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הקדמה ! ' , \
 מקום לו הצגתי לא כי הקורא לי יסלח בחוק העומדים הלשכית רבד על ■

 במשנה ולא במקרא לא מקומם היבאו לא רובם בי והמשנה, המקרא י ממקור עמידתם
,̂  השערה לפי המועט מן המרובה ללמוד רק ועלינו מהם, מעט אם כי ויגמ

 לם' והנה כידינו, לאחדים שיהיו עד לאחד אחד ולחכרם ולסדרם לדמותם המושכלת
 לו שלישי המזרח מל לו שני בדרום היו האלו הלשכות רוב ודל פכ״ה. היש״נ לשון

 הבית בצרכו תשמישו רוב הי׳ שם בלשכית מרתו רוב שהי' ובמקים בי' הצפון מן
 מפורש ע״ז לנו ויש וצפון, מזרח דרום חלקים לגי־ הלשכות כל נתהלק נמצא עכ״ל.

 מ?ו מ' ביחזקאל הנהנים לשכת א) כמשנה. ואחת במקי־א שתים צר^ מכל אחת רק
 ועומדת ,לצפון שפתוחה ע״ש הצפין לשכת נקיאת המזבח משמרת שומרי לכהנים
 לשכת והיא שרים לשכת הב׳) , ז״ל מלבים להנאון הבית בתבנית יע״ש בדרום,
 ועומדת לדרום, שפתוחה עיש הדרום לשכת ביחזקאל נקראת ט״ו א׳ בר״ה פטורים
 צפינה שהיתה א׳ פ״נ דפיה במתני' המכואיה האבן ביה לשבת היא והגי) בצפון.

.—מזרחה,
 עלינן וההכרח , אמונים הט״ו את פ״ה ריש בשקלים המשנה לנו סירר ועור ,
 וכתוב שופרות י״נ א' הלכה בפ״ו שם מדחשיב דוקא. הוא דמתני׳ דםדרא לומר

 בגם׳ שם ופריך כו׳ לנדבה שקלים בין שנמצא מעות הנן ה״א ובפ״ז ,מ׳ עליהם
 היו בוכלייאר כמין פנחס רבי בשם אכין רבי ומתרץ לקנין שקלים בין דלא הוצרכו
 שקלים דלמא קושיא מאי רוקא לאו דאי . הוא דוקא רמתני דסדרא ע״כ ,עושין

 עפ״י הלשכות את לסדר עלינו כן על *) כסדרן שלא חשיב והתנא נדבה אצל הי
 דרום, בציר לעבודה וצרכיהם והכהניס המקדש צרכי לשכת א) האלו. הסדרים שני

 ז״ל הפ״י הגאון סברת הוא וכן כצפין, לעצמם הנהנים וצרכי וצרכיהם הלוים ולשכת
ב׳ ת'  לשכת ב׳ ע״ז ונוסף , לתשמישה הנאות במקום לשכה כל להעמיד ו׳ סי׳ מדו
 אין כי לו, המיוערת ללשכה סמוך עבודתו לפי איש איש המשנה סדר לפי הממונים

 לשכת כי ואף ,שני בצר אליעזר ולשכת אחר בצד הפרוכת לשכת להעמיד לנו
 , המלביש פנחס וכן בררום, פנחס בן ולשכת^יוחנן בצפון בביהמרק היתד. החותמות

 הותמות הלשכית ב׳ כי א) כלל. קושיא אין זה , בחוץ ולשכתו בעזרה הבגדים לשכת
 צרכיהם^ לר״שתמש לממינים מקום שם אין אשר וביהמו״ק, בעזרה הם כד.ונה ובגדי

 דא• זא׳־ז, להם המיוער למקים מסתכרא זר. אצל זה באין ולערב ד׳ פ*ה שם ומדתנן
 כנגדן מעות לו ניתן ויוחנן החותמות את מיציא שאחי׳ אלא לאשמועינן אתא לא
 שם מדייק וכן מירי, לא ותו התיתמות את מיציא אח*׳ ולעיב למימר לתנא לא הי׳

 וחשיב , כביהמו״ק לשכתו הי׳ לא א״כ להיפך ולא אחי׳ אצל בא דיוחנן הריבב׳ן
 היתה עליהם ממינה שאחי׳ והסלתות הנסבים ולשכית זה אחר זה פרקין בריש לו

 לתרומת השייכים מקימם ושקלים שולחנים ואצל שבממין דברים דהוי ועיר ,בדרום
 בלשכת הבגדים עושין היו המלביש פנחס וכן ,שם לשבתם הצגנו ע״כ הלשכה,
בלשכת לשכתו סדרני במתני׳ האחי־ון ונחשב כשה״ג איתא כן נצפין שסדרנו הפרוכת

הפרוכת ---------------
לרינא* נפקו׳ יליבא עשה, קום בהא שייך רלא סשום כ״טב׳ כסנהדרין לה חשיב דלא והא *) ’



המורד

יבין. והמבין יפה סרריני עולה זה ולפי ,הפרוכת
 שם חסביאר כמספר לא אך זה> ע״ג זה שהיו מיחזקאל משמע בנינם וםדר

 מזרח לצר החיצונה בחצר הלשבית יהיו אי׳ה העתיד בכנין כי שגי בכית היו
 כדעת לבית המשמשים מלשכות המזרח מן לו שני אם כי בב׳ש היו כן ולא שלשים,

 עכ״ל. הבית תשמיש בכלל אינם ממונים הטיו ולשכות למעלה, שהבאני פכ״ה הש״נ
 ור׳ הש׳־ג דחשיב ל׳ בכללם הכית צורך המשימשים לשכות מרינו נמצא ע״כ

 י*ב בררום י״ר שסררנו חשבון לפי ונמצא ,ל״ו הרי קטנה פנהררי וב׳ נשים כעזרת
 מן שלישי המזרח מן לו שני הררום מן רובו המשנה לשין וזהו כצפין, וי' כמזרח
 לחתום שבא בשעה למלך לשכה שם הי׳ אולי ,המערב מן מעוטו וברבר ,הצפון

 חותם כשהוא בנם׳ ה״ב פ״ה בשקלים כדאיתא והשופרות הלשכית האוצרות את
 וכן > בו׳ ומתיר הותמו רואה המלך מתיר וכשהוא .למלך וניהנו חיתם וכ״ג כי׳

החיצוניות. לשכת סוף לקמן יעיין השער כמערבאצל לשכות שהיו וראי׳ לכ״ג, לשכה
חסיש• ספר ב־ חלק היהודים במלחמות^ הובא ונורלם הלשכית ומעשה

 ע״ג ועומדים וכפולים אמה ל׳ היו שהלשבות וכתב הכהן גוריון בן מיוסף העתקה
 ג״כ תחתיו שהי׳ הגזית מלשכת כפילים שהיו לזה ועוז תוקף לי ומצאתי עמודים,
 כבנין לשכות ד׳ לעמוד נובל זו מראה ולפי מ״ו, סי׳ בח״א שהוכחתי כמו לשמת

 ואנו , למטה לממונים קטנות לשמת וב׳ זעג״ז נרילות משמשית לשכות ב׳ אחד
 וכסביאר א׳ י״ב יומא כברייתא יהורא של בחלקו רק היו הלשכות מקיס כי לדידן
 מזרח מצר רל״ו מאמה הלשכות ראשית הצגנו כן על כ׳, נ״ר מזבחים כ״ב סי׳ כח״א
 הטיב וה׳־ אחת אל אחת אותם לסדר בע״ה ונתחיל יהורא, של חלקו התחלת שהוא
שגיאה. מכל יצילינו יתברך והוא יבין מי ושגיאות ותשוי׳ עצה ברוב עלינו ייטיב

החיצוניות לשכות א)
 יושבים שולחנים היו באדר בכ״ה נ׳ א׳ כשקלים דתנן ̂ השולחנים לשכת א)

 יר.י׳ שלא במקדש שולחנים והשיבו שקלו, הביא שלא מ• ממשכנין היו וב״ד כמקדש
 שהיכף דרומי שערי ב׳ נוכח ממיצע ועימרת , מה־ וישקיל אחריהם לחזר צריך

 והיתר. , יהורא גבול התחלת מזרח מצר רל״ו באמה והוא ימצאם, הכית להר כשיכנסו
 המקדש, נגר לצפון פתוחה ,לדרום מצפון ועשרים למערב ממזרח אמה שלשים התחתונה

 ימות כשארי גם הרי ,לזה מיוחדת לשבה יעשו כזה קצר זמן שבשביל תקשה ולא
 שלא לדבר לשלם מעית מהם לקחו שחגזברים למקדש שולחנים צריכים היו השנה
,י״ג י״ב ב׳ שקלים בתוספתא כראמרינן המלאכה נגסדה

 לשקלן יובל השקלים כשיחלוף ור.יבף העליונה, היתה השקלים, לשכת ב)
 שוקלין, היו ושם ה׳ פ״ו שקלים במתני׳ הנחשבים שיפרות הי׳׳ג היו ושם ולמוסרן,

 תרומת נקראת והיתד, מ״ב פ״ג שם כמבואר קופות בג׳ השקלים מפרישין ואח״ב
 קורם שירצה ומי שצריכין, מי לכל לשלם יום לשלושים אחת ונפתחת ,שם הלשכה,

 במעלות עלי׳ ועולין ל׳, על ל׳ הלשכה גורל שם, תיספתא שולחני, אצל סעמירו
Sy צדוק ר׳ עמר א׳ כ״ג ביומא ז״ל רש״י מנירסת נראה המעלית וסדר ימין כצד

י מעלות (ה)



המודד

 לשכה כל כנגר המעלות היו לא ואולי ̂ מבחוץ הי׳ שהמעלות משמע ,,האולמות״ מעלות
, הצורך כפי סרר בכל כשתים או באחת אלא

ת כ ש ל  הקטנור* מלשכות הראשונה לשכה היתד, החותמות, שעל יוחנן ו
 והנה העליונר., ללשכר, עליהם העולין המעלות אצל ימין בצד עומרתשם לממונים,

 ממזיח ל׳ באורך לררום מצפון אמות עשרה התחתונה מלשכה לנו נשאר כאשר
 לערך לנו נשאר השולחנים, לשכת של הפתח לרוחב פני מקום מזה אנו צריכין למערב,

/ על י״ב הקטנות הלשכות נמצא צר, לכל אמות י״ב  ואחת למזיח פתוחר, אחת י
 על אחי׳ לשכת לשמאל וכנגדה ,למזרח פתחה נימין העומדת יוחנן ולשכת , למערב
 שהם מפני שולהניםושקלים אצל לעטור הלשכות כ׳ למערב,ויאות פתחה ,הנסכים

 משארי יותר ד,לשכה ותרומת לקרבנית השייכים שבממון דברים מעיקר הםמונים
—, והב׳ הא׳ ,פ״ה דשקלים במתני׳ ונחשבו ,מתרוהל״ש הבאים הדברים

 ,משמשים היו ולא כפיים זנו שלא משמרות טב״ר ,הנהנים לשכת ג)
 להנאון הבית כבתכנית לצפון שפתוחד. ע״ש הצפון לשבה בשם ם׳ ביחזקאל ומפורשת

כ׳. על ל׳ התחתוגר. שהיתר, ונראה ,המזבח משמרת שומרי לנהנים שם, ז״ל מלבים
 מחוסרי ה״ו ו׳ ובשקלים ל״ב בעירובין דתניא ,העליונד, ,הקינין לשכת ד) .
 והן יום באותו הקינין מביאין והנהנים לשופרות מעותיר.ם נותנים קינין הצריכץ בפרה

 לשכר. שד,י' משמע הקינין את המספק א ה״ ז׳ בשקלים דאמרינן ועור ,לערב מיתרים
 קיניר.ן הממונים שיבואו קינין של שופר שם אשר הלשכר, לתרומת סמוך מסודר , לזה

 הפיים על מתתי׳ של היתה ,שם הקטנות לשמר. וב׳ .הכפרה לעכב שלא תיכף
 שעליו מפני הקינין שעל פתחי׳ של ובשמאל לנד,נים שייך ופייס הכר,נים מרשם כימין

 במתני׳ ונחשבו שם, בג״ם כראמרינן הקינין הביאה כפרה איזה בשביל ולחקור לשאול
.והד׳ הג׳ ,דשקלים

 מפני לנהנים הצריכים ור.רטיות המלונמות כל הי׳ שם ,השלוגמות לשכת ה)
מתקלקלים ומעיהם מים ושותים בשר ואוכלים שיש של רצפה על יחפים שהולכים
 ד.כר.נים לשכת אצל התחתונה והיתד, , ורפואות רופא לזה והי׳ ה״ד ה׳ שקלים כראיתא
.הרופא הי׳ אחי׳ ובן ,לזה הצריכין

 נופלים ורמיהן נמכייים וד,שאר ו׳ ה׳ בשקלים דתנן הבית, בדק לשכת 0
 או הבית, לבדק הוי למזבח ראיין ואין כתם נכסיו המקריש וכן הבית, בדק ללשכת

 של בימין שם והקטנות , העליונה וד,יתר. ,זו בלשכה יביאו הבית לברק רבר המקדיש
 ונחשבו הבית לבדק כ ג״ ששייך שיחין חופר נחיניא של ובשמאל ,הרופא אחי׳ בן

־ והוא״ו. הה׳ דשקלים במתני׳
 להביא ובקרינו צאדנו בכורות ואת' ,י״א בנחמי׳ בהמה בכורות לשכת ז)

 למזבח חלק בר,ם שיש מפני בררום אותר, והצגנו פכ״ה, הש״ג הביא כן ה׳ בית
 . בעליונה הבהמות להביא שקשה מפי התחתונה והיתר, ,בדרום קלים ■וקדשים

 כדתנן , שם כו׳,ש״ג אדםר,נו בכורי ואת , שם נחמי׳ , הביכורים לשנת ח) _
 נגר שהוא דרומית מערבית בקרן המזבח בצר ומניחו כו' קורא ביכורים המניא

ועולה עולות הם כי ואף ,למזכח חלק ויש עמהם יביאו גוזלות ונם ,הבמרות שער
• ' בציפון -



יחהמודד
 העיקר• כי ועוד ,המזבח ע״ג אלא בעזרה נמלק העוף עולת אין א) אבל , בצפץ

 שבשער נכון כי הבכורות לשכת ואצל בדרום איתה גם הצגנו לכן , הביכורים היא
 בלישבה נוהנים כך ואחר ,מזבח של דרומית מערבית קרן נגר שמכוון יביאו הבכורות

 עמדו המכריז כרוז גביני של הוא שבה הקטנות העליונה, והיהה , לכהנים ונתחלק זו
 בן של היתה ובשמאל בימין. והי׳ כהונה להמתנות זכו זה שע״י לעבודתכם כהנים

 לשכת אצל בצפון יהי׳ גבר בן שלשכת נכון יותר כי ואף ,שערים נעילת על נכר
 מפני א) דברים ג׳ מפני שם להיות נכון . אין אבל ,והשוערים השומרים הליים

 ואין הגזית לשכת תחת צפופים עומדים האלו הלשכית כי כ) לעזרה הרבה שסמוכים ,
 י סס״ ועין אחר במקום להציגו מקום שיש כיון שם ממונה של קטנה ללשכה י׳אוי

 הטעם הוא וכן ,בצדם הממונה שיהי׳ וראוי שומרים היו הכהנים נם כי נ) ,כ״א ^
 ונחשבו ;משגיאות יצילינו והוא כירי היא משגה ואילי ,הפקיע על בבא בן כלשכת י
. והח׳ הז׳ במתני׳ ;
צ״ג והוציאו הכלים ללשכת נכנסו ד׳ ג׳ בתמיד כדתנן ,הכלים לשכת ט) י
היתד. ומסתבראדבדרום לעבודה הצריכין שרת הכלי כל סונהים היו ושם שרות, כלי •
א^ טעם כפי •  הפקיע שעל בכי בן לשכת בימין והקטנה התחתונה^ והיתה המכי
. —הט׳ כמתני׳ ונחשב י
 כו׳ כמקדש היו לשכית ב׳— ו׳ ה׳ בשקלים דתנן ,הכלים נדבת לשכת י) ן
 מניחין למקדש צורך כה נמצא ואם לשם זורקי כלי והסנדב נו׳ הכלים לשכת יאחת ^
 סמוך אותה הצגנו לפיכך המשמשים הכלים בלשכה איתה מניחין ובוודאי אותה :•
 לקמן אי״ה נבאר כאשר יותר זה בצר אין קטנית לשנות , המשמשים הכלים ללשכת ;
,כ״א סי׳ סוף יעיין ;
א) ; המלכים שהקדישו אוצרות כל מיגחים היו זו בלשכה האיצרות, לשכת י
 הוא כן , ארם מלך לחזאל ששלח המלך םיר,ואש בנראה המלחמה משלל והשרים •

 לאוצרות רבות ומחילות מערות בה הי׳ בוודאי כי התחר.ינה והיא , שם כש״ג
האלו,

 מתפרנסים טובים בני ועניים שם נותן בסתר צדקה הניתן חשאין, לשבת יב)
 הכלים נדבת העליונים ב׳ נמצא ̂ העליונה והיתד. ו׳ ה׳ שקלים מתני׳ ,בחשאי מתונה
 חשאין לשכת שיחשיב ומה לשבות, שתי שים דמתני׳ סררא לפי זא״ז סמיכין וחשאין

 באים ואנו , הכניסה סדר לפי שהוא מזי־ח צד מהתחלה חשיב שהתנא מפני קודם
 הנמצאים הלשכות כל לנו נגמרה ובזה , בצפון פתחם האלו הלשבית ינל ממערב,

 בעז״ה ונתחיל מעזרה, רחוקים העומדים הלשכיר, ב׳ מ^בר המקדש אצל בדרום
- . דצפין סדרא לפדר

 הבית משמרת שומרי נקראת מ*ר. ביחזקאל , השוערים הלוים לשכר. יג)
 קורם בנחמיה רכתי' מפני לשה״ג תחת היאשונה אותה והצגנו בצפון, והיתה

. שרים לשיבה ■
ד)  לשכת היתד. ור.יא בצפין שהיתר. מ״ה פ׳ ביחזקאל היבא ש*ים לשנת י

הגזית לשיבת תחת האמצעי לשכר.(פטויים, ל״ג ט׳ א׳ כד״ה ונקראי־״ המשוררים הליים
שבחיל
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 ובנחסיר שנקורע, הגזיה לשבה והחה העזרה החח אשר השיר לשכה נגד שבחיל
. שוערים אחר משוררים חשיב

(  אותר• והצגנו בצפון שהיהה ,שם ביחזקאל , השומרים המים לשבת טו
 לעיו הספסיקיס כיהלי עם לשכה כל רוחב נמצא לשה״ג החת מזרח לצד האחרונה,

 וריר מסלול הי׳ אמות ו׳ והנשאר , הלשכות ככל שלשים ואורך אחד כל אמה ט״ז
.העזרה כנגר לדרום ופתוחים ולחילו לשערים לבוא

(  םםוך הצגנו , ללוים ארמתינו ומעשר ל׳׳ח י׳ נחמיה המעשר לשכת טז
 וללוים לכהנים מתחלקים הי' ואח*כ בהוכה^ נותנים המובא המעשר וכל ללשכתם,

 אהרן כן הכהן והיה ל*ט שם כרכתיב לכהנים גם המעשר ליתן ללוים עזרא רקנם
ל׳• על כ' התחתונה והיתה פ׳א, כ״ב וכדאיהא הלוים בעשר הלוים עם

 הסעשר מעשר אה יעלו והלוים ל״ט נחמיה המעשר, מן מעשר לשכת יז)
 בלשכה נותנים היו ממעשרותיהם המעשר את הלוים וכשהפרישו האוצר לבית כו'
 הצננום המעשר ללשכה ששייכה ומפני העליונה^ והיהה לכהנים, אח״כ ונתחלקה זו

 המתחיל והוא הצלצל על אי־זה בן של היתר, שמאל לצד שם הקטנות ולשכות יחד^
 בזמר המר.חיל השיר שעל לוי בן הוגרס לשכת ובימין הלוים כל ואחריו השיר בכלי
.והי״א הי׳ במתני׳ ונחשבו המשוררים, הלוים כל ואחריו וטמר השיר

 ותרומתינו עריסותיני ראשית ואת ל׳׳ח י׳ נחמיה ודוחלה, התרופר, לשכת יח)
 וזה זה כי המעשר, מן ומעשר המעשר אצל מוצג מ׳ לשכות אל לכהנים נביא כו׳

 גני וכן , הרכה שמצוי מפני רמביאים על להקל כרי ההחתונד, ור.יתה הם, לכהנים
. מעשר

 אליבא או לנהנים כשהחרירם הנהנים להלק העולה , החרמים לשכה יט)
 לנהנים וניתנים לנהנים חרמים סתם נ׳ כ״ח בערכין כרתנן סתם והחרים רחכמים
 . נ״כ מצוי שאינו מפני העליונה והיתד, התרומה^ אצל אור,ה הצננו ע״כ כתרוסד.

 הקטנות לשכות יר.נוה, הבית בדק ללשיבת כי לשכה צריך אין הבית בדק לחרמי אבל
 מעשה שעל אבטינס בית של ושבימין הפנים לחם מעשה שעל נימי בית של שבשמאל
והי׳׳ג. הי״ב במתני׳ ונחשבו הקטורת

 היו שם ני נשים שנעזרה העצים לשכת אינה זו הלשיכר, העצים^ לשכת כ)
 ימות לכל עצים בה לאוצר היתה וזו ה׳ ב׳ מרות למערכה הנצרך העצים את מתליעים

 בחר. תשש ואילך באב מט״ו אומר רגרול ר״א הניא תענית בסוף כראמרינן השנה
 העצים כל שם ואצרו בחוץ זו לשנה והי' למעיכה, עצים בורהין הי׳ ולא חמה של

 משם לקחו ואולי , בעזרה הנצרך ולבל נזירים שלמי ולבשל המוקד לבית הנצרכים
 הגורלות י׳ ,Tננהמ כרכתיב והעם הכהנים עצי מנדבת לד,ם נחסר אם למערכה גם

 שם בגם׳ ראמרינן מה ניחא גז ולפי א׳ כ״ו כתענית וכרתנן העצים קרבן על הפלנו
 מובן שהי׳ משמע משלהם מהנרבים אלו יהיו עצים מלאה הלשכה ךא£י׳ א׳ כ׳־ח
 י״ב פי׳ בצ*ונר.ם״ק ההפ״י רעת היא ובן המר,נרנים מלבר למזבח בלשכה עצים לרם
 למערכה, כלל עצים זו מלשכה לוקחים היו שלא משמע כ״ה הש״ג לשון לפי אבל
שנה למשך הצריכים העצים כל נר, שנותנים העצים לשבת היתה לא וזאת וז׳ל

אחת
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 רעצים רמשמע . עכ׳ל יהורא בן ארח בני המהנרבים המזבח מערבית בער אחת

 שבחוץ ובלשכה > שכעז׳־נ בלשכה ומינחיס למזבח תמימה לשנה הי׳ המתנדבים
 מפני החרמים לשכת אצל אותה והצגנו רברי^ לשאר יכין הצר העצים מונחים היו

 יאות כי התחתינה והיתה לחמם, הנהנים בשביל היו אלו עצים תשמיש שעיקר
.למטה להיית לעצים

 שנרחק ואף הפרוכת, כלשכת ואחר א׳ א׳ במרות רהנן הפרוכת, לשכה כא)
 לשכת בין במתני׳ שנחשבה מפני םברתו ונראה בעזרה. שהיתה ז״ל הפ׳יי הגאון

 אחר שהיתה ואפשר מקימה ירעתי לא כי כתב ועי׳־ז הכפורת, בית ואחורי הקיכן
 ורוב גירלה לפי המלאכה צורך כפי כי תמיהני אבל , קדשו דברי כן האין מל׳יח

 שם נעשים הי׳ כהונה נגרי וגם נעשה אחת פרוכת ולא בה המתעסקות הנשים
 בתאי להםתפק יוכלו ואיך מאר רב וכהינה ולחיטין לצמר ומקים הש׳׳ג כסברת
אה ע*ב ,ונמוך צר מקימם אשר המקדש  מלשכות שחשבה כשה״ג היתד. שבחוץ :י

 ה׳ כמו חיץ שמירת נמי חשיב הא המשימרים, נין במתני׳ שנחשבה ומה החצינץת,
 לשכת אחר נחשבה לשכה שם ומשים מבחיץ העזרה פינית על ד׳ הה״ב שערי

 שטבל אחר שם להניח הנגמרים לפרוכתים לשכה ג״כ שהי׳ נאמר אם ואף הקרבן,
כ אלא התאים בתוך מקים להם אין בפתחים שיקבעו ער אותם  כמו מקיפלת היתה א̂'

 מקים שישאר בכדי העליונים ובתאים י״א, ג׳ שקלים תיספתא בעלי׳. אותה שניתנים
 מנחת הגאין על לי המי׳ זה וגם ,איחה ולקחת להניחה לנהנים הילוך הצדדים
 וב׳ לב׳ א׳ מקפלין לכן יי ורחבו כ׳ גביה היר. ששם שביאר שם כתוספתא ביכורים

 דרש מקיא והא פרוכת שם הי׳ לא חרתא רעבדי רעד חרא טובא, לן וקשד• •לד׳
 ועור בעלי/ כננרן וב׳ ברכיר פרוכת ב׳ אמרינן א׳ נ׳יר וביומא הננין מן חסר לה יהוי

 ואי ו׳ ר׳ מרית כ׳ על ם׳ הי׳ העליה היי י׳ ורוחב כ׳ גנוה הי׳ ששם שכתב
 יותר עלי׳ שקרוש־ ומפני מתל תחתי׳ שאין מפני א) מתל. שם לעמוד אפשר

 ,קאי לא באמתא רם׳ ועוד היכל נשל כמי עלי׳ כותל של וספיקא היכל מקדושת
 עליה וגני ופרוסה היכל גני נקט למה ועור ה׳ ר׳ מרות למה. פספסין ראשי ועיר

 וב׳ נ׳ על מ׳ שם והיד, כלל מפסיק מתל היד, לא בעלי׳ שגם לי נראר, ע״כ נור,נה.
 הרצפה על שים נתונים דביר שיל ור,פרוכת ,א׳ נ״ר יומא טרקסין לאמה היו פריכת

 כשביל זה אותם מקפלין שהיו ומה לתחתון עליון קדושה בין ולהפסיק לשימיך
 העומרים הקטנית לשמת וב׳ , הפרוכת ע״י הלולין יתכסי שלא בעלי׳ שהיו הלולין

 המי^ביש פנחם של ובימין השמאלית והיא הפרוכת שעל אליעזר של אהת היתר. שס
 ממינים ששה עיר השיב שקלים בתוספתא בי ואף , והט״ו הי״ד במתני׳ ונחשבו

 ונדבת הבלים בלשכת א׳ דרים נסדר ותא בשבילם מקום נמצא שסדרנו ד.םרר ולפי
 על להוסיף כרצוני אין אך ,מעמד אנשי ובלשכת וחשאין נאיצרוה וב׳ הכלים
 סדר לסדר בעז״ה ונתחיל דצפין סררא נגמרה מדעתי, דבר ולחרש הש״ג חשבון

. הטזיתי
ר ד ס  העומדת קטנה וסנהררי נעז״נ העימדים לשמה ה׳ נחשבו המזרח ב

לסדר רק עלינו ועתה מקימו על בח״ר מביארים ומלם ו׳ הרי מבחוין עז״: שער אצל
ששה
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והוא. בשד.״נ הסכואים בעז״ה הנשארים ששה
( ב מפריש'[ הפרה לשריפה קודם ימים ז׳ א׳ פ״ג בפיה רתנן האבן, לשבה כ

 ־גורל וסרר נקראה. היהה אבן ובית מזרחה צפונה הבירה פני שעל ללשכה כו׳ כהן
 מסורי המה, המקדש וסגני השרים לישיבה אשר מזרח בצד העומדים וה׳ זו לשכה
 אוהם לסדר עלינו אין אך י״ב, על י״ב להיוה וצריכ'ן ב׳ ט”צ ב״ב נם' עפ״י בידינו

 עכורח בשביל הם וכאן שם ופרש״י כגם׳ הוא העניג של לישיבה מרובע כי מרובע,
 הוא לפרה שמפיישין כהן למה תקשה ואם , י״ב על י׳ אוהם סדרגו ע״כ המקדש
 חילק כ״ז סי׳ בח״ר כמצויר ממנה קטנה ליוה״כ שימפרישין וכהן גדולה בלשכה

 לקדושה פרישתו וזה רעתו להזיח ויכול לטהיה פרישתו זה כ׳ ח׳ יימא בגט׳ בזה
 ברברים היה זו לשיכה מעשה כל - - שים. ררבא כמימרא רעהו יזיח שלא וחיישינן

האבן. בית נקראת ולכן ארמה וכלי אבנים בלי כסו טומאה טקכלים שאין
 בסגן כשרה ופיה לכהן ג״כ שהיא האבן לשכה אצל סדרנו הסגן לשכת כג)

. האבן כלשכת גורלה
( ד  והם כהונה מררנית סדר לפי הסנן אצל מסודר מלחמה משוח לשכה כ

.צפונית כמזרחית
 מדריגות סדר לפי הראשונה דרומית כמזרחית קתוליקון ב׳ לשכה כה)

. השררה
! שם. כנמ׳ י״נ ה ה׳ שקלים כירם העזרה שמפתחית אמרכלין ז׳ לשכת כו
 ועל והחרמים הערבין ופורין בידם הקדש שמעיה גזכרין ג׳ לשכת כז)

 לצר בסזי־ח מקומם האלו לשמת ג׳ שם, הקודש מלאכת צירך כל נעשה ידיהם
.מזרחי סררא ״ו׳זו״רדא למערב פתוחים ומלם האכן כביה וגורלם רדום,

( ח  מעמר הי׳ משמר כל על ב׳ ד׳ בתענית דהנן , מעמד אנשי לשכת כ
 וחצים לירושלם חצים . באים היו שהקרובים אלא ישראל ערי בכל וכן כירושילם^

 שהמשמר ובשבת . שם בגם׳ כדאסרינן שבירושלם לאחיהם מזון להספיק ביריחו
 . כירושלם הנמצאים משמר איתו של מעמד אנשי ג״ב עמהן עולה למקדש עולה

 , שבעריהם הכנסת לבית מהכנסין והרהוקים ה״ב פ׳׳ו המקדש כלי הלכות רמכ״ם
 לשיבה הי׳ וביראי לרצון הקרב! שיקיבל הייס כל וקריא.ה ובתנ׳ילה כתענית ועומדים

 מסתבי שאין מפני הלשמה כל שא־י כתוך הצגתי לא זו לשכה מק־ם לדם, קכיע
 אצל אותו העמדנו ע״כ . המקדש וציכי ולוים כהנים בין לישראלים לשכה להעימיד

 כל מחוג עם שוה מזרחית דרומית בקרן לישב. הישראלים מקים ששם האיצטבאות
 לשבת הסנהדרין ובשביל , בשבילם לכיהמ׳יר בפילה נ״כ היתד. ואולי הלשכיה,

 דגרם ב׳ פ״ח שם וכנס׳ א׳ ז׳ וסנהדרין ד׳ כ׳ חגיגה בתיספתא שהובא במו ויו״ט
 זו לשכת גידל הגדול. ב״ר אבל ד״ה סנהדרין מר.למת פ״ג רמב׳׳ס לח׳׳ם ועיין בחיל

ל׳. על ל׳ הלשכות כל כגורל
( ט  ר״ש במתני׳ ב׳ צ״ה בטנחית הובא זו לשבה ̂ פאגי בית לשכת כ

 ורמב׳ים ב־ ע״ח שם ז׳׳ל רש״י ורעת פאגי, בכית וכשרות כו׳ רגיל הוי לעולם אומר
ע״ח שם בהג״ה רעק״א והגאין הבית, בהר שהיתר. ט״ז י״ב המוקרשין פסילי ז״ל

נמתני׳ ’
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 רש״י שם שפי' צ״א ומב״ם ב׳ י״ר מסנהדרין ז״ל רש״י רברי על העיר נמהני׳
 לא אשר *על ואתפלא , שם וסנהדרין שם ההים׳ דעת וכן הבית להר חוץ שהיתה

 דרש״י ̂ מירי קשה לא ולדעתי ̂ ירושלם בכל שכתב צ״ה מנחות מרש״י ג"כ הכיא
 ובית חמור כמו שם בב״מ שמפרש כמו חיצוני דבר כל על פאני בית לשם כנח ז״ל
 תורה נכי ע״ח דמנחות והא הבית; בהר שהיתה בשטתי׳ קאי באמת ורש״י פני׳

 כיון צ״ה ושם פאני, בית בשם נקראת לעזרה חוץ שבשירה קיימינן יוחנן דברי אליבא
 בירושלם אפי׳ דכשר נמצא מקרש אינה דהנור לי׳ נמיר ומר פליני דכנס׳ דמסקינן

 בסנהדריןנביהמרז^ה^ ירושילס״וכן והוא הכית הר לחומת חוץ משום פאני קיאהבית
 רפוס בג״מ ע״ח מנחות רש״י •ד בכתב מצאנו אבל שני, במעשר חתימח נכי וככ״ם
 הא אוקימנא ואנן , הבית הר לחומת חוץ דהוא בירושלם שם גם שכתב ווילנא

 , דהלכתא להטעות.אליבא שלא בזה רקרק ז״ל דרש״י ונ״ל לעזרה, בחוץ דמנחות
 בירושלם ואפי׳ הלחם קרש לא הבית הר לחומת חיץ משמע שם במתני׳ לפירושו כי

 סנהדרין ותום׳ בעינן ולא ר״ת שם מתום׳ כדמשמע קרש הלחם כירושלם ובאמת
 ר י בכתב ל ז״ רש״י נם פי׳ ע״ב , ז״ל המהרש״א שם שמדייק כסו מלמד ד״ה שם

 כל סדר עפ״י זו לשכה ולסדר ;כנלע״ד אשמועינן, ותרתי קדש דבירושלם קדשו
 להיות בפנים קצת משיך הבית הר חומת בתוך מקימה נמצא שהבאתי חז״ל מאמרי

 נקרא זה וע״ש בחוץ, הבית הר לחומת חוץ היתה וחמותי הה״ב בלשכות המנוין מן
 ואותה לחימה חוץ והיא לה סמוכה הפנימי העיר וחומת פאני, בית שם המקום
 אבית מצאן שם בכנהדרין אמרינן זה לפי כי ואפשר ירושלם, בקרושת נתקדש מקום
 על להוסיף א״כ אלא כולם להוציא יכולין שאין שם וכדמסקינן עליהן והימרה פאגי
ה להקדיש וכשיצאו כו׳ העיר מי  שניה חומה עוד הי' פגי מבית ולמעלה ,עליהן ה

 שהיא פגי בית מחומת לפנים בה דרש בכ״מ דאמרינן וזר. פגי בית חומת ונקראת
 כל כגורל חיתה אולי זו לשכה גורל ; לשניה ראשונה חומה בין והוא כירושלם
 שם למכור חוץ לצר וג״כ הבית הר לצד בוודאי היו והפתחים ל׳ על לי הלשכות

. תודה לחמי
 וזה לב״נ ואחת למלך אחת וג׳) מ״ט (מצוין לשמר. כ־ חיו המערבי בסדר

־ . ביאורם
 הם איזה ירעתי לא כי זו חלק בהקרמת שכתבתי המערב מן מעוטו ובדבר

 ומקום לשכיר. שם שהי׳ לנו ברור דבר זה אבל ולכ״ג, למלך לשכות שם היו ואולי
 הנן שם דאמרינן א' כ״ז תמיר מגם׳ מוכח כן כי המערבי לשער סמוך הי' עמירתם

 כו׳ הבית הר שערי ה׳ על ה׳ כו׳ והלוים כו׳ שימרים הכהנים מקומור. בשלשה התם
 ששה הלוים למזרח דכתיב תנא במר.ניר.א לה ואמרי מסורא יהורא רב אמר מנה״מ

 היכן למערב לפרבר והאי למסילה, ד׳ למערב לפ־בר בו׳ שנים שנים ולאסופים מ׳
 פי׳ כר.ב וכן ; מבחוץ העזיה פנור. על וב׳ מבפנים הה״ב פנור. על ב׳ אומר הוי היו

 חשיב במתני' הרי למר.ני׳ זר, ממקרא הגם׳ שהביא םייער.א מאי ותקשא שם. הרא״ש
 ד׳ רק חשיב לא ובקרא ג״כ המערבי לשער שומר הי׳ א״ב הה״ב שערי ה׳ על ה׳

משומרי כאחר במקרא נכלל המערבי שער ששימר לומר אנו מוכרחים ע׳׳ב למערב,
לשכת
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 משים ובימין השער^ אצל שעמדו ברורה ראי׳ וזה ולהבא להבא וריו האסופים לשבת
 דקרא וסייעתא , תשמישו ריב הי׳ דרום שבצר וגם מ׳ פונה שאהה פינות דבל

 וא׳ מדרום וב׳ מצפון א׳ ממזרח א׳ הה״ב שערי ה' על ה׳ הכי, אתיא למהני׳
 שערי ד,׳ על ה׳ , ממערב וב׳ ממזרח כ׳ מבפניס הה״ב פנות ר׳ על ד׳ מאסופים,

 יב' ממזיח ב׳ מבחוץ העזרה פנות על ד׳ מררים, וב׳ מצפין וב׳ ממזרח א׳ העזרה
 לאחורי וא׳ מאסיפים*) הפרוכת ,בלשכת ,וא׳ ,מצפין ר,קרבן בלשכת א׳ ממער^
 שרים של טרקלין כשיעור מרובע י״ב על י״ב איתם והצגתי האחרון, מפרכר הכפורת

י .כ׳ צ״ט ב״ב
ל כראמרי׳ יהירא של חלקי המתחלת מאסה אותם סדרנו אלו לשכיר. םררי כ

 הסירג סן אמות י׳ ורחוקים ,כו׳ . יהורא של בחלקו הי׳ מה א׳ י״ב יומא בגס׳
 מאחיריו צר הבנין םרר כל ג״ב ונראה מהעזרה, הסורנ כהרחקר. ארם בני לרריםת

 גבי א׳ צ״ט במנחית רבו לפני היושב יכתלמיר , ההיכל נר.בניר. מלפניו ורחב
* רשלמה. שולחנית

הכיר.. טבת לבאר כעש״י ונר.חיל חציניות לשכור. כל בעז״ה ננמרו

הבית בניני נובה ב)
 נבוהין ששלשה אלא בר״לסיר מפירש מצאנו לא קוםר.ו הביר̂. הר חימר. א)

 ררומי והם כוהלים שהנ׳ מדייק א׳ ט״ז יומא ישנים וכהים׳ מרם, נסיך והמזרחי
 מכ״ו מעט פחית גבהו המזרח וכותל אטה, מארבעים ייר.ר גבוהים היו וצפיני מערבי
 גבוהים שהיו עינים מאיר ספר בשם הביא א׳ סי׳ בקונצכיהמ״ק הפ״י והגאון אמה,
 שהל כהב הכהן גיריון כן מיוסף הער.קה היהודים ובמלחמית , אמה מע׳ יותר

 כולם וו^רי ביניהם מחלוקת שאין לי ונראה אמה, מאית נ׳ ער נבוהין היו כר.לים
 היסוד בלי ההר מן למעלה שעולה עז״ג גובה לפי הגיבה יבאר שהתים' ,נכונים
 אמה ל׳ ההר טבה עד ועילה מבחוץ טבהי מצייר מ׳־ע בעל והגאין מבחוץ, הנראד!
 כל שיפוע עולה היה ואולי הנחל -עד הי׳ הוררם ובנין המערבי מבוהל עתה כנראה

. אמה מאור. שלש עד מזרח לצר ההר
 יומא ישנים תום׳ אמה מכ*ו מעט פחות גבהו הה״ב מחימת המזרחי כיר.ל ב) ־

- מזרחי. מכור.ל חיץ ר״ה א׳ ט׳׳ז
שערים, ולר׳ ג׳, כ׳ מרות v אמה עשרים גבהן הללו שכחומור. השערים ג)

 t שם זו אל זו מיטית אבנים ב׳ אלא הי׳ לא צפין שער היא ולחסישיר. משקוף הי׳
 כיפה גבי על העימר כנין כי מהטשקיף למעלה קשר. כסו כיפה נ*כ הי׳ ובוודאי

ויור.ר,' אמה י״א בעיך להיור. צריך הי׳ המשקוף וטדלאבן י׳א יומא רש״י יור.ר חזק
עשרה ---------------

 מל״ח אחת עד.יתה וא£?ר י׳ סי׳ א' במרות שכתב ז״ל תש״י הגאו, על ירכא ס ומזה *)
 נתום£י והאסופים הכנין מר.חילת השכיל עלי ה׳ מיד ככתב ה־ו רתאין כי אינו וזה תאין,

. נביא ע״י



בא המודד .
 יפלא ולא , מזה אמה והצי הנוהל על זה מצר עורף אמה יהצי השער לרוחב י' ;

i אהה אבן עתה נמצא המערבי בנוהל נם בי ״ בזה מהצב אבן גודל על הקורא 
 הישנים בבנינים בפה ראיהי באשר אך *) פסיעות ח׳ ארבו יביל אשר מאד :'גדול

 מששה יותר שער של וגבהו פסיעות חמשה רחבו גדול שער יקרא הגויות בשם אשר ;
 השער ברוחב אבנים מבמה משקוף הקשת ותחת קשת בנוי ולמעלה המשקוף עד .

 בצורה מוהצבים האבנים והנה המלאבה, לראות המראה אל ואשתומם , באויר ,ותלוי
והררגא מונחבכותיי והוא בזה אחד לצד דרגא בו עשוי הראשון האבן ■ז/

הצדדים משני שתות השני והאבן ̂ עליו עומדת הקשת וראש הפתח לצד
J ■בזה V האבן ער והד׳ הג׳ ובן הראשון שבאבן הדרגא על ומונח

ר נעשה האמצעי והאבן השני לצד ובן האמצעי -ו סיג ■ו ■ ® ה המשקוף את בז
א ת ו י , ו ל ת ^ המה ולא ממקומו 1ז ירא שנים במה זה !עומד באויר ״

 בהר אך > כ;ה * ג״ב עשוין הבית הר משקופי היו ואולי השערה. בחומי אפי׳ '
 את הש!רף מבהן מדויק , מרובע היה והשער לקשת המשקוף מן סתום הי׳ הבית ;
. הפרה ;

 רוהב אבנים יסוד הי׳ ולמטה שם, מדות ,טפחים עשרה גבהו הסורג, ד)
 זה עין מקלעות הי׳ זה יסוד ועל ,בגט׳ דאמרינן שורה בר הוא וזה ,שה״ג ,אמה ו

 את להעמיד מקומות בבמה באמצע אבנים של עמודים ג״ב הי׳ ואולי זה גב על
באלכסון, גביהם על וקצרים לעמוד מעמוד ארובים וקצרים ארובים ג״ב הי׳ ואז העין :
, ח׳ סי׳ ח״ר עיין :
 הוין ד״ה א׳ ט״ז יומא ישנים תום׳ אמות, מ׳ ה•׳ הבתלים גובה נשים, עזרת ה) •

, איש בגובה אמה מעשרים יותר גובהן לשבות הר׳ ובתוכה ,מקורה הי׳ ולא
 והיו י׳ סי׳ צוביהמ״ק קונ״ט תפ״י אמה ב׳ והוא הגזוזטרא הי׳ העזרה כותל דבאמצע י

 היו לא בי בצדדים בעמדם הנשים יסתכנו שלא הגזוזטרא מן גבוהין הלשכות
 זהיתה קטינה סנהררי של בעז״נ היתד, חמשית לשבה ועוד ,ה׳ ב׳ מדות מקורות .

 גיבה הי׳ ובן אמה, ב״א רחבה ובהציי ארבה בחצי ב״ב דגמ׳ רינא לפי וגובה מקורה,
. הבית בהר העומדת הראשונה קטנה סנהדרי לשבת

ב׳. ג״ב עדסיףהנותל השער מן ומלמעלה ג׳, שם אמה עז״נב׳ שער גובה 0 ‘׳
י״ב הבותל סוף עד מהשער ובו,למעלה , שם אמה כ׳ ניקנור שער גובה ז) ■
 פתח* גני ב׳ נ״ר, בזבחים איתא בן אמה ח׳ שבצרו הפשפשים גובה ומחצה, אמות ■

החליפות. בית
TI( בהינד, לבגדי ארגזים הצ״ו עפ״יצ;רך מסודר המלביש, פנחס לשכת גובה

 גבהן ויעי־ה ,ובגד בגד לבל ארגז , ארגזים ד׳ משמורות מב״ר משמר כל עבור .
 וחצי אמה רוחב משמר לבל ועורה ד' הביתל ובתוך וחצי ד׳ ברוחב ׳ה׳*אמות

'‘גרי ^פי הגר,ל בהונה בגדי לר' נתה^ק זה ושטיח ד׳ הביתל ובתוך אמה כקומה־1
והקטן -----------—;
דרוס לד* ב־־ל אדל׳ה ם ח:גו בהנתיס כי לי אדר הנזעדבי דכור״ל r:־r ז:ן ם£*רי *) י-

. ררובז אבזה י״כ על י״כ אחת אב;

0) i
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. חביתץ עושי לשכת גובה הי׳ וכן קטנו, לפי והקטן
 אטה כ׳ השערים כגובה גבהן שהי׳ נראה בעזרה הנטצאים הלשכות גובה כל ט)

 והיו מחילות והטריתין הפרווה לשכת היו וכולן ד״ה א׳ ל״א יומא התום׳ ולרברי
 הגזית דלשכת ואף .בהג״ה י״ז סי׳ ה׳ מדות תפ״י ועיין ,וחצי אמות ח׳ רק גיוהין

 ותגן , קטנים והעץ הגולה מדלשבת אבל גבוה, להיות צריך הרבה גדולה שהיתה
 קונ״ט תפ״ן שבעזרה והאבסדר־ ביהמו״ק לשבת וכן שוה, שלשתן דגג ד׳ ה׳ במדות

. צוכיהמ״ק
 היה ובעז״י ,שם יומא ישנים בתום׳ בפנים, מ׳ ג״ב הי׳ עזרה בותלי גובה י)

, י .אמה מ״א גבוה מסתמא
א)  לא והקטנים ג׳ ב׳ מ־ות אמה כ׳ גבהם הי׳ שבעזרה הגדולים השערים י

ז׳. שי׳ לעיל שהבאתי כמו ח׳ גבהם הי׳ ואולי נתפרש
ו/ ב׳ מדות וחצי, אמד. גבוח הדוכן יב)
 וזהו המזבח ושלש סובב וחמש יסוד אמה םדרו וזה ט׳, גבהו חמזבח יג)

 מדות אמה, י׳ הכל גבהו קרנותיו, לד׳ קדנות אמה ועליו וההקרבה המערכה מקום
 ד׳ גובה בסוף בסובב והוא המזבח באמצע מבוון הי׳ הםיקרא הוט גובה א׳, ג׳

.שם, מדות ,אמותיו
 ונראה נ״ד, סי׳ פ״ג מדות תפ׳^ איש מקומת פחות הי׳ הננסין גובה יד)

 ,הפנים לחם משולחן ויבואר איש, של גובה חצי בערך הי׳ השולחנות דגובה
ב״ג, ב״ה תרומה

(  וההיכל האולם , עומדים ועליו ,ו׳ ד׳ מדות ,אמה ו׳ גבהו האוטם טו
יחזקאל. דש״י דעת הוא בן ,ומתליהם דילפה ובית והמסיבה והתאים וקה״ק

עד פדוץ הי׳ כי מ׳ ג״ב פתחו וגובה מ׳ דוחותיו מג׳ גבהו האולם טז)
של מזדחי כותל על , ח׳ ג׳ שם ההיכל עד בתקדה ומכוסה ,ז׳ ג׳ מדות ,התקרה

 ,ומבוירות מצוירות קורות והם אמלתראות ה׳ בנוי הי׳ הפתח נגד למעלה אולם
 שודה בגוי ועליו ומכאן מכאן הפתח על עודף אמה והוא אמה כ״ב ארכה התחתונה

 אמה האבנים על עודף אמה ב״ר ארכה בזו קורה עוד האבנים ועל אבנים של
 והד׳ עלי/ אבנים ושורה אמה כ״ו השלישי וכן אבנים שורה ג״ב ועליו ומכאן מבאן
 גובה , האולם לפתח ככתר נראה והי׳ עליהם אבנים של ושורות ל׳ והה' ב״ח

 , שם ז״ל שהגר״א ואף ,כמה לפרשו בידינו אין שעליהם נדבכים עם זו אמלתדאות
גובה מן הוא זה אם מבואד אין אבל והעלי׳ ההיכל נגד עולה כותלו והי׳ כתב

כל גובה עד אבנים בנין עוד הי׳ החמישית האמלתדא על או לבד האמלתדאות
ת בצדי ,העלי׳  ובתליג ההיכל כל בדוחב המזדח פני על בנוי הכותל הי׳ האמלת^ו
 בבנין לשקען בדי ומזה מזד. אמה העליונה האמלתדא על עודף אמה, ל׳ והוא
 האולם בדוחב אבל ,האולם אודך כל נגד הי׳ ואולי ,תטע לא משים לעבור שלא
 שלא ומפני , באויר עומדת זו מזדחי בותל אלא למעלה בתלים הי׳ לא ודחם צפון
 בכלונסאות אותה קבעו מערב או מזרח הצדדים מן באחד זו מתל יבעט ולא יטה
של, ופתחים מ׳ גובהן ודרום צפון כותלי ח׳, שם המזדחי, ההיכל לכותלי אדז של

ח׳ ’
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.החליפות לבית בהם אמה ה׳
 בבותל הי׳ זו גובה ■יגזטח ובתוך ו/ ד׳ שם מבפנים, אמה מ׳ גבהו ההיכל יז) •

 של בכיפות מעוטרין והיו חלונות הי׳ השער וממעל אמה ב׳ גבהו שער המרזחי
 ומלמטה החלונות מזוזות גם ואולי ,א׳ ז׳ גיטין תום׳ האולם בתוך מבחוץ זהב

 אטומים, שקופים נעשים והחלונות ,ולראות לעלות האולם בתקרות שרשרות מדהי׳
 ב׳ הי׳ ודרומי צפוני בבותל , סביב הנתלים בבל חלונות הי׳ ןבז ,ד׳ ו׳ א׳ מלבים
 ,נ״ט סי׳ ח״ר עיץ ב׳, נ״ה זבחים לול הי׳ המערבי ובכותל לתאים קטנים פתחים

, מוזהב ומבוייר מצויר אחת אמה גובה הי׳ זה בותל משטח למעלה יח)
 כיור ובדבר דילפה, בית ונקרא אמתים גובה עוד הי' זה האמה ועל כיור ונקרא
 פי׳ ו׳ ד׳ מדות ז״ל הרא״ש פי׳ והנה לפרשן, וקשה המפרשים רבו זו דלפה ובית
 קורות עליהם לתת עליהם גדולה וקורה בכנין שקעו גדולות באבנים פרחים ציצי

 נראה שהי׳ פי׳ נ״ר סי׳ שם תפ״י הגאון ובן ,הבית בקירות אחוז לבלתי’ התקרה
 מן התקרה להרחיק בדי דאמר ז״ל הרע״ב לשון סוף לפי ובן ,ומבפנים מבחוין
 אטד,/ מב,׳ יותר בפנים ההיכל גובה הי׳ בולם לפי נמ,צא בו׳, התחתונה הקורה

 ׳ למעלה חסר שהי׳ ולומר ,ממ׳ יותר טרקסין אמה של הפרוכת להיות צריך הי׳ וא״ב
 זה מסודרים היו הקיור דקורות לפרש לי נראה ע״ב ,יותר חלל ויהי׳ דבנין לעבד
 הי׳ ז• אמה בעובי ובחוין ,להיכל תקרה כעין ונראה ההיבל בל פני על זה אצל

ב׳ של קור<ת מונחים היו ועליהם הללו הקורות כל פני על בפנים ובן ומצויר מוזהב
 קורות את שמעמיד ורחבן בעובין דברים שני ומשמשין מזה זה רהוקים רוחב אמות ;

 וטיט אבנים של והמעזיבה התקרה נסרי הי׳ ועליהם ,למטה לנטות לבל הכיור
 מים יבא לבל הגגין אצל עושין שכן משום דילפה בית נקרא זה וחלל ,העליונה

 גבה על עלי׳ בי זה בשביל צריכה אינה היכל תקרת כי ואף ,התקרה בתוך ,
 של והאבנים הטיט לחלוחות משום או והתקרה הכיור חיזוק משום זה עשו אעפי״ב

 הכתלים מן המים כמרזב׳לקבל לחוץ זה דלפה מבית בוליז הי׳ ואולי המעזיבה, ;
 כוונת ואולי כפירושי נראה הרע״ב לשון ומהתחלת ,בהנ״ה שם כתפ״י הכינור על ולהנין

; זה בסוג מלע^ונס נראה אין איל ,כזה ג״ב התויו״ט .
 ואבנים לתקרה אמה נובה נסרים עוד מונחים היו זה דלפה מבית למעלה יט) י'

אמה, מ״ה מבחוץ ההיכל גובה גמצא שם, מדות אמד,, ג״ב גביהם על וטיט
 ׳_ ההיכל כגובה גבהה מחזקת עלי׳, עומדת היתד, זו ממעזיבה למעלה ב) ^
 הד,יכל גג וד,:א ב' וכ,עזיבד, ותקרד, ב׳ דילפר, בית א׳ ר כי! כ,׳ גובד,ן ד,כתלים והוא, י

 הפתח גובה ,לעלי׳ לכנוס פתח הי׳ לקוה״ק סמוך דרום ובצד ,שם ,אב,ה מ״ה :ס״ה
̂ מבואר, איגו

שם, אמות, ג׳ סניי^׳גבוה סביב מעקד, הי׳ השני׳ ממעזיבה למעלה פא)
ב)  ברזל של ממסים עשוין אמה גובה עורב כלה הי׳ סביב המעקה גובה על ב

|III זי• כציור כמסמורים למעלה ונעשים חדים  כל פני על במ,עקר. וקבועיס |
M מעקה מכותל מגיעים בזקיפה הגג שטח i l l זה מעט רחוק להברתד, אהת 

על בזד, האריך , שם מדות ובתפ״י הגג, על העופות ינוחו שלא כדי ?זה‘
דברי
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־ . בהגייה שם יעיין בש״ס מקומית מכמה ז׳׳ל רש״י דברי
 אלא יותר צריבין שאין משום ‘לא עורב לנליא אמה על ראמה נראה י ול

 ,שפיר, מתוקמא ז״ל רש״י ורברי אמות, ג' מהגג גבוה הי' וגם לכך, שראוי משום
 ג׳ ב״ב ל׳ גבוה ההיבל הי׳ ראשון רבמקרש לשני, ראשון מקרש בין נחלק ואך

 והוא אמה, ע״ר הגג ער גבהו נמצא ד' ג׳ ב' ר״ה אמה ק״י הי׳ הבית בל וגובה א׳
 ה׳ ועוד העלי׳ ל׳ ומעזובה ותקרה דלפה ובית כיור ה׳ ההיכל ל׳ האומים אמה ו׳

וארבעים שלשה עורב כליא עד הבית כל לגובה לנו נשאר ותקומע״;, וב״ד כיור
עד מאד גחל הי׳ והשפוע אמה, על ולהעמידו הגג את לשפע יכולין והיו אמה

 ט״ו ולרחבו מ״ג בגובה ל״ו לארבו עלה כי עליו, לעמוד יבלו לא העופות גם כי
ש,:י׳ שני בבית אבל אמה, על אמה רק שם עורב הכליא והי׳ מ״ג בגובה יחצי
אמה ק׳ רק הי׳ בולה וגובהו אמה לצ״ו עלה הגג עד הגובה ובל מ׳ ההיכל גובה

 שטח על עורב• הכליא ועשו בלום מועיל אינו השיפוע ואז לשפע אמות ד׳ ר^ נשאר
 עורב לכליא לשנא, תרי ק״ז ומנחות א׳ צ׳ שבת בגמ׳ איתא זו ולנפקותא ,הנג בל

 עורב כליא דמשמע עורב מכליא דאמרי ואיבא עורב לבליא חתיכה מלשון והוא
 גרסתו העמיד ז״ל ורש״י שני, לבית וכאן ראשון לבית כאן פליגי לא אבל שלם,

 ובמ״ק בו׳ אמה של טבלאות פי׳ ולפיכך קודם שהוא לבליא לשנא על שם בשבת
 ע״ז פי׳ ראשון בבית דאיירי עורב בליא באמה לשייר לי׳ הי׳ שם דאמרינן א' מי׳

 אמה של ברזל בטס אותו ומחפין אמה עד בשיפוע מתקצר ההיכל גג שהי׳
 שס דגרסינן אלא דשבת המימרא היא ק״ז דמנחות וברייתא בו קבועין ומסמורין

 לא הטס אבל הכ^יא הי׳ מה רק ופי׳ סתם כליא שם רש״י גרם קודם מכליא
 ■ רפיו* רגבי א׳ י׳ ובעירובין , כת דש פירושו בסתר נראה יהי׳ שלא כדי כלל הזכיר
 אבי> הברייתא שהיא מפני ממנחות ז״ל רש״י הביא בב״ש הי׳ וזה עסקינן, ידים

 קושיא שום בלי ז״ל רש״י דברי נבונים בנ״ל ,שם שהביא כמו לבלי>ן לשנא לפי פי׳
לא. יכלל כלל ופקפוק

 העריה בגובה אמה מ׳ גובהן ה׳ ד׳ מדות בעלי׳ עומדין ב׳.כלונסאות כג)
 ג״ב משסשים6#^שהיו אפשר ב׳ לנו למה התפ״י וקושית I כזה הי׳ שצורתם ונראה

 , וח־ום צפון עמי^תס סדר . הרבה מזה זה מרוחקים 1 והיו , הפרוכת לפרישת
 ומסתברא -י;בדיל, פספסין ובראשן שם דגרסיגן שבש״ם. דמתניתין ,מי׳שנא מדויק

 תגן בי־מו״ק רגבי משום מבדילין פספסין וראשי וכתבו , המדפיסים טעו דנמשנה
; נמי . קאי אכלונסאות ובראשן דהאי בלשנא דקו לא אכל ה:

( ד ד./ והוא והצי אמה מכ״ה להגביהו לא בידינו אין הר<אים גג גובה. כ
 התאים שבין התקרה לעובי אמה וחצי נ״ט סי׳ בח״ר כנזביאר בפנים ותא תא ^כל
 מארק גבהן שליש היו במקדש שהיו כבשים כסשי רכל משנס ועוד העליון, וגג

 מכחוץ נראה ההיכל נמצא המסיבה, אורך חשבון לפי הגג״ גובה ויעלה א׳ ס״ג זבחים
 כותלי גובה וכן ,סביב החלונית היו ובהם וחצי אמות י״ט הכיור ער התאין מגגי

.התאים
ה) מזרה. מכותל אמות ג׳ והוא התא מפתח ומתהלת אמות כ״ח גבהה המסיבה כ

גובה ׳ ־
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ד המים. הורדת בית כותל וכן התאים. ככותלי המסיבה כותל גובה כ
וחצי. אמות י״ם גבהם הי׳ בדרום לעלי׳ התא מגג המעלות כז)
 אמה ח׳ הפתחים יגובה ט׳ סי׳ לעיל עי׳ אמה כ׳ החליפות בית גובה כח)

.ב׳ ג״ה זבחים
 הכיפורים ביום לכ״ג ומקוה אבטינם בית וכן הניצדן בית עליות גובה כט)

 מעט נמוכים או העזרה כותל עד גבהם אם לנו נתברר לא המים שער שעל
 / למזרח הטבילה ובית השער למערב אבטינם בית מקום נמוכים. שהיו ומבתברא

ב׳. א׳,סי׳ תפ״י
 נובהו הי׳ מ״ו סי׳ בח״ר שעשינו חשבון לפי שבחיל המוקד בית גובה ל)

ממנו. הרבה נמוכים בוודאי הי׳ לו. הפחותים הקטנות הלשכות אמות. כ״ג
( א  בחול מערב ולצד וחצי אמות כ״ח גובהו הי׳ שבחוין הגזית לשכת ל

מזה. נמוך מעט הי׳
 אלא להעמידם לנו אין בהה״ב הנמצאים החיצונית הלשכות כל גובה לב)

 הבית גובה נשלם .ורחבו ארכו כחצי רומו והוא ב׳ צ״ט ב״ב ד.גמ׳ חשבון לפי
הבית, בהר הנמצאים בנין דברי שאר בעז״ה,לבאר ונתחיל דשמיא בסייעתא

הכית שבהר בנין דברי יתר ג)
 גב על אותו וסודרין בו׳ הראשון יו״ט ב׳ מ״ב בסוכה דתנן אצטבאות; א)
 סטיו הבית הר יהודא רבי אמי רחבא אמר א׳ מ״ה שם בגס׳ ואמרינן . האיצטבא

 ואיצטבאות אותו מקיפות איצטבאות שם רש״י ופי׳ מסטיו לפנים סטיו הי׳ נפול
 בהה״ב- סביב מקיפים איצטבאות של שורות ב׳ נמצא .מהיקף לפנים היקף אחרים
 שעושי! טפחים ה׳ או ד׳ וגבוה אמה כמו צר מקום היינו וז״ל הש״ג. לנו וביאר
 בין הראשונה בידינו ומסודר . למשמרת דבר שם להניח או אדם בני לישיבת אותו

 העומדים העמודים לעובי אמות. י׳ החומה מן רחוק לשני׳ הראיטונה שורה עמודי
 חשבון לפי עולה בן בי שני׳ שורה עמודי אצל והב׳ אדם בני החונמ־,-ץלה*לוך אצל

