
פרק ה׳
הלכה א

ֵּכִפיןַּגֵּביַעלְוֵכִפיןחֹוָמה.ֻמָּקףְוָהיָהַאָּמהֵמאֹותֲחֵמׁשַעלַאָּמהֵמאֹותֲחֵמׁשָהיָהַהּמֹוִרּיָהַהרְוהּואַהַּביִתַהר
ָהיּו ְּבנּויֹות ִמַּתְחָּתיו. ִמְּפנֵי אֶֹהל ַהֻּטְמָאה. ְוֻכּלֹו ָהיָה ְמקֶֹרה ְסָטיו ְלָפנִים ִמְּסָטיו:

כסף משנה

שניבפרקוכו'.המוריההרוהואהביתהר
אמהמאותחמשהיההביתהרא')(משנהדמדות

ומ"שחומה.מוקףוהיהומ"שאמה.ת"קעל
בפ"גוכו'.מתחתיובנויותהיוכיפיןע"גוכיפין
חלולתחתיהםוהעזרותהביתהרג')(משנהדפרה
ע"גכיפיןשהיהלרבינוומשמעהתהוםקברמפני
פרה.כבשגביהנזכרבפרקששנינוכמוכיפין
לפניםסטיוומ"ש.1מקורההיהוכולוומ"ש

לולבובפרקי"ג:)(דףדפסחיםבפ"קמסטיו.
סביבסביבהאצטבאופירש"ימ"ה)(דףוערבה

מקפת ובתוך אותו היקף עוד אחר:

משנה למלך

דתעניותפ"גבירושלמיוכו'.סטיומקורההיה
מירושליםישראלשיצאועדדתנןאההיאח'הלכה
ועייןהיהמקורההביתהראמרההדאהביתלהר

במ"ש הר"ב תיו"ט רפ"ב דמדות:

אור הישר

אמהמאותחמשהיההמוריההרוהואהביתהר
עייןוכו'.חומהמוקףוהיהאמהמאותחמשעל

מה שהאריך בזה בכפתור ופרח פ"ו.

עי' במ"ל .1

הר המוריה

וה"בה"אופ"בה"גפ"אלעילעי'וכו'.הרוהוא
ועיי"ש במש"כ שם וכן הוא בס' שבט יהודא.

שבט(ובס'מ"אפ"במדותוכו'.מאותחמש
תוס'פסקיועי'דוכתיבכמהעודופשוטשםיהודא

מדות סי' ה'.

יומאועי'דוכתיבכמהפשוטכןוכו'.חומהמוקף
וע"עמ"גופ"בומ"גמ"אפ"אמדותוע"עא'ט"ז

בס' שבט יהודא ופשוט בכמה דוכתי.

מזהמש"כהי"גפ"אלעילעי'וכו'.בנויותהיו
שבטבס'ועי'ה"זפ"באדומהפרהבהל'וע"ע

יהודא שם.

י"גופסחיםב'ל"גברכותעייןוכו'.לפניםסטיו
פ"גבירושלמיועי'ב'מ"הוסוכהב'ונ"בב'

פ"ביו"טבתוס'ועי'במל"מוהובאה"טדתענית
כולומקורההי'שלאוכו'מקוםד"המ"אדמדות

היההחללבאמצעאבלהאיצטבאותסביבאלא
מגולה יעו"ש.

לחם שמים

לפניםסטיומקורההיהוכולו[וכו']הביתהר
יו"טשהתוס'בעזה"י,במדותמ"שעייןמסטיו.

שגג בדבר זה:



מעשה רקח

קשהאךכךהיהשכולומשמעכיפין.ע"גוכיפין
הל'בפ"אכמ"שהכיפיןבודנאסרוהמזבחממקום

אפשרועודשםלענ"דהנראהכתבתיוכברי"ג
כלומרהכיפיןעלהמזבחגוףאלאנאסרדלא

עדהרבהלמטההכיפיןאםאבליחזקוהושהכיפין
אכתימ"מאךדשריאפשראותומחזיקיןשאין
אםאףודאידהאשםשכתבמחילותמדיןקשה
הרבהכבדהמזבחהרילמופלגסמוךביןנחלק
אבניםוכולואמהל"בעלאמהל"בדהיהכידוע

באורךמחילותתחתיוהיושאםספקואיןשלימות
היושלאנראהלכןיתכןלאוזהיתנודדהזמן

תחתיו כיפין כלל:

מרכבת המשנה

יו"טובתוס'מל"מ,עי'וכו'.סטיומקורההיה
השלטיעלכדיןשלאמשיגדמדותפ"בריש

מקורההביתדהרבירושלמידמפורשכיוןגבורים
מגולהשהיההמזבחממקוםחוץהעזרהכ"ש

עליה'מידבכתבהכלדכתיבואע"געשן.להעלות
ההיכלעלזולתמכסהמצאנולאובמשכןהשכיל

זהאיןהעזרה.דהיינוהקלעיםמןלפניםולא
תחשיםעורותלעיכובהיהההיכלדמכסהקושיא

לפניםדברבכללכסותרשאיהיההעזרהאבלוגו'
וע"פהעזרה.לכבודבעינןכיסויומ"ממהקלעים,

בזבחיםדאמרןהאליישבבדרושיםהארכתיזה
ולפניםלפנידמהנכנסשמאמשהאמרופסחים

לחוץיצאשמאהקדש.אלדמההובאלאהןא"ל
א"לנטמאמרירייכואגבשמאהיתה.פנימהא"ל
כאלהאותיותקראנהחושדניאתהבכךמשה

שמאשמים.קדשימבזהאיניושלוםחסוכאלה
הקרבתיאניהקריבוהןא"להקרבתםבאנינות

למהחדאתמוהוהואוכו'.אונןמקריבגדולוכהן
ר"חשעירהריולפניםלפנידמהנכנסשמאאמר

תפסלמהותובהיכל.נפסלחיצונהחטאתשהוא
אופסולאופיגולשמאלשאולהו"לפסוליןד'הנך

ואתנןוטרפהמוםכמוהמוקדשיןפסולישארי
עלדהרמב"ןניחאשכתבתימהולפיוכו'.ומחיר
ותצאואח"כוגו'אהרןוירדדהכתיבהקשההתורה

לאדמשהותירץהקרבתםבאנינותאמרואיךאש
הטומאהדרךדקי"לוידועעיי"ש.היהאיךידע

דממנ"פמשהקס"דולפ"זלכנוס.דרכהואיןלצאת
ואביהודנדבדכיוןפסוליםמד'באחדשנפסלצ"ל
תרצהואםנטמא.מקורההעזרהוהריבהיכלמתו

אםלעזרהחוץיצאשהדםולומרמטומאהלהציל
לפנידמהשנכנסאמרתמאייוצא.משוםנפסלכן

להציל(כדילכנוסהטומאהדרךואיןולפנים
להיכלדמהנכנסשמאקאמרלאומשו"המטומאה

דוקאולזהבהיכלמתודהאדטמאפשיטאדא"כ
א"כלכנוס)הטומאהדרךשאיןולפניםלפניקאמר
יובאאשרחטאתוכלמשוםדנפסלליהתיפוק
חיעדייןהיההשעירשמאאמרתמאיוגו'.מדמה
מקבלחייםבעלואיןואביהואנדבמיתתבשעת
נשחטואלצפןמישאלשהוציאוםולאחרטומאה

אניאהרןהשיבולזההקרבתם,באנינותכןאם
מהועי'הארכתיובדרושיםגדול,כהןהקרבתי

שכתבתי פ"ב מהל' פסולי המוקדשין ה"י.

קרית ספר

אמהמאותחמשהיההמוריההרוהואהביתהר
רוחמדדביחזקאלכדכתיבאמהמאותחמשעל

וכןסביבהמדהבקנהקניםמאותחמשהקדים
מדדורוחותלארבעוכתיבומערבודרוםצפון

חמשורוחבמאותחמשאורךסביבסביבליחומה
מוקףשהיההרילחולהקדשביןלהבדילמאות
נדותוזבותזביןשאיןירושלםלגביקדשוהיההכל

מקודשהביתהרשכללשםנכנסות[ויולדות]
הואההרדכלדמשמעיראהה'בהרכדכתיב
דקדושתונראהולויהשכינהכמחנהלה'מקודש

הרשקראהאבינואברהםלהשויהביתהר
דכתיבשדהשקראהאבינויצחקהעזרהוקדושת

שאינהכשדההיאוהעזרהבשדהלשוחיצחקויצא
שקראואבינויעקבעצמוהביתוקדושתמכוסה



הביתהרוכלאלהיםביתאםכיזהאיןדכתיבבית
אהלמפנימתחתיובנויכפיןגביעלכפיןהזה

עלקפ"זשהיתההעזרההחילמןולפניםהטומאה
הרוחותמכליתרהביתהרמדרוםרחוקהקל"ה

זהלשיעוראלאהוצרכוולאהמערבמןוקרובה

וכלמנחהבשיירייותרקדשולאולכךזהבמקום
וכלשכינהמחנההויזהורחבארךשבתוךמה

תוךהויאמהמאהעלאמהמאהכולוההיכלבנייני
קל"העלקפ"זשהיאהעזרהורוחבאורך

כדאמרינן:



הלכה ב

ַׁשַערָּכלרַֹחבַהָּדרֹום.ִמןּוְׁשנַיִםַהָּצפֹוןִמןְוֶאָחדַהִּמזְָרחִמןְוֶאָחדַהַּמֲעָרבִמןֶאָחדלֹו.ָהיּוְׁשָעִריםַוֲחִמָּׁשה
ֶעֶׂשר ַאּמֹות ְוגְָבהֹו ֶעְׂשִרים. ְויֵׁש ָלֶהם ַּדְלתֹות:

כסף משנה

ואחדהמערבמןאחדלוהיושעריםוה'ומ"ש
ומ"ש.ג')(משנהדמדותבפ"קוכו'.המזרחמן

להםוישעשריםוגובהואמותי'שערכלרוחב
בפרק שני דמדות (משנה ג') :דלתות.

הר המוריה

מ"אפ"אומדותא'כ"זתמידעי'וכו'.שערים
ומ"ג יעו"ש.

מןחולדהשערישנימ"גבמדותשםוכו'.מןאחד
המערבמןקיפונוסויציאהכניסהמשמשיןהדרום
משמשהיהלאהצפוןמןטדיויציאהכניסהמשמש

שבוצורההבירהשושןעליוהמזרחישערכלום
להריוצאיןמסעדיהוכלהפרהאתשורףכה"ג

המשחה (ועי' בס' שבט יהודה).

מ"ג פ"ב דמדות.כל וכו'.רוחב



הלכה ג

הּואְוָעָליוַאּמֹות.ֶעֶׂשר[ָּגְבהֹו]ַהֵחילַהּסֹוֵרגִמןּוְלָפנִיםְטָפִחיםֲעָׂשָרהָּגְבהֹוְסִביבַמִּקיףסֹוֵרגִמֶּמּנּוְלָפנִים
אֹוֵמר ַּבִּקינֹות (איכה ב ח) "ַוּיֲַאֶבל ֵחל ְוחֹוָמה" זֹו חֹוַמת ָהֲעזָָרה:

כסף משנה

אמות.י'גובהועדוכו'סורגממנולפניםומ"ש
ארוגותעציםמקלעותסורגופירושהנזכרבפרק

המטותאתמסרגיןכלשוןבאלכסוןזוגביעלזו
ולזהשבתלטלטול2נעשהשהסורגהרא"שוכתב
הרדהיקףמחיצהכלכדיןטפחיםי'גבוההיה

מהני.דלאפתחולבסוףהוקףדהוימהנילאהבית
וחומה.חלויאבלבקינותאומרהואועליוומ"ש

בפ' כיצד צולין דף כ"ו:

אבן האזל

טפחים,י'גובהוסביבמקיףסורגממנולפנים
אמותעשר(גובהו)החילהסורגמןולפנים
זווחומהחילויאבלבקינותאומרהואועליו

חומת העזרה.

ויאבלבקינותאומרהואועליוומ"שהכ"מכתב
עכ"ל,פ"ודףצוליןכיצדבפרקוחומה,חיל

דפריךבמהבגמ'כןאיתאדהתםתמוהיםודבריו
דתנןמהאנתקדשולאועליותגגיןדאמררבעל

החלונותבשלמאכלפניםהחומהועוביהחלונות
החומהעוביאלאעזרהלקרקעדשויהלהמשכחת

דכתיבשוראבברלהמשכחתלה,משכחתהיכי
חנינאר'ואיתימאאחאר'ואמרוחומה,חילויאבל
מןלפניםקטנהחומהופירש"ישורא,וברשורא

העזרה,לקרקעושוהנמוכהוהיאהגדולההחומה
במעלות,ועולהוגובההולךהעזרהשקרקע

דברשוםצריךהיהלאדלטלטוללדבריו[תימה2
מחיצותבארבעמוקףשהואמהכלהתורהשמןלפי
ושבותדשבתברפי"אשאמרוכמוגמורהרה"יהוא

במקדש לא גזרו. ועיין בתי"ט בפ"ב דמדות]:

תנןוע"זהעזרהחומתבפניםהי'דהחילומבואר
הרמב"םהביאאיךוא"ככלפנים,החומהעובי

פסוק זה על החיל שהי' חוץ לחומת העזרה,

וקראכפירש"ימפרשאינודהרמב"םצ"ללכן
לחומתחוץשהואהחילעלקאיוחומהחילדויאבל
חומהשהיאשוראברחנינאר'אמרוע"זהעזרה,

דהגמ'אלאהגדולההחומהלחזקמבחוץקטנה
העזרהלחומתחוץחילדהי'דכמוקראמהךמייתי
הכתובלשוןומדויקבפנים,הי'ה"נהחומהלחזק
וראיתיחומה,ואח"כחילמקודםוחומהחילויאבל

החילעלהואדחילג"כפי'באיכהעזראשהאבן
שהי' חוץ לחומת העזרה.

אור הישר

הכ"ממש"כעייןוכו'.מקיףסורגממנולפנים
ביאתהל'במל"מעודועייןהרא"שבשםכאן

מקדש פ"ג ה"כ ד"ה ומ"ש רבינו.

הר המוריה

כלאתמקיףדהיהמזהמבוארוכו'.מקיףסורג
וכ"הממנולפניםהביתהרבתוךהמוסגרהחלל

בציורוכ"הב'ציורלרבינוהמיוחסותבצורות
מ"גפ"ביו"טהתוס'וכ"כמדותשבסוףהכללי

במשניותוכ"ההיטיביעו"שוכו'לפניםד"ה
וצורךיעו"שהגר"אבשםהגליוןעלהחדשים

בד"היו"טוהתוס'הרא"שבשםבמרןעי'הסורג
לפנילחוץדהיהוכתבעליוהשיגוכו'גבוה

וכןיעו"שליכנסאסוריןואילךדמשםהעכו"ם
וז"להגליוןעלשנדפסשםהגר"אמדברימבואר
לשםנכנסיןעכו"םשאיןלפיוכו'וגזרווכו'פרצות



השגת(ולעניןמזה.עודנדבראי"הולפנינועכ"ל
דישדכיוןליישבישהרא"שעליו"טהתוס'

לתקןשישמהדכלתיקנולכןבהיתרלעשות
יעו"שח'פרקבסוףועי'מתקנינןהיתרע"ילעשות
דקדושתשכתבו'סי'מדותתוס'פסקיועי'היטיב)
דלאומשמעיעו"שהביתהרכקדושתהסורג

כהתוס' יו"ט.

בשנימוקףגובהותיבתהנהוכו'.עשרגובהו
הסורגמןממנולפניםהר"שוז"ללבנה.חצאי
הכאקתנימדלאלחילהסורגמןרחבהאמותעשר
חשיבקאורוחבאורךש"מבסורגכדתניגבוה

הכתליםכללקמןדתנןשיעורנתנולאובגובהו
הכהןשבומזרחימכותלחוץגבוהיםשםשהיו

בשעתהיכלשלפתחוורואהמכויןהפרההשורף
שלזההמזרחיכותלנמוךהיהלאואםהדםהזאת
ההיכלפתחמע"גרואהמציהיהלאהחיל

שםהיומעלות(וי"בא'ט"זביומאכדמפרש
אמותעשררביאמרופעםשלה)משךושילחן

עכ"להסורגכותלגובהעלומוסבכותלוגובה
שפירולפי"זכתליםעםמוקףדהיהמזהמבואר
מש"כלהאזדאולפי"זוגובהורבינובדבריגרסינן

והגר"איו"טהתוס'בשםמקיףסורגד"הלעיל
אכתיוהאהעכו"םבפנילחוץהסורגהיהדלהכי

העכו"םהיוואילךדמהחילמותריםהיומהסורג
הרע"באמנםהט"ז.פ"זלקמןכדאיתאאסורים

פנוימקוםהיהסורגמאותולפניםוז"לשםכתב
כימזהמבוארעכ"לחילנקראוהואאמותעשר

מןלפניםרקהואכותלשוםולאמחיצהשוםלא
נשיםעזרתעדאמהעשרפנוימקוםהיההסורג

התוס'כדבריוזהוליכנסאסוריןהעכו"םהיוושם
ועי'יעו"שהגר"אבשםהגליוןעלשםוכ"כיו"ט

ט"זוביומאוכו'בחילבד"הב'ס"דפסחיםברש"י
שוםשםהיהדלאכןמשמעוכו'לפניםד"הא'

משמעמ"חדכליםפ"קורא"שבר"שועי'מחיצה
כ'דמידותבפ"אה'ד'במשנהרבינובפי'אמנםכן

בפ"בהר"שבפי'(וע"עלחילסביבחומהשהיה
חוץשםדאיתאדמהמש"כ(רקיעו"שמ"דדמדות

יעו"שאחילדקאינמוךשהיההמזרחימכותל
שםשהיוהכותליםכלעלג"כקאידהאצע"ק
וחומתנשיםעזרתוחומתהביתהרחומתהיינו
שכתבפ"וופרחכפתורבס'ועי'ישראל)עזרת
ועזרתישראלעזרתכלהמקפתחומההואשחיל
רוחבעלאמותשכ"באורכושטחומקיףנשים
יעו"שחילנקראזוהמחיצהוכלאמותקל"ה
ז'סי'לקמןדאיתאזומהאניתמהא"כאבלהיטיב

הואהאהחילמןמקודשתנשיםעזרתי"זסעי'
דבמערבשםכתבגםהחילהואהואנשיםעזרת
זהוולאלפרברנקראשערהיההעזרהחומת

יעו"ששבהיכלמערביבכותלהלולדהיההפרבר
הוידמדותפ"אומ"דבזהלדבריוחברמצאתיולא

לעזרהשעריםז'רקשםקחשיבדלאתיובתיה
י"להראשונהקושיאעל(והנהקחשיבלאובמערב

נקראוהחומההסורגשביןפנוידהמקוםס"לכי
כימלומרלןעדיףטפימ"מדוחקשזהאףג"כחיל

פתוחהיהלאדהלולשםכתבגםח"ו.הואטעות
רש"יומלשוןב'נ"הזבחיםועי'קה"קביתלחלל

התוס'מלשוןלאאבלכוותיהמשמעלכאורה
יהודאשבטבס'וע"עהסוגיא)בכלהיטיביעו"ש

והנהיעו"ש.אמותעשרגבוההיההחילכיכתב
כבר כתבתי שיש בו דיעות.

וס"ללמעלהוגובהותיבתל"גאיהעזרה.חומת
דקאיי"לוכהרע"במחיצהמוקףהיהלאשחיל

הואוהחילושוראמקפנאשתרגםהתרגוםבשיטת
דהיהדס"לנימאואיהעזרהסביבותהיקףקרקע

היינוחילמפרשא"כאמותעשרוגובהומחיצהלו
במ"רוכדאיתאשוראוברשוראהיינונמוכהחומה
אףא'פ"ובפסחיםדאיתאוכמובמקומושםאיכה
בכותלמייריושםזהמעניןמיירילאבפסחיםדשם

להביאישמ"מעזרהמחומתלפניםשהיאנמוכה
מר"ןכוונתוזהונמוכהחומההואדחילמשםראיה

גבוהבד"היו"טהתוס'עליושתמהמה(ומיושב
חומהעלקאיהעזרהחומתזוומש"כוכו'.)

לעילשהבאתיופרחהכפתורדעתולפישבכתוב.
ס"ק י"א א"כ חיל גופיה היינו חומת עזרה יעו"ש.



לחם שמים

הרא"שבשםבכ"ממ"שעייןסורג.ממנולפנים
ז"ל למה נעשה הסורג, ובתוס' יו"ט השיב עליו:

והשבתיפ"ב,במדותבעזה"יבזהכתבתיוכבר
שבות(וטענתממשבהםשאיןיו"טהתוס'לטענות
גופיהז"לואיהושיבוש)המגיהשהביאבמקדש
נכוןדברבס"דכתבתיושםלגזיזיה,תבריה

טלטלואיךדפסחיםמפ"ההטענהלתשובת
ישהאלוז"להרא"ששלדבריהביתלהרפסחיהם

דקדוקשאינו(ואףכרמלית,איסורמשוםשם
אותולהתירבלא"הסגיהוידלאבאורךשםכמ"ש
דלאהיכאדבריהםהעמידוולאולדחותו,שבות

תקנהלזהשמצאתיאלאשאמרו)והםאפשר,
מ"שפיעלכאןאיןשבותאיסורשאפי'נכונה
בכרמליתוקיי"להיה,מקורההביתהרדכללעיל

שהואודוקשמתירובכולוכ"שמייתרוקירויו
ס"ו)(דףדבריםאלופ'ז"לולמהרש"אנכון,

שםכמ"שהללוהרא"שדבריאשתמיטתיה
הנ"לקושיאבהיתרשכתבתישבמהאלאבעזה"י,

דלאלמימראיכאושפירמהשגה,ניצלז"להואאף
משוםאלאלביתםפסחיהםלהביאנאסרו

היוהביתשבהרלההיהכרמליתדיןדירושלם
ולאתחלהנעשהוהסורגהקירוימפנימותרין

קירוהו עד אחר זמן כמ"ש שם ודוק:

מעשה רקח

ז"לומרןשהזכירלאחומהקאיסורג.ממנולפנים
ע"כוכו'שבתלטלטולשנעשהכתבהרא"שבשם
לאלמהסורגאיריאדמאיחדאמגומגםוהוא

בחילומכ"שהגדולההחומהבבניןלזהנתכוונו
הוסיףועודאמותעשרגבוהשהיהרבינולדעת

להקשות התוס' יו"ט ז"ל שם עיין עליו ויש לישב:

וכו'.אמותעשרגובהוהחילהסורגמןולפנים
ז"ליו"טוהתוס'צוליןכיצדבפ'צייןז"למרן

התםאיתאדהכילדבריוסתירהדמשםעליוהקשה
להמשכחתהיכיהחומהעוביפ"ו][דף(דפ"ז)
ותהאהעזרהלקרקעשוהתהיהשראשהכלומר

שורהבברלהמשכחתומשניכמוהמקודשת
רביתימאואיאחאוא"רוחומהחילויאבלדכתיב
סמוךהואדחילקמןהאשוראוברשוראחנינא

חומהשוראברז"לרש"יפירשוכןהעזרהלקרקע
ושוהנמוכהוהיאגדולההחומהמןלפניםקטנה

ועולההולךהעזרהשקרקעהעזרהגובהלקרקע
היאחילשעכ"פכיוןאפשרולרבינוע"כבמעלות

ז"לרש"יוכמ"ששוראברדהיינוקטנהחומה
וכלומרגבוהשהיתההעזרהלקרקעשוהוהיא

גובהשלאמותלה-י'מכווןהיההחילשגובה
שהיההביןז"ליו"טהתוס'אךהעזרהמעלות
להקשותנתאמץזהומכחהעזרהלקרקעסמוך
בשורשז"ללהרד"קוכ"מכמבוארמוכרחזהואין
פירושהביאז"להביתחנוכתובס'עליועייןחיל

מקוםריוחהיינודחילשפירשוז"לוהרע"ברש"י
דברבההיאגופיהדרש"ינתבארוכברעיי"ש.פנוי

מלישנאשםמ"שאכןקטנהחומהשהואפי'שורא
הביתבהרלהוישבהראשונהכתהלכהדמתני'

מקודשהחילדכליםבפ"קוכןוכו'בחילשניה
שוהמקוםהואשהחילמורהזהדכלוכו'ממנו
דףבסנהדריןדגםמוסיףוהנניקשהודאיהאוחלק
טוביםוימיםדבשבתותממראזקןגביאמרופ"ח

שוהמקוםדהיהודאידמשמעבחיליושבים
עדמהחילפנוימקוםאותודכלנראהולענ"ד
פלאזהואיןרבינולדעתג"כחילקרויהעזרה

ושאר קושיותיו יתורצו על דרך זה עיין עליו:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

חילויאבלבקינותאומרהואועליווכו'החיל
הובאשםצולין,כיצדלפ'ציינוהכ"מוחומה.
לקחוכאשרלאאחרתלכונהאבלהפסוק

ד"המ"גפ"בבמדותיו"טתוס'ועי'הרמב"ם.
גבוה.





הלכה ד-ה

ִמןְׁש�ָׁשהָלּה.ָהיּוְׁשָעִריםְוִׁשְבָעהקל''ה.רַֹחבַעלקפ''זאֶֹר�ָהיְָתהָהֲעזָָרהְוָכלָהֲעזָָרה.ַהֵחילִמןְלָפנִיםד.
ַהָּקָדִׁשיםקֶֹדׁשֵּביתְּכנֶגֶדְמֻכָּוןַּבִּמזְָרחְוֶאָחדַלַּמֲעָרב.ְסמּוִכיןַהָּדרֹוםִמןּוְׁש�ָׁשהַלַּמֲעָרב.ַהְּסמּוִכיןַהָּצפֹון

ָּבֶאְמַצע:

ִמזְָרִחיִמַּׁשַערחּוץזָָהב.ְמֻחּפֹותְּדָלתֹותלֹוְוָהיּוַאָּמה.ֶעְׂשִריםְוגְָבהֹוַאּמֹותֶעֶׂשרָרְחּבֹוָהיָהֵמֶהןַׁשַערָּכלה.
ֶׁשָהיָה ְמֻצֶּפה נְחֶׁשת ּדֹוָמה ְלזָָהב. ְוַׁשַער זֶה הּוא ַהּנְִקָרא ַׁשַער ָהֶעְליֹון ְוהּוא ַׁשַער נִיָקנֹור:

כסף משנה

דמדותה'בפרקוכו'.העזרההחילמןלפנים
שלשהלההיושעריםושבעהומ"ש.א')(משנה

דמדותבפ"קבמזרח.ואחדעדוכו'הצפוןמן
ושבדרוםשבצפוןבשעריםומ"ש.ד')(משנה
ובשקליםא')(משנהבפ"בשםלמערב.סמוכים

קדשיביתכנגדמכווןבמזרחואחדומ"שפ"ו.
לאשנינונ"ד)(דףהרואהבפרקבאמצע.קדשים

מכווןשהואהמזרחשערכנגדראשואדםיקל
כנגד בית קדשי הקדשים:

וכו'.אמותי'רחבוהיהמהםשערכלומ"שה.
נקראהואזהושערומ"שדמדות.שניבפרק
בפ"קנקנור.שערוהואומ"שהעליון.שער

דמדות (משנה ד') :

אור שמח

ושער זה הוא הנקרא שער העליון.

ה"א,מעבריןכיצדפרקבירושלמימפורשנ"ב
וג'ה"ופ"זהמקדשכליהלכותלקמןויעוין

ק'ב'מלכיםבנאוויותםכו'העליוןשערלפתיחת
(דףפסחיםיעויןמצורעיםמטהריםהיוובוט"ו

פ"ה ע"ב):

הר המוריה

ופ"המ"ופ"במדותב'ט"זיומאוכו'.עלקפ"ז
מ"א.

וז"לאיתאדמדותפ"קבמ"דוכו'.שעריםושבעה
וא'בדרוםוג'בצפוןג'בעזרההיושעריםז'

הבכורותשערלושניהדלקשערשבדרוםבמזרח.
וב'ניקנורשערשבמזרחהמיםשערלושלישי
אחתבשמאלוואחתבימינואחתלוהיולשכות
חביתיןעושילשכתואחתהמלבישפינחסלשכת
היואכסדרהוכמיןהניצוץשערושבצפון(מ"ה)
מלמעלןשומריםשהכהניםגביועלבנויהועלייה
י"טביומא(ועי'לחיללוהיהופתחמלמטןוהלוים

עיי"שהחילהיהממנוולפניםאיתאושםא'
שערלושנישם).במדותשהואכמווהעיקר
א'במשנהושםעכ"להמוקדביתלושלישיהקרבן
איתאמ"ופ"בושםעזרהשעריה'עלה'איתא
שעריםשעריםי"גכנגדאומרחנןבןיוסיאבא

הדלקשערהעליוןשערלמערבסמוכיםדרומיים
בצפוןולעומתןוכו'המיםשערהבכורותשער

שערהקרבןשעריכניהשערלמערבסמוכים
אחדלוהיופשפשיםושניוכו'השירשערהנשים
שםלהםהיהלאבמערבוב'משמאלוואחדמימינו
א'כ"זבתמידועי'ד'.מ"גפ"ושקליםועי'עכ"ל
שעריםוה'העזרהשעריה'עלה'מראמרוז"ל
ג'בעזרההיושעריםז'ורמינהיבעזרהדהווהוא

תריאבייאמרבמזרחואחדבדרוםוג'בצפון
טעמאהמפרששם(ופי'שימורצריכילאמינייהו



המוקדביתשערניהוומאילהושמריהכהניםדהא
ה"חפ"חלקמןרבינווכ"כהניצוץביתושער

דמדותפ"קבמ"הבהדיאאיתאהאצ"עולכאורה
מלמעלהשומריםהיושהכהניםהניצוץבבית

כ"ובתמידהמפרשכתבכבראמנםלמטהוהלוים
הניצוץאביתכללקאילאמלמטןולויםדהאיב'

מקוםדהכהניםדמשמיענואגבאלאביהדמיירי
שמירתןמקוםדהלויםנמיקמ"ללמעלהשמירתן
בחדמיירילאאבלמלמטההואששומריןבמקום
אמנםג"כרבינודעתוכ"ההיטיביעו"שמקום
חמשהוז"למ"א)(פ"קבמדותכתבהר"ש

שעריםז'העזרהמשעריה'עלהיולויםשומרים
לשארתכופיםהיומהןוב'בעזרהלקמןמונה

שעריםלחמשאלאשימורצריכיןשאינןהשערים
דהלויםמפרשדהואמשוםוה"טעכ"למרוחקים

המוקדובביתהניצוץבביתלמטןשומריםהיו
(והרע"באחרלטעםהוצרךלכןדלישנאכפשטא

איהטעםפי'ולאשימורא"צמהןדב'סתםכתב
איןדתניאהיאתנאיאמררבאכהר"ש)אוכהר"מ
חמשהדלשעריםי"גכנגדגזבריןמי"גפוחתין

תנאאיכאאלמאדעזרהתמניאלהופשוהביתדהר
תנאואיכאז'דאמרתנאואיכאהוותמניאדאמר
אבייהאלכאורהוהנההגמ'עכ"להווה'דאמר
למ"דדלרבאכאבייפסקוולמהכרבאהלכהורבא

ז'עלשומריםהלויםהיוא"כהוושעריםז'
כאבייטפיטעמיהדמסתברדמשוםוי"לשערים
עםפליגאדמדותדפ"קא'דהמשנהצ"לדלרבא

משנה ד'.

דאבאהךהש"סהביאלאדאמאילעייןישאבל
מהנךלבדבעזרהשעריםי"גדהויחנןבןיוסי

דהוינתןדר'הךהביאואמאיהביתדהרשערים
התוס'כיראיתישובהביתהרשעריעםי"ג

כי(ודעזההקשווכו'שבעהד"הא'ק"ובכתובות
גזבריןמי"גפוחתיןאיןבתמידלפנינודאיתאמה
ע"זנתןר'פליגמהדא"כלעייןישלכאורהוכו'
קאפרושידר"נלומרבזהשנדחקשםבמפרשועי'

מג'פוחתיןאיןגרסישםבתוס'אולםליהמפרש

היטיב)יעו"שמ"בפ"הבשקליםוכ"הוכו'גזברים
מודהאבלהפשפשיןגםחשיבדקאהתוס'ותירצו

ואוליהיטיביעו"שז'רקהיולאגדוליםדשערים
לכלבפסוקדהאלזהקצתתבליםליתןאפשר
אובתמידיעו"שלויםמכ"דטפימצינולאהיותר

יעו"שהדברכפלהואשניםדשניםנימאאםכ"ב
היולויםדכ"דס"להוותמניאמ"דוהנהבסוגייא
ס"לשעריםז'דס"לומאןשםהמפרשוכמש"כ

הויכהןנמידמשהוס"לכהניםוד'כ"בהוודלוים
לפניוהחוניםוכדכתיבא'ק"בבזבחיםכדאיתא
אבלד'האובניוואהרןמשהמזרחהקדמההמשכן

בעזרההיושעריםדי"גדס"למאןדישנימאאם
וכהניםלויםלהרבהצריכתא"כהביתמהרלבד
דע"כלומרהוכרחלכןבקראדמרומזממאייותר
עםכוונתוכרחךעלהיושעריםי"גדס"למאן

שבטבס'(ועי'היטיבודו"קהביתדהרהשערים
ועודלעזרההיושעריםשז'ג"כשכתביהודא

פשפשים קטנים יעו"ש.

הדלק.שערלת"קהדרומייםהשעריםשמותוהנה
הניצוץ.שערושבצפוןהמים.שערהבכורות.שער
מוסיףחנןבןיוסיואבאהמוקד.ביתהקרבן.שער
אחדעודמוסיףובצפוןהעליוןשערבדרוםעוד

שעריכניהשעראחריםשמותלהשעריםוקורא
המשנהבגי'כ"ההשיר.שערהנשיםשערהקרבן

לושניבדרוםבת"קבגמראהגי'אולםשבמשניות
היטיביעו"ששםכתובותבתוס'וכ"ההקרבןשער

למהתבין(ומזהא'י"טביומאוע"עשםוברש"א
(במשניות)מ"גבאותמדותשבסוףהכוללבציור
ובש"סנוסחתוהואכןכיהבכורותשערלוקורא

שם באות נ"ט קורא לו שער הקרבן ופשוט).

העליוןשערזהולאזההעליוןשערכיודע
עלכוונתודשםה'הלכהברבינולקמןשהובא

ב'נ"אבסוכההעליוןשערונקראניקנורשער
מזרחהיוצאהשערכלפיהעליוןשערנקראדשם
קוראווכאןהביתלהרנשיםמעזרתיוצאדהוא



בתוס'עי'למערבסמוךשהואלפיהעליוןשער
יו"ט וע"ע בסוכה נ"ג ב'.

חנןבןיוסיאאבאל"פדבזהלמערב.הסמוכים
מש"כלפי(ובפרטהשעריםבמספררקול"פ

וס"לגדוליםשעריםז'דהי'נמיס"ליוסידאבא
אבלהתוס')בשםהקודםבס"קוכנ"לכת"ק

שבטבס'הואוכןעליופליגלאהשעריםבמקום
יהודא שם.

מרפ"טבזהשהביאמר"ןעי'וכו'.כנגדמכוון
מהל'פ"גוברמב"םמ"טפ"גפרהועי'דברכות

פרה אדומה ה"ב יעו"ש וביומא ט"ז א' ושם נסמן.

ויומאדמדותפ"במ"געי'וכו'.אמותעשרה.
דלתותלווהיוומש"כב'נ"הוזבחיםא'ט"ז

פ"אלעילועי'במשנהשםוכו'זהבמחופות
במשנהשםוכו'מזרחימשערחוץומש"כהי"א.
משוםכי"אהטעםרבינוותפסא'ל"חויומא

מפרשדר"אמשמעשםביומאדבירושלמי
שלנובש"סדראב"ימשוםועודדהי"אדבריהם

שבטבס'(וע"עיעו"שכוותיהס"לשםובתוספתא
יהודא שם).

ועי'י"גה"דלעילמש"כעי'העליון.שער
ירושלמי פ"ה דעירובין ה"א יעו"ש.

מאמר המלך

משערחוץוכו'.לעזרההיושעריםשבעה
והואהעליוןשערהנקראהואזהושערמזרחית

ז"לרבינודבריעלתמיהואניוכו'.נקנורשער
פתחיבכללשנינודמידותפ"בבסוףדהרי

שעריםי"גשםכדתנןהעליוןשערהואהדרומית
הדלקושערהעליוןשערדרוםלצדד'בעזרההיו

שםבלאכןנקראניקנורושערוכו'המיםושער
מקוםלנוגילהשלאז"למרןעלומהתימהליווי
י"גשנינודהרילהקשותישועודזהלדיןמוצא

ואףשבעהז"לרבינופסקואיךבעזרההיושערים

סתמיתריקשהמ"משעריםז'תנןדמידותדבפ"ק
ראיתיהעליוןדשערהאוהנהאהדדיקשודמתני'
הירושלמימשםשהביאבפ"ביו"טתוס'להרב
נדחקשםוהרבניקנורשערהואהעליוןדשער
שםהואהירושלמישאמרהעליוןדשערלפרש

מושאל והעיקר דשער העליון הוא בדרום יעו"ש.

קאמראיךרבינודבריעלקשהעדייןומעתה
הנקראהואדזהנקנורשערהואהעליוןדשער
ישועודממתני'כןנראהואינוהעליוןשער

דחמשהמ"דעלפריךדתמידפ"קדבש"סלהקשות
ורמינהיהואוחמשהופריךהעזרהשעריה'על

לאמינייהותריומשניבעזרההיושעריםשבעה
איןדתניאהיאתנאיאמררבאשימורצריכי

חמשהדלשעריםי"גכנגדגזבריםמי"גפותחין
תנאאיכאאלמאבעזרהתמניאפשוהביתדהר

ואיכאשבעהדאמרתנאואיכאהוותמניאדאמר
דפ"בממתניתיןפריךלאואמאיחמשהדאמרתנא

דפ"במתני'היאברייתאדהךלומרואיןדתמיד
אחדשוםאיןשםהמנוייםשעריםדהרידמידות

דשמותהרואהיראהכאשרהביתהרמשערימהן
לחודשעריםשמותוהנילחודהביתהרשערי

הניפליגידלאמוכחזאתמשנהרבאהביאומדלא
קשהוא"כ[דמידות]ודפ"בדפ"קסתמיותתרי

לרבינו אמאי לא כתב די"ג שערים הוו.

דמידותדפ"קהמשניותבפירושלרבינווראיתי
שאומרמיישבדברמחלוקתדג'דפירשי"אמשנה
כמוי"גשאומרמיוישז'שאומרמיוישחמשה

המסכתאזושלובפ"בבשקליםבששישביארנו
ה'עלהמשמרהיהשבעהדס"לחכמיםולדעת
ביארנווכברוז"לפ"בבסוףג"כוכ"כשערים
בעזרההיושעריםי"גדאמרת"קהואדזהפעמים

לדעתנמצאיעו"שוכו'שבעהאומריםחכמיםאבל
חכמיםעםדפליגת"קהואשעריםי"גדהךרבינו
הביא][לארבאאמאילדוכתיןק"והדראמעתה

נמיי"גשסוברמידיששעריםדי"גממתניתיןג"כ
כיוןלהקשותישועודבדברמחלוקותד'והוי



א"כממשבעזרההיושעריםי"גדס"לתנאדאיכא
הוושעריםדי"גרבאשהביאברייתאדהךמנ"ל

אמרינןולאהביתבהרוחמשהבעזרהתמניא
פלוגתאואפושיבעזרהממששעריםי"גשהוא

מנ"ל ולא נאמר כפשטא דמתניתין דפ"ב דמידות.

בפיה"מדפסקרבינודבריעללהקשותישעוד
שעריבחמשהשומריםחמשההיונמידלחכמים

ז"להרמב"ם[ובספר](ובפי')השבעהמןהעזרה
סברתזווהרייעו"שה'הל'אלומהלכותבפ"ח
דבחמשההוושבעהלמ"דמתני'דאוקמיהאביי
וס"לעליהפליג[רבא]אבלשומריםהיולבד

הואהעזרהשעריחמשהעלחמשהדתניתנאדהאי
שומריםדז'משמעהווז'דלמ"דשלישיתמחלוקת

לאפושילרבאמנ"לרבינודבריולפיהוונמי
הוושעריםדה'דס"לתנאדאיכאולומרפלוגתא

צריכיןז'אוה'היודאםדס"למוכחכרחךעלאלא
לומרלרבינוומנ"להפתחיםכלכנגדשומריםז'

מאחרהוושומריםה'אפ"ההוושעריםז'דלמ"ד
דרבא דקי"ל כותיה לא ס"ל הכי.

ד"הק"ודףגזרותדיינישניבפ'להתוספותוראיתי
ההיאשםז"להתוספותדמייתושעריםשבעה

התוס'והקשודמידותדפ"קורבאדאבייפלוגתא
רבאלהמייתיולאמחלוקתדהויכקושיתינו

הווז'דלעולםשםר"תפי'זהומכחזאתממשנה
הקטניםהשעריםעםהיינושעריםי"גדחשיביוהא
לודהיהכןלפרשאפשראירבינודבריועל

תלמודשבקדרבינולומרודוחקשעריםי"גלפסוק
י"גדס"לתנאדישדס"לכהירושלמיופסקדידן
מלבדשםז"להתוספותכמ"שז'דס"לתנאויש
ולאשםהתוספותכמ"שהירושלמילפרשדיש
דמדבריזאתעודהירושלמיעםדידןתלמודפליג

רבא מוכח היפך הירושלמי וצ"ע.

גירסאלהםדהיהנראהשםז"להתוספותוהנה
דרומיתובפתחהיושעריםז'דתניבמתני'אחרת

כאשרהקרבןשערכתובהבכורותשערבמקום
דהריתמיהואנכיז"להלכותחידושיהרבביאר
הבכורותושערצפוניתבפתחהואהקרבןשער
שערהואהקרבןדשערוכיוןדרומיתבפתחהוא

שערחדלהופשוצפוניתמשעריא"כהבכורות
לאאיךז"לח"ההרבעלומהתימהצפוניתמשערי

הבכורותדשערלפנינוהשנויותממתני'לבושת
ישעודליישב.וישלחודהקרבןושערלבד

לאי"גדקאמרדמאןדס"לר"תדבריעללהקשות
קטניםוששהגדוליםשעריםז'ור"לפליג

מנ"לא"כלבדהגדוליםחשיבקאדפ"קומתניתין
קאדהברייתאנאמרולאג'מחלוקתלעשותלרבא
וישר"תכמ"שוקטניםגדוליםהי"גכלחשיב

ליישב.

מקורי הרמב"ם לרש"ש

נשמטבכ"מהעליון.שערהנקראהואזהושער
ועיי"שמ"דדסוכהבפ"התמצאהואבלמקורו,

בתוס' יו"ט.

ציוני מהר"ן

שערוהואהעליוןשערהנקראהואזהושער
אבלנקנורלשםמקוםשהראהבכ"מעי'נקנור.

ועי'רבינו,שכתבעליוןלשםמקוםהראהלא
הםרבינודברישכתבמ"דדסוכהבפ"הבתוי"ט

העליוןבשערכהניםשנייעמדודשםמהמתני'
רבינוולשוןנשיםלעזרתישראלמעזרתשיורד
שערלפתיחתוג'ה"והמקדשכלימהלכותבפ"ז

העליוןשערנקראולמהנקנור,שערוהואהעליון
כןאיתאועודנשים,מעזרתלמעלהשהואלפי

שערלוהיהשמותשבעהדעירוביןפ"הבירושלמי
סור כו' שער העליון ע"כ:



הלכה ו

ּוְקרֹוָבהָהרּוחֹותִמָּכליֶֶתרַהַּביִתַהרִמְּדרֹוםְרחֹוָקהֶאָּלאַהַּביִת.ַהרְּבֶאְמַצעְמֻכֶּונֶתָהיְָתה�אָהֲעזָָרה
ִמַּמהיֶֶתרַהִּמזְָרחּוֵביןּוֵבינָּהַהַּמֲעָרב.ּוֵביןֶּׁשֵּבינָּהִמַּמהיֶֶתרַהָּצפֹוןּוֵביןּוֵבינָּהָהרּוחֹות.ִמָּכליֶֶתרַלַּמֲעָרב

ֶּׁשֵּבינָּה ּוֵבין ַהָּצפֹון:

כסף משנה

וכו'.הביתהרבאמצעמכוונתהיתהלאהעזרה
אמהמאותחמשהיההביתהרדמדותשניבפרק

המזרחמןלושניהדרוםמןרובואמהת"קעל
ופירשהמערבמןמיעוטוהצפוןמןלושלישי
הביתהרבאמצעהיתהלאשהעזרהאמררבינו
וביןהביתהרחומתביןשישהרוחקהיהאלא

שישהרוחקמןיותרדרוםלצדהעזרהחומת
מהצפונייותרממזרחוהרוחקמזרחמצדביניהם

והצפוני יותר מן המערבי עכ"ל:

הר המוריה

וז"לדמדותברפ"בעי'וכו'.הביתהרמדרום
מןרובובנויהביתשעליההמריההרשםהר"ש
ההרשבדרוםההרבדרוםבניןשלרובוהדרום

פחותהמזרחמןלושניהעזרה.תשמישרובהיו
מתשמישמעטהמזרחשתשמישבמזרחהרובמן

שלומועטמזרחמשלפחותהצפוןותשמישהדרום
לביכךכלהיכלתשמיששאיןשבמערבכולם

בשםבמש"כיו"טבתוס'ועי'עכ"לבלשוןמגמגם
למקוםעולההכלכיותראההגבוריםשלטיבעל

אחד וקרובים דבריהם להיות שוים.



הלכה ז-ח

קל''ה.רַֹחבַעלּוְׁש�ִׁשיםַוֲחִמָּׁשהַאָּמהֵמָאהאֶֹר�ָהיְָתהְוִהיאַהּנִָׁשים.ֶעזְַרתָהיְָתהַּבִּמזְָרחָהֲעזָָרהְוִלְפנֵי
ְוַאְרַּבע ְלָׁשכֹות ָהיּו ְּבַאְרַּבע ִמְקְצעֹוֶתיָה ֶׁשל ַאְרָּבִעים ַאְרָּבִעים ַאָּמה ְו�א ָהיּו ְמקֹרֹות ְוֵכן ֲעִתיִדין ִלְהיֹות:

ַׂשֲעָרם.ֶאתּוְמגְַּלִחיןַׁשְלֵמיֶהםֶאתְמַבְּׁשִליןֶׁשָּׁשםַהּנְזִיִריםִלְׁשַּכתִמזְָרִחיתְּדרֹוִמיתְמַׁשְּמׁשֹות.ֵהםּוַמהח.
ּתֹוַלַעתּבֹוֶׁשּנְִמָצאֵעץֶׁשָּכלָּבֵעִצים.ַמְתִליִעיםמּוִמיןַּבֲעֵליּכֲֹהנִיםֶׁשָּׁשםָהֵעִציםִּדירִלְׁשַּכתְצפֹונִיתִמזְָרִחית

נְִקֵראתָהיְָתהְוִהיאְוֶׁשֶמןיַיִןנֹוְתנִיןָהיּוָּבּהְּדרֹוִמיתַמֲעָרִביתַהְמצָֹרִעים.ִלְׁשַּכתַמֲעָרִביתְצפֹונִיתָּפסּול.
ִלְׁשַּכת ֵּבית ַׁשְמנַּיָא:

כסף משנה

עדוכו'הנשיםעזרתהיתהבמזרחהעזרהולפני
בפ"ב דמדות:כדי שלא יהיו מעורבבין.

אור שמח

וארבע לשכות כו' ולא היו מקורות.

רשותשבמקדשהלשכותכליומא.רישתוספתא
הייןמלשכתחוץלטומאהורה"רלשבתהיחיד
אומריהודהר'זוכנגדזופתחיםלהםשישושמן

כנגדזהפתחיםשנילהשיששבמקדשלשכהכל
ורה"רלשבתהיחידרשותעזרהשערכגוןזה

לטעמייהוואזלידפליגיפשוטוהפירושלטומאה,
הייןולשכתתורהדברמחיצותשלשהסברודרבנן
והויקרוילהםואיןבמלואםפרוציםהמהוהשמן

אזיליהודהור'לשבת,רה"יואינםמחיצותשנירק
הויולכןתורהדברמחיצותשתידסברלטעמו
פרקבעירוביןהואופלוגתתםלשבת,היחידרשות

מכאןלחיעושהכו'בתיםשנילושישמיגגותכל
שלאומשוםבאמצע,ונותןונושאכו'מכאןולחי

היו מקורות לכן היה להם דין רה"ר לרבנן ודוק:

הר המוריה

דוכתיבכמהומבוארפשוטזהוכו'.עזרתהיתה
ועודפ"קובכליםפ"בובמדותב'נ"אבסוכה

בדוכתי טובי עצמו מלספר.

מ"הפ"בבמדותמבוארכ"זוכו'.לשכותוארבע
אבלהיומרובעותאםיודעואיניהר"ששםוכתב

רוחבושלשיםאורךארבעיםהםיחזקאלשל
שםאיתאמדותסוףשבש"סהכוללובציוריעו"ש
צ"להפחותולכלט"סוהואעשריםרוחבםשהיה

שלשים. ופשוט.

ששםוז"להר"שכתבוכו'.המצורעיםלשכתח.
להזותלבהונותידיהםלהכניסתיכףטובליןהיו

טעוןלעזרההנכנסשכלוהשמןהאשםמדםעליהם
אפי'וצ"עעכ"לנתקדשהלאוהלשכהמיםביאת

מחוסרהאמ"מנשיםעזרתבקדושתנתקדשהאי
הי"זפ"זלקמןכדאיתאלשםליכנסשריכפורים
וכו'דלאאיד"הב'ל'יומאתוס'ועי'היטיביעו"ש
לשכתד"היו"טבתוס'ראיתישובהיטיביעו"ש

וכו' שהרגיש בזה יעו"ש.

שבש"סבמשנההנוסחאהיאכךשמניא.בית
הנוסחאשבמשניותבמשנהאבלא'ט"זוביומא

לשכת בית שמנים.



הלכה ט-י

יְִהיּוֶׁש�אְּכֵדיִמְּלַמָּטןְוָהֲאנִָׁשיםִמְּלַמְעָלןרֹואֹותַהּנִָׁשיםֶׁשּיְִהיּוְּכֵדיְּגזּוזְְטָראֻמֶּקֶפתָהיְָתהַהּנִָׁשיםֶעזְַרתט.
ֶׁשלְרָבִדיןּוֻמָּקףִּכָּפהָּבנּויְוָהיָהְוַהֵחילָהֲעזָָרהֵּביןִמַּבחּוץִּבְצפֹונָּהָהֲעזָָרהְּבַצדָהיָהָּגדֹולּוַביִתְמֵעְרָּבִבין:

ֶאֶבן ְוהּוא ָהיָה נְִקָרא ֵּבית ַהּמֹוֵקד. ּוְׁשנֵי ְּפָתִחים ָהיּו לֹו ֶאָחד ָּפתּוַח ָלֲעזָָרה ְוֶאָחד ָּפתּוַח ַלֵחיל.

ָהיּוּוַמהְוַהחל:ַהּקֶֹדׁשֵּביןַמְבִּדיִליןִּפְסְּפִסיןְוָראֵׁשיחֹל.ּוְׁשַּתיִםקֶֹדׁשְׁשַּתיִםּבֹו.ָהיּוְלָׁשכֹותְוַאְרַּבעי.
ְצפֹונִיתִמזְָרִחיתַהָּפנִים.ֶלֶחםעֹוֵׂשיִלְׁשַּכתִמזְָרִחיתּוְדרֹוִמיתַהְּטָלִאים.ִלְׁשַּכתְּדרֹוִמיתַמֲעָרִביתְמַׁשְּמׁשֹות

ָּבּה ָּגנְזּו ֵּבית ַחְׁשמֹונַי ַאְבנֵי ִמזְֵּבַח ֶׁשִּׁשְּקצּום ַמְלֵכי יָָון. ְצפֹונִית ַמֲעָרִבית ָּבּה יֹוְרִדין ְלֵבית ַהְּטִביָלה:

כסף משנה

וכו'מבחוץבצפונהעזרהבצדהיהגדולובית
דמדותבפ"קהטבילה.לביתיורדיםבהעד

וארבעט"ו:)(דףדיומאבפ"קופרש"יו')(משנה
בקדששתיםלהפתוחותהמוקדלביתהיולשכות
בתוךבנויהמקצתההמוקדביתשלבחולושתים
פספסיןוראשיבחולומקצתהמקודשתעזרה

ביןהמפסיקבמקוםלסימןמבדיליםעציםחתיכות
3לשכתדרומיתמערביתרבינוומ"שלחול.קדש

תנןל')(דףדתמידשלישידבפרקאע"גהטלאים.
ו')(משנהדמדותבפ"קמערביתצפוניתשהיתה

ומסיקלהורמידיומאובפ"קדרומיתמערביתתנן
דמערבית דרומית הואי:

הר המוריה

נ"אובסוכהמ"הפ"בבמדותכ"הוכו'.שיהיוכדי
נשיםהעזרתהיתהחלקהוז"לרש"ישםוכתבב'

גזוזטראוהקיפוההכתליםמןיוצאיןזיזיןהיוולא
סביבסביבהכותלמןבולטיםבכתליםזיזיםנתנו
שיהוכדילווחיןגזוזטראותשםמסדריןשנהוכל

וכו'השואבהביתבשמחתשםעומדותהנשים
בפי'כאןכתברבינואבלכאןהר"שוכ"כיעו"ש

[היא לשכת בית שמניא ובתמיד נקראת לשכת3
הטלאים וביומא לשכת טלי קרבן ובמדות לשכת

קרבן]

כותלואיןפרוצהשהיתהחלקהועניןוז"להמשנה
היתהשבהסוכהבסוףנתבארוכברלהמקיף

יתערבושמאומיראההחגבימילשמחההכניסה
אטומיםבשקופיןאותההקיפוהאנשיםביןהנשים

הנשיםבהןשיביטוכדימעלותכמיןבהןועשו
יעו"שהשואבהביתלשמחתישראלכניסתבשעת
כותלהיהלאשמתחלהמזהומשמעהיטיב

ואוליוצ"ע.החיל.אצלשסמוכהבמקוםבמזרחה
מחיצהכעיןמקוםשוםהיהלאשבכתליםכוונתו

הקיפוהולבסוףפרוצהקוראולזהרש"יוכמש"כ
בגזוזטראות. והבן.

ובמדותמ"אפ"אבתמידתמצאכ"זהעזרה.בצד
פ"א מ"ו ז' ח' יעו"ש היטיב.

משנההואזהלשוןכלוכו'.משמשותהיוומהי.
איתאמ"גדתמידובפ"גמ"ודמדותבפ"אכצורתה
ואחתהטלאיםלשכתאחתשםהיולשכותוארבע
ואחתהמוקדביתלשכתואחתהחותמותלשכת
ולשכתהפנים.לחםבהעושיןשהיולשכת

צפוניתבמקצועדקאישםקחשיבהטלאים
התםומשניאהדדילהרמיב'ט"ווביומאמערבית

אקצוייהטלאים)לשכת(ר"ללשכההאיא'י"ז
ודאתיבדרוםליהמתחזיאמצפוןודאתימקצייא
דבמערביתומסתבראבצפוןליהמתחזיאמדרום

אלחםהפניםלחםמדרמינןממאיהואידרומית
קאמריהושעדר'בריההונאא"רומשנינןהפנים
דרךחשיבקאומרדמדות)(תנאימיןדרךחשיב



במערביתבשלמאאמרתאידתמיד)(תנאשמאל
אלחםהפניםלחםדמתרץהיינוהואידרומית
סוףהואימערביתצפוניתאמרתאיאלאהפנים

ש"מלאואלאהפניםדלחםתירוצאמאיסוף
וז"לופירש"יהגמ'עכ"להואידרומיתבמערבית

ועומדתהיאשארוכהנראיתהמקצועותבשתי
קרובעדוהדרוםהצפוןלצדומארכתבמערב

בפי'כתבורבינועכ"לומכאןשמכאןלמקצועות
נתונהשהיתההואזהועניןוז"לשבמדותהמשניות

שזכרוכמודרומיתמערביתעצמוהמוקדבבית
מןתהאהעזרהלצדמקומהוכשמשעריןכאן

כשנתןבתמידשזכרכמומערביתצפוניתהעזרה
דה"קומפרשיעו"שבעזרהוהואזובלשכהאותם
דביתבצפוןליהמתחזיאהדרוםמןבעזרהדאתי

שלמערביתצפוניתבמקצועעומדבכללוהמוקד
בביתוקאימצפוןדאתיאמנםלמקצועקרובעזרה

דרומית.במערביתהואעצמוהמוקדובביתהמוקד
וכו'מרוהאמרבד"הב'י"זיומאבתוס'ועי'

משנילאאמאיריב"אשהקשהומ"כוז"לשכתבו
דהוהדקאמרדהאטלאיםדלשכתאקושייא
צפוניתבקרןהיינומערביתצפוניתבמקצוע
ביתשלדרומיתמערביתדהיינועזרהשלמערבית

גדולהמוקדדביתמדותבמס'משמעשהריהמוקד
אביתוהכאאעזרההתםוקאיהעזרהלצפוןהיה

רבינודבריולפיבזהשנדחקמהיעו"שהמוקד
רבינוובדבריוהבן.הש"סתירוץהואהואבאמת
ומרבד"הע"אשםהתוס'שהקשומהנמיניחא

נמילחה"פדלשכתלימאשהקשווכו'קחשיב
במדותדהאניחאולפ"זיעו"שמקצייאאקצויי
דעומדתשםוקחשיבגופיההמוקדבביתמיירי

והתםדטלאיםהלשכהאצלדרומיתבמזרחית
בתמיד מפסקי בינייהו ב' לשכות ודוק היטיב.

שהלשכההואומבוארוז"לרבינועודשםכתב
בניבהשגנזוהיאהחותמותלשכתבתמידהנקראת

מדורתבהשישוהלשכהמזבחאבניחשמונאים
בתחלתשנתבארכמושטבלמימתחמםששםהאש
ביתלשכתמתמידבשלישינקראתהיאתמיד

לביתיורדיןשבהןעליהכאןשאמרוהואהמוקד
בתמידשםהמפרשוכ"כעכ"לזהודעהטבילה

דמסקינןכיוןדהאליתמוהוהרבהיעו"שפ"ג
דרומיתמערביתבקרןעומדהיההטלאיםדלשכת
דקחשיבבתמידא"כלשמאלמימיןחשיבובתמיד
טלאיםוא"כולחה"פהמוקדוביתוחותמותטלאים

בקרןהואוחותמותדרומיתמערביתבקרןהוא
מזרחיתבקרןהמוקדביתולשכתצפוניתמערבית
הפניםלחםהואדרומיתמזרחיתוקרןצפונית
בניגנזובהצפוניתדמזרחיתמבוארובמדות

בהמערביתוצפוניתהמזבחאבניאתחשמונאי
דאיתאממהאיפכאהואא"כהטבילהלביתיורדין

החדשיםמשניותהגליוןעלמצאתישובבתמיד.
ביתצ"להמפרשלפי'וז"לשכתבהגר"אבשם

שפיראתיולפי"זעכ"ללחותמותקודםהמוקד
הוההמוקדוביתמערביתבדרומיתהוהדטלאים
צפוניתבמזרחיתהויוחותמותמערביתבצפונית

ותוס'וברש"ישםביומאאולםרבינו.לפי'וכ"ה
שובהסוגייאבכליעו"שלפנינושהיאכמוהנוסחא
ד"המ"ודמדותבפ"קיו"טלהתוס'כןמצאתי

שםשדבריו(רקהיטיביעו"שוכו'צפוניתמזרחית
וז"להגר"אבשםבגליוןשםוע"עקצת).מגומגמין

בדרומיתהיתהדעיקרביומאדאמרינןאע"ג
בצדהיתההמוקדלביתדפתיחתהנ"למערבית
וחציהבחולחציההיתההמוקדדביתצפונית
היתהצפוניתצדא"כדיומאבפ"אכדאיתאבקדש
שלאבחולהיתההטלאיםלשכתוע"כבחול

שלאבמהתשגיח(ואלעכ"לבעזרהגלליםירביצו
נדפס כן בהציור).

בהג"השנדפסמהאחדדברעודלעוררוראיתי
נקראתובתמידשמניאביתלשכתהיאוז"לבמרן

ובמדותקרבןטלילשכתוביומאהטלאיםלשכת
הנוסחאותבשינוידכתבהאעכ"לקרבןלשכת

ג"ככתובבמדותשבמשניותבמשנהכיידועכבר
שםבמדותהגירסאעלבגמראוכ"הקרבןטלאי
מש"כאמנםיעו"שבתמידהמפרשגירסתוכ"ה
ידעתילאשמניאביתלשכתהיאכידבריובריש



ג"כהיתהשמניאביתשלשכתלפיואוליסחמהו
ולאחדהיאהכלכיבדעתועלהדרומיתבמערבית

מייריהתםהאאדםלבעלזהיעלהאיךידעתי
המוקדבביתמייריוהכאנשיםעזרתבמקצועות

ישראל.בעזרתמערביתבצפוניתשהיוהגדול
לחםבס'מצאתישובבעיני.היאנשגבהופליאה

שמים ששלף חרבו עליה.

לחם שמים

הלךפהגםהטלאים.לשכתדרומיתמערבית
ביתלשכתהיאעליהשכתבאור,ולאחושךהמגיה

ששתיהןשראהלפימעצמושוהגזרהודןשמניא,
דרומיתמערביתשזוראהולאדרומית,מערבית

מערביתוזושמניא,ביתהנקראתהיאעזרהשל
היאלעזרהחוץהביתבהרשהואהמוקדביתשל

וסמיותמבוארשיבושזהוהריהטלאים,ללשכת
עינים ר"ל:

מעשה רקח

לאכיוכו'.גזוזטראמוקפתהיתהנשיםעזרת
ועייןט'הל'פ"אוכמ"שבולטהואאא"כעץנאסר
וכו'היהגדולוביתרבינוומ"שח'.הל'פ"דמ"ש
דבאותוצ"לג'בהל'מ"שלפיוהחילהעזרהבין

חנוכתבס'ועייןהביתזהשסובלרחבהיהמקום
הבית ז"ל:

לשוןהואכןוכו'.גנזובהצפוניתמזרחיתי.
בשבילוכיקצתוקשהדמדות[פ"א](פ"ד)המשנה

שפי'ז"ללהרע"בשמצאתיעדאותהבנולחודזה
דשקליםפ"הדתנןהחותמותלשכתשהיאשם

משנה ג' עיי"ש ופסקה רבינו:



הלכה יא

ִמָּכאןּדֹוְלקֹותְוַהּנֵרֹותֻּכּלֹוַהִּמְקָּדׁשַּתַחתַההֹוֶלֶכתַּבְּמִסָּבההֹוֵל�ָהיָהזֹוִמִּלְׁשָּכהַהְּטִביָלהְלֵביתַהּיֹוֵרד
ְּביָדּוַענָעּולְמָצאֹוְּכבֹודֹו,ְוזֶהּוָּכבֹוד.ֶׁשלַהִּכֵּסאּוֵביתָׁשם.ָהיְָתהּוְמדּוָרהַהְּטִביָלה.ְלֵביתֶׁשַּמִּגיַעַעדּוִמָּכאן

ֶׁשּיֵׁש ָׁשם ָאָדם:

כסף משנה

הולךהיהזומלשכההטבילהלביתהיורד
ברישוכו'.כולוהמקדשתחתההולכתבמסיבה

מסכת תמיד (דף כ"ה) :

אבן האזל

הולךהיהזובלשכההטבילהלביתהיורד
והנרותכולוהמקדשתחתההולכתבמסבה

דולקות מכאן ומכאן עד שמגיע לבית הטבילה.

שלהרמב"םבגליוןראיתיוכו'כולוהמקדשתחת
"ארץס'בעהמ"חז"להורביץמוהרי"זהחכםהרב

א'פרקרישדבתמידשהעירושכנותיה"ישראל
תחתההולכתבמסבהדתנןאמתני'המפרשכתב

דר'בעלמאור"ליוחנןר'דפליגיהיכידכיהבירה
ור"לשמו,ובירההביתבהרישמקוםסבריוחנן
וא"כהכאפליגיה"נבירהקרויהביתכלאמר
הל'מעה"קמהל'ובפ"זכר"ל,כאןהרמב"םפסק

והואבירהושמוהביתבהרהשניוהמקוםכתבד'
באמתאךישוב,שצריכההערהוהיאיוחנן,כר'

דפלוגתאאחרבמקוםגםמשנתוסותרהרמב"ם
חטאותשרפתלגביבזבחיםאיתאור"ליוחנןדר'

מעה"קבהל'הרמב"םדבריהואובזההחיצוניות
הכהןמפרישיןלעניןיומאברישפליגיועודהנ"ל,

מהל'בפ"בהרמב"םפסקובזההפרה,אתהשורף
בעזרהמוכנהללשכהאותושמפרישיןא'הל'פרה
כתבא'משנהדפרהפ"גובפיהמ"שכר"ל,וזהו

הבירההפסוקאמרבירהכולוהמקדשושםלהדיא
בזבחיםקראהךדמייתיכר"לוזהוהכינותיאשר
נטמאבמתני'ע"בפ"אדףבפסחיםאיתאועודשם,

דידןובגמ'הבירה,לפניאותושורפיןרובואושלם
ובירושלמיור"ל,יוחנןדר'פלוגתאע"זמייתילא

הרכלר"לבדבריאיתאדבירוש'(אלאלהמייתי
כמווצ"לט"סשהואונראהבירהקרויהבית

כדידטעמאאמרנמידבירוש'הביתכלבבבלי
הביתלהרחוץישרפואםפרסוםואיזהלפרסמו

שע"פללשכהדפרהמתני'לפי"זלפרשא"אוגם
בפ"דוהרמב"םט"ס)הרדתיבתע"כולכןהבירה

הבירהלפניאותושורפיןכתבפסחקרבןמהל'
שישרפולהדיאכתבבפיהמ"שאבלפירש,ולא

אותו לפני המקדש.

שכתבמעה"קמהל'בפ"זההלכהבעיקרוהנה
מבוארזהובירהושמוהביתבהרהשניוהמקום

תנילאדבברייתאאלאלוי,דתניבברייתאבגמ'
חטאותבוששורפיןהביתבהרזהדמקום

רקבירהשמוביציאתןשנפסלוהנשרפות
ושלאדתנןדמהבמתני'כןמפרשדהרמב"ם

נפסלועלקאידזההבירהבביתנשרפיןכמצותן
מפרשורש"יהבית,בהראותןששורפיןביציאתן

הביתבהרפעמיםהבירה,בביתנשרפיןדתנןבהא
וכןנחמןדלרבדסוברומוכחבעזרה,פעמים

אתרווייהוהבירהבביתדתנןמהדלוילברייתא
דוקאהבירהדבביתהאכתבהרמב"םאבלקאי,

יוחנן,כר'כאןומפרשלעזרהחוץהנשרפיןעל
לאחרזריקהקודםביןדהנ"מנחמןלרבוהנה

נשרפיןאינןואםדתנןדבמתני'מיושבודאיזריקה
עליהםשישזריקהאחרכברדהואמשמעכמצותן

וכןדלוילברייתאאבלהנשרפין,פריםדיןכבר
יציאתןאחרפסולבאירעדתליאהרמב"םפסק
בבירהדהכונהמתני'לפרשדמנ"למבואראינו

דכיוןונראהביציאתן,פסולואירעהביתשבהר



א"כואימוריןק"קפסוליכלג"כשורפיןדבעזרה
וע"כהבירה,בביתנשרפיןלשוןכאןתנןלמה

יותרמסתברלכןלעזרה,חוץמיוחדמקוםדהוא
וכיוןהבית,שבהרבהבירההואמתני'דכונת

ובאמתדמתני'בפירושאאלאנ"מאיןדלהלכה
לפרשלהרמב"םנראהלכןבירה,קריתרווייהו

כר"למפרשובתמידדבפסחיםאףיוחנןכר'כאן
בזהפליגלאיוחנןר'גםדשםשנבארולפי"מ

לתלמודא דידן.

דבירהפסחמהל'ובפ"גכאןדפסקמהנבארעתה
בפסחיםדבבבליכתבנוכברוהנההעזרה,כלהוא
דהבבליונראהור"ליוחנןדר'מחלוקתהביאלא

דהטעםדכיוןהעזרהלפניהכונהודאידכאןסבר
לפניא"כפרסוםמקוםוצריךלביישןכדיהוא

לפניודוקאפרסוםמקוםאינוהביתשבהרהבירה
דבהלכהבהאוכןפרסום,מקוםהוישפירהעזרה

דתליאכתבתמידבמס'דהמפרשאףשלפנינו
לאשבגמ'כיוןאבלור"ל,יוחנןדר'בפלוגתא

הבירהדתחתכתבהמשנהבפי'הרמב"םוכןהוזכר
ליכאדכאןלומריששפירהמקדש,תחתהוא

ההולכתבמסיבהלפרששייךדלאכללמחלוקת
הבית,בהרשנמצאתהבירהתחתדזהוהבירהתחת

תחתהולכתהמסיבהאםנ"מומאיהואסימןדאיזה
קמ"להמקדשתחתמפרשינןאיבשלמאזובירה
וכמונתקדשו,לאלחולהפתוחותדמחילותבזה

דהואבפיהמ"שהרמב"םכתבוכןהמפרששכתב
תנןהויאיוכןנתקדשו,לאדמחילותמשום

דאףקמ"להויהביתהרתחתההולכתבמסבה
קדושתעכ"פבהשישלהלשכהפתוחהשהמסבה

אףשם,לילךקרילבעלמותרמ"מהביתהר
המל"משהוכיחכמוקריבעלמשלחיןהביתדמהר
הולכתהמסבהאםנ"מאיזהאבלט"ו,הל'בפ"ז
בירההכונהודאילכןהבית,שבהרהבירהתחת
לר'אפי'סתםדבירהפשוטדזההמקדשהואכאן

הבירהאלכדכתיבהמקדשעללפרשאפשריוחנן
בבירהעיניכםתנושאמרווכמוהכינותיאשר

שפירשמהלפיזההביאוהערוךט'דףביומא

ור"ליוחנןדר'דפלוגתאוע"כהמקדש,הואדבירה
כהןגבייומאוברישק"דדףבזבחיםרקהוא

כןיוחנןר'מפרשבזבחיםוהנההפרה,אתהשורף
ברישאבליציאתן,אחרעלמתני'דמפרשמשום
באמתהפרהאתהשורףהכהןמפרישיןגבייומא
הבירהיוחנןר'מפרשאינולמהטעמאליכא

דכלודאידזהכיוןהעזרהעלדקאיכפשטה
המקדש קרוי בירה כדכתיב הבירה אשר הכינותי.

ועליותגגיןרבאמרפ"הדףבפסחיםדהנהונראה
חייאר'משוםרבדאמרמהאופריךנתקדשולא

ושו"טומשניאיגראפקעוהלילאפסחאכזיתא
דרב,האעלדמקשימהכלומשניטובאבגמ'

חייאלר'שאילרבאיתאפרקאבהךובירושלמי
דמתליןמהמןא"להןמהירושליםגגותרבא

הדאאגרייאמתברוהלילהכזיתאפסחאמתלא
ר'ירמי'ר'אמראח"כקודש,ירושלםגגותאמרה
ירושליםגגותרבבשםיצחקבר'שמואלר'מיישא

דר'אפשרוא"כבזה,מחלוקתדישומבוארחול,
לפרשא"אוא"כנתקדשוועליותדגגיןסבריוחנן
בעזרה,ישיבהאיןדהאהעזרהע"פהבירהע"פ
הגזיתדלשכתכ"הדףביומאבגמ'דמוכיחוכמו
הרמב"םאבלזה,מטעםלחולופתוחהבחולחציה
היאדהכימשוםנתקדשולאועליותדגגיןדפסק
דע"פהאמפרששפירבפסחיםדבבליסוגיא

הבירה כר"ל וכפשטה דסתם בירה היא המקדש.

תמידדרישדבהאהמקומותכלמיושביםועכשיו
יוחנןר'דגםכתבנוכברשלפנינובהלכהשהיא
לפיפ"בדףבפסחיםוכןהמקדש,שהואמפרש
ע"זמייתימדלאפליגלאיוחנןר'גםהבבלי

לומרישלהדיאדפליגיק"דדףובזבחיםהפלוגתא,
חלוקדאיןוסברלוי,דתניכברייתאסברלאדר"ל
אח"כדמייתילפי"מאבלבעזרה,שורפיןותמיד
כר'המשנהדנפרשע"כלוידתניברייתאבגמ'

שהואנימאאםואפי'הרמב"םכתבוכןיוחנן,
ונאמרלהידעלאאואברייתאפליגדר"לדוחק

קשהלאמ"מיציאתן,קודםבנפסלומתני'דמפרש



הל'ור"ליוחנןדר'יוחנן,כר'הרמב"םדפסקבמה
צריךדבסתמאכיוןיומאברישאבליוחנן,כר'

מסתברוכןהמקדש,הואדהבירהכר"ללפרש
שפתוחהרקבעזרהשהי'פרהדריןלשכתשכמו
הפרה,אתהשורףהכהןשלהלשכהה"נלחול
משוםהואכןיוחנןר'מפרשדאינומהע"כולכן

בירושלמיחייאוכר'נתקדשוועליותגגיןדסבר
המקדשהואדהבירהמפרשינןשפירלדידןאבל

כפשוטו, וכן פסק הרמב"ם.

אור הישר

הולךהיהזומלשכההטבילהלביתהיורד
הנהוכו'.כולוהמקדשתחתההולכתבמסיבה

ספ"אמדותבמשנהיעקבבןאליעזרכר'דלאזהו
להאיחשולאהמשניות,בפירוששםרבינוכדכתב
משוםואפשרונקי,קבראב"ידמשנתכללא

מש"כועייןת"ק,דעתרקהובאתמידמס'דבריש
בחידושי לבכורות כ"ג ע"ב ע"ד התוד"ה משנת.

הר המוריה

המשניותבפי'ג"כדעתוהואכןוכו'.זומלשכה
ובסוףדתמידבפ"קהנזכרתטבילההביתשהיא

כ"הבס"קלשונושהעתקתיוכמודמדותפ"ב
ולשכתוז"לשםכתבדתמידבפ"גהמפרשאמנם

לשכההיאקטןהמוקדביתהנקראהואהמוקדבית
והכהןבמדותכדתנןהטבילהלביתבהשיורדין
היההטבילהמביתכשעולהמידשםשטובל
הטבילהביתוזהומסתפגלישכהבאותהמתחמם

בפ"קהאמור(כצ"ל)דמעלההטבילהביתאינו

הרבהשיוכלוכדילהםהיהטבילהביתוהרבה
דאזילונראהעכ"למקומותבהרבהלטבולכהנים

שםהיתהומדורהוז"לבפ"קשםדכתבלטעמיה
שםמתחמםשטבללאחרלטבילהסמוךבמחילה

מדורההיההטבילהביתאותהשאצלונמצאעכ"ל
המוקדבביתמדורהעודכאןהוצרךולמהבמחילה

רבינואבלאחרתטבילהביתהואדכאןפי'לכן
עלקאילאשםהיתהומדורהשםדאיתאדמהס"ל

דאיתאדמהומפרשקאיהמוקדאביתרקהמחילה
היינוהמדורהכנגדונתחמםונסתפגעלההתם
ב'ס"בברכותברש"יוכ"מגופיההמוקדבבית
אבלהיטיביעו"שמ"ודמדותפ"קברע"בוע"ע

דהמדורהשםמבוארהי"בפ"זדפסחיםבירושלמי
דהכיוכהמפרשבמחילההיוכבודשלוביה"כ

שתחתמחילותיהודהר'בשםתניוז"להתםאיתא
ר"שבשםאימיר'קדשההיכלוגגותחולההיכל

וביתשםהיתהמדורהכןאמרהמתניתאלקישבן
שישיודענעולמצאוכבודוהיהוזהכבודשלכסא
וכייוסהא"ראדםשםשאיןיודעפתוחאדםשם

ויידאנקיותאלאאינהוהלאהיאטומאהצואה
תחתההולכתבמסיבהלווהולךיוצאדאאמר

מגיעשהואעדומכאןמכאןדולקיןונרותהבירה
עכ"לבקצרהלוילךהואקדשאםהטבילהלבית
במחילההיההכלוהמדורהדהביהכ"סדס"לאלמא
והבן.

דבעינןג'סי'תמידתוס'בפסקיוכו'.וביה"כ
סי'ביו"דועי'יעו"שטבילהקודםצרכיושיעשה

קצ"ח סעי' מ"ב בהג"ה ובאחרונים.



הלכה יב-טז

ַאַחתַהֵהיָכלּכֶֹתלַעדֲעזָָרהֶׁשלַמֲעָרִביִמּכֶֹתלֶחְׁשּבֹונָן.ְוזֶהּוקפ''זַלַּמֲעָרבַהִּמזְָרחִמןָהֲעזָָרהאֶֹר�יב.
ּוְׁש�ִׁשים.ְׁשַּתיִםַהִּמזְֵּבַחְוֶעְׂשִרים.ְׁשַּתיִםְוַלִּמזְֵּבַחָהאּוָלםֵּביןַאָּמה.ֵמָאהֻּכּלֹוַהֵהיָכלְואֶֹר�ַאָּמה.ֶעְׂשֵרה
ְוהּואיְִׂשָרֵאלַרגְֵליְּדִריַסתְמקֹוםַאָּמה.ֶעְׂשֵרהַאַחתּכֲֹהנִיםֶעזְַרתַהּנְִקָראְוהּואַהּכֲֹהנִיםַרגְֵליְּדִריַסתְמקֹום

ַהּנְִקָרא ֶעזְַרת יְִׂשָרֵאל ַאַחת ֶעְׂשֵרה ַאָּמה.

ַהִּמְטָּבַחיִםֵּביתַעדְצפֹונִיִמּכֶֹתלֶחְׁשּבֹונָן.ְוזֶהּוְוָחֵמׁשּוְׁש�ִׁשיםֵמָאהַלָּדרֹוםַהָּצפֹוןִמןָהֲעזָָרהְורַֹחביג.
ְׁשמֹונֶה ַאּמֹות. ֵּבית ַהִּמְטָּבַחיִם י''ב ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה. ְוָׁשם ּתֹוִלין ּוַמְפִׁשיִטין ֶאת ַהָּקָדִׁשים וְּבִצּדֹו.

ַהָּבָׂשרֶאתּוְמִדיִחיןַהּנְָתִחיםֲעֵליֶהןֶׁשַּמּנִיִחיןַׁשיִׁשֶׁשלֻׁשְלָחנֹותּובֹוַאּמֹותְׁשמֹונֶהַהֻּׁשְלָחנֹותְמקֹוםיד.
ְלַבְּׁשלֹו. ּוְׁשמֹונָה ֻׁשְלָחנֹות ָהיּו. ּוְבַצד ְמקֹום ַהֻּׁשְלָחנֹות ְמקֹום ַהַּטָּבעֹות כ''ד ַאָּמה. ְוָׁשם ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהָּקָדִׁשים.

ְּדרֹוִמיּוְלכֶֹתלַהֶּכֶבׁשּוֵביןְׁש�ִׁשים.ְוַהֶּכֶבׁשל''ב.ְוַהִּמזְֵּבַחַאּמֹותְׁשמֹונֶהְוַהִּמזְֵּבַחַהַּטָּבעֹותְמקֹוםּוֵביןטו.
ָהאּוָלםִמּכֶֹתלּוְכנֶגְדֹוּוֶמֱחָצה.ִׁשִּׁשיםרַֹחבֶׁשהּואַהִּמזְֵּבַחּכֶֹתלַעדֲעזָָרהֶׁשלְצפֹונִיִמּכֶֹתלּוֶמֱחָצה:ַאָּמהי''ב

ַעד ּכֶֹתל ִמזְָרִחי ֶׁשל ֲעזָָרה ֶׁשהּוא אֶֹר� ֵׁשׁש ְוִׁשְבִעים.

והּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּׁשֹוֲחִטין ּבֹו ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים:ָּכל ַהְמֻרָּבע ַהּזֶה הּוא ַהּנְִקָרא ָצפֹוןטז.

כסף משנה

וזהוקפ"זלמערבהמזרחמןהעזרהאורך
והואישראלרגלידריסתמקוםעדוכו'חשבונן
דמדותבפ"האמה.י"אישראלעזרתהנקרא

(משנה א') :

לדרוםהצפוןמןהעזרהורוחבומ"שיג-יד.
לדרוםהצפוןמןשםוכו'.חשבונןוזהוקל"ה
לטבעותהמזבחמןס"בולמזבחהכבשמןקל"ה

הטבעותמןכ"דהטבעותמקוםאמותשמונה
הננסיםמןארבעלננסיםהשלחנותמןד'לשלחנות

לכותלהכבשביןוהמותראמותח'העזרהלכותל
אמותשהח'רבינומדבריונראההננסיםומקום

מןארבעלשלחנותהטבעותמןעליהםששנינו
שח'השלחנותמקוםהםארבעולננסיםהשלחנות
שקליםממסכתששיבפרקכדתנןשםהיושלחנות

הטבעותמןוה"פאלו.אמותבח'נתונותוהיו
השלחנותומחציתארבעהשלחנותלמחצית

הכבשביןוהמותרששנינווממהארבעלננסים
דהיינודחצייןרבינומפרשהננסיםומקוםלכותל

ומחצהוי"בולכותלהכבשלביןוחציאמותי"ב
קצריםעמודיםהםננסיםופירושהננסים.למקום

תוליןשבהםבהםקבועיםברזלשלואנקליות
ומפשיטין כמו ששנינו בפ"ג דמדות (משנה ה') :

המזבחכותלעדעזרהשלצפונימכותלטו-טז.
קדשיבוששוחטיןהמקוםוהואעדוכו'

כ')(דףדזבחיםבפ"בדתנאיפלוגתאהקדשים.
ופסק כרבי דאמר הכי:

משנה למלך

כו'.ההיכלכותלעדעזרהשלמערבימכותל
נ"ב והוא המקום הנקרא אחורי בית הכפורת:

מהלכותפ"ולקמןעייןהבשר.אתומדיחיןיד.
מעשה הקרבנות דין ו':



עייןצפון.הנקראהואהזההמרובעכלטז.
בתיו"ט פ"ג דיומא:

אור הישר

מאהלדרוםהצפוןמןהעזרהורוחביג.
ה"חפ"בתמידיןלח"מעייןוכו'.וחמשושלשים

ובהל' עבודת יום הכפורים פ"ג ה"ב.

עזרהשלמזרחיכותלעדהאולםמכותלטו-טז.
והואצפוןהנקראהואהזההמרובעכלוכו'.

לח"מעייןקדשים.קדשיבוששוחטיןהמקום
מחוסרי כפרה פ"ד ה"ב.

הר המוריה

מדותב'צ"חמנחותב'ט"זיומאלמערב.המזרח
פ"ה מ"א ועיין לעיל הלכה ד' ובמש"כ שם.

א'ל'וברכותא'כ"איומאעי'וכו'.עשרהאחד
ומנחות שם.

עי' לעיל פ"ד ה"ד.אמה.מאה

עי' לעיל פ"ב ה"ה.ושלשים.שנים

דמדותבפ"ההואכןוכו'.צפונימכותליג.
לצפוןמדרוםחשיבדהתםרקב'ט"זוביומא
שאדםפינותדכלוה"טלדרוםמצפוןחשיבורבינו

בחי'מזה(וכמש"כימיןלדרךאלאאינופונה
מןחשיבלעילדהמשנהולהכידברכות)לפ"ט

פניוופונהבמערבעומדוכשאדםלמערבהמזרח
חשיבלכןבדרוםפוגעלימינופונהואח"כלמזרח
ממערבחשיבדקארבינומשא"כלצפוןמדרום
למערבפניוופונהבמזרחעומדוכשהואלמזרח

והאמצפוןרבינומתחיללכןלצפוןימינואזי
מכוונתבכוונהג"כהואהמשנהמלשוןשםדשינה

במזרחדהוהבאולםסיימהדלעילבפרקיןדהמשנה
אמנםממזרחהתחילקאיבמזרחדתנאכיוןלכן

מערביתבצפוניתדהוההמוקדמביתדמיירירבינו
זהכתבתי(ולאלמזרחממערבהתחיללכןמעזרה

רבינולברוחבעלהמעייןלבאתלעורראםכי
אםכיבמקרהדבריוכתבלאכיתבונתוועומק

בחכמה גדולה).

שםדאיתאהננסיןמקוםזהווכו'.אמותי"ב
הננסיןולמקוםולכותלהכבשביןוהמותרבמשנה

נשארומפורשיםאמותועשרמאהקחשיבוהמשנה
ומחצהי"בנשארלתרתיפלגינהואמהכ"העוד

לכותלכבשלביןומחצהוי"בהננסיןלמקום
הר"שוכ"כמרןוכמש"כרבינודעתכ"ההדרומי
קאיבדרוםרובאס"לדהכאדהמשנהצ"לולפי"ז

א"כבאמצע.ולאבדרוםכולוולאבצפוןכולוולא
בןאליעזרכר'אתידהכאדהמשנהלומרא"א

א'נ"טובזבחיםא'ל"זביומאס"לדראב"ייעקב
ב'ט"זדיומאהש"סא"כקאיבדרוםמזבחדכוליה
יהודהכר'אתילאדהכאדהמשנהלהוכיחדרצה

שםרש"יוכמש"כאתילאכראב"יגםכרחךועל
קאיבדרוםדמזבחרובאאלמאשםוגרסינןא'י"ז

לדעתאמנםהיאר"אש"מלאואלאול"גש"מ
אלאשפירלהדגרסיוכו'רובאבד"השםהתוס'

ולכותלהכבשביןדאיןצ"להיאראב"יש"מלאו
למקוםכולווהמותרומחצהאמותה'אםכידרומי
תוס'(וע"עמתחלהשםרש"יוכמש"כהננסין
וכ"זהיטיב)יעו"שוכו'שיהאד"הא'נ"טזבחים

פשוט ומבואר למעיין שם.

ביתדמדותפ"גבמ"הכ"הוכו'.ומפשיטיןתולין
שמונהועליומזבחשללצפונוהיההמטבחים

גביהםעלארזשלורביעיתננסיןעמודים
ושלשהבהןקבועיןהיוברזלשלואונקליות

עלומפשיטיןתוליןשבהםואחדאחדלכלסדרים
והנהעכ"להעמודיםשביןשיששלשולחנות

וכו'השלחנותמןד"הב'ט"זביומאשםהתוס'
הווהעמודיםביןדהשלחנותמבוארדהכאהקשו
הננסיםביןשהיהמבוארדמדותבפ"הואילוקיימי

אחריניהניוי"לוז"לותירצואמותד'לשולחנות



תוליןשבהןהעמודיםביןעומדיןדהתםהנינינהו
שלאכדיהשלחנותעלמונחתוהבהמהומפשיטין

שמונההיינודהכאוהניהקרקעע"גנגררתהא
שהיוכופתיןהיולאפרקדאמרשיששלשולחנות

תנןפ'דבאותוקשיאמיהוהקרבייםעליהםמדיחין
שיששלשלחנותבמעוטןאותםמדיחיןהקרביים

הוועמודיבינינמידהניאלמאהעמודיםשבין
שלבמעוטןהתםגרסברוךברר"ימיהוקיימי

שהיואע"פי"לא"נהמטבחייםשבביתשולחנות
ואע"גהעמודיםביןלהוקריאמותד'רחוקים

לארץנגררתבהמההיתהלאאמותד'שרחוקים
היטיביעו"שלשלחנותומגיעגדולההבהמהשגוף

שלקמאכתירוץשםכתבא'ל"אבתמידוהמפרש
מוכחוכןוכצ"לט"סשם(וישהיטיביעו"שהתוס'
מןכ"דהטבעותמקוםדאמרינן(פ"ה)במדות

ד'ולננסיןהשולחנותמןארבעלשלחנותהטבעות
עכ"להננסיןומקוםלכותלהכבשביןוהמותרוכו'

שהיונ"לוכצ"לט"סישמזהלעילגםכצ"ל
אולםוק"ל)וכו'מדיחיןהיושעליהןבגווהקבועין
אותןדעלכתבמ"הדתמידבפ"גהרע"ב

עליהםמפשיטיןהקרבייםשמדיחיםהשולחנות
והיינויעו"שמ"הדמדותבפ"געודוכ"כיעו"ש

בפ"גשםרבינולשוןוכ"מדהתוס'שניכתירוץ
בביתשהיהוצ"לט"סשםשיש(רקיעו"שדתמיד

וכו')שעליהםשיששלשלחנותח'המטבחיים
וזהשלחנותהיולאהעמודיםדביןס"לולפי"ז

תוליןושםוכתבכאןהזהבבלשונושדקדק
שהיולאור"לבצידוהקדשיםאתומפשיטין
עומדיםהיובצידןרקהעמודיםביןשולחנות
מקוםכתבי"דבהלכהולקמןמפשיטיןהיוועליהם

השולחנות היכן היו עומדים. והבן.

הנוסחאדמדותפ"הבמ"בוכו'.אמותשמנהיד.
ולננסיןהשולחנותמןארבעלשלחנותהטבעותמן

רש"יוכתבשםקחשיבלאהשלחנותומקוםארבע
דהיואמותד'היוהשלחנותדמקוםב'ט"זביומא
הטבעותמןהמקוםמכילא"כד'בראשד'נתונים

מותרישארזהחשבוןולפיאמהי"בהננסיןעד

אמהואחתעשריםלכותלכבשוביןננסיןלמקום
וחציאמותעשרהרילזהומחצהלזהמחצהתן

שכתברבינואמנםלכאןוחציאמותועשרלכאן
אמהכ"ההואהמתחלקדהמותרוכאןי"גבהלכה

א"כלכאןוחציאמותוי"בלכאןוחציאמותי"ב
משמנהטפיליכאלננסיןהטבעותשביןהמקוםכל

ולשוןאמותח'השולחנותמקוםהןוהןאמות
דמהטבעותמר"ןכתבכאשריפרשהמשנה

השלחנותוממחציתארבעהשלחנותלמחצית
ולאלשניםחלקודלכןהטעםונ"לארבע.לננסין
דהיונימאדלאשמנהולננסיןמהטבעותקאמר

היודבאמצעמשמיענולכןמכלוםפנויהמקום
ד'היהלכאןדמהשלחנותומדקאמרשולחנות

השלחנותמקוםהיהכמהפרטולאלכאןוכןאמות
עלובאמתאמותח'שלמקוםדהיוידעינןממילא
רקיהיוכמהקפידאליכאאוליהשלחנותמקום

אמותח'לננסיםהטבעותביןשיהיודבעינןדקמ"ל
(בגליוןכתבוהגר"אנתונים.השולחנותיהיוושם

מןאמותדהד'נ"לוז"להחדשים)המשניות
השלחנותכיהננסיםהתחלתעדהשלחנותהתחלת

שיששלשלחנותעלבפ"גכמש"כהננסיםביןהיו
וח'עמודיםח'כישולחןלעמודעמודביןוהיהוכו'

הטבעותביןהעמודיםלפניאחדושולחןשולחנות
מהתחלתרחוקזהשולחןוהתחלתלעמודים
היטיבמיושבולפי"זעכ"לאמותד'עמודים
תוליןבד"הלעילשהבאתישביומאהתוס'קושיית

ולפישםוכמש"כרבינודעתכןאינואולםודו"ק
אחרכיהתוס'קושייתמיושבנמירבינודעת

שהשלחנות סמוכים הם לננסים מיקרי בין הננסים.

פ"גומ"המ"אדתמידפ"דוכו'.שוחטיןושם
מהל'פ"אלקמןועי'א'נ"וסוכהועי'דמדות

תמידין ומוספין הי"א.

ארכוהיהדהכבשאע"גשלשים.והכבשטו-טז.
כתבמ"מה"גפ"בלעילשנתבארכמואמהל"ב
ל'רקבקרקעאוכלהיהשלאלפישלשיםכאן
וכמוסובבאמהועליסודאמהעלפורחוהיואמה



פ"ג(במ"גוז"להגר"אשכתבודעשםשנתבאר
אבלהקרקעבאורךל"בהיהוכבשדמדות)
קושיאליישבבזהוכיווןעכ"לטפיהיובשפועו
בזבחיםמאירותפניםובחי'קדשיםבצאןשהובא

ס"ג א' יעו"ש היטיב מש"כ בזה.

הואשלפנירבינובספריכידעוכו'.שלצפוני
כלמתיבותמתחילהט"זוהלכהט"ובהלכה

כאשרסדרתילכןשחרלואיןובאמתוכו'המרובע
הוא לפניך.

א'ל"ודביומאמשוםכרביפסקוכו'.הואהזה
ועודכוותיהמתניתיןלאוקמימהדרא'כ'ובזבחים

מביןמודיםהכללסייםהברייתאמדהוצרך
דהלכהמזהמשמעפסולשהואולפניםהחליפות

דיומאפ"גובירושלמיפ"ז.ויקראתו"כועי'כרבי
כמולהגיהוצריךבטעותזוברייתאשםאיתאה"ז

הקרבןעלוהתימהובתו"כשלנובש"סדהובא
פ"ובתוספתאוע"עבזההרגישלאאיךעדה

כאשרלהגיהוצריךבטעותאיתאשםוגםדזבחים
(ומכותלודו"קהיטיביעו"ששלנובש"סהיא

מיקריצפוןולצדדרוםלצדולפניםהמזרחיהאולם
מן החליפות ולפנים ופסול ועי' לעיל פ"ד ה"ה).

לקוטי חבר בן חיים

צ"ל העזרה:כ"מ, ורוחב המזרח.יג.

מעשה רקח

ביתעדוכו'הכהניםרגלידריסתמקוםיב-יג.
בנוסח אחר כתב יד נמחק כל זה:המטבחים.

מרכבת המשנה

וכו'.ומחצהאמותששיםוכו'צפונימכותלטו.
מאזמירעזראבןשלמהמ'המובהקהרבליהקשה
מצינוולאאמותו'צפוןלצדהמזבחהיהדא"כ
דףובזבחיםבצפון,כולואובדרוםכולואואלא
בעיושבעעשריםקאיבדרוםמזבחכולואינ"ח

ואפ"הבדרוםכולהפסקהמיימוניוהרילמיתי,
זולקושיאיישובותמצאבצפון.אמותז'איכא

בפ"ג מהל' עבודת יוה"כ ה"ב עיי"ש.



הלכה יז

ַהַּפְרָוה.ִלְׁשַּכתַהֶּמַלח.ִלְׁשַּכתֶׁשַּבָּדרֹוםַּבָּדרֹום.ְוָׁש�ׁשַּבָּצפֹון.ָׁש�ׁשיְִׂשָרֵאל.ְּבֶעזְַרתָהיּוְלָׁשכֹותְׁשמֹונֶה
ַּגָּגּהְוַעלַהָּקָדִׁשים.עֹורֹותמֹוְלִחיןָׁשםַהַּפְרָוהִלְׁשַּכתַלָּקְרָּבן.ֶמַלחנֹוְתנִיןָׁשםַהֶּמַלחִלְׁשַּכתַהְּמִדיִחין.ִלְׁשַּכת
ְמִסָּבהּוִמָּׁשםַהָּקָדִׁשיםִקְרֵביְמִדיִחיןָהיּוָׁשםַהְּמִדיִחיןִלְׁשַּכתַהִּכּפּוִרים.ְּביֹוםָּגדֹולְלכֵֹהןְטִביָלהֵּביתָהיְָתה
ֶׁשָּבּהַהָּגזִיתִלְׁשַּכתָהֵעץ.ִלְׁשַּכתַהּגֹוָלה.ִלְׁשַּכתַהָּגזִית.ִלְׁשַּכתֶׁשִּבְצפֹוןְוַהָּׁש�ׁשַהַּפְרָוה:ֵּביתְלגַגעֹוָלה

ֶׁשלּוַבֵחִציְלחלְוֶאָחדַלּקֶֹדׁשֶאָחדְּפָתִחיםְׁשנֵיְוָלּהחֹל.ָהיָהְוֶחְציָּהקֶֹדׁשָהיָהְוֶחְציָּהיֹוֶׁשֶבת.ְּגדֹוָלהַסנְֶהְדִרי
ְלָכלַמיִםְמַסְּפִקיןּוִמָּׁשםַּבּגֹוָלהִמֶּמּנּוֶׁשְּמַמְּלִאיןּבֹורָהיְָתהָׁשםַהּגֹוָלהִלְׁשַּכתיֹוְׁשִבין:ַהַּסנְֶהְדִריןָהיּוחֹל

ְוגַגַּפְרֶהְדִרין.ִלְׁשַּכתַהּנְִקֵראתְוִהיאָּגדֹולּכֵֹהןִלְׁשַּכתָהיְָתהְוִהיאְׁשֵּתיֶהןֲאחֹוֵריָהיְָתהָהֵעץְוִלְׁשַּכתָהֲעזָָרה.
ִּפינְָחסִלְׁשַּכתְוהּואִמזְָרִחיַׁשַערִמיִמיןַאַחתיְִׂשָרֵאל.ְּבֶעזְַרתָׁשםָהיּוֲאֵחרֹותְלָׁשכֹותּוְׁשֵּתיָׁשֶוה:ְׁשָלְׁשָּתן

לפיכלהוהעזרההלשכותכלצורתהיא(וזוֲחִביִתיןעֹוֶׂשהִלְׁשַּכתְוהּואִמְּׂשמֹאלֹוְוֶאָחדַהַּמְלִּביׁש.
מדותיה):





כסף משנה

וגגעדוכו'ישראלבעזרתהיולשכותשמונה
ומ"ש.ג')(משנהדמדותבפ"השוה.שלשתן

היועדוכו'חולהיהוחציהקדשהיהוחציה
ומ"ש.כ"ה)(דףדיומאבפ"ביושבין.הסנהדרין

ישראלבעזרתשםהיואחרותלשכותושתי
(דףדיומאופ"קד')(משנהדמדותפ"קוכו'.
י"ט):

משנה למלך

פ"גהתוס'כתבוטבילה.ביתהיתהגגהועל
העזרהלקרקעשוההיהזהשגגל"א)(דףדיומא

ועיין בתיו"ט בסוף מדות:

בנויההיתהאםזולשכהוכו'.היתההעץולשכת
אולקדשפתוחההיתהאםוכןבחולאובקדש
ועייןדאיד"הח')(דףדיומאפ"קבתוס'עייןלחול

בתיו"ט סוף מדות:

(דףדיומאבפ"קפלהדרין.לשכתהנקראתוהוא
איזוכ"גולשכתאבטינסבלשכתנסתפקוכ"ט)
פ"אסוףבלח"מועייןבצפוןואיזובדרוםהיתה

מהלכות עבודת יום הכפורים:

אור הישר

לשכתלקרבן.מלחנותניןשםהמלחלשכת
לח"מעייןהקדשים.עורותמולחיןשםהפרוה

אסורי מזבח פ"ה הי"ג.

הקדשיםקרבימדיחיןהיושםהמדיחיןלשכת
עיין מל"מ מעשה הקרבנות פ"ו ה"ו.וכו'.

וחציהיושבתגדולהסנהדרישבההגזיתלשכת
פ"דתמידיןלח"מעייןחול.היהוחציהקדשהיה

ה"א.

פרהדרין.לשכתהנקראתוהיאגדולכהןלשכת
עיין לח"מ עבודת יום הכפורים פ"א ה"ז.

הר המוריה

מ"גפ"הומדותא'י"טיומאוכו'.ישראלבעזרת
חילופיבזהוישיהודה)שבטבספרהוא(וכן

גירסאות ורבינו תפס כגי' הש"ס ביומא שם.

ד"הב'כ"אמנחותתוס'עי'וכו'.מלחנותנין
מולחיןהיולאדשםשהעלווכו'המלחבלשכת

קרבנותלמלוחלוקחיןהיומשםאםכיכלום
לקמןועי'שמהכלוםמולחיןהיולאאבלועורות

ובלח"מהיטיביעו"שהי"גמזבחאיסורימהל'פ"ה
ואי"היעו"שפ"ודמנחותבתוספתאוע"עשם

לקמן שם יבואר מזה.

דהיהשפי'ברש"יא'ל"היומאעי'הפרוה.לשכת
וכןיעו"שבנאהוהואפרוהושמואחדמכשף
כתברבינואבלבמדותכאןוהר"שהרע"בפירש
בשםביומאהתוס'שפי'כמוכאןהמשנהבפי'

מלתבבאורמש"ככאןבר"שוע"עיעו"שהערוך
פרוה שעל שם עורות הפרים נקראת כן יעו"ש.

ד"הא'י"טיומאתוס'עי'וכו'.הקדשיםקרבי
שלשולחנותעלוהאשהקשווכו'מדיחיןששם
הרבהבהןשישדהקרביםותירצומדיחיןהיושיש
וכ"כיעו"שהמדיחיןבלשכתמדיחיןהיופרש

לשארכרסביןחילקושםדתמידבפ"דהמפרש
בשרביןלחלקשכתבושםכתוס'ודלאקרביים

אותןשמדיחיןקרבייםוביןהשולחנותעלשמדיחין
ובתמידפ"ודבשקליםיעו"שהמדיחיןבלשכת

מדיחיןשבמטבחייםדבשלחנותמבוארב'ל"א
מהל'פ"ולקמןועי'היטיביעו"שהקרבייםעליהם
מדיחיןהכרסוז"לרבינוכתבהקרבנותמעשה
פוחתיןאיןהקרבייםצרכהכלהמדיחיןבביתאותו

שיששלשלחנותעלאותןומדיחיןפעמיםמג'
וא"ככהמפרשוהיינועכ"להעמודיםשבין

שולחנותובווז"להי"דלעילשכתבזהלכאורה



אתומדיחיןהנתחיםעליהםשמניחיןשיששל
דיומאכתוס'הואולכאורהעכ"ללבשלוהבשר
יו"טלהתוס'כןראיתיושובהואדווקאדלאווצ"ל
המפרשבשםשםמש"כ(ואולםדמדותפ"המ"ג

אחתפעםמדיחיןהיודהקרבייםדתמידד'לפרק
שלבשלחנותפעמיםוג'המדיחיןבלשכתבצינעא

רקבמפרשכןמצאתילאהיטיביעו"ששיש
שםהגר"אוכ"ככ"ג)סי'דמדותתוס'בפסקי
יעו"ש.

כ"ה ביומא כ"ה א'.היה וכו'.וחצייה

הגולהבורנקראתכןוע"שבגלגלר"לבגולה.
הגולהשבנישםשעלביומאשפי'כרש"יודלא

וע"עיעו"שזהבשםנקראתלכןהזהלהבורכרוהו
בעירובין ק"ד א'.

והואהר"שג"כוכ"כוכו'.לשכתהנקראתוהיא
כיווןזהואלא'י"טביומאהש"סמסקנתפיעל

ועי'יעו"ששםבמדותהמשניותבפי'רבינו
המיםשערע"גוז"לה"הפ"קדיומאירושלמי

הקרבןוכתבעכ"להיתהללשכתווסמוךהיתה
ביתלשכתהיתההמיםשערע"גוז"להעדה

פרהדריןלשכתדהיינוללשכתווסמוךאבטינס
ופי'עכ"לאבטינסביתללשכתסמוכההיתההיא

שערע"גהיתהאבטינסביתדלשכתבמש"כתמוה
והלאלישכהשוםהיההמיםשערע"גוכיהמים
היאכימש"כתמוהוביותרהלישכה.היתהאצלה
בצפוןהוהחדוהאפרהדריןללשכתסמוכההיתה

פרהדריןללשכתסמוכהאיךוא"כבדרוםהוהוחד
לודהיההברייתאלהביאכוונתוכיברורנ"ללכן

אמשנהזהוהביאהמיםשעראצלבדרוםלשכה
בדרוםהיתההיאכילהורותאבטינסביתדלשכת
(והאבצפוןהויפרהדריןדלשכתמבוארוממילא
טבילהר"להיינוהיתההמיםשערע"גדקאמר
וע"זהמים)שערע"גהיתהיוה"כשלקמייתא

ובזהבצפוןהיתהדפרהדריןדכתבכאןרבינוסמך
מהל'בפ"אהלח"משתמהמהבפשיטותמיושב
הלח"מתירוץגםאמנםיעו"שה"זיוה"כעבודת

קצתדמשמעא'י"איומאוע"עיעו"ש.נכוןהוא
ניקנורשעראצלבמזרחהיהפרהדריןדלשכת

לוהיהה"וומזוזהס"תמהל'בפ"ורבינואמנם
גירסא אחרת בזה יעו"ש היטיב.

נזכרולאדמדותפ"קבמ"דוכו'.לשכתוהוא
זהכתברבינורקבשמאלואיזהבימיןאיזה

מסברא על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.

מעשה רקח

זומלשכהשתיהם.אחוריהיתההעץולשכת
גםט'הל'פ"ארבינועללהשיגהראב"דנתעצם

וכו'ארזשלדכלונסותמההיאשםהקשהז"למרן
דאיןרבינודבריליישבשםהשי"תזיכניוכבר
ע"זדהל'פ"ובסוףולאשםלאהשגהשוםעליו

ועיין עוד מ"ש פ"ד הל' ח':


