
צורת בית שני
אצבעותיידימעשיכוננוה'מקדשוהגיזרהוהביתההיכלתבניתאלזאתהמראהאללבךשיםבעיניךראהאדםבן

ושפלהקטןדבריזה.לעניןהשייכיםנכבדיםספריםושארופירושיוהש"סמתוךאחדאחדנלקטיןלמביןנכוניםכלם
ליטא יצ"ו.באנשים יהונתן בא"א מו"ה יוסף זלה"ה מראזינאי במדינת



לוח ומראה מקום בית אלוקים הוא בית שני
רשוםמשכילה'מידהכלכליוכלתבניתואתהמשכןתבניתאתחפץדברילמצוא

כאשר נרשם בלוח זהבכתב אמת נמצאו בתלמוד ופירושיו ראשונים ואחרונים ז"ל

ומצדמאותחמשעלמאותחמשהביתהרא)
ומןצדדיםשארעליותרפנוימקוםשבודרום

צפוןומןומערבצפוןמןעליותרהואהמזרח
מדותדמסכתקמאפרק(מערבמןעליותרהוא

):משנה ג' ורפ"ב
היהועליומזרחמצדהביתהרחומתשערב)

שושןשערנקראכןעלהבירהשושןמצוייר
:(שם)

טדישערנקראמצפוןהביתהרחומתשערג)
קרילושאירעלמירקכלוםמשמשהיהולא

שם(שםדרךיצאהעובדיםהכהניםמןבלילה
):באותו דבור

שערנקראממערבהביתהרחומתשערד)
):שםקיפונוס משמש כניסה ויציאה (

נקראמדרוםהביתהרחומתשערישניה)
נכנסיןהעםשרובשםעלחולדהשערי

)ב'מ"טתהילים(שכתובכמושםדרךויוצאין
):שםהאזינו [כל] ישבי חלד (

הביתשערפתחעלקטנהסנהדריישיבתו)
כ"גכ"גשלשורותג'יושביןולפניהןהמזרחי

):סנהדרין דף ל"ובני אדם (
כולההעזרהסביבטפחיםעשרהגבוהסורגז)

):פ"ב משנה ג'ובו י"ג פרצות כנגד י"ג שערים (
ביןהעזרהסביבפנוימקוםהואהחילח)

ובואמותי'ורחבוהעזרהחומתוביןהסורג
המזרחיהעזרהשערעדהסורגמןמעלהי"ב

אמהחציושלחהאמהחצימעלהכלרוםגובה
):מדות פ"ב מ"ג כלים פ"א משנה ח'(

נשיםלעזרתנכנסיןבוהמזרחיהעזרהשערט)
למערבממזרחהעזרותכלאורךעזרותולשאר

אמהקל"הלדרוםמצפוןורחבהאמהקפ"ז
):מדות פ"ה משנה א'(

ד'מקצעותובד'קל"העלקל"הנשיםעזרתי)
ארכםאמהמ'מ'שללשכותנקראוחצירות

):שם פ"ב משנה א'ורוחבם כ' (
):שםלשכת העצים למערכה לאותו יום (1י"א)
שלמיהןבשלוששםהנזיריםלשכתי"ב)

):שםושרפו שערותיהן תחת הדוד (
שערותיהןגלחושםמצורעיםלשכתי"ג)

):שם(
ולמנחותלמנורהשמניםביתלשכתי"ד)

):שם(
פתחעזרתעליושבתשניהקטנהסנהדריט"ו)

ג'יושביןולפניהםעגולהגורןכחציישראל
):סנהדרין דף ל"ושורות של כ"ג כ"ג (

בארץישראלעזרתתחתלשכותשתיט"ז)
למדושםכנורותיהםהלוייםנותניןשםאשר

מדות(נשיםלעזרתפתוחותופתחםניגוןמעשי
):פ"ב משנה ו'

ישראללעזרתנכנסיןבונקנורשערי"ז)
כלרוםמעלותט"ודרךעוליןנשיםמעזרת
ופ"קשם(אמהחציושלחהאמהחצימעלה

):משנה ד'
2קפ"זלדרוםמצפוןארכוישרלעזרתי"ח)

פ"ב(אמהי"אלמערבממזרחורחבואמה
):משנה ו'

נקראהימיניהשערצידימב'לשכותשתיי"ט)
עושילשכתוהשמאליהמלבישפנחסלשכת

):פ"א מ"דחביתין (
חצישלמעלותג'ובוהכהניםדוכןמקוםכ)

):פ"ב מ"וחצי אמה (

לכאורה צ"ל קל"ה אמה2

נ"ב בחול סנהדרי גדולה ובודאי היתה שם בשבתות וי"ט1
לשכה מתוקנת להם: (הגהות רבנו יעקב עמדין

[היעב"ץ]זצ"ל)



כהניםעזרתתחתמחילההמלח4לשכת3כ"א)
):שם פ"ה מ"גופתחו פתוח לעזרת ישראל (

המלחללשכתפתוחהמדיחיןביתלשכתכ"ב)
לגגלעלותמסיבההיהובוהפרוהביתולשכת

):שםבית הפרוה (
עורותמולחיןששםהפרוהביתלשכתכ"ג)

גדוללכהןטבילהביתהיהגגוועלקדשים
):שםביום הכפורים (

נקראועמודיםח'ובוהמטבחיםביתכ"ד)
אונקלאותשלג'היהמהןבכ"אאשרננסין

):שםברזל (
המטבחיםביתלפנישולחנותשמנהכ"ה)

):שםועליהן היו מדיחין הקרביים (
קרבנותצוארימכניסיןשבהןטבעותכ"דכ"ו)

):שםבשעת שחיטה (
זהול"בורחבול"בארכוהחיצוןמזבחכ"ז)
יסודלוהיהלאדרומיתמזרחיתוקרןיסוד
ה'עלההיסודגובהזהואמהוכנסאמהעלה
עלהל'עלל'שהיאהסובבזהואמהוכנסאמה

הקרנותמקוםכ"חעלכ"חנמצאאמהוכנסג'
הקרנותביןנמצאאמהעלאמהוא'א'כלשל
אמההכהניםרגליהלוךמקוםכ"ועלכ"ו

וקרןכ"דעלכ"דהמערכהגוףנמצאסביב
המיםלניסוךפיותשניבוהיהמערבידרומי

):ריש פ"גוהיין ותפוח היה באמצע המזבח (
עללצפוןמדרוםל"בארכוהמזבחכבשכ"ח)
למזבחהכבשביןהיהמעטואוירט"זרוחב
א'קטניםכבשיםשנייוצאיןוממנובויגעשלא

ליסוד.מגיעממערבוא'לסובבמגיעממזרח
ששםנקראתהיהורבובהחלוןהיהובמערבו

צורתןשיעבורעדשנפסלועופותנותניןהיו

שהםכ"א כ"ב וכ"ג.בשלשה לשכות אלו המסומנים4
לשכת המלח ולשכת המדיחין ולשכת בית הפרווה שהעמידן
המצייר הזה בצפון ולשכת הגולה ולשכת העץ ולשכת הגזית

שהעמידן בדרום המצייר הזה. הנהס' ס"א וס"ב.שמסומנים
הוא לפי הנוסחא הכתובה במשניות של הש"ס הזה על סוף
מסכת מדות אבל התי"ט במסכת מדות פרק ה' משנה ג' וד'

כבר הכה על קדקד גירסא זו. והביא הגירסא מהופכת והוכיח
כן מגמרא דיומא ומדברי רבנו הגדול הרמב"ם ז"ל ודו"ק:

(הגהות הגאון מוהר"ר וואלף באסקאוויטץ ז"ל)

נ"ב בלשכות אלו בדרום היו ולמטה בעזרת ישראל מקומם:3
(הגהות היעב"ץ)

אמהח'היההכבשעדהדרומיהעזרהומכותל
):פ"ה דזבחים דף נ"ד. מדות פ"ג מ"ג(

קל"הלדרוםמצפוןארכוכהניםעזרתכ"ט)
אמהי"אלמערבממזרחורחבואמה

פ"במדות(הכותליםסביבשםהיהואכסדראות
):מ"ב
החיצוןמזבחדישוןשםשנתנוםמקוםל)

ג'הכבשממזרחרחוקהעוףומוראותוהפנימי
):תמיד דף כ"חטפחים (

דדיםעשרשניםובווכנוהמזבחכיורל"א)
אצלווהבורבפ"אכהניםי"בשירחצוכדי

האולםביןומושבםבלילהאותוששוקעין
פ"גמדות(דרוםכלפימשוכיםשניהםומזבח

):מ"ו
ביןנתונההמזבחבהשמדשניןהמחתהל"ב)

הכבש למזבח ממערב:
ושםטבעתקבועשבושיששלטבלהל"ג)

):מדות פ"ג מ"גפירחי כהונה יורדין לשיתין (
שיששלא'הכבשבמערבשלחנותשניל"ד)

איבריםנותניםשיששלעלכסףשלוא'
כסףשלשרתכלינותניןכסףשלועלוחלבים

):שקלים פ"ו משנה ד' ה'(
כ"בבתוךלאולםהמזבחמןמעלותי"בל"ה)
המזבחמןדהיינולאולםהמזבחשמןאמה

ג'שוהשלהקרקעהיהמערבלצדולמעלה
אחדכלרוםמעלותג'היהמהםולמעלהאמות
מהםולמעלהאמה.ושלחהאמהחצימהם

וזהואמותג'ושלחהאמהחצירומוא'מעלה
כ"ארוםמעלותב'ממנוולמעלהרובדנקרא

רובדג"כונקראאמותג'ושלחה5אמהחצי
אמהחציכ"ארוםמעלותד'ממנוולמעלה
רומהאחתמעלהממנוולמעלהאמהושלחה

רובדג"כנקראאמותד'ושלחהאמהחצי
מקרקעגבוההשעראולםקרקעזהלפינמצא

):מדות פ"ג משנה ו'מקום המזבח ששה אמות (
אמהע'לדרוםמצפוןארכוהביתאולםל"ו)

שולחנותושניאמהי"אלמערבממזרחורחבו

לכאורה חסר וצ"ל פה ושלחה אמה ולמעלה מהם מעלה א'5
רומו חצי אמה



עליולהניחבפתחוכסףשלוא'שיששלא'
):סוף פ"דלחם הפנים ביציאתו ובכניסתו (

רקדלתותבוהיהלאאולםשלפתחול"ז)
היוועליומ'וגובהוב'היהורחבופרוחת

זהמלתיראותנקראוקורותה'מצויירים
ה'היהכותלוועובינעשהולנוימזהלמעלה
):מדות פ"ב משנה ג'אמות (

מצפוןלאולםפתוחותהיוהחליפותביתל"ח)
ובכ"אשנפגמוהסכיניםגנזוששםומדרומו

כ"אומדתלעזרהבמקצועפשפשפתוחמהם
ורחבואמהט"ולדרוםמצפוןהחליפותמבית

מאההכלביןהאולםאורךנמצאאולםכרוחב
):שם פ"ד מ"זאמה (
ע"שמסיבהצפוןמצדנקראזהחלולל"ט)
והתאיםההיכלאחוריכלשםדרךמסבבשהיה
שםכיהמיםהורדותביתנקראדרוםומצד
היכלגגותגשמימיכלצינורותדרךיזילו

):שם(
ג'דהיינוההיכלמצפוןתאיםעשרחמשהמ)

ההיכלמדרוםוכןחמשהגביעלחמשהפעמים
במקצועוכןצפונימזרחיבמקצועאשרוהתא

פתחדהיינופתחיםחמשהלוישדרומימזרחי
שעללתאוא'שנילתאממנוופתחלמסיבה

דרוםמצדהואוכןלהיכלוא'לאולםוא'גביו
):שםאך שם היה הפתח להיכל סגור תמיד (

ועוביכ'וגבהוי'רוחבוההיכלפתחמ"א)
למערבממזרחארכוההיכלשש.כותלו

רפ"ד(לדרוםמצפוןעשריםורוחבוארבעים
):וסופו

הנכנסמימיןמרובעתשיששלטבלהמ"ב)
מדות(לסוטהעפרמתחתיוליטולבארץמונחת

):פ"ב משנה ב
שולחןביןבאמצעעומדהזהבמזבחמ"ג)

והמנורה משוך כלפי חוץ ככתוב בתורת משה:
ולפניהההיכלבדרוםעומדתהמנורהמ"ד)

הכהןעומדהיהשעליומעלותג'ובואבן
כוזאתהמיטיבמניחהיהועליוהנרותומיטיב

):תמיד פ"ד מ"טהזהב ואת הפתילות (

היהועליוההיכלבצפוןהזהבשולחןמ"ה)
ככתובומנקיותיוקשיותיוהפניםלחםמונח

בתורה:
גדולכהןמניחהיהשעליהםזהבכנישנימ"ו)
מןבצאתוהשעירודםהפרדםהכיפוריםביום

):יומא פ"ה משנה ד'קדש הקדשים (
עוביפרוכותשניבווהיהטרקסין.אמהמ"ז)

):שםטפחים (6כ"א מהן טפחו וחלול ביניהם ג'
כ'עלכ'ורחבוארכוהקדשיםקדשיביתמ"ח)
מונחהיהעליואשרבאמצעוהיהשתיהואבן

):מדות ספ"דהארון (
קדשיוביתההיכלממערבתאיםג'מ"ט)

ביןגביהןגביעלוב'גביהןעלג'וכןהקדשים
וממנוהאמצעיבתאפתוחהיהולולח'הכל

שעללתאפתחוכןמצידיותאיםלשארפתחים
):שם וכגרסת רש"י ותוספות וסמ"גגביו (

חומתעדהכפורתביתשאחוריאמהי"אנ)
):רפ"ההעזרה (

אחדשעריםשניובוהמוקדביתלשכתנ"א)
בד'לשכותד'ובולעזרהואחדלחילפתוח

בוקבועהיהוטבעתשםהיהוטבלהמקצעות
תלויהזהבשלהעזרהמפתחותהיוותחתיו

):פ"ק משנה ט'בשלשלאות (
אבניחשמונאיביתגנזוששםלשכהנ"ב)

):שם מ"ומזבח ששקצו מלכות יונים וחול היה (
היהוקודשהפניםלחםאפוששםלשכהנ"ג)

):שם(
לביתירדוומשםהמוקדביתלשכת7נ"ד)

שםהיוומדורותהבירהתחתבמסילההטבילה
):שםוחול היה (

):שםלשכת הטלאים קודש היה (נ"ה)
):פ"ק משנה ה' וספ"בשער הקרבן (נ"ו)

נ"ב זה הציור של לשכות בית המוקד משובש אלא למטה7
כנגד העזרה שאין מקומם אלא שתים בהר ועוד הבית בחול
למטה בעזרה ומהמקום שכנגד ההיכל אינו קרוי עזרה אלא
בית החליפות ושם לא היו בנינים והיא ששתים בהיכל צר

מאחוריו: (הגהות היעב"ץ)

באסקאוויטץ)צ"ל ו' טפחים:(הגהות ר' וואלף6



ועליוהיהאכסדרהוכמיןהניצוץשערנ"ז)
עלוהחילומןהשומריםשםשעמדועלייה

):פ"ק משנה ה'לשם במדרגה (
עציםזהשערדרךמכניסיןהדלוקשערנ"ח)

):שם משנה ד'למערכה (
):פ"ק משנה ד'שער הקרבן (8נ"ט)

שעשומיםבורהיהשבוהגולה10לשכת9ס)
):פ"ה מ"דבני הגולה לספוק מים לכל עזרה (

פרהדריןלשכתכןגםונקראהעץלשכתס"א)
):שםשל כהן גדול (

גדולהסנהדרייושביןשבוהגזיתלשכתס"ב)
ולפניהםבואשרהחולבחציעגולהגורןכחצי

ולקודשלחולהיהופתוחכ"גכ"גשלשורותג'
):שם(

):יומא דף י"טעליות בית אבטינוס (ס"ג)
לנסךבחגמיםהביאומשםהמיםשערס"ד)

):פ"ק משנה ד'על גבי המזבח (

שכתבתי בשם התי"ט שישכ"א כ"ב וכ"ג.עיין לעיל סי'10
כאן טעות והיפך הסי' שהנתונים בדרום צ"ל בצפון

ושהנתונים בצפון צ"ל בדרום ודו"ק:(הגהות ר' וואלף
באסקאוויטץ)

נ"ב גם אלו הלשכות הוצגו שלא במקומן האמיתי ונתהפכו9
מצד אל צד כי בצפון היו מלמטה בעזרה המוחלטת כמו

שכתבתי למעלה:(הגהות היעב"ץ)

נ"ל שצ"ל הבכורות פ"ק משנה ד' וסוף פרק שני:(הגהות8
באסקאוויטץ)ר' וואלף