החשבון. לפי אמות י׳ ג״ב מהראשונה לקמךדחוקה המבואר העמודים
מונחים היו חלות שתי ב׳ י״ג בפסחים דאמרינן האי?טבא לגג עמודים ב)

 ובן בו׳ האיצטבא גג על שוטחו ה״ד ח׳ שקלים פרוכת גבי וכן .האיצטבא גג עי*
 המשל״ט והביא הבית להר מירושלם ישראל שעלו ער בתיקונן ירדו גבי בתענית

 למעלה גג שהי׳ נמצא ■הי/ מקורה הבית הר אמרה הדא ירושלמי בשם מבהירה פ״ה
 איתא בן אמה ט״ו rtoרחוקיס-זה- הגג את המעמידים והעמודים מהאיצטבאות,

 ארדא זה חשבין ולפי חמ״טי ספר הכהן גוריון בן מיוסף העתקה היהודים במלחמות
 השורה שיצא בבדי עמודים םדרים ג׳ ועשינו ,והעמודים האיצטבאות סדר בידינו

.... ■ . ומשרב מגשם שם היושבים על להגן לאיצטבא חו*ן הג׳
ג׳ א׳ בתמיד ברתנן אבסדרה מוקפת היתה העזרה בל . בעזרה אבבדרה

והצגנו שם תפ״י בנין עמודים ע״ג עומדת זו ואבסדרה בו׳ באבסררה הולבין אלו
את
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 ̂ אמות ששה רק הוא הבפורת אחורי כי אמות ד׳ עזרה מכותל רחוק העמודים את
׳ האור. שיכנס אמות ב׳ שם להניח וצריך

־ היד ששם העזרה ככותל בנין מקום הי׳ מימין עז״נ שער אצל בחיל ד)
/ ג׳ פרה , למשמרת קטנים בכדים הפרות אפר כל מונחים  הטבילות בניני - ג
בס״ר. זה סדר נשלם . • לקמן■ המבוארים המהילות בתוך אי״ה אותם אכלול

■ • המחילות ד)
דמחילות. בסוגיא חילוק

 ̂ מחילה א) בקדושתן, ג״ב ומחולקים לשלשה.אופנים, בבנינם מחולקים המהילות
: ופתוחה הבית הר תהת והולכת נמשכת שהיא עד ביותר נמוכה שהיא

 ; הה״ב מגובה למעלה שהיא מחילה ב) הה״ב, קדושת אפי׳ לה אין להה״ב נ״כ
 לה יש הה״ב לקרקע שוה וקרקעיתה להה״ב ופתוחה העזרה רצפת תהת ועומדת
 אין לעזרה ופתוחה בגובה הה״ב רצפת על העומדת לשכה ג) הבית, הר קדושת

 דברי וביאור עזרה, קדושת קודש ותוכה לה שדינן פתיחה בתר רק מחילה שם לה
 •; ופתוחות בקודש הבנויות לשכות ת״ש שם דפרכינן א׳ פ״ו פסחים מברייתא אלו

 ׳: א״ה עזר^ופריך לקרקע שוד, שגנותיהן ומתרץ קודש, וגגותיהן חול תוכו לחול
 ומתרין נקרשו לא מחילות ואר״י מחילה לה וחוי *) כו׳ בחול בנויות סיפא אימא

 ' נצ/ד ופריך לעזרה בפתוחות ההיא תניא בי להה״ב בפתוחות יוחנן ר' קאמר בי
 \ דברי ולדקדק להה״ב, שפתוחות נמי ומתרין חול ההיכל מתחת מחילות ר״י והאמר
 הוי',̂; ד.א מרישא הקשא לא למה ממחיליות להקשות שרצר, המקשן א) זו, ברייתא

 i ואע^׳ב לקרקע שוד. גגה הי׳ לא ע״כ לחול שפתוחה מפגי טעמא ומדתלא מחילה לה
 ׳ למה עזרה לקרקע שוה שגגותיהן כיון להקשות יכול הי׳ מסיפא ועוד , קודש גגה
 r תניא כי לס*ים לי׳ למה להה״ב בפתוחות ר״י קאמי כי כשמתרץ ועוד , חול גגה

 f, המתרץ לי׳ ו^ל,,כשתולק ,לקודש ופתוחות בהדיא תניא הרי לעזרה בפתוחית ההיא
 «הי̂כ11.4שתו^ ־ממחילות עוד לי׳ פריך אמאי לעזרה לפתוחה להה״ב פתוחה בין
״ ׳בפג•׳ זי״.ל ̂רש״׳י׳־■ רבינו דברי וגם ,לחול שפתוחות לי׳ שיתרץ הבין לא ^ ^ י רי  5ב

 נו-י׳5גבי״ ברישא א) נבונה. על דתלמודא פשטא ותמצא יפה יפה פרשינר אומרת
 ; בפתוחות ר״י קאמר כי וגבי הה״ב קדושת לה דיש פי׳ לחול ופתוחה בקודש
 ־̂ ולמה הה״ב "לה^ןףזשת אין זא״ב מחנות לב׳ חוין משתלח קרי ובעל מסיק להה״ב
 , זה פי׳ לא ולמה . אלו דינים ר״י שאמר במה כאן לנו לפרש הקהש בלשונו האריך
 ; דבתר משום פי׳ קודש תוכה לקודש ופתוחה בחול בנוי׳ גבי ועוד המקשן, בדברי

 ׳ פי׳ התוכל מת^•. לשכות גבי ועוד בקודש, בנוי׳ גבי כן פי׳ שלא מה אזלינן פתיחתן
 פתוחים שהיו לי׳ מנא הכפורת ת1בי אמה'שאחורי י״א מתחת ■מהלכות שמחילות

למערב ■ -----------------
 מצאתי לא בי לבי לראכין *)

. רש כק ק ו פתוחים שתיו מהם. ןר,י'
ה ם: ל ואו.^י ביע״ם כזו ל ״ ני ת ר היו ג %* י פמיב־ן אולמו
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כדהמודד

 כי נראה דיורןנו ולפי . היו ודרום צפון ודלמא למזרח פתוחים היו דלמא למערב
 ידוע כאשר , וכיור נבון הבל והוציא זו ברייתא בדברי דבריו את שקל בפלם

 ברישא לי' כשמתרין א״ב , מהעזרה גבוה וההיכל מהה״ב גבוה היתה שהעזרה
 שוה ופתחה שהריצפה תוכה א״ב קודש הגג להבי העזרה לקרקע שוה שגגותיהן

 מדרון דרך הי׳ דהפהח מםיפא לי׳ ופריך מחילה, מטעם ולא חול הה״ב לקרקע
 אויר כנגד עומדת שאינה משום פריך לא דסיפא ומגג מחילה, הוי ואז מחילה במו

 מחילות ר״י אמר לא ע״.׳ הה״ב לקרקע שוה דרישא ופתחה שתוכה וכיון העזרה,
 שנל ל״ ומתר״ן* הה״ב, קדושת שקדוש ז״ל רש״י ופי׳ דב״ע אליבא נתקדשו לא

 ב״ק שילוח 'רגבי ז״ל רש״י וביאר להה״ב בפתוחות ר״י קאמר כי א) תירוצים.
 יבול אין כי הה״ב תחת נמוכה המחילה הי׳ וא״ב אמר מחנות לב׳ חוין המשתלח

 לעזרה בפתוחות ההיא תניא כי ב) םל״נ. ר״י אמר ובזה ,שטבל קודם בהה״ב לילך
 רסבר המקשן .בסבה־ לא ביאורו וזה אזלינן, פתיחתן דבתר משום דל רש״י ופי׳

 והעומדת מחילה הוי לא הה״ב לקרקע ששור. ביון העזרה קרקע תחת העומדת
 מחילה הוי זו אלא מחילה הוי לעזרה מדרון דרך דפתחה כיון הה״ב בגובה

 פתחה דבתר משום רק הוא קודש שתוכן וזה מחילה הוי לא בגובה והעומדת
 גבוה ההיבל הרי ההיכל מתחת אח״ב לי׳ ופריך לעזרה, ^בפתוחות וסי^ לה שדינן
 לחול שפתוחה ומתרץ חול שהוא ר״י אמר ואפ״ה לעזרה פתוחה ובוודאי" מעזרה

 להיות צריכין הם וא״ב דוקא ההיכל תחת היו שהמחילות כדקס״ד לא ז״ל ופירש״י
 ופתוחות הכפורת אחורי אמה י״א מתחת מהלכות שמחילות אלא לעזרה פתוחים־

 ז״ל רש״י בדברי הטיב יעיין . הה״ב קדושת לה ויש , הה״ב קרקע עם שוה להה״ב
בעש״י. אותם לבאר נתחיל עתה1 ע״כ. ,כדברי וימצא :•
 קבר מפני כיפין ע״ג’ כיפין בנוי תחתיו הי׳ הכית הר של אמות ת״ק כל א) •
 ע״ג העליונה אוטם מכיפה למעלה כיפה והוא מבחירה, א' פ״ה רמב״ם התהום .

 ארוכין היו ג״ב והכיפין ההר כל באורך נעשה האוטם ואם,הי' התחתונה, ביפה
 דתנן ו׳ ג׳ דפרה ממתני׳ בזה דקדקנו מרובעים, היו והכיפץ- ר^ן^^דים הי' או

 אלא נעשה לא דשם וכיון כיפין, ע״ג כיפין המשחה להר עושין*^קת!'ב היו *וכבש
 אלא כיפין, ע״ג כיפה למימר לתנא לי׳ והוי םגי עליונה כיפה דבחד גשר-להלוך '

 נעשה וכן כיפין, הרבה ג״כ העליונה והיתה מרובעים והכיפין עמודים רק שנעשה לאו
 באדמה מחובר שיהי׳ אדמה מזבח דכתיב המזב»נ-ימשום חדן«ימר^ות הבית הר בכל '

 ממקום חו*ן לרחם ומצפון למערב ממזרח הולכין הכיפין סדר נמצא כיפין, ע״ג ולא
מהכיפין,. למעלה היו והמ!*וילות הבורות וכל -והשיתין, המזבח '

ושיר, זמר ומלמדים כלי,שיר שם נותנים שהלוים לשכות ב׳ הי׳ תחתעז״י 0
 כרוחב רחבם ,לשיר ואחד לזמר אחד ב׳ ,?!זהיו משמע לשכות ומדתין ו׳ כ' מדות

 ומדיחין שפרווא ל״א יומא התום׳ דעת ולפי כ^/זעזרה כאורך וארכם אמה י״א ע״י ,
 הפתחים בהג״ה. כ״ג סי׳ פ״ה תפ״י ועיין הפרווא, בית עד רק ארנם הי׳ מהילות היו ^

. השיר וליטער לחיל לכנוס מסלול וכן לשה^׳ג, תחת לצפון ופתח לעז״נ היו
חל בור הי׳ צפון לצל כהנים בעז׳ ג) בלשכת הגולהי־ותוא בור ונקרא ג

הגולה



המודד
להם. הנצרך ולכל לשתי׳ לעזרה, מים מספיקים וממנו סי׳כ״ו, ח״ר הגולה,

 המקואות מקום לידע אנו צריבין זו מחילה להמשכת המוקד, מבית המחילה ד)
 ער אשר שם, הי׳ כבוד של וב״כ א׳ א׳ בתמיד כדאמרינן הרגלים את להסיך ומקום

 אעפ״ב במחילה שהי' אעפ״י הבבוד מצר והנה ,זו מחילה להמשיך אנו צריכין שם
 חו*ן יצא ב׳ כ״א מזבחים ראי׳ וקצת הבית הר תחת אלא עזרה בניני תחת הי׳ לא

 ששם הוי מזרחית דבדרומית ומסתברא רגליו, את להסך שיצא ומסקינן עזרה לחומת
 בררום יצא בעזרה ההולכת האמה וגם לפרש, מערה ולמם׳ המדיחין לשכת למעל׳
 אחד שם ג״ב הי׳ מקואות וגם הנחל. ער סילון לעזרה חוקי הי׳ ובוודאי קדרו־ן לנחל

 ' טקוה ג״ב הי׳ במחיל׳ ולמטה ,מלמעלה והם המים שער על ואחד הפרווא גג על
 התנא חשבה ולהבי מבפנים היסוד בצד היתד. זו דמקוה אנא ואמינא שם. כתמיד
 תמיר דמתני׳ כסררא בחוין הי׳ ובכש״ב הטרור׳ אבל העזרה מדידת בין במדות

 דרומית מקצוע ער החיל תחת ויוצאות בביהמו״ק מתחלת המחיל׳ נמצא . שם
 והוא דכ״ע אליבא לישבה בעיני ישר הבירה תחת הליכתה וסרר עזרה. של מזרחית

 תמיר בגמ׳ מראמרינן שמו, ובירה הבית בהר יש מקום ביומא דס״ל יוהנן לרבי אפי׳
 ל״ב חדן משתלח קרי ובעל נתקדשו לא מחילות יוחנן לרבי לי׳ מסייע ב׳ כ״ז שס

 , אליבי׳ ג״ב דתיקם הציור את ציירנו בהא מתוקמא אליבי׳ דמתני׳ וכיון מחנות,
 שהיתה הפרה את השורף כהן גבי מציגו בירה ומקום ממילא, אתיא דר״ל ואליבא
 ער המוקד מבית זו מחילה הילוך נמצא , שם ויומא א׳ ג׳ פרה מזרחה צפונה
 הגולה בור בין העזרה תחת מתעקמת היא ומשם החיל דרך פלהדרין לשכת

 ולהלן, דרום של החיל תחת עד עז״י תחת או עז״כ כל תחת והולכת השיר ללשכת
^ ררך המוקר מבית נמשכת נמי דרבנן דאליבא דאמרינן כיון תקשה ולא ^ .^ חי  ה
 לא' בתמיד רגם לנו וראי׳ אהא פליג לא דראב״י אמרינן ע״ז ראב״י פליג זה מה

 הא אלא ,כדאמרן הבירה תחת מהלכת היתה בודאי נמי ולדידי׳ ע״ז, דפי^יג מציגו
 במקית אלא מזרחית שבדרומית במקוה טובל אינו ב״ק דכהן לאשמעינן אתא

 ג״כ מושכת והי׳ י״ר סי׳ בח״כ הובא מקואות הי׳ שם שנם מזרחית שבצפוניה
 ע%<^ ג״כ 'הי׳ ושם בעז״ג שהיתה המצורעים לשבת לנגד סמוך עד קטנה מחילה

 אלע דמדות אמתני׳ דתמיד מתני׳ פליג לא ולפ״ז *). בשבילם ובכש״ב מקוה
 ואז רגליהם את להסיך והולכים’ ועמידתם הכהנים שינת סרר ילמדינו דתמיד מתני׳

 י אבל , שם הי׳ כשב״ב כי אהא ראב״י פליג ולא הבירה שתחת במסיבה הולכים
 בהר^ שהית׳ בבש״ב הביא לא ע״כ אשמעינן. העזרה בניני סדר העיקר רמדות מתני׳
 ,ההולכת זו מהילה עור ראב״י והוסיף מחילה אגב הביא קרי דבעל וטבילת , הבית
 - רחרעז׳^■ נאף י, איי ט״ז יומא הוא אליבי׳ דמדות אליבי׳, זו משנה ג״כ ואתיא בחיל

 דיוצא וכתב שס בהג״ה ז״ל הגר״א עליו העיר כבר כראב׳׳י הלכה דאין כתב ז״ל
 שהשערים ע״ז וקאי הם ראב״י דברי ולא ,המתחיל דבור הוא בטדי לו והולך

י . דתמיר במתני׳ דמדות ומתג^ נפתחים'

ת כסא ה•׳ בר.-ום ן ו: בצם־ן דב־ן א׳ י׳־ט כיוצא סיכמע וכ; ')
^ן ש ה



כההמודד
 שיהין יוהנן רבי אמר בנ״ח רבה אמר א׳ מ״ט בסובה אמדנן השיתץ, ה)

 תקשה דלא היכא כי בו׳ דור כרה ועליהם שם רש״י ופי׳ נבראו בראשית ימי מששת
 רש״י ופ״י הוסיפו שיתין ב׳ ס״א בזבהים אמרינן השיתין ומקום ,נ״ג שם אדר״י דר״י
 אמות ד׳ שני בבית וכשהוסיפו זוית י באותו המזבח אצל הבור הי׳ שלמה שבימי שם

 מערבית דרומית בקרן המזבח תחת השיתין מקום נמצא המזבח תחת אותו קלטו
אמות, ד׳

 מוכני עשה קטין בן א׳ ל״ז ביומא דתנן ,הביור את בו שמשקעין בור ו)
 משוך השיתין אצל עומד ,לי׳ משקעה דהוה גילגלא שם בגם׳ אביי ואמר לכיור
 ירושלמי הזה, לבור וצינורים סילונית ע״י עיטם מעין נמשך והמים ולדרום, למערב קצת
 לשאר וכן א״ ל״א כיומא המים שער על ב״ג של למקוה נמשך הי׳ ומשם שם,

מקואות
ד/ סי׳ לעיל מבואר המקואות, |)

 פסחים ,הבית להר ויוצאות הכפורת שאחורי אמה י״א מתחת מחילות כ׳ ח)
, מחילות והתניא המתחיל דבור רש״י א' פ״ו

ד״ה א׳ א׳ תמיד המפרש לקיטוניות, פתוחות ביהמי״ק החת לשכות ב׳ ט)
,כיפה

 שהלכה ומסתברא ב׳ ג׳ מדות להדיחה, העזרה כל ברוחב עוברת המים אמת י)
 מזרחי,של בצר וכן ̂ הדמים משם להדיח והטבעות המטבחיים בית של מזרחי בצד

 האמה ;זז־,. מזבח של דרומית מערבית מקרן הריצפה תחת מזהילה הי׳ ולפיכך מזבו/
■ / כ״ה סי׳ שם תפ״י האמה, לתוך זו בקרן הניתגין הדמים שם דרך ושוהתין

̂ע׳ אחת לשם שיורדין במערבו למזבח הכבש בין קטן לול ^יא) י י י  לשיתין שנה י
א׳/ מ״ט סוכה ,המזבח ע״ג אותו ושורפין ומעלין הנסבים של הקרוש היץ ליקח

 שזכינו וכשם נחוח לריח מאמרינו נא ויהי׳ וקיימנו שהחיינו
y■ רצון יהי כן אמן ב״ב הצדק גואלינו בביאת נזכה'לעשותו כן ^^!יר.אותו

. הטעיות לוה ■ ^
 — והוא וחוא כ׳ שורה א׳ עמוד ו׳ דף — שז?ג׳ צ״ל שה״ג י״ג שורה־ עמוד.זי ה׳ דף
 שם «״ל שם כ״ח שורה ב׳ עמוד ז׳ דף — לעז״נ צ״ל לעו״ג בהערה כ׳ שורה א' עמוד ו׳ ד!*
וד' צ״ל אמות ד׳ ח׳ שורה א׳ עמוד י״א דף — ויראה ציל שיראה כרי ה׳ עמוד י' דף
אבל צ״ל אכל ט״ו שורה כ׳ עמוד י״ב דף — י״ג ביף נדפס ומ׳׳ה מ״ד לסי׳ הערה י״א 5ה

 — ננסין צ״ל ננסי כהערה א׳ שורה א׳ עמור י״ג דף —עד צ״ל עם בהערה ג׳ שזרה עמ^^'ב׳ דףי״ב :
31jy» j שיביאו צ״ל שיבואו י״ח שורה ב׳ עמוד י״ו דף — הד׳ לאחר הציון—

המובאים צ״ל המבואים א׳ •צורה כ׳ ע׳ י״ט ד׳ — שם דבעליה צ^ שיצם י״ט שורה א' ע׳ ל׳יי״ט #



 — העתיקים צ״לי הישנים ג׳ שודה א׳ ע׳ כ״א דף — א׳ כ״ו צ״ל כ׳ ד׳ כ׳׳ב שורה ב׳ ע׳ י״ט דף
 המזרחי צ״ל המרזחי ג׳ שורה א׳ עמיד כ״ב דף — עומד «״ל עומדת ח׳ שורה א׳ עמוד כ״א דף
 — בבנינם צ״ל כבנינם ח׳ שודה ב׳ עמוד כ״ג דף — הניוד צ׳׳ל הקיוד ט״ז שורה א׳ עמור כ״כ דף
 כשחילק צ״ל נשחולק כ״ג שורה ב׳ עמוד ביג דף — גיב צ״ל נ״כ י׳ שודה כ׳ עמוד כיג דף
—עמודים צ״ל עומדים כ״ה שורה א׳ ע׳ ב״ד דף—האוממים צ״ל האוטם כ׳׳ד שורה א׳ ע׳ ב׳^ דף
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