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ת מ פ ס ב ה ר ק ה ה ב מו ה ה  ק״נ
ה מ כ ה ח נ בי ה, ו ר תי קן י ת הז בו שי  מי

• צו < ש"ן ר ר ת״ מו חכ א הגי ויג

JW ק פיק«ד« ,וביען 7 ש  ,ה* ri<9 ,מ
, ימעים ושני , לב עשמסי ישרים

 מעני , פעמים שני סיממשק משכן ממשכן
 כעילס קובה ,כן על #שר ,ישראל של וגנינימיהן
 שלא עסקרבו, ישראל, עלינו,בניי ומכופלת

 , עולם ועד מעתה ורענו, מעינו,ומפי ימושו
 ,נפה עשרה כשלש ולנפות! ,^ על להעלותן

 כהן עמוד עד במקרא, ולהכין שכל/ בשום
 ,נבר P יכו ק, כק הנה ,בעזמו ותומים לאורים

 בתבמה, לב t נר התורני ,הממכר מעלת , • ירא
 קיימא״כמיזמתר, של כקשי נקשי ,כשנים <ין

 םימ/ידאק בס דלית כמרנניתא /13 בתבל־י אמו!
 «א,1מרביןתודסכק'קגזריצ^ע אוברו, ?'היא
 דלא .תדירא קביבאליס דאורייתא יקידא נברא
 ̂ ישבות לא ולילה עמם , מעומיס נרסא פסיק

 5וע . ימדו^ ייי^ייז 6ו1•וw^י ̂‘יו«1&ומי
, תלוי שהצל עיקר יתגדל פן  P בוסעמידו מ

 וצהרים ובקר ערב עליהם עימד הרבה, בנלמידים
 בק׳ק לגלויי דעבידא נמלתא ,ואמונה כאמת

 ,הרקיב העמיק ,סוס כהיום ויהי ,לנ״ל בוריניא
 בקיכורו , הלכות סל פילים ,ונהיר נהיר כשכלי
 ,השנים נטמם עמן ונימוקו ״ כפירושי ,הלוה

ה ישראל, בקיב שמו ויקרא ש ק , מ ב ש ו  ח
 ,המשכן על ימנוקנת נק אור הא״הל את ויפרוש

 כי ,בדיק יהיה עילם לזכר ילמען ,קנו עד ובא
 - סאמרגתיו , וגמרו נמנו ניתנת הדק שירת כן

בספר!יוסקו יכתבון ושמיליו, אמרותושהורות,
תי אמר ולהדפיסו ,יקנכין ועופרת ברול וכעט  וכהשכמתי ,קיליה יישי , טבא לפיעלא , א^

 גוירה כגזור , יעא ק׳קויניב״זס פה אשר , דכללותנר״ז ̂ ישיבה רבכי מעלת אלופי, ובהסכמת
 אואשה; איש יבזצה, ישראל כשם אשי כל על ואל, יבהשמליפן היא גוירה כולהקדא לגזירה,

 אל יה קבור השלמת מיום מתמילית רנופזת שכיס עשר ומן שלמשך ,שיהיה מי יהיה ,גדיל אז ,קטן
 ה פאת ברכה ע,יסא ישת בהסכת עליז וסלוקבל כד"ו המחבר מעלת כרשות לא אם ,הדין ספרא ידפיס
ם זיניניאא פה :כ,אכור1ט ברכת תכא יעליי ^י גש:ת ,מנחם לחלש ,יום הששי«ב י כ שבן, ו  לפ'ק מ

, היוס לפניכם נותן אנכי אשר הזאת כתורה ,יוגסלר
: זלהן ,ני?נח יש׳^יה בעמוה״רר ,של^מה ,שכהס הזקן ,,קברייא דמן •ועירא

ת מ כ ס ב^א ה ס חמו ש חכ ^ םSה ל' חכו  ו
 תור׳ שהרביץ מאוסטרא if א מוהר״ר
<ק אמשטררם םפררי׳דק״ק בבח׳״ם  ו

אג • >צו ה  , הנגבה ונוסע הולך ,עברי מידי
,ב תוב ק עס ליחשליס לעלות

 פירוש ,שפר אמרי הנזתן הספר וס לפני הביאו
 דדך כליו וכל המשכן מלאכת על ומתקבל נאה

שה שמו זה וארוכה קנרס שב מ^  והוא הו
 אשרה מחשבת מלאכת ,ובמלאכה כקכמה עשוי
 אטליא מכני מיוקד ,אקל קבס קבר אשר ,עורה

 ריקי קו עמנואל רד מיה המופלא התורכי סאביך
 עמו אתו להסכים בי !הפנירו ,דודנו מק״ק נר*

 רוב שראיתי ומאקר ,הדפוס מובת על להעלותו
 כיהואעעןו הגס מוזסדי׳עלאןניפו, דיכייו

 עפי סשמננתי ס4מה1 .פקפתקארבהאיכות,
4P«?* תורתו הוה, המקבר מעלת כי , אמת 

 אין כי אף לכן שמיס,, לשם וכוונתו אזקטת! ׳
 לרוב אפס ,המסכימים פן להיות מעלתי וה “

 , הניכרים הטעמים ובבירוף ̂ ההפנרה
 עם אמרתי יאמזר , מפינתי מגדר pP יג^מי
 ,ואונו סקו רב כי ‘עליו ידי שתי לססוך הספר
מזן וראוי  דברים כאלה הרכים את לזכות ו

 דבר* כה הלא ,מונס מעייניתת הדברים,ויפונו
אח פה ולועדיה.סקותס התורה לכבוד צי  ויגי

ב ר״ק סיזסעש״ק  מס!• אלס ולפרט לסדר א
̂ ליצירה בני<שראל

ם עקטן א: אפרי ר ט ס ^ו א הג כ
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ה כ ל  באתי ועתה ,ותגיד וחוזר ,תגיד סאיןאדם ,יוצאת ותורה ,רווחת ה
ס  חוכר ,עליך אכו יןזבלים ,אומרים לאחרים לאתר ,אלה כדכיי

 את לחזק צדק,; סרוסופט לאיס שתך מי ,המתים אל ודורש ,כאכוירעוכי ,חכר
 מראשון, תרוס ככור כסא תכלת, סכלה כטלית אוחזים שנים של ,העליה הכית כדק
 ולהשיב ,כעכין לישאל דעת כך אין הלא ,ואהליאב בצלאל , עליון כסתר יושב

 פריק אסר ,מסנה סחרי שיתא על שחברתי עגיות דקדוקי כספרי ככר כי ̂ כהלכה
ם כי ,ודעת טעם כטוב כתכתי ,הדפוס איר ,ראהו לא  ,טוב לא כפס ,דעת בלא ג

 לאיבו שמחה כי שאף תמכה, הכאה אתה לזרים ואין בה תשתמש לבדו האדם היית
 כדבר טעה ואס ,כרכה אתריו להשחיר ,להזכירה טוב תה בעטו דבר ,פיו במענה

 חייתי כחיים ובעודו ,גבולו המכיגים ,תירה סל המלחמה מעורכי חוזר ,משכה
 אחרי לאחרים,להדפיסן למכיחן ספרים כן,בכותב שאין מה ,המעיות את לתקן ^כיל

 חיז ,רואה ארם הנגעים כל כי ,ארעתיה ולאו הדעת כשיקול טעה שלפעמים ,מותו
 דעל כיון וסנשתא , יד בו וליגע התת אתרי לספי־ ארם בכי ויראים ,עצמו מנגעי

 אדם ובכי ,עמו ונימוקו ̂ נכונה ר3ד שהמחבר , מסתכרא איפכא ןלפעתים על,
 שלא לאדם וזכי; ,שעמה כלמה יסחיתון הסחת מותו ואחרי ,דעתו סוף על יריו א5

 בטעמים כג״אלכקוסיותיהם,כיהיהבידולתרצם, היה לא סם היה בפניו,ואלו
ס , להם ולא לו הגלויים  הוכאכריה ולרב פפא לרב רבא כוחלץא״ל וכההיאדפ׳י

תקרעוניה לא פירכא ביה וחזיתו לקמייכו רירי דדיכא פסקא אתי כי יהושע דרב
לא ,צחחדמיתיז «-* fn/ritr to צי p̂T> tfri עד

 קרם הוינא לאי תקרועכיה לא מיקדע ,מיכייהו תגמרון מגמר ולא תקרעוכיה מיקרע
 חאותע״כ שעיניו מה אלה לדיין דאין מיניה תגמרק לא ותיגמר טעתא לכו אתינא

אף כמחשבה עלה ולכן  באור להאיר ,לי אדם בינת ולא ,מאיש אנכי בער כי לפני,
 על חי בעורכי ,עשיתי אשר עייון מזכרת לזכרון ,כתבי בין שתתי אסר את הדפוס,
 וזה ,בבה אומר זה כי ,טעיתי אם עיני להאיר לי עדיפא דרבים זכותא כי ,האדמה

- אמת בדרך ינחני וה׳ ,האתת מתברר הפלפול ומתוך ,ככה אומר

ל ־ ז ר  שלא שמתוך ,לשתה שלא אפילו ,ומצות בתורה ,חרם יעסוק / לעולם א
 עימד שבעודי ,זה בחבור ̂ ובדידיהוהעוכרא באלשמה, לסתה,

ת טדיאסטי, פה מלמד הנערים על פ פי  לעשות, הוצרכתי ,טעמה להבינם תרומת, כ
 בא ̂ חפק יחיאל כר אורי אברהם בתר .מתן ואיש ,כקלף־קטן , אפוד תעשה

 כה ה ,למולי המסכן מלאכת כל ,לי עיסה אתה ככה אם ויאתר ,מעללי אלי,וראה
 הטלה לעשית ועלי , לך נתין הכפף לו ואומר ,יותן ככי ויהיה ,ומתן מהר מאד עלי

 הכקר^ עכ כייר , יד על תיד (לקחתי ,מיד קיימתי נדרתי אסר ואת שכלך, בעיני
 למפעלו, הראויים כליו וכל ,לו סביב סביב והחצר ,קטון המשכן את ועשיתי קרטון

• ומפרסת הכתוב על מעשיו, ויסיתי
וי(תר



^  I s u  \

ר ח א ̂  כנגדו עזר י5ב ,לערו היותו טוה 6ל כי ראיתי ,זאת עמתה ידי ו
 כמחסכה זס,ועלמהזה,ןעצה תה אדם/לדעת לכל תספיין מפירוט

 כראותי מהי ,וכליו המסכן דיני כל ̂ החצר טכתיך ,הפנוי הקרטון על לכתוב ,צפני
 אליבא , <פצריכיםסעדלתמכם , דכ״ע אליבא ותלתס הדברים כזית כל אין כי

 לעמית טטוג בלבי אני אמרתי ,הראיות כל מהכיל קטון החצר ומקוס ,דהלכתא
 המסכן במלאכת געסה אסר המעסה כל בתוכו ולכלול ,עצמו כפני קטן חבור זה על

 בקרטון לעסותם סא״א הקרסים, בעובי הנסתרות ויהיו סוף ועד מראש , וכליו
,למבין נכוחים בטעמים ,בנייר גלויות ^

J  סחדסתי פסח סדר סימן על כאת רמו והוא ,מיכה סמע תרתי חלא 3
את, בסנה ה/ הספר וכעתסהתחלתיצחכר הז  חזל סהיהביתי הז

̂ פת זהכתבתיו סמטעם ,פסח סל המועד כסמו כי חושב מעשה הזה החבור לפניך ה׳ בסס וקראתי
א,סמלאכת כן י ספי׳תעסה המסכן הו

 זה ואף ,במקומו סכתוב כתו מכאן וארי מכאן נסר צורת הוא קרא רקאתר ,חושב
 ותירוץ,2קסוא סוס בלי לע׳ד נראה היותר כנסר קל בלסון כתבתי סבפנים הוא כן

 על הלשונות ולייסב ,תדכרים עקרי אתר לחפס כארי להתגבר הוצדכתי ובפידוס
 ומטעם ,הדברים לערבב סלא , והפכים הפירוט כאחד לכלול רציתי סלא ,בוריים

 אחין פיסקא תהא חלא בעכיו ^ןדרתים ,לקיקות רקיס5<ה / לפרקים חלקתיו וה
ם ,להבינן לפסקאסלאחריה צריכת גי פ ה  עכר כי , ידועה לכוונה ,סמוכה הם ו
̂^ מלכם ^l> ^ז ה Sי סו vלתפfצןו«ו^«ניחמ^(ןיM<6רא4 ע בו מו ^נ מנ ו טז  לי ז

’ :רצון יהי כן חמן ,בתוכם יסככתי מקדס

המחבר התנצלות
 איזה כפירוס הוכחתי הראסוכים סכפרקים בראלתו ,סומע יחסדכי ואל

,הוא טכן במדרס כך אחר סמצאתי כתבתי ואחריהם ,תסברתי דברים
 התפודסמיס,להראות יזל בדברי סאיכזסלי,וכלסכן בטלית מתלכסח״ו טאכי

 בטלית במתלבסיס אני מואס ואדרבא ,יהיה ולא היה לא סח״ו ,גדולתי תפארת
 ופירוסם, הפרקים אותם סאחרסכתבתי היה, כך סהיה תעשה אלא ,סלהם סאיכת
 כבין זכסהעקקתיהספרעל חתכו, ידעתי לא סתתחילה המדרש ל'אותו נתגלה
בי כל כתבתי  אותי וליישב לחזור פנאי לי היה סלא ,דברי לסיוע תקומו על מתנו ד

 גמכת הוא בידי והזיון ̂ עלי רמיא מלאכת'ח' כי ,המדרס אלתו פי עצמו,סעל הלסון
 עיני ה' האיד סככד אחרונים שבפרקים ,הוא סכן תראה הלא , לילה וגנבת יום

 לעסית יכלתי סלא תת ,דברים בכמה מתחלה עליו יתדותי תמכתי ,מדרס גאיתי
ה' בעוכותי כי אחר,והוא מטעם ועוד ̂ שכתבתי הזמן תטעם הראסוניס בפרקים כן

סס



הטחבר התנצלות
תי חשי^כתת, יגיתהמת^תנעבי מיזפצי 00 תס  מחםכתי ,מצמיצמת ןפ

 הצמכס זיכיז1 איזה כלסון כתכתי זלפעמיס ̂ ות על כי מטייה <הםכחה ,מרווחת
 ,אחר כלסון תסוא הלסזן ובתעתקת ,להתלח׳מאתהי^פיא 1א דכר, לרמחאתה 15

 סכטכות לי וכמדומה ,התיכה לאותה כתכתי טעם כר,1ו איכי אחר,לפעמים סיום
 כמה לי אילע כן. כי קלקלתי סתקגתי וכת^ ,מועיאת-אזתהלחון והנני ,̂יה כתכי

 אחר ללסון מתמים פכתכתי אחד לסון לסנזת ,בעצמי מאמץ אכי אין ול^ פעמים
 לכ^ אזת^ יחט ואסר ,עי כן שכלבי ,מדע א9ה לכות וכוחך ,לי דאפפר היכא כל

:רמן יהי אמךהן ,להם יעסה כך זכית

המחבר אזהרת
 לשמוע אפשר שאי דכר ה1ה בשפר תמצא המצא אם ,ועמ^ אחי
 הוכחחיז אם אף לתיזif *הא̂ר W המקוכלת האתת דרך פי על

 הדבר אותו כי ,האמת על מזדה הסאמתיות,הכני שלכאורה אנשיםוראיות, גש^כם
 הראיות! ממני,ושאותם הוא p הדבר כי לרבים^ צערי ומכ^ילתומוייעאכי בסלה

 זזהיאי כי ,לעברת! כח כי ויתן ,כתורתו עיט יאיר ה' ,אצלי מובטח כלתי סם
: דמן יהי כן אמן וכשתתיר חחי מגתתי,לתקןכפשי

ר^ו i< <לןץ ז / p ’ n c i r T > i ; s ׳ פ עיני מ ^99פי9^( > ן מזרהפראל ̂ מכ^ן^רגמן 30תו מעטה מן^^מאזפער ג
 קברו ̂ כמדדונסמן זכקנריי כסימכיי מאיואיליויכליו מעקההעשכןאשרנגגוזנקמן

 1עמכק רד פוה המופלא התורני!תקכמוני העגני וגאקן,עדינו יפר קסיד איש מקוע עמיר ppp יגמיר
רז, קינ רי  בענן לחקקו ויאז יאי אמינא ,נקמץ כרב והלכמא ומסקנא כינהו אשרהלכומיודיפמא מי

r< רכים ילקטו לפען ,אמן האיז כל את תורתו ככול וימלא jpMp לקיזת גריל f הלולים קדש פדיי 
 בארור ליקים ,הימן סראשוניס גבלו אשר במסד רצותו בלי להדפיסי גבולו והמשיג ,נממן <טע

 לתלפיית כנוי עינינו ותחזינה , אלמן יהיה לא ומאלקיז בטח ישכון והשימע ,סן קור חייי ילטלקיה
̂ אמן ידי מעשס ̂ דמן וקבול ונקים של ,מקומן

• אלול ד״ך כיתב ̂י יחי^ בבה״ר יעיSאוטו דוד טמו^ ,מאן צעירממנירי
ת ויהי ̂ ושנת כסדר לו כ ׳. ממם עד ספל על היאת סתורה דגרי את לכתוב משה כ



r»T למק «וי •סאד© יממיו אשד , םח0 סדד לסימן ̂ r

n רח^נד^מתיא כרפס זרהץ^ ^רט r a , ך מרוד ר ש^חן ̂ מ
״ נרןגח הדר , ברך *פון , עזרך

חסמים,עם עצמך,מסעת קדש
אםחןםה«אדיבממםזיך י

<,כמ״ם,לא ממקדסין  אלם^ יפתה עלי
ס  ̂ אחד ויתןעיציו,בכיס ,וה בכו
^ן ?רחץ  נעלםל״ה במ״ם ברכה, בלי י

סד,לדחוץ^יס^קידם סטנב  וי
fftj חחסמיס^

ל כרפס האטה,^פכעםתערלבעלם ו
ד’כמ1 .  היאססדפייימוו^מסי ל1ם

מ סמתילעת ב סבתי  מסרן סימים בדו
ף ילחמיגית עולה חאיץ עי ה ק  כעל ס

 האדמ^ האדם,הכוצר״מן זרע בכפים,ק
 סזוכה ^לסa עוצחלתדדסס ,סבגיפה
 תעזן> ככסד אסר ,מתעל אלוה לכעמת
 סגולת יטבול ואם ,לילה בבל בסתיס
 בורוג^ התרבה אפיו הכקדא אכרפס
 עצתו ויסהה ,להצמית םסגילתו בחומך

 אמתו תודיע עי* יזייע ולא ,הבטן <ל
כתו ,זכר ̂יילדת אסתו תהא אז ,תחלה

 סל באס ליבכס מניחו אבמו ^בדהם
 תחזירין סחואהעדלה הינם,זחצ<וקקטן1

 ̂ מנד תתנו אסר בעפר למקומו אותו
,עליו נאמר ואז

 מהול סהוא סביון ליעקב דבריו סגיד
 ללמדה תור׳וחייב ללמוד לו הותר

 סהעילס עמודים מסלסה אחד הוא עי
ק עליו עומד  צדוךלקוים^ ו

 ומסימן הידים סרותצק והוא דחזגדי
ם על עליה  בפי בכקיון ארחץ ס

 < את לבוץ ה׳ מזבחך את ינאסובבה
 העבודה במקום אליו,סהוא ולהתפלל

 הסכי,ומצות עמוד ,
 הס^סי לעמוד רמז הוא סזגו! הניא9

 חסדים דתייינוהגתילות
 די לגמי בהתציא לקיים אדם תחייב

 סלוקתים מהו ,לו זחסר אסר מחסורו
 בתתומ העסירסלם סלמהדהיינו תמצה
עסיר כי עוני לחם הפרנסת על ועומד

 חגתי! ול,ולוקחיםאנתםיחד0י»ימ0וגר ,האדמס פרי בורא זיבדך זל ־סאמרו
 ליתן כדי לעני עצמו הממציא העמיר הנמב זיברך לה' הודאה סיתן דהיינו

הז ,לו צדקה ד6הנו הנן האדמסהוא סדי על והמטיב ת « ,סבה חסדים ממילו
מן לחם המוציא ,הסלמה על ומברכים עמו , עpארמס<ק הנקראת לאסתו לו

 ואו היא עולם קרקע אסתר זל סאתרו
 אות והוא האתכע״ת, המצה סיקח יחץ

 ויחלקמ הסוקים סכין קרס ברית
 חציו ,ערלתו סיחתין יומא , לסתים
 הנותר קדס כרית אית יימא ,הגדול
ף  הוא המפה,כי תחת ישמרהו האדם כגו
 טרוקון1לכסותי,.לאפיקותןג וצריך ערוה
 און המילה ^סבוכות ̂ נורא תן אפיקו

אברקם .

 ותאכילו העני מפרנס סהעסיר הארץ
 מברכין ועלהפחסה הזה, כעולם לחם

 ענ^0 לע״ה הסתורה מצה אכילת על
 העוסה הבייעסיר לבעל תאכיל המעסה

 יק יותר המעסה דגדול בכל־עין ערקת
ע ואם ̂ העוסה  בך פג

 מתוק סתחילתו היהר ההוא המריר
 תר והיפו , ומסית כסיורד

כסועלה



 ״ נסמה 5ומט רד1ו1 ותסט«ן כסעןלה
 הנעס׳מפירן'מתיקי' בחריסת תמתיקהי

 ה׳ פקודי אלי הן ,ציפים וכיפת מדבס
 תירת פרה ה׳ ומבית לב מפתחי יפריס

ן פגע אם רזל כמאמר ,תמימה ה^  כ
 תברך התדר/ואז לכית משכהו וה מכייל

 אחר ממכו תהכה כי מריר אכילת על
 יבזה , רבותיכי כמאמר אותי מכצחת

להיית תיכל
 יצר ככגד־ סהיא נהמצה המריר כורך

 את ישתרתם ישיתכין , הטיב
 לידיך הבא מציה ל1י ספירסי ,המצית

 בכל לקין ה׳ את ותעביד ,תחמיצכה אל
בבן ב, יצרך בסכי ל  וביצר כיצרהטי
 בעילס אסריך כן עיסה אתה ואס ̂ הרע

סתזכה הזה
מכל מלכי׳ כפלחכספל עורך ל^לחן

 לך יטוב נכביד בעיפר , מלך מערכי
 כ1ט ברב הבא לעילם

 דהייכו האפוקןמן פרי לךפתאכל העפון
 שמרת אשר קרס כרית האית

 ותהא יבטהר׳ בקריסה
ל מברך  מיון ה ברכת מלא בכוש1^

 ימי מססת בעכביי המשומר
 את תגמור ראת׳יאז לא עין אסר בראסית

הלל  כי ,זכית אשר הנצחי הטוב על ה
 האדם הזוכה וכבוד העיסר מל

 גמור הלל עליי לומר ראוי י|ין הזה בעולם
 אם אי ,יכסר הוא אם אדע אתה אין כי

כן ̂ העכבר חסי הואכגביכה  מהסאין
 אמתיים סהם , הבא העולם בסיבית

 כבר כי , נכצחיים
דעה  לה' ימה בעילם הליכך נ

;מבורך ה׳ סס (יהי

המגיה התנצלות
ן מ  לגמרה הגא תמא ולקרב למהר לכך צריכה היתה סעה הוראת כי זכיען ו
 בהדפסק דברי למלאות הזמן הספיק לא כעת ולכן , זה ספר תורת סל ^״י

 לאורה להוציאם כדרתיאסלמה אסר ואת ,לכאן השייכים סלי יהחדיסים ההקדמה
;אכיר עין כהד^ סהיא ותשועתן בעזהי קריב ובזמן בעבצה

«€&()§<•־

: pjii בואיגו חיים ככמ'סל**רס^ דוד ̂ באמ«נה הקלש בעלאכת ס^ופק ע*
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ך  פליגי ע״ב צ״ח דף <בשכת ̂ ליה ידעיכן < ח כ דף בסבת וכז׳התסכן Uן י
יה(דה דרבי ̂ נחמיה ור' יהזרה ר' בת קרא אמר ,גרסיכן ע״א .

ומלמעלה אמה עכין דמלמטה .סבר מסכן קרוי משכן למשב; קרסים ועשית
ל תיטי® 1'אי ך3רס5ומ’ידועיד,וא’ א ®’? ר ״ןן , ן ן  כ עד יהולכין כלין ־

ם SSn דפייל משכן(עיים מי ל ק,׳:ו ש מ ו ה דנ ד ו ה, מ צבע, א א  יכתבו כ
^ קר!י משבן כ ס ב ; כגכהועשראמור־ז מ  סםכע״א התיספית החלל“ ,

ם מוקף , הזה שי ר ק עצי מ  מחצין(למעלי דסמא של.
,(הזלבין כלין היל י ̂ גדולן דרך , ;;ומדים , .שטים

ם כ ר ם ,לגבחו א ב ח ר  לארכו }
ת ועשר’ ג ;ורחבו  ארך אמו

עניו רחבו, וחצי הקרש^ואמה  ו
 ם ;;שר׳ נותן היה“ ד :אמד־ז
, בזה:בעבין ^יבוגעים.זה הקרש
לצפונו^ ^דעשרים החלל לדרום

 .ונחבא..מרחב ,למערבו ושפנר־•!
ה, אמה המקצעות,^ קרשי .שני מז

 הדרום קרשי בעובי ׳מזח,״ ואמה
פרקא ',סליק : והצפון

 סש יריעו עשר בגין
 עכ״ל;'ל־אמה משזר

 דמלאע׳ לכל׳בברית
 ,גרסי' פ׳יא. המשנן
 ל׳אתה ארכל המשנן
 .*אתלת עשר ןרחב•
 משי ■ר׳ עשר ונבהל
 כ ע א ל ירכל אלמר

 מ לא d'd ובכלליה
 דסקול־וטרי מצאתי

 * דת*ק אליבא אלא
•בסבת לכל' ?רחבל

 כסם סבר נחמיה ור
 אתה עבין סלתטה

 עבץ מלמעלה כך
 היה ר ; : אתה

כו/’כלתןכ סו ר ק  ה
 את לעסית דכתיב

 למסכן.ל הקרסים י
ה נגנ ת, א פ ל ס. ר  ק

לבפ(נ\, \כ' • תיתנה
המסכן ולבלע דכתי י

כלגעיםזה : קיש כ 'יהסכיתלפאתצפלן דףנ״חעבכתבל׳התל׳דתביתעללמי/
 הכ*ל<בי*סי'לאירך(פי' ס בס בעבין בזה ,ע'כ ארכל רחכל.שליס סהיה לה יצפינן

דלא ■ההלא -יחדיו כתיב הא יהלדה) ולד היה.עסרי'אתה: ההיכל חלל שרחב והלא
 דלא זל רש׳י וסירס , מהדדי לסלפיכהל| ס׳אתה היה בקת׳ק חלל ארן עם וארכו

ת ־ , הלא כן כגכהל סיכ1ת א6 .לאילחק ,לפנים א לסלפינתל * ̂ הקרסים ארך מי
 וה,סיעתת אצל זה תכלוניס הקרסים, י ,מלקףמקרסים.לכל' ב :לקמן כת״ס

 ^כגגגי ,?ל סל ^*עביה מכללכים הקרסים ׳ עצי:סטים למסכן ם קיש לעשית דכתיב
 דמפיק נחמיה ללר' ̂ עב'ל ̂ זל סל עביה בילמא איתא הבי גידולן דרך :עלתריס

מלתעג* כך את סלמטיעבין לכסם יחדיל • .וכז' לגיבהל ארכן :ע״א ב ע דף
 ̂ עומרים י׳ ̂ ?ל :החומש בפי' ישי כתב

 לתעל.בקירו' זקוף ;הקרשי אורך סיהיה
 הכתלים.בקרסים תעשה ילא ,התשכן
 לגובה ■־הקרסים להיית'רוחב ,סזנכים

 עכ^ותדארכן קרס על קרס הכתלים
 ועסי ג ׳. ־ ורחבו לאדנו לגבהל;רחבן

 הקרש ארך אמל עסי דכתיב אתותוכו
 זתיריעו/ החלל תמית אתה יעסו /מכי*;

כ יידעינן •;א .

 הלא, רתלתארפשיטא צ״ל ,אתה עכין
 1קראי;סיהי דקפיר לסלפינהד,כיון דלא
 לתעלהגלתטה:לסתנ'למערבו סולת כלס
 המסכן«מה,תעסה ולירכתי לכתיב !כוי

 למקצעות תעסה קרסים ושני קרסים, '1
 וכו׳׳כן מרחב לנחבא :בירכתים המסכן

 מן ,דחלקם־־הכתו' טעתא והיינו !ל פרסי.
פרקא לסליק ;קרסים המסה •

t  I לו א ^



II I f ^

ו א ^ ס הקרסיס א ח שניתטס ילקיס דיס j נקזנים נעכי poS,הניי
הקכזנים דהגריחיס הזא י.נכלן ,יחיל גפיר׳ם כתב כן לכו

ברית בסם כאחד סלסקס הכתוב קיאם רמקום י׳פתברא ,עגלל נקב :מם הח
כ : ג בכקא פי בכיף יעיק יחיד לשון הבדיחי' למקי׳שאר ילתה ,התיכין ■בריח

 היה, עגול ותקיתס
 בפדקץ: לקמן כת׳ש

 כתב כן באמצעיתן
 בעניןחיחקי הדייס

 חבב , הבריחים
 הנקבים דיהטא:וכל

 רשי כתב כן ,זכל׳
 ועיסה :הח/תס בפי'
 לכא קנים חצאי כמין
 גרכי'ליצף א פ בד״ה

 ,זהב הבריחים את
 היה עיסה כיכיהיה

 שפפמת שתי מביא
 כל של ארכ' זהב של

 אחיןיאחרלמ
 בחללן לטתגל ומחכ

 הבריחים^ סכזתדס מקלס קדש של
 לסתי איירו דבתיכלכים א בר למסת כ ע

 מאי כים, בחב ih קרש לכל ר״ל דקתכי
 דם חף רייכו קרס לכל באחת הלא שתי

 הקרשים הטבעת,זלכל את כה מכסה
 דתכל יאתלומ ,לסמלנהבפיגן ארבעים

 בה תככה היה סלא למפני , קאי קרש
 משני לשתים חללקה ,אלא הטכעת את

 שתי קאמד ,בפיקין לקמן ש כח צדדיל
 אמה /אחק אחת כל סל אריה מאי כ דא

 כאחת שתיה חפילל הלא ̂ דקקני זמחצה
 ממעט הטבעת עובי כי למחב' אמה איכן

 • מיידי כחכלריס לראי אא הקרס רוחב3•
 לאלי קרש סל בחללי ̂ דקתכי כמי ידייקא

יבזלקוט לי ה הקיש גבי בחנוכיסעל
בריס

כ פרק
 נקובים תקרשי□בעבים, רS״א א

O באכעעי Su^ נקב il .
Sj , מ דקר־־ ב ר* בבל ךSהד^ו i 

 ^"ועדש' זה כנגד זר׳ ככווניב נקבים ד
ם זדב של קנים צאי 1 בכין שארנ , 

קב, כביב וקוכעס ,אסהורצ*  רנ
ל a כו שנים  ב : קרש בג

 ,דאלו קנים צ^הי הי תוך ־מעביר
ס עצי של בריר- בי כו כ , ש ר  ^ז

ס הי׳ כל ברחב שי ר־ ר אז ב ש  ו1\
 היות נ"כזט%ת , בהם דנירתן רוח

ס , הדרומי וגן ̂ הצפוני שי ל  ש
ט והגערבי ,אמד־! ט  עשר־ ש

»*1a־r * .

 דכתיב ̂ לנל העביר
 ב התיכלן להבריח

 למשמע הקי־סי בתיו
פי' כן ממם בתלכס
.יכל׳ שארכל רשי,:
 איתא הכי יכל נמצא
א בד׳ה  ירשי , פ

 r לברייתא תפס זל
ב על עיקר,אף זז  ג

ב צ׳ח דף ’דבפב  ע׳
 התיכין והברי ברכי
 תנא הקרשים בתיך
ובי' עימד היה בסס

»ifoסאחיג^הקרסי׳ ל
«^«יד»תמי״«גארנים------- -

 ולדרל זלמער לצשין
 לאון הרוחות לשלשת זמברי* נלתכל היה
 היה ובנס , כך לעשלת שיכיל ,אימן לך

 הקלספלת !כתבל • עע״ל תל/לת ככסף
 דקתני דהתלספת׳פליגאאבריית׳דת׳׳ה

 דש*ל כת' הדאס1 בריחים ב' םהיו בה
 הקצה^ אי' הקצה מן דכירלס לתיספתא

 הקצה עד ,דרלמי המזרחי הקצה מן הוא
 לחהברית ל תלככ עיע הצפיניתזרחי

 מפיק יחיד בישלן קרא דכתב התיכין
 להבריחי' הבריית דברי לפי ליה,רה"לל

 רכל ש*מ התיכין מאי!הבריח התכלגי'
 V3 ם׳חשvאעפ׳ישר התכיכים הכדיחיס

 שה© תפני וזעתלב כן כי לסלסה
 אחד' א4 איכס מ ,לול רוחית בג' נתלניג׳

 לאג או אגל זל סברתם פי על ל הג׳ זהל
׳דקקתפינא



ו פי׳מעשהפי׳
 ההרים כין ראסי להכניס דמסתפיכא

 הקליסה יעתי מתיה הייתי ה,1הנכהי'ה
 סליגא שהתישפת׳לא סאפסר <ה(א ,כזה

ו ל אכרייתאסאףהיאס י ה ג  יהא / י
 כ רלסנשהית ,עימד הית ככס דתכא
 הנקכ כנדרי מגע הי' הקרסי'לא כתיך
 נקזך ברקיע כא(יר כאתצע? ע(תד אלא

 דנפסה הים כתוך ישראל בכי במז המיס
 כהם מגעים תמים היי זלא טבילה להם

 פרמן דהבי ב ע ד רף כיזמא ®כדאיתא
 תוך כן זכתז תים תיך ישמעאל ר' הקם
 נאמר כמי ;הבא ,כמשה י־כחיכ העכן

 דה״לל(הכריח .תוך תמיכת דנסקאליה
 ככית כקרשי׳ דכאמרז בקרשי׳ התיכין

 הייכז , הכריחים ככשאר כל׳מי «לא
 י׳ הקרש כעזכי שישקע דכעיכן מלמדי׳
 ̂ כחיי רכיכו דעת היא רזו לי (תסתע

 הקרשים בתיך התיכון זהכריח )ל שכת'
 חמשה פירשי הקצת I הקצה מן מכריח

 בריחים צפ(ן(חמסה לכ(תל היו כריחיס
 סלסה אל! למערב,(חמסה וחמשה לדרום

 הת חצאין סכי העליון הכריח סהרי הס
 היה התיכון אכל התחתון הכריח וכן

 הקצה אל הקצה מן וזהו אמה ל ארכו שלם
 היה בכס ואזל , התערב עד המזרח מן

 סתיה פירשו כתוספות אכל עומד היה
 מרכתכ ,עכ״ל הרוחות לשלשת מפריח

 לאש״ל דהוא משמע פירשו כתוס' אכל
 רשי לפי׳ אף קייס רזל דתאמר אלא כן

 שפירשתי כמו ודאי וזה , מכחותס
h אף ר̂ש ואף באויר עותר שהיה v 

 ̂ החליט לא אחד שהיה כשכת שפירש
 דווקא ̂ התוספתא אותה פירוש שיהיה

 הכריית' שהזכיר אחר כחומש שהרי כך
הוכיר לא שלשה שהיו דמלאכתהמשק

 שהזכירה כמו דפליגאהא הכ״ל הש״ס
 מו כמק כתיש אבריית׳ דפליג ת ביריע
 הוא גם דיודע מפני אלא אינו תה בע׳׳ה

 המורה אתר פירוש סוכלת שהתוספתא
 רלא רייקא כתי רירה פליגא(ליסכא דלא
 לעי הל״ל דהכי ״כותני היה בכס תכא

 עומד היה בכס תנא אלא התוספות פירוש
 כתיבתו ולא בכס היתה דתשמישעמידתו

 כאויר כך לעמידתו לשבח טעם ליתן דש
 יכולים יהיו המשכן סצשיפרקו כדי והוא

 להוציאו לו סביב אצבעו׳ידיהם להככיס
 כבדו מרוב לכך צריך שהיה הקרשי' ק

 היה שבמערב אותו ואף ,ארכו מחמת
 כדי ̂ לכך צריך עפישאיכל אף כך עימד
 בריתיס משאר לגריעיתא ישתכה שלא

 המשכן, עיק׳קרושת ושם התמכייהואיל
 התיכון והבריח , קרא להו דקרי והא
סי מפכי יל יחיד לשון  אכיצו^ יעקב ש

 כתכחומא כדאי לתצרים עמו כשהוריכו
 ומשה כן כתב שבחו ולהגיד אחד היה

 קרא דכתה והיינו הרוחו' לשלשת חלקו
 דלפי וכו' חמשי: ן למשב כריתים ועשית

 וכו* ועשית תאי התיספת' על ק׳ התו פי
 היה סהתתישי ל הל ארכעה , חמשה

 ואתר ̂ אביכן יעקב תזמן ועומד עשוי
 וכתוב ה״שכן חכמת ס מצאתי זה כתבי

 ה שהכריחים המשכן משכת כשם ס
 כ ככגל אתה שלשים ארכם החציכים

 כנגד אמה שבעים ארכו והתיכון קרשים
 הקרשים פאתצע שמשקיע אמת סכעים

 הקצה אל הקצה תן ולדרום ולמערב לצפון
 ידעתי לא ואככי ̂ המסכה תורף ע״כ

 בריחי'דקאמר דחמשה זס*ת איה מקומת
 תזה לתעלה זה , כך הם דמקא קרא

רות שככל התיכון כריח חלק כשכחשוכ



פיחושב־ מעשהפי
 מסכה באותה גזכר סלא לאחד(אעפי

 ,פבמערב החפזכיס. לכריחיס הישר
 ל(תר אפסי אן המפ(רס, תן סתום ילמד
 כין המי הכריח הזכיר׳ שהכתיב דכתל
 ̂ הזאת דכיי-המשכה לע^ אחל סהזא

 זכי' כריחיס לחמשה כאתרי ̂ לשלשה
 לג שמכריח תפני זכי בריחים] זחתשה

 כריחיס שני ̂ אחד כמכין הזכירה היא כן
 אם כי ממלאים אינם כאחד/ ששכיהם

 כא' חשיכים שהם תפני אחד ריח ארך
 שנים שהם אעפי אזליכן ריחית דבתר

ליתר אני יצריכים ,הכתיב מכאס כן כי

ה וכלהיהמתפרק  כחיטראל פשיכר׳הג ^
 כיהיעשיו/ דכתי' שפיר אתי יבזה עכ״ל

 עד בפפ:ק רכא השירים שיר זבתדרש
 כתי׳יהכריח ליי אד יגי'מצאתי שהמלך
 יצ״ל .״כ ע אמה ל״ב הכריח w התיכין
 קרס עיכי תיך אף עיבר דהיה לדידיה

 לפי האהל פתח מסך עתיד יתיך המקציע
 ארכן'יב היה אס: שכמערב התיכין זה

 יהררים הצפין כתיכיני כככס חיה אתה
ת/ אתי ה כזיז אכןלא־ ימ׳׳ת שני  מכד׳

 כדפרסתי מיכחכייתה דפשטאדתלמיד׳
.כחיתס רשי ש (כת יכן'' קרש ככל ג ;

ץ J דברי•המסנה לפי הו מנ ־ ר׳ ק ^ א4 בכ ה־- ד־ כ ג פי • י
ה, w והעי אמות ה סהכיייי הואת חנ ״ ר ה״ הי לי חדי ם וי מ  ת

״, זד,כ טבעת קובע א כ היה לא התי־!! , ,1 (5) I האפי, הטכע
 לימראל ימהיתלמיד ךצאי כמין קובע היה ,עדיו שהיה אייה שכעיס

סכיתני מקי' האחד י3 כנגר פיהכש ,, זהב ש^ ,̂ קנים כפיפתי3•<תארךקצ^
ע.1^ ט כ ט כ .^ ^ א > ש גייז _נחתוכםבקר .tענוSק א _ן ^Lעגי כאן;מדJ1ו

ג יגור הנ ס׳ דאייתר דתהאח כר שניהם וארך דטבעת; שוה ,בחוץ שהכיי כ
ם בן דיינתן התרגום ת/ עובי ע ע ב ט Nה :S o a רהטבפת ליה מפיק רחב 
ם ד־־זרצן<תי כל ופי , הקרש ינגרא יזל, עתיאצ י נ  לאשמיפיכן אצטריך ק

להתן דאמריכן הא בסדר ̂ אחד שברוח , והטבעות מציעאהבגן
ם 3 מסייפי יזשלכיס מכווני ה אחר, ה, כנגר ז בפרקי׳סהיימחברל ונסדר ז

מלמעלה הקיס-^ ׳ איל־א מן , לפיי־י
^כא,׳ והעי אמות שנעה תבי^אכרה׳

כדעכרו דשבע/  י
 יתאילכא קטעזמלאכיא יתיתא ישראל

 ̂ עלאכפימיא ועלקיהיליתאיהיהטפי
 אילכידכציב היא מכרחדין מלאכה והיה

 בסים תמן יצלי דסכע בכרא אברהם
 יעכית ישראל בכי יכסכיה ’יגמריהדה

 שכעין אורכיה מציעאה כגראה מיניה
 דכדהוז ביה תתעככן ןפריסן אמין,

 היא מסגלגל היה , משכנא ית מיקמת
משכנא לליחי תלבין על חזיר כעככ׳חזןר

(כד־

ת, טבע  ש ןתפכי כ
ח' משמע שהטבעת

 מעיט ליה הלה אחד כתי ןכתב ייתר ולא
 :‘לרכי א1 אח׳מעגט מעוט לאין מעים אח

כה : זל כתברס׳י כן מכחיץ  שתי כגי
כה זכי אמות  תשמע כן וכי׳ שבעה בגי

 יהכי הראם עליי מ״ס עם רשי מפיחס
 טעם עגול :המשכן חכמת בס׳ מפורש

 קנים לחצאי מבחוץ פיה הייתי ,היא לזה
 1עגיליס:יתסנ שהם תזכילזעליה' ששמם

כי/כע צלין ןל(צפית. תימס ה כפי רש׳י י
את;



ז פי׳ חושה מעשד,פי'
 מדבק הזהב שהיה ^5̂ הבריחייזהב את
 ציפ;̂י פוס עליהס פאין ,הבריחים על
hh פל פט־פיעי( קזבעכמן היה בקרם 

 וקיכען חלוק קכה סדקי פכי ;כמן זהב
 חת תתלא ארכן זלכאן לכאן הטבעת יןכל

 וממנה ̂ לבאן הטבעת מן הקרש מחב
 המ״פ ,כן למד למעכמו וצ״ל עכ״ל לכאן

ד  והעתולו׳ ותבריחי והקרפיס ע״א ה ג
 מצופה קרשים, של עכין מקום והאדנים

 בתים זהב הקרשי'תצפה זאת שנא' זהב
 בתיסלבריחי׳(מה ת׳ל לכדיחיססאין

 שהבריח. מקום לבריחים בתים ח׳ל
 עזשה, היה כיצד כתוב זשם ,ע״כ נכנס
 זכו׳כמזשכתבתים שפפיות שתי מביא
 ציפוי מעשה ,והקיש בעסקאא' לעיל

 מעשה. דאלו התיכין לבריח החצון הבליח
 ®כבר ,עצמה בברייתא הכתוב הציפוי
 כי לפרשי שאין א' בפסקא לעיל הוכחתי

 דכזסחא לומר אפשר או. התיכון על אם
 וציפוי לרשי לו נזדמנה בברייתא אחרת
 שותי׳בעכין ליה שמעינן התיכון לבריח

 קרשי׳ של עבין מקום בכריית ממ״ש זה
 התקוסשבעובי• דמשמע , זהב מצופה

 התיכון שהבריח המקום והוא הקרשים
 מקום לפי' אפשר או מצופה היה. נכנס
 לקמן שאכתוב מה הוא קרשים סל עבין

 הזכיר שלא נמצא גרסרש^ פרקין,ולפי3
 התיכוןולכאוראפסר לכריח הצפוי עכין
 סתתוב. מפני אס ציפוי לו היה שלא לומר
 לעינים נראה ואיני הקרשים כקוך היה

 אבינו יעקב עם למצרים שירד תפני או
 צף שהיה בז שנעשה הכס תפם או ̂ כך
 כמ׳ש וכו׳ תכריז ותלאכא הים פכי על

 כך^ הניחוה? ה' בהיכל לעיל,סלזכרון
כקכור• סער עולמים בכית שהכית! כתו

 מתח השערים משאר משוכה כחשת 5ש
 כשאלת נקכור של טוב. לזכלון זהב של

 תכל הזה השער נשתכיז מה אדם בכי
 תפני שאם כן נראה. אינו אבל השערים

 אמות, שתי אף הלא בקדשים שתחזב
 נכסים היו המקצעות קרשי שני מרוחב
 דלא מציפים הין כ ואעפ ,הקרש. בעובי
 אלא עיר ולא הכתוב בהם שחלק מציכו

 קרשים של עבין תקום סי שזהו דאפשר
 הצפון קישי עיבי מקום אמות שני שאצו

 הברייתא לן נקת נכסה שבהם והרדום
 ,העין מן סמוי שהוא ציפוי,אעפי רבעי

 הכס ידי על כזכר הלא הזקדון מפני ואם
 כדאי ולתר ליה כדאית לתר ב! שנעשה
 הכתוב.בין חלק ולא היאיל ודאי ציה,;!א
 כתב שתזכירם אחר hh,לבריח בריח
 נעו דכלם ש״ת זהב הבריחים את וצפית

 ,אמתית בברייתא סלפני ןי,<נסתא1ר5
 לפיל. שכתבתי כמו אתתויציב !פיירש^
 ̂ זה טוביסיאחיכתבי כאחד ושניהם

 בילקוט עיני(חפשתיומצאתי «ע! האיר
 ושמחתי ר^ל לדעת שכמכתי פקודי ש'

 תכ*נ ברמז חתם דאיתא והוא ,מאד עד
 מבפנים ,חקרשים כל אומר נחמן רב

 התיכון והבריח ממפי׳זהב ותכתקתיו
 מבלע קרסים של חללן בתוך המכלע

שארן של שפופרת בתיך  אחת כל זהב,
 סל חללו בתוך נתונה ותתנה אתת ואחת
 מן ,בהם תבלע התיכין והכריח קרס

 ש כת מפורש הרי ע״כ .הקצה t הקצה
 השפופרת חברייתא אין|א בפפקא

 אחר ומלאך ,חלןקהלסתים היתה הזאת
 אחד,שתנאתי ן מעני שלחיות שתי עסה
 ,ת״כ וברמז מדות רמסי הברייתא פס

ב לבריחי/התיצוניס ציפוי בפי' בה כתו
n י*מ



פיחושב מעשהפי
תמי rr נפרדים יהיל סלא בדי להב סל סלה תבחלז לעגללם :להכאני רס^ במ״ס

 יהיו ליחדת ,מלמטה קלאמים להיל סכאת הלה לכפדר : מהרן בביאלרי כתלכ כן
סאין האחת הטבעת k ,ראסל 4 תמים המ וקרב קרס גרפי׳לכל פ׳א בד״ת וכל׳
שטים עעי של בריחים וארבעה ד טבעית סתי בל

 בתוך^החעןיאפי , רוח Sבכ נותנים לאחי מלמעלה אחר
ט י , וד־זטבעורת ם קנ היי סבהן , מלמטה י  שנ
 ארך ,מטדח־4 ושנים , ^^SמעS . , הבריחים מתנים

ב ם ה^פון בריחי וארבעה ד :ע רו ד ה  אהד כר ,ו
ח, מהס, פשלט■ לה בריחי'לכל׳ מ א ר ש ע ח ש פ  ובריחי ה
 ‘כל ח ׳ : אמות ששד־ז המערב סכתבתו מהברייתא

ם בסוףפירל׳הפסחא שי ר ק  חרוצ׳ם היו ה^SמעSמ ה
 הקרשים משני חוץ ,צריהם משני ק;ן, סה^^ע,• דלעיל

 הוו שר>פ. , הפרתח צרי שבשני
ם אSא חרוצים ר צ , הפנימירת ב

, טנערת כעובי דחידח וד־״חריץ
א כל 4ע ך4והו הו ם,ו  שמניח עבי

ם ב ה ר ץ , אצבע מ ^ חו חוץ , ו

 בכל :מוככיס^לכך
 לכלידכתי'לעסית דלח

 ה' למסכן בריחים
 ות׳ לכל/ לתמסה לכל

אתרנל לבבר .לכל' ם ,ד־זמקצעורת מקרשי , , . • . ר צ ב I . - , ש
a& , ■*awnp6׳-«—nןככ1כ היא ̂-«ןה!צ

. a - יסתסוכת לדין ראם ׳
 1ל אבא לבי' למיניה

 3נרגאדכת ביה לול
הן ‘פי לא למה , ידעתי ללא זל ברוסא  ב

,תעסה להב טבעית לכ׳ הכתלבליאמר
חpל ה ד בקרסיסעכ׳׳ד• סיעסח pכי

 עומק הלכיר למה , טלכא קסה לה ולפי
ה ת ק ח  לשתק , בירית כן סלאעפה ה

בסא׳פעילו' כן עסה מהסלא מהטבעות
 אלא הטבעית עסיית ספירס הללסכן

 הטבעת רסי-אל ספירס מת מסתברא
 הכדייתא זלפר ת4הטבעלתה על האחת

 עלייק און יא*כ ג׳ כפס' ספרסתיה כמי
 הבתל׳בז יסתק טבעת כעובי א1החריץז

 סכבלם פ אע הטבעי׳ בסא׳ ספתק כמל
 לקבעם סכקכי בתקנם לחרי׳ן בדיך היה
הטבע׳מסו׳דתלתדפסיט^ צורך כפי כי

 הא׳ הטבעת אל ת״ל
 פ מקים ל ת לתה

 הבריח את סניתנים
 סהחקמניעעל ע״כ

 חקכיע , הטבעת
 תכחזקלהככי' בקרם

 העליוך^ הבריח בל
 לסלהוכמנתהכתלב

 הטבעת אל באתרו
 הלכיד לסלא ,האחת
 אם ̂ וחברם במה

 לקים נחס אי בטבעי
 הכתיב הקפיד דלא

fp כ דבריל חירף ע'

 1 וחורץ איך התיכון* הבריח
 אית' הכי יכל בריחי
 כל M ז ע*א בד״ה

 חרץ פ״אהיה בד״ה כרסי' לם׳ הקרסיס
פ את  יאנבע מכאן אצבע מלמעלה הקי

 מכאן, דאצבע הראם ונתב ע'כ ,מכאן
 סמניח אמת קאי דקתכי מכאן ואצבע

 עמו,תדקתני אסיעיראדחריץ,יהדון ולא
 אחריץ לחב סל כטבעת וניתנו התם
 ,לחב של סכעת כל ימתן ה׳לל ,קאי

 החקיץ ילא בתרין הכתן היא שהטבעת
 מלתא יכל' הקרגףם מסני חלץ בטבעת
 קרס עוד ,להם היה סלא היא דפסיטא

 כן ,טבעת כעובי :החצין בצדם אצלם
 רחבו סיעיר סלהל ומשמע רש^ כתב
 הבריית עפ׳י כת' הרמבן!ל אבל ועמקו

תו מכי כטנע אחרלכלתני בה דקתני פ
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 ה.קרמ מן יוצאה ה3לי0 סיעסה הכקןב הרתכן פרברי לומד גרצה (אם ,יהזא
פכצדן בקרש הןציןזבדיס(כנגדו כעין קצבה ̂ הכתוב !סכתן וצדק אמת

לתוך זכי ה ומכניס נקובה אחרת פליב פאר מחריץ מפוני פהוא מפני וה לחריץ
תי ש הטבעות ^יי  מרבעורת ,זהב טבעות עושה ו יי

בץ שהגיח מה מהזיק לם4/ ש* יי^ייי
^ הברייתא  בקרש ,לו הסמוך להריץ ,הריץ דרכל, ע

ס ש^^עלו דה:י<תר לומר אנו צריכים ס כני מ ו
 טבען הכתו דרבה

 האחת מתיבת אלו
 הדרך על ׳המיותרת

: בפסקא ■ספרשתי  ג
 חוץמקדפיוכויהכי

 ל דא״א מסתברא
 הקרס עובי כל לחב

 מסכי , פבנידיהם
 בטבעו׳ יהרוחויעמה

ה: בענק אס כי  ו ז
 (כ̂ו ־געית ט מותה
 ה מן היא פסס

 סתוכרת' הברייתא
 וכתב דלעיל פה3

 אם מלע סאיכו רפי
 מ או היו קביעית
 ̂ אני כ״ש ו ת מטלטלי

הדעתמ״רעת ןמ״מ

 טבעת שכל ̂ גמצ>פ , בחריצים
 זה הסמוביס ̂ קרשים שגי ובר מ־

 הקרש 'בעובי t לזהמלמעלה:
 הבריחים שבין , ה>םויר באמצע

 שתי שבם היו , לתנון החצוג׳־ס
 וגבנסרת ,גקובה אחרת ,שליבות

 •וכן ,יוזנ><ת ואחת , הקרש בעובי
שי קר־• לבל וכן ,השני מצד־־יו

ול^י  הנכנסורת שהיו ■ארן^ו ̂ המשכן
 שישקיעו כד־י , -היוצאורת כנגר

 עם קרש הקרשים בזה,'ויתחברו זה
על הרש  ארכו,-ולפיכך בל שאצלו,
 מצדם , חטקצעירת קרשי לשגי

ת היו ,החצוגרת שדינו  קבועים ר
 הצפון קרשי עובי כנגר , •ברחבם
 שמשגי ,הקרשים ולשני ̂ והררום

 כי ,שליביורת היו לא ̂ הסתת צרי
ת: לצרם ,אם מי י הפני

 בקרס וכן ,הנקבה
 בכל סתהא האחר

 סתיסליבות, קרס
 עכ״ל בזו זו כככסית

 רפי על לתמוה ויס
ל,  ה הזכיר פלא ז

 ופי הברייתיהזאת
 ראס תסלבו׳אפיפוע

 ל ^ומלקדוק הידוק
 דהכי הפמע לפונו
 הברייתהזאת מפר'

 דוחק אבללע׳ר:הוא
ם :סהרי  תיבת קוי

 סם כתוב הסינין,
 לו ועופה תא ׳גבריי

 WD כמן יתדו' פתי
 ל ומכניסן חתוקין

 ̂ אדנים פכי לחיך
 תחת אדני פכי סכא

 לפתי האחד ׳הקרפ
וכו׳ הסיבון ̂ יליתיו

 הקרס כעיבי :ז • מטלטלית פהיו
פי וכד  ״תפכיוייצאין ופני פ״א ״ה בר בי

פי׳ הקי  ץיע וא/פ״יפ אחר לכל פכים מן
 משלבות פבא' הנקבה בתוך הזכר את

 א!מ' פדכ רבריר^נחמיה אחיתה 11אםה
ל > ̂ מסלכית ת״ל ומה תסלבית, אין
כ ע המצדו כסולם פלפיס להם 'פעופה

 פעזפץ ן כע שימן עי ז־ יכתבהרמכן
 בזיז זה הדפין ולחבר להדק ,בארבזין

 פיאמ׳ נראה ־!ת וכפי ען Ip ׳?מןיתמק
ג תג כ ה

 אידית נחמיה ד (אי
 כזכר באדנים אותם פמסקיעים יקאי

ת וכו׳דקאמ׳הא הסיכין תאי בנקבה  סכמי בי
 נ״אסכיפ להם ופהP1 , באמרו די והיה קיימיכן
 נחמיה ר׳ דברי• המצרי ,כסלם פילפיס

 סהלשוןדחלק א<ת'־וכז'ועור נחמיה פר
 באדבים: הזרות פקיעת על לפרש? מאל

 ונכנסת :מסתברת העי האייר באמצע
 נמצא דא^לכ הכיתסתבי־ הקרס בי בע

 הרמבן<זל (לסין הקרסים בין דייח
pרpזtינצאהמן תיבות הזכיר דבזכר דייקא
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יאחת מכחן pnft הם י הסכים י (אם כ ע גקיס«לא כתג(כנגדו ובנקבה ■הקים
דייש אחד בסנים סניס סניס מהי יוכאן ייכיקבק, דסליב תיב' צמהיכפקא ידעתי

סכים פעמים סכי ר%י(0 ר״ל ודאי אלא הקרסדויניזאיןלילומ רככקיכתע^ס
 הכתוב רגזית יא:א

 הסני ייצרו וגן היא;
 הרמכן לס!ן מדיוק

 D מסלזעכן^דסתי
 צד פלומתהירבכל

‘(א מכאן אחת (לא

, כטד.S הקרש רורץאר־ז ח
̂ ת ידו שרתי 1S שישאר , ב<גין

 מעובי ועבין ־ , אמדה גנורזור־ז
ורהבן , הצי , דתקרש
ורחוקורת , אמה •רביע , מרחבו

. , . . ____ ופר־זן־לסוף ,הציאכד־ן ,זוכזו .. , _____
 החצון כצד אצלם יביע , צח* כבל ד־־״קרש עובי דכתב לבד, מכאן
 עתה' עודקיסלחכי ׳®י(* / וכןרביעאפד־ג ,אמח סליב'יוצאה פיעס

, ן : ומשפה , זויורתיהן ומסיר ,רדבו בקדש וכנגדו ובו׳

 ,וכמו אחד(א בכל
 (לפיכך :סכתבתי

 מסתברא הכי וכן
 (לסכי (פסוטהוא:

 פסוס וכל הקרסים
היה לא סהרי הוא

: רןי>}שיר־זן סכבידו

 סבצ^ הסליב' ואי האחד בקדס וכן כת
 (או ,הסכי כצדו וכן ל הל הסכי־קאתר

 בקרשים יכן קאי'הל*ל קדשים אשאר
בקרש דקאתר הא ודאי אלא , אחרים
 סהזכיר אקיס קאי היחעה בהא האחר
I באמו׳

 סאם (אמד ה/את הברייתא לסון ־על סבאזתוהציעצמיעוסהכתעפהראשון
ע הקרס רוחב רביע יחריז וכנגדו ̂ יוצאה שליבה בו שיעשה והוא מכאן(רבי

p in וכן 
א בד״ה גרסיכן  פ

 את חל(לים;וחורץ האדכי' את עושת היה
 מכאן ורביע מכאן תלייטה^רביע הקרש

 שתי לו ועושה באמצע, חציו והחריב
חת תי  לתיך חתוקין(תככיםן שני כתין י

הקרש תחת אדנים סכי שנא אדנים שני

ס  שליבה הראשון והוא ^ שכצודו כקי
 בכל פתהא שאותר ומה נקובה אחרת

 בזור״ל זו כבכפית שליבות שתי קרס
 אחת קמכייס א דל כתי דייקא אחד הצד

 הוא מכאן,ומלתא־ידפשיסזא ואחת מכאן
 עושה האחד בציו פושה שהיא רמה הוא

j המסכן קרשי לכל יכן השני בצדו כ 
 לרחיק ניצה לפרושי;ואם אצטריך ולא

 ולומר אחר בעכין דברי לפרס י עצמנו
 בכל אחת סל^בה אס כי שם היה שלא

 כבודה מקום איה ידעתי לא׳ צד,אנכי
 הברייתימוכיח לסין בעיביהקרס^זדחק

 מן יוצאים הככין דקתני ן הראש׳ כפירוש
(אחד אחד לכל שכיס סכים ,הקרשים

ב ע

 גל וי יד ס כשאר לא באמצע וחציו מכאן
 והחצי הרביע שזה פירש ולכן כלל,

 כל רוחב חלקי רם בברייתא דקתכי
 שצריך '-דקמ״לן כאחד חחציס השלשה
 לכל שיעור כתן לא אבל זה בככין לחלקי
 ׳סיעוד התורה כתכה סלא לפי fהחיי
 בעובי שמתכסיס הארכים ספחי לעובי

 שפתיתיהסיהיו שעובי • הקרש,יקח*לן
 ימן שתום (למד , צריהם משכי שיית

 האחרות ספתיתיהס שתי שאף המפורש
 האדני שפתי שעיבי נמצא ו1ל: היי שוית
כ צד• מכל הוא שיוה  ■דבריו תזדף ע'

 יכוד ועל עלזהם טעס־סהןסקק, ב ט3
 שכתע רסי.]צ על גדולה תתיהה בכה זה
■בפי׳ ׳



ט פי׳ פ׳ג מע־שחחושב פי־
 הקרש את חלח היה זל החלמש וגהי'

 רכיע אמה,מכיח כגוכת מלמט׳כאתצעו
 הןתירו׳ ?הן מכתן תכד>'(רגי'רחכן רחכל

חכ חני מחריץ  באמנעלכתה הקרש מ
 משלשת חרחת היל מהיד? הדיכלר שיף3

 שפתהאד^ כעלכי ,חחייץ ר;חפ צליהן
 • כ ע האדן ראש כל את הקרש שיכשה

 החריץ היה שאם בי תמה <אכי יכתכזל
 ארבעה להם הקרש, רלחב חני שכאילכע

 ספת ע;כי שיהיה ינטרך לחצי, גזפחים
חי כרביע הארץ  לגידל טפחי בי הקרש מ

 תיללא , האדנים שני עלבי שיהיה כדי
 הקרש רלחב חצי שהלא שכאמצע החריץ

 כץ לאם ̂ לארץ ארן בין רילח יהיה ילא
 כדיהן משלשת חק־שים חלדץ כשאתה

 האדנים כללם,לשפתי בהם ישאר לא כך
 תמליץ ?ל לתרא״ס ל עב צד מכל היל שיל'

 ,ל עלי בן הרת שטענת כתב ישי בעד
 תאדכים ששפתי לל יאתר שמי טעכ איכה
 לא התיצלן בצד דילמא כד מכל היל שלית
 • עכ״ל שהלא כל א4 האדן שפת היה

 להלא כן אתרלל מי לעיל הראתי לכבד
 אבל החריץ בחליקתילחב הכרייתא

 כן שאם באתרל פירלסל דחה זל ס הדא
 החריץ שיעל' לא בזה לכל הלריעל לא הלא
 חיללק רק , מהקרס הנשאר שיעלר ללא

 לנ׳תלקי׳חציל כחלק שהלא כלבד הח״יץ
 לרכיעיתל רביעתתכאן הקרש באמצע

 ללא יד לא בהם אין הדברים ללה מבחן
 ראלתשאין עיכינל להנה י רגל^עכ׳ר

 מתלויבת הבריית' שאין ממש זל בדתייה
 תה אלא מבקשים שאכל מה לא^ןלעינן

 אשתלעייבהלדיע גדלל רלצס^לדבר שהיא
 אלתל ירעכל סלא^ , החריץ חליקת למ

מתכל הר^בן• נמלט לא מצלעדה^למ׳ת

 שאץ באתרל אחרת בטענה עליל סבא
 שאם ,כלל פירלסל שלכל הברייתא לשלן

 חצי! והחריץ לשכלת לה היה כדבריללא
 למה עלמר, היה בחריץ שהרי באמצע

 רביע ללתר לה היה ,עלד לזכירל צלרך
 ללשתל' באמצע לחציל מכאן לרביע מכאן

 פירש שלא כרביע שסתם כמל באתנע
 מפכי מכאן לרביע מכאן רביע מחריץ
 לחלרץ בתחילה שהזכיר תה על ששמך
 חציל להחריץ תאמר תלתטה,אבל הקרש

 מכאן רביע שמאת בהכרח באמצ׳ילרח
 ,מהקרש הנשאר על מכאן.הלא לרביע

 באמצע חציל להתריץ סה לז היצרך
 היה גאמצע לחכיל שתם אלמר היה שאם

ס מתפרס  ,מהקרס הנשאר על הלא ג
 הסמלך ילכאן לרביע מכאן רביע כמאמר
 שפרס ראה לא חיך לתמתכי ללעכ׳ר

 ל1 בן הרת דברי שדחה ,לרגלו רשת
 רכרי בה להחזיק לתחריץ במלספיתיכת

 לכז' תאתר-להחריץ אבל באמרל זל רש^
 שאט לכל להתריץ פה ללתר הלצרך ולכן
ם תתפרש היה לבל' שתם אלתר היה  ג
 ?ג בי ר כמאמר ,תתקיש הנשאר על הלא

 אפשילטעית ואיך לכל מכאן ורביע מכאן
 לכתלב ת' סבריי שהזצרבה עד זה בדבר

 הלא העקלב מלב תכש׳ל להסיר לחתריץ
 יעלת לא לישאל דעת בל שאין מי ל אפיל

 רביע כשיניח שהרי (t דברים דעתל על
 נמצא באמצע לחציו מכאן לרביע מכאן
 לחלר^ •לבברית׳קתכי כלוה חירץ שאינו
 והחריץ דבלא קאתר הלה אי טפי, לכיחא
 אין בזה לא^ , להקד מפרשים הייני

 הא^ לקרם ידלת שתי קרא מראת לטעלת
 • אחת יד אם כי לל היה לא זה לכעכין

כן הרת פי׳ פעיטל ייטפ לא לתה לא״כ
חתיריי «׳ ז



©י׳פ׳ב חושב מעשה פי׳

 (רחק 'כפסוטן הברייתא לשון (פירפ9
 רשי(פירש פירוש פי על הברייתא לשזן
 דתה ,מכיח דר׳ל pjm ו3 שכתזב מה

 של בחריצים בזה כיזצא לפרש שהגברח
 הכריחז^ עצמה הברייתא לשזן תעלה

 רכין (אין ה' בפסקא לעיל נלכמבתי
 דחזר צ׳ל עצת( ורסי אפשר תשאי אפשר

 בשכתדף שהרי שבחומש מפירושו בו
 סהקרסי' בפי כפירושו כתב ע״ב צ״ח
 אם כי באמצע למטה חדיציס היו לא

 זה בפירוש שכה ועוד .אתה חצי ברוחב
 חרוצים ת״ר בש*ס דאי'התם תאי על
 • ע*כ האדנים היו וחלולים הקרשים היו

 בחומש שפירש האי תן השכים וטובים
 לשזיהבריית׳שהבריח( דוחק כ״א זה (אין

 אפי׳ כזכ' לא ל הב כש׳ס שהרי בו לחזור
 פיחשו נגד דהחס לפירושו סמך ברמז

 ̂ איפה כן אם תשכח! סבמומםנלכי
 בפירוש והרת׳כן רשי שדעת לדין זכיכו

 הוא שבאמצע ותדהחרי) שיה הברייתא
 מבחוץ היד מכל סחורץ תה ‘ אתה חצי

 כאחד חריצים השלשה על רביע שת<א
 משכי שחורץ תה וכן • אתה רביע הוא
 אמה רביע הוא הקיש מעובי ,היד צדי

 הן שוות האדנים כי׳וןששפתי ,צד מכל
 הנשאר היד שיעור היות נמצא צד מכל
 לשון לפרש יש זה פי ועל • בפסקא ת׳ש

 דקתכי דמאי והוא אתר כענין הברייתא
 ר״ל תכאן ורביע מכאן רביע וצו׳ וחורץ
 חציו והחריץ ,דקתני ומאי אמה דביע

 הנשאר הקרש מרוחב חצין ל ד באמצע
 ^והרביע מכאן אתה הרביע שחרץ אתר
 דחזר מיינו אמה חצי והוא מכאן אתה

 , וה כראי זה ראי דלא והחריץ (אמר
 מרוחב ל ר וחצין מהאתה ד׳ל תהרביע

התרי*

ובזה באמצעו שחורצו הנשאר הקרש
ם סח^־צס f>h הידות כעסים  מסכי כן ג
 סכתכתי, ומטע שכתבתי כתו צדיהם
 רביע המע סכל זל הרח״ס שכלל והכלל
 חציו סוהחרוץ מפני הוא טועה אאתה

 ,האמה על לפרשו א^א דקתכי באמצע
 והל״ל מקום בכל היא נקבה לשון שהרי
 שאעעזי תכול נפול זה בפי' עכ״ד חציה

 תיבת מ*ת אתה חצי הוא חציי סכאתת
 בבריית' הנזכר הקרם ארוחב קאי חניו

 בכינוי חציו קתכי טעת ומהאי זכר שהוא
 כן שאין תה לעיל התיזנר אקרש דקאי

 אלא קאי דלא רביעתו קתכי ילא ברביע
 ’הב בבריית/והטעס נזכרה סלא אאתה
 והוא לטועה ק התפרש להחזיק שכתב

 אלא הברייתא אותה בלשי־ן כזכר שלא
 הוא חלוש טעם ̂ אמה ולא ̂ וחריץ קרש
 לפיהכרייתא כן לעשות הורה הוא שהרי

 אף חתיילדעידהתפרכנה המתיישב על
כי ד  תוכיח לשונה אם בה כזכר שלא ב

 התנא שדרך זה בדבר קפידא כן,ואין
 לאשר שרצה במה דבורו לקצר לסתום
 הברייתא עלפי שבחומש פי׳רשי ולקיים
 לא שהרי בה שכתוב תמה הפך ולפרש
 וחורץ, קתכי אדרבא f)k מטח בה כזכר
 ̂ לעיל דבריו כמ׳ש אמכית פירשה והוא
 ̂ אאמה ,רביע לפרא לכו* שתותר וכ*ש

והתנא הואיל , כה נזכרה עפ׳י אף
 בלא רביע באתרו ,זה לכו גילה עצתו
 לעיל^ כמ״ם בחציו בן שאין מה ,כינוי
 היותר פירוש על הברייתא לשון לפרש

 דהקרש ל ס החזקוגי שגס מתיישכ׳ודע
 ורביע מכאן, אתה חרוץ,רביע היה

 לי ואת ,באמצע אתה וחצי ̂ מכאן אתה
,כן למד הזאת דמהברייתא ,אלא לומר

אלא



< פי פ״ב ב4החו־ע5מעע פי
f>h חלל ;דלעיל הפסקא מן .פמןס וה כל אמה רביע ,מחכע היה מהיד דמ״ל
הפסקא פירומ בסיף כתבתי כבר ,סלה מה צפי ̂ כן להילת לא״א ,אתה רביע על

 י :הרמ׳׳בן!ל כתב מכן ,דלעיל האדכים בססהרתכ^מספתי מכתבתי
ט עושרת ט ממת^דכללתיה היל עי ש  לכל להיןרסים י וששד־ז ת

גרסיכן א ס ה בד ד^^הרן מכבר כסף Sש אדנים * מסה^י^
ט ׳ riDt-s: שגבהם זלילתיהסלכל׳קכר' ב ח ר  להקרמיסלהבדיחיס כחצ? ו

ם נכרייתא, תיקתני  לתאלנים והעתלדום יםSוSנעכיו,ו^רחבחקרש,ועבי
ס כתן יתללת לל לעלמה ת עי ע ט א  קרסי/ סל מקל׳עבין SSn,גבהכם Sכ על נ

 מצלפהלהב,שנאמר היר• ראש למררת עשוי , שודה דחתלקין חמוקין סכי
תצפה הקרסיס לאת ,ברתוני הנכנס unpS הסמוכרת ‘ ׳

 לבריחים בתים והב ארניכש שני שכשנורתן , נפצג^
ש תחת ר ק ד ה ח א  ל בתים <ל סאין נתמ^אי , ה

א , החריצים ל ר ו ה ו ם ג ה ל למה לבריחים . מ  ת
תקיס לבריחי׳ בתים ״ , הקרש מצדרי חוץ

סהבריחנכנסע״כ: וחבריחיםוהאדנים והקרשים י
י ,,הבריחים ב ־ » JiHT

I / I I ״
 חתלק מלמלן הלא

 אקלל ורן לה ירכין,
 הוא עגלל לא ,זלילת

 לצד לי;רד לתספה
שהרגל  ,לפרס ,כזי
 דתסלבל' דס״ל למאן

אלא ,אידזת קאי לא
 הם מתס סליבלת

 , < בפסקא כת״ס
 לאירן ל דס דלתאן
 ̂ רמי ליהכמ׳ס כפקא מתסלבלת גיסא

 חללקיןבמקלסחתלקין, בברייתא יגייס
 ליה, תפיק זה דתמקרא נראה נתי לאירן
 העטלף דל ילמלבלתבלא מדכתיב והלא

 ,גיסא לאהן גיסא אהן דקאי לתשתע
 האחד לקרם ידלת סתי <תזכ לכאלי

 להם אחלתה, אל מסצבלת,ממלבלתאמה
 מפיר אתי לה ללפי ,הנזכרים המליבלת

 דגזדת לדידיתגרסתחללקין,לצ*ל נמי
 עמלייםכך הלא,סוהילהידות הכתזב

 ,מחלל לבן צריכים סאיכם פי על אף
 כתב כן כי צד צד בכל הלא שלה האדן
 למסה תסעים לעלמה ט :כן’ הדת

דכתיב ^תעישלמפה תחת סכי לכ̂ל  אדנ̂י
 :סם היל קרמים לת״ח האחד הקרס
לכל, מגבהם :כתיב הכי לאדן תככי

 אין כתבנלבפרקין,
^ן ,ו,ק0 ק הילמצלפין:להאדכים ^ף

נרא׳דתרבליארלאת
̂ מקלס ,הקרמים עם סהס לאדנים מפיק
'גרסינן ע״א ע״ב דף בילתא לבל׳ עבין

 ופרמ׳י ,אתצפליין עלמרים,סתעתידין
,מסתרלת ירי על מעמדין הזהב צפלי זל

 אנפלצפליין,עכ*ל3התליעל,ל ל״אמלא
 הראסלן ,למלן סכין מההפרס לנראה

 סלפירלס ,הצפלי בעפיית לסכי,תללי
,לחזק עב היה הקרסים צפלי הראסון
 פי לדק^לסכי היהקללס ,הפכי ללפירלש

 התלססלת דכתבל הכלים מצינלבצפלי אלל
עליזד, הצפלי כאן if ע״ג כ״ל דף בחגיגה

 סלחכלת דסלס עלמד, היה לא מקי־מ לסל
כמין היל ם,  ארלמתסעסה מלס כמקי

 בצפלי y>h,גלתלהסירל והציפוי , בצלאל
 מלחןלדולכקי כגלן ,רסיס ,ציפלי עומד
ב ̂ דמיס נתרענמל p כלא לגס ,לחזק ע



̂ןה פי ̂ב מע פיפ״ג חוע
 שלק הע^אכל חשיב לא לכר ,מאליו

 לא !בצאען ,(קלןש דק היה מלמשה,
 דכיה מסים סלחן עכ׳ל^יהזכיר קאי מצי

 הכלים,(לפיריס לסאר וה'ה חתם ק״תיכן
^ דמזכח התם ית׳ דא הא הא הפכי ה  הז

 דווקא לאו , והכ דינר עליו,כעוכי יזיה‘
 ועל מיעט דכר דסי ספירס כתו הוא;!א

 מקום לפרס יס ,האלה הפריסים סכי פי
ק  לפי'הסב/ כסניפכיס, קרסים סל עכ

 כעכים אף המסכן קרסי לימ׳דכל אפסר
 מקים ומדקאמר ,מצופים היו המכוסה

 סמעיג^ לכד עביין ולאקאמר עכים^
 ,דלתה מצופה התכלסה העוכי כל דלא
 כתן אלא ,העין תן הסמוי כמקום יצפו
 מכאן ,הקרס כעוכי היה צפיי סל חוט

 ̂ ולמעלה האדן מן ,גכהו כל על ,ומכאן
לקרס' קיס כין קצת מילט סהעין מפני
 לפי' אכל כזה מהודתיה;ה סנהם אעעי

 סתום עכ,וילמד סהצפוייהיה הראסין
 כעוכי, הזהכ,סהיה כמזבח המפירס מן ,

 כן לפרס אין ,הוא דווקא דלדיריה דינר
 סכין הצפויים עוכי כל ,יד על סהקוכן

 כחוט , רחב יהיה אם אף ,ס לקר קרס
 יתן ומי המסכן־ כארך ירבה ,הסערה
 סאתד יוסי לכי דעת ,היא זו אס ידעתי

 אתה, ואחת סלסי' דארכו פ״א בכרייתא
 כל דכוותיהאתיין סלסים לת׳ד אכל

 לכן ,כן להיות א׳א דסתעתין מיגמת
 ,מלמעלה קרשי' עכיןיסל לפרס,מקוס יס
 היריעות,מסא״כ נחות כק'מקוס,סעליו0

 כסס להקרא ראוי סאיכו הזקוף עכיו
 מתכסה סהיס עפי דאף וקת״לן ,מקום

 כתבי מצופה,ואחר היה מ'מ ,פיריעות
r r , כוונת אין אם אף היה סכן מצאתי 

,כילקוט שמצאתי ,זה על זאת ערייתא
יירי־ית

 ,תרות רמסכת הכרייתא פקודי פרסת
 כל ,הזה כצסזן כה כתוכ ת*כ וכרמו

ס  אתה ורחכן אמות י׳ ארכן וקרס קי
 אחר,מלמטה יחתלכל וסמי ,ותחצה

 כסף,מלמעלה אדני כתוך משוקעות
 כתוך ,ונתונים זהכ תציפין ראסיהן
 על לפרסו ואין ע״כ ,והכ סל טכעות

 ציי סכסני ,מהקלסיס הניאה עוכי
 הנראה ,המקצעות וקרסי ,האהל פתח

 אצטריר ולא הוא לעיכים,דמלת'לפשיטא
 עוד כתבתי ג' וכפסקא ,ת;עינן0לא

 לתמוה יש כלה ועל ,זה על פירוסיס סני
 אצל ,קרסים סל עכין; מקום סמך סלא

 והאדניס^ועוד אחר סכאו אלא ,והקרשים
 אלא כויו ומקום קתני א דל ,לתמוה יס

 ,ולק אאדני' קאי ו1דנרא'כ עכיין ‘מקו
פי'אחר,(א״הוחןאהאמתיץןהאדני' יל

 תייטהמקום,1ןרסים_1ל0ע_כין מתוס
זהכ,אכל מצופה הקרש, עוכי כח סעלי;

 רמסכת הכרייתא ואף ,אחד נתקום לא
 פירוס׳להא הכי 7 אפשר שהכאתי מדות

 )הכ מצופיה ראשיהם מלמעלה דקתני
 ולא קאי מיכייהו דסליק אאלניכסף
 מדסתם טעם כנותן כדכד אקרשיס,ויש
 כתו הצפוי ציווי כהם פירס הכקוכולא

 לגן רמזו אלא ,אחרים כדכרים סעסה
 ̂ הקרסים ואת כאמרו ,זאת כתוספת

 והוא יחד הקרסים עם סהוא מה דמסתע
 ואעפ̂׳ זהב תצפה ,סלמעלה האדן עובי
 היא הכתוכ העין,כזרת מן סמוי שהוא

 לא אכל ,הזהב על עומד הקרס סיהיה
 כסאר הנראים הצדדים תסאר ,סיצפכו

 הציפוי צי(ןי כהם ספתוכ , הדברים
 ראיתי האלה הדברים אחר ,בפירוס
תכ״ד, כרמז הכ׳ל כבריתא הנ׳ל בילקוט



^ !נגל ש ו ו ו ו ו ש ע a מ i D

ב l̂ סרפ׳י רראיתי מסה סצפה הדברים כל התם מתביאה ח לי המפרפים ו ס ס
 הנוגעים דבריהם ברוב אחריה נוטים ,כלל לאדנים ציפוי הזכירה ולא ,זהב
;פורומם סומכים ועליה ,זה לענין מסום ,ה דמי כברייתא לי משמע זמ׳ת

פרקא סליק
ג פרק

 פ״ד בד״ה ,וכו' מוזר היה א
סינן המערב, מקדסי גי

ארבע׳אדנים :אמות עסר ,הפרכת עד
 ונתמה וכו/דכתיב

 עמודי 'n על איתה
 וכו׳ןןיהםזהב סטים

 כסן>, אדני ארבע על
 אדנים phr וכתיב
 ככר הככר למאת

 ה שכלל לאדן,הרי
 הקרשים אדני

כא׳ שכלם זהעמודי'
ס במשקל, ,תאה ה

 ראיח,ושאפסד זו שאין ליתר מצחו,ואין
 שהרי ,קרא סמכינהו אחרינא דלמלתא

 פרקין בסיף שכתבתי בברייתא שנינו
אחר והאדני' דלעיל

המ־;רב, שי מקר פורר °היה א
 ומז;מיר ,אמות עשר המשכן בתיך

 ט^פרגי ̂ אדגים ארבער־־, לפניהם
ט, שי ר ק ט ה חי נ  אדגי נסדר מו

 מהס^נוגעים שנים המערבי קרשי
י רנ ^ ט קרשלרהעפון ב רו ר ה ,ו

ם אחר , מכ^מן ו^יפחר , פןNמ
ט שני  רהוקיכם ̂ ביניהם , מהם ו

,ושליש אמורת שר/י ̂ מור־ז זה
ט הם וכך קי הו , מהם אר׳ר כל ר

כן אחד, ובתנין ס מדז א ט וו־זוקע ,שבצדו מ ה , ב

ל״י 6ל״״שהא.יי;ם,;ל ל״״ ל
^ מהסמיכות ס יבתי י ו ו ^ (יר,כיאם6יבאלכל Sk׳ י כ

ע׳ מיה'זהג,ע^ ג ם,1ח ופני אמה , t-ihvoh אי מסי
ט חנתלרה ס^יו מה כסף, אדני ה  ,ולפנים שממנו ̂ ב

ט, קרש בירת הוא פתח מסך באדני כן שי ד ק  ,נמצא ה
ט מנוסר־ז שכשד־־זו^פ ביה דכתיב ,האהל עו רי  , בי
ט ̂ עשר על , עשר ד־זו^פ ויצקת ;הב וויהם רו  ב

ר; אדני חמסה ,להם ש ׳ ׳ ע

 שאף והעתודום,ס'מ
 הנו' העמודים אדני

ם באותו ה  בכלל פ'
 לנן די הציפוי,ועוד

 ̂ סוים שהיו לומר
 ;הקרסים לאדני
 וכו׳הכי כסד' מונחי

 תסתברא,שכנגדם
 עומדים:: בתזרח,היו

 נוגעים מהם סניס
 תסתברא, וכו/הכי

צריכים היו דאל״כ

 ,נחשת,זלפי׳האחדזן
 האדנים בצפוי דלעיל בפרקי' שכתבתי

 שהזהב דמסתע רעל, ליסכא ,טפי גייזא
לא אבל כסף אדני ארבעת על / היה

,צר המקום ויהיה
, שם דרך לעכור
 ו הכ!> עם הכהן

ב' והמחתהבידו: ו
,וכו׳ ביניהם מהם

ה, מן ילמדסתום,
 שהתרחהים , החצר בכתורי המפורש

 לעולס׳ נוטה הרעת סויס,וכן סביכיחם
 ובעל ,להפך תפורש מצינו שלא זמן כל

הכמת



פיפ'פ חדטב. מ^טה <:5
 לה היה כתכזל;הפרכת חכמתהתתפן

העמידו פשכיעתודוס ל'עממ-ז!,כרא'לי
 WD1 הכתלים,צפזן;דחנז, ע«בי ד4כ

 בין סהיה , באופן , באמצע עמודיה
 עם יפליס, אמות פלם עמודלעמוד,

 ^ושותיה פבאתצע,עע העמוד חצי עובי
 כי אמינא ,מדי ידעכא,״וסררלו לא דמר
ם  וטעה ,,מלתא לתאיז אמר ושכיב מי

 תוך העמודים להכניס משנה בדבר
 יוסי למרדלדעתר שורתהקרשמיאין

המשכךל' חלל; פארן דס*ל לה
 דברידכתב-זל בסון; שהרי , אתה ואחת
 התסן,של סל החמשה העתודים, ינמבי

 אבל אתה־, עכין סהיה רש׳י פי ,הפתח
 מצאתי לא הפרכת סל עמודים הארבע
 היד שלא כותנת והסברא ,עכין בירוד

ם כך כל  כךמקו' כל יקחו סלח כרי עני
ש/עכל,ולרברירבי  חוקא יוסי כקר

 ש־צ ;אפינו , צהאת צריכים היו אמה
 כמתיה י^לן לא אכן הא ,חכי יוסי לדבי

 ולת״קאי ,פהקאא' א' בפי כדהוכחתי
 ים1טעתים,ופס;ר מכמה כן להיות אפשר

 ותוקע •* בהם להאריך צורך ואין ,הם
 לא ,במזרח אבל גרסינן וכו׳בד״הפ״ד

 עמודיסטים, ארבעה אלא קרש, שס היה
 הפרכת,סכא' את כותכים היו שעליהם

 הקרסיס,וכתיב תחת הפרכת את וכתת
 וגו' שטים עמודי ארבע' על אותת ונמת

 :בהו כתיב הכי זהב מצופים :פ״כ
 כן, שחיה הוא פשוט ארכם שתדתםוכו'

ת  שהיה־ מסתברא ועבים ̂ הפרכת ממי
 מ^3עו שבכית אמה,ככגדאמהטרקסין

הכי לא ,תועד שאהל כיון לומר, ואין  הי
 בד״ה סכינו נית]עולמום,וק רביעי אס

ע היו,כיאם לא העתודים, 6פ״ד,א  רבי
אמה *

כ6 א' ד  בולטים;' נמצאו,האדנים ,מה,
 (לתערם" למזרח העמוד׳, צדי מסם
 רוח,והואיל(אמרי■ מכל וחצי אתה רביע
 כסר כ׳א רחב היה לא שהפרכת לקמן

 נמצא משכך, של לגבהו אמותתלוי,
 מרנל׳בפותויהו לארן,שהרי מגיע שאיה

 ניצה , משלש יתר דת ,המרות דחכתי
 שסלד, סל , המרובע שדש הוא הזוית:,
 שסכי־שרסיהס ,הממבעים סכי הכולל

צב/ הזוית שכיכיהם הצלעות סכי הם  ני
 אתתא כל זל שאמרו מעכוח^תמה והוא

 ,כסנה1כ חמשי ותרי אתתא ברכועא
ק Vכ זץג כעירובין: התוס^ כתכו ו f:א 

ה, כראיה ר מ הפרכת וא״כ ב  אופה,
 הוא הא' שצלען כבב לזרת מיתר כעשה
 אמות,וצלעוהשני עשר שארכו העמוד

בארן ולפנים העמוד שתן המקום הוא
 תתחלת מדל^סהרי י' הפדכת,(הוא עד

ע העמוד ה ה5^ן ^ ם ס ש עד הפרכת ,
 מתרחב ושם ,אתות תשעה סם יש האדן

 בליטת רוחב כל , העמוד תן ,הפרכת
 וחצי, אמה רביע תערב,שהזא לצד האדן
 אתה שככל ,נמצא מדלים, תשעה סתת

תרחב מ בה,  ,העמוד מן , הערכת גו
ה אתת כנגד ה1 ;לפי ,אחד מדל ב  גו

 ,כתצא אחר, גודל עוד יתרחב האדן
 ,בארק הפרכת,למטה על , העמוד שתן
 הפרכת רוחב ג?דלים,וא״כ שם,עשר יש

 יותר לאר׳ן, שיגיע כדי ליזמת צריך היה
 ארך תרבע, שרש שהוא אמות מעשר
 אותו בסרש , סנתופף תה כל ,העמוד
 המרכעסל עמו, בהתחכר מרבע,

 מסר אם בי חיה לא והוא ,הזה ן1הקט
ע אינו כן ואם ,אמות  ונמצא לארק מגי

בעת למטה ועיכיו בהיכל העובד שהכהן



יב פי פ׳ג מעשההוי^ב פי*
המ סאל( חצי^זקיש, כריעי זרחגס .כן טנזנית^קדם החרכים חן מציין ליכתן5ז

ץ1הא על כותיים כחצאת , תרוכעים בכית שהרי בכץ איבז וזה , הקרשים
תה אתת^מכצצד רביע חצי ללדרו' לצפלן האלתנץ מפלסלין שהי( מצינל ,מלצמים

תי ,3ג קעלה51 :אימגמן פרכת •עוטה ב אףינלפי ת
ט , צבוע צמר כיי צריךצהם סהזא ה  וכו כחערבם מהם דהעו^ר-, , דג ב
 ,והב וויהם לכתיב חלזון,•רדומה הנקרא גלגזסר, מיש , עיניהם ידנו מלא
ל שהיו הוא ופשוט ומצמרייי" , דהר־יקיע לגוון הכדייתא דברי ולפי

 ■כפסקא שאכתוב
 תלוי’דלקמן,-סהפיכ

 ־כומן;בתוכדיןמהיו
 אתי , בו קבועים

 ה שתוםפת שפיר
 יה משפיל התוברין
 ̂ער למטה הפרכת
 יעל ,לארץ זוטחביע

 פתוח שכשאר ימח
 מלמעלביןהתוכדין

 חרא f קפידא 'אין
ה היריעות שקיהג

 כמראה ,ירוק וון1 והוא ,בארגמן
שת, ס בו שמעורב הק רו א , בן  ל

ע ,ומצמר .,ושהור  ברתולעת ע:ו
 בר -ומעורב ,ארוס גוון והיא , שני

,לבן •מתן פ והוא ,וששש ,לבן מעט
הברית^ ורתxש חושב,׳והוא מעשה

ה שבעבר אינ הבדזוז^ כצורת האח׳,
 ■שהידת ̂ דהשגי .בעכר שכגגדרה

 ^ביה ו ,לונשר.מכ>ןן , מכאן ארי
 דהמגו , כ״ד בפול וחוטדת טפח,
 כרחבה ^:ארכדה ץ מ מכל ששה

, בדה ועושרה י, בעמידת עשר״
ה אדבער־ז . ל תו ץ/ו ר ב , . , ,אותה תו

 כלל בדיבועבק׳׳הק דבעח1%הן גבי שעל ב^מנקי^אות n הבילטיסיבתשק
ם ומעכבי׳ ממעטי'בו רי מי 5בהיכ שאף יאע״ג לרחכר'•של .>הרכרז . ע

מ ממעט היה ילא ת'

שאסלאק  לחערב/
 מקרשי , היהרחח

 הפיכת, המערב;עד
 ,אמות מעשר יותר
 שעמודי עזבי מפני

 יה שהיו ואין.לומר
 •עומדים יהעמודים

 של אמות עשר ׳בחלל
 בקה״ק,שהרי יאזרן

ת לא^מצינו  ע בבי
 תאמה עולמי'שיחיה

ב ־ממעט טרקשין,

משנן  }שלא הראות ביצוץ
p עבוד יי n שם

 עסקינן ברשעי ידלא ועוד ,לבק׳הק
 '^עיכיהסpק(r כק־מה שם לעבוד שילכו

 בקהק,מסידכ משם שיראו עד לתעלה
 לראות יכול ,תזמז לפי שהתהלך , למטה

i,■לפיחברידשי אבל .:ולאואדעתיה f 
 בכלוצש מלמעלה כרוך שהפדכת שכתב

 ,א׳אלישבו ,הומם על עומד !תכליבס
 כןגאמדשהוזיםבולטיסלמעלה אם אלא

 הפרכת דא! שלמט האדן בליטת כל ככני
 לעד^׳פ ות״מ , ועומד זקוף למטה ־יייי

 שאר זכעזבי הקרשים כעובי אמה יעכיו
ב הראם יא,ף ,העמודים כתב ריהטא אג

 בלאו אפש דלא הכא
w , ריבועבקה״ין שיהיה ,שפי ציחא 

 מעוט, מעוטם אין לגביחזץ ^דאף כיכד
 שבניהם באויד להשתמש שאפשר כיון
 וכז׳ עישה׳־פדבת ב : הפרכת -על

 והוא :ובו' פרכתשללת ועשית דכתיב
 ,וממאי3ד/עז דף ביבמות צמר,'גרסיכן

 תכלת כיתנא שדשס דתכלתעמדאהוא
ג יצגועבדם ;ע״כ הוא עמרא  זכו״ ד

 לחלזון ■ת״ר ■גרסיגן ע^א מ׳ר דף יבמכחות
 ידומחלדב לים;ובריית! ־דומה גופו יזה

 צזבנשן שכה^ובדמה ’לשבע״ אחד ועולה
פי' ע תכלת כ ,שלי רשיבופיבוק כ\ ע'



פ׳ב חושב מעשה פי
 מראה כפי הגזף ממראית , הוא זיד;ע
 מן רמי(שלה פ^ הכ״ל ס כש דג : הדם

 אבל הןא דג דלא( משמע כ ע , הארץ
 זבצ(ן אמר ,גרסיכן א ע ל לף במגילה

 להם כתת לאחי רב'סע ̂ הק״כה לפני
 וגביעית, הרים כתת (לי □דית(כרמים!

 ימים כתת וצי , ארצית להם כתת לאחי
 ודי על לך צריכים לי,כלן ,אמר ונהיית

 הים יין עילה החלזין if רשי יפי' זך חלו
 שניהם על שהרי ,עמו כ(הדין ע להרים

 שיעלה עד לציד; א דא' מתרעם,;צל היה
 ממישור דהריס אילמי מא( ״כ3הדים,דא

 ל ר הארץ מן במנחות דפי' הא נלפיזה
 הים שפת על אבל ,להרים הים ל(שפת
 הע" במשך פעמים כמה שפילה אפשר

 תפני להרים צריכי סהיו אפשר 1א .־שכת
 כדאי׳ גשתי עי פרה!רבה החלזון ששם

 איכ( הים שמג ^ע^׳א דסצ בפכהלרין
 ‘בדמו יאין התם ישי כמ״ש אחד שלה^א

 מפ(רס הכי ̂ כינגסר מיס ;לצבוע כדי
 וסם רס״ו בעמוד תרומה פרסת ונזהר

 31f דרשי ואע״ג ״ דג שהוא כמי מפורש
 מפכי הוא תילעת קראו הכ״ל ס ס בפי'

 כמ״ס כתולעת כארץ תשריצין שבציו
 ,במנחותדן/ הרקיע לגוון ודימה :לעיל
 דומה ים לים דומה גרסי׳קכלת כ ע״ מ״ג

 דשי ארגמן צנוע ומצמר ל לרקיע
 ארגתך ששמו בצבע צבוע צמר ארגמן

 התקדש כלי מהלכו כפ׳ח יכת׳הרמבם
 השיג קראבד אכל ,אדום צבע שהוא

 צבכוכיס^ מכמה כלול שהוא עליו,וכתב
 כתקוכים כקוב שהדי ,דבריו ונראים

 עויכין אית , if ע״א קכ״ז דן/ כ' תקוו
ב• גמכיןכגזן כלולץמכמה ארגמןע׳

כתוב עמור^תו תרומה פרשת ונזהר
•1

 גמנין^ כל דכלא כמפיא דא וארגמן זל
 והוא : הידועים ג(כיןwמד פי' ע'כ כחדא

ג דף ע' תיקון בתקוכיס ירוק גוון  קכ׳
 דאתצעיתא עמוד ד מפטר כתו׳ירוק ע״ב
 כקוב ט״ו עמוד בראשית כ' ובזהר ע״כ,

 דרגא דא לקבל המיס ו יקי חלקים ויאמר
 (לקבליה ,האמצעי קו דאקרי דתפארת

 חולקין תיין תליתאי!כטיל דאיחו דיעקב
 עמודא א׳׳כ ,כאן עד ומיס ראם כההוא

 הוא ירוק הגוון דמהטריה דאמצעיתא
 תולדות ע' תירה יעקב;בכתרי כנגד
ג דף חדש ;הר  ובעצרת כתוב ע״א מ׳

 אודיית' ביה דאקיהיבת השלישי דבחדש
 תליתאי דאיהו יעקב לקביל קילו בשבע׳
כ ע*כ יעקב קול בקול ואחיד לאכהן  א'

 פ' ובזהר ועקב כנגד הוא השבועות חג
 דא כתוב^(ארגמן ט עתוררל קרומה

 דתזר׳שבכתב דארגוונא רזא ועותשב
סה^לזהזכדסטרין ב׳ הי מימינא ראתי

ת אס מימינו כד״א ומשתאלא  ודא למו י
 שהארגתן למדיי נמציכו ע״כ ארגמן איהו

 דיכקב לקבליה שבועו׳פהןא ככנד שהוא
 :ירוק הוא דאמצעיתא עתודא הנקרא
 הכ״ל בראשית בזהר ̂ הקשת כמראה

 קרו 'h ובתקון . תפארת ליעקב קרי
 ל כרףהל ע' וכתקון ̂ גופא לתפארת

 ̂ ע'כ מגופא גיון כטיל בריתי אות כתוב
 והיתה בענן כתתי קשתי ואת וכתיב
ת לאות  המיוחש הירוק נמן כ ח יכו ביי

 ועוד ;בקשת הנראה כירוק הוא לגופא
 פר' הר בז דאיקא ממאי ראיה ראיה לי

 ארל אכא רבי , לf ע״א רט״ו דף פינחס
 קדישא בוציכא אמר הכי אכל הוא יאות
 בחוורידכורא לחתלבן אברהם דא חוור
קב הוא דא ירוק ודחק יצחק דא סומק ע י
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 למפץ ̂\h^כו'{ב מעין יזרין כץ דקיימא

א קסת מתלכסא ת  קמי דאתחוי גפע
 הגמן סתתרחק עוד סכל ודע pע׳ תלכא

 ומדוע ואתחסך חיליה אתחלס ממקורו
 לגמכא סמתהפך אתחסךעד ׳חליפית!

 רפי ע' תרומה כ!הר מפתע הכי אחדא
 הקסת מראה הארגתז מראית אין ולכן

 :חשוך ייתר אכל כמיאהו אלא ממס
 כזהר ראינו הלא אדום לכן כו &מעורכ
 איחיארגמ^ ודא כו דכת־ו ל הכ׳ תרומה

 דווקא הארגמן דככע דמסמע ̂ דמייתר
 מימינא כלול הסכיעית חג כמו הוא כן

 דרמגא יא חסד כתוב א א,!כתקין1<מפמ:
 שת^איכתקץ דרועא דא (גכורא «מינא,

 מסטר׳דחהי^ חיור נ?!ן כת!כ הר'ל ע׳דף
 הארגמן צכע ,א*כדגכור תהסרא עותק

 כפיריס ועוד :גוונים פכי ;t ס כלולים
 ד ע ס׳ה דף יתרו פ חרס כוהר איתא

 חשמל וכל׳ודא תסמל כעין <ארא פסוק על
ק ארגזונא גוון בגמבוי ־דאתחזי ר  אלום י

כן  כתן כמאורדז איתא וסחור , ע״כ ל
 ג!זפי כיני תפארת ארגמן קמ״ח פיתן
 ק אס לתרץ כתציכו ,ולכן מאודם בלול

ם מכל כלול סתארגמן  הידועים הגווני
 ומעורכ ירוק סעיק׳הגוון חן^והוא ליודעי

 באידרא דאי' והא ושחור אדום לכן כ!
 ואתערנסעדי ע״כ דףקת׳יא רכאדכשא

 גווני כגו דכללן פומקי בולהו כרישא
 ארגמן מהו כארגמן ראסך ודלת הה״ד
דני דכלילןגו גזוכי  למימרא לאו ע"כ ג

 כמו הוא ירוק דהא פותקהוא ראיגמן
 נו כליל שומקא דהאי :!א לעיל, סהוכחתי

 אתי גרני,לכזה גו ול דכל כארגתן גמכי
י פי  גיוסי ,ארגמן תהו לומר רחןר י»א פ

 דרומה הוא רכזה גמכי^לותר גו דכלילין
ליי לארי א ר״

 יאמרו b,משגיאות יצילני וה׳ ,לארגמן
 1לנ (אין קיכ!1ו לה' הכסתרות העו״כרים

 הרוחכיי' לגמכים המפכי׳ המוכים לייחס
 פיהם, יפצה זה^דהכל כראי זה דאי דלא

ס דאדרכא  פעה זה לעומת וה את ג
 ס׳תחת׳ כתו׳כזהר מה חזי האלקים,יתא

 באיכוןגווכץ זיתכא כההוא 'כ עתודרס
 ראיכון רלעילא כגווכא לתתא דאתחזיק
 גמכיןאתתשכן ואימן אחרנין פולחכין
 כץ1גו וככחן ,ארמותא ההוא ,לתתא

 גמכין !משכין דלעילא לגווכין דלתתא
 אליןכאלין^ ועייילין ,אלין צניוכק ,אלץ

 לאיליןעכ׳ל: אלין,גזפא (אתעכירו
 יקום עדים ושלפה סכים ע״פ לעוד (א״ה

כן ד ^ כ  פיפקודיארסבי אי׳כתנחותא ד
 כנגד ממון שלמט׳ שההיכל אומרת זאת
 פעלת לשבתך מכון שנא שלמעלה ל היב

 כילקמי והובא רשי כ יכן ,לגו' ה'תקדש
פ עוד בצירוף הנ׳ל ע׳בשלחעלפ  ע׳ס} כ'
 )ל שרשי כתולע׳ןכו׳האמת ומצמרצמע

 כתולעת הצבוע הדכד מהו הזכיר לא
 נכונה כראיה הוכיח המזרחי אכל ̂ פכי
ץ והוא ;כצמר הצכעתיה זס דאף  גו

מ/ עמוד תרומה פ כזהר וכו׳ ארגס  ר
כחדא תולעת כתוב מכץ, ריןג  סני,יז

 דיס זצ״ל כ ע !סומקחיזר «תיכא!פמאלא
 מלאכת הכזכרעכל פכי תולע׳ <הפרפכין

ק ס ת ם !כגדי זכלי! ת  לשכי , הכהני
 האדומה ובפרה הנזכרעתצורע תולעת

 דפוס עזתר כ״ד דף מצורע כפרש׳ שהרי
5f 3 קירמונה pd ̂ תילעת וסמ 

 פכיכיהם סותקאדגכןרה,זההפרש סטר
ה א1ה לע״ר  על ישעיה כפי' רס^ שכתב ז

I ובו' כשבים חטאיכם ̂יהיו אם הפסק f 
 ויש הם בים נרע אדום כו צכעשמכעיס
שלעים ^ !
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ע״ג ןאחד אחד בכל קןלעים
 ןבגרעיכי ,הקרימזי בגרעיני דחפשתי

,תולעים בהם .תצאתי ולא ,הגראכ״א
 התולעי בהם לחי׳אין סאףכסהס ואמרו

 שתמך זל רס׳י דברי אכתיס לא מ׳ת
 זה סזדע הכתוב;אזמר לסון על יתדותיו
 כסומא ולכן ̂ בינינו מצוי נו א סהזכיר

 רסי סתלסין ואומר ,בו אדבר בארובה
מהגרעין, אדו׳כעסה סהצבע כרא הנ״ל
^ ,!תסתבראדאן) מהתולע לא אבל ה

 קצת בלובן פקוך הוא מאדים,אבל
 המסכן ובמלאכת עצמ̂ו הגרעין יוסא״כ

 הז;הר כתב ולכן סכי סל בתילעת צבעו
 ופרה במצורע אבל וסומק חיור דכליל

 סל בסני להסתתם צדיכיס היו אדומה
,אדמימות בתכלית אדום שהוא קולעת

 סותקא פטר תולעת כני כקב סס ולכן
 מסתבר הבי דישעיה "ומקרא ,דגבורה ״(<ס

 חסאיכם־;כצומד יהיו אס נכו׳ 7.ענ״
 ^א^ מחטיאים תהיו ,ולא חוטאים תהיו ולפקח) 11

 שהם בעכין ממורים החטאים 111 יהיו אס
 שהוא האדמימז׳כשטס כתכלית אחתים

 הצמח כתב כן כי רבים בלשון שני סס
 ידי על יתלבנו הגרעיניס והס ,דוד

לוכןהסלנ, הלוכן׳ןהוא בתכלי' התשובה
 אלו אלא ,לבדכם תיזסאו לא אס אבל

 ° אית סתחטיאי אחרים יאדימו העוגות (א״העיין
) ל ק ל ה  שאינם חמודים עוונות יהיו לא אפילו סי

 כקולע הארמיתלת בתכלית ארותיס סיקינחק
 האדמימו׳ בתכלית שאינו השני שבתוך ̂ סעי

̂-יו ̂י!  בתכלית לא אבל יתלבנו התש!כ ידי על עיף
כתכלי׳הליכן, לבוכו שאין כצמר הלובן

סהחסח^ מה על וחשבון דין לימן סעתיר
,'ובו פשתן והוא ומשש ; הרבים את

כ ע״א דף י-יותא  משמע גרהינןמחו ע'
דקאי ־

 בר יוסי S ,אמר הוא כיתכא שש דהאי
 בל העולה דבר .בד קרא אתר חנינא

ב כבל  תורה שש התזרחי בתב* לבן :ע
ה׳/ צבועע״כ הבלתי הפשתן על  ^ולכרז

 ׳' בלתי שהוא וכיון התפרשיס מכל מוסכם
 חושב מעשה ;בטבעו לבן הוא צבוע
 דשקלים בירושלמי וכן' שצורת והוא
 רוקם, תעשה אומר אחד כתוב גרפי׳ ס׳ח

 מעשה , שכ1ח תעשה אותר אחר •וכתוב
 שתי חושב ^תעסה אחד ף פרצ רוקם

f %חד נחמיה ודכי יהודה רבי , פרצופזת
 מכאן, תכאךוחלק רוקה,ארי מעשה אמי

 ,מכאן וארי מכאן, ארי , חושב תעשה
 ̂ מכאן ^אדי רוקם אמר,מעשה ואוחינא

 ̂ מכאן ארי חישב מעשה ,מכאן וארי
 דכרוביס דכלישכא מ ש' כ מכאן,ע' וכשר

 ,במשמע בדיה של ,פרצופות מיני כל
 דכפר' ככרובים רסי ש ת מדוייק ובזה

o;•̂>;vrדJוף >yVot»^-fw »r ילאאמר, 
 תיבת סיף הי אלא תינוק דתות פתט

 היה להם דמשתע להם וכתב פרצוף
 פי״ מקום בכל דלא מכלל תינוק כיף פר

 אלא ̂ דווקא אדם פדציף ^הוא ־כחכיס
ף במשמעותו יש  כרייתאחרו' ף פרצ י

 נבי רכתי חאי ̂<כג<ן הענין כפי ילדות
 תלת זה לפי ויהיה , ויריעות פרכת.
ס בי ח  בריה^ קסת,שכל מגזר'רובה פ
 ואע״ג כחן יורה זרעה ̂ יללה פפהיא

 דכהניס אתרי ע״ב 1 כ דף א פ דבתתיד
 ,רובים להו קרי עבודה למעבד מטו דלא

 עשרה לשלש הגיעו שלא המפרש ופירש
 ואף להזר«ע דאוייס איכס ועדיין , סנה

 ,קשיא זו ^אין רובים להו קרי כן פי על
 חולירין הין הראשונים חלאדבדורות

בסנהדרין כדאיתא שכה ח ובכי ז' בכי
ep



יר פי' פיג חושב מעשה פי'
ב ס״ט דף  • ע״א ט״( דף זהחגיגה ,ע׳

 יורה סאיכו זרע טככת כל סתגאל אתר
 דאפילרהגיעו ועיר , מוליד אינו כח׳ן

 עבודה למעבד מסו דלא סנה עטר לסלט
 לתכי סערו׳ סמי הביאו פלא כל מיקרו

ף בחולין אמרינן ר י  פסק וכן ־ ע׳יב כ
 ואז המקדם כלי דהלכו ה בס הרתבס
 כדאיתא אחרונים בדורות אף מולידים

 לרבא ואפילו .ע״ב ס׳׳ח דף הסנהדדין
 סערות סתי הביאו טלא דכל התם דס*ל
 אעפי טהרי ,ספיר ,אתי מולידים אינם

 לא הכהנים אחיו ,טעיות טתי סהכיאו
 עדעסרייטנה לעכוי־ חותם מג־חיס היו

 כתב וכן הכ״ל דחולין בט׳ס כראיתא
 הכ׳ל בע התקדט כלי בהלכית חרמבס

 כל מיקרו עבודה לתעכד (לכןןילאמטו
 סהביאג אעעי שכה לעשרים הגיעו סלא
 טני־יכים לעכין סמילידיס סערות סתי
 ,הלילה כל ̂ המקדם סד/יי להיות הם
 סכדיכים , אותם נעורים יהיו לא ט כדי

 הכהכי׳מניחי' סאחיו אותם והם ̂ לעבור
 והרובים קתני נעליהם לעבוד א־תם

 אתי נמי המסרס ,ולדברי ̂ סם סותרים
 '6 זיום שנים תישע רבן ק^לן דהא ספיר

 ̂ הנ״ל כסנהדרין כלאיתא ביאה «ניאמנ
 אפשר מוליד סאיכו (אעפי זרע לו דיט

 זרע סככת כל סלא כחן יורה סתיא
 ’רובי שסם ר,ולכןכאתר1מול כחן היורה
 יורה סזרעס סם על הילדים על כאמר
 חסם טעיקד אף איפה (א'כ ,כחץ

 להסאול נוכל מ״ת ,אדם בכי על כאמר
 טעם כייזתטסייךבהם מיני לכל ^יתו
ה,  ואף, ̂ הדמיון בכף יקראו (כרוכים י

,זה לכלל עדיין הגיפו סלא
פניהם סאין במה קצת סחתיילהם מפני

 סרוח הקחשים זרזל ,כן יקייאו זקן פכי
 ככרובים להבחין ידעו , בס דבר ה׳

 קטן, אדם פרצוף מהם ^איזה הכתובים
 וקיימו ,בריות תיבי סאר ̂ פרצוף ואיזה
 כיריעות הנזכרים טהכרוכים וקבלו

 ארם, פרצוף פרכופויסאיכ הם !כפרכת
 מפלגי וקא ונטר ארי דתות טהס וידעו
 כי טם היה דלא דת׳ס ̂ אריגתם בענין

 כשר פרציף דאף ות״ס ,ארי פרצוף אם
 בפי׳ תפס ורסי חוטב כמעשה טס היה

 ומא לבי ושלמי,ואעג ר די כאזחרנא החמש
 דארי ,מפירנסו תשמע ̂ ע״ב ע״ב דף

 חטב הלא,וכן תוקא לאו ,דקאמר ונסר
ת ת ם, א ר  ,‘כפי נמכרו דהואיל לעד״כ ה

 ויש , הם דדוקא ,כירושלמי אלו צורות
 לל<;זרגג מרכבה ̂ המסכן כי והוא , ברבר טעם

 כ תברע המרכב׳ לתיו׳דוגתת צריך ולכן לסנינה
 ודתות ̂ הנביא ,1יחוק; טכתב העליונה

ה ופכ% .ארם פכי פריהם  הימין חל איי
 לארבעתם, 4רמהסמ1ט יפני לארבעתם

 כמסכן והכאכמי ,לארבעתם כסר ופני
ת סככוליעל החטוב אדם פכי היה  הכפי
 ז?טמ ואפי רכרבי אפי כנגד סכים והיו

 ין ,רף כייגיגה סהיולמעלה,כדאיתא
 7בפרכת כסר ופני אריה ופכי ע״ב,

 <|ך הטור פני תמכו ונעלם ̂ וביריעומ
 העליונק מהמרכבה אף טכעלם הטעם

 לכרוו והפכו 1יחזק עליז שהתפלל אחר
 לי זה ומטעם ,סם בס׳ס'הנ״ל תא כדאי

 מהלכות בפ״ח דפסק כהרתכם לי משמע
 דיחסלמי כאוחרנא דלא המקדש כלי

פ תכן תכי טפח ועביה  דסקלי׳: ח כמסנ׳
 רף בתמא איתא הכי ‘וכו כמל וחוסה

 כילקוט אח״כ מצאתי אבל ע״א ע״ב
הדברים, כל תכ׳ד,דקחסיב רמז פקודי
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רביעיכש

 מתמ, «קיצמ ,ןיןאמי ,נג;הג פנעמל
 היאדןגת סזן (נראה עפ(תבפדכת,5
 דגדכ|יכן סרישי^י, דפ^יצהכי גיי;פי7ד

ב, תכ׳ מו ר פ ם, ת  ה
 הירזענ׳תכלת מעס׳

 סכי עת5ות; וארגמן
DD1 כ ט1<הח מוסר 

 כפולארפע^ר׳תסי
 ןהפ 3ס ומט אותר
 ’סכא בהם יתר היה

 • ע״כ פחי וירקעו
 כמו ל ומפתבראלס

 מ״ת בערכת הכי
 כתצמודאדידן: עכץ בכל ק^לן אכן

 הכי וכן' בה ועושה וכוי כרחבה ארכה
 לו יצא מאין ידעתי ולא פ״ד ה בד איתא
 ̂ בכלונאס כרוך ראשה שהיה לרשי

 לי כוחא המים,ולכן על נתון והכלונאש
 אדכלז ̂ כפשוטה דבדייתא ציסכא לתפוש
 שלמר יכראה ̂ רס^ כתב כן וכוי לרחב!

 4התשכ לרוחב נתון שארכס היריעו' מן
 כחל ובזה ̂ רוחב ולערב אורן לשתי וקרי
 הראסזלעלו^ שתמה התמיהות שתי

 ושהכי ,איפכא כמון היה חדאדדילמא
 ורוחב אורן שיוך איך ועיר , מסתברא

 הפרכת דאריגת וצ״ל ע׳״כ מרובע בשטח
 לדחבו ארכה שבנתיכתה בענק כעשית
 כתיקונם עמים על שבו הצורות עומדים

 חמשה עושת ג ; חסתברא דהכי
 עמודי חמשה למסך ועשית דכתיב וכו׳
̂ אתה על אתה^ סעהיס וכו/־ סטים .עצי
 מ והכי , ריהטא אגב הראם כתב כן

 היריעות מנתינת תוכח וכן ,,משתכרא
 מצאתי זה כתבי ואחר ,לקמן שאכתוב
אתה שעבים בפירוש תכ״ב רמז בילקוט

דל

 לתזרחם זהב וויהם :וחכאכי אתת על
 על הזהב ממזבח פ״ד בד״ת כדשיכן

 עשר שבמזרח עתודים;) (פי' הקרשים
ת קמודי רמשדת מ החשבון ולפי , א  , ;;ושה ג

 אמה שעביכש , שטים
 ,זהב ם מעיפ ,הקרש בגבה וגבהם
 בתיך ,ותוקקס ,omioS זהב וויהם

 ,מהכם שגים ̂ נחשת אדני ,חמשה
עדי שמשגי הקרשים/ ערבי מכסים

_ - בעד ,עומדים שהSוש פתחהאה^ . . , _____
כ? רחוקים ,החלל רוחב ה,י המז  תי׳אתות ולהסתתר ז
^ משכי דז הפרתה ע מ א עמודים ששכי וכיון ^

 בסד'נתינת סאכתו'
 לומר צריך ,הכלים

 עים4כו שהעמודים
 >0 הקרשים בעובי

 נמצא כן לא שאס
ק תב ן המזבח היו

 עובי כבבד עומדים
 חלל כנגד בולטים ואינם , הקרסים
 שאין נמצא לקמן שאכתוב כתו המשכן
 לקבוע ראוי מקום , הפנימית בצדם

 להיות, צריכים כסכילס ולק הווים שם
 כ̂ו ועוד ̂ מבחק אלו העמודים ווי כל

בתוכז חעמודי'נראים שיהיו 5סיכ5 ימא
 בצד שנראים כמו במסך יתכסו ולא

 13 ויהיה בפרכת מתכסים ואינם האחד
 רוחות ומשני , קרשים רוחות משני

 ,לקרשים הקרשים מקבילים ,עתולים
 מכשים מתם שנים לעמודים: ועמודים

ף בזבחים וכו׳  זל התום' כתבו ע׳א ס' י
 איקרי כדין שלא כרחין על המשכן דפתח
 הוה דלא הוא מועד,דחידוס אהל פתח
 במלואו לפניו פרק שהיה גיפופי ליה

 העמודים שני שאין תוכח מכאן ,עכ״ל
 האהל חלל כנגד עומדים הצדדי' שבשני

 מכחק .הגיפופי הם הס לא״כ כלל
 רחכ היה לא שחרי , משוכים חיו לא

 שאכתוב כמו אמות עשר אם כי המסך
 אם דווקא החלל רחב שיעור והוא ,לקמן

עותרים אלן עתודיס לומרסשגי צריך ק
nm



טז פי' פ׳ג ב1מעשהחוע פי׳
פי' עןבי כנגד כפוה ;ה0 ד : סןה א(יר כיניהס כסתתן פפיט כתב ̂יכן הקי

 דכתיב(עפיתמסד וכן׳ הסך ע<פה היה כל פהה לןהד ןאין ,התפכן חכמת בעל
 על רפ^ פי׳ כן פתתקן;כל ;ת;א ;;כל חלל כנגד עזתליס עמידים החמסה

< לפתח עי-שהפפך היה ד סאף, ,בעני( ,האהל א א דא<תא מאי ד, מ סו
 סכצללי העתידי סני

רחקיתעיכיהקרפי
 ארת שמתקן והוא ̂ רול,ס| כ*;שה

אח״ב, .  רוקמה הצורה,ע^הבגד^ו
 דומה ,הא׳ שמענר והצ-ור ,במחט החלל, כנגד ןתסיכי

 השג/ובשאר בעבר שכעדו, ור צי4 בפתח עמידתם ן (אי
ותו^ה ̂ דפרכרת שוה ̂ דרכיו S3 כגיסיסדפאם האהל

בווי תו, *. ה;;פודיס או  ̂ מהתבדא כן היה
 מתור כץ פ פהאייד
א p>Sd לאוזך פיס לעמוד ק ר פ

 ,לקרס עתיד מבין
 חמשה אם כי אויר לכל יכא לא (לפי!ה
 דלכל תיכח בתכלתין ולקמן ,ספחים

 לעביר כדי ורביע, אתה בעינן אדם
 מכרעת הרעת סביח(אין מה עם ברייח
ר המקים פיניחי  אפשר פאי בענין ,נ

 העבידה עם פם דרך לעכור לכהן
 דרכיה כתי פהרי בדוחק אס כי פבילו,

וה וכל חזה וה רחוקים :כעם דרכי

 תעפה ב ע ב ע דף
 חיסב כמעסה ריקם

 פ אתררבואלעזר
 פ במקום פרוקמין

 סחיסכיןע״כ,ןאע״ג
 דס׳׳ל קילן דכר״ה

 מעפה התםדרוקס
 פרצוף לפיכן מחט
 תעסה יחיפב ,אחד

 וכפיריס . פרכופין סכי לפיכך אורג
 בסביל כסתנה לא מ״מ איחרנאדירוסלמי

 פליגי דלא הרוקם מלאכת מעסה זה
 פיריס דהוא דמ׳ס חיפב במעסה אלא

 :אחד מפסה דהןא ימ^ס רוקם לתעסה
 ורפי פ״ד, בד׳׳ה איתא הכי וכי׳ !כפאר

 ותולה ז הפרכת כמדת פתדתו כתב
ה: ידעתי וכי'(לא מ ב

יריע(תדין א
,= /’״

המסכן ואת דכתיב
יריעות עפר תעסה
חקתו (ככל וכו[:

פליגי (כו׳בד״הפ״ב
ה 1ורבכ ר'נחמיה ב
כפיל חוטן פ*ל יי®

ורבנן ופכיס^פלסים
כפול דחיטן* ס״להו

p’So פרקא
ד פרק

 הוא כך המשכן יריעות ®דין א
 ,הפרכת מסיגי ,יריעות עשר עושה
S331 ארך ̂ חקתו S3 מהן אחרת 

 ארבע ורדב אמה^ ועשרים שמנה
שתי ועושח ,אמות  מחברות, מהן,

 שתופרס והוא; , חמש חמש. Sש
 היריעות ובארך ,זו עם זו בארכם

 ^אשר המחברות שבשתי ,דזקצונות
 קובע , Snk3 ,זו SצN̂ זו יהיו

0אחת,חמשי בכל החצונח בשפתם

 פסקא ובפי' , כ״ד
 עור כתבתי פ״ג ‘ב

 סמצאתי רעית סכי
 תה (ידעני בילק(ט
 פ בתירה פכתיב

 רביסלהטית: אחרי
 הכי כלם(כל סעיבי
 נ ,בחזקיכי איתא

 , ידעתי לא ״(אנכי
:ל( מכין



פיTs חושב מעשה פי
 אתיז ארכעים יריעות 5ס ורחבן , אמה דכתימנפיי! וכזי חתסים עזישה כ

 צא ובו׳ היריעה ארהעכאתה ס:א'ורחכ ובו׳ אחד שלכל ;יכו' זהב קרשי חמשים
ק כשבת יכי' ככוכב :תפי/כרא הכי  ,למערה המורח מן אמית שלשים מ
ט  משכן, של לעז שנתן ג^ס^אךןד שעובי ̂ תכלת n1NS)S עאגרפיוכראין צ

 למערנן אמזק יעשר ׳ שביגיה□ ר ואו ,והעי אמות שלש ^ הלולאות קרשין
ס״ן ל^ייייי הלולאות ,היו ומכוונות ,אמד, חצי » הרקיע ככוכהיס  ^הרי ףי|

ה כ פ הד״ה1 תו ת כ ללולאו ע :שכשגירת שבאחת,' העי' ר  זשתתא כ א
 3דס״ יהירה כרבי ,זד־זב קרסי חמשים עושה ב ב במקום במשכן

 הקרשים דלמעלה ,כפופים רגלים שני מהם א׳ שלכל אחד והכל הלולאות
ד שהתוךתתש^כראי׳־ ה א  ו.1כלייןעדכאכבעל שבמחנרר־ז בלול גי־זון ש

נחמיה לרהי שכנגר״י בלול ודי־,שני , האחרת ככוככים חקרשים
מי; במחברת * ת,ו שני * - מתר,נרים ה

 בין , והקרס המחברות, שתי
,במשכן מלממה,ונדאה ,ת הלולאי
,עות ד,זר נותן י ג :ברקיע בכוכב

שק על  בעניז לרחבו, p,♦^^ד המ
 הקרבם שוררת אמצעית שתהא

 על' ,המשבך חלל לרחב גתונדת היי המסכן,סהקיסי
רותב ומורתר־• ̂ דתפבברת ^ בלזלאית מונחים
n , דתיריעורת בתיד שכדאי בעכין 'H שרתלשל□ ,

ט על ,למטר־ז התשכן,זלאלמעלה, שי קר  ואחת שלשי המסכן מבהוץ ו־ז
 צפוי תפני אם אתה, ,מארכן ורחגותר ,המשנן אחורי נתיבי דתיע׳ יל ועיר

jf כת« הקרסים עובי' קרשי על ,כן כמו משתלשל היה קרסייריעו׳תאהל 
ם דתצפון^ בשם כקדאי שאינם רו ד ה ^ חציו , ו פ״י בפ״ב שכתבתי / Iרטי

 היותם על ,ברקיע
 תכלת בלולאז׳שכלס

 לרקוע,ועזר הדומה
 הברייתא לנו גילה

ה תיבת כאמרם

 fנתצ^ , אמה עבין
 והדרוםי תצפון דתן

 זד אתה אף מגליא
 (למעיב דקרשים

/ דאדנ אתה יינליא  י
 בפירוע איתא והכי

ת ב ט  ע״ב צ״ח דף ב
שאי׳ך ים'ל ונר'יוסי

^זן וחציו כראי׳ היז שלא משכן  ; לכ
 מפני ברקוע ככוכבים ביריעיתשבהם

 הדומה תכלת תלזלאלסל אותם היו שלא
 שאכתוב כתו הייישת ממין hh צרקיע
^ צקמן ע  :קלל מכחשת היו שהקרסים א
 ב פ״ ה בד וכל הידיעות נותן ג

ת,כ של ארכן גרפיכן  ̂ אמות ח יריעו
 עשר מהן צא לכו' היריעה אורך שנאמר

 תשע שם תשכן,נשתיירו של לרחבו אמו׳
 שתן וה מצד אתית יתסע זה מצד אמית

 שמניעל הקרשי',עד את ומכפות יורדות
גבהן שהאדנים למדת, הא לאדנים^

 טהינ מפכידפ׳יל אי
 עתוד^ עובי אף אלו ביריעות מכסים

 שביכיש̂י האויר כחשב ולעז האהל, פתח
 דאדנים אתת מגליא , המשכן כחלל

 שלא ומפני ;יהודה לרבי אף צתערב
 W דעה מבר שיהיה תקום בשום ראיתי

 דעת סנזברו כמו אלו נים בעצי יוסי דר
 אלא את׳ה פליג דלא אני אומד ,ורג רי

 ס״לילא דת״ק המשכן חלל מקלס בשם
 האויר אם בו המשכן חלל בסס כקרא
 ,תכוסה שהיה ̂ הקרסים שבין

מסכן התחתונן/הכקראים כיריעות



יו פי׳ פ׳ר חו'שכ הtםעע פי־
מדעת fnn מסכן 10 פרוה־בסליסית« סתת עמידי סכין ןמי6ה דאן> ,ס״ל יופי

ח היה א30 מפני ,עצמו גיריעית מכוסה סאיבו פי על אף «:אהל י ה נ ד ק הנ ס
 אמיליישכ ולק ,עצתו ידי על הוא ^העיד תכוסה־נגירענו׳ והיה הואיל ,יזמחתוכות

תדו דמסכ הפריית וףן;^ן^ עשרה עשתי עושה ד ! ® האחל^
S מנוצה להקיא ^יאוי r ק, היה ואפס עזים
שק, יחלל ת^ ייסי המ אמו שיסאמהיורחבד׳ ש^  תצאבז אנחנו יאבל מדזן

_ . ̂ מחברות שתי מהן ועושה כתב החומש ^בפירו
S ׳ הפריית'־ימס ^עשס r ואחת ̂ המש S r ונשאר ,שש 

ת,מעשיהן יתדות,שהיומכפים  וריעו׳התחתוגות^Sשוו
j פה הרן התחתונות יריעותSוSור^<r ̂ ממע שדמיו 
 כאהד [S3 עובי לפיכך היריעורת עמודים סל עפין ף1ד

שהיו והקרסים ,וחצי אמות המש p•הןאpהבר״ «דחה
נחשרשפש״ס דאיתא עגמאי

 סהכתתנ וכת'עוד לעיל סהכאתי •דשפת
 תחת הפרכת את ונתת ימסייעשרבתיכ .

 , הזאת הפרייתא פרפרי ואס ,׳הקרכים
 ן הקרסים תן מסוכה פרכת נמצאת

כ אתה ?ולתערכ  לקיים רצה והראם ע'
 סהפרכתהיה ר1נאת , הברייתא ידכרי

 בקה׳ק יסאורך חוץ מבד בעמודים י1תל
 עיכי תחילת עד התעדפ קרשי תן יהוא

 מהברייתא ידעתי לא ואנכי ̂ ינזעתודים
 כד״ה שלפני נשניכוסחאית סתרי יהזאת

 ק• רשי 3שבת ותמה ,כזה נמצא ■לא
 כתן דלא ,מדות רמסי כפרייתא ־מצאתי
סכוייה היא כך פתקומזת־אחרית, ־שכתב

 ®גתלאגתהתשכן,תשתערבריית׳אתרת
 מ ̂ות התסבן למלאכת אותה ואיכה יהיא

 המזרחי שכתב מה פי על ליסב א יא
 הפרכת היה שלא אתרינן פד*ה שהרי
ב ילקיסי מטיד  ̂ אמות עשר אלא המעי

 אף רת*ת הברייתא יש^ הכיא יזתדלא
r מל r יהיה ולדבריו , פליגא דלא מ ס 

 חטא לו אין ות*ת ״ אתה עשר אחד שסוך
שהפרכת רס׳י היהשת׳ש סכור רמיא פגז

 ס / היה שכן וראינו
 ת זה כתבי שאחר

 הברייתא מצאתי
 זל שהניארש? הזאת

 פקודי פרס' ^בילקוט
 מ וסם תכ׳א דתז

הכריי׳ סארי מצאתי
 לית ספיר היא דאף תוכח תכ״פ1ופדת־ז

 התערב תקיש רחוק היה לא סהפרכת
 ליסב א^א ק ואס ̂ אתית עשר אם כי

 וה*ט היריעות ׳בעכין הברייתא אותה
 שלא עיקר דשבת ס“הס אל רש? דטפס

 עמודי׳ ל0 עבים (k ביריעות תכסיס ת ה
 וכו׳ שתהא פעפין : כר׳׳ה ׳(כדסכינו

 הקרסים תחת הפרכת את ונתת דכתיב-
 וכו׳ עשרה עשתי עושה ד : וכו׳

 וכו/ונתכחות' עזים דכתי׳ועסית־יריעו'
 חיה ד׳יהודה־אומר עזים יריעות ועשית
 וממכס ,כמדבר היתה ,טהורה בדולח

 מעשה אתר נחמיה ורבי ̂ יריעות עשו
 ״ ונגנזה נבראת ולשעה , הימה נסים
 ארך עזים יריעות ועשית מכתו" לך תדע

 באמה^מהיק שלשים ̂ האחת היריעה
 סלשים;אמה,תכאן יריעוישל תפיא אתה
 תכאן כ ע דביכחמיה כדברי למד אתה

 יריעה כל ,מעומת שחיו.עשויים משמע
 היה גרסיכן פ״ג כא׳ה אבל ,אחד מעור
ק סל.עזים, מנוצה יריעות יא תביא  ו
וידוע עדם יריעות ועשית רשיעל פירש
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אין הל^לאזת היי הפס כסלר ן>6ד המדד׳ פי על ד^לכה פןפקזן ^אק ^־ןא
כהל סלמת לראלתה נסחאאחרתפאיבל ועוד ,להק* בס״ה ז6 כבריתא השיש

מדשתם דמשמילי מתאי אז» לא ולק «3 /איכא כן ש׳ל המדרס דאף צ<מר ־אפשר
̂* יי יהןדה דרבי גיגיהל ׳ ̂' *̂*

י ׳ הכתיג־ ^אדך רהבן ,רתהתוגורת מיז שמכזנת ש״ל
 ;הדיא ספי מה <הלא דמששיר! ביר״יעד■! וםנכד״י במרגר אייתהכמצא

 סתןיריעלת ד• ז;מוד״י מובי , שמ שבמחברר־; כפסלכלהיריעי/יר'
מ :!ז ת^ויד, ,ממנה אמח ד;;זד ,דמזרח כמצ׳ דלא ל ש גחל<«ה  ס בר ברסינן י

^ על למסד־ז במרבדי כזה צא<כי מ  ‘יריג» סל רחבס פ״ב >המודמ זשני ,ה
אתכסה m הימה נס ו i n v n מ״דאמלתסגא׳זכל היריעד־ז רחב מפגי 

 אמו* סלסיס מהן צא היריעות על עודפזרת ,הנתוספת ^ון נבראת ולשעה
רי כל אח''שמכ?צת מיה אחו ת, שק,והאמה התחתונו  ול לארכיסלמשכן המ

ה,והאמה ,ממנה ריה3 אמהלאחוייהמ<^ק. מארכם, מזח,העורח מז
י r״f< יריעה י י י pי י י °’^^ ״ ״ ׳ י י י ^ י ' י י ה , מ ״  נפתייי

האהל, פכי מ;ל סכזפצה יריע'אחת סם הידיעה, בהא האחת כן.מדכתי׳היריעה
 מכריה הכעסת היריעה אלן יקמפרס

 ש״להו דהכי אחתשלסיסאמה^יתסתכר
 העזים את מיי יכל הנסים וכל תדכתיב
 הוצדכד וצא ט(יה שייכא לא ובענדית

 חזץמן :אלו ליריעזת אלא למסכן עזים
 דוןיצתדן הרב כתב ק וכל הלולאות

 מסתבר והכי ,התירה בפי' אכראכניל
 ,יעשם מין מאיזה הכתוב פירס מדלא

 ואף ,התהתוכית יעותTב ספירש כמו
 תכלת, סל היו (b,דבורה כתם הבד״ה

 ואחר ̂ זה מדבר התנא ותק ס היה לא
 בב״תת פקודי פ בילקו מצאתי זה •כתבי

ק הי  תכלת היו התחתיכות יריעות רגי
 איזת אחת בכל לולאויתכלת המסיס וכו

 ימעייהאהל תמס בכדר בק,«ק לחברן
 לאז זאת דגירסא בעיניך רואה והלך כ ע

 תעולס שתענו לא היא,סהרי סמכא דבר
 האהל כיריעות תכלת הלולאזת היו סלא

 א״א וכן והאי ,החמס במחברת אם עי
ככתוב תפור סהרי הלולא! אמנץ דקאי

דאז>

 ^כ׳א אומר יהודה ר ,וכו׳ וכפלת סנא'
 דסתתא מפתכרא והכי אותר יוסי רבי
ת  מול h כופל היה יזציה יהודה') כר" ק י
 אחורי הרוח קיה ןחכיה ,היזהל פכי

 כיריעות העורף סנאמרוסרח ,המסכן
 צ״ת דף רסכת בפ״ס אבל , ע״כ <כו"
 0לר בין יהודה לרבי דבין ,תסמע ע״ב

 ,האהל פני תיל t ̂ כופל היה לא גחמיה
 ק ת דעת נזכרת ולא ,חציה אם כי

 רסי ואף כויתיה קילן דלא דבריית/ש״מ
 לפו ונמצא , כס*ס נקט החומס בפירוס

 היריע׳עודפת החצי כל דלר'•יהודה זה
 ולד המסכן, אחומ pהא על נגררת
 : תמכה אתה כ׳א נגרר היה לא כחתיה
 נראה כן וכו' הססית ביריעה ותכסה

 ירימה האהל פני בתול הכתוב מדהזכיר
פתח כתבי ואיזר ̂ הססית ה,  ויגל לבי ז
 סתצאתי ר)ל לדעת סכוונתי כבודי

 שבן בדת׳ת תכ״ב רתז פקודי פ בילקוט
שת התם הוא^דבדסיכן  היי אחרות ירי

למעלה ׳



̂זר תחשיכש מ;
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יז פי פ׳ד מ^טהחושכ פי
 י3עלע( מהם אמה כממתן םח(א5קפ( ,<מיס סל צת1מנ עסייית מהן לתעלה

 תל^יה המכית האתה ומניח העמודים אחד סדר סלרים, סבי יריעות עסר אחד
ל מפני ,מסתגר והבי ,המנ^י פל למטה גמורס ססה וסל ,במפרג חמסה ג

 הס המודח םעמודי גחשרת של ויתרורת ד
 המערג קרסי גמקו מלמטך, ,אלו בי,ריו;ות , תלוייס
ט ידי וגל ,וממא^ן מכ^אן לי ב  מנוסים וכמוסהם ה

ט ותוחבים ת  ן4לה ,אלו גיריעות שלא כרי בקרקע או
 להיות התחמוכו' על r היריעות; את הרוח יגבידת

 לתת מבאן פי «פ<מ ̂ אחד מעור סכסד־*• ^עזשח ז
ס 0>הלי של  רזלסיהיהאיסחס או־יכו ̂ מאדמי

pNi3עתולי כן ,היפה על דתמשנן,"ור־-חבי ו׳לל ־ 
 W ראויים המורח , דעאער־זל ‘עי ופור־סו ,פרחבי
ך׳ תליו ס ^ ^ ו להיו׳תכוסי׳מלתגגל; . מדי״ אחר פ

 אם לפניהם יקצת
•« הוהג ציפוי <מפכי פרק^ס

 מפני אם ,מעליהם
ואססר, תואיל קצת עליו להבין יהמסך

 תפני ,לפרסם א׳׳ח כלארכם בנבד פי
, ולהוציא להכניס העסוייה הפתח ססם
ס לfד סבתגו מהטעם ועוד  הכ״ל ס ג
 דתות הוא האהל פתח דכפ^זדתיל ̂ סם
 מנסה ואיןהכלה^צסעה , צנועה .כלה

 ̂ותקרא פניה ביאס ראסת סעל דגצעין>
תג פלא ׳מסייעכו,  היריעה חצי ונפלת כ

האהל,במוסכתג, פני תזל ,'אל יהמסית
 אחורי על תסרח העודפת היריעה ?וחצי

 וכפלת באמרו אםיזם־דגורו11יהמסכן,
,האהל פני מול אל הססית היריעה את

 חצי האהל פני סמול הבפל מפאין ■ס
 נמי (דווקא אתהנמ״ס, אלא , יריעה

 אמרת ואי , חאחל פכי מול אל דקאמר
 3ע חתעתודים לפנים מקופלת סתיריעה

ססי^ האהל פכי אל תל*ל הקרסים עובי ׳
 ממס,ותרכתכ האהל פכי היא 'הקרשים

h ,נגד,סאםהיתפנכפלמ ספירוסו חול 
.. J על

 עתות עוגי : ע־ה
 ונזיאמתהוא המזרח
 בראה רסי שמלסון
 כלה היריעה ■סהחצי
 זה ולפי תלויה ־היתה

 גיריע' תנסי' היי לא
 ’העמודי עובי הססי

f t גין תלויה תה הי 
 0ועו הקרסים עוכי

 לערב אבל י העמוד
T)פי על דהא כן אינ 

 בפתח סבתבתי מה
 התיס' בסס יהאהל

 סרזביר דמ*ת הכד*יתא ועל.פי ,לעיל
ת פכתינת רסיעצמו עי  התחת!בןת הדי

 אצל הפיס צ עומדיס היו סתעת׳דים ל”צ
פי א א יא'כ , הקדפים עןבי1' העו הי  סי

 פי האאסעל ואף ̂ ביכיתס ־תיייעות
ס הב'ל הכדייתא ת אן>0 פיי עי  אלו בייי

ם םי  :!אדס״לדת״מ העמודים עובי מ:
^0היריעה,/ חצי המסך על תלוי היה ע  א
 עלהתחתומ,מאחודיהמסבן עייפות ;כן

 הברייתא סעפי מפני והוא היריעה חצי
 ^עכיןסל תתחתעוממכסון ^ ,-מאת

 ,לעיל הוכחנו סככי־ ואעפי , :עמודיס
 לא פלגנתא סי אפ n ת אינו סזה ס תהס

תרנן מפסינן  ,דביריעותהעליונית א
 עובי כחם מכסים זיו ס מודה ס יזס אן>

 אלא ,התם לאאתריגי דהא דים העת
תי מי  פי על זה ן לס־ לפיס ויס לכפלה ׳ו

 האהל לפני העהפים אמי ידרנכי^סהסכי
 לקפלסותחלת מלככים המסכן יריעי נל1

קפולם א ח
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 פני פנן;ד פהם , xmap העמ;נים על
 ו : הקרשים הזף שהוא ,האהל

 כל ^בפיריס רש» ^כמב p <כן׳ דיתמת
 שאינ(ו(דע^ 3סכת אלא .המשכן יתילית

 הין אס א( ,למטה ,תככידים ככרס אם
 שהין ל סכ וכקב ,כקרקע א<תס הזחסן

 ת(כיחעליה'(כתן סשמם אזתס תזחכיס
 יתלגתי( יהע כל יצען כל שנהיכאהל

 דכתיכ המקרא מן אחרת ראיה לכן/לי
 (חפיתכה אןנךןכ«' על לן תהיה ייתר

 , החפירה היא היתד שמלאכת הרי «כן
 ̂ אלז כיריעית :כקרקע תחיכה דהייכי
 י<רד ז׳דהמכפה כפס' כמ׳ש דס״ל ילמאן

 יתדלת היו סס הקרשים כנגד אף היה
 מסתכרא^ רהכי כיריעותאלן^ ולא ,אלו

̂ל ן ולמר  הין ,היו מכפאות רשתי לס
 :תחשים עורות במכסה תלויים היתדות

 תיתריס תינת ר̂ש פירש כן בתכליס
 ,ז i ו««&0ע «׳«p ממח ידעתי לא ואנכי
 תכסה ועשית דכתיב וכו תכסה עושה
 כתכחותא אי ‘כו1אחר תעיר :‘וכו לאהל

 תחשים ועורו' ,תאדמיס אלים ועורות
 טהורה חיה ריא נחמיה ור' יהורה רבי

 לה היה אחת וקרן במדבר היתה גדולה
 ונטלן , גוונים ששה ונעורת במצחה

 תעסה יריעות;ירכא תמכה ועשו ,אומה
 בשעה שנכראעבה ולשעה היתה כסיס

 ארך דכתיב למה ועורו׳תחסיס ,נגנזה
 תביא באמה;מי שלשים האחת, היריעה

 מעשה אלא ,אמה שלשים סל יריעות לן
 ואע׳ג ,כ ע נגנזה שנבראת לשעה כס

 מארמים ועורו'אלים אף ברישא דכתוכ
pV תחשים אעמת &א קאי לא פלזגתיהו 

 ע״א כ״ח דף בסבת חפף רב שתרגם
כי ,שלו בגוונים ותתפאר בסגזנאששש

הפ;(

 ד אתת ממוצא שניהם והס׳׳מך השין
 סס כתו ססגונא א״כ ויהיה ,דמתחלפו'

 ס״ל דרי ̂ גוונים שסה רה1סבע גןוכא
 /רכסיל , היא במדבר הנמצאת דחית
 ועומ׳תחשיס וה^ק .נכראת סעיז דלפי
 היא, חיה הלא שיביאו הכתוב צוה למה
 אלא שיביאו בקרכמת כוה שלא וכמו

 שלא כדי כידם המצויים כהתות ממיני
 לו היה לא כך ,זל ר כמ״ש , להטריחם

 דעתיה נחה דלא , זה לכר להם לנוית
 ,היא שחיה פי על דאף רי דאתר כתאי
 חוני'כתדכ שהין כיון להם מצוייה כקרא
 ט;רח מ״מ שהרי ̂ מעמדה מקום ששם
 אחת שיתנא' עד אחריה לחפש ליהם הוא

 יריע׳אחת מעירה לועסות ראויה שתהא
 כן יכתוב דס״לדצוה אמה שלשים של

 היריעה ארך אחרת פעם דכתב כתאי
 דמשמע הידיעה אמה,בהא שלשנם היח'
 העשוי המכסה ^ftnא כגת1דלר ליה

 ̂ אתה שלשים סל שיהיה אחת תיריעה
 והואיל הוא נס מעשה דודאי אתר ולכן

 שיפרשו כלי כזדתכ׳להס ולכךכופרודהי
 כ׳ת דף כמכת איתא והכי לרכליה ישת

 וכו' משה ביתי שהיה ,תחש ב ע
 תתמ ועשה למשה לו נזדמן שעה ולפי

 זה ומטעם ̂ כאן עד ונגנז תשכן
 כיריען׳עזי' אף קמפלגי להטריח דשלא

 בפי' לעיל ס כת ̂ הס חיה דמין דס״להו
 הואיל , מאדמים אלים' כעורו' אבל גי

 מייס, לים אלא חיה תין שיהין ת׳ד וליכא
 אלפים בכתה אחד איל ימצא שלא אעפי
 נתמעטה שלא כימיחס אפילו כזה גדול

 כיק ת״ת ̂ כך כל הכריות קומת יי|1ע
 צריך שאיני ̂ אחריו לחפש כוח שהוא
 בל ביד ממיתת שהבהמות ;לרגלו רמת

̂ארם . ׳
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ם ת מטריח ftרp 6ל , אד  מי53 יסרל א
ה כו :ו ) כו ר ע כן א מ ס מא מ  תהתכחן

^1ד0דמ״ה (מהברייתא דלעיל, מ ק ל תו'  כ
ת בסי מצאתי אבל מ ב המסכן חכ ת כ  ס

ס סמצא רי ת תערב סהלבא כ  כס' לכן ,מ
ר אחר ב ח ס מ ב ת ר ם סהיל זל ה  מכסי

ת ם אללאף בתכסאי רסי ק  רזו לאפשר ,ה
ת היא ע ק ד מדלתדגרפיכן תי ש׳ ם דת ת  ה

ה לאהל תכסה לעסית ס כ ה אחד, ת ס  מכ
ת תן מן האהל^מסלס כל א ס הצפלן מ ד  ה
ב לילן ר ע מ  סלא דש*ל פירלסו ע״^ליהיה ה

ה ה אם כי הי ס כ  אף למכסה אחד,לילרד מ
ם השלסה סמן הקרשים א צדדי ק  ולא ,די

ה דף הי ה ללפי ,עלוה׳כלל עו ה ז ד הי ס  ח
ה כסכתתח דבתצא ,הללילת ה הי  • בז

ס  ללהכי קרבים סלסה j לי מי
לן ן קאמד פ צ ה מן ס ל ס ת  מן ן
ב לתן ׳ ר ע ת ה .״ צפלן ,W 
כך התתל ן י לסעס

ס עו׳ מסא - י . -----------לנה ה רי הי
הוליל׳תתקלקלי' היי הכי דבצאל השלם ^ל

ד עלר סל הילתל על בקפלל מי מע הקמם^ ה
אלמסאינם תעסה סהיי היייעל משא״כ

ם תה מתקלקלי כזיילת^ ס^יתקפלים ב
יריעית בלימת יתרית אף היל זה ללפי

ם סל התחתלכי ד' עזי הם סלא להפתי יגבי
במכסה ככסים היל סלא מסכי הרלח
ה ת לעי לפרס יש זה כל ,הז ע ל ד ע ב
ת ת מוז לא אני אכל המסכן, חכ תתצריי

ה ח דיל אנ אבי פי לקמן ס רלב רעת כ
ם קי ס ס סאיכי כל הפו פלי להפך 0בס* מ

ס ס לב דינו סי רי לס' בי דת״ה חת׳׳ק דב
ת' אחר ^<ניי| פורס לעליל :לקתן Pכ

א וכל ת ריי ב / דת*ה ב כן ס רסי ה ג הי
ם4 עלר סל גדלל א' כל' תארמים, י

ה, ארכו מ א ^ ם סי ת סל מל א ר פס חבנ ר  ל
סכן על לאהל סתלכיסל מ  ל מתזרח ה

א' למערב תתכסה סנ  עלילת לאהל לעסי
רי מלמעלה עסלי פספסין לכמן לכל'  דב

ה ר חמי ם סני אלמר יהלדת ר׳ ̂ נ  היו כלי
ה ,התחתין ם1צ עלרלת סל הי ם י  ̂ תאדמי
ה להעליון ס עלרלת סל הי מר תחסי א  סנ
ש למכסה מכסהל  מלתעל' עליל אשר התח

ב ה ,ע׳ א ר  חתיכל' רל פספסין דפירלס ה
ר סל ארלכית  סספסין ?נקראו תחס עו

רך על ה ד א ת כי ה פ ס רן ע ב ך רז ע  ,0ה
ר ב ב אי' ש ד שכיעק ברי  ל'לה<יסנאן0לי

ל ותל א בי ס קרע ב ם סי ט הי ה פני ם ל  פסי
ם סי דכתב ה1ד לרב ע״כ,לס״ל פ הפסו׳  פי׳

ת' תלתעל' תחסיס עורות למכסה ריי ב ב  ו
ה דת״ת תי א ב ה כי גרהינן לעיל ו  לעסית ה
ה ס  כל אח תכסה ̂ אחד תכסה לאהל מכ
ם p הצפין מן מסילס האהל  מן הדרו

ב ר תע  תספסין(פירלסז כתן אותר רנ ,ה
ך כן חלונות רו הע רן פי׳ ע היו ב ס) פ סי  מ
הודה רבי ,עסלילת ה אותר י מט  עלרו״ מל

ם אלים ם עורו׳ ומלמעלה ̂ תאדתי סי ח  ת
רא ̂ ע״כ ת לפי ונ ת א ה סלא ה ה הי תכס  ה

ג אם כי תכסה ג  והלא ,פירושו דהכי ה
ק ל’0ד ת' ה סלא ל ם כי האהל על הי  א

ה תשניהעירוח^חציו אחד^עסוי תכסה  מז
כיי וחצמ קפ ה;ו  כך מחלוקתם דעכין תז

חי מהמין אחד עור היח^לזקח א  ©ארב' ה
ס סלסי  וחילקה אמיח חילשה לרחבה ׳

סד׳ באלכסון  משלשים השני אל( ללוקח ל
 אחד האהל על לתעמידנז •הזוית כצבי
 תלסכו סהסני בעכין לרחם ואתר לצפק

ת טנו ק ח כל ממלאות ,ה תי המזרח דו ס  ו
ת זיילתיהם בז צ ת ,הנ מדו ^ עו ס ח ב  הדו

אן אחד האהל על לתלתחם ̂ מכאן לא' מכ
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 5האה גJךJכיםנגת5<הן ננמצאיכליס
 «י«זיהם <סכי ,למערה סמגיעים עד

 מכאן אי המח אית( יףpע(תלי'ה החדי׳
 האחר ממין אתר ע;ר קח7?ל ,מכאן %

 סמעמיד הדאסזנ׳לא כמעסה בה יעזסה
 סמסכיה ה,בעכיןf אצל מסלפי׳זה 1הסכ

 האהל, על חסןקי'(תןתח( ה1ס געסימסלס
 המסלסים זייית סכי צמערכ,כין 1p3mp׳

 סכלת עד ביניהם «נתמת ,הראמניס
 המסלסי' סני באמצע<,בין המזרח בחח

̂ יחד המסלסים כל זתןער ,הראשניס
 ממכסה מכיסה האהל סכל בזה זכמצא ^
 יפה בתיקי! העירות מסכי עסוי אחד הפכסה1

 תסעת סלא וכדי ,מזה וחציי מזה חציו ;מ־אליס
,סלפכיך בצורה וראה עיניך הבס 7מן משי©

̂ ־ ̂ ““ למעל יה
ס גדיל קשלש אמות עשר עערט מני

 הצפון מן מסלס דקאמר יחיינז זי והיא
 הגדילו׳ סהתיסבו המערב יין הדרים מן
 אחת כטייית הקטנים הייסלסים סכי סל

 נמסך אלו ואחרי ,לדרים ואחת לצפון
 הסיקים סוה התסלס ימיסבת המסלס
 המוסבת ותקים ,למערב נטייה הגדול
 מם אין במזרח אבל המסלסו מקו נקרא
 חתם קאי דלא ,רוח לאיתי מייחי קסלס

 סכיהמסלסיס סל הקטנו' התוסבית לא
ם כי ט ^

 הגדול, התסלס סל מחד והמית הקטנים,
 וצ'ל ,אחריהם כתסכים המסלסים סאין

 להיות צריך היה המכסה סארן דמפכי
 הכ*ל בתנחימא אחתבדמסמע בחתיכה

ע היה לא העיר ומחב  האהל לרוחב מגי
מריע גלוי זה,וע(ר יזלקיאומיבעכין היי
 למסכןרלעיל' מסכן דלתת׳חוא מסכן כי

 כדאי' מסלק הוא א׳אסר היכל יס והתם
 בזיז, דר׳פדחיה קעס בחהוא רות כמד

 דתלתעלה דס״ל וצ'ל המ״ק לדעת ̂לf f כ
 תחס(סיהיה אעור קאי לא קרא דכתב

) הכל על מלמעלה  יי אאתל אלא ,
 מלמעל׳לבד, היה סהמכס׳ דקת״לןקרא

 הכ״ל המסכן חכזזת בעל מרבדי לאפיקי
 ס׳ל ורנ בו^ נכסים הצדדים סאןו סכתב

ת ,אתכסה קאי דתלמעלת מ  אלים עו
 לאהל ועמית כתיב יתדלא ,מאלמים

 מכסה ועשית אלא וכי' עירות מכסה
סני אהל;לא5 אחל* דיממת ס״מ , 3את5

 המכסה עיקר כיצי לאהל,הא מכסאית
 ימכיקב ,תאדם איל סל אחד מעיר היה
 ,סכל אריכי' נקבים רחבז כל כל על היה
 ה ועל ארכו כל על כמעט הולך נקב

 “ל׳ אריכות חתיכות ניתן האלו הנקבים
 ,עליז ותיפדה ,תחסים עירית סל אתה

 1עס! פספסין וכמן בד״ה דקתכי והיינו
 ורחבו איכו היה פספס סכל ,מלמעלה

 על סכסתיפרו ונמצא , מהנקב יותר
 עימד הנקב:!א בתיך נכנס אינו המכס'

 מכסאו' רסני סל יר'יהירה למעלה עליו
 לאהל תכסה יעסית קרא כתב מדלא היו

 תחסים ןעורות תאדתיס אלים עירות
 / מכסה פעמים תרי כתב א1צ מלמעלה
ת ףf̂ הובאה <רכ דרי זו ופלוגתא ב ס  ג

א כ״ח דס מצאתי הנוסחאות ובכל ע׳
דרי



 ,ור*נ ה« מכסאית לסכי דס״ל הוא דרי
ס כחומ' רסי א/אבל  להפך(כזסחתו גיי

 כסי' סכקכ התכחות 3ע ממיםכתיותד
 של האחת הידיעה ארך כתתיה דצרכ«
 אמה,ית״ת סלשיס הימה תחשים שחת

 שארך לזתר אכן צריכים יהודה לדכי אף
 ,אתה שלשים היתה אחת חתיכה כל

 חתיכה לכל יקרי ,גרולת חיה מדקתכי
 יריעות מתכת ועשו דקתני וחיוכו יריעה

 ^ומשתכר׳כמדשסכיחכסאו׳ רבי' לסין
 ̂ומלשון פעמי'תכפה תרתי מדכתיב היי
שי  ,כיטה דעתו שכן ,תשמע שבחמש י
 כל מ״ת רכים לשון דכתיבעלרי' ב ואע

אם ריס אחד מעור אס כי היה לא מכסה

 רס״לשהיס ולמאן כתיב, ועדת למסירת
 מעור שהמ למהרא אף אם יש א' מכסה

 ליה כדאית לתר תמוכיס היי אכל אחד
 הרבה, עזרו היו כאלו ליה כדאית ולתר
 ספר כסם כתב המסכן חכמת בעל ואף

 • ע'כ הין מכסאו׳ לשני מערבי שהובא
 כתיב^ הגג,תדלא על אם כי היי לא ות״ת

 יעסית א11האהל^ ליריעית מכסה ועשית
ג והוא , לאהל מכסה  והיינו ̂ הג

 י1כיס דסתם תכסה הכתו׳כשם דקראם
 ולא הנכסה תהדכר למעלה לימד רוצה

 חכמת בעל שכתב מהצדדים,דלא־כתו
 פסק׳ז;בד״ה כפירוש סכתכתיו המשכן

: וכו'בראשו ארכו

p’So פרקא
ה פרק

^ ל ח ו  ,קלעים זל החמס בפי' ר% כתב וכו' וכו'דכתיב'יעסית החצר א
 גקבים ספינה,נקבים קלעי כמן עסויין , וכו המשכן חצר את

ויש עכ״ל אורג מעשה ולא קליעה תעסה וכן' pn :’וכו באמה מאה החצר ארך
ספינה לתמזיז,^לע ^ ףק2 החצר ורחב דכתיב

עד5 מ׳ ״ א פאתקדתהו ף , הוא א ס סירס 1כ1מ
ר ולסעד מ חבו מסר ה ר ח,ו מ מוקף א ם,׳ו  הערוןרהיימהיריע׳ כלן המסי
ס ד/וץ והם ,אמה עשרים רי ש שישיב כדי שפורסין ,אמר*! מע

ח של מק^קיכש , מזר״חירת ר־יוח אתח^ העסרי' כנגד מ  ותמהר בה ה
p פשתן קלעים; סם שאין b , חוט^כפוS השפיכה הליכת ̂ ששרת ̂ 

ט כבד .וכוי מפשתן שויי ט ע כי ק מעסה יריעה וא<תה , נקבינם נ
ת ואיכה היא רג1א פעשר־ז ,4>&ור מעשרת ^ בעב,ן כתכתי
 X קריעדת pp הפרכה

ביומא וכוי כפול חוטי :לבן פשתן הוא
 שנאמר מקום כל גרסיכו ב ע ע׳א רף

 ע*בוהדיוט ששה כפול טו ח: שש מתורה
ת  סס 1א הוסיף התקדש כלי מה הע

נקבים עסויום •* הוא ש1ע'כופס

כפי׳ <הר*יא מנוקבת
 לצורך רל קלע^לחצר ,ךי״ Jf התור׳כת׳

 והערב שהסתי כלומד משזר סס החצר,
 אם כי מרוקם יהיה ולא פסתן, יהיו כלו
מסמע עכ״ל, תאניה קלע כלו,כדמו' לכן

ממי א ש כת קלע גקלא ̂ הנקביס דל
רמי



׳ י a■פ׳ה חושב מעשהפ

ה מפני אלא ̂ לסי ת חמ ש  לנקכיהקלפיידתשקמ* הכהן,אכל סביר לקלע צכ
 ̂ לחצר תחס צדאןת סא׳א ,קסכיס הת מכ;דכי חפצי קלע דכקר הספינ׳;לע״דכ

שהמותרי*מסמר' חשסו לא לה סמזך לא ככלןנס^ע^מיתרי,ןגאתצע למעלה אותו
מ היל לא , הקרס הקטעים גובה כ כס הכלי

 ׳ יזנייזי® ג י. ההער גוברת תהו אמה אלתי מתללי טבעת
 : לראו סאקללרטו ע^Sהק פארך , אמות חמש מודד ל כללהעמלדכמס

 הקלעים נובה כ באמעעיתו יונחSהע שפתו וכורך להמךמהלמתסעכין
ת שארכן ̂ קטן כלונס סביב בעתלד הקלע מנית מד  ייהי לרבי אמאן לכי ע

 כתזכח כיתיה דקילן ש^ןה,דבאמזגעיתו^ ורחבו טפחיס^ ל כידוע סבספיכה
 יהודה דלר ,העולה ופהברו , נהשת Sש טבעת קבוע במלאכתה לבקואל

ס הבד״ה ללסלן ם, ,בו פ רי ת מ קלע נוכה חיה לא Sככ עושה וכן ב  ה
ך , אמות חמש ^ דהתכי לי מסייע ר א  אמית חתם אם כי * ^קרע מ
ש^ם עושרת ד ,^ת^0הקלונ כענין  כזכחיסלף הכיאי׳ וששר־• חמ
רן ״ ם ו די סו ם ’*1׳ ע י ט ה נ־ס “ג־י־: ,״ ׳ א: <ס׳ , ע׳

 המסכן וכו׳כבריית'דמלאכ גלכה מהו
 קומת הוא הקלע דחחכ’אי הכי ה פרק

 כרכי לן סתם דהתס ג ע לאף , החצר
תקום כיריעית^תכל ססתם יהירה,כתו

>17-S ג ;מסי לדרבי כסמע יי*«דמ
דמלאכת ככריימא אי׳ הכי ’לכל מירד

 דללסמע ,ע״כ ספזכת סל /ה קלע כמן
 כריכתל מצד ,סכספיכה לקלע דדיתח

 סם,ילסון המב' כעמוד יתציתל ככללכס,
 ספייס אחר פירלס פי על ליסכל רס^יס
 ירלסלמאמעמת תרגזם חל כקלע העחך

כ קליעה עכלתמעסה  לחסילתית , ע'
 חדלמי" גדילל כאיכתת מתכלים יזעסיילת

 סאק כנפה אירג מעסה אינם לרסת
 תכופים חסתי חוטי כן לכמו תערב חלטי

ת מעסה א6לה, אצל לה ס  לייית סככל י
 זה יקלועים שזורים החכלים ,הכיןכיס

 לללל לכל, ידועים 11 למלאכית זה עם לה
 סהיל הקלעים ̂ל רסי דמה הסולמית

 קסה קליע׳כתיהס,ית״מ מעסה עסלייס
^ ,גכיהים קלעים מצדיכיכן דלקמן ז  י

 סלא כדי , החצר סכתיך ̂ התלכח מן
T יעכזדה סטליו הכהן יראה  למה , <0

 דדן מתחזי הא , כתקנתם ל1ר הועילל
 חכמים חסל דלא ויל הקלעים נקכי
 לפי כדרך כמדבר ההילכיס על א1 לקקן

c ת; r חליכמם,העכלדה דרך יראו סלא
ךודזד•

 כחסת סל :רסי פירס וכן פ״ה המסכן
 בכ על תסתכדא,אף והכי רסי כתב כן

 כל קחשיב ת1מד רתסכת דככיייתא
 ללא ,התנ׳־פה מנחשת מסה סעסה מה

 עומס ד ; תאל< הטבעית הזכיר
 לקמןאפרס לכי׳ עמודים לשסה חמסים

 סכלם סכך קס?ט יתסם מחלקותם עכין
ם :מנינם  תסמכדא: ני י ׳ ונ גבהי
 ריהטא תנב ׳:דא;: כתכ כן אמה לעבים

 הפירלס עייתל ןיועבי רסי לשין כפידס
 ייסתכר' מ׳ת ן ■ ^ סאכתכב; כמ רחא

 פתיי מסן עמייי כי כעי אזה דעכיס
 כמיתם, כחסת ם שלה ם * הא1ב האהל

ארךהכלונס^ תיד״ת כן .לתור לעוריס
 ל העמ על נח להיה טפחים סשת סהית

כמל ׳
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פירוס^ם אמרים^פי׳שגי עסר תשעה א1 חכמת נגעל ן»6י ,לקמן שאכתחג במי
אברכה! יצחק חן הרב p'מ הוא אתד אמלא ין3ע סהיה לו מגראה כתב המסכן '

העמודים סעוכי התורה על גפיחסו עמודי היו כן הכימסתכד/ועיד אמה על
ר’״  אמת מסלימיילחעס ועבים , Q.jSm גבה ^פרת f״?® ״'ל•־ ״

בי בחפת ה  החסרו,בםתמןסמם <j0 S« גוושה! מ;נ£ים אפה S? אימא ,
 אתזתאיירביזעמור ̂ בסף פצופים ובראמיהט ,כי'ם

 כמצא זה לעמוקולפי כסף חוט כמין והוא כסף^ וחטוקיס
 עמודי שכי חיית כסף Su* ווים אותם,וכמין הסובב

ס טיםSבו ה  ומחצה טפח האדך ומעופיכש ה’;ל’םSמ כ
 סלסה ועתודי׳הרחכ כתוך ,היו ותקתיס בראשיהם זהב

 '<יSק Sנ .ארך .ה :גחשוז ארגי
̂ררום, אמה אמדת,מאת פ״ר ^ר הח ל

ם ,ל^נפון ומאה טי מ ה ,^מערב ו
 ̂י.מין אמות ט״ו , למזרח ושלשים

, לשמ^ו f וט ,רוח שבאותו הפתה
 יר־־י.הטבעורת על חיו ורתלוייכם

העמורי׳העומרי׳ בווי שכבלונסאות
 לררום,ועשריס עשרים ,להם חוצה
 וששדה למערי־ב עשרר־ז ,,לצפון

 דהפרתח לימין שלשד-ז למזרח/
^^לו רשלשד־ז ש I ל

 מיו': רמס בברייתא
 נכו' ףbכ תכופים
 צס(ייאסיה'1כדכתי'

 כפף (חנמקיס •• זכי
 וחסיקיסם כדכקיב

 רשי וכתב , כסף
 הין אם יודע מאיבז

 כלם פני על חשוקים
 באמצע׳ כראש'או או

 בעיגי !הנכון‘, פ׳ס
 כלם פכי סהיו.על
 אחד כחוט ־חשוקיס

 »יםמל : הסוכבם
 כדכתיב וכו׳ ככף
cnuii כקף:<תכיפ<ם 
 אי׳נזה' תכי ונו ׳זהב

כדכתיב היו !תקןעיס ג פ'פקודי
ק ח : לעמודים.נחסת זהארכים א

 תצר את נעסית דכתיב וכו׳ קלעי בל
 בעבון הקלעי׳ חלוק תפורש ושם המשכן

 הכי נכו הטבעות ידי על ותלויים ;זה
ה בד ׳איתא פ׳  נמצא , כתוב וסם , ה
 ותתצה אתו' סתי העתיר תן יוצא הקלע

 וכן זה מצד ימתצה אמות וסתי ,זה מצי
לעתמ־ עמוד שבין למדת הא השני .לעמוד’
 החמס בפיריס זל ורסי אתית.עב חתם י

 חתס עשרים ועמודיו הפסיק על ־כתב
 והראם עכ״ל, לעמוד עתהי כין יאמות

 חשדי' עלןןדי דכעסרים תקשה ^לא
ביניהם סאין מהמאה,מפני אמית ׳״מסה

 פימס ודחה .טפחים
 נכונה בפברח זה

 שיהיה סא׳א באמור
 ו אתה הקרס עובי
העמו׳ג׳טפחי' ועובי

 ומחצה,ועוד טפח או
 שיהיו זה.נכון, שאין

 בלתי ,התצר עתידי
 וככרפי׳פירום סוים
 דשי סמ׳ס והוא אחד
 עמול בין אתל חמס

 אף אלא ̂ קאמר בלבד אויר לא ,לעמוד •
 כתב אמו/?כן החמש בכלל העמוד עובי
 ןע״ל ,אביו בסם המסכן חכמת בעל

 עדיתחילת האחד העמוד עובי <סתתחלת
 ̂ אמוק חתס יססם העמולהסכי עובי
 בפיחס סכתב רס^זל לםון יסב מבזה

 עמור כין אמות תמס סלסה׳זל עמודיהם
 העומר סבראסהדרוס עמוד בין לעמוד,

 עמוד תזרחיתן,;עד דרומית במקצוע
 אמות חמס הסלסה.סבתזרח, מן מהוא
 לסלסי הסני ותן ,אתזת זם ח לשני ותתנו
 , עצ״ל הסנית לכתף וכן ,אתות חמס
 בתחילת תלזי ע3הק דס״לשתחילת ופי׳

דרומי; הפתח.למזרח העמוד,סמצד .עובי
ונמתח ’



'פ״ה חושפ מעשה פי' י פ

 ^וסס אמנת חיזפ דמס כר1ו מסם ונמתח
 בתחילת 00 יתזלהו ,עקןדאחר כותר
 וסם ,אמזת חמס עד עיד נמיתחו עכ«<
ו אותי ית׳לה סלסי עתיד עימד  בתחלת נ

 בעתו' גע ב יסס חיוו ה עד עניו,ימותחו
 יתילה הרמס עתידי פנעסריס ̂ דאסין
 לתתיח ותתחיל ,עניו בתחילת כי א«תז

 וכן ̂ דרומי ח ר כל על זה בדלן הקלע
 הסני, כחף כנוף הקלע סכלה עד ע׳פה

 לסיף יכלה ,הפתח 30n תתחיל סייסם
 הדאסוןםככתף העתו ססס עפרי׳אתה

 זה אף ולע׳ד,דבריו תורף ע'כ הראסין
יכו  לו היית נמצא זה דרך סעל נכין ̂י

 הצפיני עתוד^יתצדו הדרומי תצח לפתח
 ססס ,אמית חתם תמנו רחוק ד העמ

 ,פלקלע אחחמת אמית החמס עיתריס
ר ואין ̂ בתחילתם סהעתוד נ  ניח וה י

י נ-עיכי נ  אח*כ וראיתי ומצאתי ,ארם נ
 צכת=י*י/ דחה המסכן ״כמי/ היעל םי׳ף
עד ,בזת בי;נא יאחד זה מסעם אביו  ו

 עמוד מכל יוצא סהקלע קתכי דבכרייתא
 אתית וסתי ,זה מצד ומחצה אמות סתי

 כלל הראם כדכרי ואס ,זה הצד ומחצה
די סכסכי העחודיס סכי אצל בטל  נ
 דקלעי־צא אין הדדימי סלעמיד הפתח
 יוצא !לצמני ̂ כלל האחד מצדן תמכו
ס זה !מטפס אמוק ס חי האחד מצדו  ג

 סעמידי באמרי חכמיההסק יזקכ׳בעל
 לכאך והצי לכאן בי'חצ^סDבח התקנעו

 איכה' למסך מיכאן סמכאן העתידים זכן
ם ה לקמ ואין תקנה א ^ ל  הסניח סי*א ע

 כמו ה קבד כידי היה לא סהייי בזה
 ,עציזז פי היא העיד כבךסכן סכקכתי

י כת לא רס^ ולסין בי  אצטייכו דלא 6 י
 למודעי אנז צריכים עךיין אבל ליצז

• לחיי׳־

 סהקלע ^תכי הזאת הבריית לסון לייס
 מכל יתחצה אתות העמודסתי תן יונח
 אמרנו אפסךסהרי ללא מלתא דהוא צד
 כלונס, ככל הכרוך פיה,סהטבעת על

 קלע סל אמית חמס כל נתוך הכריך
h באמצעי הוא באמצעם t טבעת אותו 

p חמס בל תולין w f f בעמוד קלע סל, 
 סתוא הכל!כס כארך הוא העמוד ודיחב
 מן יוצא הקלע סאין כתצא ̂ טפחים ססת

 צךסאמיאחת מכל אמות סכי ̂א העמוד
 לכל וכן , העמוד רוחב כנגד עותדת

 רחב היה כאמרסלא ואפילו ועמוד עמוד
 להיות לקלע א״א ת״מ כך כל העמודים

 וחציו ,לכאן חציו העמוד^ יין כלו יוצא
 ביציאתו ממעט העתוד ריחב סהרי לכאן
 ולכן ,מתנו יוצא כקדא לא סככגדו ומה

 ומבואר ,עגולים כלעדסתעתודיםהיו
מבחוץ, בעגיל נע הכ יסר סקו ,בתופת

n r> fn ̂יי־ח א״א יכא אם אף יזק« צ
 אם כי העגול בהיקף סיגע תכלית בלתי

m1p3 הוא יסר אחד קו סהרי אחת 
p , נקודות כמה חקבי׳ן כעסה n m p 

 ת מחבדר ניטה אחת סאין אחת בסורה
 סאין ,להפך הוא העגול והיקף ̂ כלל

 עם יסרה בחידה סתהא בי איזת נקודה
 נקודה כל אלא לה הסמוכה דה הנק
 במופת מבואר מחבדתה^חה קצת כיסה
 הפגול כהיקף נקידית סתי כמח סאם

 מהמרכז יכיכיא יסד בקי לזי זו סמיכות
 ,כצבת נזי«י/ מהס אתת על ל יע אסר קי

 האחר על <ע(ל אסר אחד קו מתכז זכיציא
 סזה נמצא , זה כצב לזויזז מיתר ויהיה
 כפי הראחק לזקן גי-ןל הוא הסבי הקו

 א א מה בתליתהפרכח סכתבקי הכלל
 היזנאומהמדמ הקיי פכל תבוא מקרי

זהולגמז



י כא פי פ״ה חושב מעשר!פ
 ,ל?ה זיז הסשויס ,זהילביםמריזהיקף

 למרחוק צדדי מכל כעשה שהעיבול תפני
 תדכז3המיוסד המחוגה רגל חייק'שכין

 הרחוק וזה ̂ ותקיף הסובב האחר לרגל
 ופשוטהוא^ העגו' היקף כ:ל שוה הוא

 בהיקף נקודות שתי שיהיו זאסכןא׳ח
 ישר^ח^״כ בקו לזו סייוכזתזו ־העגול

 כשתי מבחוק <0 ליגע ימר^^תי לקו א״א
 מטה אחת ודהp תהיה לא כקידזת^אם

 אק טה נ שהיא וכיק , קצת תחכרתה
 וכי;ן ,אחר ישר בקל אלי הנקודות מתי

 ̂ נוטה נקודה בו אין אחד ישר קו סהוא
 ליגע זה ישי לקו א״א מטה שאיכה וביין

 אחת,וא'כ בנקיד' ביאס העמל בהיקף
 היקף על העימד הקלעים ih ארן •איפה

 עמוד נגיעתו-בכל אק ̂ ישר בקי העמוד
 (לק , אחת ^לדה אס כי בכהו כל *על

 העמו̂ד תן ייצא שכלו לימד שסיד אתי
 לומר באט לכאן,(אם וחציו , לכאן חציו

 [אפו צריכים מרבעים היו מורים דע ב
 מזוין'העמו̂ד באתת יוצאי׳ שהויים ומר3י

Drהעמ^רי'כpהקלעי׳בלכפץ^ אחרי ומס 
 נוגעים בהם ג כל על הקלעים אין כ -יא

 סהואכקודה תור בראש אם כי ►בעמודים
 לצמצם א״א ארם לותרדכידי ואין אחת,

 דמלאכת המסכן מלאכת רסאכי כך
 רקדקן פלא גאתר ואפילו .היא יממים

 אן עגולים שהעמודים כיון בךת״מ על
 אין ,מרוכעיס הס אס באלכסון בתומם
 מועט דבר אלא בהם הקלעים נגיעת

 סהקלע חכתי אמרו ולכן ,במעוטו זבטל
 א אעפישבאמתא העמוד. מן כלו

 עןבעכייכים לדבר יזל להיית^כגשדרך
אתר! מועט.שהרי דבר על למדם ^

 חמשי ותרי אזתא דכ;ע3 אמתא ״׳
. «.( י

 הפרס' לעייבענין הוכחתי בלככןוכ׳וכב
 כן וכמו ̂ יותר מעט התוס׳שהוא פי על

 יש טפחים שלשה בהיקפו שיש כל אתרו
 בערובין התוס׳ ,וכתבו טפח רוחב בו

 לפי מדוקדק החשמן דאין דףידע׳א^
 בספר ב כת מצאתי המתת,ואני חבתי

 בהקיפו שיש הוא איזה זוכר אחד(איני
 בידי (אין ,טפח ושביעית טפחים שלשה

 לתה ליראי( ה וסור ̂ במופת זה .להוכיח
זה מכל לנו יצא , לדקדק רצו שלא
כין אמית חמש בברייתא שאתרו סתה
 קלע׳כקי׳א אמות חמס ר׳ל לעמיד עמוד

 כגיפמו שאץ כיון לעמוד עמלר כין כלו
 , יותר מעט או נקודה אם כי בעמוד
 הסתח צדי משני העמוד מן יוצא והקלע

 תן ייצא זכן ,צד מכל ומחצה אמות שתי
 שתי צדדיו תפני הרוח בסוף העמוד
 ןרוח, דוח בכל וכן צד מכל ומחצה אמות
 / הרוח קצות פכסכי העמודים היו שלא

 הקלע תלית ממקום אלא ,הרוח בסוף
 אתית שתי סם יש ,הרוח סיף עד בהם

 רוח שבסוף עמוד שבין נמצא זמחצח
 הסמיך האחר רוח .שבראש לעתור אחד

 אתית שתי ,קלע אתוח חמס שם יש נו
 אמות'(מחצה וסמי ,זה ברות ומחצה
 בזוית (k •על אלו עותליס ,האחד בדוח
 רמי לשון לפרפלישב יש כלזה צצב,

 שהעתקתי תה לש ש עתידיה' על שכתב
 דרום ה שבראש העמוד שכתב לעיל,ותה

 ,אינו מזרחית דרומית כמקצוע העומד
 הרוח בסיף שעימר הראם שחשב כמו

בקלע שעומר ל ר אלא זוית ליך־־ן סמוך
יל מזרחית,יעיד דרומית תקכיעשהוא
 שבמקצוע קלע אמו' דחמס 3f לרסי דס״ל
כצב תציס^בזוית פל חצים עותדום אינם



פיפיה חושב מעשהפי
 סהם מפני ,זה בענין להפמידמ

 אמות החמס לן י! אלא זמתקפלים רפיס
 ̂ מהארך נחסביס ^(חצים י*לכסון3 הח

 פכראמ לעמיד קיא זלכן מהרחב וחצים
 מממנו מפני ,במקצוע עיתד הדרום
 אין כ וא ̂ האחר לדוח ניטה הקלע ואילן
 המקצעות עמודי שבין מהרילח הפרש
 שבעמודי ,אלא שארהעמודי' שבין לרייח

 באלנגון עליהם^ הקלע עומד המקצעות
 ,העמודיס בשאר כן כן שיין מה
 הקלעים שחן דשי ש מ ליישב ים זה ועם
 אמה עשרים שם יש המשכן ידיעות עד

 שאכתוב החשבון דלפי ̂ צד מכל ריוח
 צד^והראם מכל אמה חסר היה במקומו

 שהעמודי' עצמו!כת׳שצ״ל דחק לישבו ?ל
 ̂ אחה ועבים ,הקלעים הן לפנים היו

 מן לפנים נחשב , החצר ורחב וארך
 פביןמתלעים זהכמצא ושלפי העמזדיס,

 ̂ שכנגד! שברוח לקלעים האחד שברוח
 תורן> ע*כ יותר אחות שתי ריוח שם יש

 דתסתברא חדא כן לומר וא״א ,דבריו
 כדי העמודים, מן לפנים הקלעים שיהין
 ,המסכן לכתלי סוים החצר כתלי שיהיו
 מבפנים,(הברוחייהמעמידים שויס שהיו

 החצ״לקלעי' עמודי הם אותם^שבמקומם
 העי,חדי' צריכים,תפני היו מבגזין,שלזה

 לקלעים ומכי ה החצר,שפעמים מן לפנים
 צריכי*םעדמבחוזצתמכם' והיןהקלעי

 פתוחה החצר היות נמצא א'כ0 ועוד
 צוה לא שהרי ,אתה על אתה ̂ קרן בכל

 אתה מאה אס בי קלעים שיעשה ה'
 הוא, גחל ודוחק ,לרחב וחיישיס לארך
 היו הרוח שבקצות שהעמודים לומר

 האןירהחסר כךסתתלאים כל רחבים
יוצאים עמודים נמצאו סא״כ ,מהקלעיס

 מן יוצא שהקלע אמרו ויזל , מהקלע
 שניה ועוד , העמודחהקלע ולא העמוד,
 הקלע כארך החצר ארך שיהיה הכתוב

ע ך כאר ן כ כמו ורחבו אמה מאה ל ק  ה
 החצר שיעור שיגביל ולא ,אתה חתסים

 בפי* הריאה כתב וכן ,העמודים ידי על
 מגבלי׳כפי החצר סעודי שיהיו ,התורה
 • עכ׳ל אותו הסובבים ,הקלעים שעורי

 שבכל סהקלע שכתבתי תה לפי אבל
 ה עמודי שני ן בי ה;לך החצר מקצוע

 ידי שעל שפיר אתי באלכסון המקצעות
 האמות אלו החצר, ורחב ארך מתרחב זה

 !תבואר ,שבחמש רש^ מפירוש המכרות
 ב העומד הזח סי^קלע והוא , בתופת

 מיתר הוא אמות חמס והוא באלכסון
 ,נצב ווית על יעימל השוקים’שוה תשלש
 נצב הצלעות,שהזוית משתי אחת סכל

 ומעש וחני אמות שלם הוא ,ביגיהם
 הפרכת,ואם מבןאא'בתליית וזה יותר,

 רוחו׳הקלעי* שני משל דרך נמשוך אם כן
 ער ,לאלכסין חון ,יסר כקו הסמוכים

 בןה,בסזן> זה יפגעו ,כצב כווית שיפגשו
 בטל והוא ,יותר ותעס וחצי אמות שלש

 לאחדמב׳׳ה מגיע אינו שהרי כמעוט!,
 ,החצר מקנלעית בכל הוא וכן ,באמה

 אוירי׳שבין עפר תשעה החצר ארך א״ב
 ,אויר לכל ייאות חמש עמודים העשרים

 אמות ושלש ,אמות וחמשה לצ׳ עוליס
 קודם הרוח קצות שני בכל דכעינן וחצי

 עולים שבצדם לרוח נצב בזוית שיפגשו
 בזה ^וכיוצא אתית ק״ב כל סכום לשבעה
 אמת כ״ב שרחבו ותמצא ברוחב תלמד

 לומר יאפשר ̂ הד׳ז(ו(תינ כל שחכר אלא
 הכתוב החליט לא ̂ הזה החסרון שמפני
החליטו אל̂< ̂ p;סכיס על החצר שיעור

על



n 1 t ^  u

 הנסאר סחללז תפני ,הקלעים סיעזר 19
 בנגדו , תמני יחין ,התפכן לפכיסמן

 סעיפי מפני ,חמסיס על מאה איני
 ̂ האהל פקח מסך ועימדי התסכ] בקלי

 רך,יסכים לח אמוק סתי ,תמנו ממעטים
 רסי לס!ן ליסב כן כל הארכתי ,לריחפ

, סבחמס
 צייני' אכו הכרייקא,אין ללסין אכל

 דאתרה הא לפרס דבוכל ̂ לזה
 ד^ל ̂ לעמיד עמיד כין ,אתית חתם

 קתסיכ ^(לא רוח לאיקו סכני( לעתיד
 ימכאן סמכאן העמודי' סכי כין יס כתה

 איר יהיה לא זה (לפי ,כלל החצי לזייות
 כקירה, סכקיכ מתה יוקר החצר ורחכ
 תסתבר',(לקמן נצכיתדהכי זיייקיו וכל

 כזיית הקלפי' תעמדים היו אין אכקיכ
 :הקלעים תן המסכן רחיק וכתה ,נצכ
 לפכח טעם נתתי ככר וכו העתודי כמי
 לקלעים, חון העתודו סהיו מהנאמר, על

 ע׳א ס' דף כזכחיס לתיססת ראיתי אכל
 ליה הוה לא החצר רסער ועוד זל סכתבו

 המין על הין נזיתהפתת,סהכלזנסאנת
ן כעתודנם סקכועים  ןאמריכן ̂ מכח̂ו

 לא הצד מן סעסאה הפתח צוית הקם
 מדכריהם ותסמע ,עכל כלום ולא עסה

 מכחיץ, כעמודים תלויים אלוסהקלעים
 כדבריהם ,pכסכדקדקהיטכה אכל
 התם סהקס! ה!א1 בן, סאיסז עינינו וראי

 יס התנן החצר מפתח קסיא מאי ועוד ?ל
 וחצר ,למעט צריך אינו הפתח ליצירת

 העמודים סהיו ליה הוה תפתח צורת
 ,גכיהם על יקליכסאית ״ צדדיס מסני

 (כה׳׳ג ׳ עה״ל בהם תלייים מהקלעים
 ע'ב,ואכיסמעתי א׳ יף כערוכין

 לס'ד הקלוכסאות אלו חן תה אכין
דתישפית ב י

 ,הפתח לציית סיהיותיעילים דתיספית
 הסכעת קביע סכחם הקלינסאית סהדי
 אין כעמודים הקלעים מילים, ידו סעל

 יוצא והקלע ,טפחים ססה אם כי ארכם
 הוא הפתח וציית הפתח ביי תסני מהם
 ,גביהן על יקנה מכאן קנת1 מכאן קנה

 לותראלא לי אין ^ולכן כתן כיוצא או
 הם התיספו' סהזכירו הקלינפאית סאלו
 הדחי, עתידי על הנתינים ארוכים עצים

 ,החצר סכזליות הקלעים כהם מתולים
י  כווית ויפארו , למטה יתקפל! ס!א כי
 המיסולא על סהיו דכקכו והייני ̂ נצב
 אימם היו כן כי ביוים, קלויים סהין

 ,החבר תברח ולצד ,כהם ך כר סהקלע
 הפקת רוחב על עוכרים העצים היזאלי

 בהם לקלות ומכאן,כדי מכאן מלמעלה
 העמודים מן היוצאים הקלע, ראשי □ני

 ומחצה אמית סתי , הפקח בדי □כסכי
 ,למטה רדו ו יתקפלו סלא כדי ,בד מכל
 דס״ד ,הפקח צזרק ל דה ,1הקס זה ועל

 מלמעלה עוכיהעמולי על נתונים סהיו
 על היו כתיכים hh,היה כן סלא והסינו

 הכןלטים ,כעתודים הקבועים חווים
 , עכים כנגד ולא העמוד, לעובי חוק

 ע״א יא רף בעירובין והוא הקם נאמריכן
 עסה לא סעסאהמןהצד, הפתח צורת

 הזמורה סתתח זל סם ופרסי ,כלים ולא
 ,ראסיהן על ולא באמצעיתו לזה מזה

 התוספות, מוכת אין כן ואם • עב*ל
 קכועי׳כעהודים המיס סהיו לאסמועיכן

 למדבר הפוכה הצר החצוכה,(הןא תכלס
 מוריד ולא תעלה אעו לחבר,מה חוץ

 לאסתיעינן אצטריןלהו ולא לקסיקס,
 סתמים לומר היא כייכתס אלא ̂ זה דבר

 כענין , העמיר מעובי יזק כולטים
סהקלוכשאזת 6 2



 החכיכה הפכיתי^א(
 «עצים ו : נלל
 (אר3מ זה כל וכן׳

כפיי סכתכתי כמה

f i l )  'JiJ

 דקילך משי לדכי תסתכרא הכי ̂ וכן׳ על היו עליהס,לא הני/כים (הרןלןנפאית1
הן על קנה כדין העמוד עזכי ה אלא ̂ גכי ̂ (וקתל3 דכתיה קרא ומפיק ̂ טתי
על אסר וכן' מסך ואת החצי יאתקלעי המים היו אס הזכירו לא אכל ̂ אצלן

המוכח ועל המסכן ̂ נתונים היו ̂ וכים אר ועעים ו
 מוכח לאקוסי וכו ;;ד'סוף ההולכים הררכ, עמודי ווי

 תסכן דתה לתסכן י̂םSמבהםתוJומכאJמכא הרוח
 ̂אף אתו׳ עסד כ;ה4 כעגין ,החצר שבזויורת aעיSהק

ט געב רת כזי שיעמד־ו פי קו  גכ<ה העולה מוכח ז
 כדאיתא עסדאמות חיו ,במזרח א^ו וע;גים , ועומדים כסס דלעיל פסקא

ם התיס©ת:ןכיתחת  כ כזכחיסדףכ׳סע , הפרתח רחב על ^ףŝ עוברי
ם ומעמידים תולים שבהם על רס» כקב כן וכו׳ פי קו  פ״ה ככרה אכל ו
ם קצות שרתי יתד!׳ וכל לכתי תאי  אתה אי אכל גרסיכן היועאים , הקלעי

 ״יעכמהי׳ןהקלעי•־ חסמוניט^פתח חעסודיס, משגי , .!קכינחסת:
חצר סל לפתחה ימכאז^ מכאן י׳pןכודכ מסך עיסה

ה.י/ ,את אמר «
ש״ : וכו ״ אא ס ' ת או ס רי מי ע -01,0 כ , משך החציאת קלעי ^
ם התיספית כתבו כן ה בי ה החצר סער ̂ : החייוח ינ ת כו/ ו

{ למןבח מסבן כין ̂ חחצר nrBS מסך, עושה ז
ז יזחץ־ mu׳ *»7w  ̂Vn!#p1 ̂ז1פד כמסך מי חקלעי־ מן עך ^

‘ ‘ עושה ח 1אמח עשרים על עשרים
ם ארבעדת  כשארעמורי , עמודי

 נחשדת כ^הדגי ותקועים , דרער
 נכוחים היו שאלו, אלא במותם,

 הוא האדגי׳ כ^ הפסך,ונוכח למדת
 עמודים הארבע מעמיד ט אמה!

דעמודי/ שאר הפתח,בין ו,באויר1>

 א ע ס' כובחיס
 דמע«רק)יל[כזת<ה5

 וכן׳ עושה * :
 די־ןר׳דילסע' בסיפיה

 ‘עתידיה כתי' החצר
 ד' ןאדטהם איכעה
 החצ' עתידו זכתי׳כל

 נחסת, יכויןארניהם
 דלאהוכי זייסתעלו

 כחסת.כעתןלי ^ואדנים וחפזקים מים,
 כללם אלא ,עצתו כפני ריח כל הרחב

 כל 1באמר המכך עמודי טהזכיר אחד
 עתודי אף בהם לכלול וכי החצר עת;די
ם היי סאלו א1א : המסך הי  וכו* גנו

 כל יגיכה הוא•* הכימסתכיאופשוט
 אדן ססתם החןקוכי כתכ וכו׳ האדכים

 ט ; והכיתהתברא , אתה נכהו
העמורום סאד כין וכן הארכע מעתיד

וכו'

 חצרעסד סל לפתחה
ע*כיהתת^ אמית,

כד' הזאת לברייתא
 קחסיכ דלא יהודה
הקלעים/ גובה התם

אתית, חמס אס כי
 ד חצר סל ופתחת

 סתתמ כךמפכי רpD המסך ר׳ל דקתכי
ם,גובה  התוספות כמיס ,הפתח למדי

 עומד סהי' לס״ל ע״א ס דף ,הכ״ל ס*ס3
 , אתזת עסי• ולחון החצר מפתח דחוק

 כל כככסים סם סדרך מפגי ל כ וטעמו
 / המסך להגביה יצטרכו ואם ,יסראל

 , כדרך במדבר ההולכים ̂ פעם ככל
 ועבודת המוכח על הכהן לראו יכולי היו

 החוניס ובניו ןאהרן ^ופלדמתה כידז
למזדחת ־



 בצדהסתח^’עמו iS סאין הקלעסככתף אהליהם כזטעים היו חצר טל למזרחה
 מהש וזהו ,אמות חתש ̂ ממנו רחוק אלא עוברי מכל הראות ניצוץ שיעכבו ענין3

̂ לעיל הוכחתי וכבר , הדא^ם כדעת הפתח שבין באויר יעבוד שלא ̂ דרך
ו ל״־ר י ס א^יהס יעייס .1אלנס׳ י מו סע ר. ורהיקם נ תכי, אי.  ילא הי
שלדברי ,«כ כזתיה ,-1ןו;ןך ה על הכהן וידחו המסד ,הפגימירת בצרם ,........ ,

 : 0NU1S3 ירי על בוויהם ^'יי וונ^יי המזבח
״ לא ורייוסי ,שם דרך
 משוםדסכיר׳ליה ̂ המסך להגבהת חייס

ה היה סהתזבח  ואין ,אתות עשר גבו
 לתולה : כך כל המסך תגביה הבנכש
 כל שיהיו תפתברא ,הפנימית בבדם

 שוים וכתליה ,לחצר חוץ ,העמודים
 הוא ובהיכל , לו כוי שזהו , מבפנים

 העמודים סייזיל לו הוא שנוי ,להפך
 חמיא ̂ ההיכל פני רואים שבתורח

 האהל פתח שעמודי ועוד הפרכ' דעמידי
 הכי שתשלם התערב קרשי במקום הם

 קרשי/ בבריית/בפם לפעמים נקראים
 קרשי׳התזרחיי/ שני עובי תכסיס ובהם

שי שמכשיס כמו  שני המער^עובי בקר
 שיהין הוא דין ולכן התעדביים קרשים
 התערבל דקרשי 6האהל,דותי פני רואים
 דומיא ,מבחוץ עליהם נטוי המסך ויהיה

 הקרש«ם על במערב דיריעותהנטויים
 תפתברא הכי כלונאס ידי על :מבחוץ

 הקצות עמודי מפני יוצא שהיה מפני
 כלונאש ובלא נד, מכל ומחצה אמות שתי

 הרא״ם לפיריש וכ׳ש ,לעת«ד א״אלו
 לכךמפכי צריך שהיה העמודים בחילוק
 אתו/ חמס כל מהם ייצא היה אח^ סמצד

 ס״להו התיספית שאף נראה ולכאורה
רף כעירובין כתבו שהרי הראם כדברי

ולרג׳עמודיסהיועומאי׳נרותב כ ע א
 אחר שעמוד מ ש עכ*ל חפיזח
בפוף ,בתוכו ולא ! תפתח כצד יושג

הקלע

 עמודי שהיו התוכפי
 לדעת גבוהי' המסך

 העמודים^ מכאר יותר אמוק חמס ר׳יופי
 בקצה המסך שיתראה תאר זר סהרבר

עמוד, בלי האחד ובקצה ̂ בעמוד האחד
 הקלע בעמוד הראות עין להטעות א וא

 המסך מן הוא כאלו ולחסכו ̂ לו הסתזך
 נמוך הוא עחודי׳שהרי חמשה לו ושיהיה

 שאינן מכיר יומי בן (אפי׳תינוק תמכו
 שהין יהודה לרבי !אף המסך מעמודי

 ̂ הקלעים לעמודי סוים המסך, עמודי
 לבד עמוריס ג׳ שהיו אפשר איך תמהני
 דברי לפי שהרי הפתח, כרוחב עותדיס

 המסך היה לעיל שכתבתי הברייתא
 כל כן ואם אמות עשר הפתח מן רחוק י

 להיות צריכי' סלו,י:יו עמודים הארבעה
 ̂ הקלעים בין שהיה נאתר ואפי' ,אצלו
 טכתחלף בתו סופר טעות כאן רואה אני

 כל הפורישיס שלכל לפי , לד ג' בין לו
 רוחב כנגד הס , המסך עמודי ארבעה

 באמצעיתו^ אם ,כתחילתו אם ,הפתח
 ̂ תוריד ולא מעלה אינו זה ,בסופן אם

 לפי הפתח מרוחב ממעטים עכון דבכל
 להוכיח יש ואדרבא , התוספות קשית

 השיכג שהרי כהראס דלא . מדבריהם
 גיסא דהאי א,ורא אד,י דמ*מ קשייתם על

 ̂ העמודים לע!בי ותבציל גיסא ודהאי
 הרא״ם כדברי ואלו ,סם היו לא כאלו
 כר׳חב התתעם אחי עמוד שם יש הרי

 f צדדי׳שיכטלכז משני אויר לו ואין הפתח
שילכדו



פרקא

r ̂ ,-יי *
 פירוש לפר שאין מוכח מכאן ,עכ׳ל וכ?״ ואין ̂ לקלעים סומך הוא האחד שמצד(

כן שאס ̂ הראם כדברז שבחומש ר̂ש שהתשוס ג על א4 הקשי לא nr לו׳דמשו
 לשוכן ןמ״ת ,לכרי! שומר דרש^ כמכא ליקסואד/וצא :צחתלהםדאלתקשןאג

 (ר,6בי ציין שיחיזש הח^נרכ;;ין בתוך נתון המשכן י מתשוככצח/ יהיה
 צהרב ראיתי חב. ךן.,. והמ;ר^^ חע£וןוהררום עמן הקסיא לישב שאין

אנדבכאל, יצחק ד.׳ן ת/רו□ הק^;[יס, מן רהרק התשובה,אלא פי על
מ מה כל מקש המקשת  על בפירושו שכתב המשים ̂ פזר*חו4 פגיל4אמה,'י
רשי- ן כלש התלרת ׳ ׳ ׳

עשרי' סיש ,שבחמש
 מן דוח לכל אמה

 חמסים ולפניו , היריעית עד ̂ הקלעים
 הכותלי/א(כל ועובי כתב ובסוף אמה
 3ש החמשים ותורכבלל ,צד לכל אמת

 היריעות לעד למשמע • ע״כ ריח כל
 בלשון J יל וכתיב ה?א דוזקא לא! לקאמר

̂ודויקא  לשונו בתחילת לקאתד כמי רש׳י
 3ופ ,עשר ורחבו שלשים ארכו סהמשנן

 למשמע ̂ ואויל פריש , וה תנין שכוס
 כדברי ̂«אם3סגול על אלא כתו כו שאי!

(לומ/עלס לתקדים,כתחילה ת״ל תיאם
 P אחר ולפרש ,צד מכל אתה הכתלים

 לכל אמה עשי־יס אליהם הקלעים ומן
̂יר תוגרחים היימ שאו חח  שכן לו

 עדיין ומ׳ת היאס שפי כמו ̂ הוא
 שיןרצו לת־רעי/ גייכיסאנו

 לרביכו ליה נפקא מאי
 3כ הלשון שלמה,רכי*ןט

 ומת מביתבם כך
 להסמיעיכו בא

צי־ין ןעז
:ליעייין

פרקא ס^יק

 5 אמדת ואם להקשית שבידו
p,Lp תשוב׳ללבריו, ימצא
^ הדרא לאו ואם שפיר
 כמן הוא תרי ,ודאי ;!א ,צמכתית קשיא

 תעתודי כג׳ןהיו S שנתחלפה ,שאמרתי
 הקלעי עמזרי כשאר ט שמדיס סבמפך
 הארבעה שכל זה לפי ונמצא ,בקלעים
 ודהאי גיסא רתאי אמרא להם יס עמודים

 גיסי' פ׳ה בד״ה 1וכ המשכן י •- גיפא
 עשייס האהל עד שכלחס הקלעים מן

 ועד האהל ותן ,אמות עשי והאהל ,אמה
 למדת תא אמה עשרים שבצפון הקלעים
 חמשי'אמה;זיקהקלעי*שכתערב שרחבה

 שלשים. והאהל ,אמה עשרים האהל ועד
 ̂ שבמזרח הקלעים ןעד האהל אמה,ומן

 תאה שארכה למית הא , אתת חמשים
 קא האהל דחצל תפורש הרי ,ע״כ אמה

ת/ ,חשיב כ  תת דתש' בבריתא איתא ו
 ארך שמכה שאחר ,יוקר תפורש ושם

 ,קתכי ,תזה זה ,ורחוקכליו המשכן
 ולא אמח דחב היח ,ובו' הקרשים (תקום

 רש? עי וכת׳ב * ע'כ האהל תמית היה
ב דףכ'נ בערובין  התם דאי תאי על ע

 כדי כ' ספת על תסכן אבייהעמד אמר
 זה א יעשיי ,לפניו אתה חמסיס שיהיה

 שעוני א1 דפיייש • כ כ ,זיות רוח לכל
 והבא צד לכל אמה מתן ממעט הקרשים

בכלל ,הכתלים ועובי קחשיב^ חללה
כבויג א(כו׳
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ה מסתכדא את זעסיק 3דכתי‘כוr ׳נבוב א ם היסזל סגוג כן נם היה ס

וכנס אמה עצה מדזק במה ותכן לן סוה וכו' סטים עצי המזבח
להסות! חון הכניה על יס!ר^חבל זהו אמ דצוה רסי וסירס וכו לזחת כניב וכתיב

ו ארכו סאין ׳ ב ח ר )

 ר הוכו תהו לו: סוה
ס התוה כתב?  בס׳
̂ל  א ס דף בסוף הנ
 אף נתי אי ןל ע״ב

 ת לרז בביקראסון
דר!מית קרן חסיב

ך מד סיעסנו הכתוב
עצי Sש גביבארבע’ א נאמצע והחלל לוחות

 היה ̂ מברק נר,שת ברציפים ̂ שטים X^יי כלי יעסכי ולא
מב עשויהSהעו מזבה וממלאים חדק: אחד  את QאיS,ו
 אמורת מש ר 4ע רמש שהוא הללו כתב יכוכן חללו ״את
 ב ז תן חני׳ בכל ארמה תשע כנובה חמס על חמס :דס^

 שס,כליטה ד׳לורת^למטה^היה בלו
 הוה דלא כיון קרן מש׳ קמנד^בגובזז״אמה^וזהוהיסו׳ו׳

צדדי׳ הסבי יסוד ליה שם היד ̂ היסוד מן למעלה ,אמות'
ח.יוז,<<־« נצד נ1כג מקלעת עשויה ,קטנה ב\יטה עוד " דר^;^

j j ; ̂י,עיס ̂ מחי.- טהיח ל,» נ ו הכרכב ההו ,גוי4 פ
שאפות,שםSד.כרנבש1וו'נעלרמ ,

עו.מש על ־,מזבח,המש1םקום יי מ שני ו ,i t  ' S
"׳ ®יי ׳ ׳ י סוף עד גבהו ששר י

03זם ̂ בארכז סנים פי סהוא יהקרנות

 ל דס יופי ר דברי זו
 ככתבן רברים
0״4ל רבוע ש־ריס

 ’מןהכרכב רל דקאת*קרא ׳אמותקזמתו
 •ל ס רייהודה אבל ,לקמן כמ׳ס ►למעלה

0J&T ויבוע ככתדץ דברים קומתו יתי 
 fcקfדיח דכתיבמוכח דרבוע ג״ס •ללמוד

 תודד^ הוא האמצע מן להלן רמה ׳^תא
 עמצא , מודד הוא האמצע מן כמי הכא
 איתא תכי עסד על עסר המזבח סהיה

 דמ׳ה ובברייתא , ע״ב ם כ דף ►:זבחים
ח/ הזה המחלוקת קתכי פייא א  סתם ו

 כס יכותיהפסקהרמ״בס ,יוסי כר׳ לן
 13fr אף לכן ,ביתהבחירה דהלבית ־ב׳

ת ,תסע כגובה :אתכהו ־בכיד  סהקמו
 ב :לקמן שאכתוב כתו חלולים י הי

 הכ״ל דףוע בס״ה וכז בליטה יכו׳ ^פאלז
 ממעטק היו לא וסובב יסוד זל לס׳י לתב

 ובולסק סתקיפק לפי ̂ ורוזכז ^איכו
 הואיל ,אמה כגיכה : כ ע׳ ,שכיכיו
,סעס׳סלתה המזבח להוכה וה0 ►גבהו

 ל עתיד שהיה לפי
 דב!ת יסו׳

 כותכיגז היי לא , סכי
 סהיה לפי חסה סל במזבח בז,כמו דמים
 •י עע^ל ע!לחיכ בבית יסיד בלא עתיד

 סאזתו מ ס עקיי ^וןזק ,rjj מדקאמר
 סביביו, כל על יסזד לו היה חסה סל

 טעמ׳רחלקז 00 רלאס־ין מסתבר והכי
 סמן כייצא וכו אמות וחמשה טורף: סל

 ומתנו ,אחות ו סס הי ולמטה הכרכוב
 היו ככלל פד הקרנות(צא עד יןלתעלה

 ההנ׳ל סלסיחמזת^כןגתברס׳יבס -סס
 הבאתי ככר זכו קטכ׳ בליטה :ע*א ם ד

 ס״ב ברף ועוד ןל רבד לסון ביסוד ילעיל
 לר גובה אמות מסעלהסס זל כתב א ע

 היה כנהו אמות פסר לעיל דאתרי יוסי,‘
 ולנוי סביב חוגרתז קטנה בליטה •הקיף

 תקלעתעקעים^ :פכ״ל וכן יוזהוסזבכ
 הוא סכרכוב החייס בפי >0ר 0 מ זהו

 סהכליט' זרל לכוי סביבו 'תריץ0תיעו0<
 סאק לנוי חרוצה אלא ̂ חלקה היתה לא

הוא סהדי , חרין הוא סהכרכב לומר



פיפ־ו חושב מעשה פי
 עליהם הכתן , הדם נהם סיבלע כדי כליטת:תהןהכרככ כתב.סהוה עצמ«3

סם הכ״ל אתרינןינס״ם הכי חיז חןדיהס ככגד כחתן רב נ היא סזז «אפסר ,מנ
כתי דלא , סכתב ננרןכים רסי דעת הכרטע תן <לתעלח ג : גריכחק

ר יכו' ה ארבע כתב־תי כנ הי תי/ ססחל( קרע׳ ארבע או פיגו סחסמהתי
ם ד,ארבע בעובי היו רוצות וד ראואות ל, ס ייכי דרבי לעיל  רל סהזכץ הנקני

 יה וסעל ,מלתעלה קרןאמד/עאאמה,ברוס אוהות^ונא קומתי, אמות דסלס
בה ,ר׳ל , קרא דקאמד מצא,גו  ̂ פיריסו על הקסו סוף עד ̂ מזבח ד אמת,נ
טנו מספת ר ס :אמןרת עשר ,הקרנות ז כ מי א ידי על דאזך נ

ם חלילית : (לתעלה קני יבלע חאלי הנ
’המתנו היו לא הלא בתיכם החטאת דם יאתר גרסינן ,נ ע' כיד דף ל הב נס׳׳ס

ם אאנכי  הי(• חלילית קרנות סל רנכהנ
 , מזבח כזויות כמזרק ותלאו דכתיב

 הי( חלולות תזנח סל קרנית זל רס> ופי׳
 נארנעתם עתיקים נקנ*ם כקנים
 ל”עכ נתיכו יינלע החטאת דם קיפול

 אלא כשפופרת חלולות היי דלא מסמע
 הרמ״נם אבל ,בהם היו נקבים בקביס
ת דה׳ בפ״ב ה ני חיי  דנרי( התם ,הנ

 ̂ מתוכן יזקדמ׳־חלוצן׳הח יארבע באתרו
 ,כספזפרת חלילות דהיו ל דס חסתע

 דכת׳סם ייתר פירס הפרק איתי ף וכס
 חסו' כלן איתי ניני) התזנח כסנוכין

ו עיסין ואין עתוד כחן  אלא ,כלל חלל נ
א  ,וקטנית גדילית שלחות אכניס מני
 ותמחה , יקוניא , וזפת , כיד ומביא
 ובינה ̂ כתדקו גדיל מלבן לתיך (סופך

 אן ק סל גיף הנכין נתיך יכיתן ̂ לה1(ע
 היקוד כמלת מזרחי רריתית בקרן אכן
 סיישליס עד ̂ וקרן קרן נכל נותן זכן

 ̂ הככין סכתיך ,הגישם ויסיר ,קככין
 בלא מזרחית דסמית סתסארקרן כדי

מת ויסאדי יסוד  והכי ל על חלולין הקי
 דהיא למזרק הכתוכ תרהסיוס תסתברא

 הייתי לאודתסקפיכא, ואי ,חליל כלי
ככותליה/ להם היי הנקבים באף אומר

 גב על ן,ואף מנחי חידה כנגד :!א למעל'
ל דהכן  חערכי׳דרימי' ובקרן דמדות ג כ
 חוטמיןדקין, סכי כמן נקביה סני היו

קני' סס היו לא קרנן דמסמעדבסחר  נ
 ממש בקרן דלא א ה כן לא נכתליהם

 סנאיתו יפיד סל באתה אלא ̂ קאייר
 והכי ברטנורה, הרב החם פירס קין,כן

ח  הנתנין רי*^_סהלמין ^ מסיפא ^
רבי3ע מע סד  ןעניהזדדרומי,חרדין י

 ,כתב הבית חנוכת בעל ואף ,בהן
 כן כתי וכתב , חלילית היו סהקרבית

 החטאת סיבלעדס כקכי׳כדי להם פהי׳
 בזה,וגם תאחיז אשר טיב (לכן ,לתוכן

 למזבח לי ומשמע ,ירך תנח אל מזה
 בזה,סהרי אף לדסלתה לומה היה רמסה

 החםאת,ןאפסר סייןהבלעתדם כי אף
 ̂ לו חיטתיןהיו כמן נקבים הסכי דאף
 מלמטה מבצבץ הדס תקיס^ דמכל ג אע

 שהי( אפשר או ̂ החצר בתיך ,למזבח
 לחצר חוץ עד זממנו המזבח חופרי'תחת

 חכייתסוהרמים מקום בכל הארץ תחת
 ,ומתערבים שם דרך לחצר חיץ ייצאיס

 מהמים , מבחוץ לחצר הביבב בכחל
 הפלעכדאי׳בכרייתארמס מן ים המצא
הת שלא ,וכן׳ בעובי ;חרוכות :מרית



מלמט/<הית'הרשמ^ כרכוכהימגח תמת עצתס,<מחברי'א«תם בפכו איתם עיסיס
 P מבתן תרגס ,המזכיו חצי עד תתמ דכתיב מאי על רעי כתה כן &כ

ה תמות יתה <תחן הנ'ל ובו׳הס׳ה קרן ^כל :קרנותיו קהיין ̂ מלרע מד־החא הונ
ם ד המ?הת הכין העכץ  על מצדתח <תהי חאמהעלאמה^עכאמצעפקו

מד, הוא המזבח ’**י® א ה ^ו ה רנ ^ ס קו מדהחא^^ןאון פלגות מ
 P הותאר(פי' נפיל וךSהS ̂ הזח המקום הסובב ̂ רוחב אתה, על אמה סהיא

ק הכהנים רגלי אככי^ חלוקי זתהיא  גן. אמיתית מגירהא שבין האמה רוחב ו
 עד ממגו^ קצת גמוכיס היו הקרנות, גחלז/ הין מפולתית

 אSש pיSהםח ^עכב ,המזבח שפת ותניא ,קטנות צ:ין
ה, ח :Sי^ו זמתחין פפתק^ביא חי תין ה,נ  רהמזבחהז

מ.יסופך קרן, שה כתוך תהו׳ מע ת מכבר, ש ח ת,נ ש  ר
בר^ גו;שת טבעוח ארבע לו אשר ״ ע״^ והרו קרן לכל

ה.1ם.7 הנתני הרמי מ׳׳וום הוא שס * ״, ‘ ׳ סל רפוס והוא ,ם1<
לארעא יתתטיודחהם ארכס לוחית תארהע עסוי עץ

 הדמהס כת" p אתה הרום :הכורך כפי
 רף הס׳סהכ״ל כתהדסי וכן עפ׳הנ׳ל

 אתיתדביהה יעסר פירס וסם ע׳א נן׳
ה עם הוא תתזכח  י־ : הקק גונ
 ל הכ הסיס אי' זכו'הכי אמה על מאמה

 ומ׳ הסלהה רוחה והאמה :ע״א ס״ה דף
הגס  סעסה סהתובח תפודס וסם סם, !

 רסי ?ל וכו' לעכההתתליק :איירי מסה
 תמזבת למעליהדאס כסתרקו דהת׳סלא

 דהר עמוק חריץ כתן סוכה מעמיקו
 מעקה היקף ,סעתו להם להילת מועט

 פירש ע״כ^זכהר יחליקו סלא קטןסכיה
 תמעדכ מתקו אמות פתי החריץ ׳סרוחה

 ער דלא פירס המזבח,(למעלה ספת עד
 כנוהה ,גנוה היה המזבח יספת הכלל
r והמזבח ה המערכת: מקום p 

 רסק תעסה מכהר לו יעסית דכתיה וכו
 חכמת בעל כתב התיךמכבר,

 לבוס כמן מכבר לו זעסית ,זל
תה אי רפת,ינתת כמן חורין יזירץ יגסיי

נדתא, להיות מצריך
בפרס' בסירוס וכך

 חתיכות והוא ויקהל
ודו״ק) אש הסאו סל

 ת דאסא אןגותרא
 כפיל תדבחא מעילוי

 י ילא קבקל עילוי
 כהכיא יתיה וכסהין

 תדהחא. על יתיה ותהדרין קכקל מעילוי
 לא סהתכהר יינתן סל מתרבים נראה

 אלא רבוק המוסח לכיתלי ממם היה לא
 עולמים בית תזבח סל רכ«ככ כתו היה

 לארץ פל כ הית לא גחלת אי עץ יפול מאס
 כמן עשוי והיה התכבד מקבלו היה אא

 הבכתי זה ,לארץ למטה יפול סלא דסת
 ץלהה ואכי , ■הכיתה אני ס מהתרג

 מכבר המזבח ככיוךסעסה כך עסה לא
 סלא לומר וצריך המזבח לכותלי דבוק
 לסק ע"כ ימתן סל התיבוס זה דאת
 דאת דאכיו ב המסכן;וצעד חכמת בעל
 תמכו ואדרהא הזה <ז?רגוס ראה הם

 התזבת לכותלי דבוק סהי"התכבד מוכת
 ,איבזמראסכסהיהמפלנלתאר בעכין

 כפולה סהית דצ״ל ספקו על מקבלו היה
 כפיל רקאמר בתוכז נככס היה ולא קצת

קכקל: עילויקכקל צאקאמרבגו ,^ 
 P הס איתא זכו׳הכי תקום הוא סם זער

• א ע 4כ* דף ל '5̂
ומעמידי! ו ל \
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כמקיממולכן ככת(ןנ הטנגעלת מן יסמט? מזבת יאת דכתיכ אלתן ומעמידי! ו
 הטכען' להכניס'תיך צריך היה נתל כח :מיעד איהל מפכן פתח סם ,העילה
דכקיב והא ̂ תשה ידי לתם הוצרן וצוה מדכתיב לי הכירא הכי פסכעותי וכדיו
 כדין הבאת , כיה

 כצווי כין כטבעית
ס , כעשייה כין  וג

 ל המסכן כהכאת
 ברין הוזכרו למשה

 בארון,תסא״ב כמו
 הזהב, ומזבח כשלחן
 איכא רבא וטעתא
 פכוי התקוס דכחצר

 תשא״כ הכהכיס מעכבים הכדים היו ולא
 כאהל היישכיס הזהב ומזבח כשלחן

 ד1’ד כמדבר דכתי'כיה צר,והא סהמקו'
 היינן בדיו ושמו וכליו המסכן כפקודת

 הטבעות בתיך איתס מתקכיס שהיו
 הנחת עי והכה הנה הולכים שתיו מפני

 נמי יקרא ,גגליו הכח<י
 בשלחן באמ^מסא׳כ כתו כדיו וסתו

 כריו את ושתו (vבר דכתיב הזהב ומזבח
 לכתי׳ תמש^יהא סימה משמע את דרבוי

 על הכדים את ויסס הייסכן כהקמת
 דכתיב הנחשת במזבח תםא*כ הארון

 אהל פתח פס העולה מזבח ואת כיה
 ין דה בליס,יל השתת בי נזכר מועד,ולא

ת  לריסה א׳תו כשהביאו כטכעית בי
 דבאמן כתידייקא באר־ךיקרא כ ^שא

 ^ע״יתואת ז אי את זיכזיביאןוכו'1כ
 הכחשת יתבח את כתיב ובמזבח כדיו
 בדיו את לי אסר הנחסת מכבר ואת

 עם שפיר לפרסו יש ויו בלי ̂אק דבאתרי
ק דנא זהה בטבעותיו כלזילר כריו הי  ט
ס  פכים היו ארון דכדי תסום בארון ג

 שלא כדי . באמצע ודקים ומכאן מכאן
ישמטו

 כטבעיתיו ובדיו אותו ומעמירין ו
S בכזרתד• לדרוס כעפון ארבם v 

בעד ,ד,ער  פתח ד׳עי כגוון,
ר ורחוק ,הדרמי ע פנו;; ת כ  י אמו

 רו,וק , ררומוS לו היה וכבש ז
 ,חרוץ-היה כי העערה, כחוט מפנו,
 זרחבו היסוד,והבדבוב בליטת כעד
 וארכלמגיע^ ,מזבח ד כ כרו ,היה
י :הדרום לקלעי סמוך ,אמה ער

 ב בדיו את והובא
 הכדים והיו כטבעו'

 צלעויהתזבח שתי על
כי' אותו,הכי כשאת
 ב כדין את והובא

שרוצי' בטבען׳בעת
י• ולא תו1א לסאת

לסי'אות׳ אז יצטרכו
 לומר ואון ,בתוכם

 לסאת סדוצים בעת רל 1 כדי את ובא דוה
 בטכעל בדיו את והובא ה׳לל דא*כ אוקו

 איתעתאי בשאת המוכח צלעית שתי על
 קרא לכו וגילה ס׳מעדאמרן הבדים והיו

 מזומם׳ סיתיו כדי מיד,והוא טע׳הבאתס
 להתאחר יצטרכו ולא מסעות כסעיכילוק

itfun הכהני׳ •יעועיגי׳הלןך
 גילה זה ובטפס ̂ הרבה הרחב בחצר

 ̂ ארון ככדי יסורו בבל לאינם קרא לני
 כ ,תה לבר על להוציאם יצטרכו אס

 ארכס :תיד למקומם אותס כשמחזירים
 כן לא שאס , מפתכר הבי לדרוס מצפון

 למזבח הכבש כין תפ&י" הכר עוכי היה
 היורד הוא הסער דכחוט קילן ואנן

 הכבפ סיהיח לי כהירא ולא ,כיכיהס
 הואיל הכד עזבי בליטת כנגד אף תרוץ

 הכדים אזרן שאין נמצא זה, ובעני;
 למזבח סביב הכהכי רגלי הלוך מעכבים

ם כי  שמצד , הכבש כנגד ,אחד תצר י
 ואורך מעכב הכבש היה כבר ,האחד

ס  אחד הככש ארך צדלי כני יי היו הכיי
 מונחים היו it כ’ משא מכאן והחד מכאן
הבהכים מלי הלוך שהיה ,ותערב מזיח

בחצר



I ע  I IM  ‘iJ

 :תג'צדדים למזגחמעזכב חצרסכיכ3
 נריספ״כ הרתכם זל מכ«ןככגד(כז'

ת דה'  כיותר תכוון התזכח הכחידה^ כי
 ,עכ״ל לעזלס מתקותז אות( מסכין זאין

 דאית׳כס׳ס ממאי כן דלתד זכתכ|הכ״מ
ף והוא הכ״ל  ‘תג סאחד ̂ פ״כ פ״כ כי

 העיד ,הגולה תן עמהם סעלו נביאים
 מקומו ועל ,ע״כ המזבח מקום על להם

 ס״ל דר׳ווסי ,תנאים הרבה ביה פליגי
 אתרינן רהכי קאי בבסזן מזבח דכוליה
 אסי רב אמר ,הקרסים קדסי פ' ינריס
 כ(ליה יוסי ר' היה אותר יוחנן רבי אמר

 דגתרא ופי׳רס^!ל ,קאי בצפון מזבח
 ,יוחאי כן סמעון ור׳ ,יוחנן ר' לה נתיר

 ב, ע נ׳ג בדף התם כדאיתא ס״ל כותיה
 ועומד תתוצע דמזבח ס״ל יהודה ורבי

 ביומא וכן ע״ב ח נ בדף התם בדאיתא
 ל ס דראבי והתסאמרינן דף^וע״א,

 נמי ואתרינן ,קאי בדרום מזבח דכוליה
ת תני תאן ,התם ח ^ מ א  וקילן היא ר

 , מסתבר טתיה ולכן ונקי קב דמסנקו
 הבית^כראח חנכת בעל הוכיח נכותיה
 ;רעת למוצאי ויסרים ,לתבין נכזחים
 סכתוב מתה פסוט זה זכו' תמכו ורחוק
 דפרקין י' בפסקא שהבאתי פ״ה בד״ה
 סתזבמ דכתו ,תסתברא והכי ,דלעיל

 אתיתכת״ס עסר מבק״הק רחוק הוהב ‘
 ההיכל מן רחוק התיצון מזבח כן ,לקמן

 ההיכל, מפתח אתית,וםכיה'רתןיף' מסר ׳
ה חזקסו ם,וזה זה ,י  ואון ,לחוץ לפני

ס  על הזהב סמזבת אלא ביניהם הפי
 אמו׳תפניתייס בי׳ כלו פנימי,היה היותו

 כלו היה הנחסת ומזבח , לקמן מ ?יי
 ז :חיצון היותו כל אמית ״יניזי
דמס׳מחת בברייתא גרסינו זנ̂<

/ על ה׳ העולה מזבח ה כלו ובבס ה  כנג
 השערה, כל׳אתו/וכמלוא ותסוך בדרום,

 ,ולרבריהאותרי׳סלס ביניהם היורד תן
 סלו הכבס היה אתית עשר ק:תתו אמות

 סבכי׳ הכבס היה היה,כן חרוץ בי :ע״כ
ב, בזבחים עולתיסכראיתא  דףס״בע׳

 הכי תימא לא דאי כן, זה ראף לי ומסתע
 היורדים הם הסערה חוטי דכתה נמצא

ה׳  וכו׳תלסוןהכרייי/ היה ורחבו :ביני
 תשתעכן: כנגדו כלו וכבס דקיזני הנ״ל

כן מגיע וארכו / כו  כפירוס רשיי כתב ו
 ,אתויקותתו עשר האומר לדברי החמס
 רואה והנך לעיל כת״ס כותיה דקילן

 כתובים כן לא אשר שדברים בעיניך
 באמור בשתה, כתברשי , כברייתא

ת מ״ט בתשכ׳ תצא סכך  שניכו שהרי מח
 אפשר ואי אמות כל' מסיך בה,שהבכש

̂^ כדברי כן להיות  יעמוד כן אם אלא רש
 פתח כנגד שלא ,לצפון , משוך המזבח

 P 4 דף ל הג בש״ס כזו וסברא ,האהל
 לומר, התוספות בעלי רוצים ע״א,היו

 לסמוע אפסר שאי דבר משום אותה ודחו
 פתח לפני המזבח תן כלל יהיה סלא

 כבית כתו היה משכן רמסתתא המשכן,
 לפני צריך תכפוריס יום דגחלי ,עולמים

̂^ בעיני נכון כ,ואינו ע ‘ה  ונגד זל סרש
 שכתבו תה פי על אבל ,הנכוס וו סברא
 סם הכתוב רש׳י לשון לישב סס התיס

 סל אמות לפי נערכים הכבש שאתית
 על שיבא זה לשונו אף לישב כ״ל ,מזבח

 המזבח תן קצת הבריית,ויהיה עם נכון
 שעשה שגוכ׳התזכח רקילן והלא ה לפני
 שלתה, ^סעשה המזבח כגובה תוא משה
 הרייבס וכ״כ יא בכרייתיפ איתא דתכי

לנו ^(ידוע הבחירה בית דה׳ ,כ׳ כפ



̂הפי' פי פז חושכ> מעע
 אמת כן סט^«כתן היפמ־ אתת^«כה כי

 באתה אם כי ,היה לא ,הקרכזת כ;בה
 עד האדן פתן נמצא ,טפחים חתפה כת

 און אתו׳ תפעה פה^א המערכה^ מקום
 טפחים^מפכי וחמפים פלסה אם כי סס,

 כן ואם , חתפה בת היא ,יסוד מאמת
 ,הכבס ג<בה כנגד פהוא המ/בח בובה

 !חמסים ר' פהס ,אתית בתפע מפסיד
 לכל תפסיד נמצא ,אחד טפח ̂ טפחיס

 מפן באמדפו וא'כ ,טפח תפעית אמה
 אמת, סלפים פיפוען ארן דהייכל הכבס

 כי טפח, תפיעית הפחותות באמות ל ר
 המזבח גובה פל האמות ערך הוא זה

 יהיה לא זה ולפי ,הככפ »בה פככגד
 אתה ’וכפרי תפעה אס פיפועו,כי ארן
 ,טפח סלפי ופני , טפחים ופכי
 סכתבתי, הכלל פי על תחסוב ואם

 המפלסככב הפרכת,פתיתד במלית
סכי 3ס «3ממימ עייג! ת הזוי

 ות(ציא ,בניהם , צב כ סהזוית הצלעות
 ,הכבס גוב פכנגד המזבח גובה מרבע

 בידך יפאר ̂ הכבס פיפוע מתיובע
 פתחת הקרקע איך 5פ התרבע פטח

 באתה ויהיה איכז הוא ופרסו ,הכבס
 אמותהחצד״והתםכןז^ כפאר ספה בת

 ומענו וסליפ טפחי וחתפה אתית זעסריס
 תקלעי רחוק הכבס כפרנל וא'כ , מתר

 סמוך ראפוכלה נמצא ,^אתה הדרוס
 האהל פתח סל החפיעית אתה לסוף

 דכוליה ל דם יוסי לרבי ואכ ̂ הצפוני
 רפתעתא תרא שהוא קאי בצפון מוכח

 חתו׳כםכותטם עפר התובח דגוכה 11
 תלא הככס' מן רחוק החני כצפון אותו
 הקרן רוחב סכל נתצא ,הסערה חוס

ככבד דהיינו ה גפני הוא מתר ותעט

 תמח תצאו פלא והתוספות , הפתח חלל
 בעכין;ה החצר בתוך הכבש דגל לכף

 ליפבו ר;כים פסיו תפני הוא ,יוסי לד
 הגדו׳פבבית כסיפועכבפ פיהי׳פיפוען

 אתות פלס סהיה התם עולתיס,דאמרינן
 אמה לכל אצבע, וסליפ ,ואצבע ומחצה
בה  ל״ב ארוך בחיותו אצא א״א וזה ,גו
 והתקן© ̂ הגדול הכבס כאורך ,אמות

 קטין פוףחחצ' עד ל האת פתח סמתחלת
 דבדי צפי אבל אלו, אחות סכום מהכיל

ה על יוסי ד' קפיד לא הזאת הברייתא  ו
 דטע© התם בתירסי סהרי ̂ עמו קו1ונית

 מפאד בסיפוע מפוכ הגדול הכבם היות
 , לאתה אמו' לפ0 לא היו פלא הכבסים

 כבדי© אברי בתסא פעולי׳כו מפני הוא
 ביותד משופע סיהיה וצריך ,חצק והוא
 גנ1לב'פיפ האריטהו, ושלכן לעלות וכוח

 כל פיון לא זה וטעם ע״כ אמות, לתסעח
5ס היח צא ̂ מלסתמא תדבר קכ^ס כן

 , פסים עצי סל אלא ב״ת כככס ,פיס
ך כל חלק אינו ,סיס סל סאיכו וכיון  כ
 רברייתיו בזת^תומליפנא לעלות ונוח
 1היינ דקתני אמות דסלסיס ,דייקא כתי

 סלסי© ומפוך קתני תדלא עצבות אמות
 איב© דבאתת אתה כסלסיס אלא , אתה

 כתו פחות אלא כמת בג אמות סלסיס
 המזבת אתו'גובה לערך ומ״מ סכתבתי,

 הוכיר דלא ותא , עליהם סלסים סם
^  לדברי סהזכירו כתו זלסכו'אי>ותמ ר

 סלא תפני הוא ,אתו׳קותתו סלס האותד
 המזבח,םעל במקום ראסו להכניס רצה
 תחליטי© היינו חכבס ארך אתית ידי

 להאריך^ צריך היח ואז בצפון כלו סהיה
ת נטע/ולהביא סלא כדי ע  וםלפ* פניה י

4 זיז במקום להאריך ליה ניחא עלמ,ולא



כז פי' פ־ו ב1חוע מע׳שח פי
לתןכל עשלי ס^ן לכנו תה ,לרבינא ק1רח היה שלעולם סהלרה בתה לו /לי
• כאן עך לתוכו שעשיי חיל לכלי תאתר לעלות כוח שיהיה כדי אתה הקלעים מן

̂וכרא  לו שיש משמע תכנו )ל התיספזת וכתבו המקיש כית תככש כן דלתי עליו
ץן תיו,<ע«י ״ ת רגליי היי הלא ת ־

מלמעלה תיכהפייג הכתל, עי מגיעים
̂זה נקב חיים* כפרק כדאית ,1עלי יושב והכיור זר.,ונחס כגנד ס

 כתן] פירש ורבי רדווץז דרי^המריקי/הפי'שבתוכו דתדות,ותפכישכבר
 פיה על כפויית יורה הגביהמקו'הרריםמןחארץSו פ דע̂ן שני לעיל הןכיר

 עכ׳ל סוליה נגפחתו ̂ ממגו לקרש ̂ ^בדיגים נוח שיהיה כי ̂ המזבח בגובה
 לי און תצאתי ולא והוא ̂ נחשת כן hy אותו מקמידין על תתיסביס פניהם

 פ תשני אחד מכל ושוויה ̂ פיה הכפייה ,יורה כמן כהצטר* הכתו פסט
דלפירוש • ;!!‘פירושי ״ חנייי יSשו מדתS עשוי , מעלהS pjp הגזרה אליו

 דתאי הראסוןקסה ^דייי® / הזוז הכיור מעמיר י ̂ קכלתו כפי אחד
לקבל עשוי הלא דקאתר לתומ עשוי אינו והזכיר בכבש השניה תרעה נתי הזכיר
 דבר ללתו'שום א׳א שמתנו שוכנעו אורך

 עושה!כיידכתיב ח :התזבח תקום על
 פירש כך וכו כדוד כחפת: כיור ועשית

שי  ג' פרק כיומא תכן וכוי ותכוקב :י
 שלא לכייר, דד עשר שכים עשה קטין בן
 שמוכים שהיו שכים,ותשתכרא אלא לו היו

 להגביהו תחתח לכן תדהוצרך לשולים
ה :לקתן כת״ש גיז כנ ה  :תסתבר הכי ז

 כתבתי ככר וכוי ולהגביה ט
 כדכתל כחשת כן ;לכן הוצרך פמטעיזה

 גרסיכן מרה(כ(• כתן והוא .*כחשת זכנו
 1שהי תה ע״אעל דףכ״ב דזגחים בש׳ס
 לקדש ראוי חול דיהיהכלי ̂ לומר רוצים

 אמרת תצית צא חול כלי אביי מתכו,אמר
 אינו ,עתו סכתשח ככו ותה תכנו 1 ק

 אינו עתו נמשח שלא חול כלי ,מקיש
כנותקיש שאינו יין  רבי דתכיי/ תנ״לן ,ז

 כדרך תקלש כנו יהא יכול אותר יהודה
 כחשת כיור ועשית ת*ל ,מקדש שהכיור

״  לדבר ילא ,הקסתיו לכתשת ,^חפת מ
תרי דרב כריה זוטרא מר ל ^

 דקאתר נתי השני כתוכו^ולפירוש הכיור
 מאי סוליה, סכפחתו יורה כמן דהוא
 ועוד ̂ הל״ל ך1ת לו אין לתוכן עסוי אינו

 זה,שיהיה לפירוש אדעתין איךתיסק
 תסקין, תקבל אינו תא תממ לקדש ראוי
pS ̂ר  יורה כמן שהוא חסכי פפירוס כלע

 דהכי ̂ סוליה סכפחתו לא אבל ̂ כפויה
 עשדלתוכו ואינו ת<ן לו סיס ספיר אתי

 :סוליו על אלא הכמר מקבל אינו סתרי
 כתרגומו וככל זליס^^ ‘וכו לתדת יה1עס

 י : לכייר תתוקן תוסב בסיסיה
 בין אות! ונתת רכתיב jp)f< מעמיד

 ,וגרסיקבס״ס המזבח ובין אחלמועד,
 הגלילי סי1י ר׳ דתכיא ע״ב ׳ח כ דף ל הב

 אהל בין אית! וכתת סכאתר מתיך אימר
 העילה מזבח ואת וגו׳ המזבח ובין תועד

 אהל בפתח מזבח ̂ תוער אהל פתח סם
 היכן ̂ תועד אהל בפתח כיור מןעל!אין

 קיתע ייס(ך ולמזבח האול כין ניתכו היה
העולה מוכח ?ל ע׳כופי׳רס* הדרם כלפי

בכתיש, תפסיק מןעדןאיןכיור פתחאהל
ימרח



פיפץ חושב מעשהפי
דכלים תזספתא מביא עי׳ב כ׳ח דף הכ״ל ליתכז סצדיך לז5ה מקראית מסכי למדת

(לתזבת האולם כין לנכנפים כה מכתיכ יתכח סכין כאייר לקרס סיכול תה כל
אנתרים וחכתיס ידים(רגלים f רתז סלא מפתיק יהיה סלא (כלכד ,מועד לאהל

נככסי,(לכאורה אין החצר ^ מזכח ק3
 1 דהלככחכמי נראה ךד,ן ̂ 1האד., ופתח , nSi^n מסמעסגייד ל, פב

 כמחסבתי, עלה (כן ררוםS ^צפון,ואחד אחד ,עומדים כל וה לאויר נקרב(
להרתנם ראיתי אגל □אויר רחוק חיה לא ״ הצפוגי והדד ג ע ̂יאף סייכל מת

 :כלל ̂ זה דהתס הס״ס דמלסון
סליה ̂ ^ מסתעדזהסהוא

^ דרו'הוא כלפי מסוך
 1קא כצפון מזכח דכוליה ל דס למאן

כ מ״ת ,דווקא  כלם, הפוסקיסוכתעט מ
 דכוליהתזכח דשיל לתאן דה״ה כתבן

 דהיה דקרא מטעת׳ לא קאי,אכל כדרום
תו,כצפון לקיימו אפסי  hk ,כהטחאו

 מצאתי בך היה דכדרוס לה דגת׳גמירי
 הואיל וכן׳ לצפון א׳ :הבית כת1חנ כס׳
 מסתכדידהין דלי סכי אס כי לו המ ולא

הכהני' יצסיכו א5ק מ־״׳ זה הונח^כענין
 או ה׳ להיכל אחוריהם המתקדטי'להפוך

דס׳ס כתוס" וכי׳ הצפוני והדד ;מןכח3

פרק>ס

 דהלכותכית ן׳ כפ׳
 כ דפסק הכחידה

 לכלים כת״קוכפא'
 וסכידא יוסי ודכי ק ת כהאי דפליגכמי

 ̂ דתיספתא כחכמים יוסי לרכי ליה
 יוס/ כרכי הלכה לאין זל כפיחסו כתכ
 מאמרו ייחס ככר מהתוספתא פי על ואף

 מאיר לרכי הקודם לחכמים,והמאמר
 לסלא למותר כן ואס ,לסוכו כאן עד

האולם כין ליככס ורגלים ידים רחוץ
 הכיור לקרה אכו (צריכים ןלמזכח
צריכים סכוכל מה 5כ האויר לאוחז

 הצפוני סיהייסוףהדד כך כל לקרכו אנו
;לו סמוך

פרקא סליק

*הגמכח
ז פרק

 ס״יו ,ממנו סלמטה לאויר כגג סהוא סם ועסית דכתיכ וכו׳
ת אמה ג כנ׳ל מתחתיו חליל סהיה קטית תקטר תוכח ^ כ
ג לו היה זה וגגו : וכו כעירוכיו מפורש הבי , ספחים חמסה אכלקזכס ג

ג לו היה לא העולה ע״אוכמכחות דףד׳ _ ג
 וגכהד : דףצזע׳׳א מקים והוא שקידותיו,וגגו^ ״המזבח ^

ץ/ אדמה  הקרנו,מסתגר פס אמה הוא שטים שלד,עצי המעיכה ״ניי
 ל דהביחוא וגבהו טפחים חמשה בת אמח, על מ״לל ^ כתב כן

הקרמ דמוכיחעול׳: עם יחי® יז̂י דהאינג »׳י׳ן׳ »עס ‘ו׳׳ ״
 סיעורס^וכתדנמ מקום כסום מצאתי לא סמניחים היולום דהיינו סלו המעיכה

©-----------* * י * —י̂—■י'*• מזכ
ס”‘י־ ״•-• י ״ ׳ ; • ס תכחתי גח ס^צידדס ״ סו ״׳ ׳״י%׳- ״׳״*■׳״ 01P77 כ

ג ונקרא ,האת ,על הקטרת כליו מ קרנות נערן נערכים סהיו ̂ לי על ג
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 למזרח,יע^ עםר'אמ(' הכית את <ח«לק אצדען' סלם קרן כל היה זה זלפי העילה
ס יסליש אצכעית סלם על ושליש ח  ,לרחם יחתשה ,לצפין חתפה ,לתערב כ

כ,יאע״ג כי ותשכח ודוין ,ושליש אצכעות סלש  ככלל ידרוס יצפון דכחתסה ע'
שה ^ כסתיע היא כן ס עסהקרנו/ אמתי סבו  חציו התיבה רוח כל וחרחני

 I לכאן יחציו לכאן זה^במקו׳וזנראח^ בנוניות^ומצושה
ת המשכן הזח';הנד.ן'בתיך מזבח וזחו תו א ר ס מכע  צ מ

̂ אמות עשר , Sniin מפתח רחוק
שוה^ הדרו/וחצפו^רהוק ומקרשי

,זויות בשת־ ,זחב מכעות שתי ולו
 ס^בסו^ו^מע^ה - h זה ותSהםקבי
^ מהכש, חג רז הז  הסובב הי

^ S□ גבוה :שהוי

 סתאתיעלאמהבחם
 כקרן שניכרה אתה
 היא העולה מוכת
 ה׳ספחים: כת אתה
 ,כו חריצים סהיו

 כפני שיעשם ולא
 לו, ייחכרם עצמם
 מתנו ,כיה דכתיכ

 : העולה כתיכח כתו ,קרנותיו יהיו
 מקרא ילפז הנ׳ל כס״ס בכוניות^ אמתים
 וכל המוכח מדות אלת כיחיק^ דכתיב
 דאף כתחתשה אתה זה בפסיק שמזכר
 ה׳תכיפיה כת כאתה היה היהכ תוכח
א י  וכתנתית התיכת, גב תה דכתיכ ^

ב זה רשי פי'  יהיה זי כאמה הת/בח ג
 בעירובין אפל ̂ ע״כ הזהב ח3מי כתי

ב וזה זל דכתב ייתר פירש  המזבח ג
 האתהשל נתדד ,קטכהזו באתה כלומר
ה דכתיב , הזהב מיכח  ,ארכו אתה בי
 האתת דדיקא משמע עכ״ל רחבו ואמה
ת ̂ רחב ואמת ארך,  ,זז באתת כמדי
 כי תפתבד והכי ,הגובה אתית לא אכל

ב נזה באמח ,תסייעכו לישכאדקרא  ג
ב ,התיכח הג  ̂ והרחב ,הארך הוא ו
בי על כדכתיכ רריסתו תקים רהייכו  ג

 להאריך רצה לא ?ל ורשי ,חירשים יזרשי
 הצורך כל פירש שכבר תפני ,פתנתית

 הזהב מיבח יזהו :לו הקירם כעיריכין
 גרסינן מדית למס' בברייתא יכי' הכתן

 אמית עשר בסיף נתין היה תזכייהיהב
התס) תעי תש דבהכי לערכת שחין /עי

וחילה

 למערב יעשר לתירח
 כעשר כלי אלא איני

 כתי דייקא הפניייוים
 כסיף נתין דקתני

 קתכי אתית^ילא עשר
 עשר מתני רחו' נתין

 בד״ח אמרינן דהכי נעיד ̂ וריק אתית
 פדהקרשי,(פי' ,הזהב תזבח תן ד, פ

 היה ואלי ,אתית עשר עמודים)שבתירח
 נמצא אתות, עשר כאיתס ,חציו התזבח

 וחכי^ אתית תשעה אם כי ביניהם שאץ
 סכפכיסקתשיב, התיבח מתחילת יאי

 צ׳לשהית ודאי א4 ,אמי׳יתצי עשר הל״ל
 לרש^ מצאתי הפנימייס^יעיד בעשר כלי
 שאםלחן.והתנרה, זלנפי'החתס שכת !ל

 ילפכי' המשכן נתיני'תחכי כלס והתזבח
 דשקלי/ פ׳י כירושלמי ניכי• ע״כ״ודב׳זה
 מחצי נתין היה השלחן תני ערסי׳התס

 אמית שתי הקרן תן משיך ילפכים בית
 שתי כפי התיספית הגיהו כן (ימתכה
 ,הזהב ?מיכת ̂ בדרום ומנויה הלחם)

 הבית את וחולק ,הכית כתוך נתון היה
 צפ<ו, כלפי קמצא תושך ולפכים, מחיצה
 וענ ,ע'כ וצפנים הכית תשליס כולהו

 ובסיפא ,בית מחגי ברישא דאיתא מאי
 ב דידן ס בש הקש כבר בית משליש
ף במנחי  בזה,ותרכו בכיוצא ע*כ צ׳ח י
 קחסיב לא ח^ו לאתר דתאן ^א א' דהכל

 # סליס דאמר ̂<תאן היכל בהדי בקה^ק
קחשיג
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ק5 ים ליהיכה״ג קחפי  דבריפא הבא ת
 ,ציה קתפיב יבסיפא ,ציה קחמיב לא

 ,מפקבפ לא הכי דמני רמאן לן וקת
 האקמן מפתכס לא כמי הכי דקבי ומאן

 הפכימיית אמוק כעפר מזכח דכיליה
 מם;ך פהית התם דאיתא מאי יעל ̂ קאי

 צפי ,עלון לסמיך אין ,בפין כלפי קמעא
 רסינן4להפך,ד מפירס מביני שכככלי

 כצפון פלחן תניא ̂ ע*כ ל״ג דף כיימא
 אמו'ומחצה,ותכיר' פתי הכתל מן מסיך

 ומחצת אמי פתי הכתל מן מסיך כדרים
 כלפי כאמצע,ימפיך ימי׳יד תתיצע מזבח

 היריפלמי כדכרי יאלי ,ע״כ חקקמעא
 דאימא וממאי ,חמיצע המוכח היה צא

 להוכיח אין חין קימע׳כלפי ומפיך המס
ד  חילק היה דלא ולימד הידיסלמי נג
 הס״ש כחית דלא כאמבעימי^ הכית אדך
 ,דקפידקרא תאי לאפתעונןחלא דידן

 למריוהו^ יכיקמיה המס דממפינן והוא
 כנח החכירה יאת דלקיב כיין זתסכי

 לקייס וכרי ̂ אהדדי דחוי כעיכן ,הסלחן
 קמעא מכיכיה' סכו כסת דיינו זה מקרא
 הסלחן כין סאין מפכי אכל חיץ כלפי

 יחצי אמה אס כי האהל מרוחה למזכח
 סכי סם דרך לעביר צי ,יהמקיס טפח

 על ,הלחם לעדוך ̂ זה אצל זה ,אנסים
 כין להכיח הוצרכו זה סמטעס ,הסלחן
 כמי ומחצה אמות פמי לבמל הפלחן

 חוץ כלפי איתי המפייו לקמן פאכתיכ
 כפוף מקים לו ייחדו , סיזבלי מה כל

 על תליייס תקום פהוא ,אתית עסד
 יפתכה סלא כדי ההיכל, אמצעית ה׳יוקן
 העפר פס כהייח עזליייס ככית מקית?

 !פלמה ספפה תכירית והעפר סלחלית
צריךלהרחיקי,יזה היה סאףמכיכיהס

יצמיד

 כהכיח מפה פעפה ממה פלמה יצמיד
 רי היה הכתיכ פלקיים אעפי סס אותי

 צפה פתפה פיאמר ,קמעא כפמיסכי
 עתיד סאכי יידע הדייית ף ס עד והכיס

 וידי מכירי׳ ועפר פלחכות, לעסיתעסר
 כמקומו המזכח כהנ!ח , אטעה סלא

 מקום לו ,ייחד כיניהס סיהיההפסיק
 כהיית סאף דכמצא ההיכל, אמצע כסיף

 לא ,מכורות יהעפר סלחנית העסר סם
 דחוק ויהיה ,כיכ״הם כלל מפסיק יהיה

 ומערה מזרח דאת למאן מאחריכ׳סכהס
 פתי הכית מאדן כוקיה דק׳ילן ,מיכחין'
 הסה סעפה סהסלחן לפי ,יספח אחות

 , אתית סמס הפרכת מן רחוק היה
ס מ  חמסה וארך אמי' סכי יארכי לקמן כ

 עסר־ עימדי/ היי ס^יית סכסט סלחנית
 ,אתת עפרים היא ההיכל יחצי .אתית

אתית, הסכעיעסר it תתכי וכסקגרע
המזבח^ ^דך טסמיס חמפת יעני■

ת סמי לא כיכיהס פחין כמצא  וטפח^ ימי
 לסלחן המזכח סבין האויר המס יזהו

 - היא חציי כהרי פסיט חה , תועד כאהל
 לפרכ^ הסלחן סכין יהתדחק אמות מסר
 ,‘אמי׳ סקי הסלחן אמי',יארך חיזסה היא

 סאין נמצא טפחים חמסה המוכח יאירך
 ואיו ,יטפח אתיח סכי אב כי כיניהס

ס ,זה למרחק לקי־יא מ־ הדכי־ ק מ  כ
 יכיידכתי^ סתיטכעי' ׳לי :כיןלקתעא
 צלעיתי!/ סתי על ‘זכי זהה יסתיטכעוק

 זיייתיי, דיל הכא צלעותיי פתיכח ופרס׳י
 דאדכע התירה כפירוס כתה יהד׳יאה
 סהדי כן אלהיית י^ , לו היי סלעית
 רה אמר צ׳ח רף כייכחות אתריכן
ברי תרי יהירה  לא יפלגא כאליתא ג

דרוחזנ אt,ינתר כטפח נה״ה ,חסתגי
מארק



בט פי פז חושב מעשה פי׳
מ יאפסר ,pmn בסכי הם יראי <ןא? ה«ה זלפימת הוא כך ,קאי רעלה ̂ןארזן »
 לפון נהיה באתרנ הכתוב דמו כדמציכנ ,טפחים סשה אדם לכל צריך
פת3רכים,לנמ'סט לבתי'לסון והיו כתב ספה ,פכעה על פכעה דשיעזרה נסכה

^ הוא ̂ לבר אחד ^ ורובו, לראשו טפחים ב
 בד,ולשוןרסי לכל ואמ׳והעוקומתו3♦נרכו,ואםהרחב ואם ,לשלחנו וטפח
 על פיסח סבחתס ,האמות א^ו S3! חןSחש עובי עם אדמנ למזבח יהיו

 (אין הסעיפים פתי ,הכ^ים אמות Sנpו היו, בינוניות סאין נמצא ,טבעלת
 לברד עליו לעמוד טופח,והואמארבע מסגרת ועושה ה׳ אם כי בדיו סכי

 חיה :בו בזה דעתו ,השלחן יSכרג הקבועים ,דפים אינו זה טפחי,ואויר
 ־ועשית דכתי זהב זר , טפח ורחבם ̂ הכסוי נח עבים Sוע אחד לאדם סשפיק

הב,חןSהשVוכגגדסע כ״שלפיהטעישכת׳1 רז  לוזרזהבסבי'והןא ,יוצאהז
 כהונה; סימןלכתר ויו׳המסגרת1סביב,ותחת שד,ואSכ דשיבהרח^הסלחן
א״׳' ^ ס תל כ ה  בלסתואגסוב׳רף חש^חן,ארב? 1S״ קובע,באו־בק מו

» hv ״ ^ והמסנרר־. ,זהב,והמבחן טבעות ׳’"״Z״ ׳ ׳־ י »ןי  י
הב והתפיס זיזחצבייסילטפס םז :»יפי

בצו זה כהנים סכי
 ,גופו לכל בעינן ארם דלכל דנמצא , מה

 שהוו לומר נכון ולכן ומחצה וטפח אמה
 בעכין סם קבועים לכד טבעות סתי

 היה טבעת, בבל אחד בד סכסמתגים
 והוא ,ביניהם מפסיק התזבח אלכסון

 הפרכת, בתליית סכתבתי החשבק עפי
 לאדם סגי דכהכי טפחים משמנה מתר
 אדם לכל בשלחן דמפיכו נאע׳ב , אחד

 שצריכים מפגי הוא וחצי טפחים סכעה
 הפכים ולחם בכזיכים , סם דרך לעבור
 תה זה את זה יפילו שלא וכדי ,בידם

ס כיי  ,ביניהם ריות מעט שיהיה צריך ס
 הקרקע על הע־תדים הסכיפי עובי מגור

 ועל ̂ רחבס כל על זה בשיעור ימ׳ועטים
 דכתב נכון על הכתוב לשון יבא זה דדך

 צלעותיו סתי על זהב טבעות סתי נעסית
ל י  השני ז4ר נאמר שלא וכדי ,״'יתיו י

 הסימכים ,אחד שברוח יזיימהםאותס
ז  שהון לומר צדיו סכי על ,כתב לזה י
באלכסק^ לזה המקכיצי׳זה הזויות שני צל

גרסיכן ע״א ח׳ דף
 וכילףמזרדאתרמר

 וכודכת^* עזססלחן ב ע״ב: שהוא כל זר
 עובי עם :יכו' שטים עצי סלחן ועשית
 האמות אלו וכל :רס׳י כתב כן הסלחן

תהיו  חון הכלים אמות כל וכן ביכ^ו
 והאמה ,הזהב דחזבח ,אמה על מאתה

vהכחשתי במזבח שהזכרנו קרכית סור 
h פלוגתאחואדרת זה דבר כי ודע i 

 הכלים ראתו׳כל ס״ל יאדר^ פ במנחות
 מהיב״ם J בס והרתבם חללסה, בכי הס

 וכתב ,בפסקא כמ׳ס י׳ס״ל כרת פסק
 5סאו דאבא משום הטעם מסכה הכסף

 והוא טופח מסגרת ועושה • קאיכותיה‘
 דף במנחות דסי פי' כן וכו' דפים הד'

 דמסנדיזג דאת מאן אועא והתם ב ע 1 צ
 קבוע היה ולדידיה , היתה לתעלה
 פל עליו ועומד חוה וצא ,בשלחן

 ועליו חוץ, כלפי וכוסה משפע עתדו־אלא
 למטה דתסגרתו למד אכל הזר, היה

ה ^^לן היתה תי  ״ רבים בסם שבזכר מ
ברגליי, א1 בשלחן המסגרקבוע היה לח

חג1 ס - ד,־̂׳
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̂יסתא ולא זכסרוצה ,עליז כסוי כעין היה ןהסלחן  סניפין סל גנהן היה זה לסלח
מן אלא דכריהם לפרה זא׳א , עכ״ל יכן , כו קבזע היה סלא , תסס מטלז

ל תדס לר אפילי ^דהא ילתעלח הסלחן ח.ע*א יפסיכה ̂ סס היכיחיהתיק'
^ דלא ת כ ס ת ד חיז הכלים דאמית זהב הניפין ארבע עושח ג כ

ם חפשח מ כ רד  בני היי תהמזכדיס וגבוהל□ ̂ טפחי
 הה לא יסצכן ססה ךון ופפחנלז□ ̂ וחצי אפות ארבע

 אצא ,חצחם מקפצין ןד,ן;<ן ̂ מגבךן□ מערמות בחפשד־־.
 ומעט ̂ מכאן מעט □רדבס שמניח

 זד־ז חריצים שני , וחורץ ̂ ̂ןsפכ^ ,,
ח/ כנגד יאל כמ״דא מלבית  למרות עשוי חריץ וכל ז
 לחריץ חריץ ובין ,ביגוני קנה חצי סל לסלחנס תתאיה

 כמררת עשוי נקב נוקב ,כז^זמצע
ץ,ונן  החמשה בל עושדת הרר־י

, העליון מפיצול חוץ , פיצולים
,החריצים בין נקב בו היה שלא

 כסוף רחוק היה ,התחתון והפיצול
ם עשר ן<^רר ,הסניף חי פ  ובין ט
ומשהו, טפהיס שני ,צול ליפי פיצול

תרן המש וכל ם , ו נ ם מניע־ אי
̂ ----- , ruioiyi ^זשרי□ ־̂יHarדJr? f^ט^ד w״-׳•׳׳*' ׳■̂•/ '־•'•׳-׳■•ן-

ם סהיה נראה ,זהב ^קני  אלא לומר א׳א (לכן זד־־׳ב,ארוכים של ,הצאי
 הסלחן(תעלה דמן :סניפין שגי ועובי השלחן כרוחב תסכי תצפה הסלחן
,(איןקפידא קתייר( ■ תסןםעולי ,עברי(
,(לתעלה הלחם מן י(נאים יהי( אס סמבביהיס בסעח כי סתביטיס דגליס

 •סהיהקכועבסלחן:
 תה 1זה זכו׳ זכננדס

 סכתי'(עסיתזרזהג
 לחהגדתיכביכ:זר

מ לכתר סיתן זהב

 סהוא כל : יזלכיס
 כקכקי לזה סעס
 :הזהב תזבח בזר

 כן יבי' זיתת זתחת
 תאי על רסי פירס
 המסגד לעמת דכתי

 :הטבעית תהיינה
nSppp^ מכיפיס זכי

 כדאית' לכד טפחים
סהנאתי  ססבתסנ/

 צריכים הי( ̂ לגגיל
 ועולו׳ להי;תנבוהיס

 ד כנגד ,הסלחן על
 , ותעטיותר לחתיס

 לקתן, סאכתיב כתו
 לקרקע הסלחן ותן
 אתה(חצי, סס היה

 צריכיס סהיו נמצא
 ייתר גבוהים להיות
וחצי .איזית מ«למ

 לחם להם להראות ,התפגדת מכל איתי
 נ :סם הנ׳ל בס*ס כדאיתא ,הפציס
 יא פ ת במנחי ‘יכו סכיפין ארבע עיסה
 ,סס היו זהב סל סכיפין וארבעה תכן

 טפחים ח' דחביס :בראסיהן מפוצלין
 התוספות כתבו כן הפנים, לחס כרוחב

, צ״י דף בתנחות ב  דלחם זלת״ד ע
 היה ,רוקדת הפיכת כתין היה ,הפכים
 עגולה, גורן כחצי תתקפל הסניף רוחב
ס ולו' ונבוהיס ־• הסל^ לצד וחללו  כס'
 המזבח ?ל התיס' כתבו ע^א f צ דף הנ״ל

p לתובח לא זה תיעור אמות/אין סלה
ולא

 ליה, דכבירא , יהודה לרבי אפילו
 הפכי ,ומחנה טפחיים גבוה לחם דכל
 גס״ס כתב רס^ אבל לסלחן נוי הוא סזה

ב ע״ב צ״ר דף ל הכ  מהין ריהטא אג
ה  ,דק ללא דל ,העליון לחם עד ים גבו

 סהסניפין f>h לאסתועינן התם כחי* לא7
 :יסכר סלא הלחם דופכי תעתידין
 לחתסה ,מקומות בחמסה היו !מפוצליס

 טהרו על תונח האחד סהלחס , לחתים
 הב״לדףצז סלחן,כדאיתאבס^ס סל

 בס״ס התיס וכזי!ל סמניח והוא :ע״א
פיצילין ראותן ואפסי ב ע צ״ד דף הכ׳ל

היו



י ב פ ש י ת ה ע ע ז מ ־ ׳ פ י ל פ

 הפכי/ לחם הדפיסי׳סל דקעדלתיו וכזי ;עכ*ל הפכיפין לראשי פגיתזת כעין היו
בהם סמכיחים ,הכזיכים אלו וכפותיו הכ׳ל כש״ש דשי זל וכי' לחרק חרק וכין
cp הניפיסותנקיותיו הלכוכה!קשותיואלו הקכין ראשי לתת תפוכלין ע״א צ׳׳ו 

וםפם קניס אלו י;Sהא הסגיפין □עמיד ד י ׳
שSוצו׳התחתון,עור׳מעfiשח י^י^יי ^פסקא מן כך היות ךןSה

̂י דלקייז ב^יןרך נתון ורריבם ̂ טפחים שגי הקנים לתנין כהן *
 :לארכם טעם תרע מכאן^ ושנים ̂ מכאן שנים , חןSרוש תוכיי מכאן * ל עכ

 הסניפין מעתיד ר □בוץ □ה□ אחר Sש רחבו וסוף האתנעי לקנה שאף
 ב״ר וכו׳סמנחזתדף שבין נמצ^<^ ,חן4הש ארך לסוף וזהו ̂ פיבול לו הית

 בנורת פליגי ע״ב טפהיכש שגי ̂ שבצרו סניףS סניף הפנימו' שכין הנקב
 חנינא דר לחסהפכי ישכגגרו^בצרSוביג^ מארךהשחיין, פיצול הוא גם ונקרי

בSכ האחר, ד ועור שתם, על ה שר ^S.רJ 'תיכה דכתן סבר דהיינוו 
 ור' י1עם היה פרוצה האחי, שבסניף פיצי^ ובל טפחים ,^3הס דבתקו׳הכקי

כאן״; מתענל  ס כמן סבר מחנן כסגיף , שבנגריו לפיצול מכוון לכאן̂,
r>n י‘מס,כ,ל , ; ס יהקניס ,שכיגרו י , תוני וחתרי׳ רוקית, ספינ לרוחב נ

,0 ״ל״ם כפמן שעלי. מ ־ י ־ מ ל י , ס ת
̂ו והשני אייי^ דה־י ,העליון ^6ב נ צ ״ , U ב״'(• ,שכנניי י

ילהנ 0 03 צ ף י ה• שכננרו , קנ הו טב^קנ  הין קרקע גבי על ,ן ו
 דתני ג מונחי,ואע .האחל השלהן,ארכדלארך מעמיד איכיז העליונה ע'א

 פסין רדיוחנן »תיה וסקרמי אמות, ח׳ חפדבת מן רחוק לפי שנים א6 צריכה
דה ה׳ פ׳3 הרתבס י ומחצה אמות הצפון,שתי :תשאזי עליה שאין

כר' הקרבנו׳ מעשת ׳
 רשי יוחנן(אף מר׳ דקשיש משום חנינא

כר הפנים לחם צורת סייס בפי'החמש

 ,וכו התחתון והפיצו
 היו התתתיךסלא הלחם גיבה סיף ששם

 לר׳מ ,טסחייס כי^אם ,אותו כופלים
 קאי פאול דאבא מסוס כותיה דהלכתא

מבס פשק כן כי כוותיה  דה' בפ׳ה ,הי
 טפחי תשעי הקרקע עד הסלחן ותן ב״ה

 וכו' פיצול וכין :טפחים יא הכל סכים
ס  הוא שכן תפזדם א ע י נ דף הלל כס׳
 בשולי נשקע הקנה עיבי כל שאין תפני

י משהו לחיץ יוצא אלא הלחם,  שיכנס כי
 המסהויין וכל :ללחם לחם כין ייאדר

 קנים, תצא• ח כ ועושה סם וה יכי׳גס
 ע׳א h ובדף כמשנה שם ייפייס

קערותיו ועשית רכתיכ תקיא, לה

 תפורש זה כל וכו סהפיצול כענץ : f חנינ
 דאתר למאן ואף דלעיל הפסקא מפירוש

 התחתון הפיצול היה רוקי״ת הפינה כמן
 היה סלא טפחים סכי הסלחן מן לה1לת
 על הסלחן,:זא מן למטה כלל הסכיף מן

 א6 כך כל ארוך היה ולא תונח תיה בכיו
 עד הקיקע תן סיס מת כל ממנו חסר

 הכי, וכו'ומשום נתונים יהקניס :השלחן
 כרוחב אר־נים , להיית צריכים היו

 ריש ואע״ג ככוכזן ו3ם וכעוכי הסלחן
 הין שלא והתוכפתא התשנה מן לרקדק

הסניפין % -
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 ,למתל מהם להם סתזצה האמות כל ותז אווד פייול אם כי תפונלין הפניפיו

 כתצא , עתס א(יר הם צפר(כת ומהם ,מעמידם עצמז הלחם חקכים רhm לא
 ,סביכיהם באליר ככלל הכלים סתקןס להםלהינת קכי׳א״א ב סכ נמצא זה ולפי

ר הזהם ומזבח המגירה ^;׳שה טהור זהב ככר ו ארזכיכיאסכרחכ ככ
̂ , במקלתו הוכחנו מלקחיח,ומחתותיח ונרותיה,אב^ ̂ לבד הסלחן
 אתו' כעם כל? סהיה ̂ הבכר אינם ̂ שמנה זSוב התלספ?' כתבו

 פי' והכי הפנימיות, כ^ן הבכר• בכלל שהוונו ומדת דאין לעיל הנזכר
̂ אמית ל הברייתא ? ; אחרת מקשה תפני נכון זה דקדוק
 ה ביןצרהתכ,רה, קשר שמגרה , מגורה של גבהרת ,כלל להיית סא״א

לכתל,לצד הסמוכה ד ספינה לת״רכתן
אתית לכתל,פתי כן כמי הסמיך הסלחן מ״ד דאיכא רכיק ^;כלומר כ ע רוקדת

̂״א רוקדת ספינה כמן  פי ליגייתעל דא
 :נכין הדקחק סאין ס״ת זה דקדוק

 דף הל׳ל כס׳ס וכו' הסלחן מעתיד ה
 הכלי׳סכמקרס כל 4ת גדסינן ע״א צח

 יפי' ,תארזן חון כייז סל ארכןלארכז
פי  הכלי׳כגיןסלחכיתארכןלארכן בל י
 4יאע ,עכ״ל למערב ממזרח כית סל

••״*י wi»v««**«&דן jr*i« דרא^כס
ת דהלכית  הכי ל דס כר' ,הבחירה ני

 רחיקתןתפרכ׳ככרייתא :כתסגה סם
 היו יחסלחן המכירה כרסי דהס׳מדית

 בדרו׳והסלחן המכירה המזבח לפני'מן
 לסלח̂ן המנורה בין אמית גצפין,חמסה

 סבדחם הקרמים תן יתחצה אמית סתי
 לסלחן שבצפון הקרסים תן וכן ,למכירה
 וחתמה ,לפרכת תתקית? אמית !חמסה
 בזת ?כיוצא ע״כ, למזבח ממקיתס אמ?ת
 בעיטך,סמק?׳ כד״ה,יהכךריאת כתוב

 מעילם י,סתרי1ה כמיית הכלים,ככלל
 ̂ בכס עיתדים A פיהיזכלים ממעכי לא

̂יתפכי אכי צדיכי «לכן  אכי אומ זה לחלק
 אמית(מתצת,פבוןהמלחןן מהשתי סכמו
 לכך הי? סצריכים ,ממס אויר הם לכתל
רס^,כן כסס לעיל כמ״ס כתנים למני

 צד לאיתי סכדריס הקרסים מן ?מחצת
 סכצסון הקרמיס מן וכן ,המנורה סל

 תמקית אתא סלחן,?חתסה סל צד לאות?
 תקום תאית? אתית לפרכת,?ה' הפניתי

 הסלמה סכל נמצא המזכח לסוף מתש^
 כאןיר כלולים סהם כתה הם סכי' כלים

מפירה ?פאזה הצ©ן ?תקרמי :סכיטתס
גיכ «־״*ז»י/י ביויואו איתא ז׳״-י ,̂נ
 זהכוכאכמכתית ככר י דףל״גע״כ:

כ ס״ח דף ה פליגי ע'  תכאיליכא תרי כ
 הכע* ככלל דכדותית אמר כחמיא,חל דר

 קריא כן ככלל,?ר'יה?סע ראיכם וחד׳אתר
 דה' תרתכ׳כפ׳ג פסק ס'ל/ית'מ הכי כתי

» ככלל, מהם כת״ד הכחידה כית  מסו
 פ״ם ובד׳׳ה חכי, דס׳להי אמוראי דתציכו

 ומחתיתיח,כאזת מלקחיה דאף איכ׳ת״ד
 כפתוריה גכיעיה ואדרכא הככר מן

 והרמכן ̂ הככד תן כאית איכס ופרחיה
 מעככים סאיכם מפני לזה טעם כתן

הנ כסאיכ'באוםזהכ,דהכי ס ס׳ תכ  ל אי
 מהרי חכי קילן לא אק ות״מ ע״א כ״ח דף

 ומה :הכי דס״ל תאן ליכא ריק כתלמוד
 יבי׳רכתיכווחתעסיהמניר׳מקסה סתוא

;חיא מקמה ערפריזה ירכה זהכ,ער
גכהת ז י



דא פי׳ פ־ז חושב מעשר. פי
ם וכו' טפתים יח ממרה סל גכהת ז  בטפיו’ המ וספרת והכפתור גביעי

גכיעייהאתרינז, והסכי זה, בעכין העליון ̂ ע׳יב סם דסבא תשתיה דסתואל ממרא
למעלה זה האחרים הטפחים כסכי הין בסם יא זל כתוספות סם וכתוב

ס , שפחים ^י מ ש^שד־י׳ והפרח ה
חpSn טפחים,"וטסחיס פ ט ו  שבו ,

,חרק וטפחים ,ופרח וכפתור גביק
 יוצאיכש קגים ופני ̂ כפתור וטפח
הירך, ו^<סחר ך^S‘ה אחר ממנו,

 גבהה ופוליךכגנד בעגו^ וגמשכין
 וטפח , pSn וטפח \ שלמגור־־ר־ז

ס קנים ושני ,כפתור ,נגסנו •ועאי
 ונמשכין ̂ ךSחי ואחר , ךSהי' אחר

שר וחולין ,‘בעיגול  בננד-גבהרה.
,כפתור וטפח , pSn וטפח ,מגורה

דן ,ממנו יוצג<סים קנים ושני ח  א
בעיגור, ונמשכין ךSהי ואחר הי^ך,
,מגורדת שד גבחר-, כנגד ועורין

 שרשה גשתיודושם ,ח^ק וטפחיס
ס חי פ ס גביעי ש^שרת שבהכם ,ט

,^ולשה חין p וכמו ו^רח, ר1וכפו/
 קגדת בכ^ , ופרח וכפתור גביעים

: וSא בנגר

 השלתן תסכיפי׳סאצל
 הפנים לחם לצורך

 טפחי׳ יח גבהן סתי'
 להאיר (הממר׳היתה

 עלהשלחן,וכרא'דלא
 זה דבר ר*ת אמר

 סכיפין דהא ,מעולם
 ,הפנים לחם כנגד
ק גלקתן  סתי כהי
 אתרינןדלר' הלחם
 סלחן תקדס מאיד

 ,ולמעלה ט^חיס יב
 ט׳/לבד יהודה ול^

 אתה הסלחן מרגלי
 עכ״צ׳וכבר. וחצי,מר
די בסכיפין כתבתי
 ס ע זה בעכין הצורן

והפרח הרגלים :
 במימרא מוחלקת היא זה בעכין וכן׳

 כין ניתן פ^ בד״ה אכל ,הנ׳ל דסכא
 טפח כמק(ם חלק טפחים סכי הקביס

 חלק ס אץ למעלה המכורה וגוף חלק
 הגכיעי'והכפתור סכהס טפחי' ג׳ אלא

 כתב דידךוכן כתלמודא ילן’ק ופרח,ואכן
 ג'מהלכות כפרק הרתכס פסק וכן רשי

 ניתכת השכרא וכו' סכו וטפח :הכ״ל
 במנחות רשי אכל תזה למעלה זה סהיי

p< אחד מצד שם ןטסת? ל1 הכ׳לכתב 
ע מנירה סל כי  כפתור,פית״ל סכי n^ri ג

 אלן (לדבריו ,עכ״ל פרח סליסי ומצי
ע שאף אני אומר בי  מהסלסה העליון הג

ם גביעי

 תהם אחד וכל תזה
 ח הקכה את מקיף
 סכל נמצא ,סביב

 הרחוקים הגביעים
 כגון ,מהכפתורים

 רים1ו,והכסת1: שבי'
 תהגכיעי*, הרחוקים

 סתתת השלשה כגון
 והפרתי' קני׳ שני כל

 תהבפתנרי^ הריחקי
 שממעל הפרח כגין

ם, לרגלים ה ם  סוי
 מהם, א שכל לעניו
 ,הקנה את מקיף
 וכל ̂ שכיב ,סביב
 ופרח וכפתור גביע

 כגוג לזה זה הסמוך
אותםסבמףהת«^

 העליון למט/והגביע
ע וכן ,שלמעלה ופרח והכפתור  הגבי

 קנה,שוים שככל ופרח והכפתור העליון
 א' מכל תוקף הקנה היה שלא לעכין הס

 כאחד,כמ״ס מפלשתם אלא ̂ לבר מהם
 התיספות תמיהת כתישכה וכזה ר%,

ע היה שבן וטפח זל שכתבו  כפתור גבי
 משאר תשלנה היה למה תיתא יש ,ופרח

ם  לכל סתיה ופרחים כפתורים גביעי
 אם כי היה לא אלו ולשלשה טפח אחד
 רלא ניכר בית' מכתלי ת ענ׳־ל^זמ טפח
 מכרעת שהדעת מת כפי אצא כרסי ס״ל

ע שהיה  על זה ,ופרח והכפתור ,הגבי
ה , זה ל וצ ,טפח כאחי* שלסתם וגינ

נמי



J - iy il f f-

 MJP ע״ב,תכאן ספחים מעלה,תסעה3י מעלה סל גכיעיס סחסלסה דפ״ל גתי
גאתצעו הכפקןרי/ולא חצאי'על סהקכי , הקנה את תקיפים ̂ הr בתיך הnהי

נתכא כן היה סלו המציירים סנייח 1כת אחד אחרים טפחים והפכי טפח, בנובה
מספת גבהה היות ^ לפרח ואחד לכפת;ר

ס קנים(למעלה ;טןןך.ו□ מגיס!;עף היה , .הכי תימא ״א דאי ס ת
לי ט קאיי' תאי ידעתי לא •יי*•• ̂ המגורה מ

 של&ניחשריס^הגביעיס במנורות ,טפח א׳ לכל סהיה
 וקצרים ,בפיהם רהבים כביסות הם

א והכפתור כשוליחס^  כביצח הו
 הוא והפרח ̂ בדים ראשידת ששגי
כקערדז ור.ו>ה ,העמוד־• כפרח

̂ היו והקנים ̂ לחוץ כפולה ששפתה ^
 ממנו ייינאת סהיתה . o'Sspro שהיו , n̂עלSם וץ;ם הגביע(כפתו׳ופרת
ד ימציסנא 1כראס ועלכלנדהיתשסטסזהב^שהשמן סלמסהסא״כלא׳

^ עולה מהם  י» המריח ימימדא הגייי׳ !fli תחתיי עימד והפתילה בג̂ו
שבששת ^

ז הגביעים מסחר ופינרדאפצעי ״'יי ׳• ״ .
בגנבה עולים סכלס ופרתי' והכפתורים
̂ייממב■ ̂«ן יי^רכתסא^^הסרמ טפ ̂«י »ו־

ל כעיג׳ :טפח נמת היה ם לרגל הפמון

 להם היה צא 1סתר
 צג* טפחים ג ביאס

 ̂ גביעי׳וכפתו'ופרח
ה אבל  אתי בענין;
ת וה דמפוכה ספיל

 ומקרא ותני, טפחים
 דכתיב מסייעכו כתי

 סכי תחת וכפתור
 נגד כתב ולא הקנים

 ומ״מ ̂ הקנים סכי
 נכלל הקכה עובי

ס הכפתור כטפח

 רסי כתתרא,«תיברי כובדה לא 11 תיבה
 באלכסון,נראה חצאים דכתב סבחתס^

 בחסדו הרמבס הי<בעינל^אבל דלא
 ונמס.י' כת א1 אלכסון תיכת הזכיר לא

 וכתב P בס וכן בד״ה הוא ועולים,וכן
 1סהי תזה סכראה המסכן חכמת בעל

 תסתבר' בעיגול,מהכי כמעט לייהקניס ע
 המסאי'הרקיע לגלגלי דומי הס דבהכי
 הסבעה הס סככגדס לכת כוכבי סכעה
מ: כברייתא כלאיתא נרות  וכמו דת'

 היכית תסמעלי,יכן יכו',הכי סלס היו כן
 כמאן רלא רסי מלס.ן הבית חניכת על3

 אירך ח י הקנ בכל V מפיז סהיו ־ס״ל
ף הנ״ל ס בס וכל סיית  מכינו ע׳א כ'ס י
 קנים מספת מכורה של גבהה רב ראתר

ננמיילה

יס הנזכרת רתיתדא !
’T ' iהאת^ לייזד־נודצא ׳ 

S^מ v /y y.הSמעי'י־•־ ;» '־אים» ״־ים ׳
 מממדקאי אלא אמכורת דקאי ממכה

a» , a**»*« ׳ji 3 י צת’uhj רב ליה
ם כך כל הקנים סתיו כמעוט! דבטל  ^י
 הנר להטו׳ מלמעלה אותם מקפלים סהיו
,ע׳ב פ׳ח דף הכ״ל בס״ס איתא דהכי

 היות נמצא א״כ התם רם^ רם ספ תה לפי
 טפת סלמעלת קכיס לסכי קכיס סכי בין
 ̂ טפחים סכי דהייכי כפתיר וטפח חלק

 ביניה׳מצתטה סהיה ומסתבר׳סהמדחק
 ולכן ,למעלה עד הקנה בכל סיה היה

 ביניהם!'מרחקים סיס קנים בסכעה
 אתי וכזה הסלחן טפחי.כארך ליב יעלו

התיס׳סהבאתיכפסק' בי סכת תה ספיר
 להאיר נפסית סהתכירה ריהטא ואגב
ותער׳כמ׳ם מזיח הוכחת רכסהיא הסלחן
 ממש הסלחן איך סבת הםהנרו׳ בל לקמן

התנור' רגלי ט :יותר פתות,ולא לא
מיז בפ״ג וסרמבם ר̂ס כתב ק ובו'

״ת י•



לב פי פ׳ז ̂ חושב מעשה פי
 ת , טזכא כה למידק לאיכא מ«כמ כי%מבם ?ה כל וכל הגכיעים :כיה

מן מקרא לו יס לרבי סאף , נזדא פ'הכ״לזהואמהס״סהכ״לדן>כ״חע'כ:
̂,רכתי כס״ש וה כל וכו נר כל זכו/על קפה וכל וכפיו אהרן איתו יער«ר 3הת(רה
̂ןן באמזנעו ,ג ע ח פ דף ל הכ ולא ,ה' לפני 1וכ , ̂ן

 קרארראב© אלימא נוכח ̂ חמנוררז את מעמיר י רסזרהתס; לפיפי
pN ̂ הש^חן הראסעדעתרכהוב t• לבטל , דר׳ מקרא הנררר־ז שוררת 

 כרכי דהלכה הכלל מחפרכת רחדקת ̂ חבירת ^רך4S יע«•1ר': דעת והטש
 דקרא ועוד ממכירי הדרום ומקר-שי אמורת חמש כרביצתק!סכיהס

 6גמצג^ , אמורת'ומחעדז שרתי
 כלדזכגגר הגרורת שורת שארך

:הש^חן ארך

 כ דדאף ס״להוכת
 מקמה היו נרותיה

דכותיהפסקמלעיל;
ס הפרו' ופי  יכו׳כס׳

 ,3ע״ דףצ״ח הכ״ל
 יאירו המכור פרי מול אל דתניא כרשיצן
 פיהם מצדדין מלמדסהיו הכרית סבעת

 האמצעי פר ופי :ע^כ האמצעי כר כלפי
 פשקא כהעלויע־ פ׳ כספרי ברסיכן וכי'

' מזרח כלפי מלסה כיצד הא א'  כלפי ג
 כלם נמצאו « מאמצע ואמת ̂ מערב

 זמדלאקאמ' ע״כ האמצעי, את יזקכלים
 עולה סהיה ס״מ האמצעי פוכה צד לאתה

 המסכן חכמת בספר איתא וכן למעלה
 מופתים היו ומערב דתזרח דס״ל למאן

 י :דלקמן כפכןקא תוכח דכותיה
 תמה מבואר זה וכי׳ המכורה את מעתיד

ת :הסלחן במקום מכתבתי  אורךסוי
 תה' 2 כפ מהדתבם וכז׳איברא הכרזת

 תוכחין ודרו׳היו רצפון כראכ״ס פפק כ״ה
 הקלושה ולע״ד עליו הסיג זל תראבד אבל

 זה לפסק ס1ט להרתבם אק סאם נראה
 זה הוא הסם מן לא הכ׳ת ת׳יס אם כי

 כראגס סכתבדפסק והוא דבריו, לקיים
 מסום מחבירו כרבי הלנה אע״גדקילן

^ ק  סלעת יאירו התמרה פכי מול דאל י
במקומו לייוכמחיל׳תכבודז מכרו'תסייע

 ראיה איכן דדא״כס
לתסובה, לא לדבריו

 איקס'עלי(,מקרא5ס
דרבי,דהכיגרסיכן 1&רקן^ ס^יק

 צ״נוע׳ב במכתו'דף
 רבי דברי מוכחין היו ותערב מזרח תר

 נמר דרבי מיט ודרום צפון אזמר ראבס
 אף .ומערב מזרח מגורה מה ממגורה

 סעסה וסצחמת התמרות כתי(פי' חכי
 בופה ומכורה ̂ ותערב מורח מלמה)

 אותו יערוך מערבי כבר תדכמיב תב׳׳לן
)רס? ה' לפני אותו ה׳(רמסתע לפני
 ס״רצפון ה/ואי לאלפני דכולהז מכלל
 פ ניפה!,ודאב ח' לפני כתי כולה! ודרום

,ורחם צפון ארק מה מארק גמר ת׳ט
 ורבינמיכיגתר ודרום צפון כתי הכי אף

 ואיןדכקחון ,מתון ,חת מארון,דנץ
 אתר ̂ ממנורה ניגמר זראב״ס ,מפנים

,חוהמכתא ודחם צפון גופה מכורה לן
 רמצרד ‘וכו אהרן אותו יערוך הכתי' לא
 המכורה פכי מול אל דתניא אצדודי, להו

 מצדדים סהיו מלמד הכרות סבעת יאירו
כ, האמצעי כר כלפי פניהם  רס^ ופי' ע'

 מנחי ודרום צפון לעולם דמצרדאצחדי
 מערב כלפי חד אלא ליכא הכי ואפילו
תערב' הפתילכלפי ספי אמצעי, דהיינו
 כלפי פיהם מצדיות הפתילות וסאר

האמצעי



פיפ־ז חושב מעשהפי
 ממקרא דלא מפורס עכ״ליזרי האמצעי,

 מ;נחון היו ?דרוס יצפון ליה לפקא’ זה
 עפידדט יאה המקרא ליסב סים אלא

 נר דפי רקתני הברייתא ח5ב הני דס״ל
 לפני קרא לז דקרא מפולה^מהו האמצעי
 דלמה בדול׳ קועיא כתיסבח זח ח/ועפי

 הואיל מפנים pn למילף לראב״ס ליה
 מנחא הוה ודרום צפון ליפה דממר «ס״ל
 ודאי אלא ,מחוץ חוץ ןליהוי ממנת ליל^
 א1ראיה,: לו אין המנורה סעל מפני הוא
 ליסבו בידו יס המכגדו והפםק ס״ל הכי
 ממכה, לילף רצה לא זלכן סכדחז, פי על

 סהיח נמורה ראיה עליו סיס מארון אלא
 א/ואף כעמוד התם כדאיחא כך מונח
 גמורה ראיה זח מפשו לו סיס נאתר אס

pV דבי לדברי תקד מתייסב הפסוק, 
 לןמ׳ספי' צריכי׳אנו ראב״ס לדברי סהרי

 מה P ואס למערב נוטה האמצעי לד
%1במ*ין* הועיל! 7* !f t i i j  »*wr
 טה1נ האמצעי נר הלא צריך הוא לאודה

 ביכו מפסק דבר סס ואין , למערב
 מכדחיס אנחלי אין לדבי אבל , לפרכת

 לסוס האמצעי,נוסה כד פי זויהיה לומד
 נקוב זהבסעליו סל סהטס אלא , צי

 ספופרת ■כמן עליו ועולה באמצעיתו
 למעלה הפתילה לה1ע סס ודרך ,קי-ין

 כמה כי פסוגז זה הכר^ידבר באמצע
 מוכח והכי כך עסיייס הוה כזמן נרות

 ואעפי דלעיל בססקא סהכאתי מהספרי
 פונים הורחייס הסלסה לרבי אף ת סמ

 הכדות^ סאר סהדי קפידא אין ,למערב
 אורס| ניצוץ ומעכבים לפניהם עותרים

 ובספרי כס^ס אמר^כקן דמכאן והייני
 והואדלהוכיח דהאמצפימסוכח, הכל
אף ,לאודה צריך הק״כה עאין ייתי־

 להוייז, לפנות צריכים היו המזרחיים
 נהפכו ולמה , הסלחן לצד עלם או

 האמצעי/ פכי סקכילו כדי אלא למערב
 תפורפ הרי , מסבת סהאתבעי מכאן

 מתיסלים והסבר׳יןתר’פהכתו'והבריית
 כר, סהוא הזא פסוס ר׳וסהספרי לדברי

 תוכח א ע3 הכ׳׳ל דס׳יס בברייתא וכן
 בתקדס .סהיו הכלים כל כיתיה,דת״ר

ת לארצו ארכן  ולא , מארון חוץ סלבי
 הכ'מ 0 במ כח אין וא״כ המנורה קתט
 ות'ס ,מחכיר! כר' דהלכה הכלל לבטל

 כל דקתט הלחם סתי דפרק דמתניתק
 ,בית סל לחרכי ארכן סבמקיס הכלים

 תנא כרא״כס,דאמרינן אתיא ,לא ותי
 לארכו ארכו היה לא רצכ״ע אדון וסייר

 אלא דלאסייר כר/ דאי ̂ וכרות בית סל
,עכ״ל סייר דהאי סייר מאי ארוןקסיא

 דתכי הכלל סהרי ידעכא לא דמר סותיה
הואהיכא סייר דהאי סייר ז׳מחז וסייר

 להם סיס דברים כמה ^אחסיבהתכא
 אותו אחדומסיירמאיתססיסלהם דין

 אתרינן מאהל יותר הס אם עצמו הדין
 , התנא לטרוח רכה דלא וסייר תנא

 לא סייר לא כרוכלא,ואם כלם ולממחס
 הואיל סייר סיירדהאי מקסינןמאי חדא

 למסע לתנא ליה היה לא כך כל וטרח
 ססייר האחל אותו אף מלחסוב עצמו
 סעס'לחנותם הטורח לגבר קל דבר סהיא
 בכללי בעלסל״ה דכךו תודף זהו כלס

 לה אין זו קושיא p לו,ואם0המסנה
 קחסיה לא □הרי 5כל זה לפנין סייכות
 להם סיס לאחד אחל הכלים כל הקנא

 אותי לו סיס אעפי חרא ומסייד ,זה דין
םחםיי< מה ,אדרבא ^אלא כעצמו הדין

כייל דכללא ןעןל ̂ ,-ך,ן א,קן



j/ ־’s פ׳ז מעעזההושב
 דאין קילן ואכן ובו' הכצים 1כ אממ3

 סנאתר כמקום אפילו הכללית מן לתרין %*
 כז דף כערוכין איתא דהכי חוץ, כהם
 חון,יאפי' כו כאמר סלא הכא ים כ ע״א

 וה, כעכין אף סייכא v סי,ושיא תיתא
מ  חדא כראכ״ם דמתכי' להוכיח אין מ'

 כלום,סהריארון סייר דלא התיט ממ׳ס
 קתיירי^ע׳כ^וסוא לא הוא!כפניס כפנים

 המסכה המחכר לר׳ סהרי הגון מעם
 כדאי' מפני' חיץ למדין דאין דס״ל מנינו
 וה שייכות סאיןלהם ס״מ הכ״ל כס*ס

 סאפי׳כאמ׳דאיירי אני תר1א זה,(עוד עם
 הקנים,סכשהי! אף סייר כפנים,הרי אף

 לרחב ארכם נמצא הלחם ,תחת מסידרי'
 ותערכ מזרת דסלחן ,הארון חנית,כמ<

 חסניפין, לרחכזעל נתונים והקנים קאי
 נקראים עצמן כפני הקני לות׳סאין ואין
 כית זה,סהרי דין כהס נאתר להיות כלי

 לתוספות ו דמיאכ <ען« להס^ היה קכול
 CP)D שמת 3מער0 דתכן מאי ,ספירסו

 סלסלחןדר״ל וכותנםלארכו הקנים את
 תקום היה לא הסלחן ספל ,הרצפה על

 התיש וכתכ ,לארק הקנים להניח פנוי
 לארכו ארכן היו הכלי' דכל זס דתםעס

ת סל ,הרצפה על להניחם הוצרכו ,כי

כ לרחכו ארכם הסלחן על ולא  ואם ̂ ע'
p הכלים סיהיוכסאר קפיר בהם אף 
 תסמיסס, כעת אכל ,דאפסר היכא כל
 ,הכי כלאו דא״א הארון כתו נתונים היו
 לומר הכרח ם10 לנו אין איפה כן אם

א, דמתכיתין  ועודכפירופ ראכ״סהי
 עיא צ! דף הכ״ל כס״ס התוססית כתבו

 לכללין הדרן כן אם היא דמתכיתיןר׳
 הראכ״ד ספסק כמו רהלכת׳כר׳מחכיר!

 סגרסת אותר הייתי דמסתפיכ' לאו ואי
 כגירסיהירוסלתי היתח ככנלי הרתכ״ם
 סופרו׳סהובאה עפרה 0S0 פ׳ דסקלים
 דר' איפכא דמתכיא כע״כ סם כת^שפו׳

 מזרח וראכ״ס ודרום צפון רס׳ל הוא
 כר׳ דווקא פסק הכי ומסוס ,נמערכ
 '0התו כתכו ככר כמכור/אכל מחכיר!

 פתיר' ים כי וכ0י צרי הירוסליוי דאות!
̂׳אות! וכיה מיניה סם  הגירסא^ואם עפ

 לעמוד אץ מפם^(א״כ קחנו לראותו תרצ
 וכי® ,כירסא אותה פ! עצ ולפסוק עליי

 כתו דהיא כירוסלתי סצסכי לגירסא
 ,ודרום צפון דה״ל הוא דראכ״ס כככלי

 ה כין הפרס מצאתי היומוכחץ,ולא
 כתוכ סכיחסלתי והככלילא הירושלמי
רכי;1אלע’ר ם קו מ רכ

פרקא סליק
ח פרק

 כוהכ העליונות ספתת וחיפה ,ען סל ועסיתארק וכו'דכתיכ האמן
אותו וצפית סכאמר ̂ ^ךק וצפית וכו׳

ן מכית טהור ןהכ ^,ןף-ןן ןץ̂ן0ןןןףןץ0 יןןן^ךןן W1 Dp והצפ!י :וכו
ע מצופה גרסלכיצד h ה כי■ מחק מבית ̂ זז  תלמד lovsp ומחוץ ןו£3וז ̂ ו

ה שפתיו שחופה ״ ̂ הארון את צ̂ל3 עשה
הנ סל שתים תיבות שליש ננסאן  הסירים סיר וכמדרס ̂ כ!הכ העליונות ואחת ו

p H v} ע רכא נ
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ם אתלח סלם הכקף דיתיב׳ י!ינחמ זהג תורי פצןןק3 רביי חי פ ס היינו  ̂ ד
מכתפזתיה׳ לחט נקלה הוה לא והארון מ ות ומתי^ חבית/ חציפה היקה אחת
, טפח סלסי זסני , טפחים O0D אם כי ‘<כו זה האמן כ r ה חבד בזח לא אכן

טיס כחצא כן אם ̂ ך,,ך- ̂^4 ̂ זד־•״
 הקרקע עד הסיליז ̂ 4אב ̂ ה;<ל<ונה בשפדזו
 ביגזרזי עעוי , ומרוץ ̂ עמבירת
̂ בו גרתון עד״יה די אך ן^'.רונות

 ירארדן ב !מפנו פנים4 זארר
ס ̂ עיטיס עצי ער ריר ̂ זה ת־  אב

אגד! J^^רכ ורצי ררב^ והצי ו
 יוSעו וסצייקוגתו,ועובי ואפד־״

הפנימי נובדי׳ היות jvUfoj.טפח

 ן אדי ועםית רכחיב
 ; זבי' סיטיס עצי

 וכי׳בנוניית אתתיס
 כסהק׳הלכ' כבר כי
 י(מא3( ייאור כר'
 קחסיב ב ע ב ע דן>

 אלוביהזןעזבי האחות
אית' הכי ספח סולת

 טפחים, יותרחפסר
 תידףדכרי/יאם זהו
 רחסולו( איפיא כן

הקרקע עד כי החצ
קחסיב

,— :פא דח בכתרא .----------------- ------
ב שד ן3וpגר ׳ ד׳ עבנד־״ שודיו עובי עם , ז — ן . , _ . והחיציןוכי

ע-ג ע״נ ד. א מ ם טפחים,ועובי ביו ע מנו, מ תל ר  בלכ
ב י י מ ׳ ה י ה,י ל עובי ,;jo י ת ר . טפח חצי ו-,פנ-מי ס ׳ I L סכם זדה ,f ^ ב על ירזחיצת יו4ע עיז-ף ״-,

-,ו1פע מטהויין ו^ני טפה בגבהו ̂ ^
ומשרתו , וטפהלכפדירת לשליו , * . ‘

עערה יצוץ הו נובד, 1נבצ:^,לזר ®״ייי
 וימ^זי י*ז1ו<̂ו ושנימשהויין וחםל*ו עטרה חיצון
 .הפניכי כדולי תכיאי׳ד׳ז־/ע&ר והא

 ’ הא קסיא לא ומטהו
 אין כת״ל הא , ספח בעביו יט כת״ד

 ופי ,ע״כ זר מטחו ומאי , בעביוטפח
 טפח הזהב ט׳לי בעובי יס כת׳ד זל רסי

 וכ״ל ̂ עכיל המ״ן סולי בעובי ים כאטר
 מסתמא טפח בעכיו אין ד כת להוכיח

 דגרסינן ע״א כ״ב דף דסבת יתלמודא
 חסאוי המוציא אלעזר רבי אתר התם

 מטא טפטים,חויב,טכן מעטרה למעלה
 (איבגגית וכו' דכחיב מכ׳לן קהת בכי

 וכפית תטע* ארון תר דאתי מארון אימא
 טונא רכל וגתירי ,עטרה כאן הרי טפח

 תלתי מלעיל,ותרי תלתא נמוסז' דמרלי
 קאי הוה דלתעל׳מעסרה אטתכח מלרע

 עד בימני אדם רבוכה רשי וסירס ׳כ ע
הכתף

̂לן אילו  ק
 טפח דעביו ד כת
 וכפרת עטרה ן ארי

 מטהו ל,ועל’הל ספח
 ולא ככ״ע זרדאתיא

 ק אין ליה קחסיב
 ה;א0 כחן ,קפילא
 בי , מטפח פחות

במנחי' כזה ככיוצא
 מסניק «י'א יי^

 דאי מתאי ואף כיין
 ע״ב ד דף בסיכה

 א דאית טפח בעבי! אין ד כין להוכיח ים
 איתמר לן מג עטרה גבוה התס,וטאינה

 סדר בכוליה מתנו חביבא זדב ור״ח רב
 יוחנן רבי חלופי זוגא האי כי כל מועד־

^׳ איזן יונתן ר (מעיילי  טפח וכפרת ת
 בתיך ומעדתי וכתיב ,עטרה כאן הרי
 ר' ותניא ,סם לך ודברתי ,יטראל בני
 למטה סכיכה ירדה לא מעולם איתר יוסי
 לא לעילם ותניא ל1 רטי ופירט ע'כ וכוי

 כתיב מעטרה^וקרא לתטה טכינה ירדה
 מעטרה לתעלה ת ט ירד כפרת דעל

 ראף אמרת ואי ,עפ״ל רסותא תפסיקין
 מפסיקין כמצ׳דלא מפח החצין עיכיטילי

 תיזי׳ ולא פטר תאחד לתעלה עד רטוקא
הסינה



דד פי' פדו חושב מעשה פי'
ה סמהיה עד כסרת הסיכה מ  סאכתזב כמי ו,1תחי' סכי כנגד נתונים אחד ג

בסכרי סכתב בן להרת לקתן,יתצאתי אץ כמ״ר,' תוכח אלא!דאי ̂ טפחים עשר
 'עהוא,סהיהלארץארכע3סדעתהדא בגיבה 00 תמ״ס p( , טפח בעכיו
 היו ובהם רגלים קכו^ורן חון זהב טבעות ״וארבע 4 פאכתכני בים הברן

טבען ארבע קביעי ג^ןן, שלישי שני סוף על בו להוכיח לקתן,יש
הבדים שבהם ,אלן ^ שנים ,חרחב בתלי י V ̂יכי
ת כמני^ טפח כעבין ים  ,אותז נושאים שהיו היו שבהבם ,ומכאן םכ>שן לוד

חן שארך הברי^גמצא ניתנים ,משהי שוליו דפובי א  טבעו* ארבע לן ועוד ̂ ח
לתעלה זוייתת בד׳ : הבדים שני בין מפסיק כת׳דשיגס״ש רה:י
ודחה ,ליופי ,מאלי לעיל הנזכר דיומא
כיימא ראיתי אבל ,ידים בשתי ir רעה אעזבי בחיצון יהודה רב ‘דקאת רתשהו

 ששהו מאי הש״ס דקאת והאי ,קאי יו שיל
 איירי לא יהודה ררב קאי אברייתא $ר

 כתליו ועובי :דבריו ת;רף זתי כלל בזי
 סא׳א להוכיח ע״ב צ״ח רף מנחות3 וכי׳

 ארו^ סל לארכו נתונים הבדים שיהיו
 באתמא נכרי תרי ר׳יהודה גרסינןאתר

 כותלי דעוכי ואא׳ב ̂ ע'כ סגי לא נפלגא
 .היור! nnnVyj.jn עניס החצון

 (פלגאשהוא אתתא אלא דצאקחסיב
 החצץ כותלי סכי ועובי p? הארון רוחב

 אי אלא ליה קתשיב לא תטפח שפחותים
 אתתא אדכקם לטפח שמגיעים אמרת
 לרבותא^ וד׳טפחיס אמתא ליכקט *זפלגא

 וכיון ̂ לטפח מגיעים איכס ודאי אלא
 דשויס כאתר אחד לכל טפח, חצי שאונם

 שניהם מסתכר/שהרי <הני לפנימי הס‘
 שהיו תברא ותס עותרות, כפוי במקום

 וכו׳נרפי' טבעות וארבע נ ; סוים
 קבועו׳ היו טכפו׳זהב וארבע פז בד׳׳ה

 בדרומו^שבהם בצפוכחשתים שתים בי
 משם זזים היו ולא ,הבדים כיתניס יזיי

 הבדי/ ^עולם,שנא'בטנעזתהאחךיהיו
כ, מעכו יסויו  לצפונו ורקתכי ע׳
 הה האזחב מתלי שפני תפני מממתו

גתוגיס ב ט

 בספה כתבו’התום שאף ע׳א ע״ב דף
 שהיה ,להם שנראה ראש ובכובד רפה

 היו מהם בארבע טבעות שמנה לארון
 חיו תהם וכחרבע בו קבועים הכדים
 בשעת ,אות! לשאת הבי־ים מניחים

 לדבריהם, ראיה ומביאים ת מסע! סלוק
 ארבע לו וינקת ,באדון רכתיב מתאי

 ארבעפעמותיו, על ונתת זהב, טבעות
 צלעו על טבעות ושמי כתיב*, נכתר
 ,השנית צלעו על טבעות ושתי האחת

 הכתו' יסב התורה בפיריס ל1 רשי אכל
 שלא האתת לפי כלל יקשה שלא בענין

 הרתבן ואף ,טכעית ארבע אלא שם חיו
 דבר עליו שהקשה א1 זה לפירושו חודה

 הוא במקומו,ואמת לקתן יאכיאכו מה
 שכתבו הדוחקים מרוב התוספות שאף
 לעד׳ס אבל , ע בב, הדבר הניתו סם

 שהרי , זה להיות א״א אחר עיחן דבלא
 כל ת׳ר א ע צ״ח. דף במנחות גרסיכן
ת סל לארכו ארכן שבתקדס הכלים  בי

ת סל לרתבו שארס מארון חון ך1 ני  נ
 תאי ,תוכחים בדיו היו וכך מונח היה

 מיבריו תוכח היה כך קאמר הכי קאמר
 דתביא תנ״לן וברין תוכחיס, ו הי כך

(יאריכו 9 2
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ט6<י  כיגעום יהיו לא יכיל ,ה^דיס די
 1יכ«ליהי מראל אי לירא! תל ,פרכת3

 ודאל לא ת״ל לילצאין כפרכת תיןרעין
 בערכת נבללטין כינד^דלחיןין צה,הא1תח

ר אסה דדי סכי כמן ^דלמין ^ז  צרלר ס
̂מלר  דכדין לתנ״לן ילין מדי בין לי דלדי י־

 לאדכו דלמא יתבי הלז דאחן לפלמיא
 קרי יהלדה רבי אתר ,יתבי הלל דארלן
 להל מסתגי לא לפלגא באמתא גברי
 מהיל התלמפית כדברי היה לאם , ע*כ

 בהם מניחים מהיל ד׳טבעלת עלד בארלן
 הלכית איך ,ממען במעת , בדים מכי
 באתתאלפלגא גברי תדתרי יהלדה רבי
 חקבלעי׳ הבדים להל,מיהיל למותגי לא

 בללטים הנראים הם מהם ,בטפעלת
 נאמ׳ פיהם הארלךלסעל לרחב בפרלכת
ת סל לרחבל ארכו תלכח סהאדלן  ̂ בי
 ארכל מלכח סהיה ,לך אימא דלעללם

ת, לי/דן  ביו המעטות לרחבלהלא חבי
 ב^לתא גברי תאמ׳תרי לאם הבדי׳ מני

 ,קסוא לא הא ̂ לתל מסתגי לא לפלגא
 בברים הבתם:!א ל1כ: כלסאיס היל מלא

 ׳,לאפסי אחדל בטבעלת אחרים^הנתלנים
 תפסיק הארלן מארך בעכין תלנחי׳ מהם

 סברתם, לפי דייקא נתי לקרא ביניהם,
 המטללטצי/ הטבעל׳סבהסהבדי מתקלס
 הברים סבהם הטכעית, תילקלס ממלכה

 פעתלתין כתב מהם קבלעים,מבארבע
 צלעלתין כתב לבארבע זלילתיל פי' מימי

 נמנעל לא איך לתתהני ,צריו מפימסל
 להזכיר הנ״ל הס״ס תפני התלספד בעלי
 אלתר, הייתי דתפתפינא לאל זה,לאי דבר

 מאוכל חרא״כע מפי כפלז ל1ה: מכדברי'
 כי בתלספלת לחלבאל ,הכתלב תפמט זז

מהרי אלתס להכיר ,ביתיהס היה הלא
בראס

 כתכלהקסה ע׳א, דף הסנה בראש
 בעל ̂לאף לכל׳ ר״ת לל לכל׳להסיב יזראכע

 הזכיר לא זל דעה סהביא חכתתחתסכן
 התלבפית כסס ללא בססהרא״כע אלא
 תפני הלא סבן תחליט לת׳׳תאיניכי כלל,
 סהזכי׳הראב״ע הרגלי סם הלזכרל מצא
 תפלדש סס אדרבא אצא החמס בפי׳

 ספירס כתה דלא זלילתיל ר״ל דפעתלתיל
 לתבי© הצלפה כל ת בפי׳החלמס,זמ הלא

 תן׳יזתיספו' סאיכל לירלן יבין למלן באלתל
 ת לל תהרגי מאד תאר ממלכה הלא מהרי

 אאריך ללא ותדענל תמם למלכם,קחכל
 לסברה דחה הרת״בן כבר כי ,בזה עלד

 התך סוס לה אין ידים,לבמ'ס במתי זל
 סברת לאף , עלתה לא רמי דעת לעל

 אלא היל טכע׳ת ססתכת מכתב החזקלני
 היו ללא באילן קכלעים מהם מארבעה

האחרי/קבלעים להארבע תמקלתס זזים
זיזדרייבהם ■•••

 היא דחויה , כתלנים הכדים היו לכהם
 פסקא פירלס בריס סחבאתי תהכריית׳

 לאיילת^ זכב אהיה הצעיר אכי אף ,ולכן1ז
 דס״להו זל להרת״בן רס^ תדברי אסה ללא

 לכפסטא טכעלת ד אם כי סם היל מלא
 כפריקת דכתיב להא ,הכ״ל דכיייתא

 ןי פ*3 תרצתיל בבר בדיל לסמל המסכן
 סלסי סכי לסלף קבלעלח :ע״ס ל׳ פסקא
 סהכאתי דסבת תחס׳ס תלכח הכי גבהל

 כיללן סלזה לאפסר ,'ב פסקא כפרקין
 הטפפלת נלתכים מהיל כאתרל רמי!ל
 כללתר לכפית סמלך העלילכלת בזלילת
 תהרת״בן לתתהכי ,העלילן גלבה בחצי

 מיבחין מחול לכתב ,זה פירלס סיחת ?ל
 עריכא גמרא סחרי * לארץ סמוך למטה

ס ללמד כמ״מ,לא'א זלל דעתל הפך היא S י
כת׳ס



לה פי פ׳ח מע׳שחחושכ פי־
ל סבן כרסיא צתזספז׳ססטהעות סמצאתי לעיל כלים א 6וק ליב (*ין1ק בפג רני

̂*כ כוסאי/ישאותס היו זככדי*אהדי אחרית טפח ופניהם וכו למערב אתוריהם :ע
התם:,; כס׳חכמת אית 1הב וכו השכים סלפי פני לשו(}> קכיפים היו הטבעית
S״ ד ׳ rv n ^ o m n כמי רקדא וליש-א עעי

ס פי צו הב/ מ  מזבח ברי היו וכן ז
 מזבח ובד-י ,ורזשלחן ,הזהב

שרז ס , הנח פי צו שת, מ  וברי נח
ר4מש משונים הן%ןרון ם ^ רי ב ̂ ה

ם שהיו בי , רן^יזשירהם משני ע
 ומכניסין ̂ ^םעעןsiמב יורתר״

י ,בד^וחק , בטנעורת אותן ^  כ
 ז מרהן mNixS יםמפו .̂»iSש

̂ טהור זהב כפרת ״עושרה ה
ם תי מ וחצי, ^ארכו,ואמה וחצי א

 קצירת ומשני ,ט^ח ועכיו ,רהבו
ו>הר־כו ב ,Sידרים, שגי ,כמן טין

ב Sש דז ם ,ז ה רי חו , מער־•בS א
ם ה פני שא^ ר־זפוכים טפח ו אי

והכפררת ארך אחיו ,Sרrם 
 ,•מב־^^פ־ד׳עיס בענ׳^ עשויים ,בגפים

,ראשיהם גביSע אורתס^היו
ם מסזכיסוכז׳כן ארון ככי סו  ר־זבפר־ירת ^זר־יך Sy ו
^ כן כי ,טפחים עשרה כגוברת רף ביומא רמי פירש  1הו
ם קומת מא, על ̂ א ע׳ ע״ב בי  : הכרו
דברי התם תא דאי

 וכעצמו^ בכמלו
 ס ע להראב דתה

 ,כוה כיוצא סכתב
 אתד פירוש פ ועיר

 טכעלתהין שבאותם
 לי אין לכן ,נושאים

^ לומר  דאשתתיט א
 סיגיא אות' לתר ליה

 הכדים ר .דשבת:
 כדכתיב ,וכו׳ היו

 מטי׳ עצי בדי׳ ועשית
 כתוב ןכו'(כן וצפית

 הזה׳וכשלחן במזבח
הכחש׳ תזבח ובדי :

וצפית בתו נמידכיה
ובדי :כחסת אותם

 דכתיייפניהם דייקא
 ̂ וכו' אחיו אל איש

 ’גופם. ולא משמע
 הכיל כשוכ׳דף ספת
 כר הדא רב אתר

 פכי און גמירי יעקב
 פחותי׳תטפת: כר.ב
 כדכתיב אחיו ̂ איש

 אתיו אל אינן ופניהם
 ולהם :הכפית אל

 ולד עסוו־ם כנפיים
 עושי׳אותם שהי( לא
 דרך אלא תתחילה, כך
 פורשים היו הס נס

 ירועי', בזמגי' איתס
 איתאכזהרפ* דהכי
 ג' תאכא תות אחרי
 ביות׳אתרחוש זמנין
ד. כגדפיהו כיסא

 ה :כסמטים ואינם מתפרקים ארון
ת ועשית דכתיב וכו׳ כפרת סה1ע  כפי
rרף בשונה טפת ועניו •* וכו' טהור הב 

 וא״ד ,דשלחן תמשגית לה ילפו ע׳א ה'
 פחותי' פכים מדכתיבפניהנפרת,ואין

 המזרחים כתב כן ארכו קמת מטפח:
 הכפ'רת,ראשי קצות ישי ספירש מה על

ת  עם תקשה תעשה בולטין .׳ הכפי
ב ^®פית  כרכייזהב סכים ׳עשית יכתי

ה ש  הנ׳ל בשיש •לדים שני כמן : יכי ^ן
אבהל ר' אמר ,כדוב מאי בברשיכן ־ע

ררדוא

 ע בשעתאדאתגלי
 מגרחייהו ן אינו ,דמלכא קדוסא עלייה!
 על וחפיין לון לפרשין גדפייהו סלקין

תי ב ל ת/ פוי  ונאחזץ גלפייהו קתיטין כ
 כד׳אותיוהכרוכיפורשי בגופייה לון

 פכוכי/ ולא שיכגים פריסי ולא ככפים
 וחדאן קיימי הוו כזאת) את(ס״א3 דהא

 ת״ס על חטא י לרש ואין ע ע כשביכתא
 כנפיהם תעסה שלא ככפים פוישי ?ל :

 עצ^^rל זגבוהום פרושים אלא סוככים
 טךחי׳בחלל שיה'המקדיז ־אשיהם‘ אצל
 בסיכה כראיתא לכפדיז^ הנכפים סכין

ע״ב ׳ ,



פי' פיח חושב מעשהפי'
ומכאן עסריס יס<31מ טפחי' ססיס סכלו צתב כן0 הזהר ראה לא היא פיה,שהרי

 שולי שעובי דלאכמ׳ד מוי להוכיח יש דהנהי־ןרמתולפ׳תערכת בעלתנחתיה
מי עדיין נתגלה לא שהזחר האלחות ב1 הארון ס היה שאלו טפח היה החצון פ
 f הרא״כד הרמ׳כן

 ביתי וכ'ש והרטכא
 להם קוד שהיה רש^
 הס״סלסוכ״ פי ולכן

 ה שהיו כפסיטה
 כן עשויים הכרוכי'
 יש אכל ̂ תתחילה

פי על כתי לפרשה

ה ראש נתצא טפח שכשנותגו ״ננמנא ו
תשליס לתעל הכרוב ̂ עומד ̂ החזגון

 דת״מ יאע״ג ,האהל ,,1^, הח,^ןן שעודף ̂ ודה^המעעי
3 ממנו תשהו היה הזר; נעשה סביבותיו,םשחו,שםםגו

 בירת באמעע ,זה הארון ״נותן ז
h ר^בוS ארכו , הקדשים קדש v 

ורוח רוח SכSח׳אמות לו בית^והיה
והבדים ,חמדה מן אינו מקומו כי _ _________
ס pהמהכליסו p p וכשני בפרכת בולטים , מעעמכש
ה דרי הש׳ש שהרילאכחי ש ה א א ר ג תי  : י

I I MSS ש אלא לאשמיעינן
פרקא סליק פרושים סכסככפיח׳

 • חושב מעשה ספר וס^יק טפחים כשרה היה
לכפרת,ותו ביניהם

 ימהר עפי ש חס יובן לא אה ואף ,לא
בדוחק אם כי
 ב תרת״ע פסק דיכא^כיכן לענין אף

ס ק״ח בתסוכ  רוא׳בעינין דהנך הכא כ
 הזהר,ותרשי דעת בפי שהתקר'מסתבר

 בזוהר ש ת כעלם שלא לומר לי יש נמי
 אותם עושים היו שמתחילה ולקאמר

 להם ליתן כיי הוא פרושים בכנפיהם
 אח'כ כפדיפתס אות' יגביה! שלא יודה
 מ״ת אבל טפתים עתרת אס כי כס דרך
 מקמטי' תיו ב אח מעכתי שהם הוא מור'

 יחעים בעתים א׳תם ופורשים אותם
 עשרי בגובה : בזהר כת׳ש כס דרך

 קימת הוא שכן יליף ל חב בס״ס טפחים
 קומתו סוף עולמים,שהית מבית הכרוב
 כשהכפית כתי הבית,והאי גובה בשלים

 ,טפחים י קומתו וגובה החרון על נתון
,האהל גובה בשליש קןמתו סוף נמגא

.1

 מצאנו כבר ,לתעלה
תא  דכל בס״ס חג
 מסכיו פחות שהוא

ס לא ח ס ק  ליהכת׳
 ו : בסכיפין

 כתיג בן '1כ1 נמצא
 משחו :היא וכן דשי

 הב1יכז'כזרת!בחח
 לזה:^ר בתובטעם

עליו ועשית דכתיב
 :תורה לכתר סימן והוא ,סביב זהב זר

ק זכו יזחחן !j י דסי *5מכי3 נ
 מסורת זה דבר לוי רבי ואתר ע״ב י' דף

 מן אימ ארון מקום מאבותינו בידינו
 תסה^ שעשה איון הכי כמי המדה^תכיא

 והכ« , לכלרוחע״כ אמות עשר ישלו
א דף ביומא איתא ב כ׳  רף וככחרא ,ע׳

 ועומד באמצע היה שהאדון ס׳ת ע״א צ״ט
 חוש רכן לי ומשמע עולמים בבית בנס

 מגמתם כל היה רזל מועד.שהרי באהל
 אבל ,עולמים לבית תועד אהל לתשיזת
ת דאף תאןדאמר דאיכא ראיתי בי  ב

 סהרמ׳בם , באמצע היה לא עולמים
ה פ״דדה׳ בראש  הייד* כתב?לאבן ב

 סעלייז במערבו ̂ הקרסים קרש בית3
 וחתוהפו׳זכבתד? ,עכ״ל מונח ארון היה

 ?ל,<ריצבאאןיני כתבו א ע׳ דףכ״ה
דנה* במערב דשכיכה ללמוד אין דמשס

ייריח



לו פי פ״ח חושב מעשה פי
 במער/חי/קלס, ה1הקדסי!ה יןדם דכית

 נדכחיב op סהסכיכה מכלמקג׳הארזן
ת כמזרח היה סם לך ונועדתי  קדסי בי
 מסנה ס״ה כיומא והתיס עכ'ל הקדסיס

 ̂ להם מכין רזו עליהם לסאול הקסה ׳3
 ̂ באמצע סתיה הסמע במגילה סהרי

 לומר הזסיף ט׳ מסכת פ*כ זככקרא
 כאתצל; סהיח כקכו עצמם סהתוספות

 כתכו odd 3מ״ צ״ח דף כמכחית זהזא
 האריכו זסהכדים כאחצע, היה סהארון
 יכיזיסאפסר הפרכת עד כס דרך מעצת'

 דרך הכדים האריכו רלא ס״ל סריצכא
 כעכין מזרה כלפי הארין מיסכין א1׳ כה

 כפרכת, ובולטי ניגעיס יה*( , סהכייס
 דמסתע דתגילח p מהם ליה קסיא מ (מ

 הכי' חנוכת וכעל ̂ עומד היה רכאמצע
 דהאו כאמור ימגילה ההיא ליסב רצה

 לכל אמות מסר לו סהיה ם הם" דקאמר
SS Dll !לפעץ;לד Vshjot זמרורד 

 דמכיא לסכח טעם זכותן ̂ קחסיב לא
 הכרובי/ מן הארון ם מק! לו ראיה הם*ס
 לא ודדוס^אבל כצפון היו עזמדים והם
 להתלם יוכל לא סהרי כזה דעתי נחה
 דלכל מוכח דהתם לכקרא דסיגיא מסח

 ,רסי ספירס כתו קחתר רוחןרן ארבע
 אדוןסעסה הכי כתי תניא התם דגרסי'

 ח ור רוח לגל אמית עסי לו ים מסה
 המקרא מן ראיה לאהכיא והתם ’ ע״כ

 דמסתע פעמים סכי ורוח רוח לכל ^תכי
 סרצו תה ואף , קאתר הרוחית רלכל

 הכדים דאריכות ס׳ל דריצכא להזכיח
 אתר הכי יסתסום ,נס דרך היה לח

 כן לא ,תזרח כלפי מסין היה סהאחן
 ככחיתא החלוסה,סהרי עזליכתחסכתי

סכיין אומר אתה תנין גרסיק ה ריז
תהרכיויו .

 האריכו הארון את הכתנים סהכניסו
 בפתח לפרכת.ונגעו והגיעו ,הכדים
 מפולס כקה״ק דלתות ננעלי לח לפיכך
 הרי • ע״כ ונו' הכריס ויאריכו סנאתד
 סהכניסו אחר האריכו סתעצמם תפירס
 ליסכס אפסר ר^צכא דכרי ות״ת הארון

 היה סהארון ס׳ל היא דאף באתרנו
 סאין א1 לאןןתועינן כחית ^דלא כאמנע

 כיון במכרב^ סהסכינה' מכק׳הק ללמוד
 אלא במערבו נתון הארון כל היה סלא

 ̂ כאמצע בהמת! וזהו ̂ כמזרח קצתו
 סם פהסכינה סהארון דקאמר והיינו

 מדעת הת^ט כתב וכן ,כתורח היה
 כמערב כלו באתצעולא פצמז,סכהיותו

 זהיא כתערב דסכינה ממנו להוכיח אין
 מצאתי לא להרת״בס ככונה^אכל סכרא

 סכך כתוב דתצא הכית עליו מעךותיס
 החיס כתב כבד פ״ד כבריית׳דתיה הוא
 בם הרת' סכקב אמה חכ״ת כחית דלא
 ♦ סלפכיו מה על חלח * החרון תקום על

 נזכר לא פרק כאותו סכד׳ה והראיה
 ססם אני אומר אדרבא אלא זה דבר
 נהאחן התם קתכי 1כפ סהרי הפךVכתו
ת כתוך נתון  עסר הכית את וחולק הכי

כ ״ אמות עסר על • אמות  ארכו :ע'
 כפרקין סכתוכ ממה פסוט זה לרחכי
 ובו״ לטיסjכ מעצמם והכלים :דלעיל

ח איתא הכי  ובמנחות פ! ככרייתאדמ׳
 כת'ס נארכים היו נס ודרך ע״כ צ׳ח דף

 הכי היו נאה אסה דדי וכסכי :לעיל
 התקרא תן לה וילפו דלעיל p בס איתא

 סרי כין • לי חדי המור כדור דכתיכ
 סעסה ותה • סיהיח הוא סהיה יליךותה

 ויקים ונפלאות מסים היאסיעסהלכו
 אפר נפלי כבר ‘ הכופלת דוד הוכק את

יתגלה



פ׳ח 3חוש מעשה פי׳
רן ה' יהי־תה ,כומהו יריבו לטובה עמכו הפלאות^;יעשה כקן יתגלה מעתה מגו

יפתיז לעוצם ה' כטד יחי , עוצם ועד ו^להימ מעם ויהי ̂ לצון יהי p אתן ,אות
; גמעמיו ה' ומעסה עלינו כוננת ידינו ותעסה עצינו

p»S0 חושב מעשה פירוש

ו0 w עצ ישיי ,בכיניי ליגע •די מנאה כניר הן ,בלבנימו כבית נשפע itp? דבר 5ן h/ אפל 
,עליו ס׳הננב לכבוד ,וכליי המסכן עמ7ל,ווהכ כסף מדומע לכריס ,איתס לנס נשי) * י

• מורשה' עשה לנו נוס אשר ,ממומה גמירה כהינ-ה ,שלימה משכרתו ימהיס ̂ מדשה סירה  בימ את ולרומם ,לפאר ,לשבק ,הקלושה כדעמי ,מלושה ענו׳מ קול ^הרימומ׳ כשמעי ויהי
̂היכו  אמו,ייאעירו היו סלעים ההם והאנשים ,לבן המן כלו ,כמולע השני ,ידו על אשר ,י

 וארגמן ומכלמ עשיר שש לי ®עעל עועדיס ,שישים עעגי ,למלפיומ בנוי ,שיר במכנימ ,ככידס את
 חישב מעשס, הכרובים שני המה הלא , הכנפים לבעלי עש! 3ווה , לי לרכס וכסף , ימולעמשני

 לאלקים עןו כי ,נשמע י« בשמים ̂ ® &ק דבר אקת ,עקשה כלס , כדת מקנו ידק לבלמי עמשכומ
:עעהס היע כאשר עמנו ^קיכו ה יהי כיכיהס שכינתו לכמבס

א
 עזעןףי זוזלל פי לנ^ת שפתי

 ^*ס״ ב׳שוסו פח ראדס שם כי
 חאוישד׳ מקום מרוב יעלה בו
.עלם פערת ^שה אשר אם אף

mn פרהי מדבר^^שר מתי - 
׳ ךמ;גד לעשות זהבם נזמי

 חשקו בערת אז עונכש נרעה
דנל/ להרים תת רכושם לאל

 הכסף׳ זהב שיטים עעי משכן
 תחש ועורות מאדמים׳ אלים
 ״ ^סף נחשת גם ׳ ̂:בעים שלש
היחש״ נשי טוו ובד צמר T - V V : ־• • T -

̂נא אנא ̂ד  אביעה. בעת יר
ה ש ע מ ב ב ^ז הי' ?ושד חו תג  כ

 «שתוה1ה ירי כפךערנ^וך/י
• גך^וי ^מו זה למשכן רב הין

 ̂ ת^רת עבי ?ניין להר ישלח  
n s ̂  rר1ויגוי עצזח ו6ש יש1ה^  . ,, . . .  4 , Y

 נןמרת. בפה נוים יאמרו .ער
ס יש אן כרי ר אהעחר*• בארץ שונגןיס אלהי



שני הטעיות לוח
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 בן ^בי ל’נ , בן כין ,
̂ל , יתגדל כן  יתגדל כל צ
 כמחסכה צ׳ל ̂ בה0י?3
 הכריהת צ״ל , גסת כר ת

̂ כפי צל , חפי
 כהיר חתר ה(א דבצכען י?ע'ג נפנימיותי צ״ל חסוך

 דקדן^י כספרי סכתכתי כמן הזהכ כצכע הןא0
• עיס דכלאים פ׳ט עניית

 סיהיו כדי היד בטנפית צ״ל , בעת כטכעית
,סר(ציס כעת הןככים

 זה כל .וסלים טכייכ ןחהכה ת1אה ןעסריס ז'
̂ טפח וסלים אמות כ*ח וצ׳ל ̂ הוטעה

 התסיעית אהה צ׳ל , כתח כל התסיעית אהה כט םורה בם
̂ פתח סל כידית הב אמה כראם

ה' אהה הקרןםה«א רוחכ צ״ל ,תקדן ר(«?ב לד סודה בם ת  כ
̂> כהנחות כדהסיק , א פ צ״ח ד

̂ מני כין אין ס צ״ל , סני כאין
0  הצאחי אתרום ופיחסיס , להזסיף צריך , כ3

 סהוא דאבכר לע״ד סכהם וההכחר , זה כזר
 כראם קכזע סהיה , דבידס מאן הוא , אמיתי

̂ הסהו הכליזן גובה על ועולה pהבח ההכגרת
די בכיס ביהיו לויר דא״א בי ̂יו לא ,  הזרים כל י

ס כי כ ע״כ דף כי;הא כדאיתא ג' י  ע'
ם, צ״ל ,בנים ,יז בודה ע*י ל בוי
:ההסכן לנדבת צ״ל ,ההבכן לדעת ̂ כ בורה בהקדהתהסיר כ ע ו5

 בורה ע״א כם
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