
סמ"ג עשין קס"ג
שלזרעוולהכריתמלךלהםלהעמידלארץבכניסתםישראלנצטוומצותג׳תניאכ׳][דףגדולכהן(א)בפרק
וישבתםהירדןאתועברתםשנ׳הבחירהביתלבנותמסביבאויביהםמכלהמקוםלהםשיניחאחרעמלק
אתכםמצוהאניאשרכלאתתביאושמהשםשמולשכןאלהיכםה׳יבחראשרהמקוםוהי׳ואח״כבארץ

שלזומצוהזמןוקט״ו]קי״ד[בסימןעמלק,והכרתתהמלךהעמדתלמעלהמנינווכברוגו׳וזבחיכםעולותיכם
אויביומכללוהניחוה׳בביתוהמלךישבכיויהיבדודאומרהואוכןדודימיעדהגיעהלאהבחירהביתבניין

והמקוםהיריעה.בתוךעומדה׳בריתוארוןארזיםבביתיושבאנכיהנההנביאנתןאלהמלךויאמרמסביב
זאתואומרבישראללעולהמזבחוזהואלהיםביתזהודודויאמרשנאמרהמוריהבהרירושלםהואהנבחר
נעקדושםהמוריהבהרבירושליםה׳ביתאתלבנותשלמהויחלג׳]ב׳הימים[בדבריונאמרעדעדימנוחתי

המפורששלמהבנייןמעיןבנוהוהמקדשביתכשבנועזראבימיהמוריהארץאללךולךשנאמריצחק
יותרמדתושהגדילרקלבנותהעתידבניןעלשנתנבאיחזקאלשלבבנייןהמפורשיןדבריםומעיןבמלכים
משנהבלשוןביתהרנקראהמוריהוהרמדותבמסכתשמפורשכמובניינועיקרילךוהאשלמהשלמבניינו

בפרק[שםסביבחומהמוקףוהיהאמהמאותחמשעלאמהמאותחמשהיההביתהרל״ד]דף[פ״בשםשנינו
מןוקיפונוסויציאהכניסהמשמשיןהדרוםמןחולדהשערישניהביתלהרלוהיהשעריםוחמשהקמא]

חוץשקופותהיושםשהיוהשעריםוכלכלוםמשמשהיהלאהצפוןמןוטדיויציאהכניסהמשמשהמערב
וכלמצויירתהבירהשושןועליומזרחישערשםהיהעודזועלזומוטותאבניםשתישהיוהטדימשער

ורואהומתכווןהמשחהבהרעומדהפרהאתהשורףשהכהןמזרחימכותלחוץגבוהיםהיושםשהיוהכתלים
סביבהמוקפתמחיצהוהיאסורגהי׳הביתמחומתלפניםל״ה]דף[בפ״בהדם,הזייתבשעתהיכלשלפתחו
בשתיםנשיםלעזרתהחילמןועולהבשוהמהלךכאןעדאמותעשרהחילממנוולפניםטפחים.עשרהגבוה

ועזרת[שם]אמה.חציהמעלהרוחבמשךושלחהפי׳אמהחציושלחהאמהחצימעלהכלרוםמעלותעשרה
אמהארבעיםשלמקצעותיהבארבעהיולשכותוארבעקל״ה.רוחבעלאורךוחמשושלשיםמאההיתהנשים
וגו׳החצרמקצעותארבעעלויעבירניהחיצונההחצראלויוציאנישנ׳להיותעתידיןהםוכןמקורותהיוולא

משמשותהיוומהסוף]עדהסוגיאכל[שםמקורות,שאיןאלאקטורותואיןקטורותחצרותשםוהנהואומר
תחתומשלחיןשערןאתומגלחיןשלמיהןאתמבשלי׳הנזירי׳ששםהנזיריםלשכתהיתההיאמזרחיתדרומית

שנמצאעץשכלבעציםמתליעיןמומיןבעליהכהניםששםהעציםדירלשכתהיתהצפוניתובמזרחיתהדוד
אמרפ״ה][דףצבורקרבנותכלובפרק[פ״ו]שקליםבמס׳כדאי׳הארוןנגנזלשכהובאותהפסולתולעתבה

מפרשט״ז][דףביומאהמצורעיםלשכתמערביתצפוניתוכשר.גוררויבשאבללחאלאשנולאשמואל
היושםאומרשאולאבאמשמשתהיתהמהשכחתיראב״יאמרדרומיתמערביתטובלים.המצורעיםששם
רואותשהנשי׳גזוזטראוהקיפוהבראשונההיתהוחלקהשמניאביתלשכתנקראתהיתהוהיאוייןשמןנותנין

כלומהלךמעורבביןיהושלאכדינ״א][דףבסוכהכדאמרהשואבהביתבשמחתמלמטהוהאנשיםמלמעלה
שבתיליםהמעלותשירעשרהחמשכנגדישראללעזרתמתוכהעולותמעלותעשרהוחמשבשוהנשיםעזרת

כליוכלומצלתיםונבליםכינורותנותניםכהניםששםנשיםלעזרתופתוחותישראלעזרתתחתהיוולשכות
היתהכהניםעזרתוכןאמהעשרהאחדרוחבעלקל״חאורךהיתהישראלעזרתדלעיל]ל״ה[בדףהשיר
בןאלעזררביואמרכהניםלעזרתישראלעזרתביןמבדיליןפספסיןוראשיעשרהאחדרחבעלקל״האורך
עומדיןהלויםשםהיופי׳עליהנתוןוהדוכןאמהגבוהביניהםהיתהמעלהונקיקבשמשנתו[שם]יעקב

ישראלמעזרתגבוהכהניםעזרתנמצאתאמהחציחצישלמעלותשלשוכןהקרבןעלשירהשאומריןבשעה



כנגדהביתהרשערזהכנגדזהמכווניןהשעריםשכלרש״ישםופירשט״ז][דףביומאמוכיחכךומחצהאמה
[בפ״העכ״לההיכלפתחכנגדהעזרהושערגדולההעזרהשערכנגדנשיםעזרתושלנשיםעזרתשלשער

רגלידריסתמקוםכיצדושבעושמניםמאהלמערבהמזרחביןהיתההעזרהכלע״ס]הסוגיאכלדמדות
ולמזבחהאולםביןאמהושתיםשלשיםהמזבחאמהי״אהכהניםרגלידריסתמקוםאמהעשרהאחתישראל
[דףיומאבמס׳פרש״יזהלשוןהכפורתביתלאחוריאמהעשרהואחתאמהמאהההיכלאמהושתיםעשרים

צפוניתמכותלכיצדאמהקל״ההיתהלדרוםהצפוןמןל׳]דףדתמידובפ״גדמדותבפ״גדאנקליותהאט״ו
הבהמהתוליןשבהןבהםקבועיםברזלשלואנקליותבארץהתקועיןנמוכיןעמודיןוהןאמותח׳לננסין

שלחנותח׳היווהםמד׳פחותאינוזואצלזוהשלחנותומקוםי״בהריארבעלשלחנותהננסיןומןלהפשיט
ומקוםכ׳הריד׳לטבעותומשםט״זהריברוחבזואצלזוד׳נמצאד׳בראשד׳נתונות[פ״ו]בשקליםכדתנן

חציוחלקהוכ״אנשארווי״דמאההריס״בוהמזבחוהכבשנ״בהרישמנהלמזבחהטבעותומןכ״דהטבעות
יחזקאלבספרשנתפרשולפיבמשנההשולחנותרוחבלפרשהוצרךולאלכותלכבשביןוחציוהננסיןלמקום
ששהאורךשהואעזרהשלמזרחיכותלעדהאולםכותלוכנגדוהמזבחכותלעדעזרהשלצפונימכותלעכ״ד

כלדלעילל״ז[בדףהקדשים,קדשיבוששוחטיןהמקוםוהואצפוןהנקראהואהזההמרובעכלושבעים
לשכתהמלחלשכתשבדרוםבדרוםושלשבצפוןשלשישראלבעזרתהיולשכותששהסוף]עדהסוגיא
עורותמולחיןהיוששםהפרוהלשכתלקרבןמלחנותניןהיוששםהמלחלשכתהמדיחיןלשכתהפרוה
ומשםקדשיםקרבימדיחיםהיושםהמדיחיןלשכתהכפוריםביוםגדוללכהןהטבילההייתהגגהועלקדשים
סנהדריששםהגזיתלשכתהעץולשכתהגולהולשכתהגזיתלשכתשבצפוןוהג׳הפרוהביתלגגעולהמסובה
סנהדריןהיוחולשלובחצילחולואחדלקדשאחדפתחי׳ב׳ולהחולהיהוחציהקדשהיהחציהיושבתגדולה

היוומשםבגלגלממנושממלאיןהגולהבורהיהשםהגולהלשכתכ״ה][דףביומאהמסקנאכךיושבים
כ״גלשכתאומרשאולאבאמשמשתהיתהמהשכחתיראב״יאמרהעץלשכתהעזרהלכלמיםמספיקין

ב׳ד׳[במשנהיומאבמסכתהנקראתהיאהעץלשכתואותהשוהשלשתןוגגשתיהןאחוריהייתהוהיאהייתה
מסופקבזהכיבדרוםהיתהפרהדריןולשכתאבטינסביתלשכתהיתהשמאאופרהדריןלשכתח׳]דףובגמ׳

שבדרוםבמזרח.ואחתבדרוםוג׳בצפוןג׳בעזרההיושעריםז׳דמדות]ובפ״ק[שםי״ט],[דףביומאהתלמוד
מימינואחתלוהיולשכותושניניקנורשערשבמזרחהמים.שערלושלישיהקרבןשערלושניהדלקשער
שערהיההואניקנורשערפי׳חביתיםעושהלשכתמשמאלוואחתהמלבישפנחסלשכתאחתמשמאלוואחת
אכסדרהכמיןהניצוץשערושבצפוןשלמעלה.ושששתיםאלולשכותשמנההיושבעזרהנמצאישראלעזרת

הקרבןשערלושנילחיללוהיהופתחמלמטהולויםמלמעלהשומריםשהכהניםגביועלבנויהועלייההי׳
שלרובידיןמוקףהיהגדולביתשכיפהכ״ו]דףדתמידקמא[ובפ׳שםומפרשהמוקד.ביתשערלושלישי

וראשיבחולשתיםבקדששתיםלטרקליןפתוחותכקטוניותהמוקדלביתהיולשכותארבע[דלעיל]אבן.
מזרחיתקרבןטלהלשכתהייתההיאדרומיתמערביתמשמשותהיוומהלחולקדשביןמבדיליןפספסין
מלכיששקצומזבחאבניחשמונאיביתגנזובהצפוניתמזרחיתהפניםלחםעושהלשכתהייתההיאדרומית

מלשכההטבילהלביתשהיורדובמדותכ״ו][דףבתמידומפרשהטבילהלביתיורדיןבהמערביתצפוניתיון
שמגיעעדומכאןמכאןדולקותוהנרותהמקדשביתתחתפירושהבירהתחתההולכתבמסיבההולךהיהזה

זהופירושאדםשםשישבידוענעולמצאוכבודווזהוכבודשלהכסאוביתשםהייתהומדורההטבילהלבית
ורגליםידיםקידושטעוןמיםהמטילוכלטבילהטעוןרגליוהמסךכלול׳]כ״ח[דףביומאששנינומפניכבודו
לעזרהפתוחואחדלחולפתוחאחדהמוקדלביתלוהיושעריםושנידלעיל]ל״ד[בדףלשפשף.שמצוהמפני
נסבהןשנעשהמפניניקנורמשערחוץזהבשללהיותנשתנושםשהיוהשעריםכלדמדות]שני[בפ׳



הכהניםעזרתהסוגיא]כל[שםמצהיב,שנחשתןמפניוי״אמאיליהליבשהויצאונחשולמפניליםשהושלכה
אמהחצימעלהכלרוםמעלותעשרהבשתי׳לאולםמשםועולהבשוההי׳הכלולמזבחהאולםוביןוהמזבח
קרקעשגובהתמצאהמעלותכלשאלהאמהחצאיחשבוןכשתצטרףבשוהכולןוההיכלוהאולםאמהושלחה
עשרורוחבאמהעשריםהביתהרשערוגובהאמהואחתעשריםהביתהרשלהמזרחשערקרקעעלההיכל

כדינמוךהמזרחשערשעלבנייןועשוההיכלפתחרואהאינוהמזרחשערכנגדוהעומדהשעריםכלוכן
היהההיכלל״ז]דף[בפ״דההיכלנוכחהפרהדםהזאתבשעתההיכלפתחרואההמשחהבהרהעומדשיהא
כותליורוםלויסודכמוסתםאוטםאמותששגובהבנוירומומדתהייתהוכךמאהרוםעלמאהעלמאה

ביתהנקראוהואהדלףבושיכנסבנויאמותשתיגובהגביועלאמהשבתקרההכיורורוםאמהארבעיםהבית
ארבעיםכתליהגובהגביועלבנוייהועלייהאמהגובהומעזיבהאמהחלפאביתשעלהתקרהועובידולפא

ואמהאמותג׳המעקהוגובהמעזיבהואמהתקרהואמהדולפאביתגובהואמתיםכיוראמהגובהובגגהאמה
כדיסביבהמעקהגביעלאמהגובהסייףכמוברזלשלדחוסהואעורבכלי׳פי׳אמהמאההכלהריעורבכלי׳
האולםכותלאמהמאהלמערבהמזרחמןנ״א]דףביומאוקצתההסוגיאכל[שםהעופותעליויניחושלא
ראשוןבביתשהיהטרקסיןואמהאמהארבעיםותוכוששההיכלכותלאמותעשראחדוהאולםאמותחמש
קדושתלוהייתהאמהאותהאםלהםמסופקשהיהמפניאמהאותהלהבליעפרוכתשתיעשושניובביתבבנין
משהשעשהבמשכןאבלהקדשי׳קדשיוביןההיכלביןמבדילותהיופרוכתשתיואותןחוץקדושתאופנים

קדשילביתאמהועשריםוגו׳הקדשביןלכםהפרוכתוהבדילהשנאמרבלבדאחתפרוכתאלאשםהיתהלא
אמהשבעיםלצפוןהדרוםמןאמהמאההכלביןהריחמשהתאוכותלששוהתאששההיכלוכותלהקדשי׳

וכותלאמהעשריםותוכוששההיכלכותלששוהתאחמשהתאכותלשלשוהמסיבהחמשהמסיבהכותל
עליועודףוהאולםאמותחמשוהכותלאמותשלשהמיםהורדתוביתחמשהתאוכותלששוהתאששההיכל

הסכיניםאתגונזיןששםהחליפותביתהנקראהואהדרוםמןאמהעשרהוחמשהצפוןמןאמהעשרהחמש
היהאולםשלפתחול״ו]דף[בפ״גאמהמאההכלביןהריחמשהאולםכותלהי׳אמהעשרהחמשומאותם

התחתונהגביועלהיומילתשלאמלתראותוחמששעריםלוהיוולאאמהעשריםורוחבאמהארבעיםגבוה
נמצאמזהואמהמזהאמהממנהשלמטהעלעודפתמחמשתןאחתוכלמזהואמהמזהאמההפתחעלעודפת

שלמכותלוקבועותהיוארזשלוקלונקותואחתאחתכלביןהי׳אבניםשלונדבךאמותשלשיםהעליונה
וארבעאמותעשרורוחבואמהכ׳גובהוהיכלשלפתחוברפ״ד][שםיבעטושלאכדיהיכלשללכותלואולם

והפנימיותכותלשלפניולכסותהפתחלתוךנפתחותהחיצונותמבחוץושתיםמבפניםשתיםלוהיודלתות
שלופתחוהדלתותאחריטוחהיהלאבזהבטוחההיכלשכשהיההדלתאחורילכסותהביתלתוךנפתחות

לאשבדרוםבדרוםואחדבצפוןאחדהגדוללשערלוהיופשפשיןשני[שם]הגדולשערהנקראהואה׳היכל
אלהיה׳כיבויבאלאואישיפתחלאיהי׳סגורהזההשערביחזקאלמפורשהואועליומעולםאדםבונכנס

הכותלעובילביןהחוץמןאחתדלתותשתילווהיולהיכלנכנסיםהיובושבצפוןסגור.והי׳בובאישראל
להתאונכנסהפשפשופתחהמפתחאתנטל[פ״ג]תמידבמס׳כדתנןההיכללחללהכותלעובימביןואחת

ואומרופותחוהפותחותואתהנגראתוהעבירהגדוללשערהגיעהגדוללשערמגיעשהואעדלהיכלומהתא
לעוביהחוץשמןאותופי׳כיוןפותחואחתהשחילאמתיורדתאחתמפתחותשתיהיודלתותב׳לאותןכישם

עובישמןואותומבפניםבמפתחלפתוחשיהיועדידופושטוהיהנקבכמושםשהיהמבפניםנפתחהיההכותל
לעניןנחזורל״ז]דףשעהכל[בפרקכיוןויקבענהבדפוסיעשנהאיפשרכמובמהרהכדרכופותחהי׳להיכל
גביעלחמשהושבדרוםשבצפוןבדרוםעשרוחמשהבצפוןעשרחמשהשםהיותאיםל״ח[פ״ד]מדותמסכת
פתחיןשלשה[שם]גביהן,עלושניםשלשהגביעלשלשהתאיםשמנההיוובמערבגביהןעלוחמשהחמשה



מזרחיתובקרןגביושעללתאואחדמהשמאללתאואחדמהימיןלתאאחדהתאיםמןואחדאחדלכלהיו
להיכלואחדלפשפשואחתלהסיבהואחדגביושעללתאואחתהימיןמןלתאאחתפתחיםחמשההיוצפונית
שנ׳שבעוהעליונהששגבהעלורובדששהאמצעיתוהיציעששגבהעלורובדחמשהתחתונההיציע[שם]

נתןמגרעותכירחבהבאמהשבעוהשלישיתרחבהבאמהששוהתיכונהרחבהבאמהחמשהתחתונהוהיציע
מערביתצפוניתלקרןצפוניתמזרחיתמקרןעולההיתהומסיבההביתבקירותאחוזלבלתיחוצהסביבלבית
הגיעלמערבשמגיעעדהצפוןפניכלאתהלךלמערבופניובמסיבהעולההי׳התאי׳לגגותעוליןהיושבה

עדבדרוםמהלךוהי׳למזרחפניוהפךלדרוםהגיעלדרוםמגיעשהואעדהמערבפניכלאתהלךלמערב
ארזשלקלונסותשתיהיועלייהשלובפתחהלדרוםפתוחהי׳עלייהשלשפתחהעלייהשללפתחהשמגיע
היוולוליןהקדשיםקדשילגגקדשגגביןבעלייהמבדיליןהיופספסיןוראשיעלייהשללגגהעוליןהיושבהן

מביתעיניהםיזונושלאכדיבתיבותהאומניןאתמשלשליןהיושבהןהקדשיםקדשילביתבעלייהפתוחין
אמהעלהאמהושתיםשלשיםעלאמהושתיםשלשיםהיההמזבח[פ״ג]מדותבמסכתשנינוהקדשיםקדשי
שלשעלהכ״חעלכ״חנמצאסובבזהואמהוכנסחמשעלהשלשיםעלשלשיםנמצאויסודזהואמהוכנס
רגליהילוךמקוםוששהעשריםעלוששהעשריםנמצאמזהואמהמזהאמהקרנותמקוםזהואמהוכנס

דף(מנחותהלחםשתיובפרקד׳][דףבעירוביןהמערכהמקוםכ״דעלכ״דנמצאמזהואמהמזהאמההכהנים
בתבאמהומהןחמשהבתבאמהמהןהמזבחאמותאבלטפחיםששהבתבאמההבנייןאמותשכלאומרצ״ו)
העליוניםדמיןביןלהבדילבאמצעחוגרוסיקראשלחוטשםשאומרל״ה][דףמדותלמשנתנחזורששה
אמהובמזרחאחתאמהבדרוםואוכלהמערבכלפניועלהצפוןכלפניעלמהלךהיהוהיסודהתחתוניםלדמין
מרצועההייתהצדלאותוהיסודרוחבשלאמהשאותהלפייסודבוהי׳לאדרומיתמזרחיתקרןאבלאחת

הי׳הקדשי׳קדשיוביתוההיכלאולםשלהמזבחושארבנימןשלבחלקוונכנסתיהודאשלמחלקושיוצאה
שלבחלקווהעזרותוהלשכותהביתוהרנ״ד][דףמקומןובאיזהוי״ב][דףביומאכדתניאבנימןשלבחלקו
עלהנתוניםשהדמי׳דקיםחוטמיןשניכמיןנקביםשניהיודרומיתמערביתובקרןדלעיל]ל״ו[בדףיהודא.

באותהברצפהלמטה[שם]קדרוןלנחלויוצאיןבאמהומתערביןבהםיורדיםדרומיתיסודועלמערביתיסוד
[שם]אותןומנקיןלשיתיןיורדיןשבובהקבועהוטבעתשיששלוטבלאאמהעלאמהשםהיהמקוםקרן

מצדאמהשלשיםבארץואוכלאמותט״זרוחבעלושתיםשלשי׳ארכומזבחשללדרומובנויהי׳הכבש
האיבריםליתןכדילמזבחהכבשביןמפסיקהיהמעטואוירסובבעלואמהיסודעלאמהממנוופורחהמזבח
כדאיתאנימאכמלאהמזבחמןומובדליןוליסודלסובבבאיןשבהןממנויוצאיןקטניםכבשיםושניבזריקה

עלאמהכבששלבמערבוהיתהוחלוןדלעיל]ל״ובדףובןפ״ודזבחים[בתוספתאס״ב],[דףזבחיםבמס׳
השריפהלביתויצאוצורתןשתעוברעדהעוףחטאתפסולינותניןהיושבהנקראתהייתהורכיבהאמה

שלהאחדהכבשבמערבהיושולחנותששתירתמיד]בפ״דומביאודשקליםבפ״ו[היינואחרבמקוםומפרש
ר״ן][סימןתעשהלאמצותובספרשרתכליעליושנותניןכסףשלואחדהאיברי׳אתעליושנותניןשיש

דסבאמשמיהשמואלאמרכ״ח][דףבזבחיםגרסינןגזיתלבנותושאסורמפניהמזבחאתבוניןהיאךנתבאר
וטפחחלקוטפחייםטפחיםג׳פרחהועדיריכהעדשנא׳והפרחהרגליםטפחיםעשרשמנהמנורהשלגובה
ונמשכיןאילךואחדאילךאחדממנהיוצאיןקניםושניכפתורוטפחחלקוטפחייםופרחוכפתורגביעשבו

אילךואחדאילךאחדממנהיוצאיןקניםושניכפתורוטפחחלקוטפחמנורהשלגובההכנגדעדועולין
שבהםטפחיםשלשהשםנשתיירחלקוטפחייםכפתורוטפחחלקוטפחמנורהשלגובהכנגדועוליןונמשכין
רחבופיהםקצתארוכיןשהםאלכסנדריי׳שלכוסותכמיןדומיןהםלמהוגביעיםופרח.וכפתורגביעים

משהורבינוורש״יר״חפי׳כךמעובייןיותרשרחבןפירושהברתייםתפוחיכמיןוכפתורי׳קצרושוליהם



פרחיכמיןוהפרחיםחדין.ראשיהששניכביצהמעטארוכיםשהםהבחירה]ביתדהלכות[בפ״גפירש
דכתיבושניםעשרי׳גביעיםנמצאולחוץכפולהושפתהקערהכמושהן[שם]משהרבינופירשהעמודים
הריוכפתורוכפתורוכפתורמקניםוששהשניםכפתוריהםי״אוכפתוריםבקני׳וי״חגביעי׳ארבעהובמנורה

רבההקומץובפ׳תשעההריהיאמקשהפרחהועדיריכהועדדקניםוששהשניםפרחיםתשעהופרחיםי״א
כפתוריםגביעיםבהםעושיןאיןמתכותמינימשאראלאהזהבמןעשאהלאשאםמפרשכ״ח)דף(מנחות
קבועיםוהנרותמקשה.כולהנרותיהעםככרכולהתהי׳זהבהבאהאבלמשקלהעלמקפידיןאיןוגםופרחים
הנרותשאיןואומריםשםחולקיןישאמנםפ״ח)דף(מנחותמדותשתיבפרקכדאיתאהככרבכללבמנורה

המנורהאתשסדרזרמחייבמתנהדעבודתמעתהאלאהספרמקשהכ״ד][דףביומאוכןאחד.גוףוהמנורה
וחוזריןאפרןיפהלקנחהמנורהמןזהבשלהנרותמסלקיןהיושבבקרשלמהרבינושםופירשליחייב

אומרהואוכךפסולהנתינתאחריהשישתמהעבודהשאינהומתרץמתנהעבודתזווהריבהאותןוקובעין
המלקחיםדלעיל]פ״ח[בדףביניהםכליםהפסיקנרותיהואתכליהואתהמאורמנורתאתויקהלבפרשת

זהבומחתותי׳ומלקחיהואמרוחזרטהורזהבככרבמנורהנאמרשהריהככרמכללאינןהשמןוכליוהמחתות
צ״ח]דףהלחםשתי[בפרקשבארנו.כמושםחולטיןוישמכללהשהנרו׳מפניזהבנרותיהאמרולאטהור
האמצעיוזההמנורהקנהשלאמצעילנרפניהםכולםהמנורהמןהיוצאיןהקניםבששתהקבועיןהנרותששת
במסכתשנינומונחין.היולדרוםמצפון[שם]האומרלדברימערביהנקראוהואהקדשיםקדשיכנגדפניו

במס׳הנרותאתומטיבעומדכהןשעליהמעלותשלשהובההמנורהלפניהייתהאבןל׳]דף[ספ״גתמיד.
הביתלאורךארכומונחוהי׳טפחים.ששהורחבוטפחיםעשרשניםארכוהי׳שלחןמפרשצ״ו][דףמנחות
דף(מנחותהלחםשתיבפרקכדתניאהביתלאורךארכןשבמקדשהכליםכלשארוכןהביתלרוחבורחבו
ועשיתמונחיןודרוםצפון[שם]דאמרלמאןהמנורהנרותוכןהביתלרוחבארכושהיההארוןמןחוץצ״ח)

צ״ג]דףשםבגמ׳וקצתםתרומהפרשהחומשבפירושמפרש״יכולוהמקראזה[ביאורוכפותיוקערותיו
שוליםרוחותיהמשתיפתוחהתיבהכמיןעשויוהלחםצ״ג][בדףהלחםכדפוסעשוישהיהדפוסזהוקערותיו

רואיןפניםלושישהפניםלחםקרויולכךצ״ו][בדףכתלים.כמיןמעלהכלפיומכאןמכאןוקופלמלמטהלו
ודפוסזהבדפוסלועשויוהיהצ׳][בדףהשולחן,שפתכנגדזקופיןוכתליוומזהמזההביתלצידיולכאןלכאן
ואותוהשולחןעלשמסדרןבשבתלמחרעדזהבבשלנותנוהתנורמןוכשמוציאונאפההואברזלבדפוסברזל
שתיעלשנותניןהלבונהקמצילשניהיוושניםהלבונהבהןשנותניןבזיכיןהןוכפותיוקערהקרוידפוס

דוגמתןלארכןהנסדקיןחלוליםקניםחצאישניכמיןהןוקשותיוזכה.לבונההמערכתעלונתתשנ׳המערכות
לחםביןומבדיליןהקניםאותםגביעלהאחדלחםשישבלחםכלראשעלמהןשלשהומסדרזהבשלעושה
סניפיםקרוייןוהםיתידותכמיןהןומכילתי׳תרגוםומנקיותיויתעפשו.ולאביניהםהרוחשתכנסללחם

מזהלמעלהזהפיצוליןומפוצליןהלחםמערכתגובהכנגדהרבההשולחןמןלמעלהגבוהיםבארץעומדין
התחתוןעלהעליוןהלחםמשאיכבדשלאכדיפיצוליםאותןעלסמוכיןללחםלחםשביןהקניםוראשי

מכילתיהולשוןזהלסדרושניםזהלסדרשניםהיוזהבשלסניפישד׳צ״ו][דףבמנחותושנינווישברו.
אותןומחזיקיןאותןשמקשיןסניפיןאלוקשותיוצ״ז][בדףשםשאומרמיוישהכיל.נלאתיכמוסובלותיו

שונההי׳ומכילתיהשתרגםאונקלוסאבליתעפשושלאאותןשמנסיםהקניםאלוומנקיותיוישברו.שלא
אשראומרהואהקשותעלבהןיוסךאשרצ״ו]דףלאבד״הבתוס׳[ע״שהסניפיןהםמנקיותהאומרכדברי

כמוהלחםעלשהןסכךלשוןפתרונההחלוליםהקניםשהםשאמרנומהלפיהנסךקשותאומרהואוכןיוסך
צ״ו[בדףששנינוהואאחרתהששיתעלשאיןלפיבלבדקניםב׳אםכיהיולאלחמשיתששיתביןסכך

דף[במנחותמבפניםבאולםהיושלחנותשתיכיצ״ט][בדףשםואומרהמערכהלכלהיוקניםי״דדלעיל]



שמעליןביציאתוהלחםעליושנותניןזהבשלואחדבכניסתוהפניםלחםעליושנותניןשיששלאחדצ״ט]
צפוןביןמכווןבהיכלנתוןוהואל״ג]דף[ביומאמרובע.הי׳הקטרתמזבחצ״ו]דף[שםמורידיןולאבקודש
המבדילותהפרוכתכנגדולפניםההיכלמשלישמונחיןהיוושלשתןלחוץוהמנורההשלחןמביןמשוךלדרום

דודכמוהכיור[במדות]צ״ח],[דףבמנחותכדמפרשהפרוכתלפנישנאמרהקדשיםקדשיוביןהקדשבין
כאחדממנומקדשיןבתמידהעוסקיןכהניםעשרשניםשיהוכדימיםבפיהםהמריקיםדדיםי״בולהגדולה

ועומדקימעאמשוךהכיורוהי׳המזבחוביןמועדאוהלביןהכיורונתתשנאמרולמזבחאולםביןהיהומקומו
כיורואיןמועדאהלמשכןפתחשםהעולהמזבחואתשנאמרבינתיםכללמפסיקואיןשביניהםאוירכנגד
נ״גדף[ביומאבזבחים,שנוייההיאכךהדרוםכלפיהמזבחמזויתקימעאמשוךכיצדהאמועדאוהללפני

ומטההמןצנצנתולפניומונחארוןהי׳ועליההקדשי׳קדששלבמערבוהיתהשתייהאבןשם]ובתוספתא
[דףק״קפ׳בימיו.נגנזהמשחהשמןוגםנגנזויאשיהוובימיי״ב]דףובהוריותנ״בדףשם[בגמראאהרן
העידואחדהמזבחמקוםעללהםהעידאחדומלאכיזכריהחגיהםהגולהמןעמהןעלונביאיםג׳אמרינןס״ב]
יהושער׳אמרז׳][דףבעדיותוכןבית.שאיןאע״פהמזבחעלשמקריביםלהםהעידואחדמדותיועללהם

קליםקדשיםואוכליןמחיצהשאיןאע״פבעזרהקדשיםקדשיואוכליןביתשאיןאע״פשמקריביןשמעתי
ולע״ללשעתןקדשןוירושליםהמקדששלמהשקדשראשונהשקדושהחומהשאיןאע״פבירושלי׳ומ״ש

בארנוכאשרלע״לקדשהולאלשעתהקדשהומעשרותשביעיתלענייןא״ישארבקדושתהיאשהלכהואע״פ
מפניוירושלםהמקדששקדושתביניהםישגדולחילוקוהמעשרותהתרומהלענייןקל״ג]במ״ע[לעיל

כ״ח][דףבמגילהחכמיםואמרומקדשיכםאתוהשמותיאומרהואוהריועדלעולםקדשםושכינההשכינה
חרבשאינוביןחרבביןאומרהואובתנחומאעדעדימנוחתיזאתואומרעומדיןבקדושתןשוממיםשהםאע״פ

אחאר׳אמרסלה.קדשומהרויענניאקראה׳אלקוליואומרהימיםכלשםולביעיניוהיושנאמרשםשכינה
כלמפניוהסקדשובהיכלוה׳ואומרכתלנואחרעומדזההנהשנא׳מערבימכותלזזהשכינהאיןלעולם
לושאיןאע״פחומהלואשרמדכתיבקיימתוהעירהביתדקדושתכתבא״י][בהלכ׳התרומהובספרהארץ

בטלההארץשנחלקהוכיוןרבי׳כבוששהואמפניאלאאינוובמעשרותבשביעיתהארץחיובאבלעכשיו.
לאעזראשעלהוכיוןישראלארץאינהשהריהשביעי׳ומןהמעשרו׳ומןהתרומהמןמה״תונפטרתהכיבוש

השנייהעזראבקדושתנתקדשהבבלעוליבהשהחזיקוכ״מולפיכךבהשהחזיקובחזקהאלאבכבושקדשה
יוסירביפ״ב)]דף(יבמותהערלבפ׳ומביאה[פ״לעולםבסדרדתניאיוסירבילדברילע״לגםנתקדשה

איןשלישיתלהםישושנייהראשונהירושהוירישתהאבותיךירשואשרהארץאלאלהיךה׳והביאךאומר
זירוזבןיהושער׳העידשםאומרשהרייוסיכרבישהלכהמשמעו׳][דףובחוליןפסקהלאשנייהשהרילהם
ז׳][בדףומקשהידועלכולהשאןביתכלר׳והתירמעשרבלאשאןבביתירקשאכלמאיררביעלר׳לפני
שםאומרשאןביתאתמנשההורישולאוהכתיבהיאישראלמארץלאושאןדביתלמ״דאיכאומי

הרבהשמועבןאלעזרר׳משוםפדתבןאלעזררבימשוםאליקי׳בןשמעוןרבידאמרהאאישתמיטתי׳
לע״לקדשהולאלשעתהקדשהראשונהקדושהדקסבריבבלעוליכבשוםולאמצריםעוליכבשוםכרכים

מיניןג׳ובפ׳מ״ד][דףבפסחי׳שאמרומהיוסיכרביעתהגםנתקדשהבבלעוליכבשוהשאםרש״ישםופי׳
איפשרהלכהשכךשסוברמשמעקסבראומרואינודרבנןהזהבזמןלתרומההנחהתלמודסתםל״ז)דף(נזיר
אבלדפחהיםמההיאיוסידר׳[כרבנןא״י][בהלכותפסקהתרומהובס׳בבלעוליהחזיקושלאבארץשזהו
יוסילרביאפי׳כיאומרועודראיההבאתיכאשרנראהוכןיוסיכרביתרומות]בהלכותפסקמשהרבי׳

כתבתיודבריוכ״ה][דףבכתובותכדאמרסליקוכולהולאועזראאסקינהודכימשוםחלהוכןדרבנןתרומה
הקיםוביוםשנא׳בלילההמקדשביתבוניןאיןט״ו][דףבשבועותאמרי׳קל״ג].סי׳[בסוףהתרומהבמצות



מזבחשנא׳וזהוגו׳מזבחאתתבנהשלמותאבניםשנאמראבניםבנייןאלאהמזבחעושיןואיןהמשכןאת
גביעלולאכיפיןגביעללאיבנוהושלאבאדמהמחוברשיהאס״א][דףבזבחיםדורשוליתעשהאדמה

רשותאינוזהשאםי״א]פרשהיתרופ׳[במכילתאישמעאלר׳תניהאאבניםמזבחאםשנאמרוזהמחילות
ס״ב]דףק״קבפ׳וקצתהל״דפרשהרבה[בבראשיתבמד׳אומרביכורים.מנחתתקריבאםכמוחובהאלא

מןכשיצאנחשבנההמזבחמקוםוהואיצחקעליוועקדמזבחאברהםבושבנההמקוםהואהמזבחשמקום
חכמיםאמרונבראומשםקרבןהראשוןאדםהקריבובווהבלקיןעליושהקריבוהמזבחמקוםוהואהתיבה
מפרשי״ד][דףובשבועותוט״ז]ב׳[דףבסנהדריןנברא.כפרתוממקוםאדםנ״ו][דףובסנהדיןדנזירבירו׳
ואחדשבעיםשלב״דפיועלובתומיםובאוריםונביאמלךפיעלאלאהעזרותועלהעירעלמוסיפיןשאין
כיצדמפרשט״ו][דףובשבועותהיה.מלךרבינוומשהלדורותתעשווכןוגו׳מראהאניאשרככלשנא׳

ועומדיןהתודותשתיאחרב״דוהולכיןשבהםחמץלחםולוקחיןתודותשתיב״דעושיןהעירעלמוסיפין
כיה׳ארוממךואומריםשבירושלםואבןאבןכלועלופינהפינהכלעלובמצלצליםובנבליםבכינורות

והשנייההתודותמשתיאחתתודהלחםואוכליןשםועומדיןאותושמקדשיןהמקוםלסוףשמגיעיןעדדיליתני
מההמנחהבשיריאותהמקדשיןהעזרהעלהוסיפואםוכןזואתואוכליןזואתשורפיןהנביאפיועלנשרפת

בהןאותהשמקדשיןהןבהאלאנאכליןשאיןהמנחהשיריהעזרהואףמקדשהבהשנאכלתהתודהירושלים
ומהגמורהקדושהנתקדשלאהזהובסדראלובכלנעשהשלאכ״משקדשו.המקוםבסוףאותהואוכלין
שלאהמקוםנתקדשבמעשיוולאט״ז]דף[שםבשבועותכדמפרששעשההואזכרתודותשתיעזראשעשה

כאשרלע״לקדשהלשעתהשקדשהשלמהקדושתע״יאלאנתקדשולאותומיםאוריםולאמלךלאשםהי׳
בגלגלהמשכןהעמידולארץישראלמשנכנסואמרי׳קי״ח]דףובג׳קי״בדף[במשנהבזבחיםלמעלה.בארנו

ה׳ביתותביאהואומראחדכתוביוחנןרבישםודורשלשילהבאומשםשחלקווז׳שכבשושבעשנהי״ד
תקרהשםהיהשלאמלמדכיצדהאהי׳משכןאלמאשילהמשכןויטשאומראחדוכתובהוהביתאלמאשילה
כשמתשילה.משכןעמדאחתחסרשנהושבעיםמאותוג׳מלמעלההמשכןויריעותמלמטהאבניםביתאלא
מןעולמיםלביתבאוומגבעוןלגבעוןובאונובחרבשמואלוכשמתמקדששםובנולנובובאושילהחרבעלי

היום ההוא נאסרו כל המקומות לבד בית הבחירה וימי נוב וגבעון שבעים וחמש שנים:

ברית משה על הסמ"ג

דפ'יבחראשרהמקוםוהיהדהפסוקנראהז"למרבינוכו'.הבחירהביתלבנותכו'תניאכ"ג(א)בפרק
רש"יוכ"כרבינושהביאע"בכ'דףסנהדריןמהגמ'נראהבאמתוכןזוהמ"עשלהצוויהואפ"יפי"בראה
מ"עהנ"לסי'ז"למהבה"גאבלכו'בירושלי'הבחירהביתלכםבנווגומרהמקוםוהיהוז"לשםראהבפ'ז"ל

מנהשםשמנההפרשיותדביןזוהמ"עשלהצוויהואפ"חפכ"התרומהדפ'מקדשליועשודהפסוקנר'ג'
דא"כמשכןעלאלאכיווןדלאלמימרדליכאבהמ"קבניןעלגםבזהדכיווןעכצ"לא"ככליווכלמשכןפרשת

ברישהסה"מעלבהשגותיוז"להרמב"ןלפמ"שהלאלשעתהאלאהיהשלאצווימנהדהיאךעליוקשההי'
נוהגתשלאמצו'מצותהתרי"גבמניןלמנותשאיןשםז"להרמב"ןשהשרישלמהמודההבה"גגםג'שרש
נוהגיןשאינןמצוותגםשמנהשםבדעתוהרמב"םשסוברכמוהבה"גסוברדבאמתנאמרואפי'לשעתהאלא

שהיאשםבסנהדריןהיאמפורשתדגמראכיוןבהמ"קבניןגםמנהלאדמדועעליוקשההי'עדייןלדורות
משכןג"כדמקדשכיוןבהמ"קבניןעלשכתבכליווכלמשכןבפרשתכיווןדהבה"גאעכצ"לעשהמצות
פסוקמשכןדבפ'כיוןכיווןמקדשליועשוהפסוקדעלמוכחממילאוא"כעירוביןרישהגמראכמ"שמיקרי



למ"ענקטכ'מ"עבסה"מהרמב"םוגםזו,המ"עשלהצוויהואמקדשלידועשודסוברעכצ"לוא"ככתיבזה
פ"אהבחירהביתהלכותבחיבורווגםכ'מ"ערמזדמדעהרמב"םדרישברמזיונקטוכןזההפסוקאתזו

הפוע"צמ"טאותק"כמ"עהזה"רצ"המצ'ומהר"שהמצה"שהאה"מהחינוךז"לנקטווכןכןנקטהל"א
אותע"בל"הדףחכמההמעייןפמ"אא'שערהדה"מצ"ומצ'העי"מכ"דעשהמצותהכ"תל"חעשהמצות
הנ"לסנהדריןהגמ'עלדסמךאעכצ"לזההפסוקאתג"כנקטלאמדוערבינועלקשהלכאורהוא"כע"ב

וא"כ קשה עליהם מגמרא זו:

ר"לשלאונראהוז"לכתברבינולשוןאתשהעתיקדבתרזהעלהנ"להלכהז"להכ"מעמדכבראבל
נראהלאורבינומיירישבמדברבמשכןקראדההואמשוםהרמב"םרבינוכמ"שמקדשליועשוהיאשהמצוה

אלאהבחירהביתלבנותפקידלאדהתםמשוםוכסמ"גאלוקיכםד'יבחראשרהמקוםוהיההיאשהמצוהלו
הבחירהביתשיבנוצוויבמקראמצינולאאבלד'שיבחרלמקוםקרבנותשיביאודקאמרהואבעלמאסיפור
ממקראהבחירהביתבניןצווישיהאלעניןלאד'יבחראשרהמקוםדוהיהמקראהביאוכ"גשבפרקואע"פ

וכו'אויביכםמכללכםבהניחוהיהמדכתיבהבחירהביתלבניןקודמתעמלקשלזרעושהכרתתלומראלאזה
דההואואע"גמקדשלימועשוראיהוהביאזהמפסוקראיהלהביארצהלאולפיכךד'יבחראשרהמקוםוהי'

ונובלשילהביןשבמדברלמשכןביןמקוםלכלהואכללקראדהאימשמעמיירישבמדברבמשכןפרשה
ק"ללכאו'אבלעכ"ל,משכןליועשוקאמרולאמקדשליועשודקאמרנמיודייקאעולמיםלביתביןוגבעון

המקוםוהי'ונאמרתעשווכןוגו'מקדשליועשושנ'הבחירהביתלבנותוז"לברמזיורבינוממ"שהכ"מעל
בס"דנ"לוע"כמקדש,ליועשוברמזיונקטמדועא"כהכ"מכמ"שרבינובדעתנאמרואיכו'ד'יבחראשר

וגםזוהמ"עשלהצוויהואמקדשלידועשוסברוכולםאלאהנ"למצותהמוניעםפליגלאבאמתדרבינו
שרשבסה"מהרמב"םכמ"ששנכפלומצותבהרבהשמצינוכמוהעניןלחוזקוגו'המקוםוהיהבהפסוקנכפלה

הטעםבאמתמאוחרשהואהמקוםוהי'הפסוקאתהגמ'שנקטומהכןסוברג"כבאמתהנ"לסנהדריןוהגמ'ט'
כיוןמקדשליועשונקטומשו"ההנ"למצותמונידהשארדי"לבשלוםמקומועליבאהכלוא"כהכ"מכמ"ש
יבחראשרהמקוםוהיההפסוקאתשנקטסנהדריןהגמראאתשהביאכיוןכאןבחיבורוורבינומקודםדכתיב

שלוהסמ"גבקיצורוגםהואצוויד'יבחראשרהמקוםוהי'גםדבאמתכיוןמקדשליועשונקטלאע"כד'
ד'יבחראשרהמקוםוהיהאלאמקדשליועשושםגםנקטלאע"כסנהדריןדגמראהדרשהאתהביאשג"כ
אתוגםקודםשהואכיוןהנ"למהטעםמקדשליועשושםנקטע"כדסנהדריןהגמ'אתהביאשלאברמזיואבל

שכ'הנ"לסי'שיקבמהר"םועי'כמובן,זוהמ"עשנכפלהלהראותכדיברמזיוהביאהמקוםוהי'הפסוק
עי"שכןכתבהנ"להכ"מדמחמתוצ"לכללזומקושיאכאןברבינומצינולאולכאו'זהעלהקשהוהסמ"ג
השיגהנ"למצותהרמזיעלבהשגותיודהראב"דז"לוהראב"דהרמב"םביןפלוגתאישזודבמ"עודעותבין.

שלאכמוהמקדשמחלקישהואסוברהרמב"םאבלבפ"עלמ"עהמזבחעשייתגםמנהלאדמדועהרמב"םעל
הכ"ממתרצוכןי"בשרשהסה"מכמ"שהמצוהמחלקישהןלפיעצמובפניהמקדשכליושארהארוןמנה

המקדשביתדבבניןסוברדהרמב"םז"לוהרמב"ןהרמב"םביןישאחרתפלוגתאועודשם,המצותברמזי
עליוהשיגל"גמ"עהסה"מעלבהשגותיוהרמב"ןאבלוהארוןוהמזבחוהשלחןהמנורההכליםכלנכללו

הנ"לדמהבה"גולי"נהרמב"םבעדשהמליצומהשםשמחולבאסתרבמגלתועי'בפ"עלמ"ענמנהדמנורה
הל'רמב"םעי'רבינושכ'דיניםוהפרטיותבין,עי"שכליווכלמשכןפרשתמדכ'כהרמב"םדסוברבפי'מוכח

בית הבחירה פ"א עד פ"ז וגם עי' מה שכתבנו לעיל מ"ע קט"ז:


