת לפני ג״ב היתה

 אחריו והוא קודם אפרים שהי׳ מנשה מטה ועליו כמו והוא פתח, ״על״ יושב אחד שם
 הבית״ ״הר פתח על דאי מבחוץ, הפתח אחורי הסנהדרין ישיבת היתה וכ״ב בסמוך,

 פ״ו במדבר ומ״ר פ״ב חנינה התוספתא מדברי וכן בחרן, לישב יכולים אינם ממש
 פגיעתן הוי דרום משערי הכניסה סרר לפי גם ועוד בהה״ב, היתה שהראשונה מוכח

 שער אצל שישבו טוב יותר הי' ישבו בחוץ אם ואף הה״ב, בשער ולא ע״נ בשער
 התפ״י אבל מבחוץ, המזרחי אצל ולא הכניסה מקום שהם מבחוין דרומי משערי
 מבפנים ממש הבית הר שער אצל הי׳ שאחד כתב וט״ו ד׳ סי׳ ביהמ״ק צורת בקונט/

 דיוקא כי ואם י׳ ט׳ פי׳ י״א פ׳ םנהדרין בתפ״י כתב וכן מבפנים ע״נ שער על והב'
 מדויק אתיא לא הפגיעה סדר אבל בן, ללמוד הצקתהו הבית״ ״הר^ על.|פתח דמתני׳
*)י״ז סס״י לקמן ועיין ז״ל רש״י לפי' כמו אליבי׳  קטנה סנהדרי לשכת גודל ולבאר ,

 שאף ב׳ ל״ו סנהדרין רש״י פי׳ ולפי **) ב׳ ז׳ סוכה ישיב באמתא דגברא חשבון לפי אלו
 רחבו הוי הקרקע, על והתלמידים בו׳ שהגדולים אלא בעגולה יושבים היו שורות הג׳

 הבעלי שם שיכנסו התלמידים בין הפסק אחת ואמה אמה, מ״ו של עיגול שליש
 הרי העיגול, בתוך אמה כ״ד יכיל התלמידים של עיגול חצי הרי והערים, דינים
 מבחוץ העיגול לצורך מכאן ואמה מכאן אמה גברא רוחב עוד לזה נוסף אמה ט״ז רחבו
 שורות לב׳ אמות ב׳ עוד ע״ז להוסיף אנו צריכין ובאורך אמות, י״ח רחבו נמצא

 סנהדרין באמצע, היו והעדים דינים ובעלי וסופרים ***) י״ח, ברוחב כ׳ הרי התלמידים
 תפ״י הגאון שכתב כמו לדתם, ופניהם לצפון אחוריהם יושבים שהיו וכיון ב׳, ל״ו

 אמה עשרים צפון צר הוא ימין לצר השער מן משוך הי׳ א״ב ד׳, סי׳ צובהמ״ק בקו׳
 אמות י׳ והוא החיל התחלת אצל אמה, י״ח ומערב מזרח ולצד הלשנה נות^י מלבד
. לדרום ופתחה ע״נ, מבותל רחוק

 נקבים עשויה זו גב על זו עץ מקלעות והוא סורג הי׳ החומה מן לפנים ח)
 אלו _ מקלעות עשיית וסדר בלים, באמות אמות ב׳ והוא טפחים עשרה גובה גקבים

 חלונות ולשון חלונות, כמו זעג״ז מונחים שהיו פי׳ שב הרא״ש הנת מחולקים, דעות יש
 שכתב דעתו ולפי עליהם, באורך והשני למעלה בזקיפה עומד אחד בשוה משמע
 הזכיר שלא וכיון אבנים, של מחיצה תחתיו שהי׳ משמע סריגות כמין עליה מחיצה

 ומעמידים המחיצה בכותל תקועים היו שהזקופים לומר אנו מוברחים כלל מעמודים
 באלכסון תקועים שניהם היו באלכסון שניהם שהיו שם הר״ש דעת לפי וכן הסורג, את

 כדעת נראה ע״כ בנין, של עמודים בלא יעמוד כזה ארוך שסריגת נראה אין אבל
הש״ג ׳ _______

 בשום מגאתי לא בעניי וז״ל^ואני בהגיה ל״ו סי׳ פ״ב שכחב׳במדות אעורהמד. זאגבאורחא *)
 דשער אלמא פחח המזרח ולשער פחח התנא לו קרי כאן והרי שע^ לעו״נ שהי׳ מקוס^גמשנה

 שבוז ערב מ״ה פ׳׳ה וכסוכה לחיל, ע״נ בין ז״ל, ד.וא גם ופי׳ העזרה, ובפתח ג׳ ג׳ בפרה וכן הוא
■ שערים כו שהי׳ נמצא התחתון, לשער וג׳ העליון לשער ג׳ שערים, לפתיחת בו׳ החג שכתוך

 לענין רק הוא ישיב בתרתי גברא דג׳ דאמר א׳ ח׳ שם חסדא דרב ברי׳ קשישא לסר ואפי׳ )’*
. רחוקים<וצפופים כיב לוסר.שישבו לנו אין הבא אבל סובה

תפצת בסוגית יתורץ יותר, היו'גדולים אולי המקשים ודברי ***)  ועור וחגיגה יומא כו׳ מרובה הג׳
שם, ותום׳ רש״י ודברי ד׳ בסי׳ לעיל שהבאתי במו



המודד
 ביומא דל רש״י גם כי לומר אנו ומוכרחים אותו, להעמיד היו עמודים וגם שכתב הש״ג

 וקשה אחד בסגנון שלשתן שהאריכו שם תפ״י והגאון במתני׳ שם והרע״ב א׳ ט״ז
 ועושים לשונם, וזה כולהו, קאי הש״ג שבשיטת נאמר לא אם לפותרו

 תקועים הקצרים בשוה מונחים שהיו משמע וקצרים, ארוכים מדפים אותם
 באלכסון עג״ז זה אותם שפרביבים וסיימו באורך, עליהם והארוכים בעמידה

 יעשו אחת למדה שניהם הרי וקצרים ארוכים לנו למה אותם הרכיבו שבאלכסון וכיון
 באלכסון עליהם מורכבים היו בלבד והארוכים בשוה’עומדים היו שהקצרים לפרש ואין

 שניהם שהיו משמע זעג״ז ולשון באלכסון עליהם השני ומרכיבים לומר להם הי׳ דא״כ
 גדול, דוחק זהו שוים שניהם היו אם ג״כ נופל אלכסון שלשון ולפרשו באלכסון,

 מלשון מוטה, משמע שאין חלונות כמו הרא״ש בלשון לפרש להם היה טוב ויותר
 אותם ועושין הבי, אלו רבותינו דברי לפרש נראה ע״ב מוטה, יותר שמשמע אלכסון
 ולכ״ע באלכסון, זעג״ז אותם שמרכיבים וקצרים לעמוד, מעמוד באורך ארוכים מדפים

 שיטתה, בחדא בולהו וקאי הש״ג שכתב כמו הסורג את להעמיד בנין של עמודים הי׳
 לפנים והוא המפורש, מן סתום ללמוד אנו יכולין אבל במתני׳, נתברר לא מקומו
 אמות י׳ והעזרה ע״נ מן משוך הסורג הרי והעזרה, נשים עזרת עד אמות י׳ החיל' ממנו
 אמה ק״ה ומצפוני אמה ס״ח המזרחי הבית הר מכותל רחוק עומד נמצא צד, לכל

 הבית הר מכותל לנו, נתפרש לא הסורג עוביו עוביו, עם ר״מ, ומדרומי צ׳ וממערבי
.הלקה קרקע כולה הי׳ הסורג עד

ב׳ ס״ד פסחים רש״י נשים, עזרת עד הסורג מן אמות העשר הוא החיל, ט)
 תחת ההולכת במסיבה אומר ראב״י ספ״א מדות העזרה, בל לפגי וכן בחיל, ד״ה

 ושלחה ד״ד. א׳ ט״ז ביומא וכן נשים עזרת לחומת הסורג בין פי׳ ז״ל שרש״י ואף החיל,
 לבאר שם צריך שאין משים רק שהוא נראה ולדרום, לצפון ההר רוחב בבל פי׳

 לפי ובפסחים מזרח, של השערים לצורך לה מייתי דביומא הסוגיא, צורך ל£י יותר,
 בשארי גס נקרא חיל שם ובאמת המזרחי, בחיל תחילה פגעו מעזרה יציאה סדר

 ן פו בצי שהיה מניהמו״ק שס שאיירי מראב״י שמוכח כמו לעזרה סורג שבין הצדדים
 רום מעלות י״ב הי׳ אמות והשש חלקה קרקע הראשונות אמות ד׳ והי׳ העזרה,
 לא החיל כל כי משמע הר״ש מלשון אבל ,— אמה חצי ושלחה אמה הצי מעלה

 הפסחים עושי כל שם לישב יכלו האיך שם מפסחים עיון צריך ודבריו י׳ על י׳ רק הי׳
 בסנהדרין דאמרינן ועוד האנשים, הילוך מקום הפתח כנגד רק היו וגם פסחיהן עם
 *) ישב לא הפתח כנגד ובוודאי בהה״ב מעלה גב על יושב שהי׳ בר״ג מעשה ב׳ י״א

ט״ז. סי׳ ולקמן צוביהמ״ק, ובקו׳ בהג״ה כ״ג סי׳ תפ״י ועיין
 ורומי רחבו הפתחים, עם מכוון עומד החיל סן בו שנכנסין נשים עזרת שער י)

י שער בו שהי׳ שמוכח ז׳ וסי׳ ג׳, סי׳ הפרה את השורף מכהן מדויק הפתחים ככל
א) הר מכותל רחוק עומד רוחב, קל״ה על אורך קל״ה והי׳ נשים, עזרת י

הבית
רב* אמר ישעם ו*צל*חה, יכר״ה ״גניו" צ׳׳ל היכל פהח ״גכי״ וננזעל עם נשל ם ם כי ל נ וגם )
 להיות •כול דהי׳ עם קעה אכל המזרחי, הכותל מן י״ה לקמן עם ויעיין רכי, אמר ״ולקמן״ ע״ל

א׳ ט״ו יומא ישנים נחים׳ אמה מנ״ו שחות גובהו



זהמודד
 מצפון ע״י. התחלת עד וזהר רי״ג, הרי קל״ה מערב לצד משוך אמה ע״ח המזרחי הבית

 דרומי ומכותל קט״ו הה״ב של צפוני מכותל רחוק היינו העזרה עם שוה עומד לדרום
 פ״ב מדות לע״י מעז״נ העולים עגולים מעלות ט״ו מלבר חלקה קרקע כולה והי׳ ר״ן,
 השער בי וחצי, אמות ט״ו מזרח לצד ע״י של הפתח מן בעז״נ, חשבון לפי־ אוכלות ה׳,

 כמו ולהפסקו פספס לכל אמות ג׳ לנו נשאר בצדו הפספסין ולשני אמות י׳ רחבו
 אמה ח׳ עגולה חצי אמה, ט״ו הראשונה המעלה רוחב נמצא כ׳, פי, לקמן שמבואר

 אמות ז׳ בעזרה אוכלות לצדדין הפספסין ומן וחצי, ט״ו הרי מעלות לט״ו וחצי אמה וז׳
 י״ג י״כ בסי׳ אי״ה לקמן שנבאר כמו ;לשכות ד׳ הי׳ מקצעותי׳ בד׳ — וחצי,

 עובי עם הוא ורוחב אורך שקל״ה לרעת וזאת מקורות, הי׳ ולא ,ט״ו י״ר
 וההיכל האולם לבד הכתלים עובי עם ע״י חשבון עולה ובן ,הכתלים

 אמה י״א שפי׳ ב׳ נ״ה זבחים מפרש״י ע״ז שקשה אף מפורשים, שכותליהם
 היא כצוצרה מוקף והיתה ס״ה, וסי׳ מ״ה סי׳ לקמן יעיין עזרה, חומת ער אויר הי׳

 תויו״ט הבית, הר בכלל והיא ב׳, נ״א וסוכה ה׳, ב׳ מ׳ השואבה, בית לשמחת גזוזטרא
,ב׳ פי׳ לעיל הבאתיו א׳ ט״ז יומא ישנים תום׳ אמה מ׳ הי׳ הכתלים נובה שס,

כ׳, סי׳ ח״ש עי׳ למערכה הנצרך העצים שם שמתליעין העצים לשכת יב)
 הכריע הנשארים לשכות וג׳ הלשכה, ושטח ,ה' ב׳ שם מזרחית, צפונית במקצוע היתה
 ואנן בזה, מסתפקין תויו״ט והגאון הר״ש אבל מרובע, מ׳ על מ׳ שהי׳ שם תפ״י הגאון
 הדברים עפ״י לנו יבדרו והם העזרה שבשער להסנהדרין אי״ה שנבוא עד נעמוד כדידן
̂לו ,י״ז סי' לקטן יעיין ̂^

ס  הנזירים מבשלים ושם שם, דרומיר^מזרחית, היתה׳במקצוע הנזירים, לשכת י
.הדוד תהת ישלחו ושעריהן א׳, מ״ה נזיר שם, •מגלהין שלמיהם

 בית היתה ושם שם, מערבית, צפונית במקצוע היתה המצורעים, לשכת יד)
 הקרוב נקטר לשער הבהונות שיכנסו קודם שם שטובלין שנטהרו, למצורעין טבילה

, . הרע״ב פי׳ וכן תוספתא, בשם הרא״ש פ*׳ זו, ללשכה
 בל עמדו ושם שם, מערבית, דרומית במקצוע היתה השמנים לשבת ט!)

 הסלתות, ובן צוביה״מ, בקו׳ ע״ש תפ״י לנסכים, הנצרך והיין למקדש, הנצרבים השטנים
 הנראה ולמי ט, פ׳׳א יומא תוספתא פתחים, שני בה והי׳ מ״ד, פ״ה שקלים הרע״ב

זה. בנגד זה מכיוטם היו שלא אלא אחד, לכל פתחים שני ג״ב הנשארים לשבות לג׳ הי׳
' (  שנותנים עז״י, תחה שהי׳ מלשבות נשים לעזרת הפתוחים פתחים, שני טז

 להמעלות, השמנים לשכת בין א׳ וזמר, וניגון שירים שם ומלמדים השיר כלי הלוים שם
 שהמעלות שפי׳ תפ״י הגאון על לי וקשה להמעלות, המצורעין לשבת בץ והב׳

 שהפסיקו נאמר אם הלשכות, פתחי היו האיך וא״ב העזרה, כל גגד היו לע״י העולות
 מע״ג עולות ואגן לעז״י ידיהש על לבא יבולין ואין הן אחרות מעלות הרי כהמעלות,

 באורך שהי* משמע שם, היו מעלות וי״ב ותנא חיל גבי התנא מדשינא ועור תנן, לע״י
 לע״י, עלית מקום הפתחים נגד רק שהיו משמע לע״י, מתוכה עולות ובאן החיל, כל

 שהי' שנאמר לא אם תשמישתי׳ וקשה אמה חצי רק היה לא המעלה בגובה הי׳ ואם
גדול דוחק זה גם אבל המעלות, תחת במחילה ויורדים ע״נ ברצפת המעלות •לפני



המודד
 בעז״ג ומחצה אמות ז׳ היה וזה בעז״נ, ולא משמע ״לעז״ג״ ופתוחות המשנה מלשון בי

 טרוטות היו ובצדדין באמצע, עגולות רק היו ולפירושו טרוטות, היו לא דתנן ועוד
 ; שהיתה הראשונה במעלה הלא שם, לעמוד הרבה למזמרים מקום שאין לו שקשה ומה

 • במעלה ואפי׳ מזה, לפנים זה מזמרים, הרבה שם לעמוד יבולים ח׳ על ט״ז רחבה
 עליה לעמיד ויבוליז וחצי אמות ב״ה עיגולה חצי יביל רוחב, אמה י״: רק שהיתה הב׳
 ■ במו בחצי, דיו בעמידה אבל בישיבה הוא באמתא גבדא דבעינן והא מזמדים, נ״א

 . ופלגא, באמתא ב׳ שהביא קטין בן ד״ה פ״ג יומא יו״ט תוספת ועיין המעלה, שלח
 י המזמרים עיקר אולי בי לן, לימא מאן ועור רגליהם, לקדש בפופים להיות צדיבים והתם
: . מקומם על למעלה עמדו והשניים אחת, מעלה ושיי־ שיר בל על להם הלבו

־ של שורות ג׳ ולפניהם מימין העזרה פתח על שני׳ קטנה סנהררי ישיבת יז)
 זו לישיבה אנו צריבין ז׳ בפי׳ לעיל שעשינו החשבון ולפי ב׳, פ״ו סנהדרין ב״ג, ב״ג
 לשבות שהד׳ התויו״ט פי׳ לפי ועתה למזדח, ממערב י״ח על לדרום, מצפון אמות ב׳

 :: עומדת י״דהית׳ סי׳ המצורעים שלשבת נמצא העזרה, בבותל היו והפתחים ל׳ על ם׳ היו
 ■ לשבת מזרחית דרומית במקצוע ואצלה C לדרום/ מצפון ול׳ למעדב ממזרח אמה מ׳

 נשים בעזרת האלו הלשבות שתי אובלות נמצא אמה, ב׳ עוד אובלות קטנה סנהדרין
 ועוד ואמה הצפוני, ע״נ בותל של עובי׳ אמות ה׳ לזה יצרף הבתלים, לבד אמה נ׳

 נ״ז הבל אובלות סנהדדין, של דרומי לבותל ואמה המצורעים, לשבת של דרום לבותל
 תפ״י׳ הגאון ולפי׳ הצפוני, הפשפש בנגד עד אמות ב׳ לערך לנו נשאר ועוד, אמה

 הלשבות נמצא הלשבות, עד העזרה בל ברוחב היו והמעלות מ׳, על מ׳ היו שהלשבות
 הפשפש עד רוה והצי אמות י״ד לנו נשאר עזרה, בותל עובי וה׳ צד, לבל מ׳ אובלות

 שמצויד כמו ואם אמות, ב׳ לעדך השעד וכנגד כולה הפתח כנגד משוכה סנק״ם נמצא
 ;הוא ואולי ״פתח״, ולא ״על" לא כאן אין הרי הגזוזטרא תחת שהיתה שלו בהציור

 ואנו ובחיל, הה״ב פתח על דגרם ב״ג סי׳ פ״ב חגיגא תוספתא ז״ל הגר״א גרסת לפי
 ׳ הטיב מנוון והבל לה, סמוכה והסנהדרין ל׳ על מ׳ היו שהלשבות הציור את סדרנו

. בדרום הי׳ פתחה בשלום, יבא מקומו ועל
;ושלחה אמה חצי מעלה כל גונה ישראל לעזרת מע״ג עולות מעלות ט״ו יה)

 ־ ומעלה מעלה כל ועל השואבה, בית בשמחת בשיר עומרים היו ועליהם אמה, חצי
 ט״ז, סי׳ לעיל ועיין מ״ה, שס עגולות, והיו שבתהלים, אחר המעלות שיר אומרים היו
 שביניהם והפסק והפשפשין השער כרוחב אמה ט״ו העליונה המעלה אורך וי״ז,

. אמות ח׳ ורחבה ב׳, סי׳ כלקמן
שנר! ובציה• י׳, ורחבו ב׳ גבוה נקנור שער והוא ישראל, עזרת שער יט)

 ב/ן ו׳ ושקלים ספ״ב מדות להיכל אחוריהם יהי׳ שלא העם ליציאת קטנים פתחים
 והוא; !׳, ופ״ב ד׳ פ״א מדות שבעזרה המזרחי שער והוא ג׳, בסי׳ לעיל נתבאר מקומו
 •> שם. ר״ש ביאה לשן האיתון שער שמו נקרא ע״ב עזרה, של ויציאה כניסה כל משמש

 המפסיק והעמוד הפתח רוחב י״ט סי׳ לעיל המובא קטנים פתחים שיני ט)
מלשבר*; הוכחנו וכן דיו, הפסק ואמה לפתח אמות שב׳ וכמדומה לאנתפרשי, לשער בינו

ז״ל מלגי״ם להגאון הגית בתבנית ד.וא ובן *)
המצורעים



ח המודד
. י״ז סי׳ לעיל שאצלה והסנהדרין המצורעים

 היו ובה ג/ פ׳׳ה שם העזרה, שער מימין היהה המלביש פנחס לשבת כא)
 לד ארגזים ד׳ הי׳ ומשמר משמר ולכל לעבודה, הצריביב הבהנים מלבושי מונחים

 מדהפיסו שבקודש, הגזית לשכת אצל בחומה הי׳ זו דלשכה ונראה כהונה, בגדי
 הגזית בלשכת היו דהחלונות הרא״ש שכתב ומה להפשיטן, לחזנים ומסרום שם

 א״ב כהונה בגדי מונחים היו ששם פי׳ המלביש פנחס ד״ה ג׳ פ״א ובמדות בחומה,
 י״ז סי׳ ג׳ ה׳ מ׳ התפ״י שכתב ומה אליבי׳, ג״ב אתיא דבדינו ולפי הוא, שאחד סובד

 השער אצל שהי׳ לזה אחראין אנו אין השער, אצל הכותל בתוך שהיה וסיים כהג״ה
 גבי דהא בקרוב דוקא משמע אינו לו, הי׳ לשכות ושתי ר׳ א׳ מדות המשנה ומלשון

 הרבה, רחוקים היו ואעפי״ב לו הי׳ פשפשין ושני ג״ב אמרינן ב׳ ד׳ שם .ההיכל שער
 אומר יהודה דבי להיכל, ומהתא לתא ונכנס בו׳ ופתח המפתח את נטל שם דאמרינן

 אמות מי״ג יותר רחוק התא נגד שהיה משמע בו׳ עומד שנמצא עד בו׳ עוביו כתוך
 פלהדדין לשכת משום ניקנור בשער מזוזה חיוב תלה א׳ י״א דף ביומא וכן השער, סן

 נמי נשים שבעזרה קטנה סנהדרי גבי דא״ב תקשה ולא מאד, הרבה שרחוקה אע״פ
 התנא יכול הי׳ דהתם משום פתח״, ״על עלי׳ לומר יכולין הרבה רחוקה שתהיה אעפ״*
 בעזרה היתה לא כי בע״י’למתל* מצי לא הבא אבל נשים״ ״ובעזרת הבית״ ״בהר לומר

 לשכת אצל בבותל אותו הצגנו ע״ב כניסתו, מטעם תלה ביומא וכן בכותל, אם כי ,
,דכולהו אליבא ואתיא הגזית,

 צפוגית בזוית עומדת שבקודש בחיל, וחציו בקודש חציה הגזית, לשכת כב) ^
 הורה יצא וממנה ע״א של גדולה סנהדרי שם ישבו השני׳ וחצי׳ עזרה של מזרחית

 הלשכות נעבור אשר עד לע״ע, לפרשו עלינו קשה זו לשכה גודל והנה ישראל, לכל •.
 לשכות שם לעמוד המקום לנו צר כי אי״ה, נראה ואז אצלם, העומדים הנותדים

 ע״י ורוחב לפייס, בעיגול ועומדים לתפלה שם נכנסים כהנים הרבה אשר כזו נדויות י
 לשכת היא העין ולשכת הגולה לשכת ג״כ היה ובזה אמה, כ״ב רק היה ועז״כ

 חשבון לפי והנה בחיל, העומדת הלשכה חצי אה קודם ונבאר מ״ד, פ״ה מ׳ פלהדרין,
 והוא ל״ה, ברוהב אורך אמה נ׳ לערך זו הלשכה חצי יכיל ז׳ בסי׳ לעיל שבארנו

 לרוחב מזה ואמה מזה אמה העיגול, בפנים ושליש מ״ז עולה ע״א של עיגול חצי רוחב - י
 זה רוחב חצי תן לארכו, אותו כלכלת ושליש, מ״ט מכחו*•!* העיגול רוחב הרי נברא ו
 הרי התלמידים עיגול מחצי רוחב חצי עוד לזה תוסיף ושתות, וחצי הריכ״ד לרחבו ,.
i לב׳ אמות וב׳ מבחדן גברא לרוחב אמה לזה נוסף בפנים, וששית וחצי אמה ז׳ עוד 

 הלשכה חצי יכיל כן ולא ושליש, אמה ל״ה רחבו הרי הנשארים התלמידים שורות
 עזרת נגד קצת משוכה היתה שבחיל החצי כי מסתברא ע״ב לה, מקום אין כי שבקודש

 דגמירא מפני ̂שוה ולמערב ^מזרח להיות יכול אין משיכתה וסדר עז״נ נגד וקצת כהנים,
 אמות, תשעה רק מערב לצד משוך היה א״ב ב׳ נ״ד זבחים יהודא של בחלקו דסנהדרין .
 ופירש״י במעדבא יושב זקן ביומא דאמרינן הא נמי ואתיא מזרח, לצד משוך והשאר י
j היה ב״ר של זקן א״ב א׳, ל״ז בסנהדרין מקומו את מביר אחד שבל וכיון ב״ד, של זקן שס 

 היה ומקומו לשכה של מערב לצד והוא ואב׳״ד, נשיא של ימין בצד מקומו על יושב
מבוון ;:



המודד
 והאב״ר הלשכה, באמצע הנשיא מקום כי שם, המפייסים קודש של מזרחו כנגד מכוון

 מערבד) לצד הב״ג ב״דמאמה זקני מקום מתחלה נמצא מערב, לצד הכ״ד באמה מימינו
 לצפון, ואחוריהם הקודש לצד לדרום פניהם ישיבתם וסדר העזרה, כותל עם שוה המכוון

 לשכת מקום נבאר ועתה הסנהדרין מקום את כלכלנו כ״ז, סי׳ צובימ״ק בקו׳ תפ״י
 דסבר שאול אבא ד״ה ר׳ פ״ה מדות התויו״ט דעת לפ* הנה לה, הסמוכה פלהדרין
 שהי׳ לומר אנו צריכין הגזית לשכת נגד והוא לחיל, פתוחה אך בקודש כולה שהיתה

 לדעת ופשיטא צפון, לצד פתוחה היתה ושם הגזית ללשכת עזרה כותל בין פנוי מקום
 רק שבחיל, החצי את להחזיק מקום שם הי׳ בוודאי בחיל חצי ג״כ שהיתה הת״י

 הננסים בין מקום מתחיל שם כי מעט למעלה זו לשכה להעמיד לנו ואין למערב, פתחה
 אותו העמדנו ע״כ כדלעיל, יהודה של בחלקו היה דהלשכות דאמרינן ועוד והננסים,
 שאחורי׳ כפולה היתד. שבקודש לה״ג שאורך וכיון מערבית, צפונית לצד ע״כ במקצוע

 לכן כ״ז, סי׳ תפ״י ד׳ ה׳ מדות וגולה, פלהדרין הלשכות שתי עומדים היו מערב לצד
 ללשה״ג אמות י״ר הוא שלישים שני וע״ב ע״י של אמות כ״ב רוחב ג״ב חלקנו
 הננסים היו אולי כי רוח, אחת ואמה פלהדרין ללשכת אמות שבעה הוא ושליש
 במקצוע ישראל בעזרת עומד י״ר על י״ר שבקודש לשה״ג נמצא לגבול, קרובים
 לשכת כנגד לחיל ופתוחה ה׳ על ז׳ צפון לצד אחורי׳ פלהדרין ולשכות מזרחית צפונית
 התפ״י ו^דעת הגולה, לשכת היתה דרום לצד ד׳ על וז׳ לצפון, שבחיל הגזית

 הגולה לשכת ויהי׳ בשוה, אמות הי״ר את ג״ב נחלוק א״ב לחיל, משוכה שפלהדרין
 לשבות הג׳ לקודשי, ובמזרח לחיל, למ.ערב ופתוחה ז׳ על י״ג העין ולשבת ז׳ על ז׳

 ובן א׳ י״מי מיומא ראי׳ הביא והתויו״ט הרמב״ם, דעת הוא כן צפון, לצד היו האילו
בחיל. מזרח לצד היתד, סנהדרין של הגזית לשכת פתח שם, התפ״י הכריע

אמה, קל״ה היא העזרה בל ביוהב וארכה אמה, י״א רחבה ,ישראל עזרת כג)
 הר מכותל רחוק מקומה שבצדדין, והלשכות העזרה כותלי באורך, ונכלל מ״ו פ״ב

. שם תויו״ט ר״ן, ומדרומי קם״ו צפון ומכותל אמות רי״ג המזרחי הבית
 שם יכנסו שלא לסי׳ כהנים לעזרת ישראל עזרת בין מכדילין פספסין ראשי כד) ^

 ועלי׳ עז״י מרצפת אמה גבוה היתה והרצפה ודרום צפון בכותל תקועים והיו ישראלים
 ̂ כהגה״ה ס׳ סי׳ שם הפ״י ועיין מ״ו שם מעלות, ג׳ ובו וחצי אמה גבוה הדוכן היה

 והלשכות שם, אמות, קל״ה העזרה בל באורך אמות י״א רוחב בהנים, עזרת כה)
 : לברך דוכן שם בנוי היה ועוד אחת, אמה מע״י גבוה והיתה עמה, נמדדים והבותלים

 אמות שתי מע״י גבוה ע״ב נמצא אמה, חצי חצי של מעלות ג׳ גבוה העם ,את
.המעלות בביא־ר מ״ו סי׳ לקבן ועיין שם, ומחצה,

: מהבור׳ למעלה תמיד קבוע והגולה מים של בור והוא הגולה, לשכת כ!)
 התפ״י ולדעת דתויו״ט, לדעת ד׳ על ז׳ והיא צרכיהם, לכל מים הבהנים יספיקו ומשם
 הגזית לשכת אחורי עומד כ״א, כסי' לעיל שבארנו כמו ז' על י להיות צריכה

• ב״א/ בסי׳ בדלעיל הננסים מקום ובין בינד, אחת אמה הפסק ע״ב במקצוע שבקודש
■ שוד,

י י י■ - ־ : ל־עי־ ל«ומ,מד.-ק,מ».־ה «״, •יי י



טהטודד
. הגזית לשכת של דרונד כותל עם ;שוה

(  שמפרישין גדול כהן לשכת היא וזו העין, לשכת והיא פלהדרין, לשכת מ
לשה״ג אחורי ג״כ עומדת האלו, הימים ז׳ כל דירתו היה ושם יוה״כ, לצורך שם אותו

התפ״י ולדעת התויו״ט, לדעת לחיל לצפון ופתוחה צפוז לצד הגולה לשכת ואחורי
 א׳ ■י״א דף ריש מיומא משמע וכן בלשה״ג, ולקודש למערב לחיל פתוחה היתה _
 לשבת ממגו שלפגים נקנור משער חרן מזוזה להם הי׳ לא השערים כל שם דאמריגן ־ ^

 שאין כיון זו לשכה בשביל ולמזוזה לו מה לקודש פתוחה אינה כי ואם פלהדרין,
 שבארנו כמו ז׳ על י״ג או ה/ על ז׳ הלשכה גודל ניקנור, שער ע״י הילוכו דרך

בעז״ב. מקומה כ״ב, בסיזי למעלה
ח) • ̂:4̂  ומחצה ביקר מחצה כ״ג חביתי שם שעושין חביתין, עושה לשכת כ

 כמו.שנבאר שם העומדים לשכות אצל בע״י מזרחית דרומית במקצוע עומד ;|^;כערב,
ר  באכסדרה הולכין אלו דתנן ג׳, א׳ דתמיד ממתניתין לזה דיוק לנו ומצאנו לקמן, 'אי״ה |

חביתין, עושי בית למקום עדשמגיעין כו׳ המערב דרך באכסדרה ואלו המזרח דרך
 שם, התפ״י שסידר וכמו המזרחי שער אצל סמוכה היתה זו שלשכה נאמר ואם ::ד.:.'
 שניהם הלכו א״ב לשני׳, מזרח וחצי דרום מערב וצפון אחת לכת מזרח וחצי צפון ;.ל;
 ואם השני׳, מן יותר לאחת מזרח צד ליחס התנא לנו סידר ולמה שוה, המזרח ,כדרך1ץ

 מזרח ואלו מערב, לצד בצפון הולכין אלו ור״ל לאשמעינן, אתא חולקין רק נאמר
 ואלו למזרח הולכין אלו למימר לתנא לו היה כלל, לאשמעינן בא לא בעצמו ״ומערב <

̂?:־למערב,  והמערב, המזרח פני על ההולכת דרך דמשמע דקתני, המזרח דרך לו ומה :
 עושו לשכת סדרנו זה לפי המערב, כל ואילו המזרח כל הולכין דאילו משום לאו

 ולפיכך השני׳ ולא המזרח כל הולכת אחת ובת מזרחית, צפונית במקצוע חביתין 4
 ד׳ א׳ דמדות לו דהי׳ לשנא ומשום למערבית, ומערב למזרחית מזרח התנא |;;מיחס
 בהג״ה י״ז סי׳ ה* מדות תפ״י הגאון מסיים עמדו ומקום כ״א, בסי׳ לעיל בארנו ^^כבר
 ולפי כ״א, סי׳ לעיל סדרנו וכן ע״י, חומת עובי תוך הי׳ דבאמת משום כו׳ ונ״ל וז״ל

|nr.v רצון ויהי בה, באמצע לשכה שום הפסק בלי ידים רחבת בית ע״י העזרה היתה 
בב״א. בקרוב בתוכה לבא שנזכה ן״־־
v j ( ט  בעזרה היתה בעזרה, ממנו הנצרך לכל ג׳, ה׳ מדות המלח, לשכת כ

 דרומי ומכותל אמה, רי״ג המזרח* הבית הר מכותל רחוק מזרחית דרומית |\כמקצוע
 לנו נתפרש לא שאצלם וב׳ זו לשכח נודל מ״ג, פ״ח לעזרח, ופתוחה אמה, |;־;רנ״ה

 וכן ואחת אחת לכל ז׳ אמות, הכ״א חילוק סדר לפי אותם חלקנו אנחנו דק‘!,;
יותר מקום צריך הפרווה בית לשכת שתשמיש משום אך ז׳, ג״כ ברוחב ':עשינו4'

 זה סדר על אותם חלקנו ע״כ קרשים, עורות מליחת משום והמדיחין, המלח מלשכת1|
ולשכת לעיל, חלקנו אשר כפי ז׳ על ז׳ תמיר, רב מלח בה שאוצרים המלח ,|ץ.לשכת

 לבית נוסיף זו ואמה ז/ על ו׳ רגעים, איזה על עוברת לתשמיש רק שהיא .:?,••המדיחין
צפין. לצד בקודש הי׳ המלח לשכת פתח ח׳ על ז׳ ותהי׳ גבולה, את להרחיב פרווה1ל4ך

 בית היתה גגה ועל קדשים, עורות מולחין שם שם, הפרוה, בית לשכת ל)
לחיל/ פתוחה והיתד. מערב, לצד משוך המלח ללשכת סמוך עומדת ביוה״כ, לכ״ג ?לטבילה

לצד 0( %
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המודד
 ל״א סי' בדלקמן לה הסמוכה המדיחין ללשכת פתוחה היתה וגגה שם, תפ״י דרום, לצד

 תפ״י ועיין מחילה, שהית׳ מדייק וכולן ד״ה ל״א יומא ובתום׳ עלי׳. עולין הי׳ וכמסיכה
 גג כמו הטבילה לבית זה גג נתקדש אולי וגם בהג״ה, כ״ג וסי' בהג״ה י״ז סי׳ ה' מדית

 אמות כ׳ לאותן שושן גג וכמו נצרכה לא ד״ה פסחים כהוס׳ בלים להצניע ההיכל
ח׳. על ;׳ שהיתה כ״ט כסי׳ לעיל בארנו ורחבה ארכה שם, גמרא

א)  פתוחה והיתה קדשים קרבי מדיחין שם ג/ ה׳ שם המדיחין לשכת ל
 סמוך עומדת הפרווה, לגג ממנה _עולה ומסיבה הפרש, להוציא למערה ופתוחה לעזרה

̂ כ״ט, ׳ בסי בדלעיל ז׳ על ו׳ גודלה מערב, לצר משוך הפרווה ללשכת
 ואינו ל״ד, סי׳ ד׳ א׳ תפ״י דרום, בצד המזבח מול עומד שם, המים, שערי לבי) י י

 יוצא קה״ק מן היוצא והמעיין לניסוך, מים שם דרך להכניס הסוכות רק*בחג נפתח
 א׳ ל״ד תמורה פ׳׳י, סוף שם בעזרה, שעוברת האמה והוא זה, שער דרך ג״ב

 והיא הקטורת, לרקח אבטינס בית לשבת א׳ לשבות ב׳ הי׳ גגו ועל א׳, ס״ד פסהים
 עיין ראשון, פעם יה שטובל ביוה״ב לב״ג טבילה בית הי׳ והב׳ מערב, לצד היתד,
א׳״ י״ט יומא להול, פתוחים והיו ב׳, סי׳ א׳ א׳ מדות תפ״י

בדרום, לשחטן הקדשים ובל הבכורות מבניסין שבו שם, הבכורות, שער לג)
 נובח מקומו הי׳ ובוודאי מערב, לצד המים משער מעט במרחק עומד פ״ב, סוף שם

ולמזבח. האולם בין התחלת
 מעט במרחק ג״ב עומד למערכה, עצים מבניסין שבו שם, הדלק, שער לד)

 מקומו' הי׳ בוודאי המזבח לצורך שתשמישו כיון ונראה מערב, לצד הבכורות משער
השערים, כבל גדולים שערים כולם והם למעלה, ולא ולמזבח, האולם לבין ג״ב

קטן, שער והי׳ למערב, סמוך הדלק משער למעלה שם, העליון, שער לה)
ששם העליון, שער ד״ה ו׳ ב׳ שם תויו״ט ההר, בגובה שעומד ע״ש עליון ונקרא

 למעלה שער ואין מ״ו, סי׳ לקמן ועיין הבית, הר קרקע עם שוה עזרה של הקרקע
 עליוך נקרא ולפיבך ומכאן, מכאן עזרה באמצע ממש ומכוון ה״ד, פ״ו רמב״ם ממנו
 שהיי נראה ע״ב הצדדים, שני בין ומכוון ממוצע שיחי׳ אמות ז׳ רחבו סדרנו זה ולפי

 של מערבי מכותל רחוק שהוא אולם של מערבי בותל עם שוה ההיכל אולם בנגד מקומו
 הרי עזרה של מזרחי מבותל רחוק אמה וצ׳ השער, רוחב אמה וז׳ אמות, צ׳ עזרה
מ״י. וסי׳ מ״א סי׳ לקמן ועיין קפ״ז/

ב/ פ׳ ס׳ מ׳ שם, לרם הי׳ ולא עזרה של מערבי בכותל קטנים שערים שני לו)
שהעזרה ידוע ובאשר הקודש, יר,יונגד שלא צפון, בלפי והשני דרום בלפי משוך אחד
ע״כ- העזרה, כותלי עובי עם צד מפל וחצי אמה. ל״ב וקה״ק ההיכל בצדי יביל
 מדרומי וכן צפוני מזוית רחוק אמה ט״ו לערך והוא ההוא, שטח באמצע השערים היו

 ותחתי׳ השער ממעל תקרה בולט הי׳ שער מאותו ולפנים הניצוין, שער לן)
 פ״א מרות תפ״י דין בעזרה, האש לקיום תמיד בוערות גחלים מוקד הי׳ ובה אכסדרה

 מ״ה> פ״א השומר עומד שבו עלי׳ הי' האכסדרה ועל ג/ סי׳ פ״א ובתמיד ג׳ סי׳
 צפון בצר עמדו מקום ספ״ב, בגלותו יכני׳ בו שיצא השער והוא לחול, פתוחה והיתה

,שבדרום העליון שער לעומת מערב לצד האולם נגד עזרה של
שער



ר המודד
 יזקונד את רבשנעמיד בצפון, ששחיטתן ק״ק מנניסין שבו שער-הקרבן, לח)

 ולנזזבה האולם בין היוקום לנו צר אהד, דבר משמשין ששניהם הבכורות שער כננד
 האולם כנגד חציו*) משוך אותו העמדנו ע״כ נשים, ושער ולב*המו״ק הקרבן לשער
נשים, ולשער לביהמו״ק רוח אמות י״ז עוד לנו ישאר ולמזבח, האולם כין וחציו

 לסימן- פספסין וביניהם בחול, וחצי׳ בקדש חצי׳ גדולה, כיפה ביהמו״קהיתה לט)
 כו׳, קיימי הדדי דגבי ביון ב׳ כ״ו תמיד אביי כרמתרין מזרחי בכותל לו היו שערים וב׳

 מאיצטבא, למעלה איצטבא אצטבאות היו בכותלים ולפנים לחול, ואחד לקודש אחד
 למפתחות משומר מקום הי׳ שבחול הרצפה ובאמצע שבחול, בחצי הבהנים ישנו ושם

 קודש שבקודש בחצי׳ מבחוין, בולטות הבית פינות בד׳ היו קטנות לשכות וד׳ העזרה,
 קרבן טלאי לשכת דרומית מערבית שבקודש לביהמו״ק. ופתוחות חול שבחול וכחצי׳
 לחם בה ואופין עושין מזרחית דרומית **) א׳, י״ז ביומא בדמסקינן אקציי אקצויי
 חותמות ומוכר החותמות על הממונה יושב שם צפונית מזרחית שבחול והב׳ הפנים,

 מלבי ששקצום המזבח אבני חשמונאים גנזו ושם *שירצה מין לאיזה נסבים שצריך למי
 בה לירד ברצפה פתח היה ושם הקטן, המוקר בית הי׳ צפונית ובמערבית יון,

 ותמיד מ״ו פ״א ־י**)מ׳ הטבילה, ולבית כבוד של כסא ולבית הקודש שתחת למחילה
 ומן עבודתם, רוב הי׳ שם כי ולמזבח,‘האולם בין כנגד הקרבן לשער סמוך עומד מ״ג, פ״ג
 וי״ד הוא, קטן כי הנשים לשער אמות ג׳ לנו יספיק ל״ח סי׳ כדלעי׳ לנו הנשאר אמות הי״ז

 בביהמו״ק והמפייסים היושבים שהכהנים שבקודש, לשה״ג כרוחב לביהמו״ק הנשארים
 רחבו נמצא אהד_להם, שגודל נראה ע״כ בלשה״ג, יבואו ודופק, ד״ה א׳ תמיד חויו״ט

מ״ג. סי׳ א׳ תפ״ימ׳ המזבח, מנגד מערב לצד קצת רחוק אמה ל״ד שהי׳ מסתבר וארכו י״ד
 קרבנם על לעמוד למזבח סמוך הנשים 'נכנסים שבו הנשים, שער ט)

 ניבים שער חישיב ולא צפון שבצד *שערים השלושה ח*שיב מ״ה וכפ״א מ״ו, פ״ב מ׳
 שימור, שצריכין הגדולים חשיב דמידות דתנא הרא״ש תירוין לפי כי ואם והשיר,
 שער מ״ו בפ״ב חשיב לא למה תקשה אבל והשיר, הנשים חשיב דלא מאי שפיר
 מסתבר דלא ופריך הוא אחד ששער כתב ע״ח סי׳ שם תפ״י והגאון המוקד, בית

 מיוחד שער ש*הי׳ והחליט שם, מתגוררים כהונה שפרחי כמקום לנ*שים דרך שיחדו
 לילך צריכין והי׳ החותמות לשכת שים הי׳ בלא״ה דהא דא, לקושיא דליתא ונ״ל
 מערב בצר שהי׳ לו למה מיוחד, שער שיהיה שההליט מה לפי ואף חותייות, ליקח לשם
 בכיתי* הי׳ ששי״נ לי נראה ע״ב בלכתן, ביהמו״ק את בעזרה הנשים ויקיפו ביהמו״ק של

 החותמות לשכת אצל במזרחו הי׳ ביהמי״ק של ופתח ביהמו״ק של מזרח בציד עזרה
 דהשיב דתמיר דתנא הקושיות כל וסליק ל״מי, סי׳ לעיל שכתבנו כמו לחיל פתוח
ב מקום דהשיב פ״א ובמדית בהרייהי, ביהמו״ק חשייב הכהניס, ישמירת גזקום

השומרים _________■
־ . רול,א לאו )‘

 מע• והבא בעזרה, עוטר הצלאים ל־ג־בת להם הטצייר הבזטונה כי שם דתלטודא ופשטא **)
 עומרוז מערב־ת שנצפונ׳ת לו ונראה הקר; מן אקצויי שהיא ויראה לביהמו״ק בחוץ הוא עזרה דרום
 ״•בררומיח נבון עמידתי יראה המיקד כבית הוא מציפון והבא ביהמו״ק, אח מצייר כמדות אכל

מערבית. דרומית בם לה וקרא עומדת כירמו׳׳ק של נ־עיכית
• ב.׳טחו שם עשינו לדרום, מערב הקרים דרומית מערבית כמו בסר,ני׳ המוקדם ולהצר ')”



המודד
 מ״ר ופ״ב שומר, בחד די ביהגזו״ק לשער דתקוף ביון הנשים ושער השומרים

 ובשקלים העזרה, נגד פהוח שאינו ביון ביהמו״ק השיב לא השתחואות הי״ג דחשיב
 והשיר העליון שער וכן פליגי, דתקופים ובצירוף כרבא, פליגי לבולם גזברים דהשיב
 ש״נ נמצא תשמישו, מקום נגד ושער שער בל סדרנו כאשר ואנחנו המערבים. ושערי

 הפתח שיראה כדי המזבח נגד אחת אמה אמות ג׳ רוחב מזרח לצד ביהמו״ק אצל
 תוספתא ביכורים מנחת יעיין זה, לעומת זה מכוונים יהי׳ והשערים להשתחואה,

 מכוונים שיהיה צריך שאין משם ומוכח דטהרות התוספתא שהביא ג׳ פ״א יומא
 צריך שאין ג״ב מוכיחים אנו זו התוספתא ומדברי סגי, ורואה בעומד אלא דוקא
 מלשנא ר״י מדמשנה דיו, מעט אפי׳ אלא זכ״ז מכוונים השערים רוחב כל שידי׳
 ורואה ובעומד ורואה, עומד להיות דציריך פ״ו טהדות בתוספתא ס״ל ור״י דת״ק,

ביניהם. מפסיק דבר יהי׳ שלא אנו צריכין וגם שפיר, מכוון שייך אין
 בית כנגד עומד בעזרה, שיר הכלי מכניסים שבו שם, השיר, שער טא)
 מסוף ראיה שם שהביא ומה השיר, שער ד״ה פ״ב סוף הרא״ש פירש המטבחיים,

 הי׳ המטבחיים בית הרי להבין, זכיתי לא ותקעו, החלבים שולחן על שעמדו תמיד
̂ דדומית. מזרחית בקרן החלבים ושולחן מזבח של בצפוני

 נגד ושער שער כל להעמיד א) האלו, הכללים ע״פ הוצגנו השערים וסדר
 להעמיד שלא ב) ע״ש, החיצונית, לשכות גבי ו׳ סי׳ ב׳ מ׳ כתפ״י תשמישו מקום
 ברגלים הישראלים כמו הדחק ע״י רק הוא שם התשמיש שהתיר ההיכל נגד אותם

 דוחקם, מהמת שם רש״י וכפי׳ א׳, כ״א יומא שם, לבא יבולים מלאה שהעזרה
 זה בצד עומד שיהי׳ ד) פ״ב, סוף מדות דמתניתין בלשנא זה לעומת זה שיהי׳ ג)

 באמצע ממש מכוון העליון שער שיהי׳ ה) שם, כתוספתא שני בציד ויוצא נכנס ורואה
ל״ה. בסי׳ לעיל שבארתי כמו העזרה,

ב)  ומשם מ״ב, פ״ה מ׳ רוח, אמות ח׳ הי׳ הננסין עד צפוני העזרה כותל מן מ
 מחזיקים לדרום, מצפון ב׳, ב׳ של שורות ד׳ עומדים היו הננסין הננסין, מקום מתחיל

 ביומא ז״ל ורש״י ט״ז, סי׳ ותפ״י תויו״ט עיין שם, המותר, חשבון לפי וחצי אמות י״ב
 עמודים הב׳ יע״ש, וחצי אמות י' אלא הי׳ לא דהמותר סבר דמזבח רובא ד״ה ב׳ ט״ו
 המבוארים השולחנות מן שולחנות ב׳ או א׳ יקחו הצורך ולעת מזה, זה רחוקים היו

 העמודים ב׳ נמצא מ״ד, סי׳ צוביהמ״ק בקונט׳ תפ״י העמודים, בין ויעמדו מ״ג סי׳ לקמן
 העמוד לעובי אמה קאי, לא באמתא דאמתא משום ועוד, אמות ב׳ לערך מזה זה רחוקים

 ז״ל הגר״א דעת לפי אבל ועוד, אמות ד׳ למערב ממזרח מחזקת נמצא לזה, ואמה מזה
 ומערב מזרח באורך עמדו עמודים ד׳ כי נראה השולחנות מן ד״ה בהג״ה שם במדות

 בין אחד הננסין בין עמדו אלו שולחנות מאורך אחת ושורה ודרום צפון ברוחב וב׳
 ; והיו העמודים ד׳ כנגד השולחנות מקום על עמדו הנשאדים שולחנות וד׳ לננס ננס

 בלל/ דוחק שום בלי שפיר אתיא דמתני׳ ולשנא ג׳ הננסים ומן ד׳ הטבעות מן רחוקים
 י לעובי ד׳ אמות י׳ למערב ממזרח הננסים כל אורך שהי׳ לומר אנו צריכין ולפירושו

 עמוד בין הבהמה להכניס אחת אמה רוח להם ימעטי כי אמות ו׳ הפסקים וג׳ הננס■!
מ״ה, בסי׳ אי״ה לקמן יבואר לדרום מצפון רחבם אמו׳, ב' ביניהם רוח עמדנו ע״כ לעמוד,



יאהמודד
ח׳ הכל הי׳ ולטבעות השולחנות ובין השולחנות ומקום ולשולחנות הננסין בין כיג)

 רובא ד״ה ב׳ ט״ז יומא ז״ל רש״י הביא השולחנות עמידת וסדר לדרום, מצפון אמות .
t כזה ד׳ בראש ד׳ עומדים והיו שולחנות ח׳ שהי׳ השקלים מתני׳ דמזבח i l t משמע 

 לד׳ ד׳ בין הפסק הי׳ ואם ודרום, צפון לאורך וד׳ ומערב, מזרח ברוחב ב׳ עומדים שהיו
 איזה הפסק שהי׳ נמצא כנגדם, העומדים זא״ז ד׳ בראש זא״ז ד׳ מתני/ מלשון משמע
 צפון אמות וד׳ ומערב מזרח אמות ב׳ חשולחנות שאוכלות נמצא ביניהם, לתשמיש אמות

 השולחנות ד׳ עומדים הי׳ מ״ב סי' לעיל שהבאנו ז̂״ הגר״א דעת לפי אבל ודרום,
 הטבעות בין רוח הי׳ אמות ד׳ הננסין, באורך אמות י׳ ומחזיקים ומערב מזרח כאורך

 אתיא שם דמדות דמתני׳ לשנא כי אותם הצגנו וכן לננס שולחן בין וג׳ לשולחנות .
 אתא חושבנא רק כי דננסין אהפסק תנא שם קפיד לא דשקל״ם ומתני׳ שפיר, הכי ,
 לננסין השולחנות ומן א׳ השולחנות מקום במתני׳ חשיב לא דלהכי ונ״ל לאשמעינן, ;
 וכל מד׳, יותר ירחק לא אך צורכו כפי הננסין אצל השולחן לקרב דיבול למימר ג' /
שהי' מפני מקום, קרא לא וגם בין, נקרא ולא השולחנות לצורך היו הללו אמות הד׳ ^
 מחיצה מוקף שחי׳ תפ״י הגאון הביא ל״א סי׳ ג׳ ובתמיד כסדרן, כשעמדו בין שם ;.׳
שם. יעיין הכי מסיק ולא המטבחיים, בית זהו כי ועזער ,
^ ' ( ד  ממזרח שורות ד׳ והיו מ״ב, פ״ה לדרום, מצפון אמה כ״ד הטבעות, מקום מ

 לטבעות טבעות שבין הרוח נמצא לדרום, מצפון טבעות ו׳ של שורה וכל למערב,
 יחזיקו למערב ממזרח תחים ג׳ עם שורות והד׳ וחומש, וחצי אמות ד׳ הטבעות עס

 נוסף /'10 עם י״ד יעלה וחומש וחצי ד׳ פעמים ג׳ כי חחשבון, לפי אמות ט״ו לערך
 אמה, ט״ו לערך יעלה האחרון הטבעות לרוחב יותר או אמה חצי לערך עוד לזה ״
J ח׳ למספר ג״ב ויעלה מהאורך, שלישים ב׳ מכוון, זה בי שלימים ט״ז רחבו הי׳ יאולי 

מ״ה. סי׳ כדלקמן ן.,
ה)  ובין שם, אמות, ס״ב והכבש המזבח שם, אמות, ח׳ למזבח הטבעות מן מ

 אבל שם, ותפ״י ותויו״ט מ״ב סי׳ כרלעיל והמותר מן מדויק וחצי, י״ב לכותל הכבש
 בין נבלעו ובוודאי להם, מקום ואין בחשבון באן הובא לא העזרה כותל עובי מקום ,

 זה ולפי המקום, להם ירבה כי הננסין, ומקום לכותל הבבש בין והוא הסתומים,
 *) ח׳ למספר עולה שהבל זו בסדרא מצאנו א) מתניתין, בחשבון דיוקים איזה דיקנו <.
לטבעות, כ״ר ח׳ פעמים ג׳ ח׳, ובין השולחנות מקום לכותל, הננסין בין ח׳ והיא, ו-

 ,ל״ב ח׳ פעמים ד למזבח, הטבעות בין ח׳ מ״ד, סס״י לעיל שכתבנו כמו ברוחב יכן ,
 הטבעות ח׳, השולחנות ה׳, הננסין הכבש, רוחב ט״ז ח׳ פעמים ב׳ הכבש, וכן המזבח,

 ביאר לא למה ב) א׳ צ״ח במנחות ח׳, בנין באמת המזבח גובה לח/ מתחלקין
 יעלו והכבש המזבח ג) הכל, שביאר כמו עצמן בפני השולחנות ובין בפ״ע ׳יטולחנות“' ■

 חשבון לפי יותרי.מאמה בריצפה ממעטי הבבש של האלכסון הרי ס״ב, למספר לי
 יחזיק הסובב אצל בשעומד דא״ב' ל״ב ביסודו תחתיו שהי׳ לומר אין בי .אלכסונה, ־4

 למה ד) אמה, ל״ב שפועו הי׳ שג״ב י״א סי׳ שם התפ״י בתב וכן אמות, ס״ג הכל
סתם ------־—^־־
 ועמונה, ושמונים מאות ושמונה אלפים משמונת אחד רנע וכמה א' ז' בברכות הוא יכן ז

ח/ למספר עולה התורה פסוקי שמנין כחג שם ז׳יל פיר, ישעי׳ ר׳ הגאון יכיזגאות



■ המודד
 לכותל הכבש לבין לנו למה ה) לכותל, הננסין בין שפי׳ כיון לכותל הכבש בין סתם
 בן לא תשמישו וניחא חתוכים באברים יבואו לכבש הלא לכותל הננסין מבין יותר
 אמה, ח׳ רק היה לא ואעפ״ב תשמישו וקשה שלימה בבהמה יטפלו הננסין אצל

 למה ז) לעיל, האמור ח׳ ממספר הננסין ומקום לכותל הכבש בין יצאו למה ו)
 בין או ובין השולחנות סתם לא למה ח) הננסין, בין הטפל ופי׳ הננסין זה העיקר סתם

 שני רמתניתין מריוקא להוציא לי נראה ע״כ העזרה, כותלי איו ט) למזבח, טבעות
 להורות לו חביבא ח׳ ומספר הסתומים, בין הבליעם אשר העזרה בותלי והם דברים

 בין מצפון התנא התחיל דמתני׳, סדרא וזהו ח׳, היו הם גם וכי הסתומים הם כמה
 ובין בשולחנות המשיך כך ואחר הננסין, סתם ותוקף בהתחלתו, ופי׳ לננסין הבותל

 לכותל הכבש בין וסתם תיכף, הננסין על ולהורות ח׳ דמספר לדיוקא לנתקם לבל
 אמות י׳ לנו וישאר לו, הסמוך בבש של אלכסונה לצרף למזבח הטבעות בין ולא

 גובה וגס למזבח חבבש בין הנוסק מעט הי׳ לנו הנותר ועוד והאי העזרה, לכותלי
 יותר מעט ברצפה ומחזקת י׳ י״ז דכלים כמתני׳ טפחים ה׳ בת באמה הי׳ היסוד
 ראיות כמה שם שהבאתי ס״ה סי׳ לקמן ועיין נכון, על הכל רמתני׳ דיוקא ואתיא

 בשביל הוא הסתימה ועיקר כותל.המזרחי, לבד העזרה במרת נבללים העזרה שכותלי
 ובין הננסין הי׳ זה לפי נמצא במתניתין, מקום בשום נתפרשו שלא העזרה כותלי
 החשבון וימצא ויחשב האולם, בכותלי ה׳ ה׳ העזרה כותלי ועוביי ח׳ ח׳ לכותל הכבש

הסתום. על להורות שגילו וחירותם חכמים דברי וזהו נכון,
העזרה, כל באורך אמה כ״ב רוחב פנוי מקום ולמזבח, האולם בין מ!)

 דרוס כלפי משוך ו׳, ג׳ במדות מבואר וסדרן שם הי׳ מעלות וי״ב א׳, ה׳ מדות
הכיור. שם עומד

 עלינו ההכרח ובבית, בהר הנמצאים המעלות כל את עברנו באשר ועתה
 והנה במערב, וכן ודרומית צפונית בצדי ההר וגובה המעלות כל היו איך לבאר

 סביב שהי׳ ח׳ סי׳ צביהמ״ק בקו׳ ד.תפ״* הכריע לע״נ מחיל העולות הראשונות במעלות
 ולפי צדדי', בכל העזרה לכותל סמוך הי״ב המעלה נמצא רוחותי׳, מד׳ העזרה

 בצד בפנים רק הי׳ מע״נ ע״י של גבהו וחצי אמות ז׳ כי לומר’ אנו צריכין זה
 כי משום ע״נ, נגד במו כ״כ גבוה ע״י נגד הי׳ לא ודרום צפון בצדי בחיל אבל מזרח

 סמוכה החיל של הי״ב שמעלה כיון עזרה לרצפת מהחיל מעלות עוד להעמיד מקום אין
 הי׳ לא השערים כנגד כי אף וחצי, אמות ז׳ החיל ממעלות גבוה העזרה ורצפת לכותל,
 מעלות ט״ו בקרבו להכיל החיל יד תקצר מ״מ אבל הפתחים, מעלות מפני לחיל מעלות

 וברחבו וחצי, אמות י״ג לזה וצריך מעלות כ״ז הרי דידיה מעלות וי״ב העזרה גובה
 כי היאומן ועוד לחיל, חוין בהה״ב וחצי אמות ג׳ יוצא נמצא אמות, י׳ אם כי אין
 אנו מוכרחים ע״כ ביהמו״ק, ובן אמות׳וחצי ז׳ שבקודש מחציה נמוך שבחיל לשה״ג הי׳

 למעלה ומשפעים הולכים החיל מעלות עם ההר הי׳ בחוץ ע״י התחלת נגד כי לומר
 *)■ העליון שער ד״ה ו׳ ב׳ התו״ט כפי׳ ההר, ראש על העומד העליון שער עד מערב לצד

ומכוון --------------
 טלניש להגאון הניח וציורה בתננית הובא תויו״ט להגאו; הניח כצורת מצאתי nrS ראי׳ וקצת *)

̂ כן. אינו רעתו אכל ד/ סי׳ י׳׳ל



יב המודד
 עד מדויק הולך השיפוע ונמצא ל״ה, סי׳ כדלעיל העזדה כותל באמצע ג״כ ומכוון

 וחצי ז׳ והוא ומחצה, ח׳ דום אמות צ׳ באורך אלכסונה ושטח עזרה, של אמצעו
 אורך, אמות עשרה שטח לכל יעלה מע״י, הגבוה מע״ב ואמה מע״נ, הגבוה ע״' של
ומשם העזרה, רצפת עם שוה הי׳ העליון שער וכנגד פחות אחת אמה רום
 עזרה^ של מערבי כותל סוף ער זה חשבון לפי ויורד ומשפע ג״ב הולך מערב לצד

 אמות ,י׳ או ט׳ רק עזרה של מזרחי מכותל רחוקה שהיתה הפרווה פתח נמצא
 לומר אנו מוכרחים למעלותי׳, החיל רוחב יספיק ולא אחת, אמה לערך גובה נתמעט

 ונתמעט אמות ל״ג הזוית מן רחוק שהיה המים שער אבל מזרח, לצר מעלותי׳ שהי׳
 ג״ב לה יהי׳ הפתח סף אם ברחבו, מעלותי׳ החיל יכיל אמה משלוש יותר הגובה
 ואוכל אמות מה׳ יותר גובה ונתמעט אמה נ״ד רחוק הי׳ הבכורות ושער מעלה,

 הדלק ושער ממעלותיו, הסף יהיה לא אם אפילו וחצי אמות ט׳ רק בחיל מעלותיו
 מעט בחיל מעלותי׳ ואוכלות וחצי אמות ו׳ עד לערך נתמעט אמה ס״ו רחוק שהי׳
 שער היה צפון לצד וכן החיל, קרקע עם שוה היה העליון ושער אמות מח׳ יו־תר

 ולשכת השיר ושער זה, חשבון לפי עולות והשאר החיל, קרקע עם שוה הניצוין
 חציה עם שוה גבוה היה שבחיל ולשה״ג מערב, לצד מעלותיהם היו פלהדרין

 העזרה שתחת השיר מלשכת פתח ונם לשכות איזה תחתי׳ היה ואולי שבקודש,
 שהיה לומר נוכל כי ואף למזרח, הי׳ לשה״ג ומעלות השיר, לשער משם לכנס

 הזה השיפוע לכל צריכין אנו אין ואז והשערים, הפתחים במקום הכותל בעובי מעלות
 אבל וחצי, אמה ח׳ ער ע״י ונגר בחיל וחצי אמות ט׳ ע״כ כנגד המעלות כל כלים והיו
 צר המקום הי׳ מבפנים המים שער נגד כי ועוד בכותל, מגרעות לעשות נראה אין

 יסתכנו שלא בכדי הפנימי כותל עם ■ שוה מעלות לעשות יתכן ולא רב ותשמישו
 ההר של שיפוע לפי אכל מבחוין, יותר גבהם השערים יהיו אז כי ועוד הכהנים,

 הרמב׳ם הנה ולמזבח, האולם שבין מעלות הי״ב אי״ה נבאר ועתה הטיב, הדק יייק’
 בשוה ולמזבח האולם ובין והמזבח הבהנים עזרת כל ומהלך כתב ה״ר פ״ו כבחירה

 נגד רק שוה הי׳ ולמזבח האולם בין שבל משמע מעלות, בי״ב לאולם משם ועולה
ה ו מ פ״ר במדות ז״ל הגר״א דעת הוא ובן לאולם לעלות המעלות היו הפתח  ד

 ות מע היה לא בצדדים אבל מעלות י״ב היו האולם פתח ולפני וז״ל כו׳ האוטם
 מפרש קטין בן ר״ה מ״י פ״ג ביומא תויו״ט הגאון אכל כו׳, גבוה כותל כמין יק

 משמע הסברים והוא אמות ג׳ אלא לביור פנוי מקום שאין וקאמר נחת הכף קישית .
 א ס סי ו ג׳ מדות ז״ל תפ״י הגאון וכן האולם, רוחב בבל היו דהמעלות יס״ל

 ה רא והביא לדרום, מצפון מבחוץ האולם רוחב בכל היו דהמעלות כתב כהגה״ה
 הטא ר לפום אבל האולם, מפתח הזכיר לא ועדיין המעלות התנא מדמזכיר לדבריו

 ות המע בתוך הי׳ שיטתם שלפי הכיור התנא הביא שם במתני׳ דהא ראי׳ זו ן’א
 שיטת לפי המעלות לצייר ראינו ע״ב כלום מהמעלות התנא הזכיר לא עדיין יהיי

 רת ועמ הכהנים הילוך מקום הוא ולמזבח האולם בין כי ועוד ז״ל, והגר״א הרמב״ם
 ברכת משום ואם בצדדים, להמעלות לנו ומה שחיטה לסמיכה ותיכף הקרבן ל1̂

 בחג ואף ב/ ז׳ כתמיר בירם שהכלים וה׳ בתמיד העוסקים י״ג רק היו הרי נהנים
שיש ■



■ המודד
הללו. מעלות הי״ב ג״כ להם יספיק ספ״ב כיומא ואילים פרים שיש

 דיומא האלו המעלות על המחתה והנחת הממרם העמדת מקום ולבאר
 ותפ״י התוי״ט שיטת דלפי אע״ג הפתח*) נגד הי׳ דכ״ע דאליבא לי נראה פ״רמ״ג,

 משיניחנה המעלות; בהתחלת העליון הרובד על המחתה יניח אם בהילוכו ממעט יהי׳
 הוא אבל **) מעלות, של באלכסונה ילך אם אפי׳ הפתח כנגד הנ״ל הרובד על

 כ״ה בשניה והקטורת האחת בידו המחתה לשאת אח״ב צריך שיהי׳ במשאו מפיס
 במתני׳ מצינו במשא ולמעט הפתח, עד האולם כנגד הרובד אורך כל יתרים אמות

בהילוכו. שממעט מציגו לא אבל דברים, כמה שם
ר ב ד ב  דאמרינן א׳ ט״ז ביומא ישנים ותום׳ ל ז״ רש״י מחולק ע״ב מעלות ו

 ופי׳ מעלות, ג׳ ובו עליה נתון ודוכן אמה וגבוה שם היה מעלה אומר ראב״י שם
 לפירושו נמצא וחצי, אמה כ׳ ההיכל קרקע וגבה יתירה מעלה ליה ראית שם רש״י

 גבוה היה הדובן אלא עזרה, רצפת עם שוה הדוכן של מעלות הג׳ גובה היה לא
 בארץ אלא בו׳ אומר ראב״י ו׳ ג׳ בערכין תנן וכן עצמו, בפני בנין והוא •וחצי אמה

 בבדי העזרה, כל כרוחב ארכו הי׳ לא (ואולי הלוים, רגלי מבין וראשיהם עומדים הי׳
 לשנא סוף מדקדק שם ישנים התום׳ אכל הפנימיות), להעזרה שם דרך לכנס שיכולין
 שוד. הי׳ שהדוכן נמצא ומחצה, אמות שתי מע״י גבוה ע״ב נמצאת ו׳ ב׳ מ׳ דמתני׳

 שלא ובתב פירש״יז״ל על לי׳ וקשה אמות ב׳ פתחא לה ואיכסי •העזרה רצפת עם
 פתח דלעולם לדוכן לנו מח כי בלל, קושיתו להבין זכיתי לא אבל בחושבנא, דק

 גבוה ע״ב נמצא מתניתין ומדברי ומחצה, אמות ד׳ רק חרובן מן גבוה אינה ההיכל
 היתה הרצפה אבל לע״ב ע״י בין המפסיק כותל גובה על רק הוא ומחצה ב׳ מע״י

 דמדות מתניתין עפ״י גם וברורין מדויקין ז״ל רש״י ודבר* הרוכן מן וחצי אמה נמוכה
 התוי״ש דברי לפ* כי לבאר אנו צריכין וזה המזבח, לצד הי׳ הדוכן ומעלות שם,

 אליבא דלא שם יומא דתלמודא סתמא נמצא הדובן עם שוה העזרה רצפת שהיה
 אהבה בר אדא לרב ליה למה דאל״ב כלל, דוכן הי׳ דלא בולהו לוצ סבירא דארב״י

 לומר לי׳ היה לפיתחא, לה איכסא והמזבח כו׳ היא יהודא רבי מני הא לתרץ שם
 דס״ל לאו אלא דכ״ע, אליבא ואתיא אמה, לה ואיבסא הדוכן עם שוד. עזדה שדצפת

אחר עליתי אחת פעם טרפון א״ר א׳ ע״א בקדושין דאמדינן והא כלל, דוכן הוי דלא
אחי --------------

 ‘ער עני׳ טבעת V; דנעחט אף בטבעות הוא והקבלה תיטה8.ר דמי,ים כיון המטוס. לענץ ׳)
 ברעיסה מעט באל׳נוסין ר‘ירS יכור* אבל הסתה מנגד מעט רחוק שהי׳ א׳ ד׳ נחמיר מערבית צפונית

 היכל, של ת:י בגמרא שס בדמסק־נן התחתון הר.־בר על לממרם שם וליחן השתת נגר עם שוה
 דה־כל דבהקטרה עם בגמ׳ מם־ןינן הא הקטרה בשעת ולמזבח האולם מכין שפורשין משום ואי

 •ג־ם חיספת עור וע-ין הרהקת, הממרם בעי ולא ולפנים, דלפני בהקצרה לא אבל פורעיין
ר״י. אמר דיה

 המעלוח בהתחלה אותת יניח ואם העלוון רובר על הי׳ המחתה הנחת מקום חשבונה. וזה •־)
 הרובד אורך ואח״ב אדה י״ח פעם כל הרביעי ה־ובר עד המעלות רוחב את פעמים נ׳ לילך צריך
 ג׳ לילך צריך הפתח נגד יניחנה ואם אמה, ושבעים תשעה ^כל ועולה האולם פתח ער ז:מה כ״ה

 שזהוהא-יכסין אמה ותשעים שבעח לעיך לנו יעלה מעלות כאלכסונה.של ילך אם זאפילו פעמים,
ויותר. יותר עולה אזי מוכת של מערבו אצל הילוכו הי׳ ואם כ״ה, י״ח״על ג״ש של



יגהמודד
 זו האמה כי .לומר אנו צריכין וגם האולם מעלות על הוא ,לדוכן אמי אחי
 אולם משל חוץ כו׳ המעלות כל ג׳ ב׳ מ׳ דתנן הא דא״כ ̂ אחת מעלה היהה לא

 אלא , אמה גמה שהי׳ עז״כ משל הדן לומר ג״כ צריך הי׳ ,אמה שילחה עהי׳
 ובאורך ̂ המזחלות ככל אמה חצי גכוהין והיו לע״כ לעלות מעלות שכצררין.הי׳ לאו
 ר;הכרח כעז״ה המעלות את עכרנו וכאשר , מעלות כלא והדוכן האמה הי' העזרה כל

 את לכאר עדיין כאנו לא כי מקומי כאן שאין אעפ״י האוטם דכי את קצת לכאר ־עליני
 העזרה סן ההיכל גוכה משום אך ,הקרקע מדירת לפי ורחבו ארכו אם כי הכית גיבה .

 ועל ותמונתו'האוטם דכר לידע אנו צריכין הגיבה, התחיל .צדרים1מן מקום 'יכאיזה
' ,דברינו את לנו יוגד פיו

ם ■ : ט ו א הי׳ בפנים כי ; אטום כולה והי' אמות ו' גמה ,לבית יסור הוא ה
 לאולם יסוד ג״כ והי׳ ההר/ ימיט בל גזית באבני סביב בגו ובחיץ ,הר של נכהו

 נחלקו ובו , לעיל המבוארים טעלו!ק הי״ב היו האולם פתח כנגד מזרחו ובצר ,^ולהיכל
 וכתב וז״ל : צפיגית מזרחית ובקרן ר״ה ג׳ ד׳ ׳0 התויו״ט הביאם ז״ל והרממם יש״י ;'
 ז״לשהאוטם דס״ללהרמב״ם אלמא וכו׳ האמצעי צפוניתכתאשבריוטא מזרחית עכקק ^

 האולם באמצע רק הי׳ וא״ב ,והמסיבה התאים החת ולא ,והאילם ההיכל תחת רק־ הי'
 לא ההיכל על העודפים האולם כצרת אבל , רוחבל״ב־אמית והוא ההיכל כנגד /אשר
 נראה וזה ,ודרומי צפוני אולם לחצי לירד מעלות שם■ להיות וצריך אוטם, שם ^,הי'

 אמה ע׳ והוא קמץ כמו האוטם צורת הי' שיטהי׳ לפי כי הוכרחנו ע״צ ;לדוחק .לנו ־;
 החליפות בית נמצא ,אמה ס״ז ארכו וכל ההיכל ברוחב ול״ב האולם/ אורך ככל י

 ג״כ והי׳ ,אמה ו׳ האולם מרצפת ונמוכים העזרה רצפת עם שוים התחתונים והתאים
 האולם מן כניסתם דרך הי׳ ולתאים , לאולם ממנו לעלות החליפות בבית מעלות
 הראשון לתא הי׳ לתאים האולם מן שהכניסה שם שהביא ז״ל רש״י אבל האמצע/ :לדיוטא

 נמצא ,המסיבה והחת תחתיהם האוטם ג״כ 'הי' א״כ , התחתונה והוא צפון שכצד ;
 האולם רצפת עם שוה בטבה וכותליהם המים הורדת וביתי והמסיבה הר׳אים לפירושו :
 הנר׳'א,ז״ל דעת נם כי ונ״ל , מיוכע הי' והאוטם מהם נמיך הדזליפות ובית וההיכל, ;

משגיאות, יצילינו וה׳ רש״ייז״ל, כשיטת היא לעיל שהביאנו

הננסי^ על מהם להורו* נכא אם ולפי״ז !למזבח,1י כחצי רחבו ומכוין מ״ד) לםסי׳ (עייף
 כםסי לעמוד עמור בין הפסק אמה ימעט כי ואם הטבעות. רוחב של כחצי ח׳ רחבן הננסין היי

בהציור, סדרנו ונן .— לדרום צפון שבין ברוח הבהמה הבנ*םו אולי מי״ב,
 שם דאמר , זה חשבין לסי מדויק אתיא א׳ ס״ב זבחים יוסף ״דרב ודרשה מ״ה) (לססי׳

ה מזבח אף ס׳ בית מה בית כי כו׳ בית הוא זדו ודרש,. אשכחו יא1י מ כ  להוספה אנו צריכי; ם/ו
 ד ,למזבח הטבעות בין ח׳ לכותל, הכבש בין ח׳ והוא כ״ח, מדויק עולה בין וכל אמות, כ״ח יי

 שכתב העיד אחד ד״ה שים רש״י כוונת זהו ואולי לכותל, הננסין בין וח' לשולחנות, הטבעות כין
'’‘י" **י̂ל דמשמע ם' עד להוסיף מקים לו ̂יי׳*ז
 ז״- רש״י לשיטת אך ,מבין המזבח והוספת בסתימים נכללו דהנתלים דמלתא ובללא שם, אץ

 ולהוסיף אחד בדבר למעט אם כי , דא לכללא וליתא אמות כ״א רק הי׳ דהמותר ב' ט״ז יימא
השיולחנות. ממקוס אם כי יפחותו לא דמכנין ומשתברא . המזבח על

(ד) ־ ■



המודד ־
 החומה ועובי אמה, מאה לדרום מצפון ארכו מבחיץ הבית, אולם מתל מז)

 וחצי אמות י״ז הכתלים שני מן משוך העזרה באמצע עומד ז׳ פ״ד מדות אמית ה׳
.צד מכל

 מצויר פרוכת רק דלתות לו הי׳ ולא מ/ ונכהי אמה כ׳ דחבו האילם פתח מח)
מ״ח. פ״ג שם ̂ לפתח ממעל קבועות אמלתראות וה׳ , כפתח תלוי

, מבחוץ ותאיו ההיכל כיוחב אמה ע׳ לדדום מצפין ארכו ̂ בפנים האולם מט)
 שתי היו האולם צדו ובשני מ״ז, פ״ד שם אמה, י״א מבפנים דחבו ר\' למעדב ומטזדח
* ,לקמן הםכויאדים לשכות

 למערב ממזרח לשבה כל רוחב האולם צדו בשני עומדים ̂ החליפית בית נ)
 מונחים המשמורים כל וסכיני ,אם־. ט״ו לדרום מצפון וארכם ,אמית י״א האולם כרוחב

 כרמסקינן ̂ בעזרה הנכנסת זוית בקרן ואחד לאולם^ פתתאחד ופתוחות ̂ מ״ז פ״ד שם,
 ומערב, דרום בשני׳ וכן במערב וחצי צפין בכותל הפתח חצי שהי׳ ג׳ נ״ה בזבחים

 מדייק לול גבי ד ם״ סי׳ צביהמ״ק בקונם׳ אך ,מבואר אינד. ורחבו אמות ח׳ גבוד,
 דלהכשיר כיון נמי והכא ד/ *) רחבו הי׳ מסתמא בא דלהכשיר כיון ז״ל הפ״י הגאון
/ היו נעשו  ד״ה שם זבחים כתום׳ ,ד׳ צריכין אינם ויציאה כניסה שמשמשים כיון או ד
 ,חד החליפית כותלי שעולים בציורים ראיתי האלו הפתחים ציור ובעגין לפרבר, שנים

 לה איכסי אז כי לי נראה אין אבל ,פנים לצר כמו חוץ לצר הפתח רוחב זיעלה8׳ כרי
 ב' לערך החשבון לפי מערבי כנגד דרומי ובן מערבי כנגר צפוני כותל ויעלה ,הפתח
 לצר הי׳ ד׳ ורחבם ,שיים הפתח מזוזות כותלי הי׳ כי לומר נראה הי׳ ע״כ ,אמות
 שם לראות שיכול רוח אמות ג׳ לערך יהי׳ ואז יותר, רחב הי׳ חוץ לצר אבל פנים.

 י״א כזכחים הוא אחד והיכל אולם שקדושת דאמר למאן כי ואף , ההיכל ופתח האולם
 מילר״א אמרינן רב״ע אליבי׳ אנן אבל ,שנים ד״ה נ״ה שם כתום' דאולם, בראית די א׳

הן. קדושות דמסקינןדב' מ״רב׳ יומא ועיין דא,
א)  הר.יבל כרוחב במזרח ארבו ז׳, ד׳ ם׳ אמות. שש עובו ההיכל, כותל נ

 למערב ממזרח ארכו וק״ק, ההיכל כל מקיף והיו אמה ע' ס״ה ועוד, ותאיו, וכיתליו
אמה, ל״ב לדרים מצפון המערבי כותל אורך אמה, ע״ג

ב) / ורחבו כ׳ גבהו הגדול, שער הנקיא הוא ההיכל, פתח נ  דלתות ור' י
א/ ור׳ ח׳, ג׳ שם בחוץ, ושתים בפנים שתים לו היו

 לתאים נכנסים שמהם הגדול שער של כצדו הי׳ קטנים פתחים ב׳ נג)
 לעיל כמבואר התאים נגד עומרים שהיו וכמדומה נ׳, ד׳ שם הד.יכל, דלתי ולפתוח

 לא דרום של בהפתח עי״ש, ההיכל משער אמות מי׳׳ג יותר רחוקים שר.יו כ״א סי׳
מ״ב, פ״ר שם מעולם, ארם נכנס

ד) להיכל/ התא מן שנכנסין ההיכל של ודרום צפון בכותלי פשפשין שגי נ
, מעולם, בו אדם נכנם לא דרום ובשל ב׳, ד' שם

ההיכל

נ״ט. סי׳ לקמן יעיי! *)



ידהמר
 אמה ק׳ ומבחוץ אמה ם׳ מבפנים וגבהו שם, כ/ ורחבי ם׳ ארבי ההיכל נה)

ם״ו, פ״ד שם
 ביהל הי' ראשון בבית קוה״ק, ובין ההינל בין המפסקת טרקפין אמה נו)

 אמה וביניהן טפח עובין פרוכת שני היו שני ובבית ההיכל, כל ברוחב אמה עיכיו
 להקטיר כיוה״ב הכ״ג יכנס שם וררך הדרום מן ואחר הצפון מן פיופה אחר רוח,

ספ״ר, בקוה״ק, ־ הקטורת
אמה, מ' וגבוה עשרים, על עשרים חללו רוחב הי׳ ק״ק נז)
 תחתיים והיו רוחות, ’מג וקה׳׳ק ההיכל, את מקיפין היו תאים ל״ח נח)

 לערך וארנן ז׳, והשלישים ו' השניים אמות ה׳ התחתונים רוחב ושלישים, שניים
שהי׳ מערב שבצד העליונים שנים מלבד ביניהם, המפסיקים הכ׳תלים עם אמית, י״ד

 התא P לכניס פתחים להם והי׳ ביניהם, המפסיק הכיתל עם וחצי אמה כ״ב איכן •
 ב*כ1לה!י האולם שאצל הראשונים והתאים גביו, שעל ולתא נצרו העומר לחנירו .
ה׳ ^ ה׳ וסדרן שם, למסיבה, פתח ג״ב לו הי׳ צפינית מזרחית ושל להיכל, פתח :
סףג, פ׳יד ל״ת, הרי נכיק על וב' ג׳ על ג׳ ובמערב לדרום, יכן ט״ו, הרי צפין לצר ^
לקוה״ק, פתוח ב׳, נ״ה זבחים ח׳ גבוה לול הי׳ המערבי מתאי באחד נט) :
 מערב צד ג״ב להכשיר נדי פרינת, שני איבא והא מרהקשא שנים ד״ה שס ר־*יס׳ ;

 מספק ס״ד סי׳ ציביהמ״ק בקונט׳ תפ״י הגאון והנה קלים, ק׳ ולשיחיטת ק״ק לאכילת
ח׳ שחי׳ לי׳ פשיטא דבנוכה מכלל ד׳, רוחב שהי׳ לי' ומסתכרא זה לול של כיחני ’ ד־
 מסייעחו השערים כל ומדת אמות ח' גבוה מראמר לה נסיר דרב מלישנא ובוודאי ^

 יותר הלול ברוחב לי' מםפקא דמה חרא תקשה אבל מארכן, חצי׳ רחבן שהי׳
 ד^ליפית דבית פשפשין כגובה גובהו הי׳ א״כ ועוד ההליפית, בית פתחי טכרוחב ׳
^ זה אין ח׳ הוי ואי קטן לול בפירוש אמר הא ועור לול, אלתי קרא ילמה י  דתא ק

 בהריא חילק בהג״ה שנים ד״ה שם דבתום׳ ועור ח׳, גביהין שהיו פשפשין טצינו
 וגם קטן לנקב שם אותו ומרמה קטן חלון לפרבר אבל פתחים היו החליפות רבניה

 וגם נו׳ הי׳ קטן לול מפרש בפשפש רחזי דלמא ה״ג ר״ה ב׳ נ״ר נגיטין ז״ל י רש״ ,
 היר פי׳ לפי כי ואף נקרא, לול בשם עוד וגם במילואו, פ*וץ ההא שיהי׳ נראה אין /

 משטע לול דרך היינו דהנזקין פשפש דמפרש שני ר׳־ה עים בתום׳ מאורלינש יעקב
V■ רכשניל לזה מוכרחים אין אבל ח׳, ג״כ שהי׳ לומר וניבל פשפש איקיא נסי יליל 
 דהא לומר לו נראה ע״ב קטן, רב דאמר כיון כמיהו גדול הי׳ פשפש לשם ^*קיאו ׳)

 וטבה קוה״ק מרצפת אמות ב׳ שזה עזרה מרצפה היינו אמות ח׳ גבוה רב יאמר
 קוה״ק, מבנין עיניהם יזונו שלא כשביל קס״ל וטונא ״) כלל, אמי לא הליל ויוחב

,הארין כנגד ג״ב הי׳ לא ימסתמא
v'שור הי׳ התהתון שהתא ז״ל רש״י לשיטת בין אתיא אלו דברי ביאיר ולפי ״

עם ——^
 קטן דלול להוכיה נוכל ומעם בין, וד״ה לול ר״ה רש״י בליטא׳ סיבה יעיי,־ *)

 כרו אמה על אמה שם הי׳ ומקזם כהדיא החנא לנו פי׳ אמה שיהי׳ מקום וגם מאכלה, פחוח 1
.ג׳ וג׳ ט׳ א׳ מיית



ד. ;....־5 ד ו מ ה - ̂
 אמות ח׳ כפנים התא גיבה להיות יכול דעתו ולפי ;■וקוה״ק וההיכל האולם רצפת עס

 מי־צפת אמות ב׳ גביה התהתון בתא הלול והי׳ ־כ״ר- ס;׳ נח״ש עיין התקרה מלבר
 והי׳ העזרה רצפת עם שור. הי׳ הראשון ,׳דהתא דמבר לדעת׳הרמב״ם'ז״ל■ ובין התא^
 התא; לרצפת סמוך האמצעי בדיוטא הלול׳_•ור,י התקרה עם’ אמות 'r< התא גובה

’ הר>יכל. וכן-מן ימעלוה ׳‘עולים'בד היו׳ לתא מאולם
ר ש א כ  ה,מסיבות השבון לפי התאים גג גיבה בעז״ה נסאר ההאים לגובה באנו ו

.. קוה״ק,0ולעלית.ניר ד,תאין לגגי עליד,ן שעולין
־ ת בו סי מ  שבה מ׳ מקרן עולד. ר,י׳ ומסיבת ה׳ ד׳ במתני.׳ טצינו האלו ב

 הזכיר לא דרומית מערבית מקרן העולה ,ד,שני׳ המסיבר, ובדבר התאין, לגגות עולין
 הנא לא עלי/ של לפההה מגיע שהוא ער טהלףכדרום הי׳ גם.גבי כי כלום^ במתני'

 הי׳ זה מפני ולכאורה מעלות, או מסיבה שם. שהי' קצה משמע רלהוי עולה והי׳
לי/ של פתחר, ער עולה הי׳ התאין שגובה לומר נראה  ז״ל רש״י ועולר^לרעת ע
 החלונות שר,י׳ נאמר ראם איני, זה אבל אמר., ז״ל־ג״א הרמב״ם ולרעת אמה מ״ה

 לא המזרחי ככותל רק חלונות vשהי נאמר אם ואף , להם מקום אין ההיכל כל סביב
 ונמקו׳ מסינה דהנן משום שם שהל לומר טבל לא ומעלות בזה, לגובה המסיבה חשבון יעלה
 כי ואם ור,ר,יכל,■ ורובן ועז״נ החיל מעלות כמי מסיבה ולא מעלות בפירוש תני מעלות שהי׳

 עלי׳ שעולין עמיר ר.י׳ דד,מםיבד, פי׳ י׳׳ג ד׳ דהכ״מבבמירה דעותמחזלקים יש במסיבר,
 לתלמי קשה אבל המדיהין, דלשבת מסיבה גבי א׳. י/׳ט יו.מא מרש״י ראי׳ והביא בגלגל

 באמצע געמיר ואם אמות ג׳ רק הי ד.טםיבד, מקום רוחב דבל. משום ממני על ולר.עמירו
 המעלה רוחי ויעלה הרבה המעלות כרוחב ימעט בוודאי יותר או אמית מ״ה גמה עמוד
 תוספתא לעלי׳ הישנים הפרוכתים זוהיומניאים רדרךמסיבה וכיון יותר, מעט או אמה לערך

 יותר נראה ע״כ כזה. וקצרה גכוד, בלולה מסיבה דרך לר,ביאו יכולים ואיך י״א ג׳ שקלים
 שם' במרות הרא״ש דעת והיא למעלה ועילה המשפע גשיד כעין הי׳ שהמסיבה לפרש
 גבי א׳ י״ט ביומא רש״י שפי׳ רמר, הוא כן והרטב״ם רש״י שיטת גם כיי ונ״ל שם, ותפ״י
 אמה כ׳ טנהה כי גשר שם לשפע מקום ואין בעזרה שעומדת מפני המדיחין לשכת

 וכל מ׳ כבשים כבשי רכל א׳ ם״ג בזבחים אמה ששים אלכסונה אורך אנו וצריכין
 הפרוכת מפני א״א דנגלנל לד,יפך תא דהכא מסיבה אבל כך, כל מחזקת אינה הלשכה

 מורה ז״ל רש״י גם בוודאי לקמ.ן, בע״ר, נבאר כאשר מדויק חשבונו יעלר. גשר וע״י
 מקרן עולה הי׳ ומסיבה רכתב׳ י״ב ד׳ בחירה הרמנ״ם מלשון משמע וכן גשר שהי׳

 ואי בה המם־ הלכה המתל רבאורך רמשמע מערבית צפינית לקרן צפינית מזרחית
 הא ועוד מתני׳, לשין ג״כ וזר.ו תמוהין, שם ר,כ״מ ודברי למעלה, רק עלתה בגלגל
 כשעולר. כן לא למעגב פניו הי׳ העלי׳ דבשעת משמע למערב ופניי במסיבה עולר.

 השנית והצי למערב גובהו הצי ועולה לחצאי; שנחלקד, לומר ואין בלולה, על
 יהיו שהתאים יתכן איך ועוד , שם דתנן לררום פניו הפך אתיא לא רא״כ למזרח
 אלא גבור,ים דרו לא שהתאים לויזר א:ו מוכרחים ע״ב דלפה, ובית מכיור .^גמתס
 ואמה ההיכל ̂ בן החשת; ויעלר. לעיל שהנאתו כסו וחצי אמה כ״ה עד ,מכ״ר

מזה צא המסיבר, אורך הי׳ זה וכמו אמות ע׳יג התא ורוהב וכיתלו וקוה״ק טיקסין
לרוחב



.המודד
אמית ג׳ לתא ההיכל שמן הפתח לרוחב

טו
כו דרך ינהיט־״ אמה ע׳ ■שאי הפיונת אי.

לרעי. 1 כ ,אף ,״ל, הרמפ״ם לועי, וב־ן ״ל1 יש״י

י” נאייד^ב״ח יש״■ ליעי• ־ ’״'■־ ״“*י “״’ "‘°י ̂'־ '
 הגלינסאיד מקים אמה יעיר טיקס-ן יאמי יקיה״ק ההיכל כיהל יהיא.ייחב

 ההנא השיב לא מעליי.,ילהכי -שם היי ,מסינה שם להעסיד מםפ־ק !’יא יפספסי!
 סרת שם חשיב ילא יעיר .’קם־יי לא יבטעליי. קטיירי דנמסיניי. משים א) איי.ם,

 דען״ך מצעו ועוד ההיכל״ גונה רק אגל גונה חשיב ר במשנה כי ואף הגובה״ .
 נשאר ז״ל הרמב״ם דעה ולפי ״ מ״ו סי׳ לעיל עיין לעז״ב העולה עז״י כמעלות •

 חצי מעלה גרום המעלית חשבון לפי גיב ועולה אמה כ״ז לעלי׳ מגגיההאין גובה .
.מכינו על נכין והבל אמה״ חצי ושלחה אמה ־

D( אמית ה׳ עובין רוחות מג׳ אותם המקיף חוץ צר של ■ התאים כותלי ,
,מ״ז פ״ד שם

כאורך ארכו הצפיני״ חהא כיתל אצל אמית ג׳ פנוי רוח והוא המסיבה״ סא) ’
 שמגיע ער ̂ למערב ממורח והולך שמשפע גשר כאין הי׳ ושם הצפונים״ התאים כל י.

^ ״ התא׳ם של הג׳ הריוטא לגג - מעלות מתחיל דרומית מערבית שבמקצוע הגג ו
״ בדרום שהי׳ ההיכל גבי שעל עלי׳ של לפתחו שמגיע עד למזרח ממערב ועולה
 להמסיבה לכנים ופתח מ״ה״ פ״ר מ׳ ״ ההיכל לנג לעליה כלונסאות היו בפנים יכעלי׳

 - מ״ג) שם צפינית״ מזרחית של הראשון בתא הי'
 למערב ממזרח המם־־בה אורך כל פני על מושכת צפין לצר המסיבה כיתל סב) - -
 התאים. גגי עם שוה המסיבה בגיבה מסתמא הי׳ וניבה שם״ אמית״ ה׳ עבי׳ ;
ג׳ פניי מקים הררימים, התאים כיתל אצל דרים לצר המים^ הורדת בית סג) .^
 ההיכל מגג הגשמים דלף מימי כל יורדים ושם ״ התאים כל באורך רוחב, אמות ;
. שם. , והתאים ;

1D( ממזרח האורך כל פני על מושבת דרום לצר המים הורדת בית כותל 
שם. אמות, ה׳ עיבי׳ למערב,

ה) 1 חימת עם וחצי אמות י׳׳ז לדרום וכן לצפון האולם ביתל בין העזרה רוח ס
V .עם אמה ל״ב המים הורדה כיתל בין לדרום וכן לצפין המסיבה כיתל ובין העזרה 
כות׳ עם ג״כ אמה א י׳ מערב לצר התאים של מערב מבוהל והריוח העזרה, כיתל '׳׳•
מהמ לחשבון העזרה כיתלי עוביו להצטרף לההגרר מקים לי ימצאתי עזרה״ של ן
החילnt> וכשגמר כסדר הב׳ הר אה שמסדר פ״ב רמתני׳ מסדרא א) מדוה״ יסיף ^

עלו רהבהלים. מיכח הכתלים״ ביאר ולא בכלל העזרה ואורך רוחב את תיכף מהחיל
 שימעתי אליעזר רבי העיד י׳ ח׳ דעדיוה ממהני׳ ב) ״ והרוחב האורך כחשבון לו .

 ובע!רה מבחוץ בנין היו שבהיכל אלא בו׳ קלעים עושיים היו בהיבל בונין כשהיו
 רא עב דלצניעוהא א י במנילה דמכקינן המסקנא לפי אפי' דמהני'״ דיוקא ולפי מכפנים, [.י
 בהם הנהונה המרה לפי הקלעים תלו בוודאי גמורה מחיצה היא דקלעים כיון אכל ;(•

 קלעים ד״ה שם מגילה ברש״י הוא ובן יבנה״ אשר עד בתלים במקום שיהיו גכמקומם,
להיכל 5{



ד ־ ד ו פ ז ז

 i ^םקדיבץזס' דיו לא כן שאלסלא שכהס קאי, אלקמן דקאסר קס׳׳ד הא;v •להיכל,
 מחוץ ־אותע ׳׳בונין שהיו היכל של המדד, סן אינם זזהיכל מהלי שעובי ד״א וקפ״ל

 מבענים אותם בונין שהיו עזרד, של המרה מן ׳הם הרי העזרה וכותלי ,לקלעים
. לזה ראי׳ עוד מ׳׳ה בי׳ לעל זעיץ לקלעים,

̂ הכתלים זה בחשבון ונכלל ק׳ על ק׳ ההיכל ו' ד׳ -דמדות ^םםהני׳ •־ועוד
 אך, הכתלים, ג״כ נכללו עזרה ככלל וכן להניח, הכחלי-ם נכללו סתם בל־בנוי אלסא
 שער נתקדש לא ולפי״ז לע״נ שייך נראה.שהיהה לע״י ע״נ בין המפסקת כותל:
 , עזרה כותל בלא הוא שם ע״י, אמה והי״א כ' פ״ה פסחים עזרה. בקדושת ניקנור

 יומא רש״י מלשון כי ואף הם, העזרה נתקדש^שמחשבון כעזרה השערים שאר אכל
 יר תקצר אכן ,כן משמע לא נהג״ה ט׳ סי׳ פ״ה ם׳ ותפ״י אמה י״א ־כ׳ד״ה ט״ז
 שחשכנו החשבון לפי ז״ל תיי״ט והנאין שה״ג הגאון] חשבון אתיא ולא הבית, הר

סי אני וצריכין נ׳, בסי׳ ,למעלה  רתלמודא וסתמא פשטא לפי ז״ל ותפ״י רש״י כי לו
 ממורי לי לקחת* אלו לדברי ועוז ותוקף הכתלים, עם ג״ב וכוונתם מלהייהו, אמרי
 לי שתירץ ז״ל כערלין יד,ודא צבי נפתלי מו׳׳ה כו׳ המפורסם הגאון הרב הכ״מ ורבי
 נמי הכא שם, שאני,דאמדינן רהוכחא־דמובח כ״כ, ב׳ צ״ר כעירוכין ז״ל י’רש דברי

 חמש הקירוי עם■ הכותל שנפרץ כגון שם רש״י ופי׳ בד׳, וקירויו זוית בקין שנפרצה
 -שצריך פיות ד׳ כאן נמצאו צפץ, בצר ר׳ ברוחב ועור וחמש מזרח בצר ד׳ ברוחב
 נמשכות ה.ללו נמצא.סועמות ומסיים לצפון, ועוד וה׳ למזרח כה׳ תקרה פי לסתוס
 איןבי הרי והקשיתי לכאן, וד׳ ־לכאן ד׳ המחיצה מסקינז מרוחקית הכית בחלל לפנים
 שיראה כמו , בצפין ועוד ואמה] כמזרח אחת אמה רק שם לסתום ״צריכה הקדה
•אמה ■רק שסותם הוא ג״כ רש״י מונת כי לי ותירץ י׳' °*יי׳ זה בציור המעיין
וד,כא ,למילר,י׳ אמי הפרצה התחלת לפי ז״ל רש״י אלא •ועור, ואסר,

המר,ל עובי ועם אמד, ו׳ רק הי׳ הכפורת ^'לאחורי וחלל האויר נסי
י ורש״י י״א היתד. ״ פ , ר ו " '^ ^  וריוקא דמתני', ולשנא סתמא לפי לשונם ז״ל *

 העזרה עם נמררין אינם ודרום צמן דכור״לי להוכיח רנוכל רובא ר״ה שם ברש״י
 ופריך נו׳ ולפנים האגף מן דר.נן שם מפסחים וגם מיה, לסי׳ בהערה לעיל תרצני
 רהכתלים שפיר נראה כו׳ העזרה בשערי כאן ומתרצינן כו׳ עצמו ואגף בגם׳

 , שורא בבר ,כלפנים החומה עיבי ההם לאיקמא רצריך והא הס, העזרה מחשמן
 העזרה. בפנים אפי׳ נר,קדש שלא גג, מטעם הוא הם, העזרר, דטחשימן מהרץ ואין
 כיה אחירי קרוי הכור.ל עיני עם חלל של פי׳ והכי שים הרע״ב שיטת הוא וכן

. ע*כ דכפורה,

שני. סדר לבאר שמו יתברך בעזרתו ונתחיל דשמיא, בסייעתא ראשון סדר נשלם


