
השמד הס"ד
לךקראתילחצרותיכשבאתבעצות!מופלאהמחשבות,עמוקתבונות,רבוירשורישלוירשוריש:המלךכתב
אשרכלעלוהדרכבודלךאוסיףתשובואםכוונתך,אצלינודעהלאהלכתואתהעמי,ישקפיךועלאתה,אבי

היו לפניך. ידעתיך בקי בתורת היהודים ומנהגם, וספרו לי מהם רעות אשר אמרתי להעניש ולגרש אותם,

הרי ששואלים על נפילת מלכותנו.ומכללם שאומרים בכל יום "ומלכות זדון מהרה תעקר",א.
עוד אומרים לי שתוקעים שופר ביום חגם, והוא רמז שתפול מלכותנו כנפילת יריחו.

עוד אשאלך דבר יותר עיקרי:
הוצרכואשרוההוצאותבירושלםאשרהמקדשצורותבוצייראשרהקדושטיטוסכתבלידךשבאשמעתיכיב.
אנשיהיוהםכיהקדומים,בדבריםאםכיעצהאקחוממיהנוצרי,ישולשםביתלבנותבדעתיועלההבניין,אל

הודיעניהאדם",מכל"ויחכםי"א):ה'א'(מלכיםנאמרעליואשרשלמהבניןציורהיהאםשכןוכלהחכמה,
הכל בכתב ובלשון מובנה, ואחר זה שאל ממני ואתנה כחפצך.

תשובת וירשוריש
מחצרותיצאתיאםילחכו,עפרואויביםמלכיםיכרעולפניוגאים,משפילמלכיות,עוקראמיץ,מלךקדוש,מלך

קדשך - כי ראיתי צעירים ממני יבקשו להשתרר, ועיני המלך רואות ואין דובר.

נצטוואשרעמלקעלזהשנאמרהואהפירושיםבכלשראיתימההיהודים,תפלתמענייניאדוננושאלתואלא.
הבריביאאמרשכןישכחוהו,לאלפחותהשעבודובזמןהעולם,מןיעקרוהוממשלהלהםתהיהשאםהיהודים,
ולאממצריםבצאתםעליהםבאבזדוןכיזדון,מלכותונקראתשכח",לאהשמים"מתחתי"ט):כ"ה(דברים

להוכיחבאוזההצדיק""ה'כ"ז):ט'(שמותואמרהקשהפרעההודהשכברכמההאלשעשהנפלאותהכיר
והשכלבעמלק",לה'"מלחמהי"ז):י"ז(שמותהבריביאבספרואמרנפלאכעסהאלעליוכעסלכןהמפורסם,

עליךומתפלליםתורהספרמוציאיםבשבועפעמיםשלשוהםאדוננו,מלכותלעקירתיתפללואיךכיגוזר,כן
עלומתחנניםשבהיכלםתורהספריכלמוציאיםכפוריםקראוהולהםשישנוראובלילכסאך,ויגדלשתחיה
מאדוזהבתפלתם?עצמםאתסותריםואיךבמלכות",שלום"תןבתחנהאומריםבאשמורותוכןהמלך,שלום
נגלה.

גםהנרדמים!הקיצוואומרים:ותוקעיםדין,יוםשהואסימןהואכימחבריהם:כתבושופרתקיעתועניין
ויצאובמצריםהעבודהנתבטלהההואביוםכיהוא,טעמוועיקריצחק.שלאילווהואהעקידה,זכרעםמתחננים

כמויהיוהיהודיםעניינישכליתןומילחירות,העבדיםכשיוצאיםבשופרלתקועהיההיהודיםומנהגחורין,בני
אלה!

אלשומעכיאלאאתם,שהאמתמפנילאנפל,שלאזואומהלהשחיתשבקשמיראיתילאכיאדוננו,הזהרלכן
כיאדוננו,ותדעעולה!היהאםנעיםומהטובמההנהדת,עללהכריחםאדוננושכונתושמעתיה'.אביונים
באכשהיהאחדאנוסכיושמעתיהאונס.קודםשהיהממההאונסאחרהראשונהדתםאתיעברויותרהאנוסים



בזה!שמאמיןמיואויזה!שרואהמיאויואומר:לבועלמכההיהמושיענו,גויתמרימיםוהיותפילתנולבית
אלונעלהנלך-שבתשומריםהאנוסיםאיךלדעתאדוננותרצהאםהדוכוס:אלאחדחוקראמרשביליאובעיר

רבים,וכןאנוס,ביתפלוניוביתאנוס,ביתהואפלוניביתוראהעיניך,נאשאלו:ואמרהמגדל,אלעלוהמגדל!
עודהשבת!יוםלהיותואשהדליקושלאמפניוהואעשן,משםשיצאהחורףתוקףכלעםמהםמאחדתראהולא

יקומוולאבפסח.כןלאכולשיוכלכדיהחמיץשלאלחםהשנהכלאוכלשהיהבספרדהיהאנוסכיאצלנו,נודע
הריםובתוךהשדה,אלהולכיםשופרשתוקעיםויום-טובחמץ.סובלתאינהשלושאסטומכהאומרוהיהעליו,

מיומהםלבתיהם,ומוליךומנקרששוחטלהםישמוכןואישחוצה,הקולישמעשלאכדיתוקעיםועמקים
שלתורהספרשמביאמימהםהדבר,שיגלהמיראהבאדםבטחלאכיעצמו,אתשמלמיומהםבהחבא.שימול

מיםהיהודיםעלישפוךכאשרומוכנולאדוננויועילומהשלהם.מצותבשארוכןפלפלין,שלשקבתוךמשה
אלאבהתנצרם,תועלתאיןוטרפון?כעקיבאדתםאתשומריםוהםפאבלואופידרובשמנוויקראוקדושים

היואשרהמלכותוחוקילנוצרים,העיןלמראיתהוחזקוכברכייראוולאהאמיתייםהנוצריםעלשמתגאים
נותנים בהיותם יהודים לא יתנו. תדע אדוננו, שאין ספק בו כי היהדות היא מן החולאים אשר אין להם רפואה.

על השאלה השניה - זאת עצתי:
השני,הבנייןמןלאוגםשלמה,שעשהממהראיהלקחתאולדמותבמחשבתךיבואשלאהנוצריםותפארתעוז
אלבעזרלאאםההואהביתלבנותיכולהיהלאקדםבניכלעלועושרבחכמהשנתגדלשלמהאפילוכי

השמים.

שאמרמהבידישישממההנניהננימאמרו,עשותלבלתיהתנצלותומבקשבודהשאניאדוננויאמרשלאוכדי
לבדמצאתיולאהקדומים,הדבריםלדעתאניגדולחושקכיברומא,חקרתיאניטיטוס,כתבאליבאכיאדוננו

רצוכיהרומיים,לבקשתזהוהיהבירושלים,אשרהיהודיםלשופטהיושברומאנוקונשולמארקושקונטריסזה
לבנות בית באותו ציור, וזה לשונו:

גדולתכםבקשורומי!והגדולההקדושההעיריועציחכמיארץ,אפסיעדהמושלהעםקדם,מימיהמוצלחהעם
בתוךלבואיניחולאוהיהודיםעיניו,ראואשרהדבראלאבאמתלצייראדםיוכלשלאלפיבידי,שאינודבר

שאמרומהלבדהיכר,בוליאיןוהלאהמשםלכןהנוצרים,יבואושםאחתעזרהלבדדתם,נגדהואכיהמקדש,
לי הכהנים המשרתים ומה שראיתי מחוץ עד מקום שעיני השיגו.

וכדי לפרט הדברים אחלקם כפי החלוקה האמיתית:
האחד - חומר הבית,
השני - מקום הבית,

השלישי - בוני הבית,
הרביעי - הוצאות הבית,

החמישי - מדות הבית,
השישי - בתי הבית.

השביעי - פתחי הבית,
השמיני - כלי הבית,



התשיעי - משרתי הבית,
העשירי - קדושת העבודה.

א) חומר הבית
עשרה דברים היו, ואלו הם: אבנים, ארזים, ברושים, אלמוגים, זהב, וכסף, ומרגליות, ברזל, נחשת, בדיל.

ראושלאמפניזהואמרוקוראל,הנקראהאלמוגכעיןאדומיםעציםהםברומא,ששמעתימהכפיאלו,אלמוגים
אלמוגיםהםכישמעתיהכוהניםמןהנהאבלכיד.שבהםוגדולכאצבע,קטנותחתיכותאלאאלמוגעץמעולם
אלמוגיםימצאואיךמאד,ותמהתיהקדשים!וקדשהקדשקורותשעשוואמרומהם?עשומהושאלתי:ממש,

לבנוןביםשישבחכמתווידעובמציאות,בראשיתבסדריידעואשרשלמה,מחכמתזהכיאמרוזה?בשיעור
המציאאשרבהמצאותלהוציאבקשושםמארזים,לבנוןביבשהשישכמואלמוגים,עצילומררצתימעצים,

יודעואישמאד,כבדהשהיאמפניחולמלאהגדולהאניהמביאיםזה:והואהוצאתם,אופןוספרוחכמתו.כפי
החול,מריקיםכךואחרהאניה,בתורןהאחדוראשוהקוראל,באילןחבלוקושרונכנס,באביםוליכנסלשוט
זה?בשיעורקוראלבזמננונראהלאאיךושאלתי:ונעקר.באהאילןכן-ועולהמתרוממתשהספינהוכמו

חתיכותאותןוהםמהענפים,קצתלבדממנהלהביאכוחואיןלגמרי,הישובמןרחוקההואהיםכיוהשיבו
שהייתהלפיהזהב,מןיותרלהםנחשבוהיהשיר,כליעושיםהיואלמוגיםמאותםכילי,אמרועודלנו.הנראות

אדמימותו אדמימות חזקה יותר הרבה ממה שמביאים אלינו כי תשתנה בהשתנות האקלמים והאוירים.

והאבנים הטובות עדין נאמר למה היו משמשות.

והנחשת והבדיל לקצת כלים משמשים בדברים הפחותים,

והברזל למסמרים.

בניןכיואמרו,אמות.מעשרורבותואבןאבןכלאמותשמונהבאורךהיושלמהשבבנייןלי,אמרו-והאבנים
בניןבנולאענייםשהיולפיהמלךכורשברשיוןבבלאנשישבנומהכיהורדוס,בניןהואהיוםלהםאשרזה

היהדבריםבקצתאשרבניןועשהההוא,הבנייןוסתרהורדוסנקראהגדולהמלךשבאעדמעושר,ולאנאה
כשלגלבנותטהורשישאבנילווהביאוולדעת,לחקורבאייםשלחעשרוברובכימשלמה,ועשירמפואריותר

אמותושמונהברוחבאמותעשרהושתיםבאורךאמהועשריםמחמשהאבניםמצאכימתמה,דבר-ומדתן
אמהממאהלמעלהאותהמעליםהיואיךהתימא:ומןראשו.ועדהביתמיסודהאבניםלכלאחתמידההקומה,

אבנים כבדות כאלה? וגם מצא בים אבנים מגוונות נבדלות אלו על אלה דמות גלי הים אשר לא נראה כמותם.

ב) מקום הבית



שםכיהיהודיםואומריםקדם,מימיהיהקדושההואשההרלפיבמישורנבנהולאמשופע,גבוהבהרהיההבית
נבראשממנומקוםשהואואמרוהעולם,מרכזוהיאהעולם,הושתתשממנההשתיהאבןהייתההראותובראש

התיבה,מןנחירדהרובאותוקרבן,בנוהבלהקריבושםקרבן,והקריבמזבחשבנההמקוםוהואהראשון,אדם
הגדולהאבעלהושםבתיבה,עמוהעומדותהטורפותהחיותומןהמבולממיהצילוכיהאלחסדיהודהושם

שהראהומורהלשונואשרהמוריה,הרהעבריםבלשוןהנקראוהואהמזבח.עליצחקבנואתוהקריבאברהם
מריחיםעשביםמלאההואההרשהיההכוהנים,עודליואמרוהאל,מפיההרונתקדשההואהמקוםהאל

"נלךאומריםאיןהמקדשאלללכתכשנועדוהאלהוהיהודיםהעברים.אצלמוריהלשוןוזהווכמור,כקטורת
יורדיםשהיוהמלאכיםאתהשלישיהאביעקבשראההמקוםוהואהמוריה".הראל"נלךאםכילמקדש"
המקוםוהואירד.לאושובעולהאבינועשוזרעשראהברומיאמרושלנוהדורשיםאשרהמקוםוהואועולים,

עדן.בגןלמנוחתםעולותוהטהורותהזכותשהנשמותההרוהואלנביאים,יורדיםהשמיםמןוהשפעשהנבואה
דתלותהיהשלאאפילוהאיים,מןהבאשהנכריהיהודים,קבלוכךפה,כלתפלתשומעשהאלהמקוםוהוא

כלל, אם יצעק במקום ההוא - האל שומע צעקתו ועונה אותה.

ה'ישלחעוזך"מטהג'):ק"י(תהליםהבריביאשאמרכמוישו,נולדששםהנביאדודמפילנוישהנוצריםואנו
שבאולפילימיני",שבלאדוניה'"נאםא'):ק"י(תהליםואמרלימינואביוהושיבוושםמשחר",מרחםמציון

לכפר על עוון אדם הראשון אשר נברא מן המקום ההוא - לכן נולד שם המכפר.

ג) בוני הבית
והגריםוהגבליים,והצדונים,הצורים,והם:משפחות,חמשנקבצושלמהבבנייןשםכיהכוהנים,ליאמרו

והיהודים.

חכמהוהיאהגדולות,האבניםמחצבויודעיוהעציםהאבניםלחצובמאדבקיאיםחכמיםהיווהצדוניםהצורים
נפלאה.

בכסף,אובזהבהחכםהצורףשיעשהככלמאדדקיםובאבןבעץציוריםלעשותגדוליםחכמיםהיווהגבליים
נעשוכאילודקיםדבריםהמלכיםלחלונותובאבןבעץעושיםהיוםישומדיובפרסהעבריםמןאלוובמלכיות

בזהב או בכסף.

אשרהלבנוןמיערהעציםלחצובוגםמשא,מלאכתולכלהחפץמקוםאלוהעציםהאבניםלהביאהיווהגרים
נוגעיםהיולאאבלביניהם,ומפורסםליהודיםלהםנודעבחשבוןהיואלףוחמישיםומאהלירושלם.סמוך

בבניין, לפי שחשודים אולי באמונתם הראשונה עומדים בסתר.

ושלשאלפיםשלשתהיוהמלאכהעלתמידועומדיםעליהםוהממוניםאיש,אלףשישיםמישראלהיווהבונים
כמובעולם,בניןבשוםכזהנשמעלאאיש.מאותושלשאלףושמוניםמאהההואבבנייןשהיובאופןמאות,

שידעתם וקראתם בסיפורי רומי וקדמותה.



ד) הוצאות הבית
צורלמלךנותןהיההבנייןזמןוכלוהבונים,הפועליםלכלופרנסהמזוןנותןשלמההיההבנייןהמשךזמן

ארץלגבוליםדרךאותםומביאיםהעציםכורתיםשהיולפישיעור,לאיןהוצאהעבדיוופרנסתביתופרנסת
הביתיבנהשהואחשבכאשרדוד,המלךכיבספריהם,כתובליוהראואמונהאנשיהנהליאