
פרק ד׳
הלכה א

ֶׁשָּבנָהּוְבֵעתַאֲהרֹן.ּוַמֵּטהַהָּמןִצנְֶצנֶתּוְלָפנָיוֻמּנָח.ָהָארֹוןָהיָהֶׁשָעֶליָהְּבַמֲעָרבֹוַהָּקָדִׁשיםְּבקֶֹדׁשָהיְָתהֶאֶבן
ַוֲעַקְלַקּלֹותֲעֻמקֹותְּבַמְטמֹונִּיֹותְלַמָּטהָהָארֹוןּבֹוִלגְנֹזָמקֹוםּבֹוָּבנָהֵלָחֵרבֶׁשּסֹופֹוְויַָדעַהַּביִתֶאתְׁש�מֹה

ַהְּמִבינִיםַלְלִוּיִם"ַוּיֹאֶמרג)להבהימים(דבריֶׁשּנֱֶאַמרְׁש�מֹהֶׁשָּבנָהַּבָּמקֹוםּוגְנָזֹוִצָּוהַהֶּמֶל�ְויֹאִׁשּיָהּו
ַמָּׂשאָלֶכםֵאיןיְִׂשָרֵאלֶמֶל�ָּדִוידֶבןְׁש�מֹהָּבנָהֲאֶׁשרַּבַּביִתַהּקֶֹדׁשֲארֹוןֶאתְּתנּוַלה'ַהְּקדֹוִׁשיםיְִׂשָרֵאלְלָכל

ָחזְרּו�אֵאּלּוְוָכלַהִּמְׁשָחהְוֶׁשֶמןְוַהִּצנְֶצנֶתַאֲהרֹןַמֵּטהִעּמֹוְונִגְנַזְוגֹו':ֱא�ֵהיֶכם"ה'ֶאתִעְבדּוַעָּתהַּבָּכֵתף
ֶׁשּנֱֶאַמרָּבֶהןנְִׁשָאִליןָהיּוְו�אַהּקֶֹדׁש.ְּברּוַחְמִׁשיִביןָהיּו�אֵׁשנִיְּבַביִתֶׁשָהיּוְוֻתִּמיםאּוִריםְוַאףֵׁשנִי.ְּבַביִת

ְׁשמֹונָהְלַהְׁשִליםֶאָּלאאֹוָתןעֹוִׂשיןָהיּוְו�אְוֻתִּמים".ְלאּוִריםּכֵֹהןֲעמֹד"ַעדסה)ז(נחמיהסג)ב(עזרא
ְּבגִָדים ְלכֵֹהן ָּגדֹול ְּכֵדי ֶׁש�א יְֵהא ְמֻחַּסר ְּבגִָדים:

החמשהמןהםדבריםשניהקדשורוחותומיםאוריםוהלאאא"משיבין.היולאהראב"דהשגות
שחסרו בבית שני ולדבריו אינו אלא אחד וחיסור בגדים שאמר אינו כלום שאינו מחשבון הבגדים:

כסף משנה

דאיתיהמ"כוכו'.הקדשיםבקדשהיתהאבן
מטהעמוונגנזשכתבומהפ"ד.המשכןבמלאכת

ה:)(דףדכריתותבפ"קוכו'.והצנצנתאהרן
חמישיובפרקי"ב)(דףדהוריותשלישיובפרק
המןצנצנתנגנזארוןמשנגנזנ"ב)(דףדיומא

שקידיהאהרןשלומקלוהמשחהשמןוצלוחית
לאלהידורוןפלשתיםששגרווארגזופרחיה
שנאמרגנזויהודהמלךיאשיהוגנזוומיישראל
וכו'הקדשארוןאתתנוכו'המביניםללויםויאמר

אשרבביתהקדשארוןאתתנובכריתותופירש"י
וגרסינןבכתףמשאלכםאיןכישלמהבנה

עמכםגלהאםלהםאמרפ"וירושלמיבשקלים
וגנזו.בכתפיכםאותומחזיריםאתםאיןשובלבבל
היולאשניבביתשהיוותומיםאוריםואףומ"ש

מחוסריהאשלאכדיעדוכו'הקדשברוחמשיבים
כתבוהראב"דדיומא.ספ"קהתוספותכ"כבגדים.

ורוחותומיםאוריםוהלאא"אמשיביםהיולא
כ"א(דףדיומאבספ"קדתניאטעמווכו'הקדש

ראשוןמקדשביןשהיודבריםחמשהאלוע"ב)
אשוכרוביםוכפורתארוןהןואלושנילמקדש
ארוןופרש"יותומיםואוריםהקדשורוחושכינה
לאושכינהמילתאחדאכולהוכרוביםוכפורת
משנתבנביאיםהיתהלאהקדשורוחבושרתה
דחשיבאפשרורבינועכ"ל.ואילךלדריוששתים
הקדשורוחושכינהבתלתאוכרוביםוכפורתארון

ואפילובחדאאלאלהוחשיבלאותומיםואורים
בחדאוכרוביםוכפורתלארוןדחשיבאת"ל

ל"קבתלתאותומיםואוריםהקדשורוחושכינה
שנסתלקהנבואההיינוהקדשדרוחמפרששרבינו

גדולחסרוןוזהולדריוששתיםמשנתמהנביאים
ועודה'בדברלהוכיחםנביאיםהיושלאבישראל

אוריםתשובתכןגםשחסרואחרחסרוןלהםהיה
מחשבוןשאינוהראב"דעודומ"שותומים.
לשםותומיםאוריםקוראשהואטעמוהבגדים

ונתתכדכתיבהחשןכפליביןנותניןשהיוהמפורש
קוראורבינוהתומיםואתהאוריםאתהחשןאל

פה אורים ותומים לחשן בדרך השאלה:



משנה למלך

מהלכותפ"ילקמןעייןוכו'.ותומיםאוריםואף
כלי המקדש דין י':

אבן האזל

היהשעליהבמערבוהקדשיםבקודשהיתהאבן
אהרןומטההמןצנצנתולפניומונח,הארון
ליחרבשסופווידעהביתאתשלמהשבנהובעת
אהרןמטהעמוונגנזהארוןלגנוזמקוםבובנה

בביתחזרולאאלווכלהמשחהושמןוהצנצנת
היולאשניבביתשהיוותומיםאוריםואףשני

בהןנשאליןהיוולאהקודשברוחמשיבין
היוולאותומיםלאוריםכהןעמודעדשנאמר
לכהןבגדיםשמנהלהשליםאלאאותןעושין

גדול כדי שלא יהא מחוסר בגדים.

אוריםוהלאא"אמשיבין,היולאהראב"דהשגת
החמשהמןדבריםשניהקודשורוחותומים
וחיסוראחדאלאאינוולדבריושני,בביתשחסרו

בגדים שאמר אינו כלום שאינו מחשבון הבגדים.

מחשבוןשאינוהראב"דומש"כוז"לכתבהכ"מ
לשםותומיםאוריםקוראשהואטעמוהבגדים

כדכתיבהחושן,כפליביןנותניןשהיוהמפורש
ורבינוהתומים,ואתהאוריםאתהחשןאלונתת
השאלהבדרךלחשןותומיםאוריםפהקורא

המקדשכלימהל'דבפ"יתמוהיםודבריועכ"ל,
בביתותומיםאוריםשהיולהדיאהרמב"םכתב
היתהשלאלפיבהןשואליןהיולאמהומפנישני
ברוחמדברשאינוכהןוכלהקודש,רוחשם

בו,נשאליןאיןעליושורהשכינהואיןהקודש
השםדהיינוותומיםהאוריםדעיקרמדבריוומוכח

ע"כולכןשני.בביתגםחסרהיהלאהמפורש
בביתגםהחשןבכפליהמפורשהשםגםהי'דודאי
היולאהקודשרוחהי'שלאדלפיאלאשני,

אוריםהיודלאבגמ'אמרושפירבו,נשאלין

בהם,נשאליןהיושלאכיוןשניבביתותומים
וכמומאירים,היולאהחשןשלהשבטיםואותיות
דבריהם,אתשמאיריןאוריםנקראולמהשאמרו

שמצדכיוןהחושןלדיןעיכובבזהאיןומ"מ
לזכותהכה"גיוכלרגעוכלחסרוןכאןאיןהמעשה
השםנקראשפירלכןהאותיות,ויאירולרוה"ק
שמקודםהכ"מעלולפלאותומים,אוריםהמפורש

כד'שכתבודיומאפ"קבסוףהתוס'דבריהביא
משיבין,היולאשרקמוכחג"כומלשונםהרמב"ם

ותומים,האוריםבמעשהחסרוןהי'לאאבל
השםוהיינוותומיםהאוריםדעיקרסוברוהראב"ד

המפורש הי' חסר בבית שני.

ור'יוחנןדר'בפלוגתאע"בה'דףביומאוהנה
בהןהכתובכלאמריוחנןדר'במלואיםחנינא
מעכבשאיןדדבראמרחנינאור'בהן,מעכב

מילתאתינחבגמ'אמרבהן,מעכבאיןלדורות
בהאיכתיבאדלאמילתאענינאבהאידכתיבא

האוריםנתינתבדיןדזהוופירש"ימנלן,ענינא
דמעכב,מקראשםויליףהחשן,אלוהתומים
הראב"ד,עלהגמ'מד'להקשותמח"אושמעתי

ואדרבאמכאןקשהלאהראב"דעלבאמתאבל
שפירדלהראב"דהרמב"םלדעתלבארצריך

אוריםלדיןדנקיטבסוגיאמבוארדהאמיושב
דבעיקרמוכחא"כמלואים,פרשתבהדיותומים

דבלאשנאמרדיןואיןמעכב,אינוואפודחשןדין
בעידגמ'אלאואפודחשןהוהלאותומיםאורים

כהונהלדיןותומיםאוריםמעכבאימלואיםבדין
כלדבמלואיםסבריוחנןדר'וכיוןמלואים,בדין

לדורות,מעכבשאינואףבהןמעכבבהןהכתוב
איןותומיםאוריםדגםלומריששפירא"כ

לבגדישייךזהאיןאבלמלואים,בדיןאלאמעכבין
בש"ס(נדפסכנה"גמבעלהתלמודובכלליכהונה,
דר'הרלנ"חמדברימביאנ"באותברכות)ווילנא
התםדבגמ'ואףיוחנן,כר'הלכהחנינאור'יוחנן
דלאמנ"ללדורותמעכביןדאיןהניכלעלבעי

לאשבעהפרישתעלמ"ממקראיומייתימעכב,
דממתני'משוםוהיינוממתני'ומוכיחמקראי,מייתי



רקדיןוהואכהונה,דיןבעיקרדאינושמעינן
וה"נלדורות,מעכבשאינובמהדמעכבבמלואים

לח'שייךדאינונימאאםותומיםאוריםבדין
קראלןאיתדהאבכהונה,מעכבלאודאיבגדים

כהונתןאיןעליהםבגדיהםדאיןבגדיםלעניןרק
עליהם, אבל אורים ותומים ודאי לא מעכב.

מלואים והשמטות

שפיראאברהםמו"ההנעלההג'הרבלידידי
שי' ממצוייני ישיבת חברון

ח"אבשםבמש"כביומאוהנהבד"הא'הל'בפ"ד
זהשהואכתבהראב"דדעתעלמהגמ'להקשות
דפשוטהראב"דעלולארבזמןלפנילישהקשה

אזושתמהכמש"כהרמב"םעלאלאקשהדלא
הרמב"םכד'להוכיחשכתבשמחהאורד'עלג"כ
ליתןהציוויכתיבלאתצוהבפ'מלואיםשבפ'מזה

ומוכחצובפ'כתיבבעשייהורקבחשן,האו"ת
דהאהגמ'מד'ע"זותמהחשן,בכללהוידאו"ת
במלואים,דוקאוילפינןמעכביןדאו"תמנ"לפריך

שדבריונזכרתיהנהמעכב,אינודלדורותומוכח
מהועלהאו"ש,עלגםהקשהושכןנכונים

דילפינןדעכשיוהרמב"םדעתליישבשכתבתי
עיכובזהדאיןאמרינןבמלואים,באו"תעיכובא

כתבהחשן,בעיקרדיןדהואאלאמלואיםבפ'
מנ"לא"כילפינן,לאמשעהדורותדהאזהדמנ"ל
דלאזמןדכלדאףכונתילדורות,ממלואיםלמילף
אפשרהי'החשןאלאו"תבנתינתעיכובלמדנו
אבללחשן,שייךואינובפ"עדיןהואדאו"תלומר

לאמעכביןדאו"תבמלואיםלמודלנודישעכשיו
מהדכלמלואיםבפ'מיוחדדיןדהואמפרשינן
ואמרינןממעטינןבגזה"כבחדושלמעטדאפשר

החשןבכללהוידאו"תהתורהגילתהדבזה
וממילא מעכבין גם לדורות משום בגדי כהונה.

מעכבבהןהכתובכללמ"דרקדמיושבהקשהעוד
הרמב"םדפוסקמשמעעיוה"כמהל'ובפ"אבהן,

שוםשםמצאתיולאועיינתיבהן,מעכבאיןכמ"ד
דפליגיההלכהמעיקרלעייןדישאלאלזה,הוכחה

מלאכיבידהמבוארולפייוחנן,ור'חנינאר'בזה
ישמ"מיוחנןר'לגביחנינאכר'הלכהתקנ"זסי'

ר"לגםבזהאבלחד,לגביבחדדוקאדזהולומר
כרביםדהלכהוי"להתםכדאיתאיוחנןכר'סבר
בזהדעותהביאל"חסי'מלאכיובידהרב,נגדאפי'
עשייתעלציווינכתבשלאממהשהעירומהע"ש

ע"גדףביומאהריטב"אמזהכתבכברהאו"ת
הריטב"אלד'(העירניד'מעשהשהי'משום

דינאלעיקראךשליט"א)פולונסקיהגרש"א
מעכבאינוזהדבשביללומרטעםבזהאיןדעיכוב
דתלויאלאחשן,מצותבעיקרונתתכתיבדעכ"פ

שהואאולעכב,קראלנוואיןמיוחדדיןהואאם
בכלל החשן והוי בכלל בגדי כהונה.

שיישבתיבמהדעתינחהלאזהכלאחרוהנה
מעכבילאדאו"תחנינאמדר'דעכ"פדברי

בשעתכהונהבבגדיגםמעכבידלאע"כבמלואים
יוחנןדלר'ולומרבסבראלחדשומנ"לעבודה,
אפשרבראשוניםלחפשלביונתתילחשן,שייכי

בד'מצאתיוהנהכפירש"י,דלאבגמ'אחרפי'יש
כתיבאדלאמילתאוז"לשכתבליומארי"דהתוס'
לאשבעהפרישתברוךרבינופי'מנלןענינאבהאי

ופתרוןנאהפתרוןוזהותצוהואתהבפ'נכתבה
נראהדלאמהוהנהעכ"ללינראהלאהמורה
דלאמשוםפשוטלכאורהכפירש"ירי"דלהתוס'
הגמ'כונתואםאו"תעניןבהסוגיאמקודםהוזכר
הוזכרשבעהפרישתאבללפרשהו"ללאו"ת

ילפותאקשהלפירש"יהנהזהלבדאכןבסוגיא,
וכןד',משמרתאתמושמרתםמשרשיאדרב

מזהלמילףדמנ"לצויתיכןמכיאשידרבילפותא
מועדאוהלופתחכתיבבקראדהאהאו"תעל

לפי'אבלצויתי,כןכיוגו'ושמרתםוגו'תשבו
הואקראמהךדהאמאודמחווררי"דהתוס'

מנ"לדפריךהואוע"זשבעה,פרישתדילפינן
לעכב וע"ז משני מושמרתם או מכי כן צויתי.



קשהולאהרמב"םמפרשדכןברורכברועכשיו
שמחהאורדברימאודונכוניםזומסוגיאעליוכלל

בעיניוקרובהרמב"םלשיטתנכונהדראייתו
שגאוןיתכןדלארי"דהתוס'פי'ראהשכבר

יזכירהולאשלימהסוגיאממנותשתמטשכמותו
הנהפירש"ילפילהזכירלוהי'דעכ"פואףכלל,
בחדושיוובודאיהש"סעלחידושיםשעשהידוע

כחוויישרבקצרהרשםהרמב"םועלאצלומבואר
הרמב"םשיטתנתבררההערתושע"יידידישל

התוס'שכד'שמצאבעצמוהראני(אח"כברווחא
הגאונים).באוצרהנדפסקדמוןהפי'כתברי"ד

[עד כאן].

דאוריםנימאדאםלבארצריךהרמב"םלדעתאכן
דמעכבודאיא"כואפודבחשןחסרוןהויותומים

דהרמב"םלומרוצריךדמעכב,מנ"לבעיולמה
נתינתעללעכבקראצריךדודאידאףסובר

קראדאיכאעכשיואבלהחשן,אלותומיםהאורים
דיןדהואאלאמלואים,בפ'דוקאעיכובזהאין

דיןנשלםלאותומיםהאוריםדבלאהחשן,בעיקר
חסרושנידבביתדאמרינןדמהוע"כהחשן,

וממילאמשיביןהיודלאהיינוותומיםהאורים
נשלםלאמשיביןהיושלאזמןדכלחסרובאמת

הרמב"םכתבי"דהל'ובפ"ווכמש"כ,תכליתן
ותומיםאוריםהיולאעזראשבקדושתבעצמו

והוא כנ"ל.

ורוחותומיםאוריםדהאהראב"דשהקשהובמה
ולדעתשני,בביתשחסרודבריםב'הםהקודש

דהרמב"םא'תי'הכ"מכתבאחד,הםהרמב"ם
ושכינהבתלתא,וכרוביםוכפרתארוןחשיב

פ'ממדרשמביאהמורי'ובהרחדא,ואו"תורוה"ק
כתבב'תי'בתרתי,וכפורתארוןדחשיבבהעלותך

"וכתבכןכתבהמורי'ובהרנבואה,היינודרוה"ק
דכיוןניחאמידלדבריוהראב"דעללתמוהעוד

ודבריומשיבים,היושלאפשיטאאו"תהיושלא
רוה"קדחשיבמהודאיהראב"דדלדעתתמוהים

הרמב"םלדעתאבלענינים,לשארדחסרמההוא

הואבאו"תנשאליןהיושלאדהסבהכיוןקשה
תי'וגםחדא,היינוא"כרוה"ק,שחסרבשביל
האדעכ"פכללמיושבאינוהרמב"םעלהכ"מ
גםישדברוה"קאףוא"כרוה"ק,שחסרתניא
דכברכיוןעכ"פאבלנבואה,שלעליונהדרגה
כליבהל'להדיאכתבוהרמב"םרוה"קתניא

א"כבאו"תמשיביםהיולאזהדבשבילהמקדש
להוחשיבדלאנאמראםאפי'והנהחדא,היינו
אףאו"תדתניאדמהלומרצריךמ"מבחדא,אלא

הואדהחסרוןכיוןתניאמ"משמעינןדממילא
גדוליבעדהוארוה"קדחסרוןמיוחדיםמדברים
שידעוישראלכללבעדהואאו"תוחסרוןישראל
וא"כלהתנהג,איךוכה"גבמלחמההצורךבשעת

אלאחשיבדלאקשהלאבתרתילהומנינןאיגם
הסבהאםלןאיכפתולאשניבביתשחסרומה

עודוי"לענינים,בשניהםהחסרונותדעכ"פאחת
ע"ייאירושהאותיותלעשותלהקב"האפשרשהי'
כן,הי'שלאאלארוה"קבלאגםהמפורשהשם
להוחשיבושפירעניניםשניחסרעכ"פוא"כ

בתרתי.

אור הישר

היולאשניבביתשהיוותומיםאוריםואף
ומפרשיםראב"דעייןוכו'.הקדשברוחמשיבין

ד"הע"אמ"חסוטהלמס'שבעבארובחידושי
עודועייןע"אה'דףליומאאריובגבורתבטלו

בפ"י ה"י מכלי המקדש ובכ"מ שם.

אור שמח

שמונהלהשליםאלאאותןעושיןהיוולא
כדעתמכריחהכתוביםפשטיותנ"בבגדים:
וזהכתיבתצוהבפ'בצוויהמלואיםדבחנוךרבינו,
אתולקחתכו'אותםלקדשלהםתעשהאשר

ותומים,האוריםכללנזכרולאהחשןכו'הבגדים
אתהחשןאלויתןכתובבעשייהצוובפרשת
ותומיםאוריםדבלאחושןבכללוהויכו'האורים



דתומיךקראעלבתרגוםוכןחושן,מקרילא
מקרי,דמלבושהריחסידךלגבראלבשונאואוריך
ימיבשבעתלאו"תמקוםאיןראב"דולדברי

המלואים כמובן ודוק:

בן אריה

כו'עבדועתהצ"לנ"בעבדו.אתהבכתףמשא
[דברי הימים ב' ל"ה ג']:

הר המוריה

שהיהדהארוןמכאןמשמעוכו'.שעליהבמערבו
תוס'ועי'הקדשיםקדשיבמערבהיהעליהעומד
ריצב"אבשםשכתבווכו'וצבאד"הא'כ"הב"ב

ועי'יעו"שהקדשיםקדשיבמזרחהיהדהארון
דוחקיןהארוןבדידהיושםשאיתאא'נ"דביומא

וא"כב'צ"חבמנחותאיתאוכןיעו"שבפרוכת
ד"השםבמנחותהתוס'אמנםדב"בכהתוס'משמע
קה"קביתבאמצעעומדדהיהכתבוכו'דוחקין

ברשב"םועי'נסיםמעשהבפרוכתדדוחקיןוהא
רבינוכדברידמשמעוכו'ארוןד"הא'צ"טב"ב

דמלאכתבברייתאאיתאדהכימרן(ומש"כיעו"ש
נתוןהיהאמרתוז"לבפ"זעיי"שיעו"שהמשכן

עשרעלאמותעשרהביתאתוחולקהביתבתוך
רגליהםעלעומדיןהיוזהבשלכרוביםושניאמות
ה'לארוןומכרובאמותה'לכרובמכותלבארץ
אתהכניסושהכהניםשכיוןאומראתהמניןאמות
בפתחונגעולפרכתוהגיעוהבדיםהאריכוהארון
מעולםהקדשיםבקדשידלתותננעלולאלפיכך

משמעולכאורהעכ"לוגו'הבדיםויאריכושנאמר
יומאיו"טבתוס'וע"עבאמצעעומדשהיהמכאן
במד"ר(וע"עיעו"ש[דב"ב](דיומא)ובפ"בפ"ה

אמותעשרהיהשלמהשלדארוןפ"חשמות
יעו"ש).

פ"בשםובתוספתאב'נ"גיומאעי'וכו'.מונח
שתיההאבןעלמונחהיהדהארוןבהדיאאיתא

יעו"ש וע"ע יומא נ"ב ב'.

ב'י"בהוריותב'נ"גב'נ"ביומאוכו'.המן
ובתוספתאפ"בשקליםתוספתאועי'ב'ה'כריתות
וע"עה"אפ"ושקליםירושלמיוע"עפי"גדסוטה
פמ"אדר"נאבותועי'ב'מ"זונזירב'ט'מגילה

ובברייתאיעו"שה"גפ"חדסוטהובירושלמי
מש"ככלמבוארתמצאשםבפ"זהמשכןדמלאכת

רבינו כאן.

דסוטהבתוספתאכ"זעי'וכו'.ותומיםאוריםואף
והראב"דב'.כ"דובכתובותב'כ"אוביומאפי"ג
ב'ורוה"קותומיםאוריםוהלאא"אוז"לכתב

ולדבריושניבביתשחסרוהחמשהמןהםדברים
כלוםאינושאמרבגדיםוחיסוראחדאלאאינו

יקשהבדעתהעניוליעכ"להבגדיםמחשבוןשאינו
ותומיםאוריםהוודלאכיוןוהאניחאמיולדבריו

להחשיבלמהוא"כמשיביןהיודלאפשיטאא"כ
דרוה"קשםביומאכפירש"יהעיקראבלבתרתי

וכ"מהנביאיםעלרוה"קשרתהשלאהיינו
שכתבשםביומאבתוס'ועי'שם.דסוטהבתוספתא

כ"חשמותברש"יועי'יעו"שרבינוכדעתבהדיא
יעו"שהראב"דכדעתשדעתםשםוברמב"ןל'

שםתנחומאובמדרשבהעלותךפרשתמד"רוע"ע
סיועוזהיעו"שבתרתיוכרוביםארוןשםחשיבכי

לרבינו וע"ע לקמן פ"ח מהל' כלי המקדש ה"י.

יד איתן

היהשעליהבמערבוהקדשיםבקדשהיתהאבן
בה"זובס'דיומאפ"התוי"טעייןמונח.הארון

פי"א דמנחות:



לחם שמים

מ"שעייןבמערבו.הקדשיםבקדשהיתהאבן
בעזה"י בזה בלחם שמים ביומא פ"ה:

במהנאהדברלענ"דנראהוגנזו.צוהויאשיה
לכאורהשנראהכאןאלודבריםרבינושהביא

דבריושכלוידועדינא,לעניןמזהנפקותאשאין
הזה,לזמןאולמשיחאהילכתאאיאמוריםלהלכה
מוסרולאמהדיניםדיןמהןיוצאשאיןודברים
להטפלז"למדרכואיןהצריכהוידיעהוהנהגה

שנויבמחלוקתשהדברשכןכלזה,בחיבורבהם
הוא,רקדברלאהלאהאחד,כדבריהכריעורבינו

אלא שאיזה צורך הביאו לכך:

זהבדברלרבינוישגדולשצורךליאומרלביולכן
שאנוהללומהל'בפ"ולקמןלושתפסשיטתולפי

וראויבטלה,לאהביתשקדושתבהןעסוקין
כרת,עליוחייבלשםהנכנסוכןעתה,בולהקריב

שאותןונראהשם.החולקראב"דכדברישלא
לזמןגםהמקדשביאתבהל'רבינושהביאהדינים

אלאלחודלמשיחאהילכתאמשוםולאשנאםהזה
בטלה,לאהביתדקדושתכדאמרןדס"למשום

הביתדקדושתמילתאדהךרבינודסברליומשמע
דאינגנז,במקומוארוןדס"לכמאןאזלאבטלהלא

ע"יבטלההביתקדושתגםלבבלגלהארוןלמ"ד
דבהכימסתבראהמקדשביאתלעניןועכ"פכך,

הכפורתפניואללפרוכתלמביתכתיבדהאתליא,
עלהחייבלאדילמאוכפורתארוןשםדאיןוכיון

אליבאע"ב)כ"ז(דףבמנחותכדאמרינןרחמנא,
כדילפינןלהזאותקראבעינןדמשו"היהודהדר'

לדרבנןמינהושמעהקודש,מקדשאתמוכפרהתם
הנכנסוייפטרכןנאמרובאמתהיא,טובהדסברא

בפ"וז"לרבינומ"שלפיאפי'הזה,בזמןלשם
קפידנמיוכפורתדאארוןנימאבטלה,לאדשכינה

ודוק,שפירנגנזבמקומואמרינןאיאבלקרא,
ורביםדשקליםכסתמאאתידהאנגנזכמ"דומ"ש

ס"ל הכי עיין בגמרא דהוציאו לו:

מטה אפרים

וכו'.מונחהארוןהיהשעליהוכו'היתהאבן
וז"לשפירשויצקתד"התרומהפ'ברש"יעיין

זוייתיהכתרגומופנותיוארבעעללוויצקת
היולכפרת[סמוך](מתוך)העליונותובזוייות
עליוחלקז"לוהרמב"ןעכ"לוכו'מכאןב'נתונים

וכתב דבזוייות התחתונות היו נתונים וכו' יעו"ש.

פ'חייםעץבס'ז"לאבולעפיהלמהר"חוראיתי
מרמשםפירושםלפישתמהתרומה]פ'[סוףנ"ז

אמרצ"בדףהמצניעבפ'דאמרינןמהאז"לזקנו
טפחיםמעשרהלמעלהמשאויהמוציאאלעזררבי

דמדליטונאכלוגמריוכו'קהתבנימשאשכןחייב
וכו'מלתתאתלתיותרימלעילאתלתאבמוטות
תשעהארוןמרדאמרמארוןאימאואיבעית

וכו'טונאדכלוגמיריעשרהכאןוהריטפחוכפרת
ז"לרש"יופי'קאיהוהמעשרהדמעלהאשתכח

(כמוהו)אמותג'אלאלוייםשלגובהןאיןאפילו
למטהתלויאינווארוןטפחיםי"חהרי[כמונו]

טפחשלישיםוב'טפחיםו'אלאמכתפותיהן
שבדימבוארהריויותרעשרהדגבוהאשתכח

קשהוא"כארוןשלבשלישומונחיםהארון
ז"לוהרבהסוגייא.היפךהוידפירושםלתרוייהו

בזוייותאומיירידקראדפשטיהליהניחא
ולמרליהכדאיתלמרתחתונותאוהעליונות

ובעימהךהש"סדניידטעמאוהיינוליהכדאית
גמרינןממזבחואבע"אשםוכמ"שממזבחלמילף

דמארון ליכא ילפותא אלו דבריו יעו"ש.

דפשטיהזהרזלוגילהדמיאביןולאשמעתיואני
אוהעליונותבזוייותהבדיםשיהיומורהדקרא

מנ"לאכתיפעמותיומילתמשוםואיתחתונות
שהרילתתאבסופואובראשוהואדפעמותיולומר

ר"לדפעמותיואימאוא"כזוייתיהתרגםאנקלוס
ארוןשלבשלישומונחשיהיהוהיינובזויות

בזוייותיו.



ממזבחלמילףגמראניידהכידמשוםבמ"שותו
מייתיבגמראדשםואתמהאילפותאליכאדמארון
ובארוןממזבחלמילףדבעיבתרדארוןילפותא

היאהילפותאדעיקרדמשמעואבע"אדאמרינןהוא
ממשהוליגמרהכיבתרשםוכדאמרינןמארון
וליגמרז"לופירש"ישאנימשהדילמאודחינן
לוייםשלדגובהןונמצאהמשכןשפירשממשה
הריעכ"להמזבחנושאימלוייםונילףאמותעשרה
שאניודחינןממזבחלמילףבעודבגמראלהדיא

משה וכו' ומסקינן דמארון ילפינן לה.

והואדבריםבתוספתדרכוע"פליישבנראהולכן
דהךלומרולהרמב"ןלרש"ישהכריחםדמה

והיינוכהלכתאדלאאזלאמארוןדילפינןילפותא
עצישולחןועשיתתרומהבפ'שםדכתיבמקרא

תהייןהמסגרתלעומתקומתווחציואמהוכו'
ראשיכנגדתקועותברגליםז"לופירש"יהטבעות

דמסגרתלמ"דדביןלהוקשיאוהשתאהמסגרת.
דף(במנחותהיתהלמעלהלמ"דוביןהיתהלמטה

דגמיריאותונושאיןהיואיךה')דףובסוכהס"ו
שולחןדשאניצ"לכרחךועלוכו'דמדליטונאכל

קשהשכךוכיוןאפשרדאפשרוהיכאקראדגלי
משולחןנילףלחיובמארוןבגמראיליףדמאי

הואילפותאדעיקרמוכרחודאיאלאלפטור
דהוהונמצאאמותעשרלוייםשלוגובהןממזבח
מצינמימשולחןולפ"זטפחיםמעשרהטפימידלי
שפיראישתכחאמותעשרהיודגובהןדכיוןלמילף

משוםשכןוכיוןטפחיםמעשרהטפיבשולחןאף
למרהיודהבדיםז"לוהרמב"ןרש"יכתבוהכי

ולאהדברישתקעדבשלישולמטהולמרלמעלה
וליגמרבגמראדפריךומאיוכדכתיבנאיאמר

דמשמעוכו'משהשאנידילמאודחינןממשה
לאז"לדרש"ילענ"דנראהלהילפינןלאדממזבח

רבבשםז"להרשב"אממ"שנראהוכןליהגריס
גירסתוז"להמצניעבפרקשםז"לגאוןהאי

וכו'ויפרושוכתיבמנ"לגופיהומשכןהספרים
כמוהושבטודכלכלומרע"הרבינומשהרבואמר

ז"לגאוןהאירבאבלנכוןואינובסמוךוכדאמרינן

שהואלמזבחדגמרינןדכיוןכללליהגריסלא
עשרקומתןהלוייםדאףידעינןממילאעשר

כרחךעלוכו'עליוופרשוגופיהמזבחגבימדכתיב
כרחךעלעשרקומתןהלוייםדכלוממ"שלומר
ליהגריסלאנמיממשהוליגמרדהאילומר

כלשהרימשהשאנידילמאדחינןהיכידאלת"ה
דעיקרמבוארודאיאלאבקומהשויםהיוהלויים

אכתיואולםשכתבתיוכמוממזבחהיאהילפותא
דבעילמאיתלמודאליהפריךלאדאמאיליקשה

יליףולאמארוןדילפתחזיתדמאימארוןלמילף
לה משולחן לפטור וצ"ע.

מעשה רקח

ששיגרוארגזהשמיטרבינווכו'.עמוונגנז
גםוק"לאלולדיניןעניןלושאיןמפניפלשתים

מנו חז"ל כרובים ואש שלא היו בבית שני:

מרכבת המשנה

וכ"מהשגותעייןוכו'.ותומיםאוריםואף
ה"יהמקדשכלימהל'פ"ירבנומ"שועי'ומל"מ.
חדושכינההקדשורוחותומיםדאוריםדמוכח
רוחליכאשכינהשרייתדבהעדרנינהומלתא

ותומים.אוריםליכאהקודשרוחובהעדרהקודש
חשיבוכרוביםוכפורתדארוןהכ"מכמ"שוהנכון

אתהחשןאלויתןרבנולדרך(והריבתלתרבנו
המאיריםהחושןלאבניקוראותומיםהאורים

אורים ותומים).

נרות אהרן

והג'וכו'.במערבוהקדשיםבקדשהיתהאבן
הגמ'מל'עליוהקשהמ"בדיומאפ"התוי"ט

ולדידירוח.לכלאמותעשרלודישדמגילה,
צדדיומשנירוחלכלדיל"פאיריא,לאהאמשום

משםהנ"להג'עודוכתברוחותיו.מארבעלא
והקשהקאי.הוידבמזרחדס"לכ"הבב"בריצב"א



הנ"ל,דיומאבמתני'כדבריורואהואניעליו,גם
א'במשנההנהכירבנו,עלקשהודאיומשם

שמגיעעדהפרכתעםלשמאלומהלךאמרה,
הנההבדים,שניביןהמחתהאתנותןוכו'לארון
סמוךהקטורתאתנותןשהי'מוכיחזומשנהלשון

אבןהארוןמשניטלב',משנהאמרהוע"זלמזרח,
הי'דהארוןומוכחנותן,הי'ועלי'וכו'שםהיתה
תוס'למ"שנצטרךשלאנרויחובזהלמזרח,קרוב

הבדים,באריכותנסמעשהשהי'(צ"ח:)במנחות
וכבר העיר זה הג' הנ"ל בב"ב פ"ב מ"ט.

הארוןרבנוציירפי"אבמנחותהמשנהובפי'
איןכיואףלמערב,קרובקצתמשוךאבלבאמצע
הציורנשתנהלאאםמ"ממהציורים,ראי'להביא

שמ"שדעתולהביןנוכלבידיו,רבנושציירממה
מערבי,כותלעלנשעןר"לאינובמערבו,כאן
להתאיםאפשרולפ"זהמערבי.בחציר"לאלא
רש"ידעתגםשהיאתוי"ט,דעתעםרבנודעת

אמותי'לווישבאמצע,עומדהי'שהארוןבמגילה,
המערבימחציומתחילשהאבןוהוארוחות,ד'לכל

הי'הנסהי'לאואלומערב,לצדכולוונמשך
אמותמי'וחציאמהברחבוממעטהארון

המערביות, אלא שהי' נס ולא הי' תופס מקום כלל.

להדיאהמוכיחיםביומאהמשניותללשוןואולם
מסקנתלפיבשנדייקלומראפשרריצב"א,כדעת
בבילתרילהמחלקאמאיאיירי,שנידבביתהגמ'

ובדים,ארוןראשונהמשנהותניכ"כ,ומאריך
והול"לשם,היתהאבןארוןמשניטלאמרואח"כ

דהמשנהנראהוע"כלאבן.שמגיעעדבתחילה
אלאראשון,בביתועשההי'איךג"כרמזה

שכוונהאףלארון,שמגיעעדואמרה,בזהשקצרה
להגיעכדיהבית,לאורךמעתהשהלךלמקוםבזה

המערביביתשלמחציועומדשהי'לארוןסמוך
אבןארוןמשניטלב',משנהאמרהוע"זולפנים,

גאם,כמיןבקה"קמהלךהי'ולפ"זשם.היתה
משםואח"כחציו,עדביתשללרחבותחלה
לשוןבזהומדויקארכו.חציעדביתשללארכו

יצאשהכוונהכניסתו,ביתבדרךלוובאיצא
מלשוןמוכחוכןיציאה,נקראוזהלמזרחממערב

הי"ל,ריצב"אלדעתואלועיו"כ,בה'לקמןרבנו
ללכתשהוצרךומהועיין.כניסתו,ביתדרךלוחזר
ביןלהיכנסצריך[שהיהמפניהואגאם,כמין

הבדים ולעמוד למזרח הארון].

הריצב"אשעפי"דהתוי"ט,בשםאא"ז[לפמ"ש
למ"שא"צקאי,הויבמזרחדהארוןכ"ה)(בב"ב

באריכותנסמעשהשהי'(צ"ח:)מנחותתו'
דוחקיםהיוהבדיםבמזרחכשהארוןדהריהבדים,

האאתרבנוהשמטתיבוארבפרוכת.ובולטים
הריעומד,הי'דבמערבודס"לכיוןבולטים,דהיו

לאדהרינס,דהויס"לולאובולטין,דוחקיןהיולא
בשניבולטין,דהיודס"לדידןוגמ'בש"ס.זהנזכר

אוהנ"להריצב"אכד'אחתלבארה,אפשרדרכים
באמצעדהארוןפ"י,קדושיםפ'התנחומאכד'

נשתתשממנההארוןלפנישתיהואבןההיכל,
שהבדיםח',י"חמלכיםברד"קגםועיי'הארון,

לכותלסמוךהארוןאתנתנוולאאמותעשרהיו
הבדים,שיראוכדיעדאותםהרחיקואלאמערבי

שכתבוהר"םבענין,חלוקותודעותשסוגיותהרי
היולאע"כעליו,מונחוהארוןבמערבוהי'שהאבן

סוד"הכתבע"א)(ע"בביומאובמאיריבולטים.
הבדיםאתמשויםהיומסעותשבשעתהארון,
רובןלהיותהבדיםאתמושכיןהיוחנייתםובשעת

שהארוןמשמעלפניו,ומעוטוהארוןלאחורייוצא
במשכן,מיירישהואאלאלפרכת,יותרקרובעמד

עמדאפי'ואזעשר,עלעשרהי'קה"קשמדת
הבדיםאתלמשוךיכוליםהיובאמצעהארון

הארוןשלדמקומומד'כדמשמעבפרכת,שיבלטו
אתמשניםאלאמקומו,אתמשניםולאקבוע,הוא

והבליטהבאמצע,מקומושהארוןוכנראההבדים,
מנ"א(י"דודו"ק.הבדיםמשיכתבגללהיתה

תשמ"ה)

במשכןרקהי'דבלטו,דהאלומר,נראהועתה
אמהשםשהי'עולמיםבביתואפי'הארון,שהי'



בפתחשםשהי'בפרכתשבלטונראהג"כטרקסין,
ויוצאיו,ד"הנ"ד.בסוגייןרש"יכמ"_שבאמה,

לאממילאכלל,ארוןהי'שלאשניבביתאבל
שנזכהבעתאלאהר"ם,זאתהביאלאלכןבלטו,
הארוןאתויוציאובמהרה,השלישיהביתויבנה
שובשגלהלמ"דמגלותושיחזוראוגניזתו,מבית
מהמביאאינוהר"מאבלבולטין,שיהיונזכה

שיהי' בבית שלישי (מוצאי יוכ"פ תש"ן) מ"ם].

קרית ספר

והאבןדכתיבבמערבוהקדשיםבקדשהיתהאבן
ועליהאלהיםביתיהיהמצבהשמתיאשרהזאת

קחדכתיבהמןצנצנתולפניומונחהארוןהיה
ה'לפניאותווהנחמןהעומרמלאאחתצנצנת
לפניאהרןויניחהוכדכתיבהארוןלפנידהיינו
מטהאתהשבדכתיבאהרןומטהלמשמרתהעדות
ושמןהארוןעםונגנזולמשמרתהעדותלפניאהרן

המשחה ואורים ותומים נמי לא חזרו בבית שני.

שארית נתן

המשחהשמןצלוחיתוכןאהרן.ומטההמןצנצנת
(יומא נ"ב ע"ב).



הלכה ב

ָלֶהםנְִסַּתֵּפקֵׁשנִיַהַּביִתֶׁשָּבנּוְוֵכיָוןַאָּמה.ָעְביֹוַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשּוֵביןַהּקֶֹדׁשֵּביןַמְבִּדילּכֶֹתלָהיָהִראׁשֹוןְּבַביִת
ַאָּמהֶעְׂשִריםָעְביֹוַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשָעׂשּוְלִפיָכ�ַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשִמִּמַּדתאֹוַהּקֶֹדׁשִמִּמַּדתָהיָהַהּכֶֹתלֳעִביִאם

ָּבנּוְו�אַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשּוֵביןַהּקֶֹדׁשֵּביןיְֵתָרהַאָּמהְוִהּנִיחּוְּתִמימֹותַאָּמהַאְרָּבִעיםַהּקֶֹדׁשְוָעׂשּוְּתִמימֹות
ֳעִביְּכנֶגֶדַאָּמהּוֵבינֵיֶהןַהּקֶֹדׁשִמַּצדְוַאַחתַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשִמַּצדַאַחתָּפרֹוכֹותְׁשֵּתיָעׂשּוֶאָּלאֵׁשנִיְּבַביִתּכֶֹתל

לג)כו(שמותֶׁשּנֱֶאַמרִּבְלַבדַאַחתָפרֶֹכתֶאָּלאָׁשםָהיְָתה�אִראׁשֹוןְּבִמְקָּדׁשֲאָבלָּבִראׁשֹון.ֶׁשָהיָהַהּכֶֹתל
"ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶֹכת ָלֶכם" ְוגֹו':

כסף משנה

בפרקוכו'.מבדילכותלהיהראשוןבבית
לאשנידבמקדשרש"יוכתבנ"א:)(דףלוהוציאו

ועביואמהמאה1גבוהשהיהמפניכותלאותובנו
ק'בגובהלעמודיכולהדאינהאמהאלאהיהלא

מידבכתבהכלדכתיבא"אעביהעלולהוסיףאמה
קמאבפרקהגמראדבריוהםהשכילעליה'

שניביתשבנווכיוןרבינוומ"ש:ג')(דףדבתרא
(הלכהפ"חדכלאיםבירושלמיוכו'.להםנסתפק

ר'אמרמבחוץאומבפניםמהטרקסיןאמהד')
הואהביתהיהבאמהוארבעיםדכתיבמהמןיוסי

מנארביליהאמרמבפניםאמרההדאלפניההיכל
אמהעשריםהקדשיםקדשביתאתויעשוהכתיב

ומ"שמבחוץ:אמרההדארוחבאמהועשריםארך
אלאשםהיהלאראשוןבמקדשאבלרבינו

מקדשקרידלמשכןנראהוכו'.אחתפרוכת
אלאפרוכתהיהלאראשוןבביתדאילוראשון
כותל:

אברהם יגל

עוביוהקדשיםקודשוביןקדשביןמבדילכותל
בביתדיומאפ"הרישהמשניותבפי'עייןאמה.

הואוכןאמהמ'להיותוצריךברש"יט"סשהוא[נ"ל1
ביתושלראשונהעליהקירויעדההיכלכלפ"דבמדות
אחרד'ג'ב'בדה"ירש"יכתבוכןל'רקגבוההיהראשון

כך מצאתי בתי"ט שהאריך בזה בפרק הוציאו לו ע"ש]:

הואוכןשםיו"טהתוס'והביאופרוכתשםהיה
ע"אנ"זדףשםבתוס'ועייןע"אנ"דדףשםבגמ'
ונעלםע"בח'דףבלשונותחייםעץועייןאניד"ה

פרוכתשישא'הל'יוה"כמהלכותפ"דמ"שממנו
לספקטעםליתןאלאנחיתלאבכאןאלאבמקדש

שיש להם בבית שני.

בן אריה

נ"בכו'.להםנסתפקשניביתשבנווכיוןכ"מ:
יומא דף נ"א ע"ב:

הר המוריה

ועיי"שא'ג'וב"בא'נ"ביומאוכו'.כותלהיה
מ"זדמדותופ"דא'ונ"דב'ונ"בב'נ"אביומא

וע"ע בברייתא דמלאכת המשכן פ"ז שם. יעו"ש.

הראשוןהביתכימבוארזהמלשונווכו'.עוביאם
אמהי"טאואמהכ'היההקה"קאםלהואיסתפיק

ל"טאואמהמ'היהההיכלאםלהואיסתפיקוכן
המשנהשבפי'רבינובלשוןיותרמבוארוכן

ראשוןביתבעניןכתובוכןוז"לשםבמדות
והיהעשריםורחבוששיםהיההיכלשלשארכו
אמהעשריםוהואבמשכןכמושלישיתוקה"ק

וקה"קההיכלביןהמבדילוהכותלארבעיםוההיכל
פרוכתועליהפתחבוהיהטרקסיןהנקראוהוא
כותלעוביעלשניבביתהספקלהםונולדאחת

היכלשלהארבעיםעםנכללהיהאםהטרקסין



אואמהכ"אהמערבימכותלהפרוכתרוחקויהיה
בשלישהפרוכתשפתותהיההקה"קמכללהיה

למדתמחוץהכותלעובינתנוולפיכךבצמצום
נ"בדיומאובש"סהיטיביעו"שוכו'וקה"קההיכל

בוהכריעולאטרקסיןאמהנתןא"ראיתאא'
מ"טרבינאלהמתקיףכלחוץאיכלפניםאיחכמים
טרקסיןאמהידעינןולאוכו'דכתיבמשוםאילימא

מהנילאודילמאארבעיםמהניואיעשריםמהניאי
כותליםקחשיבוחללהארבעיןמהניולאעשרין

חשיבכותליםדקחשיבהיכאדכלתדעקחשיבלא
איכלפניםאיקדושתיהאלאוכו'דתנןלדידיהליה

א'ג'דב"בברש"יועי'היטיביעו"שוכו'כלחוץ
ביומאברע"במבוארוכןהש"סכמסקנתשכתב

לשוןאמנםדש"ס.כס"דתפסורבינוובמדות
לשוןהוא(וכןבמרןשהובאדכלאיםהירושלמי
אםהואדהספקמשמעה"א)פ"הדיומאהירושלמי

בקרבןועי'הארבעיםבכללאוהעשריםבכללהיה
כמסקנתס"להירושלמידגםשפי'שםהעדה
(ועי'היטיביעו"שמוכרחאינואבליעו"שהש"ס
מ'א'נ"בדיומאברש"ישהגיהשבמרןבהג"ה
הב"חובהגהתא'ג'ב"בועי'יעו"שמאהבמקום
מהדיומאבפ"השמיםלחםבס'עודועי'כןשהגיה

שהאריך בזה לקיים גירסת רש"י שלפנינו).

נראהוז"למרןכתבוכו'.ראשוןבמקדש
ראשוןבביתדאילוראשוןמקדשליהקרידלמשכן

רבינומדבריאבלעכ"לכותלאלאפרוכתהיהלא
דגםמבוארו'בס"קשהבאתיהמשניותבפי'

וכמוהפתחכנגדפרוכתהיהראשוןבמקדש
בברייתאמבוארוכןלעיללשונושהעתקתי

א'בהלכהלעילשהבאתיבפ"זהמשכןדמלאכת
ראשוןבמקדשדהיהא'נ"דביומאמבוארוכן

א'נ"זבתוס'ועיי"שיעו"שפתחכלנגדפרוכת
כאןרבינודבריוא"כהיטיביעו"שוכו'אניד"ה
א'צ"חמנחותברש"יוע"עכפשוטםויציבאמת

כלימהל'פ"הלקמןוע"עוכו'בפרוכתבד"ה
עבודתמהל'ובפ"אשםומש"כהי"אהמקדש

דאותומרןלשוןליישבישומ"מה"איוה"כ

היהרקלק"קקדשביןלהבדילבאלאהפרוכת
כאןשמיםלחםבס'ראיתי(שובבעלמאלצניעותא

שהרגיש על מרן בזה).

ויקח אברהם

וכו'.הקדשביןמבדילכותלהיהראשוןבבית
נ"ב עץ החיים בלשונות ד"ח ע"ב.

יד איתן

וביןהקדשביןמבדילכותלהיהראשוןבבית
אלאשניבביתכותלבנוולאכו'הקדשיםקדש
לאראשוןבמקדשאבלכו'.פרוכותשתיעשו

שנאמרבלבדאחתפרוכתאלאשםהיתה
רבינודמ"שהכס"מוכתבלכם.הפרכתוהבדילה

אחתפרכתאלאשםהיתהלאראשוןבמקדשאבל
בביתדאילוראשוןמקדשקרידלמשכןנראה

שהשיגוראיתיכותל.אלאפרכתהיהלאראשון
מפירש"ידמוכחצ"ח)(דףבמנחותבה"זבס'עליו
היהראשוןבמקדשדגםנ"ד)(דףוביומאשם

ראשידויראוקראמוקידהריהדביראצלפרוכת
בפרוכתדוחקיםדהיוראשוןבביתדכתבהבדים

דבריואצליהיו.דשתיםשםומשמעובולטין.
הקדששביןבהבדלהקאידאיהונכוניםהכס"מ
וכמוראשוןבביתהיהבכותלודאיוזהלקה"ק

דב"בפ"קבגמ'וכ"מרבינודבריבתחלתשמבואר
מבוארע"ב)נ"א(דףביומאמפירש"יוגםג')(דף
ופירש"ינ"ד)(דףדיומאלההיאדמיולאכן.

איירידהתםפרוכתשהיההבה"זשהביאדמנחות
רמזתרומהבילקוטוכ"מדקה"ק.הכותלבפתח
ופתחכותלשלמהשעשהק"קבביתשהיהשס"ז

בפתחהיוצאיםהבדיםמפניננעלוולאודלתות
והפרוכת היתה פרוסה בפני הפתח ע"כ:



לחם שמים

דברישהביאבכ"מעייןכותל.היהראשוןבבית
זהעליו"טבתוס'שהשיבמהולעניןרש"י,

בפ"השמיםבלחםמזהעייןכאן,המגיהוהעתיקו
והוכחתיבס"ד,בזההארכתישםמ"א,דיומא

מהוכלמאד,נכונהשהיארש"יכדעתבמישור
ותמצאעליועמודממש,בואיןיו"טבתוס'שטען

דברים נכונים בעזה"י:

בנוולא[וכו']להםנסתפקשניביתשבנווכיון
פ'בתוס'מזהעייןפרוכות.שתיאלאכותל

הוציאו למה לא עשו פרוכת אחת שעוביה אמה:

פרוכתאלאשםהיתהלאראשוןבמקדשאבל
קרידלמשכןנראהכ"מבעלהרבכתבאחת.
עכ"ל,פרוכתהיהלאראשוןבביתדאילומקדש

היהדודאיכמשמעןרבינושדבריצורךואין
בדבריהואמלאומקראראשון,בביתגםפרוכת
בהדיאאיתאנמיוהכיהפרוכת,אתויעשהימים
פרוכתהתםדהויע"א)נ"ד(דףדיומאבגמרא
וכברברורוזהצדדיה,משניהיהוהכותלדבבא
הרבעללתמוהשישהמשנה,בפי'שםזהזכרתי

בעל כ"מ ז"ל בזה:

מעשה רקח

הקדושמרןפי'וכו'.ראשוןבמקדשאבל
היהלאראשוןבביתדאילומקדשקרידלמשכן

רישרבינומ"שע"פוהיינוע"ככותלאלאפרכת
אמרונ"אדףביומאגםמקדשלמשכןדקריפ"א

ה"מלךאמריורבנןלכםהפרכתדוהבדילהאקרא
אמההוהדלאכיוןשניבמקדשאבלבמשכן
דוהבדילהמקראשהוכיחורבינוע"כוכו'טרקסין
מוכרחבגמראשאמרוהפסוקשהואהפרכת

ידכתבבהגהותאמנםכמבוארקאמרדבמשכן
מרןדבריעלשכתבמצאתיז"למפאנולהרמ"ע

קאמרראשוןבמקדשדדוקאלומרונראהוז"ל

ביתבפתחפרוסהשהיתההפרכתעלוכוונתו
ופי"אדיומא[פ"ה](פ"ד)כדאיתאהקדשיםקודש

נוגעיםהיולאיכולדהבדיםשהאריכודמנחות
דףהתםאיתאוהכיעכ"לוכו'ויראות"לבפרכת

היולאיכולהבדיםויאריכודתניאמנלןובדיוצ"ח
ופי'וכו'החוצהיראוולאת"לבפרכתנוגעים
קודשביתבפתחפרוסההיתהפרכתרש"י

דהאמחיצהמשוםולאבעלמאלצניעותהקדשים
לוקמאתימאוכיראשוןבמקדשהואיטרקסיןאמה

שנידמקדשלמימרליכאפרכתדהוושניבמקדש
ראשוןבמקדשדקראועודוכו'ובדיםארוןהוהלא

פ'שאמרודבביפרכתשזהוונראהע"ככתיב
ג"כהקשהוכןשםרש"יפי'וכןנ"דדףלוהוציאו
גםעיי"שח'דףבלשונותיוז"לאבואלעפיאהר"ח
וז"לכתבדמדותפ"דהמשנהבפירושרבינו

הואהקדשיםוקודשההיכלביןהמבדילוהכותל
אחתפרכתועליופתחבווהיהטרקסיןהנקרא
למ"שקרוביםשדבריועיי"שוכו'ספקלהםונולד

בההיאהמשנהבפירושגםממ"שבחיבורוכאן
פרכתבוהיהראשוןמקדשוז"לפי'הנ"לדיומא
ועודוכו'ספקמפנישתיםהיושניובמקדשאחת

ראשוןבביתכיוכו'מדותבמסכתבמקומוזהנבאר
ע"כאחתפרכתאלאשםהיהלאארוןשםשהיה

שגםוסבוררש"יכפי'מפרשהואשגםהרי
אישתמיטתיהז"לומרןפרכתהיהראשוןבמקדש
כל זה.

הנ"להסוגיאביאורחובתעלינוחלשעדייןאלא
אבלבמשכןמיליהנילךאמריורבנןשאמרו
הוהלאראשוןדבמקדשדמשמעוכו'שניבמקדש

אמהדכלפימבוארהואהתירוץאמנםכללפרכת
דוהבדילהקראקאידעליהכןדאמרוהואטרקסין
קנ"אדףז"לישראלעבודתבס'וכ"מוכו'הפרכת

עסקינןבמאידפריךנ"בדדףההיאתתפרשוכן
ע"כוכו'פרכתהוהמיראשוןבמקדשאילימא
לצניעותאלאהוהלאהפתחשכנגדפרכתמשא"כ
קראדקאמרגמורפרוכתמקרילאבעלמא

בפ"הרבינודבריהןוהןוכו'הפרוכתדוהבדילה



ומגביהרבינושכתבדאמהי"אהל'המקדשדכלי
שםשגםצ"לשלפ"זז"למרןכתבהפרוכתאתלו

התוס'ולמ"שכמבוארתמוהוהואע"כפרוכתהיה
דודביתבס'עייןמרןדבריעלדתמידפ"זיו"ט

נר"ו שצדקו דבריו:

מרכבת המשנה

בברכתועייןכ"מעי'וכו'.ראשוןבמקדשאבל
הזבח מנחות דף צ"ח.

משרת משה

פרכתאלאשםהיתהלאראשוןבמקדשאבל
דבמקדשרבינודמ"שמרןכתבוכו'.בלבדאחת

הכריחודמיקשהולכאורהעליו.יעויןוכו'ראשון
יוםעבודתמהל'בפ"דלקמןשהריכךלפרשלמרן

הפרוכתמצאגופיהרבינוכתבא'בדיןהכפורים
כרחיךועלוכו',הקדשיםלקודשנכנספרופה
שהואעדאומרהואשהרימדברראשוןדבבית

ג"ככמ"שארוןשםהיהלאב'ובביתלארוןמגיע
היהראשוןדבביתסוברשהואנמצאשם.רבינו

איןמפסיקכותלשםשהיהומפניאחתפרוכת
משוםלאודהאפרוכתנותניןהיודלאלומרהכרח

שהביאומהבעלמא,לנויאלאאותהיתנוהבדלה
דכתיבלכםהפרוכתדוהבדילהמקראראיה

דומייאלזכרעושיןדהיולומרהיהבמשכן,
דמשכן.

בהל'רבינודמ"שמרןבעדולתרץלמימרוליכא
נכנספרופההפרוכתמצאהכפוריםיוםעבודת
עדשסייםומהשניבביתהיההקדשיםלקודש
אפשרדהיכידווקא,ראשוןאביתלארוןשמגיע
ופשטדמסתימתכיוןבהכירבינודברילפלוגי

הפשט,לשנותהכריחנומיהכימשמעלאהדברים
ומזהכתבב'בדיןפרקבאותושםשהריגםומה

הריוכו',הזיותח'הארוןכנגדהפרוכתעלממנו
ג"כהיהראשוןדבביתליהדמשמעלהדייאמוכח

דביתהואדהחילוקדהכא,הלשוןוכדפשטפרכת,
ותובלבד,היתהאחתראשוןובביתפרוכותב'שני

נותניןהיומ"מראשוןבביתכותלשהיהדאע"ג
נכנסיןשממנוגופיהבכותלשהיהבפתחהפרוכת
ז"ללמרןהכריחומיאפואוא"כהקדשיםלקודש

לפרש דברי רבינו דהכא במשכן מיירי.

דמרןה"י,הישיבהמחכמיהמיוחדאחדליותירץ
פרוכתהיהראשוןדבביתומודהדאזילפשיטאז"ל

כמהדהריהקדשיםקודשוביןהקודששביןבפתח
יוםעבודתבהל'שםרבינוהזכירהפעמים

נפקדהכאאלאקאמינאומכירהוביודעההכפורים,
אלאהיהלאראשוןדמקדשרבינומ"שואשכחדק

הפרוכתדוהבדילהמקראראיהוהביאפרוכת
היאדקאמרפרוכתדהאיהרבדס"למינהמשמע

במקוםהקדשיםקודשוביןהקודשביןלהבדיל
הפתחפרוכתוהיאקאמרראשוןאביתואיכותל,
שייךלאהכפוריםיוםעבודתבהל'מ"שוהיינו

ביניהםמבדילעצמוהכותלהריהבדלהבהלמימר
בלא"הדהאהבדלהקרילאהפתחושלשפיר,

קאדאמשכןלפרשהוכרחלכןזה,בכותלמובדלים
נקטלאולכןלהבדיל,היתהדהיארבינומיירי

דאלומרןמ"שוהשתאראשון,בביתאבלבלישנה
היהדלאלמימרלאופרוכתהיהלאראשוןבבית
אלאלהבדילפרוכתהיהשלאפי'אלאכלל,

בפתחשנותניםפרוכתהאיאבלמבדיל,הכותל
עבודתבהל'רבינווכמ"שקאיכדקאיראשוןבבית

הגיעוע"כמרן,בהמייריקאולאהכפוריםיום
במקוםקיצרמרןדלפ"זואףחן,חכםפידברי
ושבקיהכן,לומרכרחךעלמ"מלהאריךלושהיה
דוחקשנסבולומוטבאנפשיה.ומוקידחיקדאיהו

זה כי היכי דלא יעמדו דברי מרן בתימה.

פר"חלהרבוראיתיעיניאתה'האיררבזמןאחר
עבודתבהל'רבינועלבחי'חייםמיםבספרוז"ל
מצאוז"לרבינוע"דשכתבשםהכפוריםיום

האימייריראשוןבמקדשאיפרופה,הפרוכת
פ'וכדאיתאדבביפרוכתהוידקאמרפרוכת



וסמךבכאןקיצרמיירישניבמקדשואילו,הוציאו
הוו,פרוכתדב'הבחירהדביתבפ"דשכתבאמה

פרוכתב'דהווכתבלוהוציאופ'יו"טובתוס'
כתבאתאעבודהלןלאורוייוהכאספיקא,משום
והנהעכ"ל.לעתידיהיהשכןלפיאחתפרוכת
האוכו',בכאןקיצרמיירישניבמקדשדאימשמע

קאמר,ראשוןבמקדשכרחךדעלאפשרלא
שניובביתוכו',לארוןמגיעשהואעדשםמדכתב

וא"כלעילא,שהוכחנווכמוארוןשםהיהלא
הויפרוכתוהאיהרבשכתבראשוןכצדנקטינן
תירוצאלהאיסייעתאוהיינודבבי,פרוכת

נשיםדאמריע"אק"ודףבכתובותועייןשהבאנו.
הביתבדקמקדשישכרםנוטליםבפרכתהאורגות

והקשהעשויות,בנייןתחתופרכותהואיל
ותירץהלשכהמתרומותדשכרןקתנידברייתא

שכנגדבפרוכתז"לרש"יופי'בדבבי,התם
אבלבנייןתחתואינםעבידידלצניעותאהפתחים

היכלביןהמבדילותפרוכותכגוןבנייןצורךכל
אמהבמקוםב'במקדששהיוהקדשיםלקודש
וכןעיי"ש,הביתבדקמקדשינעשווכו'טרקסין

בדיןשקליםמה'בפ"דהכיוכתבחילקגופיהרבינו
מרןודברירבינודברימיושביםובזהעיי"ש,ב'

ז"ל וכמבואר.

נרות אהרן

דאילוראשוןמקדשקרידלמשכןנראהבכ"מ,
פלאע"כ.כותלאלאפרוכתהי'לאראשוןבבית
הי'ועליולקה"ק,לכנספתחשםהי'ע"כהלא

פרכת גם בבית ראשון, וכן מפורש ביומא נ"ד.

צרור הכסף

כ"ממרןודבריב'דיןהבחירהביתמה'פ"ד
ז"ל.

ואחורפניםכתובהוהיאעפהמגילהראיתיראה
האמתאדניעלמיוסדיםליכתבניתנושל"ופני

שאתביתרועכשיולשעברהייתימכירווהצדק
קולוואתגדלוואתכבודואתהראנוהןעזויתר

ומשברהריםמפרקברזלארשארשושמענו
דרבינאס"דדאיךלשאולשהקשהע"מסלעים

מכ'היהטרקסיןאמהאילחכמיםלהודמספקא
מלחוץאימלפניםאיהכריעולאדהאממ'אואמה

בפרקכדאיתאכלחוץאיכלפניםאיומדקאמר
אחיבמכתבכתבע"כאשרישדב"ןלוהוציאו

דמדקאמרס"לרבינאדלעולםהשלםהח'ורעי
שלמההקדיששלאמשמעאמהך'הדבירולפני
מ"טפריךהכיומשוםאמהעשריםכ"אלק"ק

כללס'מקוםכאןאיןכינסתפקודמהכלומר
דילמאדקאמרמשוםואימק"קדלאודפשיטא

כלפניםאימפרשרבינאולעולםחשיבדוקאכללא
מקומיאתמכיראניכי(ועם)[ואם]כו'קדושתיה

בענותנותיהזהוכלדבריועללהשי'כדאיואיני
אשרצריךאניוללמודהיאדתו'קאסמיכנאדמר
כההידבידיהבאמןואקחאכלאלאשפתיע"כ
שדקדקתהמהדעלואומרהרבהואםמעטאם

קדושתיהאידמשמעבכ"ףכלפניםאימדאמר
פריךמאיכןואםמלפניםאידאל"כוכו'כלפנים

רבינא לעד"ן דהוא דקדוק.

ודאיבהאס"להכירבינאדלעולםמ"שעלאך
מאיכןדאםהכילומרדא"אמסתפינאולאאמינא

ך'מהניולאמ'מהנילאודילמאדקאמרהאי
זואמהאיהיינושנסתפקודמהמורהזהדלשון

וכתבס'והביתדכתיבכיוןמך'אומ'ממידתהיה
ך'היאאמהמחיצתדהיינוהדבירולפניהקודשמ'

מהנילאהמניןמןאינוזודאמהדלמאמקשהע"ז
ס"לרבינאאיאבלוכו'וכדתנןך'מהניולאמ'

לאק"קאוהיכלאקדושתאיהיינושנסתפקודמה
קו'לפחותדהאמידיולאמהנילאודלמאהול"ל

קו'אחרבגמ'דקאמראלאמאיועודהואמ'דהני
עכשיודעדדמשמעוכו'קדושתיהאלארבינא
מך'אומ'ממדתזואמהאילהומס'דס'עסקי'

אלאתי'וכו'מ'מהנילאודלמארבינאוכשהקשה
איאלארבינאשהביןכמולאולהודמס'מאי



ורעיאחילפניךאניאומרומעתהוק"לקדושתיה
בתוככיהנעימיםפניךלראותקדםכירחייתננימי

לפניךלערוךתובב"אקדישתאקרתאירושלם
טוביםדבריךבודאיכיתכונתךעדלבאמשפט

לס"דירדתילאדבריךקצורמפניאךונכוחים
מהעלהמדורהוהגדלתשהוכחתניבמההרחבה

ומהוז"לז"להר"םלשוןעלבענייענישהקשתי
ומיכללק'כאןאיןז"להרמב"םבדברישהק'
ס"להכיז"להרמב"םגםוהלאוכו'ליכאחיתנך
עניךעשולפי'שכ"כך'ממדתהיהטרקסיןשאמ'
כיופלאהפלאובעיניהראשוןבמכתבינגדךישירו

שהרמב"םלומרלבוימלאנוהואואיזהזההואמי
זהוכיובפר'ך'ממדתאינוטרקסיןשאמהס"ללא
וכו'עשולפי'ז"להר"םכתבדבפי'שבכתבתו'

הקשתילאואניורעיאחיאתהגםשכתבתוכמו
ממדתהיהאיהיינושנסתפקושמהמ"שעלאלא

ואמהאמותי"טאםכיהיהלאק"קכןואםך'
ע"זשנסתפקווכיוןוכו'מ'ממדתאוך'טרקסין

בש"סדהאותמהנימס'לצאתך'ק"קעשולפי'
מ'אוך'ממד'היהאםזהעלנסתפקודלאאמר
חשיבקאהללואמהס'הכיומשוםמהנילאדהא
היאקדושתוזואמהאיהיינושנסתפקומהאלא
דלעתידמודודכ"עולעולםכהיכלקדושתואוק"ק
מאיכןואםכללס'ליכאמ'אוך'ממדתהיאאם
ולפי'ממדתהיהאינסתפקוז"להר"םדכתבהאי
שהירושלמיואףזהמס'לצאתוכו'ך'ק"קעשו

שנסתפקודמהבהדיאמשמעז"למר"ןשהביא
וכמ"שממ'אוהיהך'ממידתזואמהאיהיינו

דידןתלמודהניחאמאיצ"עמ"מז"להרמב"ם
ופסקקדושתי'עלאלאע"זנסתפקודלאדאמר

הכירבינאשאפילודבריךשלפיוכ"שכירושל'
ממדתהיהאםולאוכו'קדושתיהעלדנסתפקוס"ל

ז"להרמב"םכתבלמהק'כןאםמ'אוך'
לאזהדדברממ'אוך'ממדתהיהאםשנסתפקו

עלהיינושנסתפקודמהאלאכללבעולםנמצא
דדוקאכנראהיתירהאמהעשוזהועלקדושתי'

טרקסיןואמהחללאמותמס'הביתעשוב'בבית

שנסתפקוומהמהנילאהיהבראשוןאפילווהא
עלמיתהלחייבוכק"קאיקדושתיהעלהיינו

קדושתיהדילמאאוטרקסיןבאמהשםהנכנס
בהיכל ובלאו.

כןגםשהירושלמישכתבתע"מיפלאבעיניגם
שהס'דס"לאלאבקדושתיהדנסתפקוס"להכי

ק"קאמהך'דמדקאמרמקראותב'מכחלהםנולד
והאוכו'קחשיבחללדקאמרומ'קו'ואילךומשם

כלפניםאומ'ביןחלוקדישהנ"לדבריךכפי
קדושתיהעלמשמעדכלפניםמלפניםלאומר

מבחוץאוהואמלפניםהמידהעלמשמעומלפנים
ככתו'רבינאבהבנתאחרתדרךלךבחרתזהועל

כךהירושלמישלשוןכיוןכןאםלעילומפורש
להדיאמשמעמבחוץאומבפניםאימהטרק'אמה

אוך'ממידתהיאאםהיינושנסתפקודמהדס"ל
מהזואמהלומרהי"לדאל"כקדושתיהעללאממ'

דכונתודאיאלאוצ"עכלחוץאוכלפנים
המידהעלהיינושנסתפקודמהכמ"שהירושלמי

ותוכירושלמיפסקהיאךהרמב"םעלקשהכןואם
לא מידי.

וביהמיניהז"ללרש"ישהקשתימהעלכתבתעוד
מותריןהםקשיןכהונהדבגדידכיוןפ"ידביומא

ומותריןקשיםפי'די"טבספ"קואילובלבישה
דמצאתוכתבתהתירלאללבישהואלולישיבה

אפריוןש"אבסימןז"להרב"ילידמסיעתנא
בשבועלידמסייעתנאמצאתיאניגםנמטייה
בפ"קשםי"טמסכתעלהלכותבחדושישעברה
מהעלעיניפקחתיזהעלאךיע"שבצ"עוהניחו

בכלאיםמיירידיומאדההיאותירצתישכתבתי
ע"זמדרבנןאםכיאינןכהונהשבגדיכיוןדרבנן
וז"לוכתבתדקשיןמטעםבלבישהאףהתיר'

ז"לשרש"ידעתיךעלכשעלהמעיק'עליךותמהתי
כשבאתולבסוףסברתמהבלבישהאףמתיר
וברנגרצריכיםדבריךהיוע"כמ"סדבריולתרץ

אךהאיכותורביהכמותקטניהןהןכילהבינםנגר
לעניותנראהריהטאלפוםבהםמביןשאנימהכפי



בדבריעיינתשלארבהמודעאדמכאןדעתי
כפידהאהגחליםעלכחותהאלאהראשונים

דעתיךעלכשעלהמעיקראכתבתאשרהזההלשון
לאשאנימזהנראהבלבישהאףמתירז"לשרש"י

אלאבלבישהאףמתירז"לשרש"ידעתיעלעלה
ברורשפתיבעונייואנילבסוףמשא"כמעיקרא

כיוןכהונהבבגדיס"לז"לרש"ידלעולםמיללו
קשיאלאזהכלועםבלבישהמותריןהםדקשים

בישיבהאלאמתירדאינובי"טשפי'במהמידיולא
ונוזטווידאוריתאבכלאיםמייריטובביוםדהתם

קי"לוהאכהונהבבגדידמייריביומאהכאאבלכו'
שנראהוכמומדאוריתאכלאיםאינןכהונהדבגדי

כלאיםאלאואינותצוהבפרשתהחומשמפי'
בלבישהאףמותריןהםדקשיןכיוןזהעלמדרבנן
אינוהצעהדאיסורדכיוןשםז"להתוס'וכמ"ש

ואוקימינהדוןכןאםגזורלאבקשיןמדרבנןאלא
וכמוכהונהבבגדיז"לרש"יפי'דכןבאתרין

שביארנו.

אסי'דלאעדמעיקראקשהועודוז"לכתבתעוד
פריךמאיהםקשיםכהונהדבגדידגמ'אדעתי'
כלאיםשאניכו'דתניאכלאיםמשוםליהדתיפוק

שנכנסכגוןאמרלאלמהוהקשינוע"כדאורייתא
ריקניתביאהעלמיתהחייבדאינומשופשבדרך
ב'תירץלימעכ"תותירץכו'פניםאלפניכמ"ש

אבלבק"קאםכינאמרלאמשופשדרךכיוז"ל
עלדהתםדכיוןוק'מלקותחייבעניןבכלבקדש

עלמיתהשחייבליהותיפוקוראיהעסקינןק"ק
עלאלאמיתהחייבדאינו[וודאי](וידו')ריקנית

דאםתירץלאאמאיכןאםהיכלעלולאק"ק
שעיילהיינוריקני'בביאהבק"קמיתהחיובמשום

בהאלאאומלקותחייבכתיבאםליומהבמשופש
לרש"ידהאתלונותיךעלילאאךלךמודינאודאי
מדאוריתאכלאיםאינןכהונהדבגדיצ"לכןז"ל

קשהז"לולרש"ישכתבתיוכמותצוהבפר'וכמ"ש
ומימדאוריתאכלאיםשאנילימאבגמ'פריךדמאי

להביןנבאאבאומעתהבעדי.יליץבעדושיליץ
בפ"בז"להר"םעללתרץשכתבתבמהלהשכיל

דסותרנראהז"למרןמ"שדכפימקדשמביאת
והנחתיבאורךשכתבתיוכמווביהמיניהז"להרב

נראהוז"לאליבאתשובתךזהעלבצ"ע
וז"לשבספריהבריתאדבריתפסז"לשהרמב"ם

במיתההכפורתאלפניכיצדהאכו'לפרוכתמבית
כר"יאתיאכימשמעהבריתאמדבריכיואףכו'

לאז"להרמב"םמקוםמכלז"לק"אבעלוכמ"ש
כהלכתאדלאכר"ילבריתאלהלאוקומיליהניחא

כפי'כר"יס"לשהבריתאואףכחכמיםדהלכה
שמביתכרבנןס"ללהלכהמקוםמכלהמקרא
במיתההכפורתפניואלבמיתההואלפרוכת
מיוהנהכאןעדק"קכלאלאדוקאלאודקאמר

הגדולבמחניךואשכונהאעופהכיונהאברלייתן
משמשאלעמודבהשצביוניארץה'בהרוהקדוש
בהתרדעכוכיפיולנשקלשמשאומטולאלטולא

הדבריםלהביןכדיבפניםפניםעמךלפלפלוגם
דפריךרבעיוןליצריכיןהזאתלעתכיבורייןעל

ורעיאחימ"שמלבדכיוידיעתיהשגתימקוצר
מכלכר"ידאתיאנראהכיאףהבריתאשלשון
הואזהכלכו'דוקאלאוהכפורתואלפניכו'מקום
הנהכיהרואהשיראהוכמובעוני,נכוןואינודוחק
ביןכר"ידאתיאכשמשברורהבריתאשפתידעת
אלפניאלאאינומיתהלחיובביןהמקראבפי'

כדקאהמחילהאחריעליךתמהניועודהכפורת
אפשרדאיךשכמותךלאדםוכדקחזייאות

ניחאולאכו'הבריתאדבריתפסז"לדהרמב"ם
ליהסבירהאלאכהלכתאדלאכר"ילאוקומאליה

ר"יספרישסתםקי"לוהאכו'כחכמיםלברייתא
מספרלאיןמקומותובכמהבעירוביןוכמ"שהוא
ליהניחאלאז"לדהר"םאס"דהיאךכןואם

כחכמיםאלאכהלכתאדלאכר"ילבריתאלאוקומי
שר"יאחרלאאוכהלכתאהיאאםבכךדמה

מהעלב'תירוץכתבתעודכו'לבריתאאמרה
הכתובמ"שגביביומאתירצולאלמהשהקשית

א'חסרשאםנאמרלמהביה"ךהאמורימותולא
(אב"גכו'ליהותיפוקופריךמיתהחייבמסמניה

ועיין בט"ך דקע"ה ע"ג יע"ש).



ציוני מהר"ן

שבנווכיוןכו'מבדילכותלהיהראשוןבבית
היההכותלעוביאםלהםנסתפקשניהבית
בכ"מעי'כו'.קה"קממדתאוהקודשממדת
מירושלמיזהלהביאשהוצרךתמוהיןמאודודבריו
דףביומאשםדילןבש"סגםמוזכרהזהוהספק

מהנילאדדילמאזהשםדחיורבינאע"אנ"ב
כותליםחשיבקאוחללאארבעיןמהניולאעשרין

רבינושכתבהספקטעםאבלע"ש,חשיבקאלא
איכלפניםאיקדושתיהשםבגמראכדמסיקהוא

לאמגמ'נובעיןרבינוודבריע"ש,כלחוץ
מהירושלמי:

קרית ספר

קדשוביןהקדשביןמפסיקכותלהיהראשוןבבית
הקדשביןלכםהפרכתוהבדילהדכתיבהקדשים

בניןכותלהיההמקדשדבביתהקדשיםקדשובין
עוביהיהאםנסתפקושניובביתפרכתבמקום
הקדשיםקדשממדתאוהקדשממדתהזההכתל
אוירביניהםלקלוטפרכתשתיעשוולכך

המחיצה.

שארית נתן

היהלאראשוןבביתדאילודבריו.בסוףבכ"מ,
נ"דביומאאי'(דהרימובן.אינוכותל.אלאפרוכת

רבינווכ"כהכניסהבפתחפרוכתשהיתהע"א
בהרחבה בפיהמ"ש למדות פ"ד מ"ז).



הלכה ג

ַאּמֹותֵׁשׁשּגַֹבּהָּבנּורּומֹו.ִמַּדתָהיְָתהְוֵכןֵמָאה.רּוםַעלַאָּמהֵמָאהַעלַאָּמהֵמָאהָהיָהּגֹוָלהְּבנֵיֶׁשָּבנּוַהֵהיָכל
ְׁשֵּתיּגַֹבּהַּגָּביוְוַעלַאָּמהֶׁשַּבִּתְקָרהַהִּכּיּורְורּוםַאָּמהַאְרָּבִעיםַהַּביִתָּכְתֵליְורּוםלֹו.יְסֹודְּכמֹוָסתּוםָאטּום
ּוַמֲעזִיָבהַאָּמה.ִּדיְלָפאֵּביתַּגֵּביֶׁשַעלַהִּתְקָרהָוֳעִביִּדיְלָפא.ֵּביתַהּנְִקָראְוהּואַהֶּדֶלףּבֹוֶׁשּיִָּכנֵסָּפנּויַאּמֹות
ִּדיְלָפאֵּביתּגַֹבּהְוַאָּמַתיִםִּכּיּורַאָּמהּגַֹבּהּוְבגַָּגּהַאָּמה.ַאְרָּבִעיםְּכָתֶליָהּגַֹבּהַּגָּביוַעלְּבנּויָהַוֲעִלּיָהַאָּמה.ּגַֹבּה

ַהַּמֲעֶקהַּגֵּביַעלַאָּמהָּגְבהֹוַסיִףְּכמֹוַּבְרזֶלֶׁשלְוַטסַאּמֹותָׁש�ׁשַהַּמֲעֶקהְוגַֹבּהַמֲעזִיָבהְוַאָּמהִּתְקָרהְוַאָּמה
ָסִביב ְּכֵדי ֶׁש�א יָנּוחּו ָעָליו ָהעֹופֹות ְוהּוא ַהּנְִקָרא ָּכֶלה עֹוֵרב. ֲהֵרי ַהּכל ֵמָאה ַאָּמה:

חזקבכותלטוחאלאבתקרהכיורהיהולאהצהירולאהאירלאא"אהכיור.ורוםהראב"דהשגות
מרזבותכמודילפאביתואמתיםההיכלבכותליהתאיםשבגגותמיםיכנסושלאכדיוכיורבסיודמבפנים

קבועות בכותלים ובולטות לקבל דלף התקרה ולשופכו לחוץ ואיך אפשר להיות מ"ש ועדיין לא הגיע לתקרה:

כסף משנה

ק'הכלהריעדוכו'הגולהבנישבנוההיכל
ובהשגות.ו')(משנהדמדותד'בפרקמשנהאמה.
שהמנהגאומרואניוכו'.הזהירולאהאירלאא"א

גגלעשותהשריםביתבבניןתוגרמהבארץ
טבא"ןהנקראוהואבציוריםמצוייריםמנסרים
מגוליתשהיאהעיקריתהתקרהממנוולמעלה

תקרהאותהוביןהטבא"ןביןוחללהשמיםלאויר
העיקריתתקרהאותהתדלףלפעמיםואםהעיקרית

נקראולכךהטבא"ןגביעלחללבאותוהדלףירד
והיהכיורנקראוהטבא"ןדילפאביתחללאותו

המשנהבפירושבעצמורבינוכתבוכןאמהגובהו
קירוייםשנילביתלעשותבבניינםאצלםנהוגהיה

מעטשניהםביןונותניםמחבירולמעלהקירוי
שםעלהדילפאביתהחללאותווקוריםהרחקה

המיםיעמדוהעליוןהקירוייטיףשאםכדיהדלף
באותו החלל:

אמותששהאוטםבמשנהפירששמעיההר"רודע
חומהאטוםבבניןאמותששמהארץגבוההמפתן
שמהםבאולםהיומעלותלומרוצריךסתומה
בהןלירדבהיכלומורדותהמפתןעלעולים

הואהאוטםשאםמפניוטעמועכ"ל.מהמפתן

בכלללמנותולתנאהיהלאבקרקעהמובלעהיסוד
בניןהואאוטםשםפירשרבינואבלההיכל.רום

מעמידיםועליויסודהקרקעבגוףשבוניןאטום
מובלעכולוהיהשהאוטםנראהעכ"להכתלים
בדבריולדוןוישלויסודכמוכתבוכאןבקרקע.

2בקרקעמובלעהזההאוטםהיהשלאשסוברלומר

וכדברי ה"ר שמעיה:

אבן האזל

הכיורורוםוכו'הגולהבנישבנוההיכל
פנויאמותשתיגובהגביוועלאמהשבתקרה

שיכנס בו הדלף והוא הנקרא בית דילפא וכו'.

ולאהאירלאא"אהכיור,ורוםהראב"דהשגת
חזקבכותלטוחאלאבתקרהכיורהי'ולאהצהיר

שבגגותמיםיכנסושלאכדיוכיורוסיודמבפנים
כמודילפאביתואמתיםההיכלבכותליהתאים
ולשופכוהתקרהדלףלקבלובולטותמרזבות

לאועדייןשכתבמהלהיותאפשרואיךלחוץ,
הגיע לתקרה.

כדבריהרמב"םשדברישא"אהוכיח[התי"ט2
היהלאכולוהמקדשבפ"וכתבשהריהרר"ש
בשוהכולווההיגכלשהאולםומסייםוכו'במישור

והאריך בענין זה ע"ש בפ"ד דמדות]:



נראהמחלוקתםולהסבירהכ"משכתבמהעיין
הגשמיםטפותהיינודדלףפשוטדלהראב"ד

הגמ'וכלשוןסגריר.ביוםטורדדלףוכמאה"כ
שתחתבהכיורעכשיודמיירידכיוןהקשהולכן

הרמב"םכמש"כעליהגבהועלהראשונההתקרה
וזהוהגשמים,שלדלףלמטההגיעאיךא"כאח"כ,
היינולתקרההגיעלאועדייןשכתבבמהכונתו
הכונהדאיןהראב"דפי'לכןהעליונה,תקרה
מקוםהי'דלאדילפאביתהי'התקרהכלשתחת

שמגגותשהגשםלפיאלאהגשמים,לדלףשם
הכותלעלילכוההיכללכותלהמחובריםהתאים

מבפניםבכותלחזקטוחלעשותצריךלכןוירטיבו,
דהואדילפאנפרשאםזהכלאבליתקלקל,שלא
לפרשדשייךסוברוהרמב"םגשמים,מדלףדוקא

הערוךשמביאוכמומים,נטיפתכלעלדילפא
שיהי'כיוןולכןדולפני,בנילההויס'דףמכתובות

מתוךהמיםיכנסוהעליותרצפותלרחוץצריך
ובודאידלפאביתהתקרהתחתעשוולכןהתקרה,

הביתעיקראבלהמים,משםשיצאומרזבותהיו
דילפא הי' תחת כל התקרה.

בן אריה

צ"לנ"בהמפתן.עלשמהםכו':ודעד"הכ"מ,
שמהם עולין על המפתן כו':

הר המוריה

יומא נ"ב א' מדות פ"ד מ"ו.מאה אמה וכו'.

ע"גהיהשזהשכתבמרןעי'וכו'.סתוםאטום
ומש"כלענ"דנראהוכןשם.הר"שוכדעתקרקע
תאיםעשויהיוההיכלכותלישבכלמשוםסתום
עמודכמוהיוהתחתוניםאמותהששהואותןתאים
בחללעשויוהיהבאמצעחללשוםבליסתום
והיולמדותהמפרשהר"שלדעתמפתןכעיןהפתח
לחללמשםויורדיםהמפתןע"גבמעלותעולים
יו"טהתוס'שהשיגומהמעלותע"יההיכלקרקע

לקמןרבינוכתבאיךדא"כבהג"השמובאכמוע"ז
לענ"דיעו"שהאולםעםשוההיהדההיכלו'פרק

מיקרילאמפתןבושישמשוםוכידאטולק"מ
הקרקעהיהאםדבשלמאבשוהבמישורעומד
וכןנשיםמעזרתישראלעזרתכמומזהזהגבוה
גבוההיהוהאולםישראלמעזרתכהניםעזרת

שוההיההקרקעהכאאבלהכהניםמעזרת
אמותששהגובהורקוהיכללאולםלשניהם
זהלחללזהחללביןמפסיקהיההפתחברוחב
היהדא"כלעייןישאבלבשוהעומדשפירמיקרי

כגובהאמותששהמקרקעגובהוההיכלשערפתח
איא'ט"זביומאהש"סקאמרמאיא"כהאוטם
היינוהיאיעקבבןאלעזרר'בשלמאאמרת

איכאהארבנןאמרתאיאלאפיתחאליהדאיכסי
יעו"שבגוויהפיתחאליהדמתחזידאמתאפלגא
הפתחעדגובהאמותששהאיכאאכתיוהאהיטיב

דנגדרקכללמפתןכעיןשםהיהדלאצ"ללכך
שםהיולארוחבאמותעשרהדהיינוהפתחרוחב
שכתבולמורדותלמעלותכללצריךולאאוטם
בזההרגישיו"טהתוס'שגםראיתישובהר"ש
היההאוטםשזהיו"טהתוס'ודעתהיטיב.יעו"ש
בחללםוהאולםההיכלשטחכלעלהקרקעגובה
האולםכלפניעלאםכילבדבכתליםדווקאולא

להגר"אמצאתיוכןהיטיביעו"שוההיכל
יבאומייעו"שהגליון)עלהחדשים(במשניות
אחר וכו'.

לאא"אוז"להראב"דכתבוכו'.הכיורורום
טוחאלאבתקרהכיורהיהולאהצהירולאהאיר

יכנסושלאכדיוכיודבסיודמבפניםחזקבכותל
ביתואמתיםההיכלבכותליהתאיםשבגגותמים

ובולטותבכותליםקבועותמרזבותכמודילפא
אפשרואיךלחוץולשופכוהתקרהדלףלקבל
והנהעכ"ללתקרההגיעלאועדייןמש"כלהיות

בגובהזהדהיהכהראב"דקצתמשמעהר"שמפי'
וע"עע"זמרןמש"כועי'בתקרהולאהכותל
מלשוןדילפאמפרשורבינויו"ט.ובתוס'ברע"ב

פי'הרע"באמנםהיורדהגשםשהואטורדדלף



שבראשווהד'התחברותלשוןשהואלייףדשורשו
דלףבערךהערוךדעתוכ"היעו"ששימושיתהיא

שויםהמלהבבאורוהר"שהראב"דאולםיעו"ש
הם לרבינו יעו"ש.

שםדמדותדמשנהכת"קפסקוכו'.הנקראוהוא
עורבכליאאמהשםהיהדלאדס"ליהודהכר'ולא
ועי'יעו"שאמותארבעגובהההיהדהמעקהרק

א'ו'וערכיןא'ק"זומנחותא'ט'ומ"קא'צ'שבת
כת"קהכלהסוגייאאזלאמקומותהנךדבכל

יעו"ש ועי' פ"ב מהל' ערכין וחרמין ה"ט יעו"ש.

לחם שמים

יו"טתוס'בעלכדבריבזההעיקראטום.בנין
מאדפשוטוהואהאולם,במעלותמובלעשהוא
דכיילמאהרוםעלמאהעלמאההיכלדהתנן

לאולם בחושבנא:

שתיגביוועל[אמה]שבתקרההכיורורום
אחרתדרךהמשניותבפי'להרע"בפנוי.אמות
כיורהיהלאובהשגותמ"ו,דמדותפ"דעייןבזה,

שלאכדיוכיורבסיודבכותלטוחאלאבתקרה
ההיכלבכותליהתאיםשבגגותהמיםיכנסו

ואמתים בית דילפא לקבל דלף התקרה עכ"ל:

המשנהחשבוןעםאלודבריםלכויןיכולתיולא
וגובהששהאוטםקחשיבלמעלהדמלמטה
חשב,שכברהארבעיםעלכיורוהדרארבעים,

בכותלביןבתקרהשהיהביןהכיורמדתנמצא
בשבילנעשהשיהאאפשראיךהראב"דכדעת
ההיכל,בכותליהתאיםשבגגותהמיםיכנסושלא

ורוםההיכלברוםאמהמ"זהכיורעלהכברשהרי
עלששלשלפיט"ואםכיהיהלאהתאותכלחלל
תקרהואמהאמות,ה'גובהאחדוכלהיושלשגבי

בין כל אחד ואחד, הרי י"ח:

הגגשלומעזיבהלתקרהאמותב'עודנניחואפי'
מעשריםליותרהחשבוןיגיעלאלמעלה,שלהן

בפניהםהתאיםיאפילושלאהחלונותהיוזה(וע"ג
יכנסוואיךכיור,שלגובהוחציעדייןשאינווק"ל)
הרבההכיורמןשלמטההתאיםשבגגותהמים
יגיןלשהכיורההיכללכותליאמהמעשריםיותר

היהאםכנגדם,מהםלמטהשיהיהשיצטרךבעדם,
התאים,גגותמימייקבלושלאהכותליםלחיזוק
שהתאלקמןעצמוז"להראב"דלדעתוכ"ש

מגביהיםהתאיםשאיןהאוטםכנגדהיההתחתון
תנן[שלשה]ע"גושלשההנ"ל,משיעוריותר

וטפי לא אשכחן, וצריך עיון:

מעשה רקח

שהיופירשז"לרש"יאמנםוכו'.ברזלשלוטס
(עייןאמהגובהןברזלשלמסמריםמהטסבולטין
בביתאלאהיהלאדזהוידועט')דףקטןבמועד

לאשורההשכינהשהיתהע"יראשוןדבביתשני
היו צריכין לזה כדאיתא:

מרכבת המשנה

שמיםובלחםהשגות.עייןשבתקרה.הכיורורום
שבפרקיןבהשגהשהריבצ"עהראב"דדבריהניח
כנגדהיההתחתוןשהתאהראב"דכתבה"ט

וגובהשלשעלשלשרקהיוהתאיןוהריהאוטם
רקהתאיןהוותקרהאמהועםאמותה'תאכל

הכיורשיהיהאפשריהיהאיךוא"כאמהי"חגובה
התאיןשבגגותהמיםיכנסושלאכדיוהסיוד

והריאמהי"חרקגבוההתאיןשגגותכיוןבכתלים
אמהכ"זדהו"לאמהמ"זגבוהוכיורהסיוד

עיוןמקוםכאןשאיןאומרואניהתאין.מגגלמעלה
שבגגותהמיםיכנסושלאכדיהראב"דקאמרדהכי

אמהמי"חלמטהההיכלכתלילהפסידהתאין
חוץלצדההיכלבכותלילמעלהבולטהיהמשו"ה

ע"גסכךכעיןטובאורחבאמהגבוהוכיורסיוד
גגותעלגשמיםמייזובולאשנמצאהתאיןגגות

עליהםסוכךשלמעלהוכיורשהסיודכיוןהתאין
הדלףשמקבלדילפאדביאמתיםמרזבותועליו



מישאיןכיוןוממילאלחוץושופכותקרהשל
סוכךוסיודשהכיורהתאיןגגותעליורדיןגשמים
מטהשלההיכלכותלייתקלקלולאנמצאעליהן
הגגיןשאיןהתאיןגגותמדלףאמהי"חמגובה

טוחאלאמ"שולפ"זההיכל.לצדגשמיםמקבלין
הואוכיורשהסיודקאמרהכימבפניםחזקבכותל

אלאהתאיןמגגותלמעלהחוץלצדבכותלטוח
הכותלכלפיר"למבפנים,חזקוכיורשהסיוד
אוהטיחה.שלפנימיותדהיינופניםקוראמבחוץ

בליטותע"ימתחזקיםוכיוריםהסיודיםשהיו
ועיקרמבפנים.ההיכלבכותלימבפניםהמחוברות

בתקרההיהוכיורדהסיודס"דדאיהראב"דהשגת
הראב"דשסייםוזהוהתקרההיהלאעדייןהרי

הגיעלאועדייןשכתבמהלהיותאפשרוהאיך
מביתלמעלההיההתקרהשהריר"ללתקרה,
וכיורסיודג"כהכיורמתפרשרבנוולדרךדילפא.
וחפירותפיתוחהואוכיורהמשנהבפי'רבנוכמ"ש

ולפעמיםובאבניםבסידהבנאיםשמפתחים
ע"כ.וציוריםפיתוחיןר"לוציורןכיורןאומרים

תחתונהוהתקרההיותקרותדשתידמפרשאלא
דבסמוךדומיאהכיורים,עםרקאמהעביההיהלא

חשיבה"נהפנויהמקוםעםהכותלעוביחשיבה"ד
ברור.וזהאמההכיורעםהתקרהעובידידןתנא
דרבנוהכ"ממ"שולעניןה"ט.בפרקיןמ"שועי'

והנכוןיו"ט.התוס'השיביפהשמעיהכה"רמפרש
כמבואריחדיווהיכלהאולםאתהיכלקוראדמתני'
מאהברוםמאהעלמאהוההיכלהמשנהבלשון

לוהיההאולםגםוה"נהאולםעםמאהאורךוהרי
וי"בההיכלקרקעעםשוהוהיהאמותששהאוטם

מעלות היו לאולם.

קרית ספר

הםוהאולםוהקדשהקדשיםקדששהואההיכלכל
אורךאמהמאהברוםאמה[מאה]עלאמהמאה

ואורךאמהעשריםעלעשריםהקדשיםקדש
עשריםעלאמהארבעיםההיכלשהואהקרש
מדברשלמשכןכתבניתלדורותתעשווכןדכתיב
צדשלקרשיםשמנהדרוחבאמותעשרדרחבו
הקרשרוחבהאמהוחציאמהאמותי"במערב
ודרוםצפוןקרשיעובישלאמותדלשתיהאחד

שלשיםשהםקרשעשריםוהאורךעשרנשארו
שלישרחבוהמשכןשהיההריבקראכדכתיבאמה
עשרמרובעהיהעצמובפניהקדשיםוקדשארכו

בביתוכןרוחבעשרעלעשריםוהקרשעשרעל
מרובעעשריםעלעשריםהקדשיםקדשעולמים
הרוחבכפלשהאורךעשריםעלארבעיםוההיכל

אלאממשכתבניתאינולדורותתעשווכןשפירוש
עולמיםביתשלורוחבארךמתיחסיםשיהיו
היהלאובגובהכדפרישי'משכןשלורוחבלאורך
אלאגבוההיהשלאלמשכןעולמיםביתמתיחס

וכןקאידלאלהגמירידהכינראהאמותעשר
דגובהאגובהלאורוחבאאורךאלאלדורותתעשו
מעשריותרלהיותאיפשרהוולאהמשכןקרשי
דהוהכמהכלעולמיםביתבבניןאבלגובהאמות
הבניןשארוכלאיפשרדהוהכיוןמעליטפיגבוה
האולםמאה.עלמאהתשלוםעדעולמיםביתשל

דוגמתןהוולאדבמשכןגבעלאףותאיםויציעים
כללדודדוגמתןנמסרנביאיםפיעלהכיאפי'

דודויתןכדכתיבורוםורחבארךהתבניתמלאכת
גנזיוואתהאולםתבניתכלאתבנולשלמה

הכלוכתיבהכפרתואתהפנימיוחדריוועליותיו
כלוקדושתלימדאותיהשכילעליה'מידבכתב
עשריםעלששיםארךשהואההיכלסביבשהיה
ורוחבארךמכללדהאעזרהכקדושתדהוינראה

העזרה הוו:



הלכה ד

ְּפנּויִין.ְמקֹומֹותְׁש�ָׁשהּוֵבינֵיֶהןִמּזֶהְלָפנִיםזֶהְּכָתִליםַאְרָּבָעהֶחְׁשּבֹונָן.ְוזֶהּוַאָּמהֵמָאהַלִּמזְָרחַהַּמֲעָרבִמן
ּכֶֹתלּוֵביןַאּמֹותֵׁשׁשּוְׁשִליִׁשיֵׁשנִיּכֶֹתלּוֵביןַאּמֹותָחֵמׁשִמֶּמּנּוֶׁשְּלָפנִיםַהּכֶֹתלּוֵביןַהַּמֲעָרִביַהּכֶֹתלֵּבין

קֶֹדׁשְואֶֹר�ְּכָתִלים.ְׁשנֵיֶׁשֵּביןַהָּפנּויַהָּמקֹוםִעםַהּכֶֹתלֳעִביֶׁשלֵהןַהִּמּדֹותְוֵאּלּוַאּמֹות.ֵׁשׁשּוְרִביִעיְׁשִליִׁשי
ַאָּמה.ַאְרָּבִעיםַהּקֶֹדׁשְואֶֹר�ַאָּמה.ַהּקֶֹדׁשּוֵביןֵּבינֹוַהַּמְבִּדילֹותַהָּפרֹוכֹותְׁשֵּתיּוֵביןַאָּמה.ֶעְׂשִריםַהָּקָדִׁשים

נְִמָצאַאּמֹות.ָחֵמׁשָהאּוָלםּכֶֹתלָוֳעִביַאָּמה.ֶעְׂשֵרהַאַחתְוָהאּוָלםַאּמֹותֵׁשׁשַהַּׁשַערֶׁשּבֹוַהִּמזְָרִחיַהּכֶֹתלָוֳעִבי
ַהּכל ֵמָאה ַאָּמה:

כסף משנה

הדפוסנוסחתוכו'.מאהמאהלמזרחהמערבמן
הנוסחאוהילךבטעותכתובהרבינושבספרי
וביןאמותששושלישישניכותלוביןהנכונה

שלהןהמדותואלואמותששורביעישלישיכותל
אמותעשרשכתובובמקוםוכו'הכותלעובי

והאולםולכתובאלותיבותג'למחוקצריךוהאולם
חמשהאולםכותלועוביאחריוולכתובאמהי"א

המזרחמןז')(משנהשםמשנהזהוכלאמות
י"אוהאולםחמשהאולםכותלאמהמאהלמערב

טרקסיןאמהארבעיםותוכוששההיכלכותל
ששההיכלכותלהקדשיםקדשיביתאמהעשרים

ע'לדרוםהצפוןמןחמשהתאכותלששוהתא
ה'התאכותלג'והמסבהה'המסבהכותלאמה

כותלאמהעשריםותוכוו'ההיכלכותלו'והתא
המיםהורדתוביתה'התאוכותלו'והתאו'ההיכל

ט"ועליועודףהאולםאמותה'והכותלאמותג'
ביתנקראהיהוהואהדרוםמןוט"והצפוןמןאמה

רבינווכתבהסכינים.אתגונזיןששםהחליפות
שםששנינומהעלהנזכרבפרקהמשנהבפירוש
בצפוןט"ושםהיותאיםול"חשלישיתבמשנה

ה'ושבדרוםשבצפוןבמערבושמנהבדרוםוט"ו
ג'גביעלג'ושבמערבגביהןעלוה'ה'גביעל

שציירנוההיכלבצורתכשתסתכלגביהןעלושנים
ומסבהמסבהכותלוהםהרחקותה'בצפוןתמצא
בדרוםוכמותםההיכלוכותלוהתאהתאוכותל
תאיםחמשההיוהרחקותה'אלושעלאמרלפיכך

ואלבדרוםהיהבווכיוצא[חמשה]תאיםה'ועל
התאוכותלומסבהמסבהכותלשקראםיטעך
כולםוקראםחזרכךאחרההיכלוכותלוהתא
הואהכתליםשניביןשיששההרחקהלפיתאים
התאוכותלהמסבהבכותלאבלתאיםוכולםהתא

כתליםשניאלאסתוםכותלהיהלאההיכלוכותל
היוהתאיםולקצתשציירנו)(כמוהרחקהוביניהם

מסבהמהםהתחתונההשורהשקראכגוןשמות
בצורהוכשתסתכלוכו'וזולתםהמיםהורדתובית

התאכותלוהםהרחקותשלשבמערבתמצאכןגם
עלושניםתאיםג'עליהםוהיוההיכלוכותלוהתא
מבואריםיהיוהאלההדבריםפיועלעכ"ל.גביהן
אמהק'למזרחהמערבמןמ"שכיפהדבריולפניך

וביניהםמזהלפניםזהכתליםארבעהחשבונןוזהו
הכותלוביןהמערביהכותלביןפנוייםמקומותג'

התאכותלששנינומהזהואמותה'ממנושלפנים
כותלהיהלאששנינוהתאשכותלנתבארוכברה'

השניועוביהרחקהוביניהםכתליםשניאלאסתום
כתלים עם ההרחקה שביניהם היו ה' אמות.

אמות.ששושלישישניכותלוביןשכתבומה
וד'ג'כותלוביןשכתבומהו'והתאששנינומהזהו

וכברששההיכלוכותלששנינומהזהואמותו'
סתוםכותלהיהלאששנינוההיכלשכותלנתבאר

הכתליםב'ועוביהרחקהוביניהםכתליםב'אלא
שכתבומהאמות.ו'היהשביניהםההרחקהעם

המקוםעםהכותלעובישלהןהמדותואלו
במהמבוארהואכתלים.שנישביןהפנוי



אמה.כ'הקדשיםקדשואורךשכתבתי:ומ"ש
שתיוביןומ"שבסמוך:שכתבתיבמשנהמבואר

אמה.הקדשוביןבינוהמבדילותהפרוכות
טרקסין.אמהששנינומהוהואזהבפרקנתבאר
ששנינומהזהואמה.מ'הקדשואורךומ"ש

המזרחהכותלועוביומ"שאמה.מ'תוכובהיכל
ההיכלכותלששנינומהזהואמות.ו'השערשבו

האולםכותלועוביאמותי"אוהאולםומ"שו'.
מבואר במשנה:ה'.

אור הישר

הקדשוביןבינוהמבדילותהפרוכותשתיובין
ה"אפ"דהכפוריםיוםעבודתהל'עייןאמה.

ובלח"מ שם ד"ה מצא הפרכת.

הר המוריה

במשנהששנינוזהווכו'.כותליםשנישבין
התאוכותלששוהתאששההיכלכותלשםדמדות

חמש עכ"ל ואי"ה לפנינו נדבר עוד מזה.



הלכה ה

ְוָכְתֵליַאּמֹות.ֶעֶׂשרַהּקֶֹדׁשּכֶֹתלַעדאּוָלםּוִמּכֶֹתלַאּמֹות.ָחֵמׁשָהאּוָלםּכֶֹתלֳעִביַאָּמה.ֵמָאהַלָּדרֹוםַהָּצפֹוןִמן
ַאּמֹות.ָחֵמׁשַהֵּׁשנִיּוֵביןִחיצֹוןּכֶֹתלֵּביןְּפנּויִין.ְמקֹומֹותֲחִמָּׁשהּוֵבינֵיֶהןִמּזֶהְלָפנִיםזֶהְּכָתִליםִׁשָּׁשהַהּקֶֹדׁש

ְוכֶֹתלֲחִמיִׁשיּוֵביןֵׁשׁש.ַוֲחִמיִׁשיְרִביִעיּוֵביןּוְרִביִעי.ְׁשִליִׁשיֵּביןְוָחֵמׁשַאּמֹות.ָׁש�ׁשּוְׁשִליִׁשיֵׁשנִיּוֵבין
ֶעְׂשִרים.ִמִּבְפנִיםַהַּביִתְורַֹחבֶׁשְּכנֶגְדֹוִמַּצדַאָּמהְוַאְרָּבִעיםזֶהִמַּצדַאָּמהַאְרָּבִעיםַהּכלנְִמָצאֵׁשׁש.ַהְּפנִיִמי

ֲהֵרי ֵמָאה ַאָּמה:

לאולםכותלשםהיהשלארוחורעיוןהבלזהכלא"אהאולם.כותלעוביאמהמאההראב"דהשגות
מאחריוצרההיכלאמרוכןועלההיכלשלפניהמזרחכותלאלאלאולםהיהשלאזוהיאגדולהוטעותכלל

ורחב מלפניו ורוחב האולם נמנה ברוחב ההיכל:

כסף משנה

מהזהווכו'.אמהק'לדרוםהצפוןמןומ"ש
וט"והצפוןמןאמותט"ועליועודףהאולםששנינו

כותלשעובילומרדהיינורבינוומפרשהדרוםמן
שהואכמובדרוםוה'בצפוןאמותה'האולם
בדרוםוכןאמותי'בצפוןאולםשלותוכובמזרח

כשם שארכו ממזרח למערב י"א אמה:

ואניוכו'.רוחורעיוןהבלזהכלבהשגותוכתב
לרבינוטעותלייחסהראב"דשלעצמוכלאומר
צרההיכלהנזכרתבמשנהששנינוממההוא

פירשווכברלאריודומהמלפניוורחבמאחריו
עלק'ההיכלכלהיהוז"להמשנהבפירושרבינו

המערבלצדצרמעטהבניןמטיןהיואבלק'
האריהכדמותמתרחבהמזרחלצדוכשימשך

לשונו.כאןעדמאחוריווצרמלפניורחבשהוא
ולפי זה אינו ענין לנדון שלנו:

לפניםזהכתליםששההקדשוכתלירבינוומ"ש
חיצוןכותלביןפנוייןמקומותה'וביניהםמזה
המסבהכותלששנינומהזהואמות.ה'השניובין

היהלאששנינוהמסבהשכותלנתבארוכברה'
ועוביביניהםוהרחקהכתליםשניאלאסתוםכותל
חמשהיושביניהםההרחקהעםהכתליםשני

אמות.

והמסבהששנינוזהוג'.ושלישישניוביןומ"ש
כותלששנינומהזהווד'ג'ביןוחמשומ"שג'.

לאששנינוהתאשכותלנתבארוכברה'התא
והרחקהכתליםשניאלאסתוםכותלהיה

ההרחקהעםהכתליםשניועוביביניהם
רביעיוביןומ"שאמות.חמשהיהשביניהם
וביןומ"שו'.והתאששנינומהזהושש.וחמישי
כותלששנינומהזהושש.הפנימיוכותלחמישי
סתוםכותלהיהשלאשנתבארמהפיועלו'ההיכל

הכתליםשניועוביביניהםוהרחקהכתליםב'אלא
עם ההרחקה שביניהם היה ו' אמות.

הוא.פשוטזה.מצדאמהמ'הכלנמצאומ"ש
כותלששנינוזהושכנגדו.מצדאמהומ'ומ"ש

הורדתוביתחמשהתאוכותלו'והתאו'ההיכל
כ"ההרישנתבארמהפיועלה'והכותלג'המים
ומ"שמ'.הכלעולהט"ושהםהאולםכותלועם

מבואר במשנה:ורוחב הבית עשרים.

הר המוריה

זהכלא"אוז"להראב"דכתבוכו'.כותלעובי
כלללאולםכותלשםהיהשלארוחורעיוןהבל

כותלאלאלאולםהיהשלאזוהיאגדולהוטעות
צרההיכלאמרוכןועלההיכלשלפניהמזרח

ברוחבנמנההאולםורוחבמלפניוורחבמאחריו



וז"לאיתאמ"זדמדותבפ"דשםוהנהעכ"לההיכל
מןאמהוט"והצפוןמןאמהט"ועליועודףהאולם
גונזיםששםהחליפותביתנקראהיהוהואהדרום

מלפניוורחבמאחוריוצרוההיכלהסכיניםאת
מפרשרבינווהנההיטיביעו"שלאריודומה

שהיהכמוודרוםצפוןמצדג"כהיהדהאולם
רקבמזרחכמוחמשעוביוהיהוכותלובמזרח

היהודרוםובצפוןאמהי"אחללוהיהשבמזרח
עליועודףהמשנהשאמרהכמואמותעשרחללו
שמפניעדהרע"בלהמפרשוכןצדמכלאמהט"ו
וצרמלפניורחבהיהאיךידעתילאכתבזה

יעו"ש.בשוההיהמאהעלמאהשהרימאחוריו
בפי'מזהנשמררבינואבלהראב"דוכקושיית
מדותבסוףועי'במרןכאןשהובאוכמוהמשניות
תמצאשםי"דבצורהלרבינוהמיוחסותבצורות
ומדרוםמצפוןג"כהאולםדהיהרבינודעתמבואר
ולפניםהחליפותמןאבלא'כ'בזבחיםועי'יעו"ש

ותמצאברש"יעיי"שפסולשהואמודיםהכל
א'ל"ווביומאהיטיביעו"שהראב"דכדעתדדעתו

עלעודףהאולםרוחבוכו'מןאבלד"הברש"ישם
ומשךלדרוםוכנגדולצפוןאמהט"וההיכלרוחב
למערבממזרחאמותעשראלאאינועודףאותו

כ"דבהןשהיההחליפותביתקרויעודףואותו
אותושאחוריואוירוכו'משמרלכלחלוןחלונות

לביןהעודףכותלצפוןשביןואוירלמערבעודף
הריעכ"להחליפותמןלפניםקרויהעזרהכותל

(ומש"כז"להראב"דכדעתדדעתולפניךמבואר
למערבממזרחאמותעשראלאאינועודףאותו
שצ"ללהגיהנ"לויותרלזהמקוםידעתילאוכו'
והיינווכו'למערבממזרחאמותעשראחדאלא
כמואמותעשראחדהאולםרוחבהוהדהכי

ב'נ"הבזבחיםרש"יוכ"כד'הלכהלעילדאיתא
ד"ה שני פשפשין וכו' יעו"ש.

כותלצפוןשביןדבאוירביומארש"יומש"כ
משמעכןקדשיםקדשילשחיטתאסורוכו'העודף

ובאמתותוס')ברש"ייעו"שבזבחיםב'נ"השם
וראב"דכרש"ימשמעלכאורהב'נ"המזבחים

יהאואיךלמערבפתוחיםדהפשפשיםדס"דדכיון
שפתוחזהע"יוהדרומיתהצפוניתעזרהכלנכשר

קצהעםבשוהשנמשךלמערבהחליפותבית
ובשלמאהעזרהמערבלצדדהואהמערביההיכל
דהפשפשיןלהמסקנאאבלניחאוהראב"דלרש"י

רוחשפירדמכשירלרבינוגםניחאזויתבקרןהיו
פ"זדזבחיםבתוספתאכי(ודעוהדרומיהצפוני
שניאומריהודהב"ריוסיר'היהוכןוז"לאיתא

גבוהיןלמערבפתוחיןהחליפותבביתהיופשפשין
לאכילתכשרהעזרהשתהאאמותח'הארץמן

אחוריאפי'קליםקדשיםולשחיטתקדשיםקדשי
ביתשהיהשפירי"לא"כיעו"שוכו'הכפורתבית

והפשפשיןוהדרוםהצפוןכלפניעלנמשךחליפות
הכפורתביתאחורילהכשירלמערבפתוחותהיו
דלאוזהוזויתבקרןפתוחיםדהיוהמסקנאלפיאו

ביתאחוריהיהקטןדלולשםבש"סדאמרינןכמו
הכפורתאחוריאתלהכשיראמותח'גבוההכפורת

דידןבש"סשהואכמוהעיקרכרחךעלאבליעו"ש
כרחךעלוצריךדידןש"סקמידתוספתאהאוסמי

להגיה בתוספתא שיהיו שוה עם תלמודינו).

שס"לקצתומשמעברש"יא'נ"ובסוכהועי'
חליפותביתנקראוהדרוםהצפוןאורךדכלכרבינו

בביתהיוחלונותוכו'סתומהוחלונהבד"השפי'
היכלשלשבצפונוהתאיםכותליבעוביחליפות

שםבזבחיםואילויעו"שהסכיניםאתגונזיןששם
המערביבכותלסכיניהםגונזיםשהיופי'ושם

בזהקצתלעייןוישהיטיביעו"שעודףשבאותו
כללכתבלאשבסוכההמשנהבפי'רבינוכי(ודע

בהםמונחיםשהיוחלונותרקבסכיניםדמיירי
האלהמפרשרבינוכינ"לוהטעםכהונהבגדי

מיירילאסכיניהםאתגונזיםששםדקאמר
שנפגמובסכיניםאםכיבהםששוחטיםבסכינים
שביארכמוגניזהוטעוניןעודבהםמלעבודונפסלו
הט"והמקדשכלימהלכותפ"אלקמןבהדיא
חלונהשיהיהשקנסוהבזהקנסאיןוא"כיעו"ש
קבועחלוןמשמרלכלשהיהנזכרוהיכןסתומה
וכמש"ככהונהבגדיחלוניעלדקאיפי'לכןבפ"ע



שכתביעו"שה"חהמקדשכלימהל'פ"חרבינו
כהונהבגדיבהםלהניחבמקדשחלונותצ"ושהיו

דאיתאמהאזהולקחיעו"שמשמרלכלחלונותד'
כתובהיההכליםתשמישכימ"גדתמידבפ"ה

מונחהיהבגדמיןכלכירבינושםופי'עליהם
בפ"עומשמרמשמרלכלוהיהעצמו.בפניבחלון

צ"ומשמרותלכ"דהיהוא"כמיוחדיםחלונות
היטיביעו"שפ"דדסוכהבתוספתאועי'חלונות

עלזהקאיולרבינובפ"עחלונותמשמרלכלדהיה
נתבארלאבמרןכיבזהקצת(הארכתיכהונהבגדי

איתאסוכהסוףבירושלמיאמנםהצורך)כל
העמידושלאסתומהוחלונהוז"לכרש"יבהדיא
היההואתמןדתנינןכההיאסכיניהןעלאותה
הסכיניןאתגונזיןהיוששםהחלפותביתנקרא
ותוס'רש"יכילמדיןנמצינוהיטיב)והבןעכ"ל
כאןמבוארוכןהראב"דעםשיטהבחדקיימו
וכו'אכסדרהד"הא'כ"דר"הבתוס'וע"עבר"ש
מקוםהשערצידימשנישבאולםשםמשמע

שםהיתההחליפותלביתהעודפיםשנישמתחילין
שתיכעיןהחליפותבתישתיוהיומפסקתמחיצה
מזהעודונראהשםמפסיקותמחיצותוהיולשכות

ולאהשערצידימשניהמפסיקותמחיצותדהיו
נשארועדייןדאל"כחליפותהבתיהתחלתאצל

מצדאמהוכ"הזהמצדאמהכ"ההכתליםגיפופי
ומכאןמכאןההיכלשלהכתליםעוביכלנגדזה

בכלהיטיבודוקבמילואופרוץשיהיהצריכיןואנן
מש"כ.

שםבמשנהמבוארכ"זוכו'.חמשהוביניהן
בציוריםי"דבצורתלךיתבארמוחשתובצורה
לפנינועודויתבאריעו"שמדותבסוףרבינושצייר
אי"ה.

לחם שמים

חמש.האולםכותלעובימאהלדרוםהצפוןמן
כותלשםהיהשלאוכו'הבלזהא"אבהשגות

המזרחכותלאלאלאולםהיהשלאכלל,לאולם

נראהכ"מהר"במדבריעכ"ל.ההיכלשלפני
עשרשהואהזהשהאולםז"לרבינובדעתשהבין

ההולךהואהקודש,כותליעדמכותלוברחבואמה
שממזרחהאורךכללדרוםוכןהצפוןפניכלעל

ז"להרבהיהוכסבורהקודש,צדדיבשנילמערב
ירצהלאשהואז"להראב"דהשגתהיתהשזו

מצאלאולזהלבד,ברוחברקבאורךהזהבאולם
ז"להראב"דשהשיבלתשובהכ"מבעלהרבמענה

אםכימאחוריו,וצרמלפניורחבההיכלממ"ש
הבניןמטיןשהיההדוחקצדעלרבינובעדלהליץ

מאדלנווצרמאחוריו,צרשיהאכדימערבלצד
המקוםהיהובמהז"ל,רבינובדבריכךלהבין
בשוםזהנזכריהאשלאאפשראיךצרההוא

מקום:

רבינובדבריזאתהבנהאחרנמשךיו"טבתוס'גם
יפהזוכוונהפיועלמהשגה,נמלטשלאואמרז"ל,
בזהרבינודעתאחרהמשכוכלפיהרע"בכתב
שלפימאחוריו,צרההיכלהיאךלונתפרששלא
מאהעלמאהמרובעההיכלבניןהיההלזודעתו

בכ"משהביאהדבריםלקבללואפשרואיבשוה,
מפירושו של רבינו שאין שיעור לדבר זה:

הבנאיםכלעמדושלאנ"לדשמיאבסייעתאאמנם
מאסוובחנםכאן,ז"לרבינוכוונתאמיתתעלהנ"ל

הראב"דגםעליו,שהקשוממהדלק"מהבוניםבו
הנ"ל,המפרשיםשהבינוכמובוחשבכןלא

אמהט"ושלאולםבניןשהניחמחמתעליושתפש
ידמהכןלאולבבוצדדיםבב'האורךכלפניעל

עלעלהלאז"לשרבינובעזה"ישאומרכמואלא
משלשלקודשמקיףאולםשיהאמעולםדעתו

בהדיאכדמוכחהוה,הכידלאפשיטאדהארוחות,
כיאינולדרוםהצפוןשמןבמשנההמונחמחשבון

אמההמאהמניןמשליםואינואמה,שבעיםאם
עודףהאולםבאומרולאולם,שמגיעעדאלארוחב

הביןאלמלאהראב"דגםוא"כוכו',אמהט"ו
הו"לטפיהנ"ל,מפרשיםהבנתכדרךרבינובדעת

אולםשאיןברורדברדנראהזוממשנהלאקשויי



ולאלאורכו,הקודשפניעלולדרוםלצפוןכלל
השיגו מאומה על זה:

אולםשםשאיןרצוייה,כןכמורבינושכוונתלפי
שכותליהיתהכךז"לרבינושדעתשאבאר,כמו

אמהכ"הברוחבשעוליןלמעלהשמנההקודש
למזרחבאורךנמשכיןהיווהדרוםהצפוןרוחלכל
רוחבשנמצאמזרחו,תכליתעדהאולםכלפניעל

האולםוזהויותר,ולאהקודשכרוחבאולם
שגםמהכל,מוסכמתדעהוהיאזה,בשםהמוחלט
היאוכןאי"ה,שאפרשכמובהמודהז"להראב"ד

לרוחבמלואופרוץהאולםשכתבוז"להתוס'דעת
א"כזה,בפרקבשמםז"לבכ"מכמ"שמזרחית,

פניעלבכותלמופסקשהאולםלומרכרחךעל
אינושאל"כהקודש,כותלעםבשוההנמשךארכו
הואשכךאלאמניין,הכותלזהוא"כבמלואופרוץ
רוחותמשניקודששלהכתליםשמדתהענין

סוףעדשמשוכותאולםשלעצמןהןהןבאורך
פרוצההפתחמדתנשארהכןעלמזרחלצדהאולם

במלואו של אולם בודאי:

ט"ועליועודףהאולםדתנןדמתני'פירושהוהיינו
אפשרואיךהנ"ל,הכותליםבניןעלמשמעאמה
ע"פמשוכיםההםהכותליםהיולאאםכןלומר

הקודשכנגדשהריאמה,מאהשלהאורךכל
שבעים,רקחשבלאכןשעלאולםהיהלאברוחב

אחרהואהזהשהעודףפשוטהמשנהפירושאלא
באולםג"כשהיוהםוהןחשב,שכברהכותלים
אמהט"ועודףהאולםשהיהעכשיווזכרלאורכו,
סוףעדההםהכותליםביןריוחשהיהמפניברוחב,
אולםג"כנקראוהואאמה,ט"ולצפוןוכןהדרום

האולםכנגדמכווןשמקומולפיהשאלה,דרךעל
עצמואולםשלאמהי"אדהיינואמה,ט"זבאורך

האולםשכנגדהאורךזהובמשךכתלו,עוביוה'
בעצםהנקראוהואאמותהט"ועודפיםהיולצדדיו

בית החליפות:

דלרבינוז"ל,והראב"דז"להרמב"םנחלקוובו
חמששלכותלמובלעאלואמהדבט"וליהמשמע

רחבופניעללאולםשהיהכדרךצדדין,שלאמה
באורך,החליפותביתהנקראלאולםכותלהיהכן

היהשלאואמרז"להראב"דעליוחלוקלבדובזה
כותלאלאלאולםהיהשלאכלללאולםכותלשם

צרההיכלאמרוזהשעלסבורז"לשהואהמזרח,
מאהרחבשאיננוכלומרמלפניו,ורחבמאחוריו

מאה,הואהאולםלפניהמזרחישהכותלמלפניורק
הכותלמןתיכףר"למאחוריואותוהרואהכלאבל

שבעיםאלאאינומידששםצר,רואהוולפנים,
כותליועםההיכלכרוחבאםכיאינושרוחבואמה,

ביתהנקראומזהמזהבעודףוהט"וותאיו,
היהולאפנוימקוםאלאאינוז"ללדעתוהחליפות

לאולכןהמזרחי,האולםכותלרקלצדדיןכותללו
ההיכלממ"שאםכילהשיבז"ללהראב"דלוהיה
פירושושכךמלפניו,אלארחבואינומאחוריוצר

מוכרח לדעתו ז"ל כדרך שביארנו:

שלאלומרמוכרחזהשאיןסבורז"להרמב"םאך
צרשאמרושאע"פהחליפות,לביתכותלהיה

שלאהקודש,אורךכלעליתפרשיפהמאחוריו
שהואהאולםמןחוץשבעים,רקברחבוהיה

דווקאפירושושאיןמלפניו,ורחבבאומרוהנרצה
ליהקרימלפניוהאולםאורךכלאלאבחוץלפניו
אמהט"זשלאורךואותוהקודש,שלפניושהוא

כותליםלהניחצריךא"כברחבו,מאהשיהיההוא
ובזהרבינו,דעתזוולדרום,לצפוןהחליפותלבית

חלוקים רבינו והראב"ד ז"ל:

וגםהשיעור,מזהיותרבאורךאולםשאיןהןושוין
מאהאורךכלפניעלהולכיןהןהקודששכותלי

ונמצאלהיכלכמולאולםמקיפיןשנמצאואמה,
פרוץהואוראשונהבעצםאולםהנקראהמקום

היטברבינודברייובנוועד"זהכל,לדבריבמילואו
הןאחתודבריהודבריוהמשנה,דרךפיעל

המאהחשבוןמונהשרבינואלאבזה,זהוכלולין
ביתמכותלמתחילישרה,דרךברוחבאמה



מאהשמוצאעדהאולםרוחבעלועוברהחליפות
להתחילליהניחאדידןותנאמכוונות,שלמות

והןלהיכלשבעיםומונהיותר,במקודשהחשבון
בהיכלהחשבוןלתלותנתכויןרקלאולם,עצמן
ג"כהחשבוןזהועולהבוהתחיללכןשאפשרבמה

מעדיףשהאולםמהזהעלומוסיףברחבו,לאולם
דמתני'תנאדסייםבמהסימנאונקוטומזה,מזה
עללהקלשכדיז"ל,רבינוהואדברייתאתנאפתח

וק"ל,בשוהההולכתפשוטהבדרךהתחילהמעיין
ברוחבהמאהחשבוןלהניחנתכוונואחתולדעת

לךנתתיוכברהאולם,עללדרוםמצפוןבעוברנו
אחרבדברוהתחילהחשבון,עקםהתנאלמהטעם

אף שהיה יכול להניחו ביושר שהרי אחד הוא:

בדרךהלךלמהתקשההנ"להמפרשיםולהבנת
והיהמקומות,בשניהרוחבחשבוןוהניחעקלתון

החליפות,ביתשכנגדהאולםבכותללהתחיללו
שויםהכליו"טתוס'בעלדעתלפיבזהשהרי

כותלים,החליפותלביתגםהיההאולםשכנגד
כאחד,אותולכלולממנוהתחיללאמדועוא"כ
לפירבינושטתעליו"טתוס'בעלשהקשהכדרך
שהאולםז"ל,כ"מבעלשהביןכמושהיאהבנתו
לתנאהו"לדא"כודרום,צפוןרוחכלעלעובר

אותוולכלולזובדרךהחשבוןלהתחילנמידמתני'
לעצמויו"טתוס'בעלהרבא"כויקשהכאחת,
כותלשהיהלרבינובמקצתמודההואשהרי

עשהלאולמההחליפות,ביתשלמצדדיןלאולם
התנא חשבונו ממנו דרך כלל אחד:

לחשובלוהיהשלאלזה,ישיבז"לשהואאלא
הכותליםחשבוןלוימצאלאשא"כזהבדרך

שברוחביסבורשהואלפיממנו,שלפניםוהתאים
באמצעו,כללכותליםהיולאהאולםעלהעובר
אםכילאורכןההיכלכותליהגיעולאדעתושלפי

כללבאולםמפסיקיןהיוולאהאולםמערבעד
יו"ט,תוס'בעללדעתמאדרחבהאולםוהיה

דעתםשלפימדות,מסכתמפרשהר"שוכמ"ש
התאים,פניעלאמהכ"הועוברהאולםיתרחב

השני,לעברוכןמזההחליפותלביתאמהוט"ו
רוחבנמצאעשרים,ההיכלרוחבשכנגדותוכו

האולם תשעים:

סובריםשהכלביארנו,כברכאשרבטלהדעתוזו
ולדעתםבמלואו,פרוץאולםשלמזרחיתשרוח

שלאמלבדמפתחו,צדלכלאמהל"הכותללויהא
ביתאמהט"ושללעודףשקראוממהכןנראה

מיוחדתולשכהנבדלמקוםשהואויראההחליפות,
מהאולםחלקרקהואהריכדבריהםואםלחלפות,

בזהשויןשהכלאמרנוכאשרשהאמתאלאעצמו,
עמו,ונימוקוטעמואחדלכלהחשבוןובסידור

דעתהיתהלזהוגםבו,לספקשאיןהברורוהוא
פירשולאבמערבהבניןמטיןשהיובפירושורבינו

החשבוןמןומוכרחידועשהואלפיאלאומה,איך
שבעים,רחבאםכיאינוההיכלבאורךשמאחוריו

מלפניורחבהיהההיכלוכתבכאןגםסתםולכן
מאחרלפרשצריךהיהולאכארי,מאחוריווצר

הנקראהאולםמןשמתחילבחשבונוביארשכבר
לכותלישמגיעעדט"וומונההחליפות,בית

הקודש, שמהם מתחיל רוחב ההיכל האמיתי:

כתובשהיהממהג"כיראהרבינודעתהיתהושזו
היציעיםהיושכןט'הלכהבסמוךרבינובספרי
כמורוחותיו,משלשהאולםלכתלימקיפיןשלש

צוהז"לשהואאלאלקמן,ז"לבכ"מג"כשהעיד
גזרויהיאמרהואטעותשהואשםוכתבלמוחקם

כןלאולבבילעצתו,שמעווהמדפיסיםויקם,אומר
ההואהלשוןעוללסבולשכמינטיתיכייחשוב,

אקשוב,ולקולותכונתועדאבואונעזבהמשולח
יפהומתוקןטובמאד,אלינוהדברקרובכיואבינה
בחשבוןז"לרבינודעתהיתהשכךנלמוד,וממנו
ובזהשוה,קועלהאולםבדרךשעברהרוחבמאה

ההיכלשלהםוהםהאולםשלהיציעיםמנההדרך
ז"ללהבנתםמקוםנשארלאא"כאחת,במדהג"כ

דבריושכלבחנם,להטעותוז"לרבינובלשון
לשוןהמשךנבאראי"הובסמוךביושר,נאמרים

המדפיסיםכיכדתשלאהנמחק,עםרבינו



ליתןוכדיחק,חלפותורותעברולאהראשונים
לשםהגיענועדביאורונניחהדבקיםביןרוח

בעזה"י:

היושלאבאמתנראיתז"להראב"דדעתאמנם
היהולאהצדדיםמןהחליפותלביתכללכותלים
דזבחיםדפ"במהאנראהוכןהעזרה,מןמובדל

הכלדבריולפניםהחליפותמביןאבלכ')(דף
מןכחלקאלאנחשבשאינובהדיאמשמעפסול,

היהלאהאולםכמוכותליםלוהיהואםהעזרה,
לאשמועינןאצטריךמדלאותדעדפסול,צ"ל

לאודפשיטאלמימרצריךלאדודאיפסול,דאולם
הואהרירבינולדעתהחליפותוביתהוא,עזרה

כאולם ממש ודוק:

מעשה רקח

להשגתמרןמ"שעלוכו'.לדרוםהצפוןמן
הראב"ד ז"ל עיין להתוס' יו"ט ז"ל:

מרכבת המשנה

שמיםובלחםהשגות.עייןוכו'.לדרוםהצפוןמן
וכותלצפונישהכותלמודהרבנודגםהאריך
עדהאולםמצדדימושךהיהההיכלשלדרומי
התאיןכתליוביןעצמוההיכלכתליביןלמזרח
הכ"מכמ"שבמילואופרוץהאולםהיההילכך

ביתחושבדרבנואלאה"חסוףולקמןהתוס'בשם
דהיינוהאולםבכללצדלכלאמהט"והחליפות

עוביאמותוחמשההחליפותביתחללאמותעשר
כתלינקראיםולדרוםלצפוןהחליפותביתכותל

היהאולםשלאמהעשרהאחתרוחבונגדהאולם
מאהרחבוושםיחשבאולםומכללהחליפותבית
ומעדיףוהתאיןההיכלרוחבאמהשבעיםאמה
אחרמשא"כצדלכלאמהט"והחליפותביתעליו
שובאמהי"אהחליפותוביתהאולםאורךכלות

[ב]פ"דנמצאההיכל,בצדדימרחיבהאולםאין
שבעיםרקוהתאיןההיכלרוחבהמערביותאמות
עשראחדדהיינוהמזרחיותבט"זאלאאמה,

האולםשרוחבהואחמישההמזרחיוכותלהאולם
וצרמלפניורחבבנינוהיכלדתנןוהיינומאה.

באורךמאהרחבבמזרחורבנודלדרךמאחוריו
אמה.שבעיםברוחבהןאמותפ"דכךואחרט"ז

דביתר"לכללכותללאולםדאיןמשיגוהראב"ד
הנכוןולענ"דע"כ.האולםמכללאינוהחליפות

גוףשהיהמאחוריוצרמפרשדרבנוהכ"מכמ"ש
מרובעהיהואעפ"כמערבבצדמעטמצירההיכל

מרחיביןלמערבההיכלגוףשמצירמהדכלמאה
בס"דה"טבפרקיןוכמ"שוהיציעהתאיןנגדו

עיי"ש.



הלכה ו-ז

ְוֶאָחדַּבָּצפֹוןֶאָחדֶׁשְּבֶאְמַצע.ַהָּגדֹולַהַּׁשַערִמִּצֵּדיַלֵהיָכלָהיּוִּפְׁשָּפִׁשיןּוְׁשנֵיַהָּקָטן.ַׁשַערְוהּואַהִּפְׁשָּפׁשו.
ַהּזֶה"ַהַּׁשַערב)מד(יחזקאליְֶחזְֵקאליְֵדיַעלְמפָֹרׁשהּואְוָעָליוֵמעֹוָלםָאָדםּבֹונְִכנַס�אֶׁשַּבָּדרֹוםַּבָּדרֹום.

ַלּקֶֹדׁשָּפתּוַחְלָמקֹוםֶׁשַּמִּגיַעַעדַהְּכָתִליםֵׁשנִיֵּביןּוְמַהֵּל�נְִכנִָסין.ּבֹוְוֶׁשַּבָּצפֹוןיִָּפֵתַח".�איְִהיֶהָסגּור
ִמְּׂשמֹאלֹו ְונְִכנָס ְלתֹו� ַהֵהיָכל ּוְמַהֵּל� ַעד ַׁשַער ַהָּגדֹול ּופֹוְתחֹו:

ּוְׁשַּתיִםִּבְפנִיםְׁשַּתיִםלֹוָהיּוַּדְלתֹותְוַאְרַּבעַאָּמה.ֶעְׂשִריםְוגְָבהֹוַאּמֹותֶעֶׂשרָרְחּבֹוָהיָהַהָּגדֹולַהַּׁשַערז.
ֲאחֹוֵריְלַכּסֹותַהַּביִתְלתֹו�נְִפָּתחֹותְוַהְּפנִיִמּיֹותּכֶֹתלֶׁשלָעְביֹוְלַכּסֹותַהֶּפַתחְלתֹו�נְִפָּתחֹותַהִחיצֹונֹותַּבחּוץ.

ַהְּדָלתֹות:

כסף משנה

שערעדומהלךעדוכו'קטןשערהואהפשפש
בפרק רביעי דמדות (משנה ב') :הגדול ופותחו.

וכו'וגובהואמותי'רחבוהיההגדולהשערז.
שכלבהומסייםשםהדלתות.אחורילכסותעד

ה"רופירשהדלתותמאחוריחוץבזהבטוחהבית
שכלפיהכותלבעוביבפניםשתיםז"לעובדיה

שלשעוביוהחוץשכלפיבעביובחוץושתיםפנים
שלחיצונהאמהולסוףאמותו'היהההיכלכותל
לימיןאחתהחיצונותהדלתותהיוהכותלעובי

אמותה'רחבהמהםדלתכללשמאלוואחתהפתח
רוחבוסותמותבזוזונוגעותהיונעולותוכשהיו

לצדנפתחותוכשהיואמותי'שרחבוהפתחחלל
ושתיםהכותלעובישלאמותחמשמכסותפנים

עוביבסוףקבועותהיואלוכמדתאחרותדלתות
אמותה'מכסותנפתחותוכשהןפניםלצדהכותל

בפניםההיכלכותלמרוחבמפהאמותוה'מפה
לפיהביתשארכמובזהבטוחהכותלהיהלאושם

שלא היה נראה ע"כ:

הר המוריה

מ"בפ"דשםדר"יכת"קפסקוכו'.ביןומהלך
דשםועודר"ילגביכת"קדהלכהחדאובתמיד

בר"שועיי"שדת"קכוותיהתנאלןסתםבמ"ג
דסתםמ"גפ"דבתמידוע"עהיטיביעו"שורע"ב
יעו"שי"אהלכהלקמןועי'היטיביעו"שכת"ק

היטיב.

דשםכת"קפסקוכו'.נפתחותוהפנימיתז.
ט"סיששבגמראבמשנהכיודעמ"אפ"דבמדות
מכאןמזוזהאמהוחצימכאןמזוזהאמהחציוכצ"ל

מר"ןשהביא(ומהשבמשניותבמשנההואוכן
רבינופי'להביאהו"ליותריעו"שהרע"בבשם
רבינודבריעלכלוםהוסיףלאשהרע"בעצמו
שם).

מעשה רקח

ז"להרע"בפי'וכו'.להיכלהיופשפשיןושני
יו"טהתוס'פירשוכןוכו'השערמןקצתרחוקים

רבינומדבריהביןט'דףז"להביתחנוכתובס'ז"ל
והקשהגדולשערבגוףקטןשערר"לשפשפש

רואהאיניקאמרכאןממ"שואםעיי"שעליו
כלפיהיינוגדולשערשנקראומהכמבוארהכרח
פרתנהרהגדולהנהרדרךעלההיכלקדושתגודל

וכ"כ התוס' יו"ט ז"ל בשם ראבי"ה:



נרות אהרן

פתוחלמקוםשמגיעעדהכתליםשניביןומהלך
עדומהלךההיכללתוךונכנסמשמאלולקדש
למהא',חכםשהרגישראיתיופותחו.הגדולשער

לאמתיורדא'לוהיומפתחותשתירבנוהשמיט
לספררקדמתני'נראהוליכיון,פותחוא'השחי
וכעיןכך,להיותצריךשמדינאולאשהי'מעשה

שכתבתי לקמן פ"ד מה' כלי המקדש.

הלכה ח
ָהיּוִמיָלאֶׁשלַמְלְּתִרּיֹותְוָחֵמׁשְׁשָעִרים.לֹוָהיָהְו�אֶעְׂשִרים.ְורַֹחבַאָּמהַאְרָּבִעיםָּגבֹוַּהָהיָהאּוָלםֶׁשלִּפְתחֹו

ַעלעֹוֶדֶפתֵמֲחִמְׁשָּתןַאַחתְוָכלִמּזֶה.ְוַאָּמהִמּזֶהַאָּמהַהֶּפַתחַעלעֹוֶדֶפתַהַּתְחּתֹונָהִמְּלַמְעָלה.ִּפְתחֹוַּגֵּביַעל
ַאַחתָּכלֵּביןָהיָהֲאָבנִיםֶׁשלְונְִדָּב�ַאָּמה.ְׁש�ִׁשיםָהֶעְליֹונָהנְִמֵצאתִמּזֶה.ְוַאָּמהִמּזֶהַאָּמהִמֶּמּנָהֶׁשְּלַמָּטה

המלתריות)צורתהיא(וזוְוַאַחת



ורחבו):ארכומדתלפיכלוההיכלצורתהיא(וזו



כסף משנה

ונדבךעדוכו'אמהמ'גבוההיהאולםשלפתחו
בפ"גמשנהואחת.אחתכלביןהיהאבניםשל

קורותמלתריותז"לעובדיהה"רופי'דמדות.
בושגדליםאילןשלמילאשלומכויירותמצויירות

התחתונההקורההתחתונהמילין.שקרוייםעפצים
שהואפתחשללרחבוהפתחמשקוףעלמושכבת

מזהאמההפתחעלעודפתוהקורהאמהכ'רחב
שלמעלהשניהוקורהכ"בארכהנמצאמזהואמה

מזהואמהמזהאמההראשונהעלעודפתהימנה
כ"חוהרביעיתכ"ווהשלישיתכ"דארכהנמצא

אבןדינדבכיןכמושורהונדבךל'.והחמישית
היולאאלוקורותחמשואחתאחתכלביןגלל.

ביןהיתהאבניםבניןשלשורהאלאבזוזונוגעות
זו לזו עכ"ל:

אהאמ"ג)(דףהצלמיםכלבפ'התוספותכתבו
אכסדרההיכלתבניתביתאדםיעשהלאדתניא
לרוחבמילואופרוץהיהשהאולםאולםתבנית

מזרחית:

הר המוריה

פ"במדותועי'א'ב'עירוביןעי'וכו'.מ'גבוההיו
השעריםורוחבגובהמבוארשםמ"זופ"גמ"ג

כלם.

תוס'וע"עדמדותפ"במ"גשערים.לוהיהולא
לוהיוומ"מוכו'.אכסדרהד"הב'כ"חמנחות
המקדשכלימהל'פ"זלקמןכדאיתאלמסךפרוכת

לאוואולםהיכלדקדושתמכאןלהוכיחוישהי"ז
קודםתמידלשחוטיתכןהיכידאל"כהיאחדא

ואיפתוחלעולםהאולםוהאההיכלדלתותשנפתח
פ"הלקמןעי'דמיכפתוחוילוןהאפרוכתמשום
ב'נ"הבזבחיםועי'ה"ההקרבנותמעשהמהל'
והבןליישבדישהיטיביעו"שלפרברד"התוס'
הביאלאדלמהלדקדקוישה"דפ"אלעילועי'

מכותלוקבועיןהיואבןשלדכלונסותהארבינו
ואיתמ"ח)פ"ג(מדותאולםשללכותלוהיכלשל

גי'וכ"השםבמר"ןשםלעילעי'ארזשלדגרסי
במשנההואכןהיטיב)יעו"שקס"גסי'הסמ"ג

ה"יפ"אלעילמש"כועי'יעו"ששבמשניות
יעו"ש.

מ"זפ"גומדותא'ג'עירוביןוכו'.גביעלהיו
הקורהמלתראהמשניותבפי'שםרבינווז"ל

והואודמיונותצורותחופריןשבההמפותחת
ואומרמקרני"ןערביבלשוןהבנאיםלהשקורין
וחכמיםבעירוביןזהזכרנווכברמקרביןבמערב

משנהבלשוןוהקבוץמלתראאותהקורין
היהשבהןהקורותלמיןשםהואומילאמלתראות

מקרביןהנקראההואלבנייןשםאוהזההפיתוח
כלביןהיתהאבניםשלשהמערכהעודואמר

בארץעודפתאחתשכלואע"פומלתראמלתרא
כלג"כהיתהעכשושאציירכמובאורך)(צ"ל
אחדבשטחכלםהיוולאהאחרתעליוצאתאחת

בולטתדברכמוהאולםבפתחמגיעותשהםעד
עכ"להגדוליםבבנייניםמפורסםשהואכמו

ע"גאחדכלבולטיםדהיומדבריולמדיםונמצינו
דלאבפשיטותיו"טהתוס'כמש"כדלאוזהחבירו

רבינומדהשמיטכוונתוואולייעו"שבולטיםהיו
אוליחבירוע"גבולטאחדשהיהכתבולאכאן
לעילמש"כועי'למשניותבפי'ממש"כבוחזר
דאיתאא'ג'בעירוביןוע"עיעו"שוה"יה"אפ"א
ורבינויעו"שכךהיהבהיכלדגםדאפשרשם

בש"סכןנאמרברורבלשוןדלאמשוםהשמיטו
פסיקאדלאומילתאודילמאבלשוןהתםדקאמר

ליה לא נקט.

מעשה רקח

ז"ליו"טלהתוס'ראיתיוכו'.מלתראותוחמש
משוםהיהולאוז"לשכתב[דמדות](דתמיד)בפ"ג

תורהאסרהדלאוכו'עץכלאשרהלךתטעלא
וזהובולטשהואעץדנטיעתדומיאאלא



בובוניןואיןכתבהבחירהדביתבפ"אשהרמב"ם
שםהצעיראניהוכרחתיוכןע"ככללבולטעץ

פשוטוהואגדוללדעתשכוונתילהשי"תושבח
יו"טהתוס'עלטובאליקשהאכןויציבאמת

שםעצמוהואשפלפלמהכלארצהנופלדלפ"ז
בסמוךשםגםז"לומרןרבינודבריעלמדותבסוף

קבועיםלאכתבוכו'ארזשלוכלונסותד"הונראה
בניןבלאבעלמאקבועיםאלאבבניןקאמרממש

כס"מכדלעילוכו'לךתטעלאעלקעברדאל"כ
הדיונתלחלחלאועדייןע"כהבחירהדביתבפ"א
דומיאבולטבעץאלאזהשייךדלאלעילשכתב

מכותלקבועיםשהיוארזשלוכלונסותעץדנטיעת
שהיולןברירמהיכןיבעטושלאלחזקןלכותל

ז"להכ"מואםנביאותדבריאלאזהאיןבולטין
דכלרבינובדברישהביןשיטתולפיהיינוכןכתב
שביאריו"טהתוס'אמנםשםכמ"שנאסרעץ

עץאלארבינואסרשלאהאמתשהואמהמתחלה
הכ"מלדברימקוםאיןאילןדנטיעתדומיאבולט

בזה כמבואר לכל מבין:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

פרוץהיהשהאולםוכו'התוס'כתבובכ"מ,
בר"הבדבריהםעי'מזרחית.לרוחבמילואו

(כ"ד) ד"ה אכסדרה ובמש"כ שם וצ"ע קצת.



הלכה ט

ְלכֶֹתלחּוץִמָּסִביבֻּכּלֹוַלַּביִתַמִּקיִפיןָהיּוִויִציִעיםֲאִרי.ְּכמֹוֵמֲאחֹוָריוְוַצרִמְּלָפנָיוָרָחבִּבנְיָנֹוָהיָהַהֵהיָכל
ֶׁשַבעְוָהֶעְליֹונָהֶׁשַבעַּגָּבּהַעלְורֶֹבדֵׁשׁשֶאְמָצִעיתְויִָציַעֵׁשׁשַּגָּבּהַעלְורֶֹבדָחֵמׁשַהַּתְחּתֹונָהְויִָציַעַהְּמִסָּבה.
ְוֵכןרּוחֹוָתיו:ִמְּׁש�ָׁשהַלַּביִתַמִּקיִפיםיְִציִעיםַהָּׁש�ׁשָהיּוְוֵכןְוגֹו'.ַהַּתְחּתֹנָה""ַהּיִָציַעו)וא(מלכיםֶׁשּנֱֶאַמר

ָׁש�ׁשְורֶֹבדָחָלקְוַאָּמהַאּמֹות.ָׁש�ׁשְורֶֹבדָחָלקַאַחתַאָּמהָהיּוָּכ�ְלַמְעָלהַעדִמְּלַמָּטהָהאּוָלםְלָכְתֵליָסִביב
רֶֹבדָּכלּוֵביןְלַמְעָלה.ַעדַאּמֹותָׁש�ׁשרֶֹבדָּכלרַֹחבַלְּכָתִלים.ֻמָּקִפיןָהְרָבִדיןְונְִמְצאּוְלַמְעָלה.ַעדַאּמֹות

ְורֶֹבד ַאָּמה. ְורֶֹבד ָהֶעְליֹון ָהיָה ָרְחּבֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות:

אמהמקצרהיההיכלשלשבכותלאלאגבהעלמהויודעאיניא"אגבה.עלורובדהראב"דהשגות
שהיוההיכלאוטםכנגדהיוהםחמשחללובהןשהתאאמהששואותןומעלהאמותמששששהתאחללונמצא

שש אמות וזהו שחשבו רוחב ההיכל כותל התא חמש והתא שש וכותל ההיכל שש והוא למעלה מן האוטם:

כסף משנה

כמומאחוריווצרמלפניורחבבניינוהיהההיכל
לביתמקיפיםהיוויציעיםזה:בפרקנתבארארי.
ה'התחתונהד')(משנהדמדותד'בפרקוכו'.כולו

שנאמרז'והעליונהז'ורובדו'האמצעיתו'ורובד
ששוהתיכונהרחבהבאמהחמשהתחתונההיציע
ופי'רחבהבאמהשבעוהשלישיתרחבהבאמה

הכותלשהואהמסבהלכותלמחוץעובדיהה"ר
גזוזטראותדהיינויציעיםהיוהקדששלהחיצון
ודרוםצפוןמערברוחותמג'הביתאתמקיפים

היציעושלישיםשנייםתחתייםהללוהיציעיםוהיו
דהיינושעליהוהרובדרחבהבאמהחמשהתחתונה

שעלהרצפהשהיאהתחתונהשעלהתקרה
היההמסבהשכותללפירחבהבאמהששהתיכונה

שעלהרובדאלוכשמגיעמעלהכלפיומצרהולך
אותהועלא'אמהלפניםנכנסהיההתחתונהגב

נמצאתהיציעקורותנתוניםהיוהבולטתאמה
התחתונהמןיותרא'אמהרחבההתיכונההיציע
וכןלפניםהכותלשנכנסאמהאותהדהיינו

שלהרצפהשהיאהתיכונהשע"גלרובדכשמגיע
אחתאמהלפניםונכנסמצרהכותלהיהשלישית

שכותלאמהאותהעלהקורהראששיניחכדי
העליונהמכותליותרלחוץויוצאבולטתיכונה

מןיותראמהרחבההעליונההיציעונמצאת
וזהוהתחתונהמןיותראמותושתיהתיכונה
אחוזלבלתיחוצהלביתנתןמגרעותכישנאמר
מעוביומחסרמגרעהיהכלומרהביתבקירות
ועודהתיכונהשלברובדא'אמהמבחוץהכותל

לושיהיהכדיהעליונהשלברובדאחרתאמה
כדיהרובדשלהקורותראשיבהםלשוםמקום
חוריםלעשותהביתבקירותלאחוזיצטרךשלא

בכותל ולתחוב שם ראשי הקורות עכ"ל:

עלמהויודעאיניא"אגבהעלרובדבהשגותוכתב
בדברילושהוקשהגבהעלולשוןוכו'.אלאגבה

פהשכתובממהודעשכתבתי.במהמבואררבינו
עדמלמטההאולםלכתליסביבוכןהדפוסבספרי
משלשלביתמקיפיםיציעיםהג'היוכךלמעלה

רוחות הכל מיותר וצריך למחקו:

דמדותג'בפרקוכו'.האולםלכתליסביבוכן
והעליונהג'ורובדאמהג'ורובדאמהו')(משנה

היוהאולםשכתלירבינוופירשד'ורובדאמה
הכותלמגובהא'שאמהוהואהזהכסדרבנויים
בניןאח"כהכתליםכשארושוהחלקהיהלארכו
אח"כאמותג'גבהוכצוצראכגוןמהכותלבולט

וכןרובדהנקראוהואבניןויוצאג"כאמהמרחיק



היההעליונהוכצוצראשלשורובדאמהבניינוכל
שיתבארכמוההיכלסובבהיהוכןאמותד'בו

היינוההיכלסובבהיהוכןומ"שעכ"ל.זהבפרק
וכןהתחתונההיציעתקרתלמקוםרובדבושהיה

שלכמורובדיםמוקףשיהאולאהתיכונהלתקרת
אולם:

הר המוריה

עי' לעיל הלכה ה'.רחב מלפניו וכו'.

שכתבהראב"דבהשגתעי'וכו'.מקיפיםהיה
שלשבכותלאלאגבהעלמהויודעאיניא"אוז"ל
מששששהתאחללונמצאאמהמקצרהיההיכל
חללובהןשהתאאמהששואותןולמעלהאמות
אמותשששהיהההיכלאוטםכנגדהיוהםחמש
והתאחמשהתאכותלההיכלרוחבשחשבווזהו
האוטםמןלמעלהוהואששההיכלוכותלשש

עכ"ל.

המשיגוהראב"דודברירבינודברילבארוהנה
פ"דבמדותהנהבזה.קצתלהאריךאנימוכרח

והאמצעיתששורובדחמשהתחתונהאיתאמ"ד
היציעשנאמרשבעוהעליונהשבעורובדשש

באמהששוהתיכונהרחבהבאמהחמשהתחתונה
וכתבעכ"לרחבהבאמהשבעוהשלישיתרחבה

הגזוזטראותהםהיציעוז"לשםרבינוע"ז
אמצעיתגזוזטראוהיתהמבחוץלהיכלהמקיפות

מןרחבהיותרוהעליונההתחתונהמןרחבהיותר
בכותללהדבקאפשריהיהשלאכדיהאמצעית

היהוכןוגו'לביתנתןמגרעותכישנאמרמהוהוא
מהוהואהמסיבהלכותלמבחוץההיכלכלמוקף

נראהעכ"ל(י"ז)זוכצורהגזוזטראותג'שנאמר
סביבאצטבאותכעיןהיוהיציעיםכיאלומדבריו

מןלהרחיקכדימתועלתןוהיההמסיבהכותל
היהרקגגותולאתקרותלאעליהןהיהולאהכותל

והיתהמזולמעלהזושלשהסביבאצטבאותכעין
העליונההשורהרקאמותחמשרחבההתחתונה

היתהוהאמצעיתאמותששהרחבההיתהממנה
היתהממנההעליונהוהשורהאמותששהרחבה
לאלפ"זאבלז'.רחבההיתהוהעליונהז'רחבה
הרובדגובהוכמהגזוזטראכלגובההיהכמהנזכר
וז"לשםאיתאדמדותפ"גובמ"ויציע.כלשל

ושלחהאמהחצימעלהרוםשםהיומעלותוי"ב
שלשורובדאמהאמהשלשורובדאמהאמהאמה

אומריהודהר'ארבעורובדאמהאמהוהעליונה
וז"לרבינושםוכתבעכ"לחמשורובדאמהאמה
עליהםודברנואותםציירנוכברהמעלותי"באלו

בנויהיההאולםשכותלאמראח"כבמקומותם.
לארכוהכותלמגובהאחתשאמהוהואהזהכסדר
בולטבניןאח"כהכתליםכשארושוהחלקהיתה

מרחיקאח"כאמותג'גבהוכצוצרהכגוןמהכותל
כלוכןרובדהנקראוהואבניןויוצאג"כאמה

כותלאמהאומרהואכאילוג'ורובדאמהבניינו
אלושהיועדג'ורובדבכותלאמהמרחיקג'ורובד

ד'בוהיתההעליונהלכצוצרהכצוצרותבולטין
זהבפרקשיתבארכמוההיכלסובבהיהוכןאמות
כןהכותלצורתהיתהלפיכךזה)שלאחר(צ"ל
ההיכלבפי'ברורכוונתוכיתביןומזהעכ"ל(י"א)

וצורהי"אצורההמוחשותבצורותשתראהכמוכן
שהראיתיךכמויהודהכר'ולאכת"קופסקי"ז.
ולאתקרהלאשםהיהלאוהכצוצרותפעמיםכמה

איצטבאותכעיןהיהרקחדרשוםהיהולארצפה
כותליםוסביבמצפוןהמסיבהכותליסביבבעלמא

החיצוני מההיכל לדרום וכן היה באולם.

דמדותדפ"דמ"דדהךהביןז"להראב"דאמנם
היהלהיכלשסמוךהפנימיהכותלכיבתאיםמיירי
עוביהיהשםאמותשששהואהאוטםבגובה
כותלהיהאמותחמשממנוורחוקאמותז'הכותל

אמותחמשתאביניהםהיההכותליםב'וביןהתא
בעוביאחתאמהכנסוהאוטםגובהובסוףרחבו
תקרהשהיתהרצפהעליווהניחוההיכלכותל

שכנסווהטעםהאמצעילהתאורצפהלהתחתון
אותועלהקורותראשילהניחלהםשהיהלפיאמה

ההיכלבכותלינקביםלעשותרוציםהיוולאכניסה



ה'התחתונההיציעו')ו'(מ"אבקראכדכתיב
רחבהבאמהששוהתיכונהרחבהבאמה

לביתנתןמגרעותכירחבהבאמהשבעוהשלישית
יעו"שהביתבקירותאחוזלבלתיחוצהסביב

וגםאמהששעובי'ההיכלכותלהיהושםברש"י
ע"זונתןאמהכנסושובאמותששחללוהיההתא

לעליונהורצפהלאמצעיתתקרהשהיתהתקרה
כותלועוביאמותז'העליוןהתאחללהיהושם

כוונתוזהואמותחמשהרקשםהיהלאההיכל
אמהששואותןהראב"דומש"כברורהראב"ד

ההיכלהאוטםכנגדהיוהםחמשחללובהןשהתא
שששהיוהאוטםגובהנגדר"לאמותשששהיה
שאצלוהתאחללהיהזהגובהנגדגובהואמות
ומש"כאמותז'האוטםעוביהיהושםחמשרחב
והתאחמשההתאכותלההיכלרוחבשחשבווזהו

האוטםמןלמעלהוהואששהההיכלוכותלששה
חללשםדחשיבדמדותפ"דמ"זעלכוונתועכ"ל
עלהכוונהששהההיכלכותלועוביששההתא
ז'ההיכלכותלהיהבתחתוןאבלהאמצעיהתא
וחללה'ההיכלכותלהיהובעליוןה'התאוחלל
וכו'כותלד"הא'נ"בדיומאבתוס'ועי'ז'התא

ג"כשכתבוכו'והתאד"הא'ס"בב"בותוס'
כדברי הראב"ד.

דבביתר"יבשםהתוס'שכתבוהפי'לפיומיהו
בביתכמוהיוולאשויםהתאיםמדותכלהיושני

והעליוןוהתיכוןהתחתוןהתאיםכלוהיוראשון
היהההיכלכותלעוביוכןאמותששהחללוהכל
אמותששהעבהיההכותלגובהבכלבעובישוה

שלאמיירידהמשנהלומרדוחקהואא"כיעו"ש
שניביתבבניןמייריהמסכתכלדהאשניביתעל

דקאדשםג'המשנהריעועליויגידועודכידוע
כמש"כשניביתבבניןוהיינותאיםל"חחשיב
דמפרשצ"לכרחךועלושםשםבעצמםהתוס'

דהיציעמקראראיהמביאהמשנההאוצ"עכרבינו
לפי'התאיםעלדקאימפורשובקראוכו'התחתונה

תאיםביןחילוקדישהתםדמייתולפי'אמנםר"י
שפיראתיוהדרומייםהצפונייםלתאיםהמערביים

ומשנהוהדרומייםמהצפונייםמייריזודמשנההכל
כרחךעלולהראב"דודו"קהמערבימתאמייריז'

היטיביעו"שושםשםשבתוס'קמאכתירוץצ"ל
בקירותאחוזלבלתידכתיבמאיצ"ללרבינווהנה
להרחיקכדיוה"קבגזוזטראותנמימייריהבית

והבאתיבמ"דשפי'וכמוהביתבכותלמלהדבק
הראב"דכפי'שםפי'יונתןבתרגוםאמנםלשונו

פותיהאמיןחמשארעיתאמחיצתאוז"לודעימיה
אמיןשבעותליתיאהפותיהאמיןשיתומציעתא

סחורסחורלביתאעבדרישאנפקתאאריפותיה
ולאזיזיאעלניחיןשריתאלמיהוימחיצהמןלברא

הריעכ"לביתאבכותלימעבריןשריתאיהון
הר"שדעתהואוכןודעימי'הראב"דכפי'לפניך
הביתבניןבעניןיהודאשבטבס'(וע"עשםבמדות

זהשבניןשםמש"כרקאחרבאופןקצתשםיש
נגדלהעידהזההגוימהימןלאברושיםמעציהיה

הדין המבואר בפ"א ה"ט).

וז"להר"ששםכתבדמדותפ"גדמ"ובהאוהנה
ורובדאמהאמההאולםכלפישלהמשךושילחה

היתהמעלותב'בשלחאמהאמהכשעלהשלש
שוהרוחבאמותג'ברובדחלוקהשלישיתאמה
כןג'ורובדאמהאמהמעלותבג'אמותה'הרי

עשרהריאמותה'שהןאחרותמעלותבג'עשה
שהןד'ורובדאמהאמההיתהוהעליונהאמות
שלאמותוששהעלאהאמותט"זהריאמותששה
איןאמותכ"בהרימעלותלי"באמהחצירום

במדהמאריךאינוהמעלהרוםשכןלימכווןהדבר
היהאמותה'חלקהרצפהחמשורובדכלל

היהאמותכ"גיהודהולר'אולםשאצלבעליונה
רבינואףהמדהסכוםלהותירשלאכןאפ"לואי
בדבריומפורשוהנהעכ"לזובמדהעמדלא

הךמיתנייאהמזבחמןהאולםרוחקדלענין
זהלחשבוןמגיעאיןהלאז"לשתמהומהמתניתין

פירנסתמעלותבששההאתמהתיאמהט"זרק
תאמראםאפי'הנותריםבששהא"כאמותעשרה
העליוןברובדרקאחררובדשוםבלאששהשהיו
לת"קאמהי"טהןהרילת"קאמותד'שהוא



הי'שכולןתאמראםוכ"שיהודהלר'אמהועשרים
ליחשיברוכלאכיאטווהתנאג'ורובדאמהאמה

אמותט"והיוהתחתונותמעלותבט'נמצאוליזיל
אמותד'ורובדאמהאמהשהיוהעליונותובשלשה

כ"בהריחמשההעליונההיתהולר"יכ"אהרי
סמוךהמעלותהתחילולאולת"קבצמצוםאמות

למזבח ממש רק ברחוק אמה ודו"ק.

ג'היודמתחלהמפרששהואלהרע"בוראיתי
ששההריג'ורובדאמהשלחההיתהא'כלמעלות
אמהאחתכלמעלותתריהיושובבמשכהאמות
נשארומעלותל"זבמשכהאמותי"אהריג'ורובד

מעלהכלאמותד'היהמעלותלד'מעלותה'עוד
י"טישבס"האמותח'הריד'רובדוהעליונהאמה

עדהמזבחמןחלקהרצפההיתהאמותוג'אמות
הרצפההיתהולר"יכ"בהריהמעלותהתחלת

פי'לאלמהותמהתייעו"שאמותב'חלקה
לעילמש"כלפיוכ"שמתחלהשפי'וכמובפשיטות

במשניותכןמצאתי(שוביותרדניחאהשניבפי'
השניהפי'כמושכתבהגר"אבשםבגליוןהחדשים

א"כזהלפילידקשהאמתהןונהניתי)שפירשתי
האולםביןפרודהעמידב'ל"הביומאאמרינןאיך

בעירוביןכדאיתאיותרהואהפררוחבהאולמזבח
רוחבהמחזיקאמהשלישיושניאמהי"ט[דף]
עלוכיולמזבחהאולםביןהעמידואיךוא"כפרה

האולםביןהכיורעמדאיךועודעומדהיההמעלות
לעלותוכשהתחילמתחתיתוכןדהי'וי"לולמזבח
בפ"ג(ועי'כידועטפיהאוירנתרחבאזבגובה
מש"כשםשמיםובלחםיו"טבתוס'מ"ידיומא
שלוהמעלותהמזבחביןהיהלרבינואמנםבזה)

התחילוושובאמותעשרחלקהקרקעהאולם
אמותי"בהריבמשכהאמהאחתכלהמעלות

האולםמעלותבעניןדיעותכמהלפניךהריוהבן.
ודעתבמועצותשלישיםלךכתבתיהלאהיהאיך

שציירמדותשבסוףהכוללהציורעלותמהתי
ב'ורובדאמהאמהשלמעלותג'כךהאולםמעלות

ג'ושובג'ורובדאמהאמהשלמעלותד'ושוב
וזהאמותי"טס"הד'ורובדאמהאמהשלמעלות

אמנםפירושימהנךכחדודלאמשנהכסתםדלא
הרע"בפי'לפיכתבל"הבסי'שםהציוניםבלוח

מעלותג'כךבציורלהגיהישולפי"זהיטיביעו"ש
אמהאמהשלמעלותוב'ג'ורובדאמהאמהשל

דו"קד'ורובדאמהאמהשלמעלותוד'ג'ורובד
והבן.

יציעיםהיוהמסיבהלכותלדחוץכתבוהרע"ב
במר"ןהובאיעו"שזהע"גזהשלשהחדריםכמין

שבמסיבההצפוניכותלדמצפוןמדבריווהעולה
התאיםהחמשהמלבדהיהוזההיציעיםהיו

האולםאצלזהוהיהההיכלכותליחללישבחמש
ועיי"שועליוןתיכוןתחתוןיציעיםג'בווהיו

דלפי"זז'במשנהיו"טהתוס'כתבושםיו"טבתוס'
חשיבולאאמותמחמשיותרהמסיבהכותלהיה
המסיבהכותלהיהלהממעלהעליונהמהיציערק

יותרמלמטהרחבוההיכלהיהולפי"זאמותחמש
ודעימיהכהראב"דדלאוזהודו"קאמותמק'

כותליסביבשהיוהתאיםהםהיציעיםדלדידהו
ולהרע"בעצמוההיכלבכותלהיווהכניסותההיכל

בתאיםולפי"זולחוץהמסיבהבכותלהכניסותהיו
מלמטהשוהההיכלכותלדהיהי"לגופייהו

במשנהחשיבדקאמאישפיראתיולפי"זכלמעלה
שנדחקלמהול"צששההיכלוכותלחמשהתאז'

בשיטתוקאישרבינוכתבומר"ןוהתוס'.הראב"ד
לומראנומוכרחיםלכאורהובאמתהיטיביעו"ש

ס"בבב"בדאיתאוכמוחדריםהיינודהיציעיםכן
טפיניחאודעימיה(ולהראב"דהיטיביעו"שא'

הכלותאדיציעאיתאושםהתאיםהןדהיציעים
באמתאבלדהרע"ב)אליבאזהליישבוישאחד

כמש"כרקכןמורהאינוהמשנהדפירושמלישנא
למעלה.

לחם שמים



הואהאישהעידהעדהאולם.לכתליסביבוכן
בספרישהנוסחארבינוביתעלאשרהמשבירהרב

היוכךהאולםלכתליסביבוכןהיתהכךרבינו
וכתברוחותיו,משלשלביתמקיפיםיציעיםהשלש

הרב צריך למוחקו שהכל מיותר:

בהליפוללאאמאייודעאיניאומרהקטןואני
שצריךהרבצדקבמקצתשבאמתואףפתר,

בעזה"י,שאבארכמוממנוקצתולהגיהלמחוק
כתובשהיהשזההותר,לאכולולמחקומ"מ

אירוחותיו,משלשג"כבסופהההיאבנוסחא
אלאהיהלאמזרחיתשברוחלפילקיימואפשר
הללו,ליציעיםמקוםהיהולאחמש,אחדכותל

נקטדסירכיהט"ס,הואבסופוהלשוןשזהונראה
רוחותיו,משלשגרסינןשפירמניהדלעילואתי
בשיגראדטעיאינשעבידלשלששתיםובין

משתיצ"להיהשבאמתאלאמניה,דסליקדלישנא
יציעיםהג'מקיפיןהיורוחותשבשנירוחותיו,

לאולם כמו לבית:

הוכחנוכאשראצלנו,היאבדוקהבחזקתזוונוסחא
הכותליםהיושכךגמור,בבירורלעילבס"ד

בזה,שויןאפיאוכלהאולם,סוףעדמגיעים
ז"לרבינודעתלהביןהרבההרווחנוזוומנוסחא

שהיאלעצמן,מעידיםהדבריםוא"כאמיתתו,על
קלחילוףרקועקשנפתלבהאיןאמיתיתנוסחא

דבריגדוליםכמה(ונזכרתיכאמורבהנשתבש
ישן,נוסחלמחוקשלאשהזהירוז"לרבותינו
הרברבינועשהויפההלב,מןהספריםולהגיה

ע"יזו,באזהרהח"ומהכשלשנשמרכ"מבעל
אמרז"להואאשרהישנההנוסחאשהביא

ולאז"ללמחבריםחכמהלשוןוהיאלמוחקה,
דעתםלהודיעאלאבאושלאלגמריונטשוהעזבוה
אוידם,תחתישמהיודיעונוואעפ"כבאמת,
ויישבאחדיבואאולישונים,בספריםהנמצא
שכרו,ויטולעליו,שהוקשהמהויתקןהלשון
ואםלחכמים),אלהגםפעמים,כמהאירעכאשר

בהמצארעהמהרואהאיניהמוקש,זהממנהיוסר

מנייןז"להרבראהשלאואףיבקש,מידהמהאו
עלראיההשמיענולאהרימקוםמכלזה,דבר

סותרו,עלמופתבלישלםלשוןנמחוקואיךהפכו,
ואפשרותו קרובה:

שזכרכאןרבינושבדבריהלשוןסוףמחמתואם
אחתאמההיוכךהאולםלכתליסביבוכןשוב,

הרבאמרכןשעלבודאינראהוזהשלש,ורובד
קדמוניםבספריםשכתובההואשהלשוןכ"מבעל

לכותלישניתפעםחוזרלרבינושרואהלפימיותר,
למחוקכללצורךואיןאיריאלאמהאואיהאולם,
מאילפוםשפיראתידהאח"ו,לגמריההואהלשון

להכידאתינןדהשתאבס"דניחאוהכלדכתיבנא
אחדמיןאולם,כותליגווניתרידהוושמעינן
לאולםמקיפיןוהםתאיםשבהםפנימיםכותלים

לשלשמבחוץשנייםוכותליםרוחות,משניעצמו
ביתשלרוחותולשנימזרחופניעלדהיינורוחותיו

שהיוקאמרדברישאלהניהנידמוולאהחליפות,
רוחותמשנילקודשכמולאולםמקיפיםיציעים

ואח"כהיו,גמורותולשכותחמשחמששלוהם
כןכמוהיוהחיצוניםאולםשכותליעודזכר

תאיםאלוואיןשלש,שלששלברובדיןמוקפים
זיזיןכעיןלחוץהכותליםמןיוצאיםבניניםרק

שהןדרישאליציעיןדומיןאלהשאיןוגזוזטראות,
חדרים ממש:

מילתאהךלרבינוליהנפקאדמנהומתניתין
דאכותלדיקאנמיהכיהאולםכותלידרובדי

דהאמיירי,מבפניםבאולםולאקאיהחיצונה
קיימינןכיהאולםמעלותגבידמדותבפ"גמיתניא
עדלארכההעזרהחשבוןהתםדמניבעזרה,
ג',ורובדאמהתניוהדרהאולם,למעלותשמגיע

המעלותפירושהואהמפרשיםשאר(שלדעת
שהרובדיןחדשבדברלטעוןיצאורבינועצמן,
בכותלוהיוהמעלות,מלבדהןאחרדברהללו

ז"ל)לדעתוגםצ"למקוםמכלעצמו,האולם
מטילאאכתידהאהם,מבחוץהללושהרובדין

בפ"ד,להלןמתחילשחשבונומבפניםלאולם



שלהמאהאורךבחשבוןנכנסהחיצוןשכותלו
בעזרההשתאועדהכי,קרינמידלאולםהיכל

הרובדיןאיןכרחךעלבודאי,לאולםחוץקיימינן
חיצוןבצדאםכירבינושלפירושופיעלהללו

הרובדיןהיושכןרבינווסבורמזרחי,כותלשל
מתאימותשכולםהחצוניםהאולםכתלילכל

לכלהואאחדשכללהללו,רובדיןבחשבון
בכתלים,בליטותאלאואינןהחצוניםהכותלים

פשוטיםוהדבריםיציעים,היושלפניםובכותלים
ההיאלנוסחאתובעים,להישמעתהוידועים,
אלותשובולעודדהלסעדהכחוקה,שלאהמחוקה,

חיקה:

מעשה רקח

למעלה.עדמלמטההאולםבכתליסביבוכן
יציעיםהשלשהיוכךמוסיףעוזמגדלבדפוס

האולםלכותליסביבוכןרוחותיומג'לביתמקיפים
ידכתבאחרובנוסחוכו'היוכךלמעלהעדמלמטה

אין שם עד למעלה ועיין למרן ז"ל שהגיהו:

מרכבת המשנה

והנההשגות.עייןוכו'.אריכמומאחוריווצר
מאהמרובעותאיןואולםההיכלכללרבנולדעת

היינומאחוריושצרדאמרןוהאמכוון,מאהעל
התאמקצרשההיכלוכלמקצרההיכלשגוף

מהושיעור>ציור<).6ציור(ראהכזה.מרחיב
בצירהואואוליאיתפרשלאמאחוריושמציר
מבוארגםבמתני'.ליהחשיבלאהכימשוםמאמה
היציעכימ"דדמדותפ"דהמשנהבפי'רבנומלשון

ה"הבפרקיןמבוארוהריהמסבהלכותלחוץהיה
התאדהיינוהחיצוןהחללהואהמסבהדכותל

המסבהומקצהההיכלמןרחוקהיותרהחמישי
אמהשבעיםהדרומיתהמסבהלקצההצפונית

החליפותביתנגדלמסבהחוץהיההיציענמצא
דבבבאהאולפ"זצד.לכלאמותט"והבולטין

צלעלויששמותשלשיוסףרבתניס"אדףבתרא

והתוס'רש"יכפי'רבנומפרשלאוכו'תאיציע
הואשהיציעז"להראב"דפי'שהואוהתאד"ה
פ"דשנמנותאיןושמונהשלשיםמכללעצמוהתא

תאיןה'דהנךרבנודעתמ"שלפידהאמ"ג,דמדות
ה"רציורכפילמערבממזרחמסודריןהיולא

תאכלתאיןהחמשאלואלאמדות,בסוףיונתן
ממערבכולווההיכלהקדשיםהקדשכאורךהיה

בשורהחמשהוהםוקצריםארוכיםוהיולמזרח
המסבהכותלהנקראהחיצונירוחבלדרום,מצפון
הנקראוהשניאמות.חמשהוהחללהדפנותרחבו
התאכותלהנקראוהשלישישלש.רחבומסבה
שש.רחבותאהנקראוהרביעיחמש.רחבו

החמשכלהרישש.ההיכלכותלהנקראוהחמישי
ורוחבזהמצדאמותוכ"הזהמצדאמותכ"התאין

כנ"לשבעיםהריאמהעשריםבינתיםההיכל
רבנושכתבוכיוןוהכ"מ.רבנובדבריה"הבפרקין

אלמאהמסבהלכותלחוץשיציעהמשנהבפי'
היותאיןט"ושהריתאיןל"חמכללהיציעשאין

והיציעאמההשבעיםבתוךחמשהע"גחמשה
שגםיוסףרבקאמרהכיודאיאלאלהןחוצה
נקראהקודששבלשוןור"לתא,כדמותהיההיציע

תא ג"כ יציע אבל אין היציע התא עצמו כמ"ש.

שהיציעוהתא,ד"ההתוס'לדרךנמשךוהראב"ד
אמהמתקצרהיהההיכלושכותלעצמוהתאהיא

אתויבןי'פסוקו'פרקאמלכיםמפורשוהרי
וסוברקומתואמותחמשהביתכלעלהיציע

כותלהנקראהחמישיהתאהואשהיציעהראב"ד
ששהריתקרהואמהאמותה'קומתושהיהההיכל
רובדהיהואח"כההיכל,אוטםכנגדגובהאמות
ההיכלכותלשהיהמההאוטםע"גאמהכניסהר"ל

אמותשששהיההואהתיכונהוהיציעמתקצר
התחתונההיציעו'פסוקשםדכתיבוהיינורחבה
רחבהבאמהששוהתיכונהרחבהבאמהחמש

לביתנתןמגרעותכירחבהבאמהשבעוהשלישית
גגעלאמהמתקצרהיהההיכלשכותל(פי'סביב

ומתקצרוחוזרששהרובדנקראוזהוהתחתונה
העליונהשלהחללונקראהתיכונהגגעלאמה



פי'הביתבקירותאחוזלבלתישבעה)רובד
ההיכלכותלרוחבונתקצרמגרעתניתןדמשו"ה

בכתליהיציעגגותקורותנעוציםיהיושלאכדי
הראב"דשכתבוזהוורד"ק.פירש"יעייןהבית
דקאמרדרובדדקס"ד(ר"לגבהעלמהויודעאיני
ג'דרובדדומיאהיציעע"גבניןאיזהשםהוארבנו
אולםכותליגביזובהלכהרבנודנקיטאמות
שמתמעטמההיינודכאןדרובדאינו.דזהומשיג

שמעיהה"רדמפרשדהאדומיאההיכל,כותלעובי
אמותג'ורובדאמהמ"ודמדותבפ"גרש"יתלמיד
בליטה.רובדרבנוכפי'ודלאשלחה,דהיינו

בליטהרובדרבנומפרשכאןדגםקס"דוהראב"ד
משיגולזהגבהעללשוןדנופלתחתונהיציעע"ג
שלחה,רובדפי'אלאגבהעלכאןשייךדלא

וזהוההיכל.כותלומתקצרשמתמעטמהדהיינו
אלאאינודידןרובדדפירושהראב"דשסיים
חללונמצאאמהמקצרשהיההיכלשלהכותל

אמותמששששהתיכונה)התאשל(ר"להתא
ששההיכלאוטםשעלהלאחר(ר"לולמעלה

התחתונהתאדהיינוהיציעחללכשיעורשהוא
שהתאאמותששואותןתקרה)ואמהחמשגובה
חללגובהאמותששאותן(ר"לחמשחללובהן

ואמהבגובהוחמשברוחבחמשהתחתונההיציע
אמות,שששהיהההיכלאוטםכנגדהיותקרה)

והתאחמשהתאכותלההיכלרוחבשחשבווזה
פי'ע"כ.האוטםמןלמעלהוהואההיכלוכותלשש
החמישיתאדהיינוששההיכלכותלדאמרןדהא

כדכתיבחמשאלאאינוהראב"דלדעתובאמת
נגדהיתהוהיארחבהבאמהחמשהתחתונההיציע

מןקחשיבמ"זדמדותפ"דדידןתנאאךהאוטם
יציעדהיינומהאוטםלמעלהלדרוםהצפון

שרוחבששההיכלכותלקאמרושפירהתיכונה
היציע התיכונה שש וזה ברור בכונת השגות.

היהשהיציעדס"לאיתואחרתדרךרבנוואולם
ונמצאהמסבהמכותלחוץדהיינותאיןלחמשחוץ

באורךחמשרחבוובדרוםמצפוןהאולםכותל
(דהיינולהיכלהכותלביןחללוהיהלמערבממזרח

וחמשהההיכלגוףאמהשבעיםרוחבנקראהיכל
אמותעשרוהחלל)כמ"ש.צדדיםשמשניתאין

לאולפ"זיציעים.הנךהיועשרחללאותוובתוך
שבדפוסהספריםגירסתלקייםרחוקהולאנפלאת

מקיפיןיציעיםהשלשהיווכןוז"לישןויניציאה
מלמטההאולםלכתליסביבוכןרוחותיומג'לבית

מג'לביתמקיפיםיציעיםהג'היוכךלמעלהעד
היההמסבהלכותלשסביבקאמרוהכירוחותיו.

יציעועליואמותחמשבחללתחתונהיציעאוכל
רבנומפרשגבהשעלהרובדכיששרחבהתיכונה

אמהמתקצרההיכלכותלשהיההראב"דכפי'ג"כ
נמצאהמסבהלכותלחוץשהיציעדידןבנדוןר"ל

יציעחללשנמצאאמהמתקצרהמסבהכותל
המסבהכותלומתקצרוחוזרברוחבששתיכונה

ואעפ"כברוחבשבעעליונההיציעונמצאאמה
המסבהכותלשביןעשרבחללאוכליןאינםכולם

והיינוזה.והבןברוחבאמותחמשרקאולםלכותל
עדמלמטהאולםלכתליסביבוכןרבנומ"ש

זהדבכותלר"לוכו',יציעותהג'היוכךלמעלה
כלפיצפוןלצדלמזרחממערבאמהמאהשבאורך

אמהחמשעדייןנשארהמסבהכותללצדפנים
אינןהמסבהלכותלשחוץיציעיןהג'שהריחלל

כותללצדעדייןונשארחללחמשרקאוכלין
כותלג"כהיהמשו"הפנוי,אמותחמשהאולם
ג'למעלהעלמלמטהמוקףפניםלצדהאולם
תיכונהיציעגבהועלחמשתחתונהיציעיציעות

האולםכותלשמתקצרמהאמהאוכלתשהיאשש
עליונהיציעועליוארבע.עוביונשארחמששעביו

שלש.רקורחבהאולםכותלעובישמתקצרשבע
לתאיןהאולםכותלשביןהחללכלפרנסנוהרי

חוץשהםיציעותהנךע"יהכלונתמלאעשר
והו"לאולם,כותלשלפניםולצדהמסבהלכותל
נקראהיציעותשבהעשרוחללחמשהאולםכותל

כותלעדולפניםהמסבהומכותלאולםקדושת
עשרהתאיןאמהשבעיםרוחבשכנגדההמסבה

וההיכל נקרא קדושת היכל.



לביתמקיפיםיציעיםהג'היוכךרבנוומ"ש
לאמערבלצדדגםקאמרהכירוחותיו,משלש

סוףעדהולךהדרומיולאהצפוניהכותלהיה
וחמשתשעיםהמזרחמןכשהולךאלאהמערב

היציעועליוליציעאמותחמשנשארואמה
אמתייםוהעליונהלמזרחאמהעודאוכלתהתיכונה

ודלא כמו שמוחק הכ"מ גירסא זו.

עדמלמטההאולםלכתליסביבוכןרבנוומ"ש
אמות,ג'ורובדחלקאחתאמההיוכךלמעלה

האולםלכתלירבנושכתבלהיציעותסותרזה(אין
רבנושדבריהכ"מדעתעלשעלהוכמוכנ"ל

לק"מדבאמתלהגיה,ידושלחזא"זסותרין
רבנוומ"שפנים,לצדהאולםבכתליהיודהיציעות

מחוץאולםלכתלידסביבר"לוכו')סביבוכן
אמותוג'חלקאמההכלהיהלמעלהעדמלמטה

ג'הבליטהגובהבעוביקצתבליטהדהיינורובד
רוחבהיינורבנודקאמרהרובדורוחבאמות,

ברוחבבולטתהבליטהשהיתהולאבגובההבליטה
מ"ודמדותפ"גשמעיההר'כפי'(ודלאאמות.ג'

רבנואלאהמעלותשלשלחהעלג'ורובדדמפרש
שהיוהמעלותכלדמדותמ"גפ"בדתנןהאמפרש

חוץאמהחציושלחהאמהחצימעלהרוםשם
בשוה.המעלותבכלאמהשלחהשהיהאולםמשל
באפימלתאאמותג'ורובדאמהמ"ופ"גדתנןוהא

הרובדיןשע"יהאולםכותלבניןבצורתהואנפשה
בחוץ,הבניןנויוהואשיששלכטבלאותמחזי
הרובדלגובהאלאברוחבמשהובלטורובדיןואלו

רבנושסייםוזהוכמ"ש),רוחברבנוקוראאמותג'
כפיודלאוכו'.ההיכלסובבהיהוכןהמשנהבפי'
כולוהבניןדצורתקאמרדהכיהכ"משנדחקמה

אבניםשלכטבלאותדמחזירובדיןכעיןהיהמחוץ
היקףהיהלאבאמתאבלמחצב,אבנישלמות
הןשהרובדיןהכ"משהביןכמובאולםאפי'רובדין
וכמ"שאינווזהברוחבאמותג'בולטיןבניינים

והבן.

הנ"לדרכולפיהנוסחלקייםרצהשמיםוהלחם
היוהאולםמכתלידלפניםרבנודה"קה'הל'

ומגיהרוחותיומג'ומוחקרובדיןומחוץיציעין
ה"גלעילמ"ש(ועי'כמ"ש.והנכוןרוחותיו,משתי

הראב"ד.עלשמיםהלחםקושייתביישוב
דההנחההראב"דלדעתלומרמקוםישולכאורה

אתויבןשמפורשהיותשעםשקר,שמיםלחםשל
היציעהיינוקומתו,אמותה'הביתכלעלהיציע

ואמהחמשרקגבוההיתההאוטםשכנגדהתחתונה
תיכונהיציעאבלהאוטםנגדששדאיכאתקרה

וכמשמעותאמהמאהגובהעדמגיעיןהיוועליונה
בכללדהתאיןמאהרומוההיכלדכלהמשנהלשון

כדיוכיורשהסיודהראב"דקאמרושפירההיכל
ר"לההיכל,בכתליהתאיןשבגגותמיםיכנסושלא
שכתבתימהוכפיוהעליוניםהתיכוניםהתאיןגגות

איריאדמהותוהתא.הואהיציעהראב"דדלדעת
עייןדמדות,דמתני'שניביתלבניןשלמהבנין

להראב"דדס"לונהייו"ט.להתוס'הביתצורת
אמותחמשקומתושניבביתאפי'התחתוןדהתא

היוכמהועליונהתיכונהלתאיןמזהללמודאין
מקרו)דהיכלמאהגבהןשג"כהמשמעותופשטות

ותו לא מידי.



הלכה י-יא

ִמןֲחִמָּׁשהַלִּמְקָּדׁשַהֻּמָּקִפיןַהָּתִאיםנְִמְצאּוָּתִאים.ַהּנְִקָרִאיםֵהםַהְּכָתִליםֶׁשֵּביןַהְּפנּויִיםַהְּמקֹומֹותֵאּלּוָּכלי.
ָּתִאיםט''ונְִמְצאּוְּדיֹוָטא.ַּגֵּביַעלְּדיֹוָטאָהיּוְּדיֹוטֹותְוָׁש�ׁשַהַּמֲעָרב.ִמןּוְׁש�ָׁשהַהָּדרֹוםִמןַוֲחִמָּׁשהַהָּצפֹון
ְׁש�ָׁשהַּבַּמֲעָרבָהיּוָּתִאיםּוְׁשמֹונָהָעָׂשר.ֲחִמָּׁשהַּבָּצפֹוןְוֵכןַּגֵּביֶהןַעלַוֲחִמָּׁשהֲחִמָּׁשהַּגֵּביַעלֲחִמָּׁשהַּבָּדרֹום

ַעל ַּגֵּבי ְׁש�ָׁשה ּוְׁשנַיִם ַעל ַּגֵּביֶהן ִּבְדיֹוָטא ַאַחת ַהּכל ל''ח ָּתִאים:

השנים מן השלשה:א"א אין צורך לזה ומה נשתנובדיוטא אחת.השגות הראב"ד

ַלָּתאְוֶאָחדַהְּׂשמֹאל.ִמןַלָּתאְוֶאָחדַהּיִָמין.ִמןַלָּתאֶאָחדַהָּתִאים.ִמןְוֶאָחדֶאָחדְלָכלָהיּוְּפָתִחיםְׁש�ָׁשהיא.
ְוֶאָחדִמּיִָמין.ַלָּתאֶאָחדְּפָתִחים.ֲחִמָּׁשהָהיּוָהֶאְמָצִעיתֶׁשַּבְּדיֹוָטאַּבָּתאְצפֹונִיתִמזְָרִחיתּוְבֶקֶרןַּגָּביו.ֶׁשַעל

ַלָּתא ֶׁשַעל ַּגָּביו. ְוֶאָחד ַלְּמִסָּבה. ְוֶאָחד ַלָּתא ֶׁשּיֵׁש ּבֹו ַהִּפְׁשָּפׁש. ְוֶאָחד ַלֵהיָכל:

התאבאותואלאהפשפשלאותואחרתאשםהיהלאא"אהפישפש.שבולתאואחדהראב"דהשגות
פשפשנקראוהואבהזרועושמכניסחלוןכעיןקטןפתחוהיהלמזרחוהפשפשהיהצפוניתמזרחיתשבקרן
כיוןפותחואחדהשחילאמתיורדאחדלוהיומנעוליםושנימבפניםהמנעולשהיההמזרחיהתאפתחופותח

ואם כדבריו היה תא למזרח והרי לא מנו אותן במנין התאים:

כסף משנה

להיכל.ואחדעדוכו'הפנוייםהמקומותאלוכל
בפ"ד דמדות (משנה ג') :

לזהצורךאיןא"אאחתבדיוטאבהשגותוכתב
אומרואניעכ"ל.השלשהמןשניםנשתנוומה

לשלשהגםדקאיאפשראחתבדיוטאשמ"ש
שהשלשה היו בדיוטא אחת:

א"אהפשפששבולהתאואחדבהשגותעודוכתב
המשנהבפי'רבינווז"לוכו'.אחרתאשםהיהלא
הפשפשבושישלתאר"ללפשפשאחדשאמרמה

שהיההפתחוזהולהיכלנכנסיםשבוהצפוני
הזהוהתאפתחיםחמשהלושהיותאשלבצפונו

גבישעלוהואמהתאיםאמצעיתבשורההיה
כאןואיןיתרתאהיהלאזהולפיעכ"ל.המסבה
השגה:

הר המוריה

אלהיםמלאכיראיתיבכאןגםוכו'.התאיםנמצאו
תאיםהחמשהכירבינודעתבזה.ויורדיםעולים

הכותליםחלליבחמשההיוושבדרוםשבצפון
הריעצמהובמסיבהאחדהמסיבהבכותלהיינו

הריעצמווהתאשלשההריהתאובכותלשתים
בדרוםוכןחמשה.הריההיכלובכותלארבע
שתיםהריעצמווהתאא'הריההיכלבכותל

הריהמיםהורדתוביתשלשההריהתאובכותל
הריגביהםעלושנייםחמשה.הריובכותלארבע

ובצדשלשיםהריגביהןעלושלישייםעשרים.
והתאאחדהריההיכלבכותלשמונההיומערב

גביהןעלושלשהשלשההתאובכותלשתיםהרי
הריגביהםעלעודשלישייםושניםששההרי

כאןרבינודעתהואכןתאים.ל"חהכלסךשמונה
בפי'דמדותפ"דבמ"גועי'ה'הלכהלעילועי'

שבסוףבצורותועי'היטיבזהלךיתבארשםרבינו
יעו"שט"זט"וצורהרבינולפי'המיוחסותמדות



אלושכלשס"לוהואאחרתדעהישאמנםהיטיב
וכותלהמסיבהכותלהיינואטומיםהיוהכותלים

ושםחלולהיההתאחללורקההיכלוכותלהתא
לדרוםוכןלצפוןהכותללאורךתאיםחמשההיו

במערבוכןגביהםעלושלישייםגביהםעלושניים
הריעליהםושניםגביהםעלוג'תאיםג'בתאהיה

וז"לשכ"כהר"שבפירושתמצאזוודעהשמנה
התארוחבגביהםעלוחמשהחמשהע"גחמשה
תאיביןחמשהתאוכותלששהתאלפנינומפורש
בוניתןלאלאורכואבלהצפוןתאיביןהמערב
הנביאחשבוןולפיבמקראולאבמשנהלאשיעור
אורךביןאמהט"זליתןג"כמנחםרבינוצריך
הואט"סכיולדעתיהיטיביעו"שוכו'וכותלהתא
יעו"שו'מ"איחזקאלברש"יעי'אמהי"זוצ"ל

הםפירושולפיוהנהו'.ו'א'ובמלכיםהיטיב
היוהתחתוניםהתאיםוכלד'משנהדשםהיציעים

ועי'שבעוהעליוניםששוהתיכוניםחמשרחבן
רוחבכילרבינואמנםט'בהלכהלמעלהמש"כ

התאיםג'היינובפ"ערוחבכ"אלוהיההתאים
ה'הכתליםעםהחללהיההמסיבהשבכותל
ושבכותלאמותג'היועצמהשבמסיבהוהתאים

השלישייםוהתאיםה'הכתליםעוביעםהיוהתא
עםההיכלכותלושבחללאמותששההתאשבחלל

וכןהדרךע"זג"כשבדרוםוכןששההכתליםעובי
ולכךוהבן.ודעימיההר"שלפי'משא"כשבמערב

דלאאחרפי'ביציעיםלעיללפרשרבינוהוכרח
רבינובשיטתהולךוהרע"בודו"קהתאיםעלקאי
ד"הדמדותפ"דמ"גיו"טבתוס'וע"עובזהבזה

שבסוףהכוללובציורהיטיב.יעו"שוכו'ובקרן
מדות מצוייר לפי פי' הר"ש ודעימיה יעו"ש.

רבינודעתלהביןצריךוכו'.היודיוטותושלש
דיוטאקוראלהגובהנראהוהנהדיוטא.מהו

מהא"כדיוטא.ע"גדיוטאהיודיוטותוג'כמש"כ
ר"לאחתבדיוטאגביהןעלשתיםאח"כשכתב
אלושהשתיםתימאשלאלאפוקיואתיאחדבגובה

דע"זואולידלאלאפוקיואתיחבירוע"גאחדהיו
נשתנוומהלזהא"צא"אוז"לוכתבהראב"דתמה

בגובהדהיולכתובא"צור"לעכ"להג'מןאלו
מאלוהב'אלוישתנותיתידמהיכיפשוטדזהאחד
השתיםאלווה"האחתבדיוטאהיוג'כלדהאהג'

ולענ"דיעו"שע"זמר"ןמש"כליהאזדאולפ"ז
דאלולומרנטעהדלארבינודעתליישבנראה

וא"כשתחתיהןלמהשוהמדתןהיהע"כהשנים
ואמצעיהאמצעיםב'ע"גהעליוניםב'עמדו

היואו)(ציורכזהגבומעלתאבליהיההנשאר
האמצעיםהתאיםצידיבב'תאיןהב'אלוכנוסין

ב'הוירקהכיהוידלאוקמ"ל(ציור)כזה
והיוהתחתוניםנגדא'בדיוטאמכווניםהעליונים

ליהאזדאובזההתחתוניםושטחאוירכלמכילים
דשנאדי"לוכו'הוודהכידפשיטאהראב"דהשגת
אלושויםדהיווקמ"לב'והכאג'דהכאהואושנא

הג'דאלודה"קעודואפ"להג'.כמדתבמדתההב'
סדריםג'העליוניםוהב'האמצעייםוהג'התחתונים

סדריםהג'ע"דאחתבדיוטאסדרכלהיואלו
שזהוי"ללהןאחדוגובהוהדרומייםהצפוניים

כוונת מר"ן ג"כ.

דמדותפ"דבמ"גהואכןוכו'.התאיםמןיא.
דהאדוקאלאוהתאיםמןאו"אכלדהאיוצ"ל
פניםעודשאיןפניםוכןממנוחוץעודשאיןבחוץ
אמנםלשמאלאולימיןפתחלואיןשובממנו

ישדהאאחדלכלפתחיםג'מיקרישפירהעליונים
ששנינומהוהואשתחתיולמהשלהםברצפהפתח
ד"השםיו"טתוס'ועי'גביהןשעללתאואחד

ושלשה פתחים וכו' יעו"ש היטיב.

שבדיוטאבתאמדכתבוכו'.פתחיםחמשה
האמצעיתבשורהדמיירימזהמבוארהאמצעית
י'בסעי'שמבוארכמודיוטארבינוקרידלשורה

לבארבזהטובאשהאריךשםיו"טבתוס'ועי'
באותוהכאדמיירימדבריווהעולהפתחיםהחמשה

שבוותאמוחלטתאבשםהנקראבחללשהיההתא
והנהההיכלבכותלשהיהתאאותוהיינוהפשפש
היינוהימיןמןלתאאחדכךהואפתחיםהחמשה

גביושעללתאואחדהתא.בכותלשהיהלהתא



למסיבהואחדהעליונה.בשורהשהיהלהתאהיינו
ראוימ"מביניהםתאכותלהפסקשישואע"פ
שזהאחריהמסיבהאלשפתוחולומרבמניןליכנס
אלאנקראכותלבשםהמפסקתהימיןשאלהתא

ג"כנחשבלכןתאג"כשםיששבאמתשלפי
התאהואלפשפשואחדבפ"ע.לפתחפתחה

מטעםשבהיכללאחדנמיחשיבוקאהיכלשבכותל
כותלבשםנקראהיכלשבכותלתאשאותוהנ"ל

אלוליחסוההיכלשלהפתחלחשובראויולפיכך
ישהיכלובכותלהואילומ"מבעצמוהמוחלטהתא
הפתחיםבמניןג"כפתחולהכניסראויוחדרחלל

הפי'זהמרחיקואתידחיקוכמההיטיביעו"ש
לאגםגדולדוחקהואוג"כמתחלהבמש"כועיי"ש

א"אהראב"ד(וז"להראב"דדברילבארלבושם
באותואלאהפשפשלאותואחרתאשםהיהלא

למזרחוהפישפשהיהצפוניתמזרחיתשבקרןהתא
והואבהזרועושמכניסחלוןכעיןקטןפתחוהיה
שהיההמזרחיהתאפתחופותחפשפשנקרא

יורדאחדלוהיומנעוליםושנימבפניםהמנעול
תאהיהכדבריוואםכיוןפותחואחדהשחילאמת

למזרח והרי לא מנו אותו במנין התאים עכ"ל).

דפשפשה"קדרבינוהביןהראב"דכינ"ללכן
ל"בבב"מרש"יכמש"כהמזרחיבתאהואהצפוני

פתחהיהלאהתאבאותווהנההיטיביעו"שא'
להתאפתחישההואשמתארקלהיכלפתוח

התאלאותונכנסיןומשםהצפוניההיכלשבכותל
שבכותלשבתאונמצאלהיכלפתחישהתאובאותו
שמימינולהתאאחדפתחים.חמששםישההיכל

לתאואחדמוחלט.בשםתאשנקראהתאוהוא
למסיבהואחדהעליונה.השורההיינוגביהםשעל
דהיאההיכלבצפוןשהולכתהמסיבההיינוולאו

מקרןהעולההמסיבההיינואלאטובאמרחקא
שהובאמערביתצפוניתלקרןצפוניתמזרחית
כותלבמזרחהפתחשהיהונמצאי"בבהלכה
בושישלתאואחדהולכת.המסיבהששםההיכל

פתחאותושדרךהתאאותובדרוםוהיינוהפשפש
שבכותלהתאלאותופשפשבושישמהתאנכנסין

ישהיכלשבכותלשבתאהיינולהיכלואחדההיכל.
להיכלנכנסיןשםודרךלההיכלמדרומופתחבו

ו'בסעי'לעילהמבוארשבהיכלהגדולשערלפתוח
למזרחתאכללהיהדלאוכתבהראב"דהשיגוע"ז

הפשפששבולתאואחדנזכרלאובמשנהההיכל
תאשבאותווהכוונהלפשפשואחדהמשנהז"לרק

תאבאותונכנסיןוהיומזרחלצדפשפשהיהגופיה
להיכל.הפתוחלמקוםמגיעשהואעדהפשפשדרך
ושבצפוןו'סעי'לעילרבינומש"כזהפי'לפיוהנה

למקוםשמגיעעדהכתליםב'ביןומהלךנכנסיןבו
ה"קוכו'ההיכללתוךונכנסמשמאלולקדשפתוח
פניוהצפוניבכותלמהלךומשםהמזרחיבתאנכנס

פתוחלמקוםכךשמגיעעדלדרוםושמאלולמערב
בפי'רבינובמש"כלעייןישלפ"זרקההיכלאל

שהיההפתחוזהובמרן)(והובאוז"להמשנה
שלבדרומוצ"להיהולפי"זוכו'תאשלבצפונו

דהפתחוקאמרהמזרחיהתאעלדקאיואוליתא
שבקרןלהתאהפשפששבוהתאפתוחדהיה

הפשפששבובהתאהפתחהיהמזרחיתצפונית
מרןבושנסתייעמהומ"מקצת.ודחוקבצפונו
האיךידעתילאממנוהראב"דהשגתלסלק

תאעודשהיהרבינושדעתראיהמשםואדרבה
יאירוה'בזהוצ"עכןבושהביןוכהראב"דבמזרח

עיני להבין תעלומות חכמה.

היהשזהלרבינודחקומילהביןישלפי"זאך
איהעליונהבשורהובשלמאאמצעיתבשורה
דלאאלמאגביושעללתאואחדמדקאמראפשר
זהדהיהלהיותיכולהאאמנםבעליוןמיירי

למסיבהשהיהשהפתחנ"ללכןהתחתונהבשורה
אתיוהשתאמזרחבכותלולאהתאבתחתיתהיה

לשיטתושפי'מההר"שבפי'וע"עהכלשפיר
היטיביעו"שההיכלכותלבעוביהיוכלםדהתאים

ועוד לא רציתי להאריך בזה ודי בזה.



לחם שמים

זהלהיכל.ואחדהפשפשבושישלתאואחד
אלאהוא,עצמוהתאמןלאלהיכלהפתוחהפתח

שהאריךיו"טבתוס'ועייןהפשפש,שבוהתאמן
בזה:

מרכבת המשנה

וכ"מ,השגותעייןאחת.בדיוטאגביהןעלושנים
שלאהצחבלשונוביארשרבנופשוטבדרךוהנכון
בב'גביהןעלושניםקאמרדהכילומרנטעה

דיוטותד'כאןשיהיואחדע"גאחדדיוטות
דגםהראב"דששאלנשתנהמהכאןואיןבמערב.

בזההכ"מודברילבאר.דדקדקאלאכןסובררבנו
מגומגמין והנכון כמ"ש.

השגות,עייןהפשפש.בושישלתאואחדיא.
ודעתרבנודעתביאורחובתידייצאלאוהכ"מ

האריךמ"גדמדותפ"ביו"טוהתוס'השגות.
שדעתשהחליטעדרבנובדבריטובאונתקשה

האוטםנגדהיתהתאיןשלתחתונהדדיוטארבנו
לוהוקשהזהומחמתה"טהנ"להראב"דכדעת
דכלרבנובכוונתדפשוטאומרואניקושיות.הרבה
התאיןואףושמאללימיןפתוחיםהיוהתאין

כנ"להמסבהכותלהנקראתאדהיינושבצפון
היוהמסבהכותלשע"גהדיוטותושתיה"ט,

היוצפוניפתחדרךשהריצפוןלצדמימיןפתוחין
לשוםמזרחלצדפתחשוםהיהולאלתאנכנסין

כותלהנקראההיכלמצפוןהדרומיהתאזולתתא
פתוחקטןשערשהואהפשפשהיהשבוההיכל
לפתוחלהיכלנכנסהיהזהפשפששדרךלמזרח

כרבידפסקוהיינוה"ו,בפרקיןוכנ"להשערים
כותלשלעביובתוךמ"בדמדותפ"דדס"ליהודה

ודלאלרבנוהמשנהפי'משמעותוכןמהלך,היה
הואדפשפשהראבי"הבשםיו"טהתוס'כמ"ש

דברי(ולפ"זההיכל.כותלמצפוןשהואתאהנקרא
דרביכרבנןדסתמאשכתבמ"גדמדותפ"דהרע"ב

ברורהרבנוושיטתלקמן).וכמ"שתמוהיהודה
להיכלהסמוךבתאהיהדפשפשיהודהכרבידס"ל

כניסהדרךכלמ"שולפיההיכל.כותלהנקרא
ההיכלכותלהנקראלתאדהיינוהצפוניםלתאין
פתחודרךלצפוןפתוחיםהיושעליודיוטותושתי

לתא.מתאפתחוהיהלתאנכנסיןהיוהצפוני
ודלאאורמקבליןהתאיןכלהיואלופתחים(ודרך

ד"המ"גדמדותפ"דיו"טהתוס'שנדחקכמו
תאלךאיןמ"שולפיעיי"ש).בצפוןעשרחמשה

שבדיוטאהצפוניתאדאףפתחיםג'בההיושלא
פתחים,ג'לוהיוהמסבהכותלהנקראתחתונה

לדרוםשניופתחלחוץצפוןלצדמימיןאחדפתח
שעללתאאחדופתחמסבההנקראשבשמאלולתא
פשפשהנקראההיכלשלצדהדרומיתאוכןגבו.

נגדהתחתונהדיוטאהיתהדלא(דס"לרבנולדרך
בוג"כהיהההיכלכותלהנקראתאדהיינוהאוטם)

לתאלצפונוואחדלהיכללדרומואחדפתחים,ג'
פתחוגםהתיכונה,לתאגבועלואחדתאהנקרא
ב'אותןוכןפשפש.הנקראלמזרחקטןרביעי

לצדפתוחיןהיופשפשהנקראתאשע"גדיוטות
שהיוואפשרמההיכלאורלקבלכדילהיכלדרום
שאריואולםבסולמות.מהןלהיכליורדיןג"כ

מסבההנקראיםדהיינוהאמצעיתשבדיוטאתאין
לצפוןפתחיםד'להןשהיהודאיוהתאהתאוכותל

שתחתיוהתאשהריולמטהולמעלהולדרום
התאיןמשא"כאליולמעלהפתוחתחתונהבדיוטא

לצפוןפתחיםג'רקלהןהיהעליונהשבדיוטא
שיהיוגביהןעלתאהיהלאשהריולמטהולדרום
דרךעוליןהיוהתאיןולגגותלמעלה,פתוחים

המסבה כדלקמן.

שבקרןאמצעיתשהדיוטארבנומ"שמובןובזה
לאתאיןאינךמשא"כפתחיםחמשלההיומזרחית

ובקרןשבמשנהדמהפתחים,מארבעיתרלהןהיה
כותלהנקראהתאעלהכוונהאיןצפוניתמזרחית

התאיןשלצפוניתמזרחיתבקרןשהואמסבה
תאשוםהיהלאוהריהימיןמןלתאאחדמדקאמר

כותלהנקראהתאעלהמשנהכוונתאלאלימינו,



אמרומ"מהצפונים,תאיןשללדרוםשהואההיכל
דאייריוכיוןההיכל.שלצפוניתמזרחיתובקרן
הנקראתאע"גתיכונהשבדיוטאמתאמתני'

להשישקאמרשפירההיכלכותלאופשפש
לתאלצפוןשבימיןלתאאחתפתחיםחמישה
מצדלהיכלואחדתא.הנקראתאשע"גתיכונה

למטהואחדגביו.שעללתאלמעלהואחדצפון
ההיכל.כותלאופשפשהנקראשתחתיולתא

למסבהלמזרחפתוחפתחהתאלזהנוסףוהחמישי
מסבהר"לאלא)מסבההנקראלתאהכוונה(ואין

בהשעוליןמדרגהשהיאהי"בבפרקיןהנזכרת
מזרחיתבקרןהיתהזוומדרגהעלייהלפתח

לתאהיהומשו"ההתאין,גגעדההיכלשלצפונית
לההסמוכהזולמדרגהממנהלילךלמזרחפתחזה

שאמרווזהוהעלייהולפתחהתאיןלגגלעלות
לההיהתיכונהשבדיוטאזוודוקאלמסבה.ואחד

שהואעצמוהפשפשאבלכמ"שפתחיםחמישה
לצפוןאחדפתחים,ד'רקלוהיהתחתונהבדיוטא

להתיכונהלמעלהואחדלהיכללדרוםואחדלתא
יכולהיהזהפתחודרךפשפשהנקראלמזרחואחד

תאשאיןלמטהפתחחסראבללמסבה,לעלות
למעלהפתחחסרעליונהשבדיוטאזווכןתחתיו,

לצפוןפתחיםד'רקלווישגביועלתאשאין
ר"ללמסבה,לעלותלמזרחואחדולמטהולדרום

לתיכונהרקפתחיםוחמישהלה.הסמוכההמדרגה
תאיןשארימשא"כפשפשהנקראהתאשע"ג

פתחיםד'רקג"כלהםהיהאמצעיותשבדיוטא
להןהיהלאאבלולמטהולמעלהולדרוםלצפון
שהמסבהמסבההנקראלהמדרגהלמזרחפתח

הדבוקיןלתאיןאלאסמוכההיתהולאמהןרחוקה
גביו.שעלדיוטותושתיהפשפשדהיינובהיכל

רבנוודברייו"טהתוס'הערותכלנתיישבוובזה
נכונים.

ט'הל'בפרקיןדס"ללשיטתוהראב"דאמנם
בהכרחוא"כהאוטםנגדהיתההתחתונהדדיוטא

לאלהיכלנכנסיןשממנופשפשהנקראהתאזה
והביןתיכונה,בדיוטאאלאתחתונהבדיוטאהיה

שבדיוטאבתארבנוכתבדמשו"ההראב"ד
מאילווהוקשהלהיכל,ואחדדתנןהואילאמצעית

הפשפשבושישלתאואחדרבנודכתבהאי
כנגדשלמטהזודהאלמטהואחדלפרש(דליכא
הראב"דתירץמשו"הפשפש),מקרילאהאוטם

דשניר"ללפשפש,ואחדלמסבהאחדקאמרדהכי
פשפשהנקראקטןאחדלמזרחלוהיופתחים
לפתוחהשחיביתעדידומכניסהיהשםשדרך
היההשניוהמפתחשבפניםהמנעולהקטןהשער
במשנהעייןהקטןשבשערהחיצוןהמנעולפותח

דרקפי'שםלרבנוהמשנה(ובפי'דתמיד.פ"ג
לאמתיורדופי'פשפשהנקראהיהקטןאחדשער

הפתחבתחתיתולפתוחלשוחצריךשהיההשחי
ל"גדףמציעאבבאועייןעיי"ש,הקרקעתחת

ואםהראב"דומ"שאחר).באופןפי'דרש"י
דנקיטפתחיםדב'דקס"דלמזרח,תאהיהכדבריו

ולמסבהולדרוםלצפוןהיינוולהיכללימיןרבנו
בושישלתאדקאמרהאיומאילמזרח,היינו

מזרחלצדבולטתאעודשהיהאלאזהאיןפשפש
כותלהנקראהתאלמזרחוהואפשפשהנקרא
התאיןבמניןאותומנולאשהריומשיגההיכל,

עצמוהואההיכלכותלהנקראדתאודאיאלא
שהיהרבנוקאמרדהכיקס"ד(הריפשפש,נקרא
שאצלולתאולימיןגבושעללתאלמעלהפתוח
ונגדהמסבהאלולמזרחלהיכלולשמאללצפון

היהואליופשפשהנקראתאבולטהיההמזרחחצי
הפשפשעצמודהואמשיגולזהלמזרח,שניפתח
חלוןכעיןאחדפתחיםשניהיומזרחדלצדאלא

מגומגםוזהוקטן.שערכעיןשניפשפשהנקרא
התאדודאיששהלמימרדהו"לקשהולדרכו

וכוונתלמעלה).פתוחהיההאוטםנגדשתחתיו
תחתונהדדיוטאוס"לפליגדאיהוברורהרבנו
והתיכונההפשפשהיהושםמהאוטםלמעלההיתה
מעלהפתחיםחמישהלהשהיוהיאהפשפששע"ג
כמ"שלהמסבהולמזרחודרוםוצפוןומטה

בסייעתא דשמיא.



הלכה יב-יג

ָהיָהַהָּתִאים.ְלגַּגֹותעֹוִליןָהיּוֶׁשָּבּהַמֲעָרִביתְצפֹונִיתְלֶקֶרןְצפֹונִיתִמזְָרִחיתִמֶּקֶרןעֹוָלהָהיְָתהּוְמִסָּבהיב.
ַלָּדרֹוםָּפנָיוָהַפ�ַלַּמֲעָרבִהִּגיַעַלַּמֲעָרב.ַמִּגיַעֶׁשהּואַעדַהָּצפֹוןְּפנֵיָּכלֶאתָהַל�ַלַּמֲעָרבּוָפנָיוַּבְּמִסָּבהעֹוֶלה
ַעדַלָּדרֹוםְמַהֵּל�ְוָהיָהַלִּמזְָרחָּפנָיוָהַפ�ַלָּדרֹוםִהִּגיַעַלָּדרֹום.ַמִּגיַעֶׁשהּואַעדַהַּמֲעָרבְּפנֵיָּכלֶאתָהַל�

ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלִפְתָחּה ֶׁשל ֲעִלּיָה ֶׁשִּפְתָחּה ֶׁשל ֲעִלּיָה ָהיָה ָּפתּוַח ַלָּדרֹום.

ַמְבִּדיִליןָהיּוִּפְסְּפִסיןְוָראֵׁשיֲעִלּיָה:ֶׁשלְלגַָּגּהעֹוִליןֶׁשָּבֶהןֶאֶרזֶׁשלְּכלּונְסֹותְׁשֵּתיָהיּוֲעִלּיָהֶׁשלּוְבִפְתָחּהיג.
ְמַׁשְלְׁשִליןֶׁשָּבֶהןַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשְלֵביתָּבֲעִלּיָהְּפתּוִחיןָהיּוְולּוִליןַהָּקָדִׁשים.קֶֹדׁשְלגַגַהּקֶֹדׁשַּגגֵּביןַּבֲעִלּיָה

ֶאתְמַלְּבנִיןְלֶפַסחִמֶּפַסחְּבָׁשנָהַאַחתּוַפַעםַהָּקָדִׁשים.קֶֹדׁשִמֵּביתֵעינֵיֶהםיָזּונּוֶׁש�אְּכֵדיְּבֵתבֹותָהֻאָּמנִיןֶאת
ַהֵהיָכל:

כסף משנה

יזונושלאכדיעדוכו'עולההיתהומסיבה
רביעיבפרקהקדשים.קדשימביתעיניהם
חלולעמודכמיןבניןמסיבהפי'ג')(משנהדמדות
היקףדרךעולהבווהעולהסביבמעלותכמועשוי

בפ"קפירש"יוכןיחזקאלבפי'הרד"קכתבכן
וסובבותמגלגלותמעלותאבניםבניןמסיבהדיומא
פי'ולוליםגת.שלגלגלעץכמיןעמודבמקיף

אחתופעםומ"שקטן.פתחהואלולהרמב"ם
בפ"גההיכל.אתמלבניןלפסחמפסחבשנה

דמדות (משנה ד') :

המאיר לארץ

מקורו,הראהלאהכ"מנ"בוכו'.צפוניתמזרחית
סי'יו"דלטורבהגהותיוחנלישלייבהרבוג"כ
דבריאכןוכו',מצאתילאזה,עלשםכתברע"ו

הגמרא הוא, יומא דף ט"ז, ע"ז דף נ"ב.

הר המוריה

מסיבהבפי'מש"כמרןעי'וכו'.לגגותעולין
בדףשםוהואפ"ק.ביומאלרש"ימקוםוהראה

בתמידוע"עבזהמש"כיו"טבתוס'וע"עא'י"ט
פ"ק מ"א במפרש שם.

דמדותפ"דהמשנהלשוןכידעוכו'.ארזשליג.
שהואפשוטהדברולפי"זכאן.רבינוכלשוןמ"ה
מזרחיתשבמקצועקאמרמתחלהבפ"עדבר

שתיהיוושםעלייהשלפתחההיהשםדרומית
בסולםכמושליבותוביניהןארזשלכלונסות

בפ"עמילתאקאמרוהדרלעלייהעוליןשבהן
הקדשעלייתביןמפסיקיןהיופספסיןדראשי
איתאשבש"סבמשנהאמנםקדשיםקדשילעליית
ביןבעלייהמבדילפספסיןובראשןכךהגירסא

ה"גוז"להר"שוכתבהקדשים.קדשילביןהקדש
התאים.גגותדרךהיכלשלהצפוןפניכלהולך
שהואעדהתאיםגגותמעלהיכלבדרוםמהלךהיה

לעליותפתחושםההיכלוביןקה"קבביןמגיע
הביתסיפוןאורךכלשעלומעזיבהתקרה

המערכהעלבפניםעלייהשלובפתחהשמבפנים
זקופותכלונסותשניהיההמעזיבה)עלצ"ל(אולי

שליבותהכלונסותוביןהביתגגכלפילמעלה
פספסיןובראשןעלייהשללגגועוליןשבהן

הופכיןהעבשראשןמטהשלכלונסותבראשי
ושםלמעלהזוקפיןהדקכלונסותשלוחודולמטה

טרקסיןאמהשלכלפימונחיןוגזריןפספסיןהיו
עלייתוביןההיכלעלייתביןבעלייהמבדיליןוהן

פרוכתב'אמרוא'נ"דוביומאהקדשיםקדשי
עליותב'ביןלהפסיקכדיבעלייהכנגדןוב'בדביר
אחר.פי'מפרששהואאלומדבריומבוארעכ"ל



למערבממזרחהצפוןאורךכלמהלךהיהלרבינו
דרוםלצדפניוהופךהיההמערבילקצהוכשהגיע

למקצועשמגיעעדהמערביצלעכלמהלךוהיה
והיהמזרחלצדפניוהופךומשםדרומיתמערבית

למקצועמגיעשהואעדהדרומיצלעכלמהלך
עלייהפתחנקראמקוםהיהושםדרומיתמזרחית

מפרשוהר"שעלייהשללגגההולכיןשםשדרך
כלוכןצפוןצלעכלבעלייההולךהיהשלאכך

המקוםעדבעלייהמהלךהיהרקהדרומיצלע
ומפרשקה"קוביןהקדשביןבעלייהשמפסיק
דרוםבצלעמערבלצדמזרחמצדוהולךדמתחיל

אחרתגי'לוהיה(ואוליצפוןבצלעשהלךכמו
המקוםעדהעלייהפניכלעלומהלךבמשנתינו)

הקדשיםקדשלעלייתהקדשעלייתביןשמפסיק
הכ"גפ"זלקמןכדאיתאלילךאסורואילךשמשם
הקדשעלייתביןשמפסיקבמקוםושםיעו"ש

ובהןארזשלכלונסותב'שםהיהקה"קלעליית
ר"להעלייהגגע"געוליןהיושםשדרךשליבות

לעילכדאיתאלהעלייהממעלהרבהגבוהשהוא
היינולמטהמלמעלהזקופיןהיווהכלונסותה"ג

היההדקוראשןהעלייהע"גהיההעבשראשן
העבשראשןוקאמרהעלייהשע"גלהגגמגיע

ראשישםהיההעלייהשלהתקרהע"גמונחשהיה
כנ"ללהפסיקכדיהעלייהעלמונחיןוגזריןפספסין

מהעלייהשהולךדמייריכןצ"ללרבינו(וגםברור
ראשיהיולרבינולקמןמש"כועי'העלייהלגג

העלייהבגגקה"קוביןהקדשביןמפסיקיןפספסין
ולא בעלייה עצמה).

פספסיןלראשילןלמההעיריו"טהתוס'והנה
האקדשיםקדשילעלייתקדשעלייתביןלהבדיל

לעלייתקדשעלייתביןמבדיליןפרוכותב'היו
משמעולכאורההיטיב.יעו"שהקדשיםקדש

דהכיזהס"ללאזהדס"למאןכימהירושלמי
דרבנןמ"טוז"לה"אפ"הביומאשםאיתא

ביןיוסיר'ליהעבדמהוגו'לכםהפרוכתוהבדילה
שלמטןהקדשיםלקדששלמעלןהקדשיםקדש
וראשידתנינןכההיאלןאיתכןלרבנןולית

עכ"לקה"קלביןקדשביןבעלייהמבדילפספסין
ברבינואמנםפרוכותדב'האלהוליתדרבנןאלמא

הי"זהמקדשכלימהל'פ"זלקמןדהאזהיתכןלא
היודהפספסיןנ"ללכןפרוכותדשתילהאהביא

מפסיקיןהיווהפרוכותהגגעלמלמעלהמפסיקין
דברימדוייקיןוכןלגגמתחתעצמההעלייהעל

עלהפסקצריךמאילעניןלעייןישאךודוקרבינו
א'פ"ובפסחיםכדאיתאנתקדשולאגגותהאהגג

יעו"ש ויש לעיין בזה.

עיין לעיל פ"א הט"ז יעו"ש.א' בשנה וכו'.ופעם

מעשה רקח

המשנהגירסתהיאכןוכו'.פשפשיןוראשי
ובדפוס מגדל עוז כתוב ושני פשפשין:

בזהגמוראיסורשישלאעיניהם.יזונושלאכדי
מעילהמשוםבהםאיןוריחומראהקולקי"לדהא
ביתשללאורחטיםבוררתאשהתניאהחלילובפ'

הקדשיםדקודשמעלהמשוםאלאהשואבה
ועייןז"ללהתוס'ועייןכ"ודףבפסחיםכדאיתא

מ"ש בסוף פ"ז:

התוס'ופי'דמדותבפ"גוכו'.ההיכלאתמלבנין
וקצתע"כהיכלקוראיחדגםהבניןשכלז"ליו"ט
והיינובזהבטוחהביתשכלתנןבפ"דדהאקשה

לכסותהביתלתוךנפתחותאפנימיותדהאמבפנים
היהלאששםמפניז"להרע"בופי'הדלתותאחר
היכןשכןוכיוןעיי"שהביתשאריכמובזהבטוח
כימצינולאבזהבדטוחנראהולענ"דמלבניםהיו
עשיןלהסמ"גמצאתישובודו"ק.ראשוןבביתאם

וכו'בזהבטוחההיכלשכשהיהשהעתיקקס"ג
משמע דבבית ראשון קאמר וכמ"ש:


