
ביאור לסימני צורת בית המקדש תוב״ב
על פי שיטת התפארת ישראל

עם הערות "תפארת יעקב"

החומותכלוכןזו,וחומההבית.הרחומתא)
יותרמאדהרבהגבוהותהיולהמקדשמסביב

[ובספרשבחומותהשעריםגובהשלאמהמכ׳
העתיק]ע״אדט״ז[מאנטובאדפוסעיניםמאור
הואכיפילוקראטי,לאחיואריסטיאדברי

תלמיהמלךמשלוחיא׳היהאריסטיא
וסיפרגדול.הכהןלאלעזרפילאדעלפיא

ירושליםמהודשראהמהכללאחיובאגרתו
היהוהבהמ״קבזה״ל:אליווכתבובמקדש.

שבעיםעליתרגבוהותחומותשלשהמוקף
הראויכפיוארכן,גבהןאלנערךרחבןאמה

שהיהולאשרעכ״ל.וכו',כמוהומפוארלבנין
מסכימיםודבריותומו,לפימסיחהרואהעד

נמוכההמזרחיתשהחומהמחכז״לקבלתינוכפי
בגובהשדבריונראה],א׳דט״זכיומא[היתה.
הרמחומתחוץהמה]אמיתייםהחומותשאר
כגובהאמה1כ'רקגבוהשהיההמזרחי,הבית

דט״זיומארש״יועי׳מ"דפ״במדות[בוהשער
ת״קהיההביתהרחומותד'שתוךהרווח].א׳
שלפניםהחומהעדזוומחומהאמה.ת״קעל

בצדלושנידרום,בצדהרווחרובהיהממנה,
במערבהרווחומיעוטבצפון,לושלישימזרח,

].מדות פ״א מ"ג ופ״ב מ״א[
דרום,מצדהנ״לבחומההיושעריםב׳ב)

הנביאהשחולדהמשום,חולדהשעריונקראו
שםהמצויעהםלרובנבואותיהשםפרסמה
שעריוכל].שם[ההואגדולהיותרברווח

עי' מדות פ"ב אות ל"ד.1

חוץאמה,י׳ורחבןאמהכ׳גבוהיםהיוהמקדש
].פ״ב מ׳׳גמשער האולם [

שערונקראהנ״ל,החומהשבמזרחשערג)
שושןעירמצויירלוממעלמדהיה,2שושן

].שםהבירה לכבוד המלכות ששייכים לו [
קטנהלסנהדרילשכההיהזהמשערלפניםד)
לצפוןאחוריהןעגול,בחצישישבוכ״גשל

שהםכדיהלשכה,פתחנגדלדרוםופניהם
לאשםלדוןהבאיםדיניןוהבעליוהתלמידים

ה׳.להיכלאחוריהםלפנותצריכיםיהיו
ג׳ולפניהןלמשפט,כסאותיושביןוהסנהדרין

קרקעע״גיושביןתלמידיםכ״גכ״גשלשורות
זוסנהדריןשלשכתונ״לב׳].דפ״ו[סנהדרין

בעזרתשישנהשנייהסנהדריןלשכתוכ״כ
מהשער,ימיןבצדבפניםהיוכולןנשים,
וסי׳[הפנימיתשבעזרהגדולהסנהדרידוגמת

].לב חכם לימינו
שערונקראהנ״ל,בחומהשבצפוןשערה)

לשוןשהואוי״אשבנאה.אדםע״שי״א.טדי
לפרקים,רקבוויצאונכנסומדלאהצנע,

].שםכשרוצים לבוא דרך שם בהצנע [
שערנקראהנ״ל,שבחומהשבמערבשערו)

והיינוהגן.עבודתיוןבלשוןשהואקופינוס,
שלהפנימיתהחומהעדזהברוחשהיהמשום
הצדולתפארתלכבודשושנים,גןעזרה,

].שםהמקודש ההוא, שהוא נגד כותל המערבי [

ועליו היה חדר ומונחים שם שתי אמות, כמ"ט פי"ז דכלים,2
ול"י מדוע השמיטוהו. שוב ראיתי בתוי"ט שרמז לזה ע"ש

פ"א.



לבית המקדש.][עד כאן ההסבר שייך לחומת הר הבית ומכאן מתחיל ההסבר
לכלמקיףסורגהיההנ״ל,מחומהלפנים.ז

מחיצהוהואסביב.הפנימיתחומהשלהרוחות
ועשויטפחים,עשרהגבוהחלונות,שריגיכעין

והסורגזה.עלזהכשפועמונחיןדקיםמדפין
עםראשהששוהנמוכהחומהעלבנויהזה

ממנו.שלמעלהההרשלהראשונהמדרגה
שלפניםוהרווחהנ״ל,הנמוכההחומהומה״ט
מחומהאמותעשררחוקיםשהיוממנה

שניהןנקראיןהעזרה,שלצדמכלהפנימית
רווחגםוהרינמוכה,חומהר״לדחיל.חיליחד

כאילונראההואהנ״ל,נמוכהשלחומההפנימי
הנ״לוהסורגבעצמה.הנמוכההחומהעוביהוא
שבחומהושערשערכלנגדרקפתוחהיה

המדפיסיםוהשתבשומ"ג.פ״ב[ממנושלפנים
י״גבוהיוכאילוביהמ״קשלהסורגבציורוציירו

ישראלכשגברודהריידעו,לאאוושכחופרצות,
היהלאהזהוהסורג].שםכמבוארוגדרוםחזרו
לכנוסרשאיןמתוטמאינכריםשאיןלסימןרק

].כלים פ"א מ"חממנו ולהלן [
ד'דהיינואמות,י׳רווחהיהמסורגלפניםח)

ועולהמשפעההר1חואח״כשוה,קרקעאמות
הנ״לאמותוששהפנימית,החומהעדאמותו׳

ושלחהאמהחצימעלהרוםמעלות,י״בעשויין
פסחים[דאמרינןהיינוולפע׳׳ד].שם[אמהחצי
ר״למסטיו,לפניםסטיוהביתהר]ב׳י״ג

אמותהששהדכלמאצטבא,לפניםאצטבא
הפנימית,לחומהרוחותהד׳בכלשסביבגובה
למעלהזהמדריגות,מדריגותכולועשויהיה
בגג,מחופהוכולוהעם.שםלישבכדימזה

גשמים.מפניהובגשמיםהחמהמפניבחמה
אפשרלאהרימהסורג,שחוץהרווחאבל

כולודהרימדריגות,מדריגותעשוישיהיה
ספסליןשםשהיהאפשראבלהיה.שוהקרקע

הרדכלגביהן,שעלהגגתחתעליהןלישב
ועי׳[היהמקורההפנימיתלחומהמחוץהבית

עלאיןאבל]ו'סימןפ״במדותבס״דבפירושנו
דקאמרמסטיולפניםסטיושםהללוהספסלין

בש"ס.
לעזרתמהחילבושנכנסיןהמזרחי,שערט)

נשים [ועי' מ"ש בס"ד מדות פ"ב סי' ל"ז].
ישראל,עזרתחומתעדהנ״למשערלפניםי)

עזרתונקראאמה,קל"העלקל״הרווחהיה
[וסי' נשים דעתן קלה].נשים

בולטתהיתהבל"א]גאללעריע[היאוגזוזטרה
לשםשיעלוכדיסביב,כותליהגובהבאמצע
הסוכות,בחגהשואבהביתשמחתבעתהנשים
[פ"בלאנשיםאזמיוחדתההיאהעזרהשהיה
מ"ה].

היוולאלשכות,ד'היוזועזרהזויותובד'
ב'פרק[שםאמהמ'עלמ'אחתוכלמקורות.

מ"ה]
לשכתהיאשם,מזרחיתשבדרומיתלשכהיא)

שלמיהן,הנזיריןבשלוהנזירים.שם
ושערותיהן שגלחו שרפו שם תחת הדוד [שם].

לשכתהיאשם,צפוניתשבמזרחיתלשכהיב)
המוקדולביתלמזבחהנצרכיםלכלהעצים

ולשאר דבר [שם].
לשכתהיאשם,מערביתשבצפוניתלשכהיג)

למצורעיםהטבילהביתהיהדשם,המצורעים
לטהרתן,השמיניביוםשםשטובליןשנטהרו,

למתןנקנור,שערדרךהבהונותשיכניסוקודם
מבערבטבלושכבראףשלהן,האשםדם

[שם].
לשכתהיאשם,דרומיתשבמערביתלשכהיד)

למנורה,הנצרכיםהשמניםעמדושם.השמנים



ד״כהיהושםהנצרכים.נרותולשארולמנחות,
חביות היין הנצרך לנסכים [שם].

לשכההיהנשים,עזרתלשערמימיןשםטו)
הראשונהבדוגמתשנייהקטנהלסנהדדרישנית

שהזכרנו לעיל סי' ד' [סנהדרין דפ"ו ב'].
קרקעהיהנשיםעזרתשלהזהרווחכלטז)

מערב,צדכלשלוחציאמותמז'חוץשוה,
אמותז'ועולהמשפעההרשובהיהששם

כותלעדמעלותט"ועשוייןוהםומחצה.
חציושלחהאמה,חצימעלהרוםלהם,הפנימי

לאהללושהמעלותונ״למ״ג].ושם[שםאמה
אפשרהיההאיךדא״כהיו,השערנגדרקלבד

איןשירכליעםמזמריםאדםבנישיחזיקו
ב'],נ״א[כסוכההשואבהביתבשמחתמספר
צדבכלמתפשטותהיוהללוהמעלותאלא

ונ״ללדרום.מצפוןנשיםעזרתשלהמערבי
[כפ״בעגולותהללוהמעלותהיודמה״טעוד

היואבלשבמקדש,מעלותכשארולאמ״ה],
כך כדי שיחזיקו מזמרים טפי.

ופתוחותישראלעזרתתחתהיולשכותב'יז)
שלהןשירכליהלוייםנתנוששםנשים,לעזרת

ודרכיהמוזיקחכמתלמדוושםמ"ו].[פ״ב
היהדמה״טונ״לפ״ג].סוף[ש״גהזמירות

שלאכדיהנ״ל,מערותזהללימודמיוחד
הכהניםעי״זיתבלבלושלאהברה,להרבות

בעבודתם.
נקראוהואהפנימית,עזרהשלמזרחישעריח)

דלתותיושנדבאישאותוע״ש,נקנורשער
שעריכלוכןהזה,השערא׳].דל״ח[כיומא
אמה.י׳ורחבןאמהכ׳גבוהיםהיוהמקדש
מזרחהעזרה,כותליבכלולפניםנקנורומשער
דהיינואכסדראותהיוסביב,ודרוםצפוןמערב
הכתליםגובהבאמצעבולטותתקרהכעין

להגןכדיכךשהיהונ"למ״ג].פ״א[כתמיד
מזההיולשכותוב׳וגשמים.מחמהתחתיהן

[מדותישראלבעזרתבפניםנקנורלשערומזה
פ״א מ״ד פ״ב מ״ג].

לשערומזהמזההיוקטניםפתחיםב'יט)
יוכרחושלאכדיהעם,בולצאתכדינקנור
פ״ב[כסוףלהדיאה׳להיכלאחוריהןלפנות

צורתלהמדפיםיםנשמטואלווגםדמדות.
ביהמ״ק בש״ס ובמשניות].

לשערומזהמזהשהיוהנ״ללשכותב'כ)
לשכתנקראתהיאשבימיןהלשכהנקנור,
בגדיעלהממונהנקראהיהכך,המלבישפנחס

לזה,שהיההראשוןהממונהשםעלהכהונה
בלשכהיושבהזההממוגהוהיהכך.שמושהיה

הכותליםתוךארגזיםצ״ושםשהיהזו,
משמרלכלארגזיםד'דהיינובל״א],[שרענקע

שלדלתכלועלכהונה.משמרותמכ״דומשמר
כתובבא'בתוכו.שישמהכתובהארגזיםכל

כתובהג'עלכתונות.כתובהב'כלמכנסיים.
פ״ה[תמידגבעותכתובמהד'ועלאבנטים.

לשםהולךלעבוד,הכהןוכשרוצהמ״ג].
ומתלבש,שלו,משמרמבגדילונותןוהממונה

עבודתו,שגומרעדשם.שלוחולבגדיומניח
הבגדיופושטההיאלהלשכהשובחוזראז

דהא[ונ"ל[שם].להממונהומחזירןכהונה
היולילהשבכלמ״א)(פ״אבתמידדמשמע

היהולאעצמו,ברשותכהןכלשלכהונהבגדי
שםישניםמדהיוה״ט,להממונה.אזמחזירם

בידו,בגדיוהיהלהכימחר,שישמשואבהבית
השכםבבוקרמידבידומוכניםשיהיוכדי

עדייןהממונהשאיןבעודהדשן,לתרומת
אזעזרהשערינפתחומדלאהנ"ל,בלשכתו
עדיין].

היאנקנור,משערשמאלשבצדלשכהכא)
ואפולשושם,חביתיןעושילשכתנקראת

שמקריביןחלותהי״בהשכםבבוקריוםבכל
תמידאחרבבוקרמחציתןיום,בכלכה״גמשל



הערבייםביןתמידאחרהשניומחציתןהשחר,
[מדות פ״א מ״ד].

מצפוןשהיהנקנור,משערשלפניםהרווחכב)
עדלמערבוממזרחאמה,קל״הלדרום

נקראההואהרווחכלאמה,י״אהפספסין
[פ״ב מ״ו].עזרת ישראל

ישראלעזרתביןמבדיליןפספסיןראשיכג)
רוחבבכלמהרצפהבולטיםכהנים,לעזרת

מכותליבולטיםשהיונראהולפענ״דהעזרה.
ומשםס׳].סי׳פ״בבפירושנו[ע״שודרוםצפון

רשאיישראלשאיןכהנים,עזרתנקראולהלן
לכנוס לשם רק לצורך גדול [כלים פ״א מ״ח].

שובהיהמערב,לצדלהפספסיןסמוךכד)
ההואבשפועוהיהאמה,ועולהמשפעההר

מעלה א׳ חצובה, גבוה אמה, בכל רוחב העזרה.
אבןוהוא,הדוכןהיההנ״ללהמעלהסמוךכה)

וכלהעזרה,רוחבבכלמעלות,ג'בושחצובים
וההראמה.חציושלחהאמהחציגבוהמעלה
ועלא׳].ט״זיומא[עי׳וחציאמהכנגדוגבוה

שלוהמזמריםהמשורריםעמדוהזההדוכן
אלואחוריהןלהיכל,למערבפניהןהלויים

האולםבמעלותכהניםרבויכשהיואמנםהעם.
בברכתהכהניםשארעמדוכהנים,בברכת
ומצדדיןהעם,אלפניהןכאן,גםהכהנים

יהיהשלאכדימהצדדים,לאחדאחוריהן
ס״ד].סי׳פ״ב[עי׳להדיאה'להיכלאחוריהן
שוה,קרקעאמהי״אהיההמזבחעדומהדוכן

.עזרת כהניםוהוא
ב׳מלבדישראל,בעזרתהיולשכותששכו)

כ׳סי׳[כלעיללשערומזהשמזההלשכות
הבחירה].מבית[פ״הרמב״םועי׳וכ״א],
בעזרתג״כהיהאלומהלשכותרווחקצתאמנם
הששהןואלוי״ז].סימןפ״ה[ועי׳כהנים

לשכות.

ישראל,עזרתשלמזרחיתצפוניתבזויתכז)
בקודשבדרוםחציהבנויה,הגזיתלשכתהיתה
ולחול,לקודשופתוחה,3בחולבצפוןוחציה

בחציהכסאותעלשםיושבתגדולהוהסנהדרי
לדרוםפניהםעגולה,גורןכחצישבחול,

תלמידיםשורותג׳ולפניהןלצפון,ואחוריהן
לצפוןפניהןקרקעע״גיושביןכ״ג,כ״גשל

א'עומדיםהדייניןסופריוב'לדרום.ואחוריהן
דיניןוהבעלימזה.וא׳מזה,העגולבראש

ועדים עומדים ברווח העגול [ פ״ה מ״ד].
ב׳היוולמערבהגזיתללשכתסמוךכח)

היתההיאוגם.פרהדריןלשכתא׳לשכות.
לחולופתוחה4בחולוחציהבקודשחציהבנוייה

בז'גדולכהןלדירתמיוחדתמדהיתהולקודש,
ושוכביושבגדולוכהןיו״כ,שקודםימים

שלצפוןבצדחולשלבחציהומשתמש
פתחעודההיאללשכהשהיהונ״להלשכה.

אצללכנוסשיכולכדיהגזית,ללשכתלמזרח
[שם]דיןשוםלבררכשיצטרךהסנהדרין,

מערב.מצדזוללשכהשהיההפתחמלבד
ובש״ג נתקשה בזה [שם דף כ׳ ע״א].

לשכתהיהפרהדריןמלשכתבדרוםכט)
הראוייםמתוקיםמיםעםבורהיהשם,הגולה

קבועהוהגולהלהכהנים.ולבישוללשתייה
מספקיןשמשםמים,תמידמלאהלהבור,ממעל

בעזרהלאכלםלהכהניםהנצרךלכלמים
היהכ״ט,כ״ח,כ״ז,לשכותהג׳אלווגג[שם].

קודשביןסימןשוםבלישוה,כולהא׳כגג
כשהבניןאפילונתקדשו,לאגגיןדהרילחול,

כולו בעזרה [פסחים פ״ה ב׳].

לא ידעתי מנ"ל, ועי' תוספות יומא (י"ח ע"ב) ועמ"ש4
המחבר ריש יומא.

ועיין רמב"ם בפי' המשנה שכתב דחציה של חול היה3
.במערב



שלדרוםבמקצועלעומתןהיולשכותוג'ל)
בעזרתמרווחןקצתהיההןוגםישראל.עזרת

שלמזרחיתדרומיתשלבזויתדהיינוכהנים.
הנצרךלכל,המלחלשכתהיהישראל,עזרת
בש״ס[והמדפיסיםמ״ג].[פ״הבעזרהממנו
שלשכת5כ״אבאותכתבוהלשכותסימני

המלח מחילה היה, ולא ידענא מנ"ל].
לשכתבמערבההיההנ״ל,ללשכהסמוךלא)
ועלקדשים.עורותמולחיןשם,הפרווהבית
ביו״כ,גדוללכהןהטבילהביתהיהגגה

מאיןידעושלאנפלא,בוואססערקונסטעשוייה
רחוקהשהיתהוגםלהגג,לשםהמיםיבואו

לשםהמיםבאוכאילודומהוהיהמהמעין,
אע״גזו,טבילהובית[שם].כשוףבדרך

[כפסחיםנתקדשולאגגיןוהריבגגשהיתה
זוהטבילהביתמדהיההכיאפילוב'],פ״ה

לקודש,פתוחהשהיתההמדיחיןללשכתפתוחה
לקודשפתוחההטבילהביתכאלוהו״ללהכי

[עי׳ תוס׳ יומא ל״א א׳ ד״ה וכולן].
לשכתהיהלמערבלפרווהסמוךלב)

ולתוס׳קדשים.קרבישםלהדיח,המדיחין
ששםבהלשכההיהמקורהמערההנ״ל][יומא
היהעצמהבהלשכהאמנםהקרביים.הדיחו
פרווהשבגגהטבילהלביתבולעלותגשרכעין

[שם].
מערבלצדהמדיחיןמלשכתמעטבמרחק)לג

המזבח.מולהמיםשערהעזרהבחומתהיה
כדיהסוכותבחגרקנפתחאינוהזהוהשער
לנסכוכדיהשלוח,ממעיןמיםשםדרךלהכניס

יוצאהזהובשערחוגג.בהמוןהמזבחע״ג
בעזרהשעוברהאמהוהואמק״ק,היוצאהמעין

השערואצלא']ס״דופסחיםא׳ל״ד[תמורה
הזה כבר רחב המעין כפי הפך [יומא דע״ז ב׳].

וע"ש מ"ש באות כ"ב דלשכת המדיחין היה פתוח ללשכת5
המלח, ול"י מנ"ל.

ביתלשכתא׳לשכות,ב׳היוזהשערבגג)לד
ביתוהב׳הקטורת.שםלרקח,אבטינס
.6היובחולושניהןביוה״כ.לכה״גהטבילה
שםלרקחשהיהאבטינסביתשלשכתומסתבר
למקוםסמוךהיתה,מערבבצדהקטורת
ועי׳דמדות,ופ״אדתמיד[פ״אהקודש

בפירושנו שם].
היההמים,משערמערבלצדמעטבמרחק)לה

לשחטןהבכורותמכניסיןשבו,הבכורותשער
בדרום. וה״ה כל קדשים [מדות ספ״ב].

הבכורות,משערמערבלצדמעטבמרחק)לו
למערכהעציםמכניסיןשבו,הדלקשערהיה

[פ״א מ״ד].
שערעודהיהמערבלצדממנולמעלה)לז

במשנהנזכרולא,העליוןשערונקראקטן,
תוס׳ועי׳פ״ב[סוףמיוחדהיהדברלאיזה

כתובות דק״ו א׳].
שבמערבהתאיםכותלשמןאמהי"א)לח

ההיכל עד חומת העזרה [פ"ה מ"א]
העזרהבחומתהיוקטניםשעריםב׳)לט

במערביתא׳רקההיכל,נגדהיוולאהמערבי,
לאבאלווגםדרומית.במערביתוהשניצפונית

ועייןפ״ב(סוףמיוחדיםהיודברלאיזהנזכר
בראבי״ה בפירושו שם).

למערבסמוךהיהעזרה,שלהצפוניבחומת)מ
בולטהיהשערמאותוולפנים.הניצוץשער

תחתאכסדרהשיהיהכדילשער,ממעלתקרה
מוקדהיההאכסדרהובאותהההיא.התקרה
ועלבעזרה.האשלקיוםתמידבוערותגחלים

[פ״אהשומרעומדשבועלייה,היהזואכסדרה
בגלותויכניהיצאשבוהשערוהואמ״ה].

[ספ״ב].

הראב"ד בפי' בפ"א דתמיד הכריח שבית אבטינס היה6
בקודש



הניצוץ,משערמזרחלצדמעטבמרחק)מא
הק״קמכניסיןשבו,הקרבןשערהיה

ששחיטתן בצפון [פ״א מ״ה].
היהמזרחלצדהקרבןמשערמעטבמרחק)מב

נכנסיןשבו,נשיםשערשנקראקטןשער
בשעתקרבנןעללעמודלמזבח,סמוךהנשים

שחיטתן [סוף פ״ב].
היהמזרחלצדנשיםמשערמעטבמרחק)מג

המזבח,נגדמכווןהיהלאאבל.המוקדבית
לארקמערב.לצדמכנגדוקצתבהרחקרק

בתוכוהמתחממיםשהכהניםכדירב,במרחק
בפירושנו[ועי׳לעבודתןאח״כמידלמהריוכלו
עשויהמוקדוביתמ״ג].סי׳פ״אמדותבס״ד
בל״א],[גוועלבמקורהעגולהכיפהכעין

פספסיןוביניהןבחול,וחצייהבקודשוחצייה
וב׳הקודש.במקוםלישבמדאסורלסימן,
לחול.וא׳לקודשפתוחא'לו,היהשערים

סביב,אצטבאותבכותליםהיוולפניו)1מג
כדיקורה,שמיעדמאצטבא,למעלהאצטבא
הרצפהובחצישבחול.בהחציהכהניםשישנו

לתוכושמניחיןמרובע,גומאכמיןהיהשבחול,
אחרוסותמיןבלילה,העזרהשעריכלמפתחות

קבועוטבעתשיש,שלטבלאעםהגומאכך
בהטבלא כדי לאחוז בה הטבלא.

האצטבאות,תחתהיוקטנותלשכותוד׳
דהיינובקודש.מהןב׳המוקד.לביתופתוחות
קרבן.טלאילשכתדרומיתמערביתבמקצוע
בתוכהואופיןשעושיןלשכהמזרחית,דרומית

לעומתןהיואחרותלשכותוב׳.הפניםלחם
הלשכההיהצפוניתבמזרחיתדהיינובחול.
יון.מלכיששקצוםהמזבחאבנישםשנגנזו

,החותמותעלהממונהיוםבכליושבושם
מיןלאיזהנסכיםשצריךלמיחותמותומוכר

המוקדביתהיהצפוניתובמערביתשירצה.
מתוכהלירדברצפה,פתחהיהששם,הקטן

שלכסאותולביתהמקדש,שתחתלמחילה
בקרובכלשם.שהיוהטבילה,ולביתכבוד,

שראוהכהניםבהשיתחממומדורה,שםהיה
לבליכאןנתחממובבוקר,וטבלובלילה,קרי

שנתחממוהעובדיםהכהניםשארביןלהתערב
מ״ופ״א[מדותהגדולהמוקדשבביתבהמדורה

ותמיד פ״ג מ״ג].
בצפוןעומדיםננסיןעמודיםשמונה)מד

שורהוכללדרום,מצפוןשורותבד׳המזבח
ח'עזרהשלצפוןמחומתורחוקיםב'.ב׳של

הקרבנותתוליןשבננסיןובאונקלותאמות.
עלהבהמהתחתיתלהניחוכשנצרכיןלהפשיטן.

א׳לזהלוקחיןבארץ,נגררתתהיהשלאשולחן
לקמןמ״הבסי׳שנזכירשולחנותמהח׳ב׳או

שציירושבש״סבציור7המרפיסים[וטעו
הננסיןביןעומדיםשולחנותב׳עודהיהכאילו
ערוכהמשנהנגדוזהוהנ״ל.שולחנותח׳מלבד

תמידהמשנהלשוןאבלמ״ד].פ״ו[שקלים
מצפוןהננסין,מקוםיע״ש].הטעתן.מ״הפ״ג

מ״הפ״ב[מדותומחצהאמותי״בהיהלדרום
סביבושערכותליםהיהולאמ״ה].פ״גותמיד

בציורהמדפיסיםטעוכאן[וגםלהננסין
הננסיןהיוכאילושציירוושבש״ס,המשניות

ערוךלימודנגדוזהסביב,ושערחומהמוקפין
שבידינו, כמו שהוכחנו בס״ד בפנים (ע״ש)].

ח׳עמדודרום,לצדמהננסיןאמותד')מה
לדרום.מצפוןשורותבב׳שיש,שלשולחנות

מעייםהבנימדיחיןועליהןד׳.ד'שלשורהוכל
ח׳לדרום,מצפוןמקומןהקרבנות.שלהדקין
[פ״ג מ״ה].8אמות

תמוה כיון שעמדו בב' שורות מצפון לדרום והוא כדברי8
עםהתוספות, א"כ לא היו מקומן רק ד' אמות. וצ"ל דכונתו

האויר שבין השולחנות והננסין.

הלא הוא בעצמו כתב כן בפ"ג דתמיד מ"ה אות מ' יין שם7
ובמש"ש על הגליון.



כ״דהיוולדרום,מהשולחנותאמותד')מו
מצפוןשורותבד׳ברצפהקבועותטבעות
מכ״דמשמורולכלו'.ו'שלשורהוכללדרום,

כאןטבעתלהםמיוחדהיהכהונה,משמרות
כלומקוםשלהן.בשבועקרבנותבולשחוט

נמצאאמות,כ״דהיולדרוםמצפוןהטבעות
אמותד'לדרוםמצפוןלטבעתטבעתביןהיה

בקרוב [פ״ה מ״ב].
המזבחעמדולדרום,מהטבעותאמותח׳)מז

ותמונתושבגגו.הקרנותמלבדאמותט'גבוה

כזה.
אמה.ל״בעלל״בהיההתחתוןהיסודואורך
חלקיכלצורתמיוחדבציורבס״דציירנווכבר

ומשםלהם,השייךוכלהכבש,וכןשטחו,
[ועי׳מהשתרעהמצעקצרבכאןכיתדרשנו,

מדות רפ״ג].
עוליןשבו,הכבשהיהמהמזבחדרוםמצד)מח

המזבח,גגעדמלמטהאמהל״בארכולמזבח.
קצתומרוחקאמה,ט״זלמערבממזרחורחבו
הכבשומשפוליהמזבח.גגמשפתהעליוןשפתו

שלמזרחא׳קטנים,כבשיםב׳יוצאיןבתחתיתו
שלמערבוהב׳לסובב,עולההגדולמכבש
הכבשומשפוליהיסוד.אלהולךהגדולהכבש
י״בהיההעזרה,שלדרומיכותלעדהגדול

אמות וחצי [פ״ה מ״ב].
דרומיתמערביתקרןאצלברצפהלמטה)מט
אמה,עלאמהמרובעתגומאהיהמזבח,של

שיששלוטבלאלנקותו.לשיתיורדיןשבו
קבועוטבעתזאת,הגומאבתוךברצפהקבוע

בה כדי להגביה הטבלא על ידו [פ״ג מ״ג].

מונחתבוקרבכלהדשןבהשתורםהמחתה)נ
למזבח,הכבשביןבמקצועהרצפהעלתמיד

הכבששכלהבמקוםבזויתהכבשבמערב
[תמיד פ"א מ"ד].

שלא׳הכבש,במערבעומדיםשולחנותב')נא
החלביםהניחושיששלעלכסף.שלוא׳שיש

הצ"גהניחוכסףשלועללהקריב.שמוכנים
והכינוםבמקדש,יוםבכלהנצרכיםשרתכלי
[שקליםבעבודהשיתחילוקודםבבוקרשם

פ"ו מ"ד].
כביןלבאר,ממעלבגלגלתלויהיההכיור)נב

שלאכדידרום,כלפימשוךלמזבח,האולם
גםמ״ו.[פ״גהאולםלפתחהמזבחביןיחצוץ

המקדשביתבציוריהמדפיסיםשבשוכאן
ממשמכווןהכיורשציירוושבש״ס,שבמשניות

בין המזבח לפתח האולם].
וי"באמהכ"בהיהולמזבחהאולםבין)נג

מעלות היה שם באותן כ"ב אמה.
לדרוםמצפוןארכומבחוץהאולםכותל)נד

אמה].[ק'ההיכלכגובהוגבהואמה,מאה
ועובי החומה ה' אמה [פ"ד מ"ו וז'].

ולאאמה,מ׳וגבוהכ׳רחבהאולם,פתח)נה
מרוקםמצויירפרוכתרקדלתות,לוהיה

אמלתראותוחמשבפתח.תלויופרחיםבציצים
נדמהשיהיהצבועותלפתח,ממעלקבועותהיו

כעין משי [פ״ג מ׳׳ז].
אמהע׳לדרוםמצפוןבפנים,האולםרווח)נו

למערבוממזרחמבחוץ.ותאיוההיכלכרוחב
היה רחבו בפנים י״א אמה [פ״ד מ״ז].

באולם,מבפניםעומדיםשולחנותשני)נחנז,
שיששלבימינילפתח.משמאלוא׳מימיןא׳

להיכל.שיכניסוםקודםהפניםלחםנותנין
נותניןהיוצא,בימיןשהואזהב,שלובשמאלי

מונחיםשיהיומההיכל,כשיוציאוםהפניםלחם



פ״ו[שקליםהבזיכיןשיקטירואחרעדשם
מ״ד ומנחות פי״א מ״ז].

ובקצהצפוןבקצההיההאולםחללתוך)נט
שפתוחותלשכותב׳והם,החליפותביתדרום

לדרוםמצפוןבפנים,לשכהכלרוחבלאולם.
כרוחבאמותי״אלמערבוממזרחאמות,ט״ו

שראנקכמיןמשמרלכלהיהושםהאולם.
זמןוכשיגיעסכיניהן.שםלהניחבכותל,

משמרן נוטלין אותן משם [ספ״ד].
פתחעודלוהיהחליפותביתלשכתכל)ס

שבצפוןחליפותבביתבזוית.אמותח׳גבוה
ובביתמערבית.צפוניתבזויתזההפתחהיה

מערביתדרומיתבזויתהיהשבדרוםחליפות
שלביהמ״קבציור[ונשמטהב']דנ״ה[זבחים

רתוי״ט].
ורחבואמהעשריםגבהוהיכלשלפתחו)סא

להפתח,ממעלהיהזהבשלוגפןאמות.עשר
ממש.גפןכעיןכלונסאותגביעלומודלה
הגג.בראשהפתחמולהיהזהבשלומנורה

וד׳אמות.ו'צדבכלהיהההיכלכותלעובי
[פ״גמבפניםוב׳מבחוץב'להפתח,היהדלתות

מ״ח ופ״ד מ״א].
לשערומזהמזההיהקטניםשעריםב')סב

אתמקיפיןשהיולתאיןנכנסיןשבהןההיכל,
מ"ג].[פ"דדרוםמערבצפוןרוחותמג'ההיכל

ובפתח שבדרום לא נכנס אדם [פ"ד מ"ב].
בצפון,ט״וההיכל.מקיפיןתאיןל"ח)סג

וכנגדןגביהן.עלוחמשה׳ע״גה׳דהיינו
תאכלרוחבזה.כדוגמתתאיןט״ובדרום

ואמצעייםאמות,ה׳לדרוםמצפוןשבתחתוניות
מאלותאכלאורךאולםאמות.ז'ועליוניםו',

המדומהוכפילנו,נתבארלאלמערבממזרח
מערבובצדבקרוב.אמותי״דא׳כלאורךהיה

עלג׳דהיינוהנשארים,תאיןח'היומההיכל
בכללמערבממזרחרחבןגביהן.עלוב׳ג׳,גבי

לדרוםמצפוןהתאיםכרוחבהיהאלו,דיוטאות
אולםמההיכל.ושבדרוםשבצפוןשבדיוטאות

וכפינתבאר.לאלדרוםמצפוןא׳כלאורך
דיוטאותשבב׳תאכלאורךהיההנראה

והב׳בקרוב.אמותז׳לדרוםמצפוןתחתונות,
י׳לדרוםמצפוןארכןהיההעליונה,שבדיוטא

ג׳היותאיןמהל״חותאתאובכלבקרוב.אמות
ופתחצדדיו,שבב׳תאיןלב׳פתחיםב׳פתחים,

מהתאחוץ)1סגגביו.עלשלמעלהלתאא׳
ה׳לושהיההיכל,שלמזרחיתשבצפונית

לחוץוא׳למזרח,לחוץא׳דהיינופתחים,
לתאוא׳ההיכל,לתוךלדרוםוא׳לצפון,

גביו.שעללתאוא׳למערב.שאחריו
שלדרומיתמזרחיתשבקצהבהתאאולם)2סג

למזרח,לחוץא׳פתחים,ד'רקהיהלאההיכל
לתאוא'במערב,שלאחריולתאוא׳להיכל,וא׳

לאמזרח,לצדזהשבתאובהפתחגביו.שעל
מ״ג[פ׳׳דס״בבסי׳וכמ״שלעולם,אדםנכנס

וד' וז').
ח׳גבהוהמערביים,מתאיםבאחדהיהלול)סד

זהוהיהאמות.ד'רחבושהיהוכמדומהאמות,
קדשיםלשחיטתמערבצדגםלהכשירכדי

וכלעילב׳,דנ״ה[כזבחיםהדחקבשעתקלים
שלביהמ״קבציורנשמטזה[וגםס']סי׳

ידעתיולאשבש״ס,ביהמ״קובציור9משניות
לצדהיוהתאיםכלחלונות)1סדלמה].
למעלההיוההיכלוחלונותהמסומן.וכפיחוץ,
כ״ד).סימן(פ״דהתאיםשלהג'דיוטאשלמגג

אמותה׳היהחוץ,שלצדהתאיםחומתעובי
(שם מ״ז).

הצפונייםהתאיםשלחיצונהחומהבין)סה
כנגדהא״עשמושכתמסיבהשלהחומהלבין

ה׳עביהג״כשהיתהלמערבממזרחבצפון

לפנינו לא נשמט9



ורווחלדרום,מצפוןאמותג׳רווחהיהאמות,
כלכאורךזהרווחשלוארכו,מסיבהנקראזה

היהזהוברווח)1סההצפוניים.התאים
עדלמערב,ממזרחועולהשמשפעגשרכעין

הדיוטאלגגהגשרראשמגיעהמערבשבקצה
הדיוטאלגגעוליןומשםהתאים.שלהג׳

ההיכל.רוחותשבג׳התאיםכלשלהעליונה
דיוטאשבגגמערביתדרומיתבמקצועאולם

לשפעההואהגשרמתחילשובזאת,העליונה
שלהג׳דיוטאלגגממעללמזרח,ממערבועולה

עדדרום,מצדההיכלאתשמקיפיןהתאים
שעלעלייהשללפתחוהזההגשרראששמגיע

ושםהיה.בדרומהעלייהשלשפתחוהיכל.גבי
לעלותטרעפפע,היהלפתחמבפניםבעלייה

[פ״דהגגברצפתשהיהפתחדרךלגגה,משם
מ״ה].

החומהלביןהדרומייםהתאיםחומתבין)סו
בדרום,כנגדהלמערבממזרחא״עשמושכת

אמותג׳רווחהיהאמות,ה׳עוביהג״כשהיה
התאיםכלכאורךזהרווחואורךלדרוםמצפון

הורדתביתנקראהזהוהרווחהדרומיים.
דלףמימיכליורדיםשלשםע״ש,המים

שכולןהתאים,כלומגגיההיכלמגגהגשמים
משופעים קצת לשם [שם מ״ז].

הג׳עםדהיינואמה,ק׳מבחוץגבהוההיכל)סז
הגגלכלשמקיףעורבכליאואמהמעקה,אמות
אמות.ו׳ההיכלכותליועובי)1סזסביב.
אמות,כ׳לדרוםמצפוןמפנים,חללוורוחב

חללווגובהאמה,ארבעיםלמערבוממזרח
[פ״ד מ״ו].10בפנים גם כן ארבעים אמה

שהטבלההנכנס,מימיןבהיכלהיהמקום)סח
קבועהיהטבעתברצפהשםשמונחשיששל

ע"ש אות ס"ב שכתב דבבית שני היה גבוה יותר מארבעים10
אמה.

עפרמתחתיהליקחכשיצטרךלהגביהכדיבה,
לתת למי המרים של סוטה [סוטה פ"ב מ"ב].

לאורךארכובצפון,עומדהזהבהשולחןסט)
בביהמ״קכךשעמדוהכליםככלהבית,

בכלהונחוזהשולחןועלא׳].דצ״ח[כמנחות
ה׳שלא׳שורהעמדוועודהפנים.הלחםשבת

השולחןבצפוןלמערבממזרחזהבשולחנות
א׳בשורהזהבשולחנותה'היהועודהנ״ל,

כלועלהנ״ל.השולחןבדרוםלמערבממזרח
עלרקלחה״פהונחלאאלהשולחנותהי׳

שלשהיהאלה,השורותב'ביןשעומדהשולחן
משה [מנחות דצ״ט א' ויומא דנ״א א׳].

הנכנס,בשמאלבדרוםעומדתהמנורהע)
לרמב״םבמנורה.קבועיןנרותשבעהועליה

לדרום,מצפוןבשורהנרותהז׳מונחים
[פ״גלמערבממזרחבשורהמונחיםולראב״ד

זהמצדשבהנרותג׳ולכ״עהבחירה].מבית
ראשיפוניםכולןהאחר,מצדשבהנרותוג׳

הפתילהוראשהאמצעי,לנרשבהןהפתילות
לרש״יאולםלמערב.פונההאמצעישבנר
מזרחלמ״דמערבי],נרד״הב׳דכ״ב[שבת
נרנקראהואממזרחהשניהנרמונחים,ומערב
ג׳ובואבןקבועהיההמנורהלפנימערבי.
מלקחיהשמנהכלימונחיםשעליהמעלות

עומדהזאתהאבןועלזהב.שלכולןומחתותיה,
שלגבההמדהיההנרות,אתבהטיבוהכהן

מנורותה׳שםהיהעודטפחים.י״חמנורה
בצפוןלמערבממזרחא׳בשורהעומדות
עומדותמנורותה׳ועודמשה,שלהמנורה
אבלמשה.מנורתשלבדרוםכנ״לא׳בשורה

לא היה מדליק רק על אותה של משה [שם].
במנחותרש״ידהנהעיון.מקוםבכאןלי[ויש

כלשעללמ״דדאפילוכתבא׳][דצ״ט
כולםעללאולחה״פ,מסדריןהיוהשולחנות

חבירו.עלופעמיםזהעלפעמיםרקביחד,



ממשביחדכולםעלדאירבינודכוונתונ״ל
בשולחנותא״כואת״לתוסיף.בלהו״להרי

אמרהדהתורה,11תוסיףבלאיכאגופייהו
י״א.העמידוהואא',שולחןרקבהיכללהעמיד

בידכחישהריכן,עשהפ״אדרקכיוןי״ל
בהרוכאליהולשעה,מצוהלעקורהנביא

שגםנימאאיאבלע״ב].ד״צ[כיבמותהכרמל
בכלהריהשולחנות,כלעלהושיבולחה״פ

שבת יערכום, והו"ל כעוקר הלאו לדורות.
שלמהמדעשהדק״למהנמילימתורץובהא
ולויות,אישכמערהמקדשבביתע"ההמלך

בלויההמעורהכאישב׳][דנ״דביומאואמרינן
עלואת״לפסל.לךל״תעלעברהריוק'שלו,

עליה׳מידבכתבהכלכדכתיבהיהנביאפי
לדורותפניםכלעלא׳],ס״ב[וכזבחיםהשכיל

לדורות.איסורלהתירהנביאבידכחואיןהיה
הקשוב׳]נ״ד[יומאהתוספותבעליורבותינו
במקדש.שעשוואריותמכפיריםלזהבכדומה

התוספותבעלישהביאושהפסוקאמתוהן
מאריות.מקוםבשוםנמצאלאשלמה,מבניין

שבבנייןנזכרפי״ט][מ״אביחזקאלאבל
ועייןוכפיר,מאדםבכותלצורותיהיושלעתיד

לתרץפניםהראובעתוס׳רבותינואךשם.
במחובר.ולאפסל,אסורבתלושדרקהקושיא
השנה[בראשהש״סצריךלמהכןאםותמהני

דאחריםגמליאלרבןדשאנילדחוקיב']כ״ד
גמליאלרבןשלהלבנותצורתהרילו,עשו

וכי זה בלבד הוסיף שלמה המלך ע"ה בבית עולמים, והלא11
כמה וכמה דברים הוסיף ושינה ממלאכת המשכן ובנין הבית

גופא יוכיח, ועוד הרבה דברים תמצא שם. אע״כ דלק״מ
דמלאכת הבנין הוא ע"פ נביא כדאיתא בשבועות י״ז מוכן
תעשו לדורות, וע״ש ברמב״ן ובאור החיים שהאריך בזה

מאד, ועי׳ בתשובות חת"ס חאו"ח בסופו שכ׳ בענין זה.

ובל״זמחוברוהו"ל,13היה12עלייהבכותל
גםמתורץהנ״לדברינולפיאבללשתרי.
וכרובים,אישממערקושיותינוגםקושיתם

דכיון דרק פ״א נעשה כן על פי הנביא שרי.
לעקורדשרינןדהאבזה,דעתינחלאואעפ״כ

דלאחרהיכאהיינונביא,ע״פשעהלפימצוה
בהרכאליהומהפעולה,רושםישארלאשעה

תוסיף,בלדאיכאבשולחנותמשא״כהכרמל,
נתקייםהריפסל,דאיכאשבביהמ״קובציורים
כלאיםממקייםגרעולאמרובה.זמןהפעולה

ב']ד״ב[מ״קכר״עקיי״לדלאדאע״גבכרם
היכאובפרטאיכאאיסוראעכ״פדלוקה,דס״ל

מכלאים],פ״א[וכרמב״םמעשהקצתדעביד
סאהוכלמ״קכרישהכלאיםעליוצאיןדהרי
[רפ״בימעטאחרממיןרובעבהשיש

רקאינוכלאיםדמקייםואי״לדכלאים].
דמנ״לליתא,שבות,איןובמקדשמדרבנן,
יהיהולרבנןלוקהדלר״עהפלוגתותלהרחיק

דבע״זואע״גלכתחילה.מדאורייתאמותר
שרי,מקייםדלרבנןלכאורהמשמעא'][דס״ד

לרמב״ם.זוקו׳ליישבשישרכ״מכתבכבר
כיוןנכרי,שלשהשדהכיוןדהתםדכוונתוונ״ל

אפילושריבנכרילוקהאינודבישראל
כלב׳]קנ״ג[שבתכדאמרינןלכתחילה,

מותרבבהמתואסוראבלפטורשבגופו
שבביתוציוריםבשולחנותה״נוא״כלכתחילה.

והאיךבמקיימן,איכאאיסורעכ״פהמקדש,
שרינן ע״פ נביא.

ז״ל המשנה דמות צורות לבנות היה לרבן גמליאל בטבלא13
ובכותל כו, וא״כ א״י מה קשה לו על דברי התוס'. ועי' ר"ה

(כד ע״ב) תוס׳ ד"ה והא ותראה דבלא״ה לק״מ עש״ה ותבין.
ודע דק״ל על תי׳ התוס׳ ממלכים א', ז'. פכ״ט ופל"ז. ועי'

דרשות מהר״מ מינץ דרוש ז׳ מ״ש בזה.

תמוה שהרי היו הצורות בטבלא כדאיתא בר״ה פ״ב מ״ח12
ולא היה מחובר לכותל (אהבת איתן).



מהע״פבמנחות,רש״ידכוונתי״למיהו
שלאדבמתכווןב']דצ"ה[עירוביןדאמרינן

בשולחנותדוקאא״כתוסיף.בלליכאלצאת
להוסיףהתכוונולאמסתמאכפולים,ובמנורות

שייךלאובכה״גבעלמא,לקשוטרקהמצוהעל
לחםבערכימוסיפיןהיואםמשא״כתוסיף.בל

כמתכווןהו״לותכשיט,קשוטשייךדלאהפנים
ובמערהנ״ל,ביומאתוס׳בקו׳וכ״כלהוסיף.

לועשודאחריםלתרוצידליכאאע״גאיש,
דהריליתאמה״ט,בר״הבר״גכדשרינןדשרי
נפתלימשבטהיהישראלוהואעשאןחירם

דהציוריםנמיאי״לוגםז'].א׳[מלכים
התםשרינןדנמיהיה,דפרקיםשבביהמ״ק

בכותלוקבעןחברםדהריליתא,ג״כבר״ה,
שרי,ולהתלמדדלהביןכיוןי״לעכ״פיחד.

דהציוריםכיוןה״נא״כבר״ה,התםכדאמרינן
לישראל,הקב״האהבתלהראותהיואישדמער
לךאיןואנוהו,אליזהמשוםציוריםושאר

להבין ולהורות יותר מזה].
השולחןביןמכווןעומדהזהבמזבחעא)

ושלשתן,חוץ.כלפיקמעאומשוךלמנורה,
ולפניםההיכלמחציומזבח,ומנורה,שלחן,

דיומא.פ״בבתוספתאהגי׳[כךעומדים
הואהגי׳הבחירה]מבית[פ״גולרמב״ם

קרנותד'לווהיההיכל].שלהפנימימשליש
זקופים [תרגום יונתן פרשת תצוה].

שעליהןבהיכל,ומזהמזהעמדוזהבכניב'עב)
עלהשעירודםא׳עלהפרדםהכה״גמניח

האחר בצאתו מק״ק ביו״כ [יומא פ״ה מ״ג וד'].
שביןפרוכותב׳ביןשהיהטרקסיןאמהעג)

היהההיכלשלצדהחיצוןהפרוכתלק״ק.היכל
קצת.לאחוריושםופרוףמהצפוןפתוח

הואוגםמהדרום,פתוחק״קשלצדוהפנימי
פרוף שם קצת לצד ק״ק [ספ״ד].

עלעשריםחללורוחבהיהקדשיםקדשעד)
עשרים אמה, וגבוה מ' אמה.

לרוחבארכוהארוןשםעמדראשוןבביתעה)
שניובביתולפנים.הביתמחציועמדהבית,
כרוחבמהארץגבוהאבןשםהיההארון,שנגנז

[יומאלמעלהוחלקכארון,וארכוגודלין,ג׳
פ״ה מ״ב].

לכותלאולםשלצפוןכותלשביןהרווחעו)
ביןוכ״כוחצי.אמותי״זהיהעזרה,שלצפון
עזרהשלדרוםלכותלאולםשלדרוםכותל

היה י״ז אמות וחצי, מצפון לדרום.
לביןהמסיבהשלצפוןכותלשביןהרווחעז)

ל״בלדרוםמצפוןהיהעזרה,שלצפוןכותל
הזההרווחהיהלמערבוממזרחומחצה.אמה

[שהיההאולםשלמערבמכותלאמה(פ״ט)
העזרהשלמערבכותלעדאמות]ו׳עוביו

כדוגמתוכ״כלק״ק.שמעבראמהי״אשאחורי
הרווחשלוהאורךהרוחבהיההרווחיםאותן
לכותלהמיםהורדתביתשלדרוםכותלשבין
עדהאולםשלמערבושמכותלעזרה,שלדרום
אמהי״אשאחוריעזרהשלמערבכותל

שמעבר לק״ק שם.





ביאור לציורי המזבח בכל שטחיו

זה,גביעלזהמרובעיםכג'עשויהמזבחא)
אמהכשיעורצדלכלמחבירוקצרמרובעוכל

כזה.בקירוב

נדברוממנו.יסודנקראהתחתוןוהמרובע
מתחתבולטהיהלאהיסודאמנםזה.באות

שלודרוםמזרחבצדגביושעלהמרובע
הצפוןפביכלעלוהולךבולטרקהמזבח,
בולטועי״זלמזרח,ממערבאמהל״בבהמשך

טפיא׳אמהמזרחיתצפוניתבקרןנמי
כלעלוהולךבולטוכ״כגביו.שעלמהמרובע

לדרום,מצפוןאמהל״בבהמשךהמערבפני



א׳אמהדרומיתמערביתבקרןנמיבולטועי״ז
ה׳היסודגובהגביו.שעלמהמרובעיותר

מתחתומערבצפוןבצדבליטתוורוחבטפחים,
פ״ב[רמב״םטפחיםה׳ג״כגביו,שעלהמרובע

מבית הבחירה ה״ו].
בגגהיהיסודשלדרומיתמערביתבקרןב)

מנוקביןעגולותגומותב׳כמיןשםהיסוד
והןהדם,שיירילתוכןלשפוךשלהן,בשוליים

[עי׳השיתאלשבהגומותהנקביםדרךזבין
[תחתויוצאיןחוזריןומשםי״ח],סי׳לקמן

אלשברצפהבמזחילהשםושותתיןהרצפה]
קדרוןלנחלויוצאיןבעזרה,שעוברהמיםאמת

שגומאגומות,ב'היוולהכימ״ב].פ״ג[מדות
חטאותשלדםלשיירימיוחדהמערבי

ונ״להמערבי.יסודעלשנשפכיםהפנימיות
עדהמערבייסודגגעלמזחילהכעיןשהיה
היסודעלשנשפכיןשהדמיםהמערבי,הגומא
ההיא.לגומאבהמזחילהיזובומהגומארחוק
שופכיןבושם,שהיההמזרחיבהגומאאולם
ביסודשנשפכיןהקרבבותשארשלהדםשיירי

דרומי.
שהיהשני,מרובעהושיבוהנ״להיסודעלג)

אמותל׳עלטפחיםוב׳אמותל'ורחבוארכו
נקראהזהוהמרובעטפחים.ל׳וגבהווב״ט.
ונקראה״ז].הבחירהמביתפ״ב[רמב״םסובב

שעללהמרובעסביבהצדדיםבכלמדהואכך
גביו. משא״כ היסוד.

ששהתחתדהיינוהמזבח,שלגובהבחציד)
רחבאדוםחוטהיההסובב,מגגלמטהטפחים
חוטהנקראוהואסביב,למזבחמקיףקצת,

דמיםביןלהבדילכדיזהוהיה,הסיקרא
שצריכים לתנן למטה לדמים שנתנין למעלה.

מחוטלמעלהשבסובבטפחיםהששהועל)1ד
ציוריסביבמצויירהסובבבקירהיההסיקרא,

שנזכרכרכבוהייבוופרחים,צציםפטורי

ידענאולאשם.ורש״יא׳דס״ב[זבחיםבתורה
כרביהלכהוהריהרמב״ם,רבינוהשמיטולמה

מחבירו, בפרט דתניא נמי כוותיה דרבי. יע״ש].
מקוםוהואטפחים,ה׳רחבהסובב,גגהואה)

לזרקןשדינןהדמיםלזריקתהכהניםהלוך
למעלה מחוט הסיקרא [מדות פ״ג מ״א].

כ״חשהיהמרובעשובהושיבוהסובבגגעלו)
י״חוגבהווד״ט,אמהכ״חעלטפחיםוד׳אמה

[רמב״םהמערכהמקוםהנקראוהואטפחים.
מרבועטפיהסובברבועבולטנמצאשם],

מקום המערכה ה׳ טפחים לכל צד סביב.
קרנותד'הזויותבד'הושיבוהמזבחגגעלז)

פתוחחלולמרובעהיהוקרןקרןכל,המזבח
וגבהואמה,עלאמההיהורחבוארכולמעלה,

ה' טפחים [רמב"ם שם ה"ח].
בארבעכולןהקרנות,ד׳היולהרמב"םח)

אוליולהראב״דהמזבח.קצהשפתעלזויות
משפתטפחיםב'צדבכלמשוךקרןכלהיה

הראב״דרבינושלספיקושאיןוהגםהמזבח.
קרןשםוגםהרמב״ם,דנקטוודאימידימוציא
[כמ״שהזויתשפתעלשעומדטפימשמע

כדעתתפסנושלנובציוראפ״הרתוי״ט],
[מדותדהתנאלומרנצטרדשלאכדיהראב״ד,

אמותב׳נכוישאחרדקחשיב,דקלאמ״א]פ״ג
שמזהאמותוב׳הקרנותלמקוםומזהשמזה
למקוםאמותכ״דישארהכהנים,להלוךומזה

ג'פרקט׳[באותחשבונינולפיוהריהמערכה,
אע״כטפחים,וד׳אמותכ״דישארהנ״ל,מ״א]
משפתצדבכלטפחיםב׳משוךקרןשכל

המזבח, ויעלה הכל על נכון.
היודרומית,במערביתשעמדהקרןאצלט)

נסוך.לצורךהמזבחבגגכסףספליב׳קבועין
הספלמנוקב.חוטםכמיןהיהספלובכל

מיוחדוהמזרחימים,לנסוךמיוחדהמערבי
נמשכיןבספלשמנסכיןוהנסכיםהיין.לנסוך



ומשםספל,שבכלהמנוקבחוטםלתוךויורדין
המזבח,שבגוףנקביםלב׳ויורדיןזבין

כמיןעמוקחללוהואהשיתיןעדומחלחלין
הנסכים,כליורדיןושםהמזבח,שתחתמערה

שםשנמצאוהייןהשיתין,מנקיןשנהע׳וכל
קרוש שורפין אותו על המזבח [סוכה מ"ט א׳].

ספליםדב׳לי,מסתברח׳סי׳הנ״לולהראב״ד
תוךהיודרומית,מערביתקרןאצלשהיוהנ״ל
המזבח.משפתכנוסשהקרןטפחיםהב׳רוחב
הכהניםרגליבהןיכשלושלאכדיוהיינו

בהרווחבשהיואבלתמיד,המזבחאתהמקיפין
ומדנקטהלוך.מקוםאיןשםהנ״ל,טפחיםב׳

לע״דמוכחומערבי,מזרחיבהספליםתנא
הנ״לטפחיםב׳באותןקבועיןהספליןשהיו

שלבהציורמצאתיוכןמהקרן,דרוםשבצד
לרמב״םאמנםז״ל.יעב״ץרבינושלמזבח
שפתבקצהעמדושהקרנותח׳סי׳הנ״ל

בצדעמדוהנ״להספליםשב׳מסתברהמזבח,
מזרחיא׳דרומית,שבמערביתהקרןשלצפון
שעמדואי״לאבלצד.באותומערביוא׳

יהיהדא״כקרן,מאותומזרחבצדהספלים
וזהלההיכל,הנסוךמקוםביןמפסיקהקרן

מלתא דלא מסתבר.
סביבאמהרוחבהיההקרנות,ממקוםלפניםי)

סביב.הכהניםרגלילהלוךמיוחדהמזבח,בגג
מקוםשלאמהרוחבדהיינואמות,ב׳ואותן

היושניהןלהלוך,שמיוחדאמהורוחבהקרנות
שפתהיהועי״זסביבהמזבחבגגמשוקעין

שלאכדיסביב,מעקהכעיןקצתבולטהמזבח
א׳]ס״ב[כזבחיםויפלומשםהכהניםיחליקו

הרמב״םרבינובדברינשמטזהשגם[ותמהני
דהיינוהמזבח,גגבאמצעהנשארוהרווחז״ל].
המערכהמקוםהואאמה,כ״דעלאמהכ״ד

[מדות פ״ג מ״א].

שלשםהאפר,צבורהיההמזבחבאמצעיא)
הרבהאפראתומעגליןיום,בכלהאפרגורפין
גדול.תפוחחציכעיןנראהשהיהעדההוא,
כפיהואהאפרמגלהמעיטו14בבוקריוםובכל
האפרוהורידוהיום,שיתרבההאפראומד

המזבח,ע״גמהאפרוהנשארלמטה.לסלקו
אבלהמזבח.באמצעכתפוחעגולגלעשאוהו

המזבח,מע״גוכלמכלהאפרכלסלקולא
פ״ב[כתמידאפרגלשיהיהלמזבחנוימדהוא
גלעליולהיותשראויברגליםומה״טמ״ב].
מכלשםשיקריבוקרבנותמרבוימאפרגדול
ההואמהגלהמעיטולאלהכיישראל,איש
עדתכללעינייותרלנוישיהיהכדיכלל,

המעיטויוםבכלאבללרגל.שעלוישראל
שםהרווחלהרחיבטפידחששוקצת,

ע״פפירשתי[כךהיוםשיקריבולהקרבנות
ב׳][דכ״חותמידע״א][ד״טמעילהרש״ידעת

תפוח],[ערךוהערוךע״ב].[ד״צוחולין
עוניןכולןה״ז],מתמידין[פ״בורמב״ם
שבאמצעהאפרגלרקהיינודתפוחואומרין

קושיותכמהיתורצוהנ״לובדברינומזבח.
להראב״דאולםזה.לדעתהראב״דשהקשה

גגמגוףגדולהבליטההיההתפוח[שם]
אמה,כ״בעלכ״בההואהבליטהוהיההמזבח,

שהיהואפשרהקרנות.כגובהאמהוגבוה
תארושםועלצד,מכלעגולהההיאבליטה
האפר.צובריןההיאהבליטהועלתפוח.נקרא
חוץהמזבח,מע״גוכלמכליפנוהובוקרובכל

מברגל]
חצינגדהמזבח,בדרוםהיהגדולהמערכהיב)

נתמכיןהיוהגזריןוראשיכבש,שלמזרחי
כשהיואולםמ"ד].פ"ב[תמידבהתפוח

היינו לדעת הרמב"ם והראב"ד ואין כן דעת רש"י וע"ש14
במל"מ.



גםהאישיםעלהקריבוםרבות,הקרבנות
בשאר הצדדים סביב לתפוח.

במערבהיתהקטורתשלשניהמערכהיג)
דרומיתשבמערביתמהקרןמשוכההמזבח,

לצד צפון ד' אמות [תמיד פ״ב מ״ה].
שלדרוםצדבאמצעיתהגדולהכבשיד)

האמותב׳עםדהיינואמה,ל״בארכוהמזבח,
יסודשל1ידלאמתייםממעלהכבששפורח

נמצאאמה.ט״זכבששלורחבווסובב.2יד
ו׳כבששלרחבועלעודףהמזבחגגשטח
טפחיםוב׳אמותוו׳למזרח,טפחיםוב׳אמות

ושפתהבחירה].מביתפ״ב[רמב״םלמערב
שלוקירמגגקצתמרוחקהיהכבששלהעליון
הסובבוקירמגגמרוחקהיהוכ״כמזבח,

בשפתשהיהנ״להיהול״מב׳].דס״ב[זבחים
גבוהשפהכעיןכבששלוהמערביהמזרחי

כעיןוהיינומעליו.הכהניםיפלושלאכדיקצת,
מה״ט,המזבחבראששהיהקצתהגבוההשפה

לחלקשישואףי׳].[סי׳לעילשאמרנווכמו
הכא,משא״כצרההילוךמקוםדהתםקצת

רביםכהניםבכבשועוליןמדרציןאפ״ה
גבוהשפהנצרךשהיהוכ״שבעי.מיהולמיחש

ההילוךמקוםשאיןסובב,לשפתסביבקצת
שםסובביםוהכהניםטפחים,ה׳רקרחבשם

לבלישםשמירהצריכיםוודאידמים,לזריקת
מחברשוםמצאתישלאאלארגלם.ימוטו

שדבר מזה.
כבשמשפולייוצאיןקטניםכבשיםב'טו)

להסובב,א״עפונההכבשלמזרחא׳הגדול.
וכבשדמים.לזריקתלשםהכהניםשיעלוכדי

אלא״עפונההגדול,הכבשבמערבהשניהקטן
ב'סי׳כלעילהדם,שיורישםלשפוךהיסוד,

[זבחים ס״ב ב׳].
בינוהמערבי,בחציוהכבשבראשהיהלולטז)

דהיינואמות,ח׳היההזההלולאורךלהמזבח.

הלולורוחבהכבש,שלהמערבישפתחציבכל
יורדיןשבוגשרעמדזההלולתוךאמה.היה
הקרןשתחתעמוקחללוהואהשיתין,אל

הקרןשאצלמזבח,שלדרומיתשבמערבית
והנסכיםט׳],[כלעיללנסכיםהספליןעומדין

כלעיל.השיתיןאלמהספליםויורדיןשותתין
ולכןסביב,בשישמרוצףהיהעצמווהשיתין

שםנעשיםרקבקרקע,הנסכיםשםנבלעיןאין
שנהלע׳אחתוהכהניםנקרשים,הימיםברוב

הייןומעליןלשם,הנ״להלולדרךיורדין
15במזבחהאישיםעלאותוושורפיןהקרוש,

הלולזהאמנםשם].ורש״יא׳מ״טדף[סוכה
ראששלהמערביבהחציאמהרחבשהיה

המזרחי,ראשובחציגםמתארךהיההכבש,
שבחצירקבמזרח.הכבשראששפתקצהעד

רקאמה,רחבהרווחהיהלאהמזרחי,שפת
מזבח.שלמגגומעטשםמרוחקהכבש

נקראהמזרחישפתשבחציההואוהמרחק
ק״ד[דףושם.מעטאוירב׳]ס״ב[דףבזבחים

ע׳׳ז[דףבפסחיםאולם.מעטרווחנקראא׳]
א׳] נקרא המרחק המעט הנ״ל גם כן בשם לול.

הקירבראשכבש,שלהמערביבקירשםיז)
רבובההיההכבש,שלהעליוןלשפתסמוך
מרובעתגומאדהיינובקיר,חלוןכמיןוהוא
שלשםהידכאורךכןגםועמוקהאמה,עלאמה

צורתןשתעוברעדהעוףחטאתפסולינותנין
א׳]ל״ד[דףכפסחיםהשריפהלביתויצאו
דעתהוא[כךג'].משנהג'[פרקומדות

.16הרמב״ם [פרק ב' הלכה י״ד מבחירה]]
הגומאהיה[שם]פסחיםלרש"יאולם)1יז

שביןבזויתברצפההכבשבמערבלמטהההיא

ודעת הראב"ד עי' מדות פ"ג אות ל"ב.16

זהו נגד מ״ש רש״י סוכה שם דשריפתו בעזרה ע״ש. וכן15
מוכח שם ובמעילה דף י״א ע״ב דילפינן לה מנותר בגז״ש

ע״ש (אהבת איתן).



פיקישעיהרבינושל[ובהגהותלמזבחכבש
הלולעלא׳][דל״דבפסחיםשםנרשםזצלה״ה
חזרא'][דע״זושםא׳],[דע״זשםשנזכר
כאילוא׳],[דל״דשםשנזכרהלולעלורשם

זהראילאובמח״כהאחר,הלולהואזהלול
כראי זה, כאשר ביררנו כאן בס״ד].

למטההיהאמה,עלאמהשיששלטבלאיח)
יסודשלמערביתדרומיתקרןאצלברצפה
משםולירדלהגביהבה,קבועוטבעתהמזבח

הגומותב׳שתחתמרובעחללוהואהשית.אל
ב'],סי׳[כלעילבהיסודקרןבאותושיש

מהגומותיורדיןלתוכןשנשפכיןהדםששיירי
ומשםהנ״ל,החללכףאלנקביםדרךהנ"ל

ב׳].ס׳[וכמש״להעזרהלרצפתויוצאיןחוזרין
להחלליורדיןהנ"ל,הנקביםנסתמוואם

ומנקין ופותחין את הנקבים [מדות פ״ג מ״ג].
הכבששביןבהזויתכבש,שלבמערבויט)

שבההכסףמחתתהרצפהעלמונחהיהלמזבח,
פ״א[תמידהדשןתרומתבוקרבכלתורמין
מ״ד].

בכלשםשנותניםהמקוםוהואהדשןביתכ)
והפנימי,החיצוןמזבחשלהדשןתרומתבוקר
רחוקהיהוהואהעוף.ומוראתמנורה,ושל

טפחיםג'וכמוהכבש,מרגליאמותכעשר
מכותל מזרחי של כבש [תמיד פ״א מ״ד].

שלאחדהכבש,במערבעמדושולחנותב'כא)
אבריםנותניןשיששלעלכסף,שלוא׳שיש

שיעלוםקודםהקרבנות,כלשלוחלבים
התמידיןנתחיודוקאשם.להקריבםלהמזבח

הכבשעלהקרבהקודםנתניןוהמוספין
שארשלאבלח'].משנהח'פרק[כשקלים
למזבחלהעלותןיכלולאאםהקרבנות,
שלשולחןעלשםאותןמניחיןמיד,ולהקריבן

בכלהניחוכסףשלשולחןועלהנ״ל.שיש

בכלבמקדשצריכיןשהיושרתכליהצ״גבוקר
יום [שקלים פרק ו' משנה ד'].


