
פרק ב׳
הלכה א-ב

ִמזְַּבח"זֶהא)כבאהימים(דבריֶׁשּנֱֶאַמרְלעֹוָלם.ִמְּמקֹומֹואֹותֹוְמַׁשּנִיןְוֵאיןְּביֹוֵתר.ְמֻכָּוןְמקֹומֹוַהִּמזְֵבַחא.
ְונֱֶאַמרַהּמִֹרּיָה".ֶאֶרץֶאלְל�"ְוֶל�ב)כב(בראשיתֶׁשּנֱֶאַמרָאִבינּויְִצָחקנֱֶעַקדּוַבִּמְקָּדׁשְליְִׂשָרֵאל".ְלעֹוָלה
נְִרָאהֲאֶׁשרַהּמֹוִרּיָהְּבַהרִּבירּוָׁשַליִםה'ֵּביתֶאתִלְבנֹותְׁש�מֹה"ַוּיֶָחלא)גבהימים(דבריַהּיִָמיםְּבִדְבֵרי

ְלָדִויד ָאִביהּו ֲאֶׁשר ֵהִכין ִּבְמקֹום ָּדִויד ְּבגֶֹרן ָאְרנָן ַהיְבּוִסי".

ַאְבָרָהםּבֹוֶׁשָּבנָהַהָּמקֹוםהּואֲאַרְונָהְּבגֶֹרןַהִּמזְֵּבַחּוְׁש�מֹהָּדִודּבֹוֶׁשָּבנָהֶׁשַהָּמקֹוםַהּכלְּביַדּוָמסֶֹרתב.
ַקיִןָעָליוֶׁשִהְקִריבַהִּמזְֵּבַחְוהּואַהֵּתָבה.ִמןְּכֶׁשּיָָצאנַֹחּבֹוֶׁשָּבנָהַהָּמקֹוםְוהּואיְִצָחק.ָעָליוְוָעַקדַהִּמזְֵּבַח

ְוֶהֶבל. ּובֹו ִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון ָקְרָּבן ְּכֶׁשּנְִבָרא ּוִמָּׁשם נְִבָרא. ָאְמרּו ֲחָכִמים ָאָדם ִמְּמקֹום ַּכָּפָרתֹו נְִבָרא:

כסף משנה
ממקומואותומשניןואיןביותרמכווןהמזבח
נביאיםג'ס"ב)(דףקדשיםקדשיבפרקלעולם.

מקוםעללהםשהעידאחדהגולהמןעמהםעלו
המזבח וכו':

רביבפרקיכשנברא.עדוכו'הכלבידומסורת
נברא.ומשםשכתבומהובמדרשות.אליעזר

בב"ר בפסוק וייצר ובירושלמי דנזיר פרק כה"ג:

אור הישר
ושלמהדודבושבנהשהמקוםהכלבידומסורת
בושבנההמקוםהואארונהבגורןהמזבח
כפתורעייןוכו'.יצחקעליוועקדהמזבחאברהם

ופרח פ"י.

בנין הלכה
כתב,הל"אהבחירהביתמהלכותפ"בהרמב"ם
ממקומואותומשניןואיןמקומומכווןהמזבח
בידינוומסורתכתב,ובהל"ב,וכו'.לעולם

אתארונהבגורןושלמהדודבושבנהשהמקום

ועקדמזבחאברהםשבנההמקוםהואהמזבח,
נחעליושבנההמקוםוהואבנו,יצחקאתעליו

ועליוקרבנות,והבלקיןהקריבוועליומזבח,
עכ"ל.הקריב אדם הראשון קרבן.

בכ"מ,ועייןדר"א,מפרקיהואהדבריםומקור
אצלשנאמרדמהמסייםדר"אדבפרקיעיון,וצריך
וישםמראשותיושםאשרהאבןאת"ויקחיעקב
המזבחאותוהיהראשהעלשמןויצוקמצבהאותה

לאותוובאהמוריההרונעקריצחק,עליושנעקד
גםנסךהנ"לשהקריבוהמקוםשעלנמצאהמקום

זה?אתהרמב"םהשמיטומדוענסכים,יעקב
בפרשתברמב"ןגםהובאוהנ"לדר"אפרקי(דברי
ויצא).
וז"ל,כתבדמעילהבפ"בהרמב"םדהנהונראה

הדשןלביתשתצאעדבה,מועליםאדומהפרה
הבית,בדקקדשישהיאואעפ"יאפר,ותעשה
גםהלאהכ"מותמהעכ"ל,רחמנא,קרייהחטאת

דהנהלתרץונראהמועלים?הביתבדקבקדשי
דיןעליוישדמזבח,כתבנ"ב)(ע"זהמאורבעל

עליוהקשהובמלחמותמעילה.לעניןדמיםקדושת
להםאיןשנפסלווהעזרותההיכלדאבנימתוספתא

צריךזהולפיהגוף,קדושתלהםישאלמאפדיון,



סימןבנתיבותוהנההגוף,קדושתבמזבחגםלהיות
מעילהדישדהאכתבו,אחרוניםכמהועודר"א

אבלהקדש,גזלמּפניהואהבית,בדקבקדשי
שמועליםממההוא,המעילהאיסורמזבח,בקדשי
מביאשהש"סממהגםוהוכיחוהקדוש,דברבעצם

דיןילפינןועולההביתבדקדקדשיט"ובמעילה
היינוה'"בקדשימעלתמעולכי"מנפשמעילתם
אבלהקדש,ממוןדהןלה',המיוחדיםקדשים
חלקולבעליםלכהניםדישקרבנות,ושארחטאת
האיסורדשםקודש",יאכלכימ"אישילפינןבהן,
זהולפיהקדושה,מעצםשנהניםמּפניהוא

מצדמעילהדיןא)מעילה,דינישניישב"עולה"
מ"תמעולדילפינןהביתבדקקדשיכמוהקדש,גזל

גרעדלאהקדושהעצםמצדמעילהדיןב)מעל",
הואהכפולדהאיסורליונראהמזבח.קדשימשאר

א"כנפדית,מום,בהנפלשאםמפניבעולה,רק
הדמיםקדושתאתמפקעתלאשלההגוףקדושת

(כגוןהביתבדקדקדשיהגוףבקדושתאבלשלה,
דהרידמים,דיןמהןנפקעוהעזרות)ההיכלאבני

מּפנילדמיםעומדיםואיןלפדותם,אפשראי
אצלםשייךלאא"כעלייהו,דרביעההגוףקדושת
גזלמּפניאלאאינומעילתם,דדיןמשוםמעילה,
דממוןשכתבקמ"חסימןבנתיבות(ועייןהקדש.
והמזיקוממוןדיןעליואיןלבעליורקראוישאינו
זהולפימתמורה).פ"דסוףברמב"םועייןפטור.

לעילשהבאנוהמלחמותקושיתאתליישביש
בעלשללדבריוראיהגופאמהתוספתאדאדרבא

מעילה.לעניןדמיםקדושתרקבמזבחשישהמאור
דאם לא כן לא היה שייך אצלו דין מעילה.

דאיתאדשקלים,פ"דמהירושלמיקשהולכאורה
מהולפיבהם,מועליםוהעזרותההיכלדאבניהתם

מעילהבהםאיןהרי-המאור.בשיטתשביארנו
מיירודשםאינו,זהאבלהנ"ל.התוספתאלפי

אלאאינהקדושתםדבודאיבבנין,שקבעוםקודם
הואשלהםהגוףשקדושתדמסתברדמים,קדושת
למצותםשמיוחדּפהבקדושתולאמצותםבקיום

שחלבבניןקביעתםלאחרהגוףקדושתונעשים

בחולדבוניםואףעזרה.אוהיכלשםעליהם
קודםמעילהשייךלאוא"כמקדישים,ואח"כ

שכתבוט"זמעילהבתוס'עייןבבנין,שקבעום
מתחילה,מקדישיןעלמאלכוליהלשכהדבמעות

והעזרותההיכלדאבניאמרדלעילובירושלמי
בפ"קבירושלמיועייןהלשכה.משיריבאים

דבוניםהדיןנשנהדבמחלוקתהל"ג,דסנהדרין
בחול.
דיןדהנהלעיל,שהבאנוהרמב"םלדברינחזור

נשחטה,אםפדיוןלהדאיןדפרה,הגוףקדושת
וראיההבית,בדקמקדושתאלאחטאתמדיןאינו

הל'אדומהּפרהמהל'פ"ארמב"םעייןלדברינו,
חטאתדיןשיששכתבושם,ובכ"מובראב"דא',
פסקפדיוןלהשאיןובדיןמחיים,אפילוהּפרהעל
שחיטה.לאחראלאשאינוט',בהל'הרמב"םשם
גםא"כחטאתמדיןהיאשלההגוףקדושתואם

דבריניחאזהולפיפדיון.להיהיהלאמחיים
קדשישהיאאעפ"יבפרהשמועליןשכתבהרמב"ם

הגוףדקדושתהמאורכבעלסוברדהואהבית.בדק
דהרמב"םראיהועודמעילהבהםאיןבד"הדקדשי

בית(פ"אדהביאמהאהמאורכבעלסובר
איןוהעזרותההיכלדאבנידלעילהתוספ'הבחירה)

להם פדיון ולא הזכיר אבני מזבח.
הנ"ל,דר"אהפרקיעלהקשהסופרהחתםוהנה
בנוישהיההמזבחעלנסכיםיעקבנסךדאיך

שנשתמשודבריםהרילמראשותיו,שהניחמהאבן
לומרואיןלגבוה.בהםלהשתמשאסורהדיוטבהם
היתהוהמצבהשלו,שאינודבראוסראדםדאין
יעקבנהנהדהאאינו,זהמאברהם,קדושהכבר

קדושתלמזבחדישהמאורבעלולשיטתממנה,
לאסרהויכולשלווהוהלחוליןיצאא"כדמים,

סימןאו"חחת"ס(עייןחולין,שמושמשוםלהקדש
איתאחגיגהסוףדבמשנהזה,לתרץואמרתימ"א)

שהואמּפניאומרר"אטומאה,מקבלאינודמזבח
ר"אלדברימשכחתאיךקשהולכאורהכקרקע.
וצריךבקרקעות?מעילהאיןהאבמזבח,מעילה
מזבחחתיכתדיהיההיכאלהדמשכחתלומר



(מעילהונהנהגופהמקרקעמתלשגרעדלאתלוש,
הרידיעקבהח"סקושיתמתורצתזהולפיי"ג),
מעילהואיןכלוםממנותלשולאמהמזבחנהנה

לומרומוכרחלחולין.יוצאאינווממילאבקרקעות
המזבחהיהתלשדאםמהמזבח,כלוםתלששלא
היהכולודהמזבחנאמראםואפילוופסול,פגום

אמרההגמראדהאקרקע,דיןלוישג"כתלוש
ולאקרקע,קראוהכתובלי"תעשהאדמה"מזבח

שהכתובעבדיםכמווהואמחובר,שהואמּפני
בהם,ומועליםמחובריםשאינםאףלקרקעהקישן

לקרקע,מזבחהקיששהכתובלר"אהואזהוכל
כקרקע,אינומזבחואמרעליהפליגיחכמיםאבל
מזבחדיןיעקבמצבתעלהיהלאלדידהווא"כ

מפרקישהקשינומהניחאובזההחת"ס,וכקושית
דסוברלשיטתו,דהרמב"םהרמב"ם.עלדר"א
ופסקדמים,קדושתעליוישדמזבחהמאורכבעל
וא"ככקרקע,אינודמזבחכחכמיםכלים)(פ"ד
עלהיהדלאלומרוצריךהחת"ס,קושיתקשה

לחוליןויצאהדנהנהמשוםמזבחדיןיעקבמצבת
שהשמיטמהניחאולכןבה.להשתמשואסור

אליעזרדר'הפרקיאבלהנ"ל.הפדר"אהרמב"ם
אברהם,שלהמזבחהיתהיעקבדמצבתדכתב
ר"אשםדאמרחגיגהבסוףדמשנהלשיטתוהולך

מזהלחוליןיצאלאא"ככקרקע,הואהרידמזבח
שנהנה ממנו יעקב, ולפיכך נשאר עליו דין מזבח.

הר המוריה

מקומולהכירסימניםמדהוצרךוכו'.ביותרמכוון
כמבואר בזבחים ס"ב א' יעו"ש.

דודרקביחדשניהםשבנולאוכו'.ושלמהדוד
עליהבנהושלמהבשעתהלהקריבבמהעליהבנה

בנין עולמים. ופשוט.

דזבחיםמההיאמוכחכןוכו'.המזבחאברהם
וע"עיעו"שיצחקשלאפרואתשראושםדאיתא

פי"אבפדר"אוע"עשם)(ובחי'א'ט"זבתענית

המקומותבכלהיטיביעו"של"אכ"גכ'וי"ב
ופל"גפי"דב"רוע"עה"בפ"זנזירובירושלמי

פתחיוחנןר'בד"הרבתידאיכהובפתיחתאופנ"ה
דביבתנאוע"עהיטיביעו"שוכו'חזיוןגיאמשא

מש"ככלתמצאשםיעו"שפ"ב.זוטאאליהו
מעדותכןותמצאיהודאשבטבס'וע"עכאןרבינו

שר אחד יעו"ש. וע"ע בזוה"ק ח"ב רי"ד א'.

ויקח אברהם

וכו'.דודבושבנהשהמקוםהכלבידומסורת
נ"ב תולדות יעקב דל"ז ע"ג.

לחם שמים

שצ"להגיההמגיהאבינו.יצחקנעקדובמקדש
לשוןכללהביןולאיצחק,נעקדהמזבחובמקום

ביארשתחלהמאדמדוקדקשלשונוז"ל,הר"מ
ואח"כעקידה,היתהשבמקדשמוכיחשהכתוב

שבמקוםהואמסורתזהשדברלבארהוסיף
הואאמנםוכו',ועקדמזבחאברהםבנההמזבח

פשוטדברוהואמהכתוביםהכרחבלימקובלדבר
כלעללהשיבשאטפלמצטערואנילתינוקות,

טעוית,הספרכלשמילאהנ"ל,המגיהשיבושי
הבאיבדברירבינושלהטהורבלשוןידוושלח

ושטות, וכמו שעשה עוד בסמוך:

מעשה רב

בכ"מ בב"ר בפסוק ויצר. נ"ב פרשה י"ד:

מעשה רקח

אחרבנוסחהמוריה.ארץאללךולךשנאמר
המוריהבהרהביתאתשלמהויבןונאמרידכתב

ומסורת וכו' וכל השאר נמחק:



קרית ספר

ממקומואותומשניןואיןביותרמכווןהמזבח
נחושבנההעקידהמקוםשהואשלמהאותושבנה

דכתיבנבראומשםובניואדםעליוושהקריבו
אדםהאדמהמןעפרהאדםאתאלהיםה'וייצר

התםוכתיבהאדמהמןהכאדכתיבנבראמכפרתו
מזבח אדמה תעשה לי.



הלכה ג-ד

ֶׁשָעִתידִמזְֵּבַחְּכֵעיןַהּגֹוָלהְּבנֵיֶׁשָּבנּוּוִמזְֵּבַחֵמִאיׁש.ִאיׁשיְדּוָעהְוצּוָרתֹוַהְרֵּבהְמֻכָּונֹותַהִּמזְֵּבַחִמּדֹותג.
ְלִהָּבנֹות ָעׂשּוהּו ְוֵאין ְלהֹוִסיף ַעל ִמָּדתֹו ְו�א ִלגְרַֹע ִמֶּמּנָה.

ִמּדֹוָתיו.ַעלָלֶהןֵהִעידְוֶאָחדַהִּמזְֵּבַח.ְמקֹוםַעלָלֶהןֵהִעידֶאָחדַהּגֹוָלה.ִמןִעָּמֶהםָעלּונְִביִאיםּוְׁש�ָׁשהד.
ְוֶאָחד ֵהִעיד ָלֶהן ֶׁשַּמְקִריִבין ַעל ַהִּמזְֵּבַח ַהּזֶה ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָׁשם ַּביִת:

כסף משנה

להוסיףואיןוכו'הרבהמכוונותהמזבחמדות
וג'ומ"ש.נ"ח":)(דףק"קבר"פוכו'.מדתועל

קדשיבפרקוכו'.הגולהמןעמהםעלונביאים
קדשים (דף ס"ב) :

אבן האזל

אישידועהוצורתוהרבהמכוונותהמזבחמדות
מזבחכעיןהגולהבנישבנוומזבחמאיש

מדתועללהוסיףואיןעשוהולהבנותשעתיד
ולא לגרוע ממנה.

ק"קבר"פע"זכתבהכ"ממדתו,עללהוסיףואין
שםדאמרלהיפוךאיתאדשםתימהוהואנ"ח,דף
לקצרנמלכואםופירש"יבצורידבצריצריכאלא
עייןוצ"לבכ"מדחסרהנראהוכפיהמזבח,את

רחבוומדתארכומדתתניאס"בובדףק"ק,בר"פ
שלאובלבדבגמ'ואמרמעכביןאיןקומתוומדת

אמהעלאמהשהואמשהשעשהממזבחיפחתנו
וז"לי"זבהל'הרמב"םכתבוכןהמערכה,מקום
איןקומתוומדתרחבוומדתארכומדתאבל

שלשברוםאמהעלאמהיפחותשלאוהואמעכבין
מדבר,מזבחשלהמערכהמקוםכשיעוראמות

ולכאורה סותרות ההלכות.

מדתועללהוסיףדאיןהרמב"םבמש"כגםוהנה
בניוכשעלודתנןבמהפריךס"בדבדףקשה

מןוד"אהדרוםמןאמותד'עליוהוסיפוהגולה
השכיל,עליד'מידבכתבהכלכתיבדהאהמערב,

ביתהואזהדודויאמרודרשאשכחקראומשני
אמהששיםביתמהביתכילעולהמזבחוזהוגו'
לאאמהולששיםופירש"יאמה,ששיםמזבחאף

הוצרכו, ומבואר דאפשר להוסיף על מדת המזבח.

דמדתדאמרינןדמהמבואריםהדבריםבאמתאבל
ובלבדמעכביןאיןקומתוומדתרחבוומדתארכו
דיןלעניןזהומשהשעשהממזבחיפחתנושלא

שעשהממזבחיפחתנושלאזהדדיןופסול,הכשר
בכתבהכלדכתיבמהאבלבדיעבד,מעכבזהמשה
המזבח,לעשותכיצדלכתחלהאלאאינוזהד'מיד
בתורה,מפורשדאינוכיוןבדיעבדמעכבאינואבל
אינומדתועללהוסיףדאיןהרמב"םשכתבומה
רשותישקראמהךדהאבכתב,דהכלקראמהך

בגמ'דמפרשדיחזקאלמקראאלאלהוסיף
דקראפירושאצ"זדףובמנחותד'דףבעירובין

כתבשפירולכןלהבנות,שעתידהמזבחעלדזהו
דזהולגרועולאמדתועללהוסיףדאיןהרמב"ם

דאמרמהומיושביחזקאל,נבואתעללעבורשלא
שכ'מהוכןבצורי,דבצריצריכאלאבגמ'

ממזבחיפחתנושלאאלאמעכבדאינוהרמב"ם
שעשה משה.



מלואים והשמטות

שפיראאברהםמו"ההנעלההג'הרבלידידי
שי' ממצוייני ישיבת חברון

אינובכתבדהכלבמש"כאבל,בד"הג'הל'בפ"ב
פ"גדףבחוליןדמפורשע"זכתבבדיעבד,מעכב

מצאתילאהנהבדיעבד,דמעכבל"בדףובזבחים
ל"גדףבזבחיםבדיעבד,דמעכבמשםמוכחשיהי'
רקשםמשנידהגמ'מעכבשיהי'נזכרלאודאי
בכתבהכלאמרוע"זפשפש,וליעבדדפריךבמה
לעשותא"אזהדמשוםאלאמוכחלאוא"כ

היתהע"זעובריןהיודאםמנלןאבלפשפש,
לדייקלכאורהישפ"גדףומחוליןפסולה,העבודה

כיסויא"אזהדבשבילמדאמרבדיעבדגםדהוא
דכיוןקשהלאזהגםבאמתאבלבמוקדשין,הדם

מצוהאיןזה,בגובהד'ע"פהואהמזבחדמצות
מצותעיקרלדחותיכולההדםכיסוישלפרטית

מצינולאאבלל"תדוחהדעשהרקומצינוהמזבח,
שבגובהנביאע"פד'ציווישלעשהידחהדעשה

נביאע"פדנאמרדכיוןועודהמזבח,יהי'זה
כמוהויא"כלשנותו,ולאהמזבחיהי'זהשבגובה
וע"פהדםלכיסויאפי'יוסיפושלאבפי'שנאמר

וזהשעה,לפיפרטיתמצוהלדחותאפשרהאנביא
עיקרמדחההנביאאיןדהאשעהלפיכמוג"כהוא

המזבחעליכסולאדליקהשלצורךאלאהמצוה
בשביל צורך גובה המזבח.

דףבזבחיםבתוס'שהקשומהמיושבדבזהונראה
ועלהעירעלדמוסיפיםוהאשכתבובמהל"ג

אשכחוקראלמימרדאיכאהיכיהיינוהעזרות
דהכאקשהומיהונ"אדףדסוכהההיאכיודרוש

לקייםפשפשדנעבידמזהגדולקראלךאיןנמי
נראהאבלבזה,שכתבומהע"שסמיכה,מצות

אשכחוקראדאמרינןדאףקשהלאדמעיקרא
דףלקמןאיתאוכןדסוכהמהאומביאיםודרוש

דלאהכונהאיןודרושאשכחקראמזבחלגביס"ב
העזרהשעשובמדהבכתבהכלמעיקראהי'

להרחיבדאפשרודרושאשכחדקראאלאוהמזבח,
עכ"פאבללהרחיבם,שצריךכשימצאואותם

לעשותד'מידבכתבהכללדודנאמרשעהבאותה
למש"כוא"צשלמה,שעשהכמווהמזבחהעזרות

להקשותשייךלאוממילאהבין,לאששלמהרש"י
דהאסמיכה,מצותלקייםמזהגדולקראלךאין

אףפשפשלעשותשלאנביאעפ"ינאמרכןע"כ
ומהסמיכה,מצותמצורעבאשםיתקייםשלא

הדםכיסויברישדאמרוהאהתוס'שםשכתבו
אפשרדלאמשוםבמוקדשיןנוהגאינוהדםדכיסוי
הכלוכתיבאבניוקמוסיףליבטליהליעבדדהיכי
כתיבדלאכיוןקראכמוחשיבזהאיןבכתב

אינובמוקדשין,הדםכיסוישינהוגבקראבהדיא
הדםכיסוימצותכתיבדבתורהדכיוןמבואר
אבלנוהג,אינודבמוקדשיןלומרמנלןבסתם,

נאמרעכ"פדהאודרושאשכחקראע"זלפימש"כ
שלאאףבכתבהכלנביאעפ"ישעהבאותה
בסוכהדאמרומהבמוקדשין,כיסוימצותיתקיים

דזכרי'מקראדהואודרושאשכחקראנ"בדף
ישלנשיםאנשיםביןמחיצהלעשותדצריךדנלמד
צריכיןהיוולאיתירהקדושההיתהדמקודםלומר
תיקוןהתקינוראשקלותלידישבאווכשראולכך,

זה כיון שבעת הצורך מותר להוסיף.

המזבחעלהואדיחזקאלדקראשםשכתבתיומה
עלוכונתילשוןקיצורבזהישלהבנותשעתיד
הבאתידהאלהבנות,עתידשהי'שניבביתהמזבח

שניביתעלקראדמפרשצ"זדףמנחותהגמ'מד'
עזראבימיהקריבומלואיםמ"הדףבמנחותוכן

קראקאידמ"מובמלבי"םרד"קבפי'ועייןע"ש
דמזבחהרמב"םשכתבוזהוהשלישי,הביתעלגם

עשוהו.להבנותשעתידמזבחכעיןהגולהבנישבנו
[עד כאן].

שלאובלבדדאמרינןמהעודלבארצריךאכן
משוםהטעםדלכאורהמשהשעשהממזבחיפחתנו

שםוכדאמרבדיעבד,גםמעכבבתורהמפורששכן
דמ"מלפי"זוצ"ללעכב,הואהמזבחשנאמרדכל



שיעורהגדולמזבחבכללדישמעכבאינולהוסיף
שםדבגמ'כןלומרא"אבאמתאבלקטן,מזבח
משה,שעשהממזבחיפחתנושלאובלבדאיתא
אמותחמשעלי'מחכואמהיוסףרבאמרוכמה
א"להמזבח,יהי'רבוערוחבאמותוחמשאורך
הי'ולפי"זמרקאמרמערכהמקוםדילמאאביי
אלאאמותחמשהואהמזבחמדתדעיקרצ"ל

דאמהוכפירש"יאמההמערכהמקוםדממילא
הכהנים,רגליהלוךמקוםואמההקרנותמקום
מאמהיפחותשלאובלבדכתבבפ"בהרמב"םאבל
שלהמערכהמקוםכשיעוראמותג'ברוםאמהעל

שלאמותחמשהזכירלאלמהוקשהמדבר,מזבח
אמותג'הרמב"םשהוסיףקשהוביותרהמזבח,כל
עמדשכברומצאתיבגמ',הוזכרשלאהגובהשל
דהרמב"םהז"תוכתבתודה,בזבחוכןהק"אבזה

מניר'עלוקאיקאמר,מערכהמקוםודילמאגורס
משה,שעשהממזבחיפחותשלאובלבדדאמר

כיוןדעכ"פבזההועילדמהמובניםאינםודבריו
הואהמזבחשנאמרמקוםדכלהונארבדאמר
אורךאמותחמשדכתבקראממ"נא"כלעכב
המזבחאםהמזבחיהי'רבוערוחבאמותוחמש

רקקאיואיליעכב,א"כורוחבאורךעלגםקאי
מעכב,מערכהדמקוםמנ"לא"כיהי'רבועעל

ועשיתדכתיבהמזבחכתיבנמידקראדרישאועוד
לומרוקשהוגו',אמותחמששטיםעציהמזבחאת

עציעלאלאקאילאדקראדרישאהמזבחדגם
דינודעיקרמעכבין,אינםבאמתשטיםדעצישטים
לומרישדבזהאלאבמקדש,שהי'כמואדמהמזבח

וה"נתחלות,דורשיןאיןבעלמאדאמרינןכמו
לעכבשבאלומרשייךלאדקראדרישאהמזבח

כיון דע"כ צריך לכתוב אבל עכ"פ קשה כנ"ל.

מהעלהונארבדאמרדבהאטובאקשהעודוהנה
דזהומעכבין,ורבועוכבשויסודדקרןדתניא
פריךלעכבהואהמזבחשנאמרמקוםדכלמשום
ה"נבר"ילר"יוסובבלרביכיורמעתהאלאבגמ'

המזבחכרכובתחתאותוונתתדכתיבדמעכב
אףאומרבר"ידר"יוכו'דתניאאיןוכו',מלמטה

לאוהרמב"םמעכב,כיורדלרביופירש"יהסובב
עמדבזהשגםומצאתיסובב,ולאכיורלאכתב

כרכובתריבגמ'דאמרדלפי"מוכתבתודה,בזבח
דזהמסתברישתרגודלאלכהניםוחדלנויחדהוי,
קראשייךדמהתמוהיםודבריולכתחלה,אלאאינו

לכרכובבר"יור"ירביבי'דפליגיהמזבחדכרכוב
הכהנים,רגליהלוךבמקוםדהואבברייתאדתניא

זהעלביןהואדקראדכרכובלומרכללשייךולא
תרומהבפ'הואמפורשמקראדהאזהעלבין

הרשתאתונתתוגו'רשתמעשהמכברלוועשית
תניאדבברייתאאלאמלמטה,המזבחכרכובתחת
עמוקנעשההמזבחעלהכהניםרגליבמקוםדגם
וכיוןלזהזהשייךמהאבלכרכוב,ונקראקצת

דכלכיוןמעכבאינולמההמזבחכרכובדכתיב
מקום דכתיב המזבח הוא לעכב.

הרמב"םשפסקממהאלוהלכותדמב'נראהלכן
לאהזכירשלאוממהמעכב,המערכהמקוםדרק
כרבפוסקאינודהרמב"םמוכחסובבולאכיור
ורבועויסודוכבשדקרןדטעמאדאמרהונא

הואהמזבחדכתיבמקוםדכלמשוםהואמעכבין
דאינודאמריוסףרבדע"כמשוםוטעמולעכב,

רבעלחולקהמערכהמקוםאמהעלאמהאלא
הונא,דרבהאאידחיכותי'קאידאבייוכיוןהונא,

יוסףדרבנראהורבוע,ויסודוכבשדקרןוטעמא
ועבודתוהכשרולעיקרהמזבחדצריךדמהסבר
דכתיבקרןולכןלעכב,קראצריךולאמעכבודאי

המזבחפניאלדכתיבוכבשהמזבחקרנותעל
ורבועמעכב,ודאיזההמזבחיסודעלדכתיבויסוד
לעכבג"כהואהמזבחיהי'רבועדכתיבכיון

לעכב,הויהדכלמ"הודףכ"זדףבמנחותכדאיתא
שעשהממזבחיפחותשלאהוסיףמנידר'ורק

המערכה,מקוםדזהוזהעליוסףרבואמרמשה,
אשכחןולאהמזבחעבודתעיקרדזהודכיוןוהיינו
אמה,עלמאמהבפחותהמזבחלעבודתדסגי

מקוםדאינומזבחמיקרילאמזהדבפחותאמרינן
עבודה.



ג'גםהואדכןהרמב"םדסוברמיושבולפי"ז
ראוישיהי'מזבחשםהואשבזהקומתואמות

וכןהסובבכמוהפרטיםשאראבלעליו,לעבוד
אינוזההכהניםרגליהלוךלמקוםאמהשיהי'
אמהעלאמהשיהיוהקרנותדגםומשמעמעכב
דמהוסוברקרנות,אלאמעכבדאינומעכבאינו

פי'זהומרקאמרמערכהמקוםדילמאאביידאמר
ממזבחיפחתנושלאובלבדמניר'דאמרמהעל

עלביןזהבשיעוראלאמעכבדאינומשה,שעשה
אמהדאמריוסףורבגבהו,עלביןורחבוארכו
ולאאמותחמשדא"צורחבוארכועלזהאמר
אמותחמשדכתיבעלי'דמחכוובשבילדבריוסיים
משיעוריפחותשלאדכונתודבריואבייביאר
ורחבוארכועלביןדהואוממילאהמערכה,מקום

הואוכמהבגמ'דאמרדמהוצ"לגבהו,עלבין
ברישהתוס'שכתבווכמובעצמו,יוסףדרבמימרא

אלו מציאות במה דאמר שם וכמה אמר ר' יצחק.

בנישעשודמזבחהרמב"םשכתבבמהוהנה
כתבלאעשוהו,להבנותשעתידמזבחכעיןהגולה
דיחזקאלדבקראקשהוגםלדבריו,מקורהכ"מ

בגמ'דמייתיהמזבחמדותדואלהקראבתרמ"ג
העזרהעדהארץומחיקכתיבצ"זדףבמנחות

היסודגובהדזהוופירש"יאמותשתיםהתחתונה
כמזבחולאשלעתידבמזבחוהואאמותב'שיהי'

וזהואחתאמהאלאהיסודגבוההי'שלאשניבית
דהאקשהפירש"יבאמתאךהרמב"ם,כדברישלא

מדותדואלהקראמהךיליףצ"זדףבמנחות
דיחזקאלדקראכיוןומנלןשני,בביתשהי'המזבח

רד"קבפי'ועיינתישלעתיד,בהמ"קעלקאי
התחתונהדהעזרהכפירש"ימפרששאינווראיתי

ומחיקממשעזרהדהואאלאהיסוד,גגעלקאי
המזבח,שםאשרהשוההעזרהמקוםהואהארץ

הרמב"םכמש"כדלאג"כהואפירושודלפיואף
לןאיכפתלאזהאבלהעזרות,גובהבשיעורו'בפ'

דרקשוותלהיותצריכותדהעזרותכתבלאדהא
המזבחות יהיו שוים.

דהמזבחותדבריוהרמב"םהוציאדמכאןונראה
עלקאיע"כדיחזקאלדקראדכיוןשויםיהיו

שוותאינןהעזרותשמדותמשוםשלעתידבהמ"ק
מנ"לוא"כשלעתיד,ביתעלדקאיוע"כשני,לבית

מקראללמודדכליםמתוספתאוהואלהגמ'
והנהשוים,שיהיווע"כהמזבח,מדותדיחזקאל
עמהםעלונביאיםשלשהאיתאס"בדףבזבחים

עלהעידואחדהמזבח,עלהעידאחדהגולה,מן
המזבחעלהעידאחדופירש"יוכו',המזבחמקום
והרמב"םאמה,ששיםעדלהוסיףמקוםלושיש
ואחדהמזבח,מקוםעלהעידאחדכתבד'בהל'
רשותעלדאינומוכחומדבריומדותיו,עלהעיד

מדותיועלאלאכןהי'שלאאמהששיםעדלהוסיף
בגמ'למדהמזבחמדותדהאוקשהשנבנה,כמו

שםבתוס'כןהקשוכבראכןדיחזקאל,מקרא
מקראדעכ"פלהוקשהלפירש"ידגםומשמע

לאודאיותירצולהוסיף,דאפשרשמעינןדיחזקאל
עםשהשיעורדיחזקאלבקראמפרשיםהיינועדות
גופאדזהלומרישהרמב"םולדעתהקרנות,מקום

ביתעלהויהאדיחזקאלקראדבאמתהעדות,הי'
המזבחשיעשוזהעלהיתהוהעדותשלעתיד,

דלמדווזהושלעתיד,הביתשלהמזבחכמדות
דכעיןמשוםדיחזקאלמקראהמזבחמדותחז"ל

המזבח שעתיד להבנות עשוהו, וכדברי הרמב"ם.

אור הישר

העידאחדהגולהמןעמהםעלונביאיםושלשה
עללהןהעידואחדהמזבחמקוםעללהם

ותוד"הוברש"יע"אס"בזבחיםעייןוכו'.מדותיו
אחד העיד ובמה שהארכתי בחידושי שם.

הר המוריה

צ"זובמנחותמ"אפ"גמדותעייןוכו'.מזבחכעין
שהעידא'בד"האחדס"בזבחיםתוס'ועי'ב'א'

וכו'.



שםמסקינןהאלעייןישוכו'.להוסיףואין
היואםאמהששיםעדלהרחיבודישבזבחים
ומדתארכומדתהתםאיתאהאועודלזהנצרכין

יפחתנושלאובלבדמעכביןאיןקומתוומדתרחבו
לקמןוהובאהיטיביעו"שמשהשעשהממזבח
מעכבשאינואמתדס"ללומרוצריךי"זהלכה

ע"זנביאמדהוצרךאמנםזהבשבילהקרבןלפסול
ד'בהלכהוכמש"כמזבחשלמדתועללהעיד
דלאומפרשיהיהכמהמדתועלקפידאדישאלמא

שישיםעדלהוסיףרשותלהםשיששהעידכרש"י
יעו"שמ"אדמדותבפ"גבמשניותפי'וכןאמה
עלל"בשיהיהמדתועלשהעידרקרבינובפי'
וכו'שהעידאחדד"השםדזבחיםמתוס'וכ"מל"ב

מתחלהשאמרכמוורקיוסףכרבהלכהדאיןוס"ל
שאיןמשוםספקאדלאמשוםהוסיפודלכןהטעם

בןאר"שכרביןהלכהאומסייעוהשמיםמןאש
ומדחזינןהוסיפודשיתיןקפראברמשוםפזי

דאיןאלמאיהאכמהמדתועללהעידנביאדהוצרך
הדבורפיעלורקשירצהכמהלהרחיבוהרשות

נעשה ועי' פסקי תוס' מדות סי' ט"ז.

בזבחיםכןדס"ליוחנןכר'והיינווכו'.מקוםעל
בןאליעזרר'תנאבמתניתאוז"לאיתאושםשם.

הגולהמןעמהןעלונביאיםשלשהאומריעקב
המזבחמקוםועלהמזבחעללהםשהעידאחד

ואחדביתשאיןאע"פשמקריביןלהןשהעידואחד
עכ"לאשוריתשתכתבהתורהעללהםשהעיד
דס"למשוםברייתאדהךכוותיהפסקלאורבינו

וכמש"כעבריבכתבלהםניתנהדמתחלהלראב"י
כ"בבסנהדריןכרשב"אס"לרבינואבלשםרש"י

דשקלווהראיהעיקרכלנשתנהלאדהכתבא'
תורהמשנהודרישיעו"שאליביהאמוראיוטרו
ב'כ"אשםכדאיתאס"תשנילכתובשצריךהיינו

מלכיםמהל'ובפ"גג'ה"בפ"זס"תבהל'וכמש"כ
והאחרוניםמהראשוניםהרבההאריכווכברה"א

כידועעיקרכלנשתנהלאכתבדאותוכןלהוכיח
להמעיינים הלא בספרתם.

שמקריביןבסתמאאיתאבש"סוכו'.מזבחעל
עלדדווקאלבאררבינווהוסיףבית.שאיןאע"פ

שלאא"נמזבחשאיןכלאבלמקריביןהמזבח
מקריביןאיןדברצפהמקריביןאיןהמזבחבמקום

נתקדשהדרצפהדס"ליהודהכר'הלכתאדלית
דאיןבדמיםר"ימודהדהאועודהמזבחבקדושת

(ועיי"שא'ס'בזבחיםכדאיתאהרצפהעלזורקין
מאיתימהוז"לשכתבווכו'ר"ימודהד"הבתוס'
עכ"למעכביןורבועוקרןיסודהאמעיקראקס"ד
דהאוז"לכתבוכו'תןבד"הב'נ"אלעילוהנה

דודדקדישוקודםבמזבחדווקאהיינודמעכבין
לאאולמזבחסמוךהרצפהנעקרהאםאוהרצפה

קודםמש"כוהנהעכ"לתהומאארעיתעדקדיש
לעילבזההעירותיכברוכו'הרצפהדודדקדיש

לאדודדהאהיאבדקדוקדשלאיעו"שה"יפ"א
לאאומש"כאבלעזרהבקדושת[אלא]קדשה
וכו'קדישלאאיוצ"לט"סלכאורהוכו'קדיש
אינוזהבאמתאבלבזהליהמספקאא'כ"דדלעיל

יעו"שתהומאארעיתעדדקדיששםאסיקנאדהא
לןדפשוטדמהדי"ללפנינוכמש"כעיקרלכן

קדושתלעניןהיינותהומאלארעיתעדדקדיש
שפירהמזבחבקדושתנתקדשהלעניןאבלעזרה

פסחיםתוס'ועי'וק"לבזהלהתוס'להומסתפק
מקריביןאיןמזבחובאיןוכו')מחילותד"הב'ס"ז

היטיביעו"שא'ס'א'נ"טזבחיםעי'קרבנות
המוקדשיןפסולימהל'פ"גלקמןרבינווכמש"כ

תיבתרבינושהוסיףוזהואילך.כ"במהלכהיעו"ש
בימישהיהמזבחלאפוקיבאהזהומש"כמזבח

אע"פמקריביןאמרינןעזראבימידדווקאשלמה
אבללע"לקדשהראשונהשקדושהלפיביתשאין

י"דהלכהו'פרקלקמןוכמש"כלכןמקודםלא
יעו"ש היטיב.

ידיו של משה

עללהוסיףואיןוכו'הגולהבנישבנוומזבח
הוציאמהיכןלדקדקישוכו'.לגרועולאמדתו

עלל"במזבחשיעורעללהוסיףשאסורהרמב"ם



דףקדשיםקדשיפ'בזבחיםהרילגרועאול"ב
ששיםעדהויהמזבחששיעוראמרינןע"אס"ב
מזבחאףששיםביתמהביתכיהתםשדרשואמה

וריבועויסודוכבשקרןשםאמרינןועודששים
איןקומתוומידתרחבוומדתארכומדתמעכבין
הי"זהפרקבסוףלקמןז"להרמב"םופסקומעכבין

לכתחילהאבלאמרינןמעכביןדאיןנימאאיואף
דל"בהשיעורזהבעינןדלכתחילהמנלןמ"מלא
ביתכיהויהמזבחשלהשיעורעיקרהריל"בעל

עשאונמישלמהובימיששיםעלששיםדהיינו
בר"פהדיןזהעלכתובמרןובדבריכ"ח.עלכ"ח

ואיןק"קפ'בריששםוחיפשתיוכו'קדשיםקדשי
שרשוםראיתיויניצייאובדפוסכלוםמזהענין

שכןאמתוהןוכו'הדםכסויפ'ברישמרןבדברי
אבניןמוסיףקאליבטליההפ'בריששםאמרינן
בזבחיםשםהתוס'הריוכו'בכתבהכלוכתיב

דאסורדהיינוהאחדתירוציםב'תירצוובחולין
ואףקאידאריבועא"נמששיםיותרלהוסיף
שכתבוביאורצריכיןבחוליןשםהתוס'שדברי

ק"קבפ'דאמרינןוהאאבניןמוסיףקאוז"ל
מןאמותד'המזבחעלהוסיפוהגולהבנישכשעלו

ולכאורהע"כוכו'ודרישאשכחקראהתםהדרום
שםהריתירצוומהקושיאהיתהמהלעייןיש

שהוסיפודמהאמרינןקדשיםקדשיבפ'בהדיא
עלהםהוסיפוומהוכו'ודרישאשכחקראיותר
דהכאבזבחיםשםלמ"שכונתםואיהגמ'דברי

בדבריזהנכנסלאמששיםליותרמייריבחולין
להקשותדכונתםדאפשרלומרונראהכלל.התוס'
הריהבניןעללהוסיףדאסורהכאאמרינןדאיך

דרבקמאולטעמאוכו'הגולהבנידכשעלואמרינן
סליקולאספקדלאמשוםדהיינוהתםיוסף

אלמאוכו'ביתדמהדרשההאיעדייןאדעתיה
וטעמאצורךלאיזהאבניןלהוסיףדמותר

מעכביןאיןוכו'ארכודמידתבברייתאכדאמרינן
היינווכו'אשכחקראאמרינןהאמתדלפיואף

וכו'מסייעתןהשמיםדאשלטעמאצריךדאיןלומר
דאיןדברייתאמטעמאלהוסיףדמותראה"נאבל

אסורהאמתדלפיהתוס'חידשולזהמעכבין
והאודרושאשכחדקראמשוםדוקאוהתםלהוסיף

דיעבדדוקאהיינומעכביןדאיןבברייתאדאמרינן
דוקאהיינוא"נלהוסיףאסורלכתחילהאבל

הכאאמרינןושפיראסורלהוסיףאבלמהםלפחות
דאסור להוסיף דהיינו ביותר מששים.

מידתד"הקדשיםקדשיבפ'ז"לבדבריהםועיין
שםז"ללדבריהםלתרץצריךוכןעיי"שוכו'ארכו

מגובהבחוליןדהכאשתירצותירוצאלחדבזבחים
אינוקומתודמידתאמרינןהרידי"לוכו'פריך
א"נבדיעבדדוקאדהיינוצ"לודאיאלאוכו'מעכב
אסורלהוסיףאבלמהשיעורלפחותדוקאדהיינו

בחוליןהכאדמייריהתירוץזהלפידי"לאמתהן
חוליןבמס'ז"לרש"ימדברימשמעוכןגובהלענין

דהיהמליקהדםלעניןמיירינןבחוליןדהתםעיי"ש
המזבחבקירדמההיתההעוףוחטאתהמזבחבקיר
החוטמןלמעלההעולהודםמאמצעולמטה

מהלכותופ"זפ"והרמב"םכמ"שהמזבחשבאמצע
בחוליןשםכדאמרינןוא"כהקרבנותמעשה

קירעלהעפרנותןשהיהודאיהיינווכו'וליבטליה
מוסיףדקאשייךגובהמאיוא"כבצידוהמזבח
מלמטהעפרליתןדצריךדכיוןלומרודוחקאגובה

בגובהקצתמוסיףקאהעוףמליקתמקוםעד
הרמב"םדברישיהיהאיךאמהשהואהיסוד
צ"עלהוסיףאסורל"בעלמל"בשיותרשכתב

מנין ליה ועיין בצאן קדשים שם בזבחים.

מעשה רקח

אמרחנהברברכרבהפסקוכו'.נביאיםשלשה
דר'כמתניתאפסקלאלמהידעתיולאיוחנןר'

נאמרדלאואוליונקיקבדמשנתויעקבבןאליעזר
ז"למרןוכמ"שבברייתאולאבמשנהאלאזהכלל

בסוף פרקין:



קרית ספר

אמדתקראדקפידביותרמכוונותהמזבחמדות
עדמאישאישידועהוצורתווקומתוורחבוארכו
עללהוסיףואיןנתפרשהלאדבתורהרבינומשה

מה שבנו ועל מה שעתיד להבנות ולא לגרוע ממנו.

להםהעידאחדהגולהמןעמהםעלונביאיםשלשה
ממנושנבראבמקוםבנוישיהאהמזבחמקוםעל

מקוםלושישמדותיועלהעידואחדהראשוןאדם
ביתזהדודויאמרדכתיבאמהששיםעדלהוסיף
ביתמהביתכיבישראללעולהמזבחוזהאלהים
אמהששיםוגו'והביתכדכתיבארכואמהששים
ומקודשלוראויאמהששיםעדמזבחאףארכו

ל"בהצורךכפיעליוהוסיפווהםירצואםהמקום
אישלהגמיריוהכילששיםהוצרכוולאל"בעל

ואסמכיהדודדאתאעדכדאמרי'משהעדאישמפי
עלשמקריביםלהםהעידשלישיונביאאקרא

ביתשםשאיןפיעלאףהקרבנותכלהזההמזבח
דקדושתלבאולעתידלשעתהקדשההביתדקדושת
בטלהאינהושכינההשכינהמפיומקדשירושלם

פיעלאףמקדשכםאתוהשמותידכתיבמשם
ששוממין בקדושתן הם עומדים.

צרור הכסף

הריםועוקרסיניהשלםהחכםמשםכתובמצאתי
כמהר"ר חיים יאודה זצוק"ל.

ג'דיןהבחירהמביתפ"בז"להרמב"םמ"שעל
ואיןלהוסיףואיןכו'המזבחמידותלשונווזה

בפרקדהריקשיםודבריויע"ש.כו'.ממנהלגרוע
מזבחאףששיםביתדמהאמרינןקדשיםקדשי

עדהמזבחמידתעללהוסיףשישהרישישים
אלאהוצרכולאהבחירהביתשאנשיאלאששים

דאיןבמז"להר"םכתבאיךכןואםאמותל"בעד
שכתבז"לכ"מהרבעלקשהויותרלהוסיף
ז"להתוס'דהריכ"הדפ'מההיאז"להר"םשראית

מכלםוהעולהתירוציםכמהכתבוק"קבפ'שם
לגרועשאיןמ"שגםיע"שששיםעדלהוסיףשיש
איןוקומהורוחבדאורךקתנידבבריתאקשה

יע"שהפרקבסוףז"להר"שכתבהוכןמעכבין
כזהדברעלכילע"דנראהאברהםאמרוצ"ע
השלוםמכריחיןמלחמהתעצומותהמושליםאמרו

בהםואיןמוצקכראיהםבמז"להר"םדבריכי
לוגרמאודיןבפרשההאמורמכלדברוחצידבר

הרהרשלאישראלעינימאירז"לכ"מלהרב
מידהסוףסוףדהאמקצתהולאמינהלאבדבר
אמותמששיםביותרלהוסיףדלאלמזבחניתן

אורךמאמהממנהלגרועולאוברוחבבאורך
להגבלואשרגבולהזהוהמערכהבמקוםורוחב

ביתמהכתיבביתדכילאמששיםדיותרראשונים
יותרולאששיםעדנמימזבחיותרולאששים
דלפחותלאהמערכהבמקוםאמהעלמאמהופחות
נתונהשהרשותאלאמרע"הכמזבחשיהיהצריך

המערכהבמקוםאמהעלמאמהלעשותהירצואם
ששיםעלמששיםאועשריםעלמעשריםאו

לאששיםעליותראומאמהפחותברםדמישפיר
מידותבמז"להר"םשז"שמעתהאמורכןואם

שהעידכמווהיינואישמפיאישידועהמזבח
שמידתווהיינולקמןשםז"להר"םוכמ"שהנביא
ס'עלששיםעדהמערכהבמקוםאמהעלמאמה

לקמןומ"שלגרועולאלהוסיףדאיןכתבזהועל
עדאמהעלמאמההיינומעכביןאיןורוחבדאורך
ביתדכידכיוןולומרלעיכובאינוזהדברששים
אמרזהעלמששיםהמזבחדוקאאמינאהוהכתיב
בפחותלעשותהירצודאםלעכובאזהדאין

אמהעלמאמהיפחותשלאובתנאייעשומששים
זהדלמדמרןהגדולהרבומ"שמדברכמזבח
ע"דהיינוהמזבחעללהוסיףדאיןכ"הדפ'מההיא

האמור ביותר ממידתו שהוא ששים על ששים.

קדשיבפ'התוס'מ"שקשיאהאקשיאאיהאמנם
הדםכיסויבפרקשהק'שמהתירוצאבחדקדשים

הואדגובהכנראהמגובההיינומוסיףקאהא
איןדקומהאמרפ'באותודשםוליתאלעיכוב



בהאיןדקומהדאףלשמועוקרוביע"שמעכב
שירצוכמויעשומזבחלבנותכשבאיםהיינועיכוב

במזבחכמ"שורוחבמאורךכפליםעדואפילו
ואמהאורךאמהבהדכתיבהזהבממזבחמרע"ה

שנעשהאחרברםיע"שקומתוואמתיםרוחב
הקרנותאורךדממעטבגובהלהוסיףאיןהמזבח

המזבחגביעלעפריתנוואםלעיכו'הםדהקרנות
כןהקרנותמאמתוממעטהמזבחבגובהמוסיף

נראה אמיתות הענין לע"ד.

הרמב"םמ"שגםוז"לכתובראיתישםעודהן
ה'וכנסאמהעלהוצורתומידתוהיתהוכךבסמוך

שתיבפרקדהרילשמועקשיםדבריויע"שט'
בגובהוהאמהדחיקתלמודאמסיקצ"זעלההלחם

מסיקוצ"לט"סדזהודאיה'בתבאמתכניסהאבל
וכמ"שכו'וכצ"לששבתבאמתכניסהתלמודא

תמוהיםודבריולזהתירץז"לכ"מומרןז"לרש"י
קשהזאתעודהגמ'בדברידחוקדפירושודמלבד

שפתהאלדגבולהקאמרשהתלמודממהיתכןדלא
בתבאמהלהעבידבעידאיהכישנאולאהכיל"ש

לעשותויתכןלאז"להרבפי'ולפיששבבתאוה'
שלטפחיםשנייתירהאמהגבןפשכןדאםה'בבת
המערכהוהויקרנותשלושניםמסובבושניםיסוד
יסודשלדכניסהפי'להכיז"לורש"יכ"העלכ"ה

בעיואיהכיעבידבעיאיבקרנותדאזו'בתבאמה
אחריבערואניעכ"לבדבריוכמבוארהכיעביד

לע"דזוקושיאבעלרבהגבראמהאירבהמחילה
דאמרוקאמרבגמ'מדסתםלהדייקז"להרמב"ם

קראמשתעידבהכיה"טבתבאמתשהיארוחב
כניסהרוחבאמההתםואמרווטופחאמהמדכתיב

ביןה"טבתבאמתהויהכיכנסיותדבכלנראה
כניסתםתרוייהוסובבכניסתביןיסודכניסת
דפי'כו'הכישנאלאומ"שמה"טשהיאזובאמה
ואםיעשומה"טהקרנותכניסתלעשותירצושאם
ז"להרמב"םלדעתפי'הכייעשומו"טירצו

כניסתדהיינושפתהאלדגבולההודיענודהפסוק
יסודבכניסתאותםדיכניסולעיכובאינוהקרנות

נתנההתורהאלאה"טבתבאמתדוקאוסובב

ה"טבבתהכישנאדלאשירצוכמושיעשורשות
ונפקאהוימילתאחדאכלהו"טבבתהכישנאולא

עלכ"ההוידאזודאיה"טבבתיכניסוםדאםמינה
לכונסםירצוואםדמיושפירהמערכהמקוםכ"ה

אמותכ"דהמערכהמקוםודאיאזו"טבתבאמת
הכתובמ"שזהולפיוד"טאמותכ"דעלוד"ט

כ"דעלאמותכ"דוהיינוי"בהיהשהאריאלוהעיד
שםכמ"שד"טעלד"טגםלמנותחששולאאמות
אלאהקרנותכנסולאמזבחדאותומשוםהיינו
שפתהאלדגבולהנתונההרשותדהאו"טבבת
זהולפיו"טיכניסוםירצואםהקרנותכניסתדהוא
בתבאמתהקרנותשכנסועבודהכימזבחאותו
כ"דאלאהוילאהמערכהשמקוםמעידוע"זו"ט
היודאםנמיהכיואיןד"טעלד"טמלבדכ"דעל

הנביאמעידדהיהודאיה"טהקרנותמכניסים
אלאכ"העלכ"הדהיינווחציי"בוהאריאל

משוםו"טבבתשכנסוםמעשההוהדהכידמשום
לאיעשושירצוכמופי'שפתהאלגבולהדכתוב

העידזהעלו'בבתשנאולאה'בבתהכישנא
שכניסתולעולםכ"דעלכ"דהיוהמערכהשמקום

כדסתםה"טבבתשיהיולהםאחדדיןוסובביסוד
בגמ' וכאמור.

שםמ"שממנידעתופליאהליחזילדידיהאמנם
מייתיה"טבתבאמתמעיק'מנייהושיתוכ"תבגמ'
היתהעזרהותנןא'אמהעזרהלהרוחאכןאםלהו

האמהדחיקואמרבוחזרזוק'ובשבילי"שקפ"ז
דבכניסהלעולםזוהיאק'מאידק'י"שבגובההוא

היהכ"דעלשכ"דהכתובומ"שמדברהכתוב
כ"השיאמרזהלפיהיההראויומןהמערכהמקום

בתבאמההוומעיקראמינייהודשיתי"לכ"העל
מדויקהואכ"דעלדכ"דהחשבוןוהשתאה"ט

שי"אואמרטעהשהתנאק'משוםואיהטיבבהדק
די"לבכךמהי"בהםזהוכפיהעזרההויאמות
הק'לעילדהאתימהכ"כאינווזהדקלאהתנא

בפ'דקלאדהתנאנאמרדאםואמרזוכעיןג"כ
הוצרכודקראקו'ובשבילהכילומראיןודאי

דקלאהתנאאםתמיהדאיןכנראהבהםלחזור



וסובביסודדכניסתנימאה"נכןואםא'באמה
הויכ"העלשכ"המשוםואיה"טבבתוקרנות

י"לכ"דעלכ"דכתיבוהיאךהמערכהמקום
דמנהותנאה"טבבתהוימעיקראמינייהוששית
לומרנראהדיותרולעד"ןדקלאהעזרהאמות
א'באמהדקלאוהתנאה"טבבתהוומינייהודשית

מלומר שהפסוק לא דק ולא מנה ד"ט על ד"ט ודוק.

חשלאשהת'לומרנאהדיותרהאומריאמרואם
לאושהתנאמלומראמהשאינןכיוןט'ד'למנות
עדיןמ"מאחדאמהבחשבונווטעההואדוקנא
התנאבוחזראמאילהביןזכיתיולאממנינעלם
ורוחביסודדזהוהאמהדחיקבתחי'דקאמרממאי
איטפחיםה'בתבאמהדכניסתהסובבדזהואמה

הוההמערכהבמקוםיתירהאמהליהדפשמשום
ט'ה'מבתהיומעיקראאמותדד'למי'ליה

תנאק'משוםלומרא"אאמותשיתדבשלמא
אמההעזרהרוחאכןואםכ"ההיהאמותדקפ"ז
המזבחאמותשל"בכגוןהול"לברםלעילוכמ"ש

מה'היומהםוד'ט'ששהמששההיואמותכ"ח
אמהל"אביסודלמטההמזבחהיהולפי"זטפחים

מתוקןוהכלבדיוקוחשובצאובזהטפחיםוב'
ה'כשעלהט'וב'אמותל"אהיהדהמזבחדכיון
ל'הואבסובבלמעלהנמצאט'מה'אמהוכנס

וב'ט'מו'אמותכ"חהאופןבזהאמותל'עלאמות
טפחיםמה'אמותמה'למטהדהאטפחיםמה'

והםמכאןואמהמכאןאמהאמותב'וכשנכנס
ז"שכו'וב"טמו"טאמותכ"חהיסודנמצאמה"ט
הל'מןט'ה'וכנסג'עלהשלשיםסובבאמותנמצא
כןאםבסובבשהיומה"טושניםמו"טבא'שהיו

כ"חנמצאהסובבזהוט'ה'וכנסאמותג'כשעלה
ט'מה'שני'היוביסודשהיוכו'מןדהאמו"טאמות

לסובבאמותכ"חמכאןט'וה'מכאןט'ה'וכשעלה
כו'שהםלומרירצהאםהקרנותכניסתומקום

אמותכ"דהמערכהמקוםיהיהכןאםוסובביסוד
שהפ'תימהכ"כואינוט'וב'אמותכ"דעלט'וב'
הקרנותשכניסתלומריר'ואםט'ב'למנותחשלא
כ"דהמערכהמקוםהויואזטפחיםו'בתבאמההם

והתנאהפ'ומדוייקאמותכ"דעלשלמותאמות
אםלאותואמותכ"דהויהמערכהשמקוםשאמר

צ"לזהשלדרךואףכןאמ'לאלמהצ"עכן
אמותדד'כיוןט'ד'יותרהיאהעזרהשרוחב

תנאעללומרראוייותרעכ"זט'מד'היומהמזבח
דלאכיוןט'ד'למנותחשדלאהעזרהאורךדמנה

רש"ילפי'ביןבגמראדאסיקנאמלמאיאמההוי
ט'ד'למנותחשלאדהפ'ז"להרמב"םלפי'בין

אינוחשלאהתנאדאםמערכהשבמקוםיתרים
אלופיאקראאישיםאליכםמעתהתימהכ"כ

הדברעלולבכםדעתכםתנומכםבבקשהומיודעי
בהדק ותודיעוני קושט דברי האמת אתכם.

קצתבכתיבהחסרשהיההלשוןיתקןהמעייןה"ה
תיבות.

פריומ"ושכתבמהאמתבכתבהרשוםאתראיתי
פריעושהפריעץצופיםנופתדבריוהלוליםקדש

אליבאמסיקבתלמדי'ועונהבח'ערמגדים
אלוףהמשרהמרבהוכהלכהכעניןמשיבדהלכתא

יפההכלאתטיפהמאבדשאינוסידבורהתורה
השלםהח'לתורהפועלי'ורבץשיעץיעבץעשה

השלםהחכםששאלמהעליהיההיוואברהם
נכנסהחכמהבצלעשהיפההכלאתהתורהאלוף

נתנהחתומהתורההביתןגינתואלהחכמהלפרדס
חייםכמוהר"רליושנההעטרהמחזירבמתנהלו

מב"הפ"בז"להרמב"םמ"שעלזצוק"ליאודה
וצורתוהרבהמכוונותהמזבחמדותוז"לג'דין

כעיןהגולהבנישבנוומזבחמאישאישידועה
ולאמדתועללהוסיףואיןלהבנותשעתידמזבח

אמרינןקה"קדבפ'קשיםודבריוע"כממנהלגרוע
שישהרישישיםמזבחאףשישיםביתדמה

דאיןז"להרמב"םכתבאיךכןואםלהוסיף
שראיתשכתבכ"מהרבעלק'ויותרלהוסיף

שםז"להתוס'דהריכ"הדפ'מההיאז"להרמב"ם
להוסיףשישמכםוהעולהתי'כמהכתבוק"קבפ'

ע"כ.



קתנידבברייתאק'לגרועואיןשכתבמהגם
הרמב"םוכ"כמעכביןאיןוקומהורוחבדאורך

ניתןמדהדסו"סמרותי'וצ"עהפ'בסוףז"ל
באורךאמותמששיםביותרלהוסיףדלאלמזבח

שכתבוזהומאמהממנהלגרועולאוברוחב
מששיםיותרהיינומדתועללהוסיףואיןהרמב"ם

המערכהבמקוםאמהעלמאמהממנהלגרועולא
כו' ע"כ.

הרמב"םמדברימשמעשאינונראהלע"דאבל
כעיןהגולהבנישבנומזבחשכתבלפיכונתושזהו
מדתועללהוסיףואיןעשוהולהבנותשעתידמזבח

מזבחשלמדתועללהוסיףשאיןמדבריומשמע
המידהאותהעללהוסיףולאהגולהבנישבנו

ממזבחממנהלגרועאיןגםלהבנותשעתידבמזבח
פחותלאהמידהאותהדוקאאלאהגולהבנישבנו
עלאמהל"בהיההגולהבנישבנווהמזבחממנה
הרמב"םשלכונתואםאחרתועודזאתאמהל"ב
שראיתז"לכ"מהרבכתבאיךמרשכתבכמוז"ל

ראיהאיןדמשםהדםכיסוידפרקמההיאהרמב"ם
שנאמרואפילוקדשיםקדשימפ'להביאלוהיה

התוספותבעלישתירצוכמוז"לכ"מהרבשכונת
קמוסיףבגמראשאמרושמהקדשיםקדשיבפרק
ראיהמשםישששיםהמזבחהיהאםהיינוהבנין
מפרקמאמהלגרועאבלהבניןלהוסיףיכולשאינו
שאינולע"דנראהלכךראיהמשםאיןהדםכיסוי

למורייראהאםאבלהרמב"םמדבריכןמשמע
להוסיףואיןז"להרמב"םשכתבשמהנראהורבי

ז'בס'שפירשמההואממנהלגרועואיןמדתועל
ה"טוכנסטפחיםה'עלהוצורתומידתוהיתהוכך
דיסודוכניסהדיסודדגבהונמצאכו'יסודזהו

וכןה'בתבאמהדסובבכנסהוכןה'.בתבאמה
הרמב"םשכתבזהוה',בתבאמהדקרנותגובה
לפיידועהוצורתוהרבהמכוונותהמזבחמדותז"ל

לכךו'בתבאמהמהםוישה'בתבאמהמהםשיש
להוסיףאיןממנהלגרועולאמדתועללהוסיףאין

להוסיףיכולאינוה'בתבאמהשהםבמקום
ו'בתבאמהשהםבמקוםוכןו'בתבאמהולעשות

כתבלכךה'בתבאמהולעשותלגרועיכולאינו
קמוסיףהאדאמרהדםכיסויבר"פז"לכ"מהרב

עפריתנודאםמגובההיינובתוספותואמרוהבנין
יכולאינוביסודוכןהקרנותממעטהמזבחגביעל

העזרהבקרקעאבלמעכביןאלושכלכו'להוסיף
יכוליםששיםעדמששיםמזבחליפותרוציםאם

ולאה'בתבאמהשהואבמקוםיוסיףשלאובלבד
מהועללע"דהנראהזהוו'בתאמהבמקוםיגרעו

אמיתותלע"דנראהשניההקושיאעלעודשתירץ
הענין והאמת יורה דרכו.

לשוןעלבגמראמורישהקשההקושיאעלאמנם
מייתיה'בתבאמהמעיקראמיניהושיתתימאוכי
דד'למימרליהדהוהעזרהלהרווחאכןאםלהו

היהזהולפיכו'ה"טבתבאמהמעיקראאמות
ובזהטפחיםושניאמהל"אביסודלמטההמזבח

וב"טאמהל"אהיהשהמזבחדכיוןמתוקןהכל
לדרךואףעדכו'.מה"טאמהוכנסחמשכשעלה

כיוןטפחיםד'יותרהיאהעזרהשרוחבצ"לזה
יותרזהכלעםמה"טהיושבמזבחאמותדארבע

חשדלאהעזרהאורךדמנהתנאעללומרראוי
נראהלע"דהנהכו'אמההוידלאכיוןד"טלמנות

אומרהיהשאםלפיהתנאלומריוכלאינוזהשגם
עזרהלהרווחאכןאםבמקומההקושיאעדיןכן

כו'ושבעושמוניםמאהאורךהיתהעזרהכלדתנן
ומקוםאמהעשרהאחתישראלרגלדריסתמקום

ל"בהמזבחאמהעשרהאחתהכהניםרגלידריסת
אמהעשרהאחתאמהמאהההיכלכ"פאולםבין

מאהדוקאהחשבוןשזהנמצאהכפורתביתאחורי
לפישהריהיוהנאןטפחיםד'ושבעושמונים
שארבעוא"תושבעושמוניםמאהבדיוקהחשבון
בדריסתאומהמקומותאחדבמקוםהיוטפחים

אםכו'אולםביןאוהכהניםרגליאוישראלרגלי
טפחיםד'שיאמרדמתני'לתנאראויהיהכןהיה

כהניםרגליאוישראלרגליבדריסתהיואםהללו
פיעלשאףלמזבחדמהשלאכו'אולםביןאו

מוניןשכשאנולפילמנותחשלאיותרד"טשהיו
טפחיםששניידענובנוישהואכמוהמזבחמדות



אבלכו'בקרנותוב'ה'בתבאמהשהואלפיבסובב
צריךכזהודברמקוםבאיזהד"טידענולאבעזרה

ברור ע"כ זהו נראה לע"ד.



הלכה ה

ֵמֶהן.ֶאָחדָּכלּגַֹבּהַאּמֹותֶעֶׂשרֻּכָּלןְלֵהָעׂשֹותְוֶׁשָעִתידַהּגֹוָלהְּבנֵיְוֶׁשָעׂשּוְׁש�מֹהְוֶׁשָעָׂשהמֶׁשהֶׁשָעָׂשהִמזְֵּבַח
ַהּגֹוָלהְּבנֵיֶׁשָעׂשּוּוִמזְֵּבַחִּבְלַבד.ַהַּמֲעָרָכהְמקֹוםקֹוָמתֹו"ַאּמֹות"ְוָׁש�ׁשא)כז(שמותַּבּתֹוָרהַהָּכתּובְוזֶה

ְוֵכן ֶהָעִתיד ְלִהָּבנֹות ִמַּדת ָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו ל''ב ַאּמֹות ַעל ל''ב ַאּמֹות:

כסף משנה

(דףקדשיםקדשיבפרקוכו'.משהשעשהמזבח
דבריככתבןדבריםקומתואמותושלשתניאנ"ט:)

ונאמררבועכאןנאמראומריוסיר'יהודהרבי
כאןאףבארכושניםפיגובהולהלןמהרבועלהלן
כברוהלאיוסירביא"לוכו'בארכושניםפיגבהו
אשרהחצרשערמסךואתהחצרקלעיואתנאמר

מזבחאףאמותי'משכןמההמזבחועלהמשכןעל
סובבמשפתקומתואמותוג'ת"לומהוכו'אמותי'

מקוםעדולמעלהסובבמשפתופירש"יולמעלה
אמההקרנותוגובהאמותו'הימנוולמטההקרנות

יהודהרבילגבייוסיכרבידהלכהוידועעשרהרי
דף(מנחותהלחםשתיבפרקגמראדסתםועוד
במזבחקומתואמותוג'ופירש"ייוסיכרביצ"ו)

אמההזהבבמזבחרבועלהלןונאמרכתיבהנחשת
כאןאףקומתוואמתיםרבוערחבוואמהארכו
סובבמשפתוכו'אמותי'הריכארכושניםפיגבהו

אמותו'הימנוולמטההקרנותמקוםעדולמעלה
בפרקלקמןשאכתובבמהועייןאמההקרןוגובה

זה:

דמדותבפ"גמשנהוכו'.הגולהבנישעשוומזבח
(משנה א').

הר המוריה

המשכןדמלאכתבברייתאעי'וכו'.ושעשהמשה
איתאמשהשעשהבמזבחרקכןשםדאיתאפי"א
עשרגובהודהיהס"ליוסיור'דר"מפלוגתאשם

יעו"שאמותשלשגובהודהיהס"לור"מאמות
והנהר"מ.במקוםיהודהר'איתאב'נ"טובזבחים

יהודהר'נגדוביןר"מנגדדביןנפק"מאיןלדינא
דסתםמרןומש"כמרןועי'כידועיוסיכר'הלכה
הנהיעו"שיוסידר'כוותיהב'צ"זבמנחותגמרא

דמיירימשמעותשםנמצאלאכייראהשםהמעיין
דכתיבדשלמהבמזבחדמייריוי"לדמשהבמזבח
ד'ב'הימיםבדבריקומתואמותדעשרבהדיא
דביתאודיחזקאלבמזבחדמייריי"לאוא'פסוק
שםדמרש"יאמת(הןיהודהר'פליגלאדבזהשני

לזהאיןאבליעו"שדמשהאמזבחדקאימשמע
מיירידקאמשוםלרש"ידדחקוי"לואוליהכרח
הויכמההמזבחדגובהוקאמריחזקאלבבניןהתם

הכייחזקאלדבניןכ"כלופשוטומניןאמותכעשר
היהודאיאלאגובההכמההתםנזכרלאדהאהוה

והאכןהיהמשהשלמזבחדגםכיוןלופשוט
ע"כוכןולמעלהמסובבהיינואמותשלשדכתיב

ולמעלה.הסובבמשפתשלשגובהוהיהביחזקאל
ביחזקאלפי'בעצמוז"לרש"יכיראיתישובאמנם

התחתונההעזרהעדהארץומחיקי"ד.בפסוקמ"ג
עדהקטנהומהעזרהאחתאמהורחבאמותשתים

האמה.ורוחבאמותארבעהגדולההעזרה
הקרנותולמעלהומהאראלאמותארבעוההאראל

היסודמןהארץומחיקוז"לופירש"יארבע.
מלבןגגעדהתחתונההעזרהעדהארץ.מקרקע

עולמיםבביתכןהיהולאאמותשתיםהראשון.
אמהוגובהול"בעלל"בשלמלבןמביאשנינושם

השנימלבןכשהניחאחת.אמהורוחבשתים.וכאן
נמצאשלשיםעלשלשיםהשנימלבןהיהעליו

עלההריהיסודוהואאמהסביבסביבלוכניסה
עדהקטנהומהעזרההיסוד.זהאמהוכנסשתים

עדהתחתוןמלבןמגגאמותארבעהגדולההעזרה
היאהאמהורחבגובה.אמותארבעשעלי'מלבןגג



סובבזהואמהוכנסארבעעלההסובבכניסת
שתיםאלאגובהושאיןלפיקטנהקוראוהתחתון
המזבחגגגובההואוההראלגובה.ארבעוהעליון

אלאהיהלאהעולמיםובביתולמעלההסובבמן
בניןמזבחשלגובהוהיהולפ"זעכ"לשלשגובהו

ב'היסודהיינוהקרנותלבדאמותעשרהיחזקאל
ולאהקרנותעדד'ומשםששההריד'הסובבועד

עד בכלל.

דקאיבש"סמבוארלכאורהכיקצתצ"עובאמת
שםומבוארקראימיירידביהדיחזקאלמזבחעל

שםהגר"אבפי'וראיתיהקרנותעםעשרדהיה
דמהדפי'רקובסובבביסודכרש"ינמיפי'דהוא

הקרנותגובהעםהיינואמותארבעוההראלדכתיב
ולמעלהומהאראלדכתיבלרישיהפי'פסוקדסוף

גובהוהיההקרנותעםר"להיינוארבעהקרנות
גובהןהיהדכלםכאןרבינוכמש"כוהיינוארבע
אליבאדמסיקא'נ"גדזבחיםמהש"סוכ"מבשוה
סעי'ל"טסי'לקמןכדאיתאכוותיהדהלכתאדרבי
תחתתופסה"קאמותארבעוההראלדהאיכ"ו

הקרנותגובהעםאמותה'דהיינואמותד'הקרנות
לעייןישאךהמזבח.חצידהויהמפסיקחוטדשם
עיקרדכלזהלהש"סמנ"לא"כהגר"אלפי'

ההראלוכיקושייתומשוםאלאאינוהוכחתו
אמנםמידי.ולאקשהלאהגר"אולפי'אמותארבע

לסתוםלהפסוקליהדלמהבנקלליישבישזה
תרתינשמעלשוןמיתורודאיאלאלפרשוהדר
קשהוודאילכאורהז"ללרש"יאולםוק"ל.

להםבחרוזהמטעםואולילק"מ.הש"סדקושיית
עוליבניןונמצאבכתובאחרפי'והגר"ארבינו
בשבתוע"עודו"ק)יחזקאללבניןממששוהגולה
היהמשהשלדמזבחיוסיכר'מבוארשםא'צ"ב
דקאמרב'ב'בעירוביןוע"עיעו"שאמותעשר

הכתףאלאמהעשרהחמשקלעיםכתיבכיואב"א
חמשוקומהכתיבוהאגובההדכתיבהואבגובהה

כר'והיינווכו'ולמעלהמזבחמשפתההואאמות
בד"הב'נ"טבזבחיםוהתוס'ברש"ייעו"שיוסי

אמהט"וקלעיםאב"אכךגרסיוכו'קלעיםואומר

קלעיםמשפתאמותחמשברוחבוקומהכתיבוכי
יעו"שיוסיכר'והיינוהיטיביעו"שולמעלה
בעירוביןדרש"יקמאדללישנאאמתהןהיטיב.
אתילאיעו"שולמטהקלעיםמשפתההואדגרס

השיגכבראבלהיטיביעו"שיהודהדר'אליבארק
דהתוס'ואףעוכליבמאהלהומחיע"זרש"י

דמגובההופי'ז"לדרש"יקושיאתירצובזבחים
התוס'ופירושגירסתמ"מהיטיביעו"שפריךנמי

אינו אלא אליבא דר' יוסי והבן.

הש"סבגליוןמש"כעללהעירבאתיאגב(ובדרך
שערמפתחלילפולר"יוביןוז"להתםבעירובין

דמהר"יעלקושיאדמהלפרשידעתיולאהחצר
האהאולםמהלימודיותרהחצרמפתחללמודנוכל

פרכינןומזהמעשרהיותררחבהיהמהאולםגם
הרוחבעלפליגדר"ימזהומוכחיאח"כבאמת
החצרמפתחליליףלר"ילמינקטשייךאיךעכ"פ

והלימודמהאולםמהילפותאבזהעדיפותמה
וצ"עמעשריםיותרגבוהלעניןצריךהאמהאולם

בזבחיםהתוס'קדמוהוכברהלאעליווצ"עעכ"ל
עלהשיגוזהומטעםז"לרש"יעלזובקושיאשם

מגובההרקהיאדהקושיאופי'יעו"שז"לרש"י
מפתחרקמהיכלולאמאולםלאלמילףלןדלית

שתירץשםבעירוביןבריטב"אועי'יעו"שהחצר
לאדר"ילהש"סליהדמשמעוכתבהתוס'קושיית

הרוחבלעניןאבלהגובהלעניןרקמאולםיליף
יותרארחבפליגמדלאהיכלשלמפתחוג"כיליף

ההיכלמפתחאדילפישפירפריךולכןמעשר
לפיוהנההיטיב)יעו"שהחצרשערמפתחלילפו

ישלכאורהעשרהגובהןהיודכולםדמסקינןמאי
מדתד"הא'ס"בבזבחיםהתוס'למש"כראיה
קדשיםבצאןעיי"שמעכבקומתודמדתוכו'ארכו
די"לכ"כמוכרחאינולכאורההצ"קפי'כיואם
אבניןמוסיףזהמיקריבניןבשעתנעשהשלאדכל

א'ק"דעירוביןעי'בכתבדהכלמקראומקשה
ד"הב'פ"גחוליןבתוס'וע"עיעו"שב'נ"אוסוכה

שכתבע"דדחוליןהתוס'לפרשוישוכו'מוסיףקא
זבחיםבתוס'וע"עוהבןהיטיביעו"שכאןהצ"ק



לקמןועי'כהצ"קמבוארוכו'מזבחאףד"השם
ראיותעודמאמהד"השםלקמןועי'י"זהלכה

דהלכה כר' יוסי.

ולמעלהסובבמשפתהיינווכו'.המערכהמקום
ושםח'ז'הלכותלקמןועי'בש"סדאיתאוכמו

יבואר אי"ה.

(יחזקאלבכתובמבוארוודאיזהוכו'.ארכומדת
בשתיםאורךעשרהשתיםוהאריאלט"ו)מ"ג

זבחיםועי'רבעיוארבעתאלרבוערוחבעשרה
יעו"שמ"אפ"גומדותב'צ"זמנחותב'נ"ט

היטיב.

כרוב ממשח

אחדכלגובהאמותי'וכו'משהשעשהמזבח
ב'נ"טדףקדשיםקדשיבפ'יוסיכר'פסקמהם.

וכןכ"ממרןכמ"שיהודהר'לגביכר"ידהלכה
מקוםדאמריוסףר'דעתס"בדףשםמשמע

נראהוכןאמהעלאמהמשהשלדמזבחהמערכה
יוסיכר'ודאיוהיינוגוריאברחמאר'דעתשם

ו'עלו'היהדמשההמערכהמקוםיהודהדלר'
כדאיתא התם בגמ' דף נ"ט ב' עיי"ש:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

גמראדסתםועודמשה,שעשהמזבחבכ"מ,
עליושכתבתימהעי'יוסי.כר'הלחםשתיבפ'

בס"ד בזבחים (ס"ב ב').

קרית ספר

אמותעשרכולןלעשותושעתידשנעשוהמזבחות
מקוםקומתואמותושלשבתורהשכתובוזה

רבועלהלןונאמררבועכאןדנאמרבלבדהמערכה
ואמתיםרבוערחבוואמהארכואמההזהבבמזבח
כאןאףבארכושניםפיגובהולהלןמהקומתו
וגו'אורךאמותחמשדכתיבבארכושניםפיגובהו

עומדכהןאיפשרתימאולאגובהאמותעשרהרי
אותורואיםהעםוכלבידוועבודההמזבחגביעל

אלאחצרשלהקלעיםהיקףגובהדאיןמבחוץ
ואתדכתיבאמותחמשוקומהכדכתיבאמותחמש
המשכןעלאשרהחצרשערמסךואתהחצרקלעי
שצריךהואגובהאמותעשרמשכןמההמזבחועל

גובההוהדהכיסביביוחצרשלהקלעיםשיהיו
מזבחאףהקרשאורךאמותעשרדכתיבהמשכן

עשרהחמשדקלעיםאמותעשרלבדהקףצריך
ומהבידוועבודהכהןיראהשלאגבוהיןהיואמות

המזבחמןלמעלהאמותחמשוקומהלומרתלמוד
דכתי'קומתואמותושלשאמותחמשגובהןהיה

מקוםעדולמעלהסובבמשפתהיינובמזבח
אמההקרןוגובהאמותששההימנוולמטההקרנות

וכןהגולהבנישעשוומזבחכדאמר'עשרההרי
דעדל"בעלל"בורחבןארכןמדתליבנותהעתיד
דלאאלאלעילכדילפי'להוסיףיכוליןהיוששים

הוצרכו.



הלכה ו

ַאּמֹותָּכלּוְׁשָארְטָפִחים.ִׁשָּׁשהַּבתְּבַאָּמהּוֵמֶהןְטָפִחיםֲחִמָּׁשהַּבתְּבַאָּמהֵמֶהןַהִּמזְֵּבַחּגַֹבּהֶׁשלַאּמֹותֶעֶׂשר
ַהִּבנְיָן ְּבַאָּמה ַּבת ִׁשָּׁשה ְטָפִחים. ְוגַֹבּה ָּכל ַהִּמזְֵּבַח נ''ח ְטָפִחים.

כסף משנה

דכליםבפי"זוכו'.המזבחגובהשלאמותעשר
בתבניןשלאמהאומריהודהרביתנןי')(משנה

שתיבפ'להומייתיה'כליםושלטפחיםששה
דכתיבקראעלהומייתיצ"ז)(דףבמנחותהלחם
וחיקוטפחאמהאמהבאמותהמזבחמדותואלה
זרתסביבשפתהאלוגבולהרוחבואמההאמה
סובבזהרוחבאמהיסודזההאמהחיקוכו'האחד

ופירש"יהקרנותאלווכו'סביבשפתהאלוגבולה
וטפחאמהאמהבאמותהעולה.מזבחהמזבחמדות

דאמותיווטפחאמהמאמותיויהאבינוניותבאמות
וטפחאמהששהשלליהדהוהחמשהבשלוהן

אומראניאמותבאלוכלומרהאמהוחיקבאלו.
אלויסוד.דהיינוהאמהוחיקחמשהבנותשיהו

מודדהאבןדמאמצעיתהאחדאמהזרתהקרנות
אמהחציזרתכלאמהדהיינורוחלכלזרתוהויא
כניסהרוחבאמהבגובהההאמהחיקהתםומסיק

שמןאמהאותהבגובהההאמהחיקופירש"י
כניסהרוחבואמהה'.בתבאמההיסודועדהרצפה
באמהדיסודכניסהאבלה'בתבאמהדסובב

דקרןדגבהוסביבשפתהעלוגבולהבינונית.
אמרינןדכימפרשרבינואבלעכ"ל.ה'בתבאמה
ביןדיסודביןקאיכניסותאשתיכניסהרוחבואמה

כיולפ"זטפחיםה'בתבאמהדתרווייהודסובב
סובבזהרוחבאמהיסודזההאמהחיקקתני

כניסהלאפוקילאובגובהההאמהחיקואסיקנא
לאשמועינןאלאה'בתבאמההוינמידכניסההיא

במסקנאקאמרוכידאתאהואה'בתבאמהדגובהה
ביןדיסודכניסהביןהיינוכניסהרוחבואמה

כניסה דסובב:

אמרינןהכיטפחים.נ"חהמזבחכלוגובהומ"ש
י'המזבחשגובהשנתבארמהע"פבגמראהתם

היסודאמותזולתטפחיםו'בתאמהוכלאמות
וכךומ"שטפחים.ה'בנותשהםהקרנותואמות
טפחיםה'וכנסטפחיםה'עלהוצורתומדתוהיתה

המזבחתנןא')(משנהדמדותבפ"גוכו'.יסודזה
יסודזהאמהוכנסאמהעלהל"בעלל"בהיה

נמצאהסובבזהאמהוכנסה'עלהל'עלל'נמצא
מזהואמהמזהאמההקרנותמקוםכ"חעלכ"ח

אמההכהניםרגליהילוךמקוםכ"ועלכ"ונמצא
המערכהמקוםכ"דעלכ"דנמצאמזהואמהמזה

אמהעלהצ"ז:)(דףהלחםשתיבפ'עלהואמרינן
ושנישלשיםל'עלל'נמצאיסודזהאמהוכנס

הוילאדיסודדכניסהכיוןכלומרהוייןטפחים
ותומכאןוטפחמכאןטפחפשוה'בתבאמהאלא
כ"חעלכ"חנמצאסובבזהואמהוכנסה'עלה
לאאמההוידלאדכיוןאלאהויטפחיםוד'כ"ח

אמההוידלאכיוןדאמרינןדהאואע"גליהחשיב
כנסההאמהדחיקדס"דלמאיאתמרליהחשיבלא

נתבארכברכגבהההאמהדחיקאסיקנאהכיובתר
בתבאמהדיסודכנסהנמידלמסקנאסוברשרבינו

פ"גהמשנהבפי'רבינושכתבוזהוטפחיםה'
ושניל'הואל'עלל'נמצאשאמרמהדמדות
ה'אלאכנסשלאלפיטפחיםושניל'עלטפחים
כ"חעלכ"חנמצאאמרוכןשביארנוכמוטפחים

הטפחיםמנהלאשהואאלאטפחיםוד'כ"חהיינו
חשיבלאאמההוידלאכיוןמאמהפחותשהוא

דהאאע"גכלומרעכ"ל.קייםהמאמרוזהליה
למאיאתמרליהחשיבלאאמההוידלאדכיון
אמרינןדאסיקנאלמאידגםקייםמאמרהואדס"ד
לומרצריכיןאנורש"ילפירושדאפי'ודעהכי.

דסובבכניסהלמסקנאגםדהאדוקאלאודמתניתין



נמצאקתניכיע"ככןואםטפחיםה'בתבאמה
ושניכ"חעלטפחיםושניכ"חהיינוכ"חעלכ"ח

ליהחשיבלאמאמהבצירדהוידכיוןאלאטפחים
ה'בתבאמההוינמידיסודדכניסהרבינוולדעת
להו.חשיבדלאטפחיםד'ליההוהטפחים

אמהכ"דעלטפחיםוד'אמהכ"דרחבוובהשגות
הםטפחיםהד'כיכןאינואוליא"אטפחים.וד'

פשוטודברעכ"ל.המזבחמדפניהקרנותכניסת
למהשכןוכלטענהאינהאולישטענתהוא

דוקא.לאוכ"חעלכ"חנמידלפירש"ישכתבתי
דבסמוךמתניתיןעלשמעיהה"רבפירושוכתוב

הכניסותאמהוכנסה'עלהאמהוכנסאמהעלה
שלאהקרנותמקוםזהשלשעלהאבלבמשנהשנה
כתובותג'ואותןחשיבקאלאכניסהשםהיה

ולמעלהסובבמשפתקומתואמותוג'במקרא
לרביקדשיםקדשיבפרקדאמרינןכלומרעכ"ל.

קומתואמותוג'דכתיבדמאיכוותיהדנקטינןיוסי
לעילשכתבתיוכמוולמעלהסובבמשפתהיינו

כתובשהיהמצאתיובסמ"גהקרנותמקוםוהיינו
אמותה'עלהבמשנהגורסשהואעצמהבמשנהכן

מקוםזהואמהוכנסג'עלהסובבזהואמהוכנס
אמותעשרהריאמהקרןכלוגובהכלומרהקרנות

רבינובדברילהגיהיששכןוכיוןהמזבחגובה
עלטפחיםוד'אמהכ"חרחבוונמצאמ"שאצל
לקרןוכונסטפחיםי"חעלהטפחיםוד'אמהכ"ח
וכךקרנותד'לכלמרובעחלולבניןהי"חשלזוית

ה'קרןכלגובהרבינוומ"שמוגה.בספרמצאתי
נתבאראמהעלאמהקרןכלוריבועטפחים
שםמתוכןהיוחלולותהקרנותוד'ומ"שבסמוך.
קרנותשלאבניםכהנאא"רנ"ד:)דף(זבחים
מזבחכזויותכמזרקומלאושנאמרהיוחלולות

דמחיתאלארחמנאאמרשלמותאבניםנמיהכא
מזבחשלקרנותופירש"יליהושקילמתותיהמידי

בארבעתןעמוקיםנקביםנקוביםהיוחלולות
כזויותכמזרקלתוכו.ויבלעהחטאתדםשיפול
מידידמחיתבמזרקים.ישקיבולביתאלמאמזבח

חלוקיביןנתןדקיםוקסמיםמקלותמתותיה

בנקביםמקומותונשארוהוציאםוכשיבשהאבנים
חלולים ולא הוצרך לפגום פגימות לנקבים.

משנה למלך

המזבחגובהשלאמותעשרז)להלכהגם(שייך
ומוספיןתמידיןמהלכותפ"בלקמןהראב"דוכו'.

הד'כיכןאינואוליהראב"דמ"שודו"ק.ז'דין
בפרקעייןהמזבחמדפניהקרנותכניסתהםטפחים

והתוספותרש"ישכתבומ"ה)(דףוערבהלולב
לפניםמשוכיםהיולאשהקרנותרבינוכדברי
כלום:

הר המוריה

הבאיםבסעיפיםלקמןיבוארזהוכו'.באמהומהן
לפנינו כל שרש דבר אי"ה.

ישועות מלכו

בפי"זמאירכר'לפסוקרבינודעתוכו'.אמותי'
והאששהבתבאמותדכליםאמותדאפי'דכלים
עלעצמושסמךנ"ליהודהדר'לגביכר"מדפסק

עשרהגבהודארוןע"ב:יומאיהודהדרבמימרא
היהיהודהדלר'כר"מוהיינוכפורתבהדיומשהו
ועייןדסוכהבפ"קכדאמרןופלגאח'גובהו

ע"זעמדהואשגםמהדו"קביהודהנודעבתשובות
מדוע פסק רבינו כר"מ ולפענ"ד נכון כמ"ש.

אמותדלר"מלתוספתאשהעתיקכליםבר"שועיין
בפ"קתנןדבהדיאותימהה',בתבאמתכלאיםכל

ועודששה.בתבאמתכלאיםדאמותדעירובין
וקרןהזהבדמזבחדאמותבתוספתאהתםתניא

דהריתימהזהוגםששהבתבאמותהיווסובב
מזבחושלששהבתבאמותדכלאיםתנינאאיפכא

הזהב בשל חמשה ועל כרחך ט"ס בתוספתא:



קרית ספר

חוץששהבתבאמההמזבחגובהשלאמותעשר
דעלהחמשבתבאמתדהווקרןואמתיסודמאמת
חמשהעלהיסודזהוחמשהוכנסטפחיםחמשה
זהוטפחיםחמשהוכנסטפחיםשלשהשהםאמות
המזבחכרכובתחתאותהונתתדכתיבסובב

המזבחכלאתשמקיףהסובבהואכרכובמלמטה
שהםאמותשלשהסובבמןהמערכהמקוםוגובה

אמותכ"דהמערכהמקוםרוחבנמצאטפחיםי"ח
אמהשחסרנואחרטפחיםוד'כ"דעלטפחיםוד'

רגליממקוםסביבואמההקרנותממקוםסביב
אישידועשהיאהואזהותבניתוצורתהכהנים

והתבניתהצורהוהיארבינומשהעדמאיש
המזבחמדותואלהדכתיבהעתידבבניןשנתפרשה

רוחבואמההאמהוחיקוטופחאמהאמהבאמות
המזבחגבוזההאחדזרתסביבשפתהאלוגבולה

וטפחאמהאמהבאמותהעולהמזבחהמזבחמדות

בינוניתשהאמהאמהבאותןיהיההמזבחמדת
חמשהבתאמהשעלההריוטפחאמהמהןתחזיק
כלומרהאמהוחיקכדכתיביסודשהואטפחים

האמהחמשבנותשיהואומראניהאמותבאלו
שהואשםעלוחיקכדאמר'אמהדעלהיסודדהיינו

רוחבואמהמלמטהמזבחשלותיקונוחיקוייו
שפתהאלוגבולהחמשבתודסובבדיסודכניסה
מדותשארוכלחמשבתבאמהדקרןגובהוסביב

שתיפרקפירשז"לורש"יששבתבאמההמזבח
אלאקאילארוחבדאמהערוביןוברישהלחם

ששבתדהואדיסודאכניסהלאדסובבאכניסה
מההכיול"שהכיל"שגרסאיתישבולדבריו
דכניסהדקאמרז"להרבלדברימתישבתשאינה
עלאמהקרןכלורבועחמשבתבאמהנמידיסוד
אמהעלאמהרבועדהוההזהבדמזבחדומיאאמה

אלמאהמזבחבזויותבמזרקומלאודכתיבוחלול
קיבול יש במזרקים בזויות המזבח.



הלכה ז

ּוְׁשנֵיַאָּמהְׁש�ִׁשיםרַֹחבנְִמָצאיְסֹוד.זֶהּוְטָפִחיםֲחִמָּׁשהְוָכנַסְטָפִחיםֲחִמָּׁשהָעָלהְוצּוָרתֹו:ִמָּדתֹוָהיְָתהְוָכ�
י''ח[ָעָלהסֹוֵבבזֶהּוְטָפִחיםֲחִמָּׁשהְוָכנַסְטָפִחיםְׁש�ִׁשיםָעָלהְטָפִחים.ּוְׁשנֵיַאָּמהְׁש�ִׁשיםרַֹחבַעלְטָפִחים
ַאָּמהְוֶעְׂשִריםְׁשמֹונֶהַעלְטָפִחיםְוַאְרָּבָעהַאָּמהְוֶעְׂשִריםְׁשמֹונֶהָרְחּבֹונְִמָצאַהַּמֲעָרָכה]ְמקֹוםזֶהּוְטָפִחים

ּוְמקֹוםְקָרנֹות]ַאְרַּבעְלָכלְמֻרָּבעָחלּולִּבנְיָןַהי''חֶׁשלזִָויתְלֶקֶרןְוכֹונֵסְטָפִחיםי''ח[ָעָלהְטָפִחיםְוַאְרָּבָעה
ָרְחּבֹוַהַּמֲעָרָכהְמקֹוםנְִמָצאָסִביב.ַאָּמהַהּכֲֹהנִיםַרגְֵליְמקֹוםְוֵכןָסִביב.ִמּזֶהְוַאָּמהִמּזֶהַאָּמהַהְּקָרנֹות

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ְוַאְרָּבָעה ְטָפִחים ַעל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ַאּמֹות ְוַאְרָּבָעה ְטָפִחים:

כניסתהםטפחיםהארבעהכיכןאינואוליא"אוכו'.אמותוארבעעשריםרחבוהראב"דהשגות
הקרנות מדפני המזבח:

משנה למלך

הואמדבריוהנראהכו'.וצורתומדתוהיתהוכך
חיקאלאהלחםשתיבפרקדאמרינןדמאידס"ל
גובהלמעטאלאכניסהלמעוטילאובגובהההאמה
היהגובהןוהקרנותבינוניתבאמהשהיהדסובב
ס"לרש"יאבלבינוניתאמהורוחבןטפחיםחמשה

רוחבןביןוהקרנותבינוניתבאמהדיסודדכניסה
בפרקפירשוכןחמשהבתאמההיאגובהןבין

מאיזהולפיד')(דףדעירוביןובפ"קהלחםשתי
עשריםעלוששעשריםנמצאבגמראדאמרינן

וארבעהוששעשריםהוידכ"עאליבאושש
אלאטפחיםוארבעהוששעשריםעלטפחים

דסובבמכניסההםטפחיםהארבעהשלרש"י
וסובבדיסודמכניסההםולרבינוהקרנותורוחב
לרש"ישלשיםעלשלשיםנמצאדאמרינןומאי
ל'עלטפחיםושניל'הויולרבינוכמשמעוהוי

לאלרש"יכ"חעלכ"חנמצאדאמרינןומאיוב"ט
ליוקשהטפחיםבארבעהדקלאולרבינובב"טדק
הטפחיםיתורלרבינותיקשידלאשכתבמרןעל

דלאדכיוןמשוםדמדותבמשנהנזכרושלאשכתב
רש"ילפירוששאףוכתבליהחשיבלאאמההוי

הוילכ"עדסובבכניסהשהריכןלומראנוצריכים
עלכ"חנמצאדקתנימאיוא"כחמשהבתבאמה

אלאטפחיםשניליהאייתרדהאדוקאלאוכ"ח

וסובבדיסודכניסהמשוםבארבעהדקלאדלרבינו
נמצאדאמרינןמאיהביאלאדאמאיוקשהע"כ.
טפחיםבארבעהדקלאלרש"ידאףכ"ועלכ"ו

חמשהבתבאמההיוהקרנותרוחבלרש"ישהרי
לאהמסקנאדלפיהלחםשתיבפרקרש"יכתבוכן
ממאיליקשהרבינוועלטפחיםבארבעההתנאדק

שנאלאסביבשפתהעלגבולהבגמראדאמרינן
דכיוןניחאלרש"ידבשלמאהכישנאולאהכי

מצינוא"כבינוניתבאמההיהדיסודדכניסה
חמשהבתבאמההיוהקרנותרוחבדאףלמימר

בשנידקלאדהתנאאמרינןאיביןחילוקדאין
אמההוודלאכיוןטפחיםבארבעהכמוטפחים
היהוסובבדיסודדכניסהדס"ללרבינואבלשלמה
דרוחבלמימרלןאיתע"כחמשהבתבאמה

נמצאכןלאדאםבינוניתבאמההיוהקרנות
וההראלכתיבוקראאחתבאמהדקלאשהתנא
עודכו'.רוחבעשרהבשתיםאורךעשרהשתים
וד'אמהכ"דהמערכהמקוםנמצארבינוכתב

דכתיבוהאע"כטפחיםוד'אמהכ"דעלטפחים
דהוידמשמערבוערוחבבי"באורךי"בוההראל

קאלאטפחיםנמידקראלומרישכ"דעלכ"ד
אלאהיתהלאקראמהאיהגמראוקושייתחשיב

חמשהבתבאמההיוהכניסותדכלהס"דלפי
ובשלמאכ"העלכ"ההיההמערכהדמקוםונמצא

וטפחיםהיהכמהוסובביסודחשיבדקאבמשנה



לאהמערכהמקוםאלכשבאהכימשוםמונהאיננו
לאמההטפחיםשנצטרפואףטפחיםהב'חשיב
הוההמערכהמקוםאלאחשיבדלאבקראאבל
שישכיוןוחציי"בעלוחציי"בשהםלמימרליה

לפיאבלרוחבואמהאורךבאמהלטעותמקום
אבלטפחיםלהזכירחשלאדקראאמרינןהמסקנא
קרנותכניסתהםטפחיםשהד'כתבהראב"ד

אפילודקלעולםדקראדס"לנראההמזבחמדופני
דקלאדתנאאמרינןבמשנהודוקאבטפחים
היוכניסותכולהודלעולםמתרץדלאוהאבטפחים

הקרנותשכניסתאלאס"דוכדקאחמשהבתבאמה
תנילאדאמאיתיקשידא"כמשוםהואאמההיה
וסובביסודגביוכדתניאאמהכנסקרנותגבי

הקרנותכניסתטפחיםד'אלאהוילאאיובשלמא
דלאוכמוחשיבלאאמההוידלאכיוןלומראפשר
קאמרדלאוהאהמערכהמקוםגביטפחיםחשיב

אלאחמשהבתבאמהכניסותכולהודלעולם
ארבעהאוטפחיםשניהיההקרנותשכניסת
ד'אוטפחיםוב'כ"דהמערכהומקוםטפחים
משוםהואטפחיםד'אוטפחיםוב'כ"דעלטפחים
במקוםדהיהאיתאדאםבדוקאהואלעולםדקרא

לאשמועינן.למקראליההוהטפחיםהמערכה
הללוהראב"דדבריעלשכתבלמרןוראיתי
שכתבתילמהוכ"שטענהאינהאולישטענת

מהולפיע"כ.דוקאלאוכ"חעלכ"חנמידלרש"י
נמידהראב"דרש"ימדבריכללטענהאיןשכתבנו

ליהסביראבקראאלאדוקאלאודבמשנהמודה
דליכא למימר לאו דוקא וכמו שכתבנו:

אבן האזל

המזבחגובהשלאמותי'ו)להלכהגם(שייך
ו'בתבאמהומהןטפחיםה'בתבאמהמהן

ו'בתבאמההבניןאמותכלושארטפחים
היתהוכךטפחים.נ"חהמזבחכלוגובהטפחים
זהוטפחיםה'וכנסטפחיםה'עלהוצורתומדתו
ל'עלטפחיםושניאמהל'רוחבנמצאיסוד,
וכנסטפחיםשלשיםעלהטפחים,ושניאמה

זהוטפחיםי"חעלהסובב,זהוטפחיםחמשה
אמהועשריםשמנהרחבונמצאהמערכהמקום

עלהטפחיםוד'אמהכ"חעלטפחיםוארבעה
בניןהי"חשלזויתלקרןוכונסטפחיםי"ח

הקרנותומקוםקרנותארבעלכלמרובעחלול
רגלימקוםוכןסביב,מזהואמהמזהאמה

רוחבוהמערכהמקוםנמצאסביבאמההכהנים
עלטפחיםוארבעהאמהוארבעהעשרים

עשרים וארבעה אמה וארבעה טפחים.

וכו'אמהוארבעהעשריםרחבוהראב"דהשגת
כניסתהםטפחיםהארבעהכיכן,אינואוליא"א

הקרנות מדפני המזבח.

מבוארלפירש"יהסוגיאבמסקנתצ"זדףבמנחות
כתבוהרמב"םו',בתבאמההואהיסודדכניסת

מפרשדהרמב"םהכ"מוכתבה',בתבאמהדהוא
אמהבגובהה,האמהחיקאלאבמסקנאדאמרדמה

עלרקהואדכניסהכפירש"ידלאכניסהרוחב
ולפידיסוד,כניסהעלגםדקאיאלאהסובב,כניסת
זהרוחבואמהדאמריוחנןכר'דלאהואדבריו
כר'בסתמאנמיאיתאד'דףובעירוביןסובב,
דאמרלהאפי'איןהרמב"םלשיטתוהנהיוחנן,
דהכונההכיול"שהכיל"שהקרנותאלובגמ'

ולדעתוה',בתבאמההקרנותמשךדגםדאפשר
וכתבהמערכה,למקוםיתראמההוידא"כא"א
לאובדק"סזה,גורסאינודהרמב"םנתןהחק

איזהופ'בזבחיםתודהוהזבחאחרת,גירסאנמצא
דכלוהכונה"הכא"גורסדהרמב"םכתבמקומן

טובא,דחוקוזהה'בתבאמהגובהןהי'קרנותהד'
בכלודאיהואקרנותאלודאמרכיוןדבפשיטות

הכאל"שלשוןע"זנופלדאינוועודקרנות,הד'
ול"ש הכא.

הראב"דלד'מקודםנבואהרמב"םדעתולבאר
כניסתהםטפחיםהארבעהכיכןאינואולישכתב
אולישטענתזהעלכתבוהכ"מהקרנות,מקום
נמידלפירש"ישפירשתילפי"מוכ"שטענהאינה



הכ"מעלתמהואניעכ"ל,דוקאלאוכ"חעלכ"ח
ד'דבאמתטענהאינהאולידטענתרקשכתב

דשו"טהסוגיאכלהיפוךשהםתמוהיםהראב"ד
דכניסהדסובבואמהדיסודדאמהדסברבהא

ולדברידמדות,ממתני'זהעלופריךה',בתבאמה
דסברלפי"מבסוףדפריךבמהוגםלק"מהראב"ד

צריךלמהה'בתבאמהג"כברחבןדקרנותדאמה
הםטפחיםהד'דהאיוחנן,כר'דלאלשנוייהגמ'

לאאמההוידלאכיוןטפחיםוהב'הקרנותכניסת
להכידאתאןכיוןועודמעיקרא,כדאמרחשיב

נאמרא"כהמזבח,לדפניבשוהאינםדהקרנות
דכניסה הי' ג' טפחים ולק"מ.

בסוףדמסיקדמהכהכ"מנפרשדאםדכיוןונראה
עלביןיסודעלביןהואכניסהרוחבדאמההסוגיא

יותרלפרשנוכלא"כיוחנן,כר'דלאהואסובב
רוחבאמהבגובהההאמהחיקאלאדמסיקדמה

היסודעלוהיינוהאמה.חיקעלהכלדהואכניסה
הוארוחבואמההיסוד,גובההואהאמהדחיק
באמותכללנכלללאהסובבאבלהכניסה,רוחב

חשיבקאולאטפחיםד'אלאהויולאה'בת
הכי,ול"שהכיל"שדאמרמהומיושבוכפירש"י,

סובריםוהראב"דהרמב"םאבללפירש"י,כמו
יוחנןדר'האמייתידעירוביןדגמ'דסתמאדכיון

נקטינןלכןדרבא,אליבאדברייתאבשינוייא
ומפרשיםיסודהואהאמהדחיקיוחנןכר'להלכה

דזהרוחבואמהבכניסהביןבגבההביןדזהו
נפרשדלאע"כוממילאבכניסה,אלאאינוהסובב

אלוסביבשפתהעלדגבולהדמנחותכהסוגיא
יותרהוידא"כברחבןביןבגבהןביןהואהקרנות

הוזכרדלאוטעמאגבהןעלרקדזהאלאאמה
ודוקאאמהורחבןבארכןהקרנותדמשךבקרא
נ"טדףבזבחיםיוסילר'למודלנוישבגבהן

מיירילאולכןאמות,עשרדהמזבחכוותי'דקיי"ל
קרא אלא בגבהן.

דמנחותהסוגיאדפליגיבטעמאלומרנוכלולפי"ז
משוםיוחנן,כר'דלאומסיקדעירוביןהסוגיאעל

יהודהור'מאירדר'אליבאאזלאדמנחותדהסוגיא
איןיהודהולר'יהודהדר'אליבאגםקראומפרש
ברחבןביןבגבהןביןקרנותשלאמהלגביחילוק

דהאאמה,גבוהיםשהםקראליכאבגבהןדגם
דבריםזהוקומתואמותושלשדכתיבדהאסבר

איןוא"כאמות,שלשאלאהיהלאוהמזבחככתבן
אלוסביבשפתהעלגבולהדכתיבבמהלחלקלנו

ול"שהכיל"שאמרולכןלרחבן,גבהןביןהקרנות
בחדושיהביאוכןגרשום,רבינווכפי'הכי

והואפירש"ידזהוומשמע"ל"ה"בשםהרשב"א
ול"שבגבהןל"שדהכונהשלנו,כפירש"ידלא

האמהחיקדכתיבדקראברישאדדוקאברחבן,
ואח"כבגבהההואדמקודםמוכחרוחבואמה

דר'אליבאדאזילדמנחותלסוגיאוזהוברחבה,
להלכההואדעירוביןוהסוגיאיוחנןר'אבליהודה,

כר' יוסי וכמש"כ וכן פסק הרמב"ם.

דסוגיאסובריםהראב"דביןהרמב"םדביןונמצא
דהרמב"םרקדעירוביןמסוגיאאידחידמנחות

טפחיםד'מותרהוידבאמתקשהלאדלפי"זסובר
סוברוהראב"דחשיב,קאלאאמההוידלאדכיון
הגמ'כסוגייתלהלכהפוסקיםאנודאיןדכיון

דר'האמייתיבעירוביןדהסוגיאוכיוןדמנחות
הגמ'דסברמוכחכלללהוקשיאולאבסתמאיוחנן

המזבחלדפנישויםהקרנותשיהיודא"צדעירובין
מתני'ואתיהקרנותמקוםכניסתהםטפחיםוהד'

דמדות כפשטה וליכא מותר כלל.

בהגאוןדודמו"ההב'הנעלההרבחביביוהנה
רמ"מהגאוןגיסי(נכדזצ"לפינקלמשהמו"ה

התוס'לפימש"כהראב"דד'עלהעירזצ"ל)
חצידזרתבגמ'שםדמבוארבמהכ"אדףבעירובין

אמה,שלישדזרתבפיוטיסדהקלירדר"אאמה
עלגבולהדיחזקאלבקראלפרשנוכללאולפי"ז
הקרנותאלובגמ'דאמרהאחד,הזרתסביבשפתה

הקרנותעלפירושוהאחדדהזרתכפירש"י
ב'אלאאינודזרתכיוןמודד,הואומאמצעותו

אלוסביבשפתהדעללפרשע"כוצריךטפחים,



וע"זהקרנותשקודםגבולזהוגבולהאבלהקרנות,
עלגבולההכתובפי'וזהוהאחד,הזרתכתיב

גבולה,היאהאחדדהזרתהאחדהזרתסביבשפתה
טפחיםדב'הראב"דדברילפי"זמבואריםוא"כ

אלאמאודונכוןחריףוהואהקרנותכניסתהם
ר"אדבריעלשיטתויסמוךשהראב"דקשהשהי'

דרכיבס'ועיינתיבעירובין,הגמ'ד'נגדהקליר
בנוישהואז"לעלישברגיונתןר'להגאוןהוראה

מד'שהביאוראיתיושעורים,המדותדרכיעל
כןשמביאדערלהפ"באליהובשנותז"להגר"א

המדרש,ע"פדבריושםמבארוהואהירוש'מד'
שישב'משנהדערלהבפ"גהגר"אד'הביאוכן
מהוכפיג',אםטפחיםב'אםבזרתפירושיםשני

דגםלומררוצההערוךדבריהמחברשםשביאר
רחוקלאולפי"זטפחים,ב'שהואסוברהערוך

כיוןוהירוש'הקלירכר"איכריעשהראב"דכבר
ולפימש"כאגדה,דבריהםבעירוביןהגמ'שדברי
לי'דניחאעירוביןדרישדהגמ'הראב"דיסבור
טפחים,ב'היאדזרתג"כסוברתיוחנןר'בדעת
וכשיטתו,גבולהעלקאיהאחדדהזרתוע"כ

הואדזרתכתבשבתמה'בפ"טשהרמב"םומצאתי
ג'הואדזרתבדבריוהמ"משםפי'וכןאמה,חצי

מפרששפירדהרמב"םמבוארא"כטפחים,
שלהאמהחציהואהאחדדהזרתכפירש"י
הקרנות.

הלבושימד'שהביאהוראהדרכיבס'עודוראיתי
דזרתשכתבפ"טסי'ליו"דדיניםבחידושישרד
לד'שכיוןע"זוכתבוחצי,טפחיםשניהוא

דזרתשכתבקמ"זסי'ה'חלקבתשובותיוהרשב"א
שלאולפלאטפחים,ה'בתמאמהאמהחציהוא

הואדזרתדמבוארצ"זדףדמנחותהסוגיאהביא
הקרנותהיוכמהתלויוממילאקרנותשלאמהחצי

בודאיהיוגרשוםרבינוולפי'ו'ואםה'אםברחבן
הביאלמנחותהרשב"אשבחידושיכתבתיוכברו'
רבינוכד'מפירש"י,דהואומשמעמל"ה,כן

כן,סוברודאיבתשובההרשב"אעכ"פגרשום,
שמביאזרתבערךהשלםבערוךראיתיעוד

זרתד'בהל'שםדאיתאפ"וב"מדכליםמתוספתא
זו[ותוספתאטפחיםו'שלאמהחציבתורהאמורה

בגמ'דמייתיבמקדששהיואמותדכלאמתני'היא
יוחנןדר'האעלשםמצייןובגליוןצ"זדףבמנחות

בתוספתאמפורשוהנהה']בהל'זוותוספתא
טפחים,ג'הואדזרתשבתבהל'הרמב"םכשיטת
שלדאמהכאןהרמב"םשיטתמבוארוממילא
צ"ללפי"זאכןטפחים,ו'שלהםברחבןקרנות

הכליםדכלמתני'במנחותבגמ'דמפרשדלפי"מ
ממזבחחוץבינוניותבאמותהיובמקדששהיו
ביןדהקרןדהכונהוהיסוד,והסובבוהקרןהזהב

זווכמשנהה',בתבאמההי'ברחבוביןבגבהו
דאיתאכמואינודזהה'בהל'בתוספתאאיתא

א"אדא"כטפחים,שלשהדזרתד'בהל'מקודם
צ"ללפי"זוע"כה'בתהיאברחבהקרןשלדאמה

יוסיכר'אזלאסתמאשהיאהקודמתדתוספתא
במנחותדהגמ'לומראפשרועודשכתבנו,וכמו
וכמויהודה,דר'אליבאלפרושיבעיקרבעי

רקדקתניה'דהל'בתוספתאאבללמעלה,שכתבנו
יוסיכר'נמידסברלפרשנוכלמאירדר'הא

מבוארד'בהל'דתוספתאמהאועכ"פוכמש"כ
להדיא כדעת הרמב"ם וכנ"ל.

אור הישר

אמותוארבעעשריםרחבוהמערכהמקוםנמצא
אמותוארבעעשריםעלטפחיםוארבעה
פ"בתמידיןומל"מלח"מעייןטפחים.וארבעה

ה"ז.

הר המוריה

עי'העולםאבותנחלקושבזודעוכו'.אמהלמ"ד
לשיטתמשםוהעולהב'.צ"זבמנחותהסוגיאכל

בתבאמתהיתהבגובההיסודדאמהז"לרש"י
ששה.בתהיתהדכניסהדיסודאמהאבלחמשה

דגובההאמותחמשדאותםלהיפךהוהובסובב
דסובבכניסהאמהאבלששהששהשלהיתה



מקוםעדולמעלהסובבומשפתחמשהשלהיתה
ביןוהקרנותגובהםששהששהשלהיתההקרנות
ונמצאחמש.חמששלהיתהרוחבםוביןגובהם
נשארונמצאטפחיםנ"חגובהוהמזבחהיהלפי"ז
ולאטפחיםוד'אמותכ"והקרנותשביןמקום
אמהלרבינואמנםאמה.הוידלאכיוןלהחשוב
חמשהשלרקהיתהבכניסהביןבגובהביןיסוד

ששהשלהיתהדבגובההכרש"יס"לובסובב
היהמהסובבולמעלהחמשהשלהיתהוהכניסה

והווטפחיםששהאמהוכלבגובההאמותשלש
ח'בהלכהכתבובקרנותוכרש"יטפחיםי"ח

רקכתבלאברוחבןאבלחמשהבתבאמהדגובהן
בבתאםכמהפי'ולאאמהעלאמהקרןכלורבוע
כתבמ"אדמדותבפ"גאמנםחמשהבתאוששה

עלששההיאהריהקרןרבועאבלוז"לבהדיא
המערכהמקוםדכתבמכאןמוכחוכןעכ"לששה
טפחיםוד'אמותכ"דעלטפחיםוד'אמותכ"דהיה
מקוםהריחמשהשלהיתהדהקרנותאיתאואם

איתאדמנחותבש"סוהנהכ"ה.עלכ"ההמערכה
רוחבאמהבגובהה.האמהחיקאלאוז"לשם

ולאהכישנאלאסביבשפתהאלגבולהכנסה.
ואמההאמהחיקדכתיבנמידיקאוכו'הכישנא

האמהדחיקרש"יומפרשהיטיביעו"שוכו'רוחב
קאירוחבאמההרוחב.לאאבלדיסודגובההיינו

גובהה.עלולאאכניסהרקקאיולאהסובבעל
בגובהןוביןאקרנותקאיסביבשפתהאלגבולה

דלרבינוכרבינודלאכרש"יוהיינוברוחב.ובין
הקרנותורוחבבחמשהרחבהיסודכניסתהוה

הוהא"כבחמשההקרנותרוחבהיהדאםבששה
(הןכ"העלכ"ההמערכהמקוםונמצאכ"זעלכ"ז

ברוחבןהיהדקרנותמוכרחאינודלרש"יאמת
לאבש"סשאמרוומהטפחיםחמשהבתבאמה
וביןבגובההדביןדוקאלאוהכישנאולאהכישנא

אםאףלןאיכפתדלאה"קרקחמשהווברחבה
נימאאםוכ"שטפחיםחמשהבתרוחבןדהיהנימא

דקדלאטפידניחאטפחיםששהבתהיתהדרוחבן
התנא רק בב' טפחים.

כלומרוכו'שנאלאבד"הרש"ילשוןוכ"מ
בתבאמהנמילמימרבעיאידקרנותכניסתו
בתבאמהיסודדכניסתכיוןלןאיכפתלאחמשה

וד"טאמותכ"ואלאלקרןקרןביןליהפשלאשש
דלאוכיוןדקרנותמכניסהוב'דסובבמכניסהב'

אםדכ"שמזהמבוארעכ"ללהחשיבלאאמההוי
ובזהטפידניחאששהרוחבןהיודהקרנותנימא
אנולפירש"ידאפי'ודעוז"למרןמש"כליניחא

למסקנאגםדהאדווקאלאודמתניתיןלומרצריכין
עלוא"כטפחיםחמשהבתבאמהדסובבכנסה
וב'כ"חהיינוכ"חעלכ"חנמצאקתניכיכרחך

ליהחשיבלאמאמהבצירדהויכיוןאלאטפחים
בתבאמההוהנמידיסודדכניסהרבינולדעת
עכ"ללהוחשיבדלאטפחיםד'הו"לטפחיםחמשה
מאיהביאלאדאמאיוקשהוז"להמל"מע"זוכתב

דקלאלרש"ידאףכ"ועלכ"ונמצאדאמרינן
הקרנותב'רוחבלרש"ישהריטפחיםבד'התנא

הלחםשתיבפ'רש"יוכ"כחמשהבתבאמההיה
ולפיעכ"לטפחיםבד'התנאדקלאהמסקנאדלפי

אמתהןה'בעזרהיטיבמרןדברימיושבמש"כ
כ"חעלכ"חדנמצאמהאלהוכיחלמרןהו"לדלא

מהאאוכ"ועלכ"ודנמצאמהאזהלהוכיחוהו"ל
הוהדלרש"יכ"דעלכ"דהמערכהמקוםדנמצא

קושייתמ"מטפחיםוב'כ"דאוטפחיםוב'כ"ו
פירש"יא'ד'בעירוביןאבלהיטיבמיושבהמל"מ
חמשהבתבאמההיההקרנותדרוחבבהחלט
ועודיעו"שי"גמ"גליחזקאלבפי'וכ"כטפחים

דאורכןבקרנותאףלאוקמהלש"סליהדניחאכיון
מוכרחא"כטפחיםחמשהבתבאמההיהורוחבן

כוונתכ"הטפחים.בד'דקדלאליהדניחאלומר
שנאדלאקאמראיךקשהלרבינואמנםהמל"מ)

היהדהקרנותהואמוכרחדהאהכישנאולאהכי
והנההמל"מהקשהוכןששהעלששהרוחבן
חיקוז"לשפ"ברמזיחזקאלבילקוטראיתימצאתי
שפתהאלגבולהכנסה.רוחבאמהבגובה.האמה
כמהמזבחהכישנאולאהכישנאלאגובהםסביב

רבינוגירסתדזהוונ"לוכו'ותמניאחמשיןהוי



עלדקאיסביבשפתהאלגבולההךלךמפרשוהכי
הווברחבןאבלדקרנותבגובהןהיינוהקרנות

שנאולאהכישנאלאקאמרוהדרששה.עלששה
הווסובבשלדהכנסהכאןדאסיקנאביןר"להכי

גובהןהיהוהיסודהקרנותאבלששהבתבאמת
קאידלאלעילדאמרינןהאוביןחמשהבתבאמה

שלאמותעשרההיוהמזבחגובהאבלאכניסהרק
נתנןאפי'דקאמרינןהאניחאטפחיםששהששה
היטיב.ודו"קכשרהאחתאמהאפי'מרגליהלמטה

והאהכישנאדלאהאכללל"גדרבינוי"לא"נ
סביבשפתהאלגבולהה"גרקהכישנאדלא

האמהחיקה"נא"כוכו'הויכמהמזבחגובהה
כנסהרוחבאמההכישנאולאהכישנאלאגובהה

וכו' והבן.

דלרש"יה'בהלכהלעילשהבאתימאידלפי(ודע
ואיךאמותב'יחזקאלבניןשלהיסודגובההיה

מהםאמהכלה"קכיוצ"להאמהוחיקכאןקאמר
לרבינודאסקינןלפ"זוהנהה"ט)בגובההיתה

טפחיםוד'אמותכ"דהמערכהמקוםדהיהולרש"י
פחותדהוידמשוםצ"לטפחיםוד'אמותכ"דעל

הסוגייאפשטמשמעכןובאמתלהחשיבלאמאמה
מהחשבוןפחותדהויכיוןדקלאזהמיקריולא

חשבולאעצמוהפסוקאפי'ולכןבודמיירי
והאדקלאה"נוכ"תהש"סמקשהולאבחשבון

ופירש"ירבוערחבבי"באורךי"בוההראלכתיב
מאילפיהיינועכ"לדקלאלמימרליכאוקראוז"ל

בפחותאבלשלימהאמהעודףדהויהתםדמיירי
פשטמבוארוהכיחשיבלאהמקראגםמאמה

הראב"דגםכינ"למזהאשרבמל"מ)(ועי'הסוגיא
הםטפחיםהד'כיכןאינואוליא"אוז"לשכתב
זהדברלאעכ"להמזבחמדופניהקרנותכניסת

רקדקלאהמקראכילומרשא"אמפנידוחקתו
הקרנותמקוםזהווכנסשלשעלהגורסהיהאולי
במשנהגירסתוהיהשכןהסמ"גבשםהביאומרן

בסוכהדאיתאמאיהמשבירשרזכרשלאותימה
וכו'שלשעלהד"הובתוס'ברש"יושםא'מ"ה

גרסהראב"דכיואפ"לבזהמש"כהיטיביעו"ש

ונמצאטפחיםד'כניסתוהיינווכנס.שלשעלה
החשבון מצומצם ודו"ק.

א'ד'בעירוביןעי'יקר.דברעודלבארליונשאר
הנידכלדילפינןהךעללשונותשניפירש"ישם
פירשטפחיםחמשהמחמשהקטנותאמותהוו

ר"לבאמות.המזבחמדותואלהדה"קראשון
וטופח.אמהאמהטפחים.חמשהשלקטנותאמות
זואמהישטפחיםששהשלבינוניתשבאמהר"ל
באמההנמדדיםהדבריםהןמהומפרשטפח.ועוד

ואמהיסוד)(היינוהאמהוחיקאמר.ע"זקטנה.
זרתסביבשפתהאלוגבולהסובב)(היינורוחב
מזבח(היינוהמזבחגבוזהקרנות)(היינוהאחד
דהו"להמקראמלשוןע"זהקשהאבלהזהב)
בתרגוםדאיתאועודוחיקולאהאמהחיקלכתוב
דהפסוקאלמאופשךאמתאדהיאאמתאיונתן
ואלהדה"קלפרשחזרלכןגדולה.באמהמיירי
כלר"לוטופח.אמהאמהבאמותהמזבחמדות
ששהבושהיובינוניותבאמותהיוהמזבחמדות

שלקטנהאמההיתהמהםאמהבכלדהיינוטפחים
רוחבואמההאמהוחיקטפח.ועודטפחיםה'

אבלר"להמזבח.גבוזהסביבשפתהאלוגבולה
וכןקטנההיארוחבאמהוכןקטנהאמההיהחיק

דאלוהמזבח.גבוכןסביבשפתהאלגבולה
תוס'ועי'טפחיםחמשהחמשהבתהיההארבעה

וכןא'צ"זשםבמנחותרש"יעלתמהתיוא"כשם.
מלפניהםהדחויבהפירושהחזיקושםהתוס'

בעירובין וחזרו ובחרו בו.

ואמרתיבזההגר"אדברילייקרומאדומה
(פי'באמותהמזבחמדותואלהוז"ללהעתיקם.

אמה(פי'אמהאמות)מיניבב'המזבחאתשמדד
אמהטפחים)ה'שהיאהאמותכלכדרךקטנה
טפחיםו'בתהיתההשניהשהאמה(פי'וטופח
היינו(שהחיקהאמהוחיקוטפח)קטנהאמהשהיא
(היינורוחבואמההאמה)עםנמדדהיההיסוד

בשפת(שהיהסביבשפתהאלוגבולההסובב)
רקבאוירהגבולוהיההכהניםלרגליגבולהסובב



הגבול(רוחבהאחדזרתהסובב)בשפתמחובר
המזבחגבוזהלקמן)כמש"כאמהחציהיה

המדותמפרשוהשתאהאמה)עםמדדג"כ(למעלה
(גובהווכו'העזרהעדהארץומחיקלכולם.שהיו

וגבהוקטנהעזרהנקראוהחיקהארץמןחיקשל
אמה)החיק(רחבורחבאמות)ב'הארץמן

(זההגדולההעזרהעדהחיק)(מןהקטנהומהעזרה
אמותארבעגדולה)עזרהנקראשהואהסובב
(היאהאמההסובב)(שלורחבמהחיק)(גבהו
פירושוהאמהשמזכירהיכאוכלהקטנההאמה
היתהשבידושאמרהראשונהשהיאהקטנההאמה

אמהוהשניהאמהשהראשונהוכתבאמותב'
הראשונה)האמהעלקאיהאמהוכשמזכירוטופח
עשרהארבעוהעזרהוז"לכתבי"זבפסוקואח"כ

והואהסובבהיהצדלכלכיאמהי"דהיה(הסובב
והגבוללמעלה)כמש"כאמהיוצאעזרההנקרא

לחוץיוצאהגבולהיההקטנההאמה(חציסביב
הי'להסובב(להאמהלהוהחיקלעיל)וכמש"כ

חצירקבולטהיהלאלחוץאבלאמההחיקרוחב
כנגדהלסובבמחוברשהיההגבולמחמתאמה

מןהיהלאאבלהחיקעדאוירהיההגבולותחת
כתבעודעכ"ל)אמהחצירקלחוץבולטהחיק

הקרנות)(אלהקרנותיוארבעעלוז"לכ'בפסוק
הגבולואלהסובב)(זההעזרהפינותארבעואל

סביב (זה הגבול חצי אמה שאצל הסובב עכ"ל).

אמהבפסוקחדשבפי'עינינושהאירבמהוהנה
הנהאמותמינישניעלדהכוונהוטופחאמה

פ"ו)(ב"מדכליםהתוספתאמןיהלךקדושממקום
להפי'וכןיעו"שמ"יפי"זבכליםרבהבאליהועי'

היטיביעו"שמ"אפ"גמדותהמשניותבפי'רבינו
הנמצאתההג"העלאקראתמהתמהכך(ומתוך

וכו'באמותד"התוס'עלשםבמנחותהתוס'בגי'
בתוספתאאיתאזהפי'כלוז"לבהג"השםוכתב

זאתההג"היצאהמימבטןידעתיולאעכ"לדכלים
קמאכפי'הואדמנחותהתוס'פי'דהאהולידהומי

רחוקהוכמהלעילוכמש"כשםדעירוביןדרש"י
אמהביןלחלקמש"כאמנםהתוספתא)דרךממנה

לפ"זקטנהאמהדהיאלהאמהגדולהאמהדהיא
היינוהאמהוחיקיהיהדלפי"זקצתיישובצריך
דלאוזהגדולהאמהדהיינורוחבואמהקטנה.אמה

ואמהדהאילומרכרחךעלוצ"להש"סכמסקנת
ואמהוה"קלמעלההנזכרהאמהעלקאירוחב
מבוארוכןהנזכרתהאמהבאותהג"כיהיהרוחב

באליה רבה שם.

דאיךאחריוהבאהפסוקעלינויקשהלפ"זאך
ורוחבאמותשתיםהתחתונההעזרהומחיקקאמר
הקטנהבאמההיהדהכלנימאואםאחתאמה

רוחבוביןבגובהוביןדהיסודרבינווכשיטת
היה(ולפי"זהקטנהבאמההכלהיההכניסהדהיינו
היההיסודאמותדב'כיוןגובההטפחיםנ"זהמזבח
במזבחדבאמתצ"לולפ"זטפחיםעשרהרקגובהן

לדמיםרגליומתחתאמהכשריהיהלאהעתיד
הקטנהומהעזרהקאמראיךוא"כודו"ק)העליונים

דהאהאמהורוחבאמותארבעהגדולההעזרהעד
באמותהיהלכו"עהסובבעדמהיסודגובהו

והאמהאמותדכתיבדכיוןליישביש(וזההגדולות
קטנההיינווהאמהגדולותהיינודאמותאלמא

להאמהאמהביןלחלקאתיולאהגר"אוכמש"כ
אבלוהבן)לאמהאמותביןהואהחילוקעיקררק
מןהשלשהויהיהאמותד'וההראלדכתיבהא

בתאמהכלהקרנותמקוםעדולמעלהסובבשפת
אתמהא.חמשהשלאמהבתעצמןוהקרנותששה
דבפסוקי"דלפסוקי"גפסוקמןסתירהישועוד
ובפסוקהקטנהבאמהנמדדהיהדהיסודכתיבי"ג
מש"כגםגדולהבאמההיסודנמדדדהיהאמרי"ד
גבולהיהכיחדשפי'סביבשפתהאלוגבולהבפי'

זולתו.אחרבמקוםזהראיתילאהסובבבסוף
אחרבעניןקצתיהיההעתידבמזבחבאמתואולי
כיאחרבעניןיהיהע"ככיהשניבביתשהיהממה

אמהגובהוהיסודהיהשניבביתשהיהבמזבח
נתנבאיחזקאלונמצאאמותב'יהיההעתידובבנין
מזבחעלי"דובפסוקשניביתבניןעלי"גבפסוק
ששיםלעתידמזבחגובהיהיהלפי"ז(אבלהעתיד
העליוניםלדמיםאחתאמהכשרויהיהטפחים



מ"מאבלשניביתבבניןשהיהכמולסובבמתחת
שפתואלוגבולוי"גבפסוקדכתיבהאצודקאינו
שלאמהלסובבסביבגבולדהיההגר"אופי'וכו'

בתורתועינייאירוה'וצ"עמקום)בשוםזהמצינו
דהאאפ"להגר"אדלפי'(ודענוהואתויראני

דקלאנמיוכ"תב'צ"זבמנחותהש"סדמקשה
דקוודאידקראכפירש"ילפרשא"צוכו'והכתיב

במרובעאמהחצידחשיבחזינןדהאה"קאלא
מקוםלמיחשבהו"לוה"נצדלכלאמהחצידהיינו

המערכה י"ב וחצי אמה על י"ב וחצי אמה והבן).

ידעתי(לאהגה"הע"זכתבוכו'.טפחיםוארבעה
שנראהיו"טהתוס'כתבוז"ליצאה)מימבטן

ששםבפירושושפי'ממהכאןבוחזרשרבינו
שאחראומרואניטפחיםהד'אלוכתבלאבפירושו

מש"כאישתמיטתיהתורתוממעלתרשותנטילת
היינוכ"חעלכ"חנמצאתאמרוכןוז"לבפי'רבינו

שהואהטפחיםמנהלאשהואאלאוכו'טפחיםוד'
ע"כליהחשיבלאאמההוידלאכיוןמאמהפחות

יחדיוצדקואלאכללחזרהבדבריודאיןקמןהא
התוס'עלגדולההשגההואלכאורהובאמתעכ"ל
עמודהאמתתראהעיוןבמעטבאמתאבליו"ט
והעניןוהואילוז"להמשניותבפי'רבינודז"ל

מהכימבוארהואהרישאמרנוכמוכןבמדות
וב'שלשיםהרישלשיםעלשלשיםנמצאשאמר
אלאכנסשלאלפיטפחיםוב'שלשיםעלטפחים

עלכ"חנמצאתאמרוכןשביארנוכמוטפחיםה'
אלאטפחיםוד'כ"חעלטפחיםוד'כ"חהיינוכ"ח
מאמהפחותשהםלפיהטפחיםמנהלאשהואלפי

קייםהמאמרוזהליהחשיבלאאמההוידלאוכיון
ולאתריהנךדהביאומדחזינןבמרןוהובאעכ"ל
אלמאכ"דעלכ"דדנמצאאהאאדלקמיהכןכתב

דכנסומטעםומצומצםמכווןהחשבוןהוידהתם
לשוןמשמעותוכןוכהראב"דטפחיםארבעהלהנך
בס'ראיתי(שובוהבןבולהמדקדקיו"טהתוס'

לחם שמים שהתמרמר עליו כדרכו בזה יעו"ש).

לחם שמים

פהגםטפחים.וארבעהוכו'מערכהמקוםנמצא
ואיןעינים,למראיתגדולההגהההמדפיסהדפיס

עלוכתבעיניו,מראותשטחוהראהרקחידוש,בה
ז"להרמב"םלשוןדאשתמיטתיהיו"טתוס'בעל

בעלכהרבנאמןפירושוביתבכלומיבפירושו,
שלבפירושווסדקיןבחוריןהבודקז"ליו"טתוס'

רואההיהימיןהביטאלוהמטעהוזהז"ל,רבינו
במדותשםהפרקבראששהריבימינו,ששקר
רבינושלהלשוןזהיו"טתוס'בעלהרבמביא

ברםמשנה.באותומעיניויליזוולאעצמובפירוש
לאוכללכללהביןשלאאדעתיהגליזהמגיה

ז"ל,יו"טתוס'בעלמ"שולאז"להר"אהשגת
בד'תנאדקדלאבהאדרבינועליהפליגמאןדאטו

שלשטחורוחבשזהוכ"חעלהיתריםטפחים
נכלליםזהשבחשבוןולמעלהסובבמשפתמזבח

אלאעליהפליגלאז"לרש"יואףהקרנות,
בשנידקלאנמיז"ללרש"ימיהאדיסוד,בכניסה
הגהתודעתולפיבכ"מ.כברוכמבוארטפחים,

ולאכאן,עדהראב"דלושתקמדועהמשובשת
קודםטפחיםוד'כ"חבחשבוןלעילעליהפליג

מאדמבוארוהואהקרנות,מקוםשפירנס
שויןאפיאכלדבהארבןביתשללתינוקות
תמיםיהיויחדיוהמפרשיםוכלוהחיבורהפירוש

חשבוןעלמוסיףהקרנותעםמזבחשלרחבושכל
מערכהמקוםשכתבשבמהאלאעכ"פ:אמותכ"ח
בטענתלהשיגהראב"דבאזהעלטפחיםוד'כ"ד

במשנההנזכרהמערכהמקוםאולידעתושמא,
ולומרבולדחוקצורךואיןמכוון,יותרולאכ"ד
מזבחבזויתהיולאשהקרנותנאמראםדקלא

עשויןהיוכךאלאדופנותיו,עםשויןממש
ב'כנססובבמשפתשלששעלהלאחרהקרנות
ב'ברחוקהקרנותוהעמידמזבחמדופניטפחים
(וכןז"להראב"דדעתהיאזאתצד,מכלטפחים
בהשגהלקמןשניתדבריועצמוז"להואפירש

במקוםגםלדחוקנצטרךלאשלפ"זהסמוכה)
עםכן,שנינובדקדוקאבלדק,בלאכ"דהמערכה

כניסתוהםהנותרים,טפחיםבד'הראב"דשיודה



ועליו"ט,התוס'הביןוכןמאד,פשוטוזההקרנות,
לד'הזניחםבפירושושרבינויו"טבתוס'אמרזה

כללהזכירםולאהמערכהמקוםשלהללוטפחים
ונראההמזבח,צורתשםלבארשדקדקאע"פ
מדעתלהוציאזהלבארבודאיבחיבורושחזר

דאפי'זוהגההלבעלעצומהתוכחהומכאןהראב"ד
בשותא דרבנן לא ידע, ונכנס לפנים ממחיצתו:

רפיאגופהדהיאאףהראב"דשלספקוובאמת
למהידעתילאאעפ"כוכו'עסהועלובהבידו

ומ"שהבנין,באמתז"לכ"מבעלהרבדחאה
הרבממ"שואדרבההכרח,לואיןיו"טבתוס'
ג'עלהבמשנהשגורססמ"גבשםלמעלהבכ"מ
הריז"ל,רבינובלשוןהגיהפיוועלאמהוכנס

שאל"כהראב"דלפי'הכרחמראההסמ"גגירסת
ג"כאמהכנסשהלשוןואע"פכלל,כניסהכאןאין

מלתאךבדוחק,לישבוישמ"ממדוקדקאינו
מקוםעלרקזהבעניןאחרתהוראהלהאיןכניסה

ב'רקהיאוהכניסהנכנספגוםוכעיןמבניןפנוי
כךהקרנותאלואמהוכנסג'עלהודקאמרטפחים,

פסיק)כאןלעשות(וישוכנסשלשעלהתפרשהו
כניסה מה של ב' טפחים אמה הוא מקום הקרנות:

שהיאהקרנותדרוחבבאמהרש"ישפירשמהולפי
אמהכנסנמילפרושיאיכאטפחים,ה'שלג"כ

הכאקחשיברוחותדשניכניסהדהיינוכמשמעו,
בכללן,אמהוהןחדאלכלפושכיתלתלהודהויין
דלאמשוםלדרישאדסיפאכנסדמיאדלאואע"ג
עדיףוהכיבמשנה)דוגמתה(וישבטפחיםמיירי

אי"הובסמוךלגמרי,דכניסהלישנאמלשבושי
באמהס"לכרש"יז"להראב"דשגםאבאר

שלהכניסהשאיןשסבוראלאחמשה,בתדקרנות
אחריםטפחיםוב'טפחים,ב'אםכיהקרנות

העודפים יבוארו בעז"ה היאך היו:

מעשה רקח

אחרבנוסחהמערכה.מקוםזהוטפחיםי"חעלה
וכו'טפחיםי"חעלהעודומ"שנמחק.ידכתב

בנ"א כ"י נמחק ועיין למרן ז"ל:עד לכל ד' קרנות

מקורי הרמב"ם לרש"ש

יו"טהתוס'עלאמשטרדם][דפוסהמגיהמש"כ
ירדלאוכו',דאישתמיטתיהדמדות][רפ"ג

נמצאבד"הלעילוהריזהראהדודאילכוונתו,
וב'ל'דוקאדלאושבפירושודבריוהעתיקלמ"ד

שאמרהמהדעליו"טהתוס'כוונתאלאטפחים,
כתבלאשםכ"ד,היההמערכהדמקוםהמשנה

כדעתדעתואשרהוכיחומזהטפחיםד'עודשהיו
מדופניטפחיםב'רחוקיןהיודהקרנותהראב"ד

המזבח מכל צד וזה פשוט.

מרכבת המשנה

רבנודבהכרחצ"חדףמנחותעייןוכו'.וכנס
כנסהשנאלאהכאשנאולאהכאשנאלאמפרש

דיסוד ולא שנא כנסה דסובב:

וארבעעשריםהמערכהמקוםנמצארבנוומ"ש
שכתבתימהועי'השגותועייןטפחים.וד'אמות
כנסה.האמהחיקאלארבנודגירסתוהנכוןלעיל,
כניסתוביןהיסודכניסתדבין(פי'כנסהרוחבאמה

סביבשפתהאלטפחים)חמישהבתבאמההסובב
דגבולה(ר"להכא.שנאולאהכאשנאלאגובהה

לאצדדיםמשניהגבולעלמוסבסביבשפתהאל
ביןיסודושפירדקרנות)שנאלאדיסודשנא

האמהחיקמןילפינןדכנסהבגבהה,ביןבכנסה
ביסודביןדאיירישפתהעלמגבולהילפינןוגבהה

דסובבכנסהעלרקקאיהאמהוחיקבקרנותבין
שפתהעלמגבולהילפינןוהקרנותגבהה.עלולא
לדרךניחאדבהכיכנסה.עלולאגבההלעניןרק

ואוכלאמהושתיםשלשיםשפועודהכבשהארבנו
דכנסהרש"ידלדרךאמה.שלשיםרקהארץמן

אוכלהכבשנמצאטפחיםששהבתאמההיסודשל



תשעהכבשוגובהטפחפחותאמהל"בבארץ
טפחפחותאמהל"בוכשתרבעטפחפחותאמות
שלשיםחלקיעשרהושלשאמהוי"גאלףיעלה
יעלהטפחפחותאמותט'הגובהוכשתרבעושש,

הריושש,שלשיםוחלקאמהושמונהשבעים
וז'אמותואחדתשעיםאלףהמרובעיםשניקיבוץ
הכבשאלכסוןמרובעשיעורשהואי"חחלקי

יתרשרשוונמצאערוגהבמשנתיו"טהתוס'כמ"ש
שמוניםאלףהואל"גמרובעשהריאמהמל"ג

יסודשלדכנסהניחאוגירסתורבנוולדרךותשע.
ל"בבארץאוכלהכבשדנמצאטפחיםחמשה
טפח,פחותאמותט'וגובהטפחיםב'פחותאמות
(אמה)אלףרקהמרובעיםחיבורהוישפיר

ששיםחלקיותשעוארבעיםאמה[ו]שמונים
אלףשמרובעואמותמל"גבצירדהויוארבע

לאמאמהבצירדהויוכיוןאמהותשעשמונים
ד"הבחשבוןבריכותבקונטרסוכמ"שקחשיב
נראההראב"דהשגתולעניןס"ג.דףזבחים

חמשהדיסודדכנסהומודהרבנוכגירסתדגירסתו
נמיוגריסכנסההאמהחיקאלאנמידגריסטפחים
ולאהכאשנאלאגבההסביבשפתהאלגבולה

חמשהוהקרנותיסודדגובהומפרשהכאשנא
(ואע"גמל"מעי'בקרנות.אלאנחלקולאטפחים

כיוןיפהכמ"שוגירסתורבנובכוונתדקדלא
לומרדשייךהואהמשנהדבלשוןהראב"דבכוונת

דייקהקראאבלקחשיבלאמאמהבצירדהויכיון
נקיטדוקאדקראהראב"דדסוברנראה)הילכך

היולאשהקרנותמפניוגו'עשרהשתיםוההראל
פניםלצדמשוכיןהיואלאהדפנותעםמכוונות

וכנסו ב' טפחים מכל צד.

אמהעלהדנקיטהמשנהבלשוןדחוקזהאיברא
אמהוכנסאמותה'עלהונקיטביסודאמהוכנס

ומשו"הכ"מ.עי'כניסהנקיטלאובקרנותבסובב
ב'מלבדאמהכ"דחשיבדהקרארבנוסובר

צדמכלטפחיםב'והסובבהיסודשלכניסות
וממילארוחבואמהאמהחיקבקראדמפורש

שפיחתומהצדלכלטפחיםב'דאיכאידעינן
הד'וחוץטפחיםד'דהו"לוסובביסודכניסות

טפחים הוי י"ב אמה בצמצום.



הלכה ח

ְוגַֹבּהִמּתֹוָכן.ָהיּוֲחלּולֹותַהְּקָרנֹותְוַאְרַּבעַאָּמה.ַעלַאָּמהֶקֶרןָּכלְוִרּבּוַעְטָפִחים.ֲחִמָּׁשהְוֶקֶרןֶקֶרןָּכלּגַֹבּה
ְמקֹום ַהַּמֲעָרָכה י''ח ְטָפִחים: נְִמָצא ֲחִצי ּגַֹבּה ַהִּמזְֵּבַח כ''ט ְטָפִחים ִמּסֹוף ַהּסֹוֵבב ּוְלַמָּטה.

שבאמצעהתפוחעלאמראםהמערכהגובהמהוידעתילאא"אהמערכה.מקוםוגובההראב"דהשגות
אבלהמערכהמקוםאינוהתפוחועודשםהמונחהדשןאלאאינוההואשהתפוחלמטהשאומרהואוהלאהמזבח

ברחבןהקרנותמשתישפחתוהםהטפחיםושניטפחיםעשרשמנההמערכהמקוםורוחבהמדוייקתהנוסחא
וז'מכאןטפחיםז'טפחיםשניהמזבחמדופןכנוסיםהיושהקרנותפגימההיוטפחיםשנישאותןלומרישואולי

וגובהשכתבוזהומערכהמקוםולמעלההסובבמןקוראשהואמדבריוהתבוננתיזהכלאחרמכאןטפחים
בלשוןכיהלשוןבזהכןכמוכתבמשהשלבמזבחולמעלהאמותשלששהםטפחיםעשרשמנהמערכהמקום

אחרת ידבר אל העם הזה ומשנה לשון חכמינו:

כסף משנה

כתבטפחים.י"חהמערכהמקוםוגובהומ"ש
וכו'.המערכהגובהמהוידעתילאזהעלהראב"ד

עלעלהשאיךבעיניתמוהיםבזהשדבריוובאמת
מ"שגםהתפוח.הואמערכהדמקוםלומרדעתו

י"חהמערכהמקוםרוחבהמדוייקתשהנוסחא
שהריכךלומראפשראיךיודעאיניוכו'טפחים

אמותכ"דהמערכהשרוחבבסמוךרבינוכתב
ואיךוגמראמשנהשהואונתבארטפחיםוארבע

כמוטפחיםי"חהמערכהמקוםשרוחבלומריתכן
מ"שגםהמדוייקתהנוסחאשהיאהראב"דשכתב

ברחבןהקרנותמשתישפיחתוהםהטפחיםושני
וכו'פגימההיוטפחיםשנישאותםלומרישואולי
שניואותםבגובהמיירידרבינוליישבויכולאיני

שכתבומהלזה.זהעניןומהברוחבהםטפחים
מןקוראשהואמדבריוהתבוננתיזהכלאחר

מאחרואדעיתןמימערכהמקוםולמעלההסובב
מהלנולכתובלולמהדעתולסוףוירדשהתבונן

גםומהבדבריושהתבונןקודםבדעתושעלה
וזהוהראב"דשסייםומהתמוהים.דבריםבהיותם
שלששהםטפחיםי"חמערכהמקוםוגובהשכתב

בזהכןכמוכתבמשהשלבמזבחולמעלהאמות
ומשנההזההעםאלידבראחרתבלשוןכיהלשון
משהשלבמזבחולמעלהמ"שעכ"ל.חכמינולשון
מזבחלמעלהשכתבכלומרהלשוןבזהכמ"ככתב

הגולהבניושעשושלמהושעשהמשהשעשה
מהםאחדכלגובהאמותי'כולםלהעשותושעתיד

המערכהמקוםקומתואמותוג'בתורההכתובוזה
שינהוכאןאמותשהזכירכהוגןכתבולשםבלבד
תנאדרבינואומרואניטפחיםלהזכירלשונו

בנותקצתםהמזבחגובהשאמותומפניהואדווקנא
כלמדתלכתובהוצרךשנתבארכמוטפחיםחמש
זהבאילהודיענוטפחיםבלשוןהמזבחגובהדבר

מקוםזהובאיטפחיםה'בתבאמהנמדדמקום
שהאירכצדקוה'יגמלהוששהבתבאמהנמדד

כ"טהמזבחגובהחצינמצארבינוומ"שעינינו.
טפחים מסוף הסובב מבואר ממה שקדם:

אבן האזל

קרןכלורבועטפחים.חמשהוקרןקרןכלגובה
היוחלולותהקרנותוארבעאמהעלאמה

נמצאטפחים,י"חהמערכהמקוםוגובהמתוכן,



הסובבמסוףטפחיםכ"טהמזבחגובהחצי
ולמטה.

לאא"אהמערכה,מקוםוגובההראב"דהשגת
התפוחעלאמראםהמערכהגובהמהוידעתי

(כונתולמטהשאומרהואוהלאהמזבחשבאמצע
אינוההואשהתפוחומוספין)תמידיןמהל'בפ"ב
מקוםאינוהתפוחועודשם,המונחהדשןאלא

מקוםורוחבהמדוייקתהנוסחאאבלהמערכה,
הםהטפחיםושניטפחים,עשרשמנההמערכה
לומרישואוליברחבן,הקרנותמשתישפחתו
היושהקרנותפגימההיוטפחיםשנישאותן
וז"טמכאןז"טטפחיםשניהמזבחמדופןכנוסים
קוראשהואמדבריוהתבוננתיזהכלאחרמכאן,

שכתבוזהומערכה,מקוםולמעלההמזבחמן
אמות,שלששהםטפחיםי"חמערכהמקוםוגובה

הלשוןבזהכןכמוכתבמשהשלבמזבחולמעלה
לשוןומשנההזההעםאלידבראחרתבלשוןכי

חכמינו.

הכ"משתמהכמותמוהיםכאןהראב"דדברי
ורוחבהרמב"םבדברילגרוסדעתועלעלהדהיאך
למעלהכתבכברדהאטפחים,י"חהמערכהמקום

טפחים,וד'אמותכ"דהואהמערכהדמקום
דרךלמצואחקרהקודמתבהשגהבעצמווהראב"ד

והואבמשנהששנינואמותמכ"דיותריהי'שלא
תימה גדולה.

בסוףשנדפסובחדושיועמדיןיעקבר'הגאוןוהנה
כונתעלעמדשלאהכ"מעלהרעישהרמב"ם
דסוברלשיטתודהראב"דדבריוותוכןהראב"ד

בבניןהואשהתפוחומוספיןתמידיןמה'בפ"ב
המערכהשמקוםוכיוןאמה,כ"בורחבואמהוגבוה

טפחיםוד'אמותב'נשארווד"טאמותכ"דהוא
הקרנותמשתישפחתוהםוב"טטפחיםט"זוביחד

מילתאהךשעיקרשמלבדתמוהיםודבריוברחבן,
גופי'הראב"דכאןכתבהאבבניןהואשהתפוח
יצאלאוא"כשםהמונחהדשןאלאאינושהתפוח

מקטיריןדשןשאיןשבשעההמערכהמקוםמכלל
י"חיכתובשהרמב"םאפשראיךזהומלבדשם,

הקרנותמב'שחסרמהטפחיםב'ויצרףטפחים
שהקרנותלהדיאסוברהרמב"םדהאברחבן
דסוברכיוןלזהמוכרחוהואו'בתאמההםברחבן
הקרנותואםה',בתבאמההיאבכניסהיסודדאמת

והי'אמהעודףנמצאו'בתבאמהג"כברחבןהיו
ודלאכמתני'דלאאמהכ"ההמערכהמקום

יפרששהראב"דאפשראיךוא"כבקרא,כדכתיב
ד' הרמב"ם מה שא"א לשיטתו.

בדיןלחקורשישבאופןהראב"דד'לבארונראה
שעשההמזבחביןלהדחשבינןהמערכהמקום
מאמהחוץהמקדשביתשלהמזבחביןמשה

רגליהלוךמקוםמאמהוחוץהקרנות,ממקום
רגליהלוךדבמקוםלעכובא,זהואםהכהנים
אוהמערכה,מקוםזהדאיןלהקטיראסורהכהנים

הילוךממקוםחוץהמערכהמקוםדחשבינןדמה
מקטיריןאיןפעמיםדרובכיוןהיינוהכהנים,רגלי
הלוךממקוםחוץהמערכהמקוםעיקרחושביןשם

דחוקדאםסוברדהראב"דונראההכהנים,רגלי
במקוםגםהמערכהמקוםלעשותמותרהמקום

דמקוםס"בבדףדאמרינןומההכהנים,רגליהלוך
אמהעלאמההואמשהשעשהבמזבחהמערכה

הראב"דמחלקולכןהמערכה,מקוםעיקרהוא
כ"דהמערכהדמקוםהרמב"םכתבז'דבהל'דאף

וחוץקרנותממקוםחוץוזהוטפחים,וד'אמות
ביתשלבמזבחדוקאזהוהכהניםהלוךממקום
שיצטרכומציאותאיןגדולדהואדכיוןהמקדש
אבלהכהנים,רגליהלוךבמקוםגםלהקטיר
המערכהמקוםדעיקרכיוןמשהשעשהבמזבח

שישבימיםלהומשכחתאמהעלאמהרקהוא
יספיקשלאוכה"גהחגבימיכמולהקטירהרבה
המערכהמקוםלהרחיבמותרואזאמה,עלאמה

והכהניםהכהנים,רגליהלוךבמקוםאפי'לשעה
ההקטרהובאבריהמערכהבעצילהפךשצריכים

דמקוםהרמב"םשכתבוזהוהקרנות,ביןילכו
שעשהממזבחוהואטפחיםי"חרחבוהמערכה



למעלהכתבכברהמקדשביתשלדממזבחמשה,
דאףבזהוהשמיענוטפחים,וד'אמותכ"דשרחבו
מ"מאמה,עלאמההואהמערכהמקוםדעיקר

רגליהלוךבמקוםגםלהקטירמותרהצורךבעת
הכהנים וביחד הם שלש אמות שהן י"ח טפחים.

הקרנותמשתישפחתוהטפחיםושניאח"כוכתב
דלשיטתוהיינוט"ס,"הם"ותיבתברחבן,

מהמדוייקו'בתבאמההםדהקרנותהרמב"ם
סוברבעצמוהראב"דאבלטפחים,י"חשכתב

ה'בתבאמהג"כהםברחבןדהקרנותכפירש"י
השיגושלאאףו'בבתהיאבכניסההיסודואמת

הוסיףולזהכאןמוכחכןאבללמעלה,בזה
משנישפחתוטפחיםב'עודנוסףבעצמודלשיטתו
שנישאותןי"לואוליכתבאח"כברחבן,הקרנות
בהשגהשכתבעפ"מוזהופגימההיוטפחים

כניסתהםטפחיםהארבעהדאוליהקודמת
שאדרבאאלאב"טשיתוספולאולפי"זהקרנות,

אבללשיטתורקכתבשזהאלאב"ט,יופחתו
טפחיםי"חהחשבוןמדויקודאיהרמב"םלשיטת
אבלבתחלה,הראב"דשחשבלפי"מזהוכלוכנ"ל,
וגובההיאהנכונהשהגירסאהיאדבריומסקנת
והשיגולמעלה,הסובבמןוהיאהמערכהמקום
אמותכתבמשהשעשהבמזבחשלמעלהבמהעליו
דישמשוםהכ"מ,זהיישבוכברטפחים,כתבוכאן

וישט'ה'שלמהןדישביהמ"קשלבמזבחחילוק
דגםדסוברמוכחהראב"דאבלט',ו'שלמהן

בתבאמההםקרנותשלאמהמשהשעשהמזבח
ה' וכנ"ל ולכן שפיר השיג.

הר המוריה

למעלהזהנתבארכברוכו'.טפחיםחמשה
היטיב.

הארבעדכלמבואררבינודעתוכו'.היוחלולות
ב'נ"דבזבחיםרש"יוכדעתחלולותהיוקרנות
ע"זהשיגווכו'ומלאובד"השםהתוס'אמנם

דרומיתמערביתהקרןרקחלולותהיודלאוכתבו
יעו"ש.

ידעתילאוז"להראב"דכתבוכו'.מקוםוגובה
שבאמצעהתפוחעלאמראםהמערכהגובהמהו

אינוההואשהתפוחלמטהאומרהואוהלאהמזבח
מקוםאינוהתפוחועודשםהמונחהדשןאלא

מקוםורוחבהמדוייקתהנוסחאאבלהמערכה
הםהטפחיםוב'טפחיםעשרשמנההמערכה
ב'שאותןי"לואוליברחבןהקרנותמב'שפחתו
מדופןכנוסיןהיושהקרנותפגימההיהטפחים
טפחייםוזהמכאןטפחייםזהטפחיםב'המזבח
קוראשהואמדבריוהתבוננתיזהכלאחרמכאן.

שכתבוזהוהמערכהמקוםולמעלההסובבמן
שהםטפחיםעשרשמנההמערכהמקוםוגובה
כןכמוכתבמשהשלבמזבחולמעלהאמותשלש

העםאלידבראחרתבלשוןכיהלשוןבזה(כצ"ל)
בסוףמש"כוהנהעכ"לחכמינולשוןומשנההזה

שתמיהתומרןכתבוכו'אחרתבלשוןכידבריו
שלשדהיהכ'ה'בהלכהמשהשלבמזבחלמה

(ולפיטפחיםבי"חכתבוכאןהמערכהקומתאמות
ולמעלהלפנינושהואכמובראב"דצ"לזהלשון

המובןבלשוןר"לכמובןכתובמשהשלבמזבח
דעיקררקכןנראהלאלפענ"דאבלהיטיב)
וכדאיתאולמעלהמהסובבלכתובדהו"להשגתו

ההואקומתואמותושלשוהכתיבא'ס'בזבחים
מהסובבנקראשיהאאבלולמעלהסובבמשפת

במדותגםכיזהנמצאלאהמערכהמקוםולמעלה
בשםנזכרלאא'מ"הובסוכהשםובמנחותשם

בהרבההואוכןסובבבשםהכלרקהמערכהמקום
גםבאמתאבלכוונתו.תורףזהובש"סמקומות

א'נ"דבזבחיםועי'זהלשוןבדהמעצמולארבינו
שםמ"אדמדותבפ"גועי'רבינו.כדבריתמצאשם

שםבזבחיםגירסאדהיתהרבינומלשוןמשמע
שלשוןונמצאיעו"שולמעלהמערכהמשפתההוא

רבינו הוא לשון חכמינו ז"ל.



פ"בלקמןעייןוכו'התפוחמעניןהראב"דומש"כ
מזה.אי"היבוארושםה"זומוספיןתמידיןמהל'
מקוםורוחבהמדוייקתהנוסחאאבלמש"כאבל

הםהטפחיםושניטפחיםעשרשמנההמערכה
ב'שאותןי"לואוליברחבןהקרנותמשתישפחתו
מדופןכנוסיןהיושהקרנותפגימההיהטפחים
דבריםהםלכאורהומכאן.מכאןטפחיםב'המזבח

מש"כאמת(הןמרןעליהםשתמהוכמותמוהים
מב'שפיחתוהםטפחיםוב'מש"כגםוז"למרן

מיירידרבינוליישבויכולאיניוכו'ברחבןהקרנות
זהעניןומהברוחבהםטפחיםב'ואותםבגובה

דהנוסחאהראב"דשכתבאחריכילק"מעכ"ללזה
רבינוגםא"כוכו'המערכהמקוםורוחבהמדוייקת

מהכילישוהאינוזהכלעםאבלברוחב)מיירי
למקוםהקרנותמקוםכניסתפגימתמועיל

הקרנותמקוםמלפניםהאבזהלקצרההמערכה
למקוםמזהוהאמהמזהאמהמפסיקהיהאכתי
וא"כהמערכהמקוםהתחילואזהכהניםרגלי

(ואףהמערכהבמקוםכלוםמיעטולאהקרנות
מקוםנכנסה"נלפניםהקרנותדנכנסוכיוןשי"ל
ולבדהמערכה)מקוםומיעטלפניםהכהניםרגלי

להיותדהו"למפיסדמאןבלשונוגדולזרותישזה
טפחיםב'הקרנותשפחתוומחמתטפחיםעשרים

הםהטפחייםאותםכיכתבע"זאשרי"חנעשו
טפחייםדהוופגימתםדהיינוהקרנותכניסתמחמת

ליהוליתמאדתמוהיםדבריודברסוףצד.בכל
המערכהמקוםדהאמרןשתמהמהזולתכללפתר
טפחיםוד'אמהכ"דעלטפחיםוד'אמהכ"דהי'

אשר הם באמת קושיות חזקות ובצורות.

דברינשווהלאולמעןטעמיהליןמכלולכן
להגיהאמרתיח"ווריקהבללדבריהראב"ד

המערכהמקוםורוחבוכצ"לבדבריונפלשט"ס
הםהטפחיםוב'טפחיםועשריםשמנהפחות

שמנהתגרעהמזבחמקצותוה"פוכו'שפחתו
טפחיםי"דתגרעקצהמכלהיינוטפחיםועשרים
מזהאמהוהיינוהמערכהמקוםהואמהםוהנותר

והאמהטפחיםי"בוהיינוהקרנותמקוםמזהואמה

כ"דשהםהכהניםרגלימקוםמזהוהאמהמזה
לנונשארהמערכהממקוםלפחותשצריךטפחים

שפחתוהםהטפחיםוב'כתבוע"זטפחיםד'עוד
לפוחתןמקוםלהםיודעואיניברחבןהקרנותמב'

י"לואוליכתבוע"זטפחיםד'עודנשארואכתי
ידיםוישודוקוכו'פגימההיהטפחיםב'שאותן

שכתבוזהווז"לדבריובסוףממש"כלזהמוכיחות
שהםטפחיםעשרשמנההמערכהמקוםוגובה
אמותג'שהםמקודםכןכתבולאוכו'אמותשלש
טפחיםושמנהעשריםרקי"חל"גדמתחלהאלמא
כילפי"זא"י(אבלטפחיםוד'אמותד'שהוא

דהיושכתבז'בהלכהלשיטתואזילהראב"ד
לארבינואבלטפחיםב'דופןלכלכנוסיםהקרנות

המערכהמקוםעלנוספיםהיוטפחיםדהד'כןס"ל
שגיתיח"וואםתורתובמאורעינייאירוה'וצ"ע)

בראב"דהתבוננתיזהכל(אחרמשוגתיתליןאתי
דהתפוחשכ'ה"זומוספיןתמידיןמהל'פ"בלקמן
שלאי"לא"כאמהכ"בעלאמהכ"במחזיקהיה

ועי'טפחיםי"חרקעצמההמערכהלמקוםנשאר
מתמידיןופ"בה"זמזבחמאיסוריפ"זלקמן

בס'כןמצאתיושובהיטיביעו"שהי"זומוספין
היטיביעו"שג"כוהעלהבזהשהאריךשמיםלחם

וע"ע לקמן הי"ז מש"כ בזה).

טפחיםכ"טההלכהבסוףרבינושכתבשמהודע
כ"טוצ"לכללביאורלואיןולמטההסובבמסוף

(ומאיולמטההסובבמסוףטפחיםכששהטפחים
איןלבנהחצאיבשנימוקףט'בהלכהדאיתא

מקומו כ"א כאן).

לחם שמים

מ"שעייןטפחים.י"חהמערכהמקוםוגובה
וחםז"ל,כ"מבעלהרבעליוומ"שע"זבהשגות

כאבי,גדלכייוכלמיבמיליןלעצורבקרבי,לבי
גאוןתפארתמפזהיקריםהראב"דדבריבראותי

דןאיןשבי,הלכולבזהיולמרמסנתוניםצבי,כל
דבריונשארוכילהביא,איןותרופהלמזורדינו



עליהובנהכ"מהר"באצלחומהאיןפרוצהעיר
הצביא,ואניעליהתשובותיוחילגדוליםמצודים
ומחלקמשיגבהמוןאוהביבחןאבי,כןלאאמרתי

המביניםהמעייניםעלכנפיופורשלאגפיושלל
הואהנביאדברגדולדברלאאםדבריוויבחנו

וחכיםבאורייתאדסברטפידעדיףז"להראב"ד
קדושתמכבודוהפלאולביא,לישכאריגבורטובא
לאאיךהראב"דעלתמיהתוכלעםז"לכ"מהר"ב

כמשנתדבריווהניחבדבריוכלללהתבונןלבושת
הזרותכלדילאכירטיביבתיוחנאובניתדלבן

הר"מדבריראהשלאההשגהבהבנתשיסבול
בסמוךבהםדיברוכברלפניוכאןהכתובים

וגמראמשנהבהיותםגםומההקודמת,בהשגה
קלעלכןלומריתכןשלאהמבארהרבכדבר

דבריושכלהראב"דדתלמודאלמריכ"ששבקלים
במאזני צדק שקולים:

ושניבמ"שבדבריו,וריחטעםשאיןמזאתרעאבל
טפלוהםוכו'י"לואוליוכו'שפחתוהםהקרנות

ובעללצרנואםהלנוכ"מ)הר"ב(לפ"דמלחבלי
יכולאיניז"לוכתבמביאורםעיןהעליםכ"מ

טענהזוואיןוכו',בגובהמיירידרבינוליישבו
כדעתו,ברוחבמיירידאיהוהר"אהביןעתהשעד
לאכךשמפנישכתבכ"מבעלעללתמוהישאבל
דעתלנולפרשז"ללוהיהנוחויותרליישבו,יכול

מתבארתהיתהכךמתוךואוליבזה,ז"להר"א
מאדהטובהכוונתובעז"הנבארכאשרכוונתו
עלקולעוההשערההדקדוקבתכליתודבריו

ההשקפהבתחלתההבנהקשיהםואםהשערה,
ולכאורה:

נראיןשדבריוכ"מאר"בלאתמוהידאיכאאיברא
ז"להר"אעלתמהשבתחלהזה,אתזהסותרין

עלהאיךוכתבהמערכה,במקוםהתפוחבחושבו
איךהר"אעלשניתכשטעןא"כהדעת,עלזה

טפחים,י"חהמערכהמקוםשרוחבלומראפשר
וגמרא,במשנהכמבוארועודאמותכ"דהיאשהרי

להיותזהאפשראיךלנפשיהז"לאיהווליקשי

התפוחבודאישהריאמותכ"דהמערכהמקום
והרמב"םמזבחבאמצעשהואאלובאמותמובלע

תמידיןבהל'מעשהוכלוביארהתפוחיכחישלא
שמקוםלומרהדעתעליעלהלאואםומוספין,
אחתועלשכןכלהגובה,לעניןהתפוחהואמערכה

מקוםבכללשהואלומרכלליתכןשלאוכמהכמה
היהלאמקומועלודאישהריברחבה,המערכה
לפיכךבתפוח,נוגעיןהגזיריןראשישהרימערכה

זהחשבוןמסךהתפוחמנתלגרועצריךכרחינועל
של כ"ד אמות למקום המערכה:

הרודף,אלונהפכהשאתביתרהתמיההגדלהא"כ
היולאעצמולדברילבנותןז"להרבהיהשאילו
וחוזריםזר,כמואצלונחשביםז"להר"אדברי

דבריוהןוהןתמוהים,שהיואחרינגוהיםלהיות
עלז"להר"אהשיבששםתמידיןמהל'בפ"בז"ל

גבוהתלהואשהתפוחודעתוהתפוח,בעניןהר"מ
אמה,כ"בעלכ"במרובעתטבלאכעיןאמה

אותוהחשיבלאשם(גםכן,לומרלמדומהיכן
אחתדבריושכלאלאלו)מנייןלפרשהמבארהרב

ששםאחר,במקוםמפורשאחדבמקוםוהסתוםהן
בעניןכאןלוהנמצאתהמדוייקתהנוסחאעלנשען

א"כטפחים,י"חהמערכהמקוםרוחבשהיהזה
רחבלמקוםצריך(שהואלתפוחנשארבהכרח

וכמואמה,כ"בכור)מאותכשלשעליושפעמים
שאפרש היטב בעזה"י:

מקוםרוחבהמדוייקתשהנוסחאכאןשאמרוזהו
רחבושהמזבחלפיטפחים,עשרשמנההמערכה

וקרנותהכניסותכלאחרטפחיםוד'אמהכ"ד
כ"במהןצאשנתבאר,כמוכהניםרגליוהלוך

טפחיםד'אמותב'מערכהלמקוםנשארולתפוח,
הקשהזהועלטפחים,עשרששההכלביןשהם

כפיי"חלהשליםטפחיםשניעדייןשחסרולעצמו
החסרים(ר"להטפחיםושניוהשיבשלו,נוסחא

ברחבן,הקרנותמשתישפחתוהםזה)מחשבון
שוהז"לשדעתולמעלהדברתיאשרהדברוהוא
ה'בתאמההקרנותשרוחבז"לרש"יעםבזה



י"חנמצאוטפחיםב'הקרנותשתיופיחתוטפחים
טפחים בדקדוק לרוחב מקום המערכה:

עצמו,משיטתהלזוהנוסחאעלעדייןיקשהאמנם
שאוליבסמוךהקודמתבהשגהז"לפירששכבר

ידיהמדוילא"כהקרנות,כניסתהםטפחיםהד'
שתהאנוסחאאותהלקייםאפשרשאימשתלים
י"דרקכאןאיןאעפ"כשהרימקום,מכלמדוייקת

ויהיטפחים,י"חאומרתוהיאמערכהמקוםטפחים
טפחיםב'שאותןי"לואוליבאומרו,לזהכמשיב

זהשלשוןוכו',כנוסיםהיושהקרנותפגימההיו
לפיז"ל,כ"מבעלדעתולסוףירדשלאנראה

מיירידרבינוליישבו,יכולאיניז"לעליושכתב
לזהזהעניןומהברוחבטפחיםשניואותםבגובה
עכ"ל:

כתבתיכאשרז"להר"אעלתשובהזושאיןומלבד
הרבשלבדעתועלהמהלשאולישעודלמעלה,

הללוטפחיםבשניחשבומהכןשאמרכ"מבעל
דרבינואיריאומאיז"ל,הר"אהביאםצורךלאיזה
שהריניחא,מיברוחבאיירינמיואיבגובהאיירי

וגלויועוד,אמהכ"דשרוחבהמללוברורשפתיו
ב'לויתנומהזהיושיענוומהלועיניםאשרלכל

חיהעדיפו,אוהחסירואםיוסיפוומהטפחים
שחרלושאיןכדברהואלאאםהאמתאהבת

דיחסףחרסיוצרכמעשהאמןידימעשהלחשוב
בדבריז"ללושהיהההתבוננותמיעוטאבלפחר.

לווגרםגיוו,אחרילהשליכםבעיניונקלהראב"ד,
מהלפימעתההברורהדעתועלעמדשלא

הקודמתבהשגהדרכוצדיקשאחזשכתבנו
ברוחבשלולנוסחאתתנגדשלאזאתעםלהשוותה

המערכה, אלא שניהם צדקו יחדיו:

למעלהשאמר(כמוי"לבאוליבזהתשובתווהיתה
ולאעצמודעתשהיאטפחיםהד'כניסתבענין

מסופק)בלשוןאמרהמשו"המרבותיו,קיבלה
שפיחתוטפחיםב'ר"ל(ואיןטפחים,שנישאותן

היהשא"כדיבור,כדיבתוךכאןשזכרהקרנות

שלטפחיםב'עלאלאטפחים,ב'שאלואומר
שהןושניםנתכוין,בקודםשזכרהקרנותכניסת

אמרכןועלכנ"ל,צדלכלטפחיםב'הםארבעה
שלעולםפגימה,היוהנ"ל)טפחיםב'שאותן

מכאןטפחיםהמזבח,מדופןכנוסיםהיוהקרנות
זהאיןואעפ"כבקודםשאמרכדרךמכאןוטפחים

נניחאםאמתשניהםשאוליכאן,למ"שסותר
כניסתשלטפחיםשנישאותןזה,באופןשהיו

שהונחהמערכהמקוםברוחבשממעטיםהקרנות
נחשובשלאר"ללבד,פגימההיוטפחיםח"י

קוומאותובזויותלקרןמקרןישרקושמשכו
למקוםממנווכןבשוהההילוךאמתמודדין

טפחיםז'אםכיבידךיעלהלאשא"כהמערכה,
הקרנותזויתקרניאלארוח,לכלהמערכהרוחב

טפחיםב'פגימהבוועושיןההילוךבריבוענכנסין
נכנס,פגוםמערכהבמקוםכנגדווכןטפחים,ב'על

לרחבומרובעהמערכהמקוםבידינושיעלהולא
כטבלאצדלכלטפחיםט'שהםטפחים,י"חוארכו
שהריטפחים,ט'ברוחבאמהכ"דרוחלכלארוכה
ב'עלטפחיםב'המערכהרוחבמתמעטזויתבקרן

איןהקרנותזויותלעומתבאלכסוןששםטפחים
צד,לכלטפחיםז'אםכימערכהמקוםברוחב
זויתקרןלכלטפחיםז'עלטפחיםז'ריבועשהוא
זוהיטפחים,ב'בוואוכלתהנכנסתפגימהמפני

מדעתואחורנסוגלאשאעפ"כז"ל,שאמרהפגימה
עםאותהלכויןנוכלזהובדרךקרנותשלבכניסה
כמולזה,זהיתנגדושלאהנזכרתהנוסחא

טפחיםב'כנוסיםדהקרנותדאע"גשפירשנו
היאזויתבקרןהמערכהמקוםברוחבוממעטים

ושוהשלםשאיננוהמערכהרוחבברבועפגימה
ז'עלועומדרחבומתקצרבזויותיוכיברחבו
מכווןותמצאודוק,ברבועטפחיםז'באורךטפחים

שאינוכיוןהנזכרת,שלולנוסחאזהיזיקולאמאד.
זויותבקרןטפחיםב'עלטפחיםב'שלפגימהאלא
לתשעהמכווןאמההרוחבכ"דשלהאורךובכל

טפחים כנ"ל אין בכך כלום:



המערכהלמקוםנכנסתב'שפגימהנניחאםוזה
הילוכםמנתחלקםאתהכהניםלרגלילתתכדי

מקרניפגימתהלמלאותשכדיבריבוע,אמה
פגימהנעשהטפחיםב'עלטפחיםב'שלהקרנות

באלכסוןכנגדההמערכהבמקוםכמותהאחרת
לכהניםלהרויחכדיההילוךרבועחסרוןלמלאות

אמורתרצהאםאמנםבזויות.רגליהםידחקושלא
המקוםואיןהיתה,לבדהההילוךברבועשהפגימה

עםטפחיםבד'בזויתשםלעבורלכהניםצר
נשארוהותר,דילהםמרווחמקוםשהואאלכסונם

אתונשכרתמרובעתכטבלאהמערכהמקוםא"כ
הנ"להנוסחאזא"זסותריםשאינםופשיטאהזויות,

של הר"א ז"ל עם דעתו בכניסה:

הראב"דהגדולהמאורדברימבואריםזהדרךועל
שלאהיאויתדוהדקדוק,הביאורבתכליתז"ל

המערכה,מקוםצורתהואשכןהראב"דאצלתמוט
הר"ממדבריאח"כשהתבונןמחמתבוחזרולא

לכתובלשונוולתקןלשנותושא"אדעתו,כךשאין
לשוןיסבלהושכבראע"פרוחבגובהבמקום
כסבורכ"מבעלשלטעמוימנעהוולאז"ל,הר"מ
המערכהשמקוםז"להר"מכתבשכברמאחרהרב
טפחיםי"חהיותולומרעודשא"אאמהכ"ד

והריהפרט,מןפרטשזהוכלוםבכךואיןברחבו,
כלהמערכהלמקוםכללדרךהר"מקוראבתחלה
שמנהרחבונמצאואמרהקרנותעםהרוחב

ביארואח"זגדול,כללדרךוזהאמהועשרים
חשבוןממנושהסיראחרהמערכה,מקוםופרט

עלועדייןאמה,כ"דלונשארווהילוךהקרנות
הר"מ,דעתלפיאףהמערכהמקוםכולםאיןכרחך
שלתיקונוא"כויתכןביניהן,מובלעתפוחשהרי

מקוםהפרטמןבפרטעודשביארלומרהראב"ד
התפוחמדתכןגםממנושהוציאאחרמערכה
בעצםהמערכהבמקוםאח"כהנשארשובהודיענו

מדבריויראהודאידקהתבוננותשאחראלאלבדו,
הר"אאמרויפההרוחבעלכוונתוכאןשאיןז"ל
אתשדןבמהצדקהלוותחשבשאמרמהבכלז"ל

לשונוולתקןלהגיהוחשבלזכות,ז"להר"מ

לאאםבודאי,סובלוהיהשהלשוןהעיוןבתחלת
ידועלהמעכבהר"משלומסידורואחריםמטעמים

שהודיענוכפולהמשכורתוותהאבו,חזרלפיכך
בפרטות מקום המערכה המיוחד לעצמו:

לאאשרהנפלאהמחבררבינועלתמהוןקצתובזה
עליוולבועינושםשלאוקטןגדולדברהניח

איננווהנההצריךדברכלחשבוןולמצותלדקדק
שבדקומאחרוחקרוהטוברעהוובאאתנו,פה

ולאלבארו,עשהאשרהטיבמצאולאאחריו
צריכיםשדבריוהראב"דעלתפיסהמקוםנשאר
ונחזיקובואוארצה,דבריומכליפולולאמאד

פרטיותו,ממנונפלאמקוםאותנוהודיעועלטובה
לוהיהשעכ"פז"ללהר"מהשגהדבריוומכלל

לבאר דעתו בזה, אלא שהניח מקום להתגדר:

והנהבו,ידברמהלראותיו"טתוס'בספרוחפשתי
ורוחבומעשהו,התפוחמעניןכלום,הזכירלא

כיזה,בכלמאומהעצמוהטריחלאמערכה,מקום
בעניניםהראב"דדברישדחהבכ"ממ"שעלסמך
טוביםהםואדרבהסמך,שוםבליוכלמכלהללו

בללמעייניםתוכחהומכאןומוכרחים.ונכוחים
אתמשיביןאיןכי(אףהגדוליםעללהשיבימהרו
הכותבדעתהיטביבינושלאעודכלוכו')הארי

מהכפיהמשיבעלאשםאיןשאזבבירור,וכוונתו
צורהבליהדבריםלהניחאבלרואות,שעיניו
ופתישוגההכותבהיה(שלאכלל,יתכןלאוהבנה

בלבנוןלהארזקרהכאשרח"ו),לקמחיהחשדלא
משכבוכפרתהרינימכובדה'קדושהגדולהנשר

כוונתהבנתאלהביטשלאז"לכ"מבעלרבינושל
תמוהיםדבריולונראוכןעלז"ל,הראב"דדעת
עצמוטורחז"להיהואםמעליווהזניחםמאד

ואםידיו,בשתידוחאםהיהשלאודאיבהבנתם
אישוידעיביןמיהשגיאהשלהבתנפלהבארזים

בנפשם,וישמרוקיראיזובייעשוומהכמוניבער
צורתאציירהמעייןולתועלתהערה,בזהודי

דעתעלהעליוןשטחוחשבוןואניחהמזבח



בודברינומכלללנושיצאמהעםז"להראב"ד
בעזה"י, (עיין בראש הספר):

ומוספיןתמידיןמהל'בפ"בהראב"דשכתבודע
עודהרווחנוא"כעגול,התפוחהיהשאפשר
נאמראםבזויותהמערכהמקוםחסרוןלמלאות

ב'בקרנותיופגוםמערכהמקוםשלרבועושגם
טפחים על ב' טפחים, וק"ל:

ושלקרנותמקוםשלאמותששתילדעתויש
מקוםעםבשוההיהולאקצתעמוקותהיוהילוך

בליטהכעיןלוהיהמזבחשלובשפתוהמערכה,
כרכובוביןמזבח,שלכרכובושזהומעטגבוהה

שקועותהנזכרותאמותב'היומערכהמקוםובין
בפ'ז"לרש"יפירשכךחריץכעיןקצתבעומק
וכו'כרכובאיזהואדתניאס"ב)(דףקדשיםקדשי

מןמאומהז"לרבינוזכרשלאוהתימהעיי"ש,
הכרכוב וצ"ע:

מעשה רב

ונ"בהמדויקת.בנוסחאאבלהראב"דבהשגת
עיין פ"ב דתמידין ה"ז ותבין כוונתו:

מעשה רקח

אחרבנוסחטפחים.כ"טהמזבחגובהחצינמצא
המזבחגובהנמצאידכתבאחרובנוסחטפחיםי"ח

בששה טפחים מסוף הסובב למטה:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

כתבמשהשלבמזבחולמעלההראב"ד,בהשגת
ר"לוכו'.אחרתבלשוןכיהלשוןבזהכןכמו

ובאהמערכה,מקוםקומתואמותוג'שםשכתב
למקוםקומהאוגובהלקרואעניןדמהלהשיג

מלמעלה,השטחעלרקאיננההיאדהלאהמערכה
ורוחב,אורךאלאעומקולאגובהלואיןושטח

אחרלדברכוונתוהשיאכת"הבמחילתוהכ"מ
דחוק ורחוק.

מרכבת המשנה

והכ"מהשגותעייןוכו'.המערכהמקוםוגובה
תמידיןמהל'פ"בהראב"דמ"ש(ועי'עליו.תמה

טבלאכעיןהיהשהתפוחסוברדהואה"זומוספין
עשרלגובההמזבחלהשליםאמהגבוהמרובעת

המערכהשמקוםדאע"גכ"בעלכ"בוהיתהאמות
הכהניםרגליממקוםאמהרחוקהתפוחהיהכ"ד
בדבריהנכונהוהגירסאשם).שכתבתימהועי'

ישןויניציאהבדפוסשהואמהכפיכאןהראב"ד
וכו'.הטפחיםושניטפחיםח'המערכהמקוםורוחב
המערכהמקוםורוחקבקו"ףלגרוסנראהויותר
שלארבנובכוונתלהעמיסהראב"דשרצהוכו',

שייךלאדבקראה"ז,הנ"לההשגהעליותקשה
סוברמשו"הדקלאמאמהבצירדהויהואיללומר
כ"דהמערכהמקוםהיההחשבוןדלפיאע"גרבנו
זולתהמערכהמקוםהיהלאמ"מטפחיםוד'אמות
עשרהשתיםוההראלכדכתיבמכוונותאמותכ"ד

ממקוםצדלכלטפחיםב'עודמרחיקיןשהיו
ממקוםרוחקאורוחבשנמצאהכהניםרגלידריסת

מקוםשלאמהטפחים.ח'הקרנותמןהמערכה
הראב"דונתןטפחים.ב'ועודהכהניםרגלידריסת

הקרנותמשתישפיחתושהםהללוטפחיםלב'
קרןכלאצלטפחיםב'גומאשהיהר"לברחבן,
טפחיםב'רחוקהכהניםרגלימקוםשנמצא

ב'שאותןי"לואוליהראב"דוסייםמהקרנות.
ב'נכנסקרןשכלמהכניסהפגימההיוטפחים
איןדנמצאה"ז,בפרקיןוכדרכומהדופןטפחים
וזהטפחיםו'זולתוהמערכההקרנותביןמרחק
בדפוסהגירסאלפיהראב"דבכוונתברור

י"חבגירסתוהיתהוהכ"מטפחיםח'ישןויניציאה
טפחיםשמנההגירסאלפניושהיתה(אוטפחים

הואילטפחיםי"חמדעתווהגיהקאמרמהידעולא
טפחים)י"חהמערכהמקוםוגובהנקיטדרבנו

שבדפוסגירסאובאמתהראב"ד.עלתמהומשו"ה



הראב"דשמגיהטפחיםח'דווקניתישןויניציאה
הראב"דנמלךושובכמ"ש.וכוונתורבנולשון
קאמרבגובההמערכהמקוםדעלרבנוכוונתוהבין

כתבולזהה"ה,בפרקיןוכמבוארטפחיםי"ח
בזהכןכמוכתבמשהשלבמזבחולמעלההראב"ד
בתורההכתובוזהרבנוכתבג"כדשםר"להלשון,

האמתוזהובלבדהמערכהמקוםקומתואמותוג'
אחרתבלשוןכיהראב"דכתב(וחנםרבנו.בכוונת

דמקראהקושייאליישבצחהלשוןדזהוכו'ידבר
מקוםעלהפסוקדפי'קומתואמותושלשהואמלא

כניסהע"יוסובבמיסודמובדלשהואהמערכה
שלאעללוחרהשהיטבומחמתכיסודותיו)והמה
שבלשוןכמתנצלבארבנוכוונתעלתכףעמד

מ"שועי'ברורזהוכלהזההעםאלידבראחרת
פ"ב מהל' תמידין ומוספין ה"ז.



הלכה ט

ָּדִמיםֵּביןְלַהְבִּדילּוְלַמָּטה]ַהּסֹוֵבבִמּסֹוףְטָפִחים[ְּכִׁשָּׁשהַהִּמזְֵּבַחְּבֶאְמַצעחֹוגֵרָהיָהִסְקָרהֶׁשלְוחּוט
היא(וזוֶטַפחָּפחֹותַאּמֹותֵּתַׁשעַהַּמֲעָרָכהְמקֹוםַעדָהָאֶרץִמןָּגְבהֹוְונְִמָצאַהַּתְחּתֹונִים.ְלָדִמיםָהֶעְליֹונִים

מדותיו):לפיצורתו

כסף משנה

באמצעחוגרהיהסיקראשלוחוטשכתבומה
לדמיםהעליוניםדמיםביןלהבדילהמזבח

ומ"שא').משנהדמדותבפ"גמשנההתחתונים.
ט'המערכהמקוםעדהארץמןגובהונמצא
שנתבארממהפשוטהואטפח.פחותאמות

הסובבעדומשםה'בתהיתההיסודגובהשאמות
אמותג'המערכהמקוםוגובהששהבנותאמותה'

בנות ו' שהם ט' אמות בנות ו' טפחים פחות טפח:

הר המוריה

כצ"לוכו'.ביןלהבדילהמזבחבאמצעחוגרהיה
צ"זומנחותא'נ"גוזבחיםמ"אפ"גשםמדותעי'

ותוספתאב')י'זבחים(וע"עב'י"זובכורותב'
דזבחים פ"ו.

כרכבאיזהות"רוז"לא'ס"בבזבחיםדאיתאודע
אטואמההכהניםרגליהילוךמקוםלקרןקרןבין

ומקוםאימאאלאאזליהוולקרןקרןביןהכהנים
כרכבותחתוהכתיבאמההכהניםרגליהילוך

וחדלנויחדהוותרירנב"יאמרחציועדמלמטה
תמהתיובאמתהגמ'עכ"לנשתרקידלאלכהנים

גובהואמותעשרשהיהכיוןלנוילומרצורךמה
משפתא'ס'לעילכדאיתאלסובבהוצרךלאוכי

אזלאהברייתאכיליאומרלבילכןולמעלהסובב
זהכרכבלעילדאמריהודהב"ריוסידר'אליבא
כלדס"לדאבוהבשיטתיהקאיואיהוהסובב
לאולכןיותרולאאמותשלשגובהוהיההמזבח



דהוידס"ליוסילר'אמנםלנוירקלסובבהוצרך
וזהממשלסובבדהוצרךאה"נגובהואמותעשר
ז"ל.רש"ישלרגליוכפותנשיקתאחראומראני
שלחוטוז"לפי"אהמשכןדמלאכתבברייתאועי'

דמיםביןלהבדילבאמצעחוגרוהיהסיקרא
ה'ולמטהסיקראמחוטהתחתוניםלדמיםהעליונים

היוושםסובבואמהכרכובאמותוג'ביסודאמות.
הסיקראמחוטלמטה.הניתניןדמיםנותנים

ואמהכרכבאמהוג'קרנותאמהאמותה'ולמעלה
חדאפותר.ואיןכחידהוזהועכ"לעורבכלה

הניתניםדמיםנותניםהיוהסובבדאצלדמש"כ
ועודאמההחוטמןלמעלההיההסובבוהאלמטה
למעלההאועודהיאמאיאמותג'למטהכרכב
כלהאמהועודהיאומאיכרכבאמותג'ג"כחשיב
וה'להפתרידעתילאדברסוףהיאמאיעורב
בזהמש"כבחומשברש"יוע"עבזה.עינייאיר
בתרגום(ועי'הקדושה.דעתונגדדעתימבטלואני

אונקלוס שתרגם כרכב סובבא יעו"ש וברש"י).

ליקוטי חבר בן חיים

עי' בכורות י"ז ע"ב וצ"ע:חוגר באמצע.

מעשה רקח

ומ"שחגור.היהידכתבאחרבנוסחחבור.היה
כת"יבנ"אולמטההסובבמסוףטפחיםכששה

איזהוופרקדמדותבפ"גהדיןועיקרזהכלנמחק
אחארבומתרץמיליהנימנאתלמודאבעימקומן

המזבחחציעדהרשתוהיתהשנאמרקטינאבר
קראדבעיאיריאדמאיקצתקשהאךע"כ.וכו'
י"לואולישםשהיודבריםמכמהטפימילתאבהך
דאיהחוטלזהצורךהיהדלאמשוםבהאלהדבעי

לכויןהואקלדברוכו'העליוניםדמיםמשום
אכתיאךבזה.דקפידמקראמייתילכךזהבדבר
דס"ללרבנןתלמודאפריךדבכורותדפ"בקשה
סקראשלדחוטמתני'מהךלצמצםא"אאדםבידי
זימניןאדםבידילצמצםאפשראיאמרתואיוכו'

ומשנילמעלהותחתוניםלמטהעליוניםדקיהיב
הצריךשלאורבינוע"כפורתאבהדמרווח
הגלילייוסיכר'דפסקנראהפורתאבהדמרווח

בידיוכ"ששמיםבידילצמצםאפשרהתםדס"ל
בכורותדהל'ברפ"השהריכןהדבראיןאךאדם
שנאמרלאאםרוצחדהל'בפ"טוכןכחכמיםפסק

דהעתיק לשון המשנה דמדות:

קרית ספר

להבדילהמזבחבאמצעחגורהיהסקראשלוחוט
דמיםהתחתוניםלדמיםהעליוניםדמיםבין

חטאתהתחתוניםדמיםבהמהחטאתהעליונים
דכתיבלאלואלוביןהבדלדבעינןלןומנאהעוף

ציורכעיןהרשתהמזבח.חציעדהרשתוהיתה
מזבחשלבתחתיוהויאנחשתושלבקליעהמצודה

כדכתיבמזבחשלחציועדוגבוהנפה[כמו]עשוי
דנתנהמשמעאחציהקראומדקפידהמזבחחציעד

מחצה בין דמים העליונים לדמים התחתונים.



הלכה י

ּוַמֲעָרִביָצפֹוןרּוַחָּכלְּכנֶגֶדָמׁשּו�ַהיְסֹודָהיָהֶאָּלאַהּסֹוֵבב.ְּכמֹורּוחֹוָתיוֵמַאְרַּבעַמִּקיףָהיָה�אַהִּמזְֵּבַחיְסֹוד
ְואֹוֵכל ַּבָּדרֹום ַאָּמה ַאַחת ּוַבִּמזְָרח ַאָּמה ַאַחת. ְוֶקֶרן ְּדרֹוִמית ִמזְָרִחית �א ָהיָה ָלּה יְסֹוד.

כסף משנה

היההיסודתנןדמדותבפ"גוכו'.המזבחיסוד
ואוכלהמערבכלפניועלהצפוןכלפניעלמהלך

איזהוובפרקאחתאמהובמזרחאחתאמהבדרום
לאדרומיתמזרחיתקרןאמרי'נ"ג:)(דףמקומן

היתהשלאלפיאלעזרר'אמרמ"טיסודלוהיה
יצחקרבברשמואלרבדאמרטורףשלבחלקו
טורףרש"יופי'אמהיהודהשלבחלקואוכלמזבח

יעקבעליושנתנבאיטרףזאבביהדכתיבבנימין
ואותהמדבחאיתבניבאחסנתיהעדיאכלבבקר
מזבחוכו'ואזילכדמפרשבחלקוהיתהלאהקרן
במזרחואמהאמהיהודהשלבחלקואוכלהיה
המזרחכלפניעלוכו'הארךכלבדרומואמה

בסמוךכלההיתהצפוניתמזרחיתלקרןשכשמגיע
היתהשלאאלאהאמהבעוביהארךכלאמהלקרן
אכילתוכןוכו'המזרחכלפניעלשבמזבחאמה

כלפניעלמהלכתהיתהלאהדרומיתהאמה
כלהמערביתדרומיתלקרןשכשמגעתהדרום
פניעלמהלךהיההיסודכדתנןאמהלקרןבסמוך

אמהבמזרחואוכלהמערבכלפניועלהצפוןכל
לשלשתיסודנמצאאחתאמהובדרוםאחת

בבניןאמררבאמרינןנ"ד)(דףהכיובתרהקרנות
דרומיתבקרןבבניןופירש"יבדמיםאמרולוי

להםוחדלוהדרוםבארךאמהיסודבנומערבית
צפוניתלקרןסמוךאמהעדהמזרחוכלהדרוםכל

ולויאמהובדרוםאמהבמזרחאוכלכדתנןמזרחית
לאאבלהמזרחכלפניעלהיהיסודבדמיםאמר

כרברבינוופסקיהודהשלבחלקודמיםנותנים
בגמראומוקיכוותיה.דמתניתיןדפשטאמשום
הצדמןל"בעלל"בדהמזבחמתני'דרבאליבא

אלאחשיברבעיובארבעתלאוהצדמןופירש"י

אלאהיהלאודרוםמזרחאבלל"בהיהצפוןמצד
אמהלהחסרהמזרחיתדרומיתדקרןל"אעלל"א

מדתניאלרבבגמראומותיבלמזרחואמהלדרום
ל"בעלל"במלבןמביאהמזבחאתבוניםכיצד

ביןמפולמותאבניםחלוקיומביאאמהוגובהו
וממחהוזפתוקוניאסידומביאקטנותביןגדולות
בובולטיסודאלמאכלומריסודמקוםוזהוושופך

כתיבשלימותאבניםליהדגייזומשנירוחותיומד'
ליהדגייזופירש"יליהושקילמתותיהמידידמחית
יהודהשלחלקומעלהבניןסתרשיבשלאחר

ולאחלקשיהאכתיבשלימותאבניםוהאופרכינן
מידידמנחחלקה.להיותלסתירהוא"אפגימות
יהודהשלחלקוכנגדעלבמקומוכלומרתותיה
בתוךוחלקהמלבןכעוביועביוארוךעץהניח

ע"יהאבניםחלוקיעםלהדביקיכולולאהמלבן
קצתולכשיבשקוניאושלסידשלהמיחוישפיכת

נטלו ונשאר מקומו חלק:

אור הישר

עייןיסוד.לההיהלאמזרחיתדרומיתוקרן
בהל' מעשה הקרבנות פ"ה הי"ז.

הר המוריה

דזבחיםובתוספתאבמדותשםוכו'.היהלא
בחלקוהיהדלאהטעםאיתאושםב'.נ"גובזבחים

לשבטיםנתחלקהלאלמ"דוא"כטורףשל
ה"דפ"זלקמןוהנהמקוםבכלהיסודהיהלכאורה

דלאפסקוכאןלשבטיםנתחלקהלאכמ"דפסק
כמש"כוצ"לדרומית.מזרחיתבקרןיסודלוהיה

הכידאפי'וכו'ירושליםד"הא'י"בביומאהתוס'
כדכתיבדרומיתלמזרחיתיסודלעשותשלאגמירי



התוס'למש"ככללא"צולפי"זיעו"שבכתבהכל
היטיביעו"שוכו'ארבעד"הב'ס"אבזבחים
לוהיהלאמשהשעשהבמזבחגםכיי"לולפי"ז

האנמיי"לובזהדרומית.מזרחיתבקרןיסוד
לכאורהבזהמרןדכתבוהאכלויולאכרבדפסק
כוותיהדאתיאשפירתירץדלויכיוןמספיקאינו
פליגילאכאןדעדבפשיטותאפ"למש"כלפיאבל
שלאוהטעםלשבטיםנתחלקהדמ"דאליבארק

היהשלאלפידרומיתבמזרחיתיסודלההיה
יהיהשלאבזהדדיללויס"ללכןטורףשלבחלקו

אבלנשתנהלאבבניןאבלטורףכקדושתקדושתו
רקהשבטיםבחלוקתמידיתלידלאדס"ללרבינו

הסבראא"כבכתבהכלומטעםלהוגמיריהכי
בתרגוםועייןכלליסודלההיהדלאנותנת

יעו"שמקדשאיתבניבחלקיהדתרגםאונקלוס
ד"הבתוס'בזבחים(ועיי"שכרבולאכלויוהיינו
שפיראתימש"כולפיב')ס"בשםוכו'שיתין
תמוהדברמ"אדמדותפ"גברע"בועייןוהבן.

יעו"שלויכדעתשהואהתרגוםוהביאכרבשפסק
מ"דדזבחיםפ"היו"טבתוס'מצאתי(שובהיטיב

שתמה עליו בזה יעו"ש).

לחם שמים

עייןיסוד.לההיהלאמזרחיתדרומיתוקרן
שהיהמשמעע"א)נ"ד(דףמקומןדאיזהובגמרא

ברש"יעיי"שקטנה,בליטהקרןאותובאוירשם
ולמ"שדבנימין,אויראביניהםהתנודכךאהא

התוס' שם אין הכרח לפירוש רש"י:

מרכבת המשנה

אחת.אמהובמזרחאחתאמהבדרוםואוכל
סוףבחסרונותהזוהרעלהשיבספריםבמטפחת

חציבמזרחאוכלשכתבאמשטרדםדפוסא'חלק
אמהחציובדרוםוכו'פלגויהודהדעבידבגיןאמה
רישמשנהבדברטעותבשניהםחצידתיבתוכו'
תוהועלובנהשקרעלופשטסודויסדדמדותפ"ג

מודעיחייםמ'והכוללהמובהקהרבוה"העכ"ל.
כלכיהשכלמדרךתעהוז"להשיבאזמירדק"ק

אמתלעולםוברוחבבאורךהנמדדוכלמרובע
ותהיהוברוחבבאורךרוחותיהלשתינמדדתהקרן
אע"גהילכךרוחלכלחציהאלכסוניתאמהאותה

אלאאינומ"מיסודאחתאמההיהודרוםשבמזרח
וכןצפונית.האחרחצייהכילמזרחאמהחצי

דבריואלואלוושפירמערביתהיאחצייהבדרום
ראיתי(ואגבחן.חכםפיודבריע"כחייםאלקים

מ"שעלבלשונושהרחיבפ"גספריםבמטפחת
לביקרוומהכאתצאפרשתמהימנאברעיא
פעמיםכמהנגהאשבתקוניןוכןנגה,אשכנשתא

הכנסתביתשיקראמדרשאובגמ'נמצאולא
השםלזהעושהוהואספרדיבלשוןאםכיאשנוגה
וכו'יסופרכייאומןולאמלותשתיהלועזי

וכו'ספרדימקובלמחכםתוספתהואשבהכרח
ואניאצלו.יסודוזהודופילהטילשםוהרחיב

(ואףכ"בדףב"בערוכהגמ'אישתמיטתיהאומר
(דאר"י)במערבשכינהסבראבהו][ור'ר"י)

רש"יופי'יהאויראורייאמאיאבהו][דא"ר
הרילועז.בלשוןאופרסבלשוןמזרחשםאורייא
ב'שהןואמרולועזשםשדרשולחז"למצאנו
שלמהדבריכההלאזהוהבןהקודשבלשוןמילות

בן משה, המחבר).

קרית ספר

מקרןחוץיסודמלמטהכנגדןלהןהיההקרנותכל
היתהשלאלפייסודלההיהשלאמזרחיתדרומית
יטרףזאבבנימיןביהדכתיבטורףשלבחלקו

באחסנתיהעדיאכלבבקריעקבעליושנתנבא
היתהלאמזרחיתדרומיתוקרןמקדשאיתבני

שהיתהיהודהשלמחלקורצועהאלאבחלקו
בנימןשלשהאוירהתנווכךבנימןבחלקנכנסת
הואקרקעלאומשלשהולמעלהיהודהשלוקרקע
שהדמיםהשיתיןהיודרומיתמערביתובקרן

ואיתבאמההקרןבאותהומתערביםבהםיורדים



דכתיבנבראובראשיתימימששתדשיתיןדסברי
בראשית אל תיקרי בראשית אלא ברא שית.



הלכה יא-יב

יֹוְרִדיןֶׁשַהָּדִמיםִׁשיִתיןַהּנְִקָרִאיןְוֵהןַּדִּקין.ֳחָטִמיןֵׁשנִיְּכִמיןנְָקִביםְׁשנֵיָהיּוְּדרֹוִמיתַמֲעָרִביתּוְבֶקֶרןיא.
ָּבֶהן ּוִמְתָעְרִבין ְּבאֹוָתּה ַהֶּקֶרן ָּבַאָּמה ְויֹוְצִאין ַלּנַַחל ִקְדרֹון:

יֹוְרִדיןֶׁשּבֹוָּבּהְקבּוָעהְוַטַּבַעתַׁשיִׁשֶׁשלְוַטְבָלאַאָּמהַעלַאָּמהְמקֹוםָהיָהַהֶּקֶרןְּבאֹותֹוָּבִרְצָּפהּוְלַמָּטהיב.
ַלִּׁשיִתין ּוְמנִַּקין אֹותֹו (וזו היא צורתו):

כסף משנה

אותו.ומנקיןעדוכו'דרומיתמערביתובקרן
המשנהולשוןב')(משנהדמדותבפ"גמשנה

דרומייסודועלמערבייסודעלהניתניןשהדמים
קדרון.לנחלויוצאיםבאמהומתערביןבהםיורדים

מערבייסודעלהניתניםשהדמיםשמעיהה"רופי'

בדרום.אוכלשהיסודאמהבאותהדרומייסודועל
מהםישהדםששירינתבארכבררבינושםוכתב

עלששופכיםמהםוישמערביתיסודעלששופכים
מערביבקרןנקביםהב'נתןלפיכךדרומיתיסוד

ששנינומהלפניךפשוטיהי'ובכןעכ"ל.דרומי
מתערבין:



משנה למלך

כו'.נקביםשניהיושםדרומיתמערביתובקרן
עיין בברכת הזבח (דף מ"ד:) ודוק:

הר המוריה

פי'מ"בדמדותבפ"געייןוכו'.הנקראיןוהןיא.
ששירימזבחיםבפ"הנתבארוכברוז"לרבינו
וישמערבייסודעלשנשפכיןמהםישכולםדמים
נקביםהב'נתןלפיכךדרומיליסודשנשפכיןמהם
בצורהשבארנוכמוהיסודמןמערבידרומיבקרן

בקרןהיוהללוהנקביםכימזהמבוארעכ"לזו
ואלובקרןלמעלהולאביסודדרומיתמערבית
עי'דרומיתמערביתבקרןלמעלההיוהשיתין
בכבשעלהאיתאא'מ"חוסוכהא'ס"גזבחים
ואףלמעלהשהיואלמאיעו"שוכו'לשמאלוופנה

שזהאףשיתיןנקראונמישזהליישבנימאאם
ועודממשהשיתיןכתבלאאמאיקשהמ"מדוחק
ס"לדרבנןאיתאושםב'א'מ"טבסוכהדהא

איךוא"כהתהוםעדויורדיןמחולליןדהשיתין
ויורדיןבאמהיוצאיןהיונקביםאותןדדרךאפ"ל
ב'הפחותלכלכנוסהקרןהאועודקדרוןלנחל
הנקביםמכווניןאינןכרחךעלוא"כמהיסודאמות

מ"גדמעילהפ"גוע"עשביסודהנקביםנגדשבקרן
ששיתיןבסוכהביארנוכברוז"לרבינופי'ששם

הנסכיםיינימהםשמתמציןבמזבחנקביםשניהם
פ"בלקמןוע"עזה)מצאתילאשבסוכה(אףע"כ

שםובמרןהיטיביעו"שה"והקרבנותמעשהמהל'
נקביםבאותןמנסכיןשהיורבינושדעתשכתב

שפיראתיולפ"זבקרןשהיובנקביםולאשביסוד
היומלמעלהשבקרןהנקביםדגםוי"להכל

שםדרךהולכיםוהיושביסודלהנקביםפתוחים
שביסודהנקביםכנגדמכווניםהיווהשיתיןלשיתין

וע"ע בהלכה שאח"ז.

ועי'מ"גדמדותבפ"גכ"הוכו'.מקוםהיויב.
היהקטןלולב'י"אומעילהא'מ"טבסוכה

לאורבינולמזבחכבשביןכבששלבמערבו
מחולליןדהיוכרבנןדס"למשוםלומרואיןהביאו

לנקותצריךלמאידא"כז"אהתהוםעדהשיתין
אחד)דהכלמשמעושםשםמשפט(ובעיןהכא

היודלאס"לורבינואחדלולדהכלאפ"לואולי
רקלתהוםיורדיןשהיוכיוןדבילהעיגולינעשים

מריחיסריחושלאהשיתיןכותלילנקותצריךמ"מ
רבינובלשוןנעייןאםאבלשםדרךהעוברהיין

ובאמתאותןומנקיןכתבולאאותוומנקיןשכתב
י"לולכןאותוומנקיןלשיתויורדיןאיתאבמשנה

לנסכיםהיהוהואהתהוםעדהאחדהיושיתיןב'כי
יורדהיהלדמים(יורד)שהיהוזהלדמיםואחד
היוואותוכ"כעמוקהיהולאלאמההדםשםדרך

מנקיןהיולאהנסכיםשלאותואבללנקותצריכין
מחוללשהיההייןנקרשהיהלאשבולפיאותו
האוהביאדלולהאהביאלאולכןהתהוםעדויורד
עדויורדיןמחולליןהיודשיתיןדאיתאומהדהכא

פ"דבירושלמיכי(ודעהואבדווקאלאוהתהום
בדבריאיתאפ"אדמעילהובתוספתאה"ודסוכה
דהיינוומשמעלאולםמזבחביןהלולדהיהראב"צ
ועי'למזבחכבשביןאיתאולפנינוהמזבחבמערב
יעו"שוכו'ארבעד"הב'ס"אזבחיםתוס'היטיב
ודו"קשםבירושלמיקרבןבשייריוע"עהיטיב

נחהלאעדייןוהשיתיןהנקביםבעניןאמנםהיטיב)
עלשהלךשמיםלחםבס'שראיתיואףבזהדעתי
יאירוה'בזהנבוךלביעדייןמ"משכתבתיזהדרך
תחתהיודהשיתיןראיהעודישולכאורהעיני.

ב'ס"אבזבחיםדאיתאמהאהקרןתחתולאהיסוד
ולבסוףהמזבחמןרחוקהשיתיןהיודמתחלה
בזהודיבזהיעו"שהמזבחבתוךהכניסום

תחתשיכניסוהבעינןולאהיסודתחתדהכניסום
הקרנות והבן ועדיין צ"ע.

לחם שמים

שניכמיןנקביןהיודרומיתמערביתובקרן
מאדבזהנפלאתישיתין.הנקראיןוהןחוטמין

כדמוכחשיתין,אלודאיןטובאמדוכתימשמעדהא



התהוםעדמחולליןהיודשיתיןוערבהלולבבס"פ
הנסכיםבהםלנסךמזבחשלבראשוהיווהם

בהודאייריביסודהניתניןהדמיםאבלבחג,והמים
במדותששנינוכמוהיו,ביסודלמטההכא

משמעוכןבהן,מתערביןביסודהניתניןשהדמים
דבריםשלשהקדשיםקדשיבפ'ששנינומאותה

למטןושלשהלמעלןמשמשתקרןאותההיתה
למעלן ניסוך ולמטה שיירי:

שלמעלןניסוךשלחוטמיןשאותןלומרוא"א
ולעולםשביסודדמיםשלשלמטהאותןעלעוברין

למאןאפי'דהאשיתין,להוקרימשו"הנינהוחדא
דאיןוס"לוערבהדלולבבגמראהתםדפליג

ליהאיתמקוםמכלהתהום,עדמחולליןהשיתין
שמתעכביןהמזבחתחתשםישוחללהןדעמוקין

קטןלולהתםדאיתאמהאכדמשמעהנסכים,בו
פרחישנהלשבעיםואחתלמזבחכבשביןהיה

גביהכאואילוקרוש,ייןמשםמלקטיןכהונה
קדרון,לנחלויוצאיןבאמהשמתערביןתנןדמים

התםודתנןדהכאחוטמיןדשניהר"ממדעתונראה
מאד,נשתוממתיזהועלנינהו,חדאניסוךגבי

זה,בכלכלוםבכ"מהעירשלאעלתמהתיוביותר
ואנילביאור,צורךבליאצלופשוטשהיהשנראה
וחפשתיבכאןורגליידימצאתילאבעונותי

בספרים ואין פותר:

ביארשםקרבנותמעשהמהל'בפ"בראיתישוב
ביסודג"כמתנסכיןהיוהשנהכלשנסכירבינו

הראב"ד,והשיגולשיתין,יורדיןהןושמשם
שתקלמהידעתיולאתמיהתינתחזקהומעתה

ליישבשםבכ"ממ"שגםכאן,ז"להראב"ד
שאיךשאמרנולמהכללמועילאינוגדול,בדוחק

אפשר לומר ששם ביסוד הם השיתין:

שרצההחיפושאחרמצאתיהזבחברכתבספרגם
ליהונחולאשם,ז"להראב"דהשגתלתרץ

שאיהדוחקשמלבדבו)(יעוייןלגמריבדבריו
שלמבניןידברבחבורושהרמב"םלאומרואפשר

ולאכן,שאינווידועגלוידברשהואשלמה,
נקביןמשניהמזבחבניןלעניןכאןהשמיענו
טעםבליערוכהמשנהוהניחכלוםולאשלמעלה

שאמרנוההכרחמחמתלשמעוא"אעודוריח,
כאןשאמרמפנישיתין,אלואיןכרחךשעל

יוצאהיהלאוהייןקדרוןלנחליוצאיןשהדמים
היהשלאראשוןובביתשהוכחנו,כמוקדרוןלנחל
שלאפשיטאלוחוצהאלאבמזבחשיתיןשלהבור

היהבשיתיןדכו"עדאליבאקדרון,לנחלירד
לנחלהדמיםמהןיצאוואיךמרובהזמןמתעכב
חסרהוהבנתיקצרהבזהדעתידברסוףקדרון,

יתרץרחבהשדעתוומילמבוכהארוכהלהעלות
זה וישא ברכה:

נעלםג"כמשמשיםהללונקביןשניהיומהאמנם
בסוףשהדמיםאחרבאחדדיהיהשלדמיםמאתי,

עכ"פהוצרכומערבייסודושלבאמה,מתערבין
אלנגריןלהיותןברצפהקבועצינורדרךלהמשך

יראהשניםהיותןא"כהנקבין,ששםדרומיקרן
מיראיתיולאלבדן,הדמיםלעניןלבטלהשהוא

שפירש זה:

רבינולשיטתנטייהקצתמזהיראהבאמתכןועל
היוהשנהכלשלשניסוךומוספין,תמידיןבהל'
ומיושביסוד,שלהללונקביןמשניאחדבנקב

נקראיןשהןודאידא"כשיתיןשקראןדעתוממילא
שלאאלאידוע,וזהאזלילשיתיןדנסכיםשיתין

שהדמיםהנקבשגםלומראפשרהיאךלינתיישב
שהןמאחרשזכרתימהטעםשיתין,יקראבויורדין
שהוכחתיכמובשיתיןכןלומרוא"אלנחליוצאין
לעיל:

נקראיןשניהןדלעולםתקנה,לזהגםמצאתישוב
רביםלשוןדשיתיןבשמאדייקורבינושיתין,
שיתליהדקרידמדותבמתני'נמיואשכחןמשמע,
היהמקוםבקרןלמטההכאכדתנןיחיד,בלשון

והיינואותו,ומנקיןלשיתיורדיןשבווכו'אמהשם
משוםלנקותושצריךהואלחודיהדייןכרחיןעל



בלשוןליהקריומשו"הכדפרישיתשםשמתעכב
חפורשאינולנקותוצריךאינודמיםדשליחיד

שמעומיהתשבעזרה,באמהיוצאאלאבעומק
דקרילמימרוליכאשיתין,קרינןדלתרוייהומינה
המזבחשבראשחוטמיןשניאותןמשוםהכילהו
אםכיחלוקיןאינןשאותןתרידהווהחגניסוךשל

שהמיםוערבהלולבבפ'רש"יכדפירשבספלים,
משמעלשיתין,שבמזבחלנקבשניהםיורדיןוהיין

עדעוברנקבואותואחדנקבאלאהוילאדבמזבח
מצאנוא"כודוק,ביסודשלמטהניסוךשלהנקב
לוישובאמתנכוןשהואויראהרבינו,בדבריטעם

על מה לסמוך:

שאהבהאתשמצאתיעדדעתינתקררהלאועדיין
דרךעודודקדקתילר"מ,לויצאמאיןלדעתינפשי
אותודמנקיןדתנןדשיתזהוהואבעיניוישראחר
מפנילניקויצריךוהיהבודאידמיםשלהוא

ויסתמויקרשושלאתדירלתוכוהיורדיןהדמים
ברצפהלמטההטבלאמתוקנתהיתהשלזההמעבר
שלנקבשאותובהכרחוזהמיד,לנקותהשיוכלו

כדברי(ושלאאותו,שמנקיןשיתהקרויהואדמים
לפילכךצריךהיהלאנסכיםשלדאיז"ל)הרע"ב

במערבוהלולהיהיורדיןנסכיםשבונקבשלאותו
לשבעיםאחתיורדיןכהונהפרחישבוכבששל

לומרשא"אמאדמבוארהריהיין,ומלקטיןשנה
אותושיהאאותושמנקיןבמדותהנזכרשהשית

למטהלאהלולדרךאליויורדיםשהריניסוךשל
מהצורך,שאינואותומנקיןהיולאגםברצפה,
יוצאיןואינןהנסכיםבומתעכביןהיוואדרבה

הרימרובה.זמןההיאבמחילהאותןומניחיןמשם
הנקבגםכרחךשעלרבינו,כיוןשיפהלדיןזכינו

שית,כןכמוקרויהואדמיםשפיכתשלשביסוד
דבריםואלווכנ"ל,רביםלשוןשיתיןקראוםולזה

נעשוורחוקיםואהובים,ברוריםכולםמוכרחים
רבינו,דעתלהביןעינישהאירה'וברוךקרובים,

יחדיו,צדקודבריווכלסייעיה,דמריהגבראדהוא
אין בהם נפתל ועקש:

דמודהז"להראב"דשלשתיקתוסיבתלנוונודעה
הנ"ל,מהכרחשביסודהנקביםשיתיןדנקראיןנמי
הקרבנות,מעשהבהל'עליוחלקזהמחמתולא
בעזה"יעודיבוארבדבריולוישאחרטעםאלא

כלשלבניסוךרבינושלוטעמולשם,בהגיענו
שהיוהנקביםמראייתלמעלה,ראיתכברהשנה

שנים למטה כמו למעלה:

וכתבשסתםקצרהדרךכאןדבריורבינווכלל
אותןביןשר"לנקבים,שניהיודרומיתובקרן
באותהשארבעתםשלמטהביןשלמעלהנקבים

קרןאותהדבריםשלשהששנינוכמוהיו,קרן
בחרז"לורבינולמטה,ושלשהלמעלהמשמשת

לומרמתכויןהיהלאכןעלקצרהדרךכאןלתפוס
ושניסתמא,בקרןאלאלמטהולאלמעלהלא

שאותןבפרטן,ארבעשהןבכללםהיוחוטמין
ויורדיןבמזבחאחדנקברקנעשיןהםשלמעלה

השנה,כללניסוךהעשוישלמטההחללדרךלשית
כלביארהנקביםופרטיוכנ"ללדמיםלמטהוהשני

ובמעשהומוספיןתמידיןבהל'במקומואחד
המועיל.אופןבכלרבינודבריונתכוונוהקרבנות,

קשה,אינובהןיורדיןשהדמיםכאןשאמרמהוגם
האחד,אםכיהדמיםלשפיכתעשוישאיןשאע"פ

שלאאפשראילווסמוךבצידוהאחרשהיהכיון
מעטאםמזיקואינוכשמתרבין,לשנימהןיעברו

באחדבהםנמיאיניסוך,שללשיתיורדהדמיםמן
במדותהמשנהבפירושוהרע"במשמע,נמימהם

לא דק:

מעשה רקח

ומתערביןידבכתבהקרן.באותהומתערבין
באמה וכן הוא לשון המשנה:



הלכה יג

ְׁש�ִׁשיםָּבָאֶרץאֹוֵכלְוָהיָהַאָּמהט''זרַֹחבַעלַאָּמהּוְׁשַּתיִםְׁש�ִׁשיםָאְרּכֹוִמזְֵּבַח.ֶׁשלִלְדרֹומֹוָּבנּויָהיָהְוֶכֶבׁש
ַלִּמזְֵּבַחַהֶּכֶבׁשֵּביןַמְפִסיקָהיָהְמַעטַוֲאִוירַהּסֹוֵבב.ַעלְוַאָּמהַהיְסֹודַעלַאָּמהִמֶּמּנָהּופֹוֵרַחַהִּמזְֵּבַח.ִמַּצדַאָּמה

ְּכֵדי ִלֵּתן ָהֵאיָבִרים ַלִּמזְֵּבַח ִּבזְִריָקה. ְוגַֹבּה ַהֶּכֶבׁש ֵּתַׁשע ַאּמֹות ָּפחֹות ְׁשתּות ַעד ְּכנֶגֶד ַהַּמֲעָרָכה.

כסף משנה

זהגםוכו'.מזבחשללדרומובנויהיהוכבש
(דףהקדשיםקדשיובפרקג')(משנהשםמשנה
במכילתאותניאבדרוםדכבשמקראימייתיס"ב:)

למזבחכבשעשהמזבחיעלבמעלותתעלהלא
מחמתערוהלגילוישגורמיםמדרגותיעשהשלא

מנייןירידהעליהאלאליאיןהפסיעותהרחבת
אוכלוהיהומ"שעליו.ערותךתגלהלאאשרת"ל

עלאמהממנוופורחהמזבחמצדאמהל'בארץ
רמוהקדשיםקדשיבפרקהסובב.עלואמההיסוד
מזבחשללדרומוהיהכבשחדאדתניאהדדימתני'
המזבחארךהריארךל"בוהמזבחל"בארך

דמדותה'בפ'אהדדילהומניוכיס"דוהכבש
תופסיןהויס"דוהאס"בוהמזבחהכבש(משנה)
להומניהקרקעתפיסתלגביוהתםהעזרהבקרקע
סובבעלואמהיסודעלאמהפורחנמצאומשני

אמות[שתיעלועולהפורחהכבששראשופירש"י
המזבח]לראש[מגיעוהסובבהיסודכניסתשל]

בל"בנבלעותשלוהעליונותאמותשתיונמצאו
נ"ד)(דףמקומןאיזהוובפרקמזבח][שלאמות

לאדרומיתמזרחיתדתניאדהאדאמרלרבמקשה
יסודעלאמהפורחמדקתניבבניןיסודלוהיה

לדרוםכבשדהאלדרוםהיסודכניסתדאיכאמכלל
כנגדופירש"ייסודאמהכנגדאימאומשניהוא

שםשהיתהולאלהיותראויהשהכניסהמקום
מזבחשלל"בלתוךנבלעותאמותשתיומיהו
שהיסודבליטהשכנגדהפנימילתוךנכנסשהיה

התחיל לאכול בה בדרום אמה אחת:

למזבחהכבשביןמפסיקהיהמעטואוירומ"ש
קדשיבפרקבזריקה.למזבחהאיבריםליתןכדי

לקוניאבןיוסיברר"ששאלס"ב:)(דףהקדשים
כבשביןישאויררשב"יהיהאומריוסיר'את

כברוהלאכןאומראתהאיואתהא"ללמזבח
בזריקהדםמהוהדםהבשרעולתיךועשיתנאמר

בצדעומדאומרשאניא"לבזריקהבשראף
הואדליקהלמערכהזורקכשהואוזורקמערכה

אומרהויזורקדליקהשאינהלמערכהאוזורק
אפשרדלאמשוםהתםזורקהואדליקהלמערכה

אףמפסיקוקרקעאוירדםמהדםכיאמרפפארב
כבשביןישאוירופירש"ימפסיקואוירבשר

אלאבמזבחנוגעהכבשראשהיהשלאלמזבח
שעומדעולהדםמהוכו'.בינתיםמפסיקמעטאויר

בשראףוזרקוכדכתיבהכלימןוזורקבארץ
זריקההואהאוירומחמתישאויראלמאבזריקה
וכו'למערכההאוירעבראלוזורקבכבששעומד

[וזורק]המזבחבראשהמערכהבצדאומרשאני
למערכהזורקכשהואא"לקרא.אתאולהכי
לילמההאמשוםכלומרוכו'זורקהואדליקה

לסדריכולאיןשהריזורקוהואדע"כפשיטאקרא
שםדולקתהמערכהשאיןהעציםראשיעלסביב
והתםדולקתשהמערכהמקוםוהלאההימנואלא

קראאתאכידע"כהואאפשרדלאמשום
רבלמזבחכבשביןאוירדישאתאלאשמועינן

אתאלאשמועינןדהיקשאמרתמציתלאאמרפפא
רצפהאוירדהפסקתוזורקהמערכהבצדדעומד
מפסיקהרצפהקרקעאוירדםמהדםכיבעינן

בינו למזבח אף בשר וכו':

עדשתותפחותאמותט'הכבשוגובהומ"ש
שגובהשנתבארממהפשוטזההמערכה.כנגד



וכולםאמותט'למעלההמערכהראשעדהמזבח
באמהשהיאיסודמאמהחוץטפחיםו'בתבאמה
בת ה':

אבן האזל

שלשיםארכומזבח,שללדרומובנויהיהוכבש
אוכלוהיהאמה,ט"זרוחבעלאמהושתים
ממנוופורחהמזבח,מצדאמהשלשיםבארץ
מעטואוירהסובב,עלואמההיסודעלאמה
האבריםליתןכדילמזבחהכבשביןמפסיקהיה

פחותאמותתשעהכבשוגובהבזריקה,למזבח
שתות עד כנגד המערכה.

במהס"גבדףאמה,שלשיםבארץאוכלוהיה
לאמהאמותשלשכבשיםכבשיכלבגמ'דאמר

לכאורהמשמעוכו'מזבחשלמכבשוחוץ
והקשהאמה,ל"בהי'בשיפועודהכבשמפירש"י

היהדהכבשדוכתיבכמהפשוטדהאבבה"זע"ז
סובבואמהיסודאמהעלשפורחמהעםאמהל"ב

מדותבמס'מבוארוכןשלמטה,הקרקעבשטח
בשיפועוהכונהאיןכאןדגםוכתבהעזרהבחשבון

וכתבבקרקע,למטהשהיהכמהאלאהכבששל
אמות,לל"דקרובהכבששיפועהי'דלפי"זהבה"ז
עליווחלקדבריוהביאוהצ"קברוריםודבריו
הקרקעבשטחהכבשהי'לאדבאמתליישבורוצה

שכתבכאןהרמב"םמדבריעיניווהעליםאמהל'
והפמ"אאמה,שלשיםבארץאוכלשהי'להדיא

היסודעלפורחהמזבחשהיהאמותב'דאותןכתב
תמוהיםודבריוכלל,שיפועבהםהיהלאוהסובב
למקוםומהסובבלהסובב,מהיסודעלודהיאך

תעלהלאכתיבהלאבשיפועלאאםהמערכה
במעלות.

ממזבחשםשהקשוהתוס'קושייתמיושבולפי"ז
הכבשאורךהיהדלאעשרגובהולמ"דהנחושת

אמותב'אלאלאמהמשכחתדלאאמותכ'אלא
הדחקע"יהילוךוהו"לאצבעושלישואצבעוטפח

לפימש"כאבלארבע,מתוךעשרהמתלקטדהוי
לל"דקרובשיפועהיהל"בשהיהדמהכבשהבה"ז
ט'פעמיםוט'ל"בפעמיםל"בדחשבינןמשום
דביחדוכונתוהאלכסון,הואמזההשורשוהגדר

במזבחא"כושליש,ל"גועולהוק"האלףהוא
יהי'ט'פעמיםוט'כ'פעמיםכ'נחשובאםהנחושת

משהו,חסרכ"בהואמזההשורשוגדרתפ"א
דכ"בקשהלאוא"כתפ"ד,הואכ"בפעמיםדכ"ב
עשרהמתלקטבחשבוןנחשובאםבשיפועאמה

אמותארבעבכללעלותדצריךארבע,מתוך
נ"הלעלותצריךאמהכ"בועלטפחיםעשרה

טפחיםנ"דאלאאינםהמזבחשלאמותוט'טפחים,
גםאםואפי'טפחים,ה'היהיסודשאמתובפרט

כמש"כטפחיםה'היההיסודכנגדכבשאמה
חיקאלבד"הע"בדצ"זבמנחותא'לתי'התוס'

חשבון,לפיאלאטפחכנגדטפחמגרעאינומ"מ
מתוךעשרההמתלקטתללחשבוןמגיעאינווא"כ

ארבע.

ר"פאיתאס"בבדףבגמ'מפסיקהי'מעטואוירב)
בשראףמפסיקוקרקעאוירדםמהדםכיאמר
דוקאלאודקרקעבתוס'וכתבומפסיקוקרקעאויר

בדףוהתוס'סובב,עלואמהיסודעלאמהשהיה
למזבחכבשביןישאוירבגמ'דאמרבהאע"בפ"ז

לאכמזבחמזבחאויראיאבלוז"לבתוס'כתבו
וכו'סובבאמהישאויראותודכנגדוכו'לי'קשיא
מפסיקאויריששהריחייםלרבינונראהאיןמיהו
קרקעאוירדםמהלעילכדאמרינןוכו'יותר

האיפרשדאיךתמוהיםהר"חודבריוכו'מפסיקו
עלואמהיסודעלאמהפורחנמצאבגמ'דאמר
סובב.

כתבכאןבחדושיועמדיןיעקבר'דהגאוןאיברא
דתניאבהאמ"טדףבסוכהרש"ימש"כע"פ

למזבחכבשביןהיהקטןלולאומרראבר"צ
שביןבאוירהי'דהלולופירש"יכבש.שלבמערבו

ולפי"זכבש,שלמערבותאמותבח'למזבחכבש
אמהפורחהי'דהכבשבגמ'דאמרמהדע"ככתב



כבש,שלמזרחובחציזהוסובב,עלואמהיסודעל
הי'שהריהמזבחמןרחוקהי'מערבובחציאבל
קרקעדאוירדאמרינןהואובזההיסוד,לפניהלול

רבינוקושייתקשהלאדבריולפיאכןמפסיקו,
כמזבחמזבחאוירדאישפירהתוס'דכתבוחיים

אמהישהאוירדכנגדמשוםירודדהו"לקשיא,לא
דזהומפסיקוקרקעאוירצ"לדהאקשהולאסובב
הפסולהאברלהעלותויכולכבששלמערבובחצי
הואולמטהאוירמעטאלאשםדאיןמזרחובחצי

הסובב וכמש"כ בתוס'.

גםכןלהעמידרי"עלהגאוןלי'דניחאמהאכן
במקוםקיצרדהרמב"םרקוכתבהרמב"םבשיטת
בודאיוהרמב"םכןאינולדעתילהאריך,הראוי

ט"זרוחבעלל"בארכוכתבדהאכן,סובראינו
ט"זדברוחבומוכחאמה,שלשיםבארץאוכלוהי'
ל"בארכושכתבממהוגםאמה,ל'בארץאוכלהי'
איןדלפירש"יכפירש"י,דלאמוכחט"זרוחבעל

איןמערבמצדאמהדח'ח'ברוחבאלאל"בארכו
יסודאמהישדהאומשהואמהכ"חאלאארכו
כיוןמאמהיותרבודאיהלולורוחבסובבואמה
באמתזהומטעםלתוכויורדיןהכהניםשהיו

בפ"גלהדיאתנןהכידהאטובאקשהפירש"י
רוחבעלל"במזבחשללדרומוהיהוכבשדמדות,

דכונתולומרא"אלפירש"י,דגםונראהט"ז,
דאמרמהמפרשאלאואינודמדות,מתני'כןלפרש

שמביאומהדמדות,מתני'עלפליגדע"כראבר"צ
אינולמזבחכבשביןישדאוירדזבחיםהגמ'ד'

הי'לאוהמזבחדהכבשמודוכו"עדזהלומראלא
ראבר"צוסברביניהם,הפסקהי'אלאאחדבנין

שהי'מזבחשלמערבובצדגדולהי'אוירדאותו
בויורדיןכהונהפרחישהיולולבולעשותמקום

סובראינודהרמב"םפשוטזהעכ"פהרצפה,עד
האכללהזכירלאדהאכראבר"צקיי"לדלאכן,

האאלאהביאולאלמזבח,כבשביןהי'קטןדלול
מערביתבקרןברצפהדלמטהדמדותבפ'שםדתנן

שכתבכמווכו'אמהעלאמהמקוםהי'דרומית
רבינושהקשהמהקשהדבאמתאלאי"ב,בהל'

להיותצריךמפסיקוקרקעדאוירבתוס'חיים
מקראיליףדהאהסובב,שלולאהרצפהשלקרקע

קרקעאוירדםמהוהדםהבשרעולותיךדועשית
דהאהרצפהאוירמפסיקהאובעולהמפסיקו,

רש"יכמש"כזורקכשהואהרצפהע"געומד
ביומא דף ט"ו.

אינומפסיקוקרקעאוירמדםדילפינןדמהונראה
ע"געומדאינוזורקכשהואבעולהדכמואלא

כשהואה"נהסובב,ע"גדעומדבחטאתכמוהמזבח
המזבחע"געומדאינוהמערכהע"גהאבריםזורק

אוירבגמ'דאמרינןוזהלמזבח,חוץלעמודוצריך
קרקעלמטהשיהי'דצריךהכונהאיןמפסיקוקרקע
מןמופסקיהי'הכבשדכלאלאהאויר,כנגד

נקראבאלכסוןקרקעאוירשישבמהוגםהמזבח,
דלמעלהנימאדלאלאפוקימפסיקוקרקעאויר

אצללמטהאבלהמזבח,מןמופסקיהי'בראש
נמצאדאזכלל,הפסקאיןהכבשאצלאוהסובב

כיוןמזבח,הואוהכלאחדהואוהמזבחדהכבש
לדםדמילאואזאחדבמקוםנתחברודעכ"פ
המזבח,עלולאאחרבמקוםעומדכשהואשזורק
לאכמזבחמזבחאוירדאישפירבתוס'כתבוומ"מ
הואוהאברבכבשעומדדהכהןדאףירודהו"ל

צריךלאדהאמהנישפירמ"מהסובבבאויר
דתלינהוהתםוכדאמרינןהמזבחעליעמודשהכהן
בקניא.

אור הישר

כדילמזבחהכבשביןמפסיקהיהמעטואויר
מעשהמל"מעייןבזריקה.למזבחהאבריםליתן

הקרבנות פ"ו ה"ד ובאבן האזל שם.

הר המוריה



מ"גפ"גובמדותב'ס"בבזבחיםוכו'.שללדרומו
ועי' לעיל פ"א ה"ו והי"ז.

י'הלכהלעילרבינודפסקלרבוכו'.היסודעל
כנגדדצ"לא'נ"דבזבחיםאסקינןכוותיההלכה
ס"בדשםוהש"סיעו"שסובבאמהועליסודאמה

כתבוכברוכו'יסודאמהעלזהלשוןדנקטב'
דלויאליביהדאזלאוכו'שיתיןבד"השםהתוס'
בדקדוקשלארבינולשוןלכאורהוא"כיעו"ש

וצע"ק.

ומובדליןכתבי"דבהלכהולקמןוכו'.מפסיקהיה
דבעינןהטעםדהתםמשוםנימאכמלאהמזבחמן

כאןאבלשהואכלבהפסקדילכןמרובעשיהא
אוירבעינןלכןדםכמוזריקהשיהאדבעינןהטעם
אוירד"הב'ס"בזבחיםהתוס'וכמש"כוניכרגדול

תוס'ועי'דהתם.דהש"סבסוגייאועי'וכו'קרקע
ראהבספריכיודעוכו'.אוירד"הב'פ"זזבחים
ועשיתמקייםאנימההאוז"לאיתאע"חפיסקא

דםמהלדםבשרמקישוהדםהבשרעולותיך
ברחוקעומדיהאיכולבזריקהבשראףבזריקה

ומסדרובקרובעומדאותםהכהןוערךת"לוזורק
כמסקנתדלאלכאורהוזהועכ"להמערכהע"ג

מההגירסאכךדזבחיםפ"דובתוספתאדידןש"ס
הדםמהלדםבשרמקישוהדםהבשרמקייםאני

וערךת"לודובקזורקיהאיכולהבשראףבזריקה
עכ"לודובקזורקלאועורךזורקאותםהכהן

למערכהסמוךבקרוביעמודשלאכוונתוולכאורה
דידן.דש"סוכמסקנאהכבשעלברחוקיעמודאלא

ע"גהדםד"אוז"לד'פרשהויקראבתו"כוראיתי
ועשיתמקייםאנימהבשרשאיןאע"פהמזבח

הדםמהלבשרהדםהקישוהדםהבשרעולותיך
ורובגזורקיהאיכולבזריקההבשראףבזריקה

עכ"לועורךזורקכיצדהאאותםהכהןוערךת"ל
זהיסדרםשלאהיינוורובגזורקהק"אשםופי'
יעו"שנכוןסידורבליזהע"גזהיזרקםרקזהע"ג

כוונתוזהוכןהנ"לבתוספתאלהגיהנ"לומעתה
שכוונתשכתבאברהםכזרע(ודלאג"כהספרי

כלימהל'פ"הלקמןועי'דש"ס)כס"דהספרי
ה"דהקרבנותמעשהמהל'ופ"ווי"דהי"גהקודש
אוירבד"הא'ע"זבפסחיםהתוס'וכתבויעו"ש

ישכחדלאמשוםהיינומפסיקאוירדהאיוכו'
בכדיהקפידאעיקרדכלכיוןוהכוונהיעו"שלזרוק
אוירעלדווקאמקפידלמהא"כבזריקהשיהיה
יכולהיהמפסיקאוירהיהלאאיאפי'והאמפסיק
המערכהממקוםרחוקהכבשעלשיעמודזהלקיים
כדיהואדהטעםלהפסיקטעםנותניםלכןויזרוק

הואזומימראבעלכיהוארחוק(ולאישכחשלא
טעמאדרישוהואשםבזבחיםכדאיתארשב"י
בחכםשתמהמהמסולקובזהכידוע)בכ"מדקרא

צבי סי' קנ"ג יעו"ש והבן.

א'ע"זבפסחיםמבוארדהאלעייןישלכאורהאבל
אינודזהובספריבתוספתאושםא'ק"דובזבחים

קראהאידבעידס"ליהושעלר'אבללר"אאלא
איןדאםלהשמיענווהדםהבשרעולתיךועשית

פסולימהל'פ"אלקמןפסקורבינודםאיןבשר
מפסיקדאוירמנ"לכןואםכר"יהל"אהמוקדשין

מדכתיבהיקשלהאימודהר"ידגםכרחךעלוצ"ל
זיתחצימצטרףבעולהוהאוהדםהבשרעולותיך

דווקאבשרכזיתבעיולאאימוריםזיתלחציבשר
נמיניחאכךומתוךהיקישאלהאיאתיודאיאלא
כןאומראתהאיואתהשםבזבחיםדאיתאהא

וכו'והדםהבשרעולותיךועשיתנאמרכברוהלא
ר"ידגםודאיאלאס"לכר"ידילמאקושייאומאי
דתמידפ"זדמתניתיןסתמאשגםולפיבזהמודה

רבינופסקבזריקהדהבשרא'צ"דבמנחותוהובא
דהל'בפ"ולהלח"ממצאתישובכן.בפשיטות

היטיביעו"שמזהשכתבה"דהקרבנותמעשה
וע"ע שם בצל"ח פסחים מש"כ בזה יעו"ש היטיב.

גובהשמיעטאמהשתותפחותהיינושתות.פחות
ד"הא'ס"גזבחיםתוס'ועי'מרןוכמש"כהיסוד

וכו'חקאלד"הב'צ"זמנחותותוס'וכו'.חוץ
יעו"ש היטיב מש"כ בזה.



לחם שמים

עלואמההיסודעלאמהופורחוכו'היהוכבש
כאןסתםרבינומפסיקו.היהמעטואוירהסובב
אניולבארלהאריך,שאמרומקוםוהואדבריו,
קרקעשאוירדםכידבעינןבגמראאיתאצריך,

כתבווהתוס'ז"ל,כדפירש"ירצפהדהיינומפסיקו,
ועליסודעלאמהפורחדהאדווקאלאוזהעל

בעינןקראהאיובלאוכתבועודאמה,סובב
והכאדהו,בכלדסגיאלאסביב,מדכתיבהפסקה

דהאיפותיאונפלעכ"ל.וניכרגדולאוירבעינן
שצריךכדבריהםמשמעדודאיבבירא,אוירא
גדולאומןשצריךאלאגדול,אוירכאןלהיות

היסודעלפורחשיהיהעםגדולאוירלעשות
בפשיטותז"להםשתפשוכמואמתים,וסובב

דפריחה ב' אמות דווקא, א"כ איך אפשר זה וזה:

דאוירמעיקראנמידכתבובמאיאנןניחזיאיברא
להופשיטאוהיכיפסקאומאידווקא,לאורצפה
דבעיפפאדרבלהאמוקמיבמאיואלאהאי,כולי
מקרקעמעטבהפסקהאימפסיקו,קרקעאויר
חלקהואדסובבדםכיקרקעהפסקתזואיןסובב

שא"כקרקעהפסקנקראשלאספקואיןמהמזבח,
ואיכאויזרוקמזבחבצדיעמודאומראניאף

דווקאדבעינןברורנראהכןעלקרקע,הפסקת
הפסקת קרקע של רצפה כדפירש רש"י ז"ל דווקא:

ודייקינןמעיינינןכדלה,משכחתהיכיוא"ת
שפירואתיניחאדכולהמשכחינןטפיבמילתא

פריחהדודאירצונילהא,ואיתאלהאאיתא
הנ"לאמותב'עלקצתופורחשהכבשכמשמעה

שאמרוכדרךנימא,כמלארקשםמובדלואינו
וקצתודסביב,המקראלקייםקטניםבכבשים

לרצפהעדויורדנוקבורחבגדולבאוירמופסק
בלימאמהפחותרחבוואיןממשהמזבחבתחתית

ספק, וכל דברי חכמים קיימים:

הואערוךותלמודבדבר,ספקשאיןוראהובוא
כבשביןהיהדלוללמעלה,שזכרנומאותהבידינו

ארובהלולוערבהלולבבפ'ז"לופירש"יולמזבח,
שלבמערבולמזבחכבשביןהיהלמטהמלמעלה

לקייםולמזבחהכבשביןמפסיקדאוירכבש,
שלבמערבולולאוירבאותווהיהבבשר,זריקה
אמותיוובשמונהאמהט"זרחבושהכבשכבש,
הייןומלקטיןיורדיןשבוהלול,היהמערבולצד

בהדיאלפניךמבוארהרימהנסכים,הנקרש
עדהנ"לאמותב'כלפורחשחציוחלוקשהכבש

מערבצדשלהאחרוחציומזערמעטלמזבחקרוב
לוליתןצריךפניםכלשעלהנ"ל,בלולמופסק

אמה ויותר לשירדו בו פרחי כהונה:

שמנהשלרוחבשאותוכרחךעלאומרנמצאת
באוירהמזבחמןמופסקיןמערבצדשלאמותיו

כיסובב,היהלאמשךאותוובכלויותר,אמה
עדלמטהמלמעלהויורדתמפסקתההיאהארובה

בעניןלומראפשרואיהמזבח,שבתחתיתהחלל
הללו,דבריםשנינתקיימויפההריכלל,אחר

עלפורחהיהכבששלמזרחיותאמותשבשמונה
כהניםשיוכלובעניןוסובביסודשלאמותב'

גסות,לפסיעותשיצטרכובלילמזבחבולעלות
עשוייןהיושלאמערבשלהאחרותאמותושמונה
פניעלעברהמזבחמןהיורד(כיוירידה,לעלייה

למזרחחציואצלשמגיעעדכבששלרחבוחצי
מערביבזויתשמאאושעלהבדרךשםויורד
עליולעבורקטןגשרעשויהיהכבששלדרומי
גדולריוחליתןכדימופסקיןהיושם),דרךולירד
ועלבלול,ירדוובולמטהעדממשקרקעבאויר
בודאי,באיבריםזריקהמצותמתקיימתהזההאויר

מ"שעייןדשקלים,דפ"חמתני'לןמסייענמיוהכי
בפי' המשנה בס"ד:

סדרבתמידהתםתנןדהאבעיניךיקשהואל
לפיוביותרמזרחה,וחזיתהמזרחהגדולהמערכה

גדולהמערכהעציבסידורתמידיןבהל'רבינומ"ש
מזרחברוחהיהשסבורמלשונושיראהבמזרח,



היאךא"כסדורה,גדולהמערכההיתהמזבחשל
אחרישאמרנובדרךבזריקההבשרלהתקייםיוכל
כרחוקמזהזהרחוקיםוהםמערכהשםשאין

מזרח ממערב:

המערכהשהיתהלומרשא"אבאמתתדעאבל
בעצמו,הטעםמזהממשמזרחיתברוחסדורה
ואיךאמה,מט"זיותרכבששלרחבואיןשהרי
כנגדעדהכבשמןהאיבריםלזרוקהכהניםיוכלו
תמהא"כלגמרי,א"אזהגםמזבחשלמזרחוסוף
לומרלךאיןהאהזריקה,תתקייםהיאךעצמךעל

הכבשחלוקתבערךאלאמזרחהפירוששאיןאלא
למזרחדמזבחומפלגאשויםחלקיםלשנילרחבו
קיימאבדרוםמערכהולעולםליה,קרימזרחה

והלאהמזבחשלמחציומזרחלצדשמשוכהאלא
ולהלן,מאמצעוהמזרחיכבששלחציוכנגד

ומשוכהבמערבשהיאשנייהמערכהולאפוקי
שהגזיריןשם,הראב"דכדפירשנמיאילצפון,
זהודלא,ודרוםצפוןולאפוקיומערבמזרחסדורין
פירושומזרחהוחזיתהדרישא,מזרחהפירוש

אי"ההנ"לובהל'ודוק,שבהוהפתחיםהחלונות
יבואר יותר בענין זה:

לומראםכיבעולםאחרדרךשאיןלנווהיוצא
שלבחציוהכבשפניעלבדרוםסדורהשהמערכה

היוהלולעלשםשדרךאמצעיתועדומגעתמזרח
בעניניםציור[וראהכמצותן,האיבריןזורקין

מעניןהלזומתןמשא(ומתוךה"ח]פ"בהמורחבים
ה'הרחיבעתהכיגדול,בריוחעודנשכרנולענין

השנויהמאדסתומהמשנהפירושזהעםלהביןלנו
שלאשם,שמיםבלחםמ"שעייןדשקליםבפ"ח
נתגלהעליה'ובחמלתהמפרשים,עליהעמדו

לשוםהמעייןמןובקשתיהצעירה,ידיעלפירושה
למהנוסףוסיועחיזוקמשםכיעליה,עינו

והאחדזה,אתזהעוזריםוהדבריםכאןשכתבתי
טובומקובלמתוקןהכלובזהחבירו)עלמעיד
הנפה,שקלטהסולתכולהכינזועלאומינהויפה,
במוהיושביםעיניומאירדעת,לאדםהחונןוברוך

וערללשוןכבדמדעתנבערהעניכמוניאופל
החלוןעלהאורהונפלהלנו,ויארה'אלשפה,

שזכר רבינו כאן בסמוך:

מעשה רקח

היסוד.עלאמהממנוובורחוכו'בנויהיהוכבש
למזבחומ"שממנו.וסורחידכתבאחרבנוסח
המכילתאהזכירז"למרןוהנהנמחקכת"יבנ"א

לאאשרת"למניןירידהעליהאלאליאיןדקתני
טובאקשהולכאורהע"כ.עליוערותךתגלה

אלאמלקותרבינוחייבלאי"זהל'בפ"אדלעיל
כת"קפסקלאדרבינושםכתבתיוכברהעליהעל

מחייבולאאת"קדפליגוס"לישמעאלכר'אלא
המצוותבספרממ"שמתבארוכןכללירידהדרך

משוםגסהפסיעהדיןביארשלאומהפ'לאוין
עסיקקאהמלקותדבדיןמכ"שדפשיטאדמילתא

שהזכירומהמלקותבהאיןלכו"עגסהובפסיעה
תדעוכו'הכבשמפניאלאאינוהמכילתאזאתמרן

עוד דבפ"א כתב פשוט הוא וכמ"ש שם:

מרכבת המשנה

בריכותבקונטרסשכתבתימהעי'וכו'.וכבש
ועייןחוץד"הס"גדףזבחיםתוס'עלבחשבון

מ"ש בפרקין ה"ז.

קרית ספר

ולאדמדכתיבמזבחשללדרומובנויהיהוכבש
ולדרומוחלקכבשאלאמשמעבמעלותתעלה
שיהאצפונההמזבחירךעלאותוושחטדכתיב

הכבשמצדשהיאמזבחשלופניובצפוןירך
נמצאלצפוןורגליוארצההשוכבכאדםלדרום
והכבשכבששלהמזבחצדשהםופניוראשו

ארצהומושכברבועבאדםהכתובדשיערלדרום
שיהארבועליהדאיבעיגבעלואףרבועכדכתיב
מרובעלמיכתבמדה"לאפ"העגולולאמרובע



תרוייהוהילכךהכיומשמעהכימשמערבועוכתב
במזבחביחזקאלמדכתיבלהמייתיותנאמינהיליף

לאפונהשאתהפונותכלקדיםפונותומעלותיה
בקראכתיבקדיםדפנותלמזרחימיןדרךאלאיהו

דרךדבעינןדרוםאלאלכךראויהרוחלךואין
(פונים).פוניםדכתי'שלמהמיםכדילפינןימין

במשאבושעוליםי"וורחבהל"בהכבשואורך
משופעשיהאצריךחלקוהואכבדיםאיברים
לתשעהל"בהאריכוהולכךלעלותונוחביותר
למזבחהכבשביןמפסיקהיהואוירגובהאמות

ועשיתדכתיבבזריקהלמזבחהאיבריםליתןכדי
דםמהלדםבשרהקישוהדםהבשרעולותיך
אלמאבזריקהבשראףוזרקוכדכתיבבזריקה

בכבששעומדזריקההויאהאוירומחמתישאויר
זריקהתימאדאילמערכההאוירעבראלוזורק
יכולדאיןזורקהואדלוקהדלמערכהמשוםהינו

והלאההימנואלאהעציםראשיעלסביבלסדר
לאולהאהכיבלאואיפשרלאהאשדולקתבמקום

כבשביןאוירדישלאשמועינןאלאקראאיצטריך
המערכהבצדעומדאמרתמציתלאנמיאילמזבח
דםמהדםכיבזריקהבעינןאוירדהפסקוזורק
עצמומרחיקדכשזורקלמזבחבינומפסיקאויר

למזבח.בינובזריקתואוירמפסיקבשראףלזרוק
כנגדעדשתותפחותאמותתשעההכבשוגובה

המזבחעלבמעלותעולההריתימאולאהמערכה
הויאיסודגובהדאמהלעילאמרןדהאאמהשתות
גבוהההיתהשלאשתותחסרהריחמשבתאמה

שתותפחותאמותתשעהאלאהמערכהמקום
כבשיםושניכדאמר'.חמשהבתאחתדאמה

המזבחמןומובדליםולסובבליסודפוניםיוצאים
שיהאסביבבמזבחדכתיבמשוםאינימאכמלוא

הקףאיןשובמחובריןהווואידהוכללמזבחהקף
משוםאילסובבויכולאדםאיןבחוטואפילו
מזבחשלבנינוהוהלאמחובריןואירבועדכתיב
למיכת'ואיצטרי'סביבלמיכת'ואיצטריךמרובע
שלאדרשאלהךלתרוייהודאפקינהוואע"גרבוע
סביברחמנאכתבדאיבומחובראחרבניןיהא
להכיזויותלויהוולאמעגלדעגילאמינאהוה
הוהרבוערחמנאכתבואירבוערחמנאכתב

כתבלויהווזויותרחבועליתרארכואמינא
גבעלואףשויןסביביוכלשיהוסביברחמנא
רוחבאמותוחמשאורךאמותחמשבמזבחדכתיב

דהיינואמינאדהויאיפשרשויןשסביבותיוהרי
סביבאיצטריךלהכיקפידלאלמטהאבללמעלה

דאימלמטהואפילושויןסביביוכלשיהולומר
נפקאמהמזבחדלעכבקשיאלעיכובאתימא

שלבמערבוהיושלחנותושתי[ורבובה](ורכובה)
כבש.



הלכה יד

ְוַחּלֹוןנִיָמא:ִּכְמ�אַהִּמזְֵּבַחִמןּוֻמְבָּדִליןְוַלּסֹוֵבבַליְסֹודּפֹונִיםֶׁשָּבֶהםִמֶּמּנּויֹוְצִאיםְקַטּנִיםְּכָבִׁשיםּוְׁשנֵי
ֶׁשַּתֲעבֹרַעדָהעֹוףַחַּטאתְּפסּוֵלינֹוְתנִיןֶׁשָּבּהנְִקֵראת.ָהיְָתהּוְרבּוָבהַאָּמהַעלַאָּמהֶּכֶבׁשֶׁשלְּבַמֲעָרבֹוָהיְָתה

צּוָרָתּה ְוֵתֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה.

שנויההיאוכךלבדוהרבובהלבדהחלוןאלאכילאא"א.נקראתהיתהורבובההראב"דהשגות
במסכת מדות:

כסף משנה

שבהםממנויוצאיםקטניםכבשיםושניומ"ש
כמלאהמזבחמןומובדליםולסובבליסודפונים
הקדשיםקדשיבפרקיהודהדרבמימראנימא.

אמראבהוורביסביבשנאמרמשוםבהומסיים
הכבשמןיוצאיםקטניםכבשיםשניופירש"ירבוע
כבששלבמזרחויצאלסובבבושפוניןאותווכו'

ונמשךכבששלבשיפולוומתחילויוצאלימין
ליסודוהפונהלסובבשמגיעעדבאלכסוןועולה
שיורדחטאתשלשיריםבולהוליךלמערבויוצא

ומתחילדרומיליסודלשמאלופונההמזבחמן
כדיהמזבחמןרחוקכבששלבשיפולולצאת
סביבשנאמרמשוםליסוד,ולירדלשפענוחשיהא
שובמחובריןהיהואידהוכללמזבחהיקףשיהא

במערבוהיתהוחלוןומ"שכחוט:אפילוהיקףאין
נקראתהיתהורבובהאמהעלאמהכבששל

במשנהוכו'.העוףחטאתפסולינותניןשבה
ששםוכו'במערבולוהיתהורבובהדמדותג'פרק
עלהראב"דוכתבהעוף.חטאתפסולינותניםהיו

והרבובהלבדהחלוןאלאכילאא"ארבינודברי
ושותיהעכ"ל.מדותבמסכתשנויההיאוכךלבד
המשנהזולתמדותבמסכתשאיןידענאלאדמר

דאיתאהמשנהבפי'כתבורבינובסמוךשכתבתי
כבששלבמערבוהיתהחלוןבזבחיםבתוספתא

זורקיןששםנקראתהיתהורבובהאמהעלאמה
לביתותצאצורתהשתעוברעדהעוףחטאתפסולי

תיבהפהשהעתיקהלשוןוהואעכ"ל.השריפה

שהואעובדיהה"רפירשרבובהולשוןבתיבה.
כמו נבובה כלומר שהיתה חלולה:

משנה למלך

כבשיםשניפירש"יוכו'.קטניםכבשיםושני
יצאלסובבבושפוניןאותוהכבשמןיוצאיןקטנים

דזבחיםדבפ"וודעכו'.לימיןכבששלבמזרחו
במערבאםוהתוספותרש"ינחלקוס"ד)(דף

דרש"ילסובבפונהשהיהקטןכבשהיההכבש
שהיהקטןכבשהיהכבששלבמזרחודדוקאס"ל
אךלאכבששלבמערבואבללסובבפונה

פונהקטןכבשהיהבמערבודגםס"להתוספות
ו'פרקתיו"טהרבשכתבבמהועייןלסובב

דזבחים משנה ג':

אבן האזל

פוניםשבהםממנויוצאיםקטניםכבשיםושני
נימא,כמלאהמזבחמןומובדליםולסובבליסוד
אמהעלאמהכבששלבמערבוהיתהוחלון

חטאתפסולינותניןשבהנקראתהיתהורבובה
העוף עד שתעבור צורתה ותצא לבית השרפה.

כילאא"אנקראתהיתהורבובההראב"דהשגת
שנויההיאוכךלבדורבובהלבדהחלוןאלא

במסכת מדות.



מדותבמס'שאיןהראב"דדבריעלתמההכ"מ
במשנהשםדאיתאדמדותבפ"גזולתאחרתמשנה

פסולינותניןהיוששםבמערבולוהיתהורבובהג'
מההרמב"םהביאשםובפיהמ"שהעוף,חטאת
יוחנןברביישמעאלר'בזבחים,בתוספתאדאיתא

אמהכבששלבמערבוהיתהחלוןאומרברוקהבן
נותניןהיוששםנקראתהיתהורבובהאמהעל

לביתותצאצורתהשתעוברעדהעוףחטאתפסולי
הראב"דודבריכאןהרמב"םכלשוןוהואהשרפה,

צריכים באור.

הךאיתאל"דבפסחיםכתבהמורי'בהרוהנה
נקראת,היתהורבובהשםהוזכרולאתוספתא

גירסתהי'בזהבודאילולהוזכרדשם[ואף
ב'שהםוסוברבתוספתא]כמובגמ'הראב"ד

היוששםאלאהוזכרלאדמדותדבמתני'ענינים
שתעוברעדהוזכרולאהעוףחטאתפסולינותנין
חטאתפסולינותניןשהיוברבובההיתהוזהצורתן
שנפסלהשהכהןאלאתיכף,לשרפןשצריךהעוף
אחריםבקרבנותועסוקהסובבעלכשעומדאצלו
בשריפתשיעסוקאחרכהןשיבואעדשםנותן

העוףחטאתפסולינותניןהיוובחלוןהקדשים,
מהאכןנכונים,ודבריוצורה,עיבורשטעון

היתהוהחלוןבכבשהיתהדהרבובהממהשהוכיח
דפירש"יהוכחהזהאיןבפסחים,לפירש"יברצפה

שלבמערבולמזבחכבשביןדלשוןמוכרחאינו
ומהבכבש,היתהשהחלוןג"כמשמעכבש

ממתני'דפסחיםהגמ'פריךדלאממהשהוכיח
זהאחדעניןשהואהרמב"םכד'נימאאםדמדות

במתני'הוזכרלאדעכ"פדכיוןכלל,קשהלאודאי
מ"דעללמיפרךמציהיכיצורתןשתעוברעד

וע"כצורהעיבורדל"להגוףפסולהדעתהיסח
מייתי זה מתוספתא.

שהחלוןמפרשדאינוהראב"דבדעתיותרונראה
שפירש"י,כמוולמזבחלכבשסמוךברצפההי'

שהואבדופןהואחלוןדלשוןאלאזההזכירשלא
חורנעשהאםאבלעצמו,בפנישהואלמקוםפתוח

שםע"זאיןלהבניןחוץיוצאואינועבבבניןגדול
גדולחורהואדרבובההראב"דכונתולכןחלון,

הואחלוןאבלכבש,שלבמערבוהכבשבעיקר
והיינובקרקע,בנוילמטההי'לאשהכבשבמקום

צריךהי'לאולסובבליסודממשסמוךכשהגיע
דכיוןאטום,הכלשיהי'אמותהשבעהכללבנות

כשהתחילא"כהיסודעדאמהל'הי'הכבששאורך
הוצרךלאכבראמותששהאוחמשהבגובהלשפע

לאשלמטהאףמחזיקוהי'הרצפהעדלבנותו
אלאלמזבח,הכבשביןפנוימקוםהי'ולכןנבנה,
שםתתלכלךשלאהצדדיםבשניבדופןסתוםשהי'

דחוק,מקוםלנקותאפשריהי'ולאבדמיםהרצפה
שביןבדופןפתוחמקוםרקהיינוחלוןהי'ושם
ורבובהדמדותבמתני'דתנןומהלמזבח,כבש
סמוךהכבשבעיקרגדולחורזהובמערבולוהיתה

פסולינותניןהיוושםלמזבח,כבששביןלהמקום
מובןוהדברצורה,עיבורטעוןשאינוהעוףחטאת

צריךהי'לאתיכףשורפיןשהיודאותןבסברא
בשרפתהעוסקהכהןבאהי'תיכףכיגדוללמקום
צורהעיבורדטעוןמהאבלשורפה,והי'קדשים

צריךוהי'הרבההיוםבמשךשיתאספואפשרהי'
מקום גדול וזה נתנו בין כבש למזבח וזהו בחלון.

שהחלוןהתוספתאדבריע"פהרמב"םודעת
לשרפןשצריךחטאותדבשבילאחתהםוהרבובה

שמצותןמקוםצריךהי'לאצורהעיבורבלא
כמוהואדמתני'פירושאוגםמיד,לישרף

עיבורשטעוניןחטאתפסוליבשבילבתוספתא
המשנהעלמביאדמדותבמתני'הרא"שוכןצורה,

וכדעתאחדעניןשהואוסוברדפסחיםהברייתא
הרמב"ם.

אברהם יגל

וכו'.השרפהלביתותצאצורתושתעוברעד
ליהדאיתיוחנןכרביפסקדרבינולהוכיחישמכאן
ולדידיהטומאהחששמשוםהואהדעתהיסחפסול

פסוליזורקיןהיושםדקתניברייתאהאימתוקמה



היסחבפיסולהואצורתןשתעוברעדהעוףחטאת
לקישלרישאבלל"דדףבפסחיםוכדאיתאהדעת
לאהגוףפסולהואהדעתהסחפסולליהדאית

בררבהדביכתנאאלאברייתאהאימיתוקמה
וכדאיתאצורהעיבורטעוןפיגולאפי'דאמראבוה
קרבןמהלכותבפ"דרבינופסקוכברשםבגמ'
עיבורבעיולאישרףבגופושפיסולודכלפסח

פסקאיךוא"כאבוהברכרבהדלאוהיינוצורה
דפסקודאיאלאצורהעיבורדבעיברייתאלהאי

חטאתדפסולברייתאהאיומיתוקמהיוחנןכר'
פט"ומ"שועייןהדעתבהיסחדנפסלהעוף

מהלכות פסולי המוקדשין יעו"ש.

אור הישר

אמהעלאמהכבששלבמערבההיתהוחלון
בחידושימש"כעייןוכו'.נקראתהיתהורבובה

למדות ל"ו ע"א.

הר המוריה

לסובבפונההמזרחיהיינווכו'.קטניםכבשים
ולדעתבמר"ןהובארש"יוכמש"כליסודוהמערבי

כבשעודהיהוכו'יותרד"הא'ס"דבזבחיםהתוס'
הביאושלאורבינויעו"שלסובבממערבוקטן

במל"מועי'בתוס'.ועיי"שכןס"ללאמסתמא
שהביא זאת.

א"אוז"להראב"דבהשגתכתבוכו'.היתהוחלון
היאוכךלבדוהרבובהלבדהחלוןאלאכילא

איתאמ"גפ"גבמדותוהנהמדות.במס'שנויה
נותניןהיוששםבמערבולוהיתהורבובהוז"ל

וז"להר"ששםוכתבעכ"להעוףחטאתפסולי
ושםבמערבובכבשחקוקהארובהכעיןורבובה
ויצאוצורתןשתעוברעדהעוףחטאתפסולינותנין
עצמובכבשכימזהמבוארעכ"להשריפהלבית
המשניותבפי'רבינומלשוןשםוכ"מזההיה

וז"לאיתאא'ל"דובפסחיםזההיהעצמושבכבש

לולאומרברוקהבןיוחנןר'שלבנוישמעאלר'
ששםכבששלבמערבולמזבחכבשביןהיהקטן
צורתןותעוברהעוףחטאתפסוליזורקיןהיו

ביןומדקאמרהגמ'עכ"להשריפהלביתויוצאין
שםוכדכתובהיתהברצפהאלמאלמזבחכבש

וז"לאיתאפ"זדזבחיםובתוספתאבהדיאבפירש"י
למערבושםהיתהחלוןאומרברוקהבןבר"יר"י
פסוליזורקיןששםנקראתהיתהורבובהכבששל

השריפהלביתותצאצורתהשתעוברהעוףחטאת
דמדותדמתניתיןכתנאדהיינונימאאםוהנהעכ"ל

עצמובכבשדהיהמשמעדבמשנהחדאאינוזה
אםועודברצפהדהיהמשמעהחלוןדהואוהלול
כדיהעוףבחטאתג"כמיירידהמשנהנימא

האא"כהשריפהלביתויצאצורתושתעובר
לר"ידהיאמהתוספתאשםבפסחיםהש"סדפריך

דמדותמתניתיןמסתםטפילפרוךריב"בשלבנו
שאיןחטאתבפסולימייריהמשנהודאיאלא

במקוםאותםנותניןהיורקצורהעיבורטעונים
ביחדהכלולשורפםכלםלקבצםכדישמהאחד

שםנותניםהיולאצורהעיבורשטעוניםואותן
אותםעלכיואומרמוסיףריב"בשלבנוור"י

היתהולולבפ"עחלוןהיהצורהעיבורשטעון
נזכרלאלפנינווהנהברצפההיהוהואנקראת
רבינורקהזההלולשלורחבוארכומקוםבשום

אמהעלאמהכימהתוספתאהמשנהבפי'העתיק
בהנמצאלאשבמשנההרבובהאבליעו"שהיתה

ולכןחדהכלכיס"לרבינורקמפורששיעור
דעתאבללפניושהיתההתוספתאלשוןהעתיק

ברורוזהלעילוכמש"כלהנהשתיםכיהראב"ד
מרן.עליושתמהמהומיושבהראב"ד.דעתלענ"ד

שהכלהתוספתאלפיניחאג"כרבינודעתאבל
קצתשכתבשמיםלחםבס'ראיתישובהוא.אחד

מעין זה.

לחם שמים

הוהולסובב.ליסודפוניםשבהםכבשיםושני
אלאשםשאיןמשמעדלכאורהטובאליקשיא



צריךבהכרחא"כלמזרח,לסובבהפונהאחדכבש
נראהאינווזהעקיבו,עללחזורלשםהעולה
להתוס'שמצאתיעדליוקשיאטעמיםמכמה

זבחים (דף סד ע"א) שנתקשו ג"כ בזה:

פוניםקטניםכבשיםשנישהיוברורלענ"דאמנם
שלמשיפולויוצאיןאחדומזהאחדמזהלסובב

גבוהיםשנעשיןעדועוליןומשפעיןגדולכבש
לירידהוהשמאלילעלייההימניהסובבעםבשוה
ליסודשיריםבולהוליךהמזבחמןיורדיןשבו

יודע),איניהללוקטניםכבשיםשל(ורחבןדרומי
לק"מבהדיאבתרתיתלמודאלהוקחשיבדלאוהא

דתרווייהוכיוןלהוחשיבבחדאדסובבתרתידהנך
רש"ידכתבמהאנמיקשיאולאאזלי,לסובב
קתניולאלשמאלו,ופנהדתנןדסוכהמההיא
דהיכימהתםמידימוכחלאודאיוהאלסובב,

שלבראשווהייןהמיםניסוךוהלאלסובבליתני
בג'קדשיםקדשיבפרקנמיכדתנןנעשין,הןמזבח
עוליןשהיומשוםוהיינולעקבוחוזריןעוליןשהיו

כלללסובבפנוולאמזבחשללראשוגדולבכבש
הנזכרהקטןהשניהכבשואולםמקומם,שםאיןכי

הפונהשבצדואותומלבדליסודפונההואכאן
גובהולפיביותרונמוךקטןהואהשניוזהלסובב,

המורחביםבעניניםציור[וראהבלבדיסודשל
פ"ב ה"ח]:

תשובתוקונטההראב"דבמערבו.היתהוחלון
כ"מהר"בובאכפה,כגיגיתעליההשגתווהר

ולאחפה,עליוכןלאאשרודבריםבלשוןוהכהו
חשודח"ווכיז"ל,הרבחשבמהלצייראוכל

כללכתובאומלבו,דברלבדותז"להראב"ד
הלאוחלופה,האמתאלהבטמבלירוחועלהעולה

טפה,מאבדשאינוסידבורז"להר"אהחסידהוא
והשגותיובריבותיודודבןהכהיענולזההלא

בלשון נקייה מזוקק שבעתיים וכל אמרתו צרופה:

היההרבובהשמלבדז"להראב"דדבריכניםאולם
שאמרוזהושהוכחנו,כמוקרןבאותוחלוןג"כ

ור"ללבד,והרבובהלבדהחלוןאלאכילאז"ל
עלקרןבאותההיהשהואלבדחלוןכרחךשעל
וארובה,חלוןכעיןוהואולמזבחבינוהכבשפני

היאוכךומ"שהכבש,בכותלשהיאלבדורבובה
לבדשהרבובהלומראלאנתכויןלאבמדות,שנויה

שלהמדהאבלידועה,מדהבלישםשנויההיאכך
הלוללעניןשהיאהראב"דסבוראמהברוחבחלון

לשונהלכויןהתוספתאבידינוואיןלעיל,כמ"ש
הראב"דדעתהיתהשזומסופקאינניעכ"פהיטב,

תיהוילאמילתאאמררבהדגבראזו,בהשגתוז"ל
בדותאהויאלאודאידאמינאבגוונאוהאחוכא,כי

ובורכא, אלא כל דבריו הלכה, ומשנה צריכה:

קוראוז"לשהואהלולשהיהכןגםממנוולמדנו
גדוללאוירצריךשהיהלפיאמה,רחבוחלון

פ"במורחביםבעניניםציור[וראההתוס'כדברי
כלרחבלאוירצורךלמהוא"תכ'],י"חאותה"ח
בבשר,זריקהמצותלקייםכדיאלאשאינוכך

דווקאקרקעהפסקדבעינןדמשוםפפאלרבואפי'
קטניםכבשיםשלכעיןמועטתבהבדלהליהתיסגי
קרקעעדטובאביהוניתתימזרח,שלכבשוכחצי

הצד,מןליהעבדינןהוילול,משום(דאיהרצפה,
מפניאויראההואלןמיבעידבלא"המשוםלאואי

אויראדרוחדהאנראהכןועלוכנ"ל),הזריקה
הואחז"לתקנתאלאמקראלןנפיקלאהאיכולי

בפרקז"להתוס'דכתבווהיינובעזה"י,כמ"ש
מצותלקייםיכולהיהאוירבלאדאףצוליןכיצד

זריקה אלא שעל ידו יזכור לזרוק:

הביאז"להגאוןאביאדונישלבתשובותיווראיתי
יפלאבעיניוגםעליהם,ותמההללוהתוס'דברי

ובמאיהוא,הכתובדגזרתמשמעדהכאלכאורה,
כימפסיקאוירדבעינןלהודפשיטאניחאדכתיבנא

כתיבדהאאוירהוידלאסגילאנמיובלא"הדם,
הפסקתלןצריךבזריקהלקייםדמשוםאלאסביב,
עדעמוקנימאכמלאבהפסקסגיהוהאכתירצפה,
בטוב,וזהזהמתקייםוהיהוכדאמרןהרצפהקרקע

שלהרחבהאוירלזהכרחךשעללומרהוצרכולכן



היהלאאמה)עכ"פיצטרךלול(שלתשמישהלול
תוכלשכברבעצמההזריקהמפניצורךבו

הואחכמיםמדבריבודאיאלאזה,בלאלהתקיים
כהבדלותצרהיהשאםלזרוק,יזכורכךשע"יכדי

מתוךאבלשיכירבליופוסעושוכחהיההאחרות
לפוסעו,וא"אנזכרכרחועלכךכלרחבשהיה

וגם זה ברור בכוונת התוס':

מרכבת המשנה

דמדותדבפ"גוכוונתוהשגות.עייןוכו'.ורבוכה
שםהיהמקוםקרןבאותוברצפהלמטהתנןמ"ג
הראב"דבלשוןהנקרא(וזהווכו'אמהעלאמה

לוהיתהורבוכהוכו'היהוכבשתנןוהדרחלון)

ברישאהנזכרהחלוןאינודרבוכהאלמאוכו'
עלאמהוכו'וחלוןרבנומדכתבלהראב"דונדמה

ועליושברישאאמהעלאמהמקוםדהיינואמה
לחודדהאיהשיגלזהנקראתהיתהורבוכהקאמר
דעתעלזהעלהלאמעולםובאמתלחוד.והאי
בפרקיןהזכירכבראמהעלאמהמקוםדדיןרבנו
ומ"שעצמו.בפניעניןפהשהזכירורבוכההי"ב
פ"והתוספתאלשוןתפסוכו',היתהוחלוןרבנו

שבידינושבתוספתאאמתהןבאות.אותדזבחים
המשנהבפי'אמנםאמהעלאמהלשוןנזכרלא

דזבחיםבתוספתאשלובגירסאשהיתהרבנוהעיד
לשון אמה על אמה עיי"ש.



הלכה טו-טז

ֶׁשּנֹוְתנִיןֶּכֶסףֶׁשלְוֶאָחדָהֵאיָבִריםֶאתָעָליוֶׁשּנֹוְתנִיןַׁשיִׁשֶׁשלֶאָחדַהֶּכֶבׁשְּבַמֲעַרבָהיּוֻׁשְלָחנֹותּוְׁשנֵיטו.
ָעָליו ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת:

ְׁשֵלמֹותֲאָבנִיםֵמִביאֶאָּלאְּכָלל.ָחָללּבֹועֹוִׂשיןְוֵאיןַעּמּודְּכִמיןָאטּוםֻּכּלֹואֹותֹוּבֹונִיןַהִּמזְֵּבַחְּכֶׁשּבֹונִיןטז.
ְּבתֹו�ְונֹוֵתןְועֹוֶלה:ּובֹונֶהְּכִמָּדתֹוָּגדֹולַמְלֵּבןְלתֹו�ְוׁשֹוַפ�ּוְמַמֶחהְוקּונְיָאְוזֶֶפתִסידּוֵמִביאּוְקַטּנֹותְּגדֹולֹות
ֶׁשּיְַׁשִליםַעדְוֶקֶרןֶקֶרןָּכלְּבתֹו�נֹוֵתןְוֵכןַהיְסֹוד.ְּכִמַּדתִמזְָרִחיתְּדרֹוִמיתְּבֶקֶרןֶאֶבןאֹוֵעץֶׁשלּגּוףַהִּבנְיָן

ַהִּבנְיָן ְויִָסיר ַהּגּוִפים ֶׁשְּבתֹו� ַהִּבנְיָן ְּכֵדי ֶׁשִּתָּׁשֵאר ֶקֶרן ְּדרֹוִמית ִמזְָרִחית ְּב�א יְסֹוד ְויִָּׁשֲארּו ַהְּקָרנֹות ֲחלּוִלין:

כסף משנה

שיששלא'הכבשבמערבהיושלחנותושני
בפ"ו דשקלים (משנה ד') :וכו'.

הקרנותוישארועדוכו'המזבחכשבונין
ע"אנ"ד(דףמקומןאיזהובפרקהכלחלולים.

מרובעדפוסמלבןופירש"יזה.בפרקונתבארוב')
שעושיםכעיןאברניתוךקוניאקרשים.מד'עשוי

לציפוי כלי חרס שקורין פלומי"ר:

הר המוריה

ובירושלמימ"דפ"ושקליםעי'וכו'.שיששל
ד"הב'צ"טמנחותבתוס'ועי'ב'ל"אובתמידשם

שלהיהאיבריםדשלמודיםכו"עדכאןוכו'אחד
שיש יעו"ש היטיב.

עי' לעיל פ"א ה"ז והי"ג יעו"ש.כולו אטום וכו'.

ומשמעא'נ"דבזבחיםמבוארכ"זוכו'.וזפתסיד
וחוזרשםאיתאדכןסידהיולאדבקרנותשם

חלוקיומביאאמהעלאמהשהואמלבןומביא
זפתומביאקטנותביןגדולותביןמפולמותאבנים
סוכהועי'יעו"שקרןוזהוושופךוממחהוקוניא

ג"כהי'שבקרןוכו'מזבחשכלד"התוס'א'מ"ט
היהשהקרןמש"כרש"יעל(והשיגויעו"שסיד
שסידכאןרבינומדבריוכ"מיעו"ש)אחתאבן

תחתגפסיםבש"סהגיה(והגר"אבקרנותהי'ג"כ
וכו'כמדתוגדולמלבןרבינוומש"כיעו"ש)זפת

ביסודהיינולוששייךומדהמדהבכלר"להיינו
הי'ממנוולמעלהל"בעלל"בשלמלבןנותןהי'

סובבוזהואמותה'בגובהל'עלל'שלמלבןנותן
כ"חעלכ"חשלמלבןנותןהי'ממנוולמעלה

ד'בקרנותנותןהי'ממנוולמעלהאמותג'בגובה
הכלשמבוארכמואמהעלאמהמלבןכלמלבנים

בזבחים שם יעו"ש.

והתוס'ע"בבש"סשםאיתאכןוכו'.בתוךונותן
מלבןליעבדמעיקראתימהכתבוכו'דגייזד"השם

נקלהדברהי'בכךכיי"לאבלעכ"לזהבענין
דמקשהמאיעלרקהקשולאהתוס'וגםיותר
דמחיתאדעתי'מסיקלאואכתיוכו'לי'דגייזוכ"ת
מלבןדעבידלומרהו"להקשולכןמתותי'מידי

מתותי'מידידמחיתדמסיקלמאיאבלזהבענין
כיוןזהבעניןמלבןדעבידלדחוקיל"צשוב

שעכשו הוא בקל יותר וק"ל ויש לעיין בזה.

עי' לעיל ה"ח.הקרנות וכו'.וישארו

לחם שמים

לעניןג"כצ"לכןעץ.שלגוףהבניןבתוךונותן
המזבח,מןהכבשיםולהבדילהנזכר,הלולעשיית

גםשבודאירבינו,בדברילמעלההנזכרתוהרבובה



המבוארבאופןאטוםבניןנעשההיהכולוהכבש
בדברי רבינו:

מעשה רקח

ז"להרע"בופי'דשקליםפ"ווכו'.שולחנותושני
במקוםעניותאיןדהאוזהבכסףשלעשאוהדלא

ומסריחיםמרתיחיםוהכסףשהזהבלפיעשירות
כ"בהל'לולבדהל'ובפ"זע"כ.וכו'מצנןוהשיש

שלבגיגיותערבהמניחיםשהיורבינושכתבאמה
הגאוןבשםשםכתבתיהעליןיכמשושלאכדיזהב

אינההכמושיןהעדרסגולתכיז"לחכמוןבןהר"י

מאידא"כמיםבהםשנותניםולאזהבבכליאלא
דשאניההאפליגדלאאפשרע"כוכו'זהבאיריא

הבשר דמצד טבעו מסריח מהר טפי מהעלין ודוחק:

קרית ספר

לעילכדילפינןאטוםאלאחללהמזבחעושיןאין
גוףהבניןגביעלונותןוגו'כפיןגביעליבננושלא
שהיההיסודכמדתמזרחיתדרומיתבקרןעץשל

הבניןישארשלאוכדילעילכדאמר'יהודהבחלק
היהמסירודכשהיהעץשלהגוףמשיםהיהפגום

נשאר מקום חבורו חלק בלי שום פגימה.



הלכה יז

ָּפסּולהּואֲהֵריְוִרּבּוַעְוֶכֶבׁשיְסֹודֶקֶרןלֹוֶׁשֵאיןִמזְֵּבַחְוָכלְמַעְּכִבין.ְוִרּבּועֹוִויסֹודֹוִמזְֵּבַחֶׁשלְקָרנֹותַאְרַּבע
ַעלֵמַאָּמהיְִפחֹתֶׁש�אְוהּואְמַעְּכִבין.ֵאינָןקֹוָמתֹוּוִמַּדתָרְחּבֹוּוִמַּדתָאְרּכֹוִמַּדתֲאָבלְמַעְּכִבין.ֶׁשַאְרַּבְעָּתן

ַאָּמה ְּברּום ָׁש�ׁש ַאּמֹות ְּכִׁשעּור ְמקֹום ַהַּמֲעָרָכה ֶׁשל ִמזְַּבח ִמְדָּבר:

כסף משנה

מעכביןורבועוויסודומזבחשלקרנותארבע
רבנןתנוס"ב):(דךהקדשיםקדשיבפרקוכו'.
ומדתארכומדתמעכביןוריבועויסודוכבשקרן

רבאמרה"ממנאמעכביןאיןקומתוומדתרחבו
המזבחשנא'מקוםכלהמזבחקראאמרהונא
בכלמרובע.המזבחאיןאםוריבועופירש"ילעכב
כשהואמשמעדהמזבחלעכבהמזבחשנא'מקום

כתיבובקרןלאלאואימזבחדמיקריהואכן
ובכבשהמזבחיסודאלכתיבוביסודהמזבחקרנות
שלפניושהואהכבשוהואהמזבחפניאלכתיב
צדדחשיבהיכיכישםדרךלושעוליןמזבח

ובריבועשםשהפתחמחמתמועדאהלפנימזרחית
ארכומדתדתניאואהאהמזבח.יהיהרבועכתיב
מנירביאמרמעכביןאיןקומתוומדתרחבוומדת

אמרוכמהמשהשעשהממזבחיפחתנושלאובלבד
וחמשארךאמותחמשעליהמחכואמהיוסףרב

דילמאאבייא"להמזבחיהיהרבוערוחבאמות
רבאדגבראמרליהאמרמרקאמרמערכהמקום

מקוםדילמאופירש"יקאמינאמאיידעהוא
ומקוםהקרנותשביןאמהדהויקאמרמערכה
אמהליהפשצדלכלאמתייםבוממעטיםהילוך

על אמה:

אור הישר

מעכביןוריבועוויסודומזבחשלקרנותארבע
קומתוומדתרחבוומדתארכומדתאבלוכו'
ע"הסי'מהרי"קבתשובותעייןוכו'.מעכביןאינן

ובמש"כ בחידושי לזבחים ס"ב ע"א.

הר המוריה

ועיי"שא'מ"טוסוכהא'ס"בזבחיםעי'מעכבין.
דסוכהפ"גובתוספתאפ"קוביומאבירושלמי

והטעםהי"ד.פ"אלעילמש"כועי'דמנחותובפ"ו
אצלהאוצע"קלעכב.המזבחכתיבאלוכלדאצל
ור"יכיורדהיינוס"לורביהמזבחנמיכתיבכרכב
ביןומ"מא')ס"ב(יעו"שסובבדהיינוס"לבר"י
ואנןבש"סהתםכדאיתאמעכבלמרוביןלמר

ז"לורש"ימינייהוחדשוםפסילדלאס"לכמאן
הסובבאףאומרבר"יר"יוז"לשםכתבבסוכה
נאמרוהריהסובבזההמזבחכרכבדסברמעכבו

אמרינןוהכיהכיורזהוס"לורבנןהמזבחבו
דהכיורלומרהו"לוא"כיעו"שוכו'.בזבחים

וכ"מדבריםד'רקשםקחשיבלאובאמתמעכב
וסובבלר'כיורמעתהאלאבזבחיםהתםדפריך
זהלאמעכבלאדלברייתאמשמעוכו'בר"ילר"י

ולא זה וצע"ק וה' יאיר עיני.

בשםה'הלכהלעילמש"כעי'וכו'.קומתוומדת
בתוספתאועי'יעו"שמעכבקומתודמדתהתוס'

מעכביןורבועויסודוכבשקרןוז"לדמנחותפ"ו
המזבחמדתהסובבאףאומרבר"יר"יזהאתזה
ריבויואבלמעכבותאינןרחבוביןאורכובין

יעו"שמעכברבועואבלשםוהוגהעכ"למעכב
אבללהגיהנ"ללכןהואיתרשפתלדעתיאבל

רומו מעכב וכשיטת התוס' והבן.

מגובההנזכרלאבש"סבאמתוכו'.עלמאמה
רבינוואוליוארכורחבושםנזכררקיהיהכמה
מקוםדזהוח'והלכהה'הלכהלעיללטעמיהאזיל

ובש"סולמעלהסובבמשפתקוראהואהמערכה



שוהשיהיההמערכהמקוםדבעינןאיתאא')(ס"ב
מהכללרבינוס"לא"כיעו"שמשהשללמזבח

מעכבזהמשהשלבמזבחבפירושהתורהשכתבה
והנהמעכבה"זקומתואמותשלשדכתיבוכיון
שיהאבעינןה'עלה'המערכהמקוםצ"ללפ"ז

וכ"הלבדהמערכהמקוםאמהעלאמהנשאר
לעילדפסקלרבינוראיהג"כ(ומזהשםבש"ח
המערכהמקוםיהודהדלר'יוסיכר'הלכהה'הלכה

ואמההקרנותמקוםוכשתסירעשרעלעשרהיה
ששעלאמותששנשארהיההכהניםהילוךמקום

משהשעשהגזיריןשםדקאמרמהאוכןאמות.
כר'דהלכהמוכרחתראיהג"כמזהוכו'אמהארכן
וז"לה"דדשקליםפ"ובירושלמיוע"עוהבן.יוסי

שוחקתבאמהאמהעובייןאמרלויבןיהושער'
כמיןאמיר'בשםחוניר'גדומהבאמהוארכן

היתהשלאלפייצחקרבברשמואלא"רטורטני
היהלאלפיכךאמהעלאמהאלאהמערכהמקום

סובבאמההיסודאמהכןותניגדומהאמהאלאבו
אלמאעכ"למערכהואמהקרנותואמהכרכבאמה
לואיןהירושלמיגם(והנהודו"קאתייוסידכר'
ואמהסובבואמהיסודאמהחשיבקאדמאיפתר

המערכהמקוםשטחאתלחשובדרצהכיוןכרכב
(ועי'התםבעומאיוסובבויסודהמזבחעללמעלה

דה"קקצתמיושבפי'שלפי[פולדא]מהר"אפי'
דמקוםחזינןאלמאאמהשיעורןהיהאלהדכל

כלהיהכרכב)(דהואכהניםהילוךומקוםקרנות
היההמערכהדמקוםבהדיאתניוכןאמהאחד

להאכללדמחקהגר"אבשםראיתיאבלאמה)
(ודעטפיניחאובזהיעו"שסובבואמהיסודדאמה
דהתפוחט"זס"קלעילוכמש"כהראב"דדלפי'

אמהרקלמערכהנשארולאכ"בעלכ"בהיה
א"כהיטיביעו"ששםוכמש"כשמיםהלחםוכ"כ

דאףיהודהכר'ולאיוסיכר'דאתימזהראיהאין
אמה.עליותרלאהמערכהמקוםהיהיהודהלר'
ב'נ"טדזבחיםהסוגייאיפרנסהאיךלפ"זלעי'ויש

מאיולכאורהיעו"שהמערכהבמקוםדפליגי
במקומוהתפוחדהיהכיוןהמערכהבגודלנפק"מ

ואוליאחתאמהרקנשארלאהמערכהמקוםועל
אכתיוא"כשהוקםביוםחדשהמזבחדהיהדשם

גדולמקוםהיהלאוא"כרבדשןעליההיהלא
במזבחוטרושקלימאייקשהאכתיאבללתפוח.

היהשםמ"מהאקטןאוגדולהיהאםמשהשל
וישאמהערךרקהיהלאהמערכהומקוםרבדשן

לדחוק בזה).

כרוב ממשח

אמות.ג'ברוםאמהעלמאמהיפחותשלאוהוא
הגובהאבלמרןשכתבהכמואמהאיתאבגמ'הנה
מרוחבלהיליףדרבינונאמרואםבגמ'נזכרלא

י'בעינןא"כקפידאביהאיתמשהשלדשיעור
מןגבוההמערכהשמקוםמשהכשללעכובאאמות
דסוברוי"לפרקיןרישלעילכמ"שאמותי'הארץ
אשיעוראלארוחבגביקפדינןדמדלארבינו

דלאלגובהה"הנשמעממילאבלבדהמערכה
אמותוהו'מערכהדמקוםאגובהאלאקפדינן

וכיוןאליהםרוחבישאםאלאנאמרולאהאחרים
מעכבאינוהגובהממילאמעכבאינושהרוחב

בלבדגובהאמותג'אלאהכתובביארשלאוהיינו
שהם לעיכובא:

מעשה רקח

אינןקומתוומדתרחבוומדתארכומדתאבל
ג'הל'הפרקדברישטובאקשהלכאורהמעכבין.

וצורתוהרבהמכוונותהמזבחמדותרבינוכתב
ממנהלגרועולאמדתועללהוסיףואיןוכו'ידועה

בזבחיםז"להתוס'והנהכאןמ"שהיפךוהויע"כ
מעכביןאיןרחבוומדתארכודמדתההךס"בדף

השכילעליה'מידבכתבהכלדכתיבדהאכתבו
בששיםביתדמהאמרינןהאמזבחגביאףומיירי

אםששיםעדקדוששיהיההיינובששיםמזבחאף
ע"כ.כןלעשותחובהשיהאולאלהרחיבוירצו
התוס'שלז"לטעםג"כהביאספרקריתוהרב
בתחילתעצמוהואלמ"שארוכהמעלהואינו



שעתידמהועלשבנומהעללהוסיףדאיןהפרק
בדוחקשנאמרלאאםממנולגרועולאלהבנות

הביתאצורתאלאקאילאוכו'להוסיףדאיןדהא
שכ"כ וצורתו ידועה איש מאיש:

קרית ספר

הריוריבועוכבשויסודקרנותלושאיןמזבחכל
שנאמרמקוםדכלמעכביןשארבעתןפסולהוא

הואכןכשהואמשמעדהמזבחלעכבהמזבח
קרנותכתיבובקרנותלאלאואימזבחדמיקרי
כתיבובכבשהמזבחיסודאלכתיבוביסודהמזבח

מזבחשלפניושאיןהכבשוהואהמזבחפניאל
מזרחיתצדדחשיבהיכיכישםדרךלושעולים

כתיבובריבועשםשהפתחמחמתמועדאהלפני
רחבוומדתארכומדתאבלהמזבחיהיהרבוע

והאהמזבחבהוכתיבדלאמעכביםאינםוקומתו
ביתדמהמזבחגביאףומייריהשכילעלידכתיב
עדקדוששיהאהיינוששיםמזבחאףששים
חובהשיהאלאאבללהרחיבוירצואםששים

ממזבחיפחותשלאובלבדלעילכדאמר'כןלעשות
מדבר אמה על אמה ברום שלש אמות.



הלכה יח

ִמזְֵּבַח ֶׁשּנְִפַּגם ִמִּבנְיָנֹו ִאם נְִפַּגם ִמִּבנְיָנֹו ֶטַפח ָּפסּול ָּפחֹות ִמֶּטַפח ָּכֵׁשר ְוהּוא ֶׁש�א יְִהיֶה ַּבּנְִׁשָאר ֶאֶבן ְּפגּוָמה:

כסף משנה

דחוליןקמאבפרקוכו'.מבניינושנפגםמזבח
בהשתחגורכדיהמזבחדפגימתאמרינןי"ח)(דף

אומררשב"יהמזבחפגימתכמהמיתיביצפורן
באבנאהאבסידאהאל"קכזיתאומרראב"יטפח

שלימותאבניםדכתיבדהוכלבאבנאופירש"י
הואדגמראדמאריהמשוםכרשב"ירבינוופסק
ונקיקבראב"ימשנתדקי"לואע"גמראב"יטפי

אפשר דה"מ במשנה אבל לא בברייתא:

משנה למלך

משנתדקי"לואע"גמרןכתבוכו'.שנפגםמזבח
לאאבלבמשנהדה"מאפשרונקיקבראב"י

כתבאדומהפרהמהלכותספ"זולקמןבברייתא
ששנהמקוםדכלכללאגביבפשיטותזוסבראמרן

זהכללנאמרדלאכמותוהלכהבמשנתנורשב"ג
אההיאנוחליןישפרקבנ"יראיתיאךבברייתא

ורבנןדרשב"גלמחלוקתבאנוצווחולבסוףדשתק
כללאבברייתאאינורשב"גדכללאדאףשכתב

מהר"רבתשובתועייןבברייתאאףהואדראב"י
שנתןשםעודועייןזהבכללשהאריךי'סי'צבי

במ"שעיין(*א"הכרשב"ירבינופסקלמהטעם
הרמ"ז בס' כפות תמרים):

אור הישר

טפחמבניינונפגםאםמבניינושנפגםמזבח
בזההארכתיוכו'.כשרמטפחפחותפסול

פרהבמל"מעודועייןע"אי"חלחוליןבחידושי
העניקסד"ההי"דפ"געבדיםבהל'ושםהי"אפ"ז

הרא"שבפי'ע"אל"ולמדותבחידושיובמש"כ

משנתבתוד"הע"בכ"גולבכורותובפגימהד"ה
ולמשניות כלאים פ"ד מ"ח ולאבות דר' נתן פי"ח.

אור יקרות

דקי"לואע"גבכ"ממרןכתבוכו'.שנפגםמזבח
דהויאפשרונקיקביעקבבןאליעזרר'משנת
זהעלוכתבעכ"ל.וכו'בברייתאולאבמשנהדוקא
או"ח]חלקשבסוףברמב"ם[הלשונותכנה"גהרב
היאברייתאחברואנוסתגבידהאתימהוז"ל

קבדמשנתוכראב"יהלכהקי"לוהאפריךואפ"ה
ולאבקשיאדאסיקנאדכיוןס"לושמאונקי

ליקשהועדייןעכ"לוכו'פתרליהאיתבתיובתא
וכו'שהתודהעבירותגביתשובהבהל'ז"לדרבינו

שםז"למרןוכמ"שבברייתאאףכראב"יפסק
וצ"ע.

בן אריה

במשנה.דה"מאפשר[וכו']ראב"ימשנתכ"מ:
[וז"לשניחלקחובח'אותהעיטורבבעלע'נ"ב
קבראב"ימשנתדקי"לואע"גשם.העיטורבעל
עמונימוקויוסיר'קי"לדהאהואכללאלאוונקי
הואראב"ינמיהכיבכולהוכוותי'הלכתאולית

בכלואיכוותיהדאפסקאשכחמינייהוורובא
כו'למפסקאצטרךאמאיכוותי'הלכתאדוכתא
הרבה.וממקומותבראיותשהאריךוע"שעכ"ל
ותו'ראב"ימשנתד"הע"בכ"גבכורותתוס'וע"ע

סי'פ"דשםוברא"שמכללד"הא'מ"בעירובין
ובט"זז'ו'סימןדביצהפ"קורא"שרי"ףוע'ב'.

ב'ס"קשםהגר"אובביאורא'ס"קט"וסי'יו"ד
סי'או"חארי'בבןמ"שוע'ס'ודףז'דףיבמותוע'

יוסףנימוקיוע'י'.סי'צביחכםתשובתוע'שנ"ז



כו'שתקאםאבלד"הע"בס"גדףנוחליןישפ'
ומ"ש בהגהות בן ארי' על אלפס שם]:

המאיר לארץ

מהנ"בוכו'.יעקבבןאליעזרמר'טפיכ"מ,
ס"אדףמנחותדאיתאמהאזהעלקשהשלכאורה
עי'וכו',גובריהורבהואילכדראב"יוהבכורים

חכם צבי תשובה ס"ו ישוב על זה.

הר המוריה

למהטעמאמש"כבמרןעי'וכו'.טפחמבניינו
הכריתותבס'ועי'כראב"יולאכרשב"ירבינופסק

שהביאמהתמ"זאותמרדכימאמרובליקוטי
בזההרבהשדברוואחרוניםראשוניםהרבהלהקת
שהכבשמש"כל"בס"קא'סי'לעילועי'הכלל.

אין נפסל בפגימת הסיד. יעו"ש.

צפורןחגירתכדיפוסלדבאבןפגומה.אבן
כמבואר לעיל פ"א הי"ד יעו"ש.

לחם שמים

הגאוןמאריאבאבתשובותעייןשנפגם.מזבח
כרבי[שלא]שפסקלמהטעםכתבי',סי'זצ"ל

עייןראב"ידמשנתכללאובהךיעקב,בןאליעזר
בעלהרבומ"שהכללים,בהגהותבעזה"ימ"ש
פרקבהר"ןעייןכוותיה,קיי"ללאדבברייתאכ"מ
כראב"יפסקדלאהרי"ףעלדמקשיטרפותאלו

מיתניאדלאאע"געיניהם,נפתחושלאבאפרוחים
באחרוניםהר"ןדברי(והובאובברייתא,אלא

ביו"ד סי' ט"ו):

מעשה נסים

חכםובתשובתז"לבמרןעייןוכו'.שנפגםמזבח
בןאליעזרדרבישכתבראינוושםי'סי'ז"לצבי

הרמב"םשלטעמווזהועקיבאר'תלמידיעקב

כיראב"ינגדכר"עערופהעגלהבמדידתשפסק
עליו.יעויןעכ"להרבבמקוםכתלמידהלכהאין

בהקדמתוהרמב"םמ"שדמרמניהואשתמיט
רבישלבדורוראב"יאתשמנהבפ"דזרעיםלסדר
רבוהגדולאליעזרדר'רבושהיהזכאיבןיוחנן
דראב"יס"לשרבינוז"להרבחשבואיךדר"ע

מנהעולםהליכותבעלשהרבוזכורניר"עתלמיד
אינווכעתז"לרבינוכהקדמתריב"זמדורראב"י

מ"טדףיבמותדמס'מגמ'לזהסיועוישבידי.מצוי
בירושליםיוחסיןמגילתמצאתיעזאיבןתניע"ב

עזאיובןיעו"שונקיקבראב"ימשנתבהוכתוב
מגלתדמצאתיוקאמרכידועלר"עחברתלמיד
אליוטובאקדיםהמגילהדכותבמשמעוכו'יוחסין

יהושעכר'דהלכהממנהלהסתייעבאכןעלבזמן
בהוכתובהראשוניםבדורותעובדאהכימדעבדו

ראב"ידקדםמבוארהריונקיקבראב"ימשנת
מדותדמס'ובפ"אדר"עתלמידויהאואיךלר"ע
ושרפוישןאמאאחימצאואחתפעםראב"יאמר
ביהמ"קבזמןשהיהמוכחהרייעו"שכסותואת

ולאידעולאתלמידיושכןוכלר"עואילוקיים
בגיטיןכמבוארנחרבריב"זבימישהריהביתראו
ריב"זתלמידר"אתלמידור"עיעו"שהנזקיןבפ'

כידוע.

ר'ע"בי'דףבב"בדאמרינןממהליקשהאמנם
לארנקיפרוטהאדםיתןלאאומריעקבבןאליעזר

בןחנניאכר'עליהממונהא"כאלאצדקהשל
ר'שלמדורוהוארחב"תוהריעיי"שתרדיון
א"כאלאראב"יוקאמרכידוענהרגואחריועקיבא
משמעא"כאליושקדםמשמעכרחב"תממונה
ברייתאולאותהז"ללרבינווקשהר"עאחרשהיה

המונחסדרוכפיוצ"עשכתבתיכמווכו'דיבמות
שהריר"עאחרהיהשהואיראהאבותממס'בפ"ד
לר'הזכירואחריווכו'אומריוסיר'קאמר

ואחריומאירור'יונתןלר'ואחריובנוישמעאל
ור'שמעוןור'וכו'הסנדלריוחנןר'ואחריוראב"י
היואחדבדורוכולםיעו"שוכו'שמועבןאלעזר
היהמדורםראב"יגםא"כבהקדמהרבינוכדכתב



ראיתישובר"ע.תלמידישהםבתוכםשנמנהכמו
ראב"יבמשנתפ"דאבותבמגןז"ללהרשב"ץ

לדבריוראיהוהביאוכו'לר"מחברשהיהשכתב
האחרוניםלדברינוראיהוהיאיעו"שברכותמסוף
ניתנולאז"לצביחכםהרבדברימ"מוהנהודוק.

בהדיאכתבהרמב"םשהריהרמב"םבדעתליאמר
הואקדםוא"כהיהזכאיבןיוחנןר'בימידראב"י

צ"גדףיבמותבמס'עיין[א"מודוקטובאלר"ע
ור"מוכו'חייאכר'ורבכרבהונארבדאמר

שלאדברמקנהאדםדאמרכר"עוראב"יכראב"י
להרבסייעתאוזהרש"יבפירושעיי"שלעולםבא

חכ"צ עד כאן הגהה]:

מעשה רקח

(כדראב"י)ז"למרןעמ"שוכו'.שנפגםמזבח
הגדולהלהכנסתעייןיעקב]בןאליעזר[בדר'

והמל"מ והפר"ח ז"ל ואין להאריך:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

בןאליעזרר'משנתדקיי"לואע"גבכ"מ,
ביבמותבברייתא.לאאבלוכו'ונקיקביעקב
כללנאמרבברייתאדאףלהדיאמבוארס'),(ל"ז,

זה ועי' מל"מ.

ז'ס"יסוףדביצהפ"קבהרא"שמצאתישוב
ר'הגאוןבהגהתועיי"שדיבמותמהראיהכןשכתב
דכ"ג)(סוףבכורותבתוס'וראיתיפיק,ישעיה
כוותיההלכתאליתטעמיהמסתברדלאדהיכי
כוותיהלפסוקהוצרכומקומותבכמהולהכי

להדיא, ועי' מ"ש בשבת (קי"ג).

מרכבת המשנה

שאלהצביוהחכםכ"מ.עי'טפח.מבנינונפגםאם
מ"חדףבסוכהדתניאאהארבנודסמךתירץי'

בולרש"יופי'וסתמוהמלחשלבולהביאוע"ב

בןכר"אדלאיוחאיברלר"שדאתאןאגרוףמלא
יעקב.

משרת משה

ומהבכ"מ.מרןמ"שעייןוכו'.שנפגםמזבח
יצחקזרעהקטןבספרינובעניותינואנןשכתבנו
להאריךשאמרובמקוםב'בסי'שהואכלבפלפלת

בס"ד.

פרי האדמה

טפחמבניינונפגםאםמבניינושנפגםמזבח
בנשאריהיהשלאוהואכשרמטפחפחותפסול
כר'רבינודפסקבכ"ממרןכתבפגומה.אבן

ואע"גהואדש"סדמאריהמשוםיוחאיבןשמעון
דה"מאיפשרונקיקבאליעזררבימשנתדקי"ל

בהל'שהריוקשהבברייתאלאאבלבמשנה
וכו'שםברייתאהכ"מכתבח'הל'פ"בתשובה

דהיאהתםוהריונקיקבדמשנתוכראב"יופסק
מצאתיההקושיאזאתדידןלכללאוהדרינןברייתא

דלאלומרנ"לולענ"דזלה"האבימרידמכתב
לאאבלבמשנהמיליהניאמרינןדלאקשה

דש"סמאריהשהוארשב"ינגדאלאבברייתא
אבלבברייתאלאאבלכראב"יפסקינןדבמתניתין

אמרינןת"קדפליגדקאיהתםלךאימאלעולם
ונקיקבדמשנתומשוםכראב"יהוידהלכתא

בעלמאוכןפלוגתיהברנגדכמותוהלכהובודאי
בחי'חייםאורחבכנה"גועייןהכיאמרינןכןגם

על הרמב"ם ודוק.

קרית ספר

כשרמטפחפחותפסולטפחמבנינושנפגםמזבח
נפגםאיאבלמרובעחשיבמטפחפחותשהודכל

יהאשלאוהואמרובעמזבחחשיבלאטפחמבנינו
נשאר אבן פגומה דכתיב אבנים שלמות:


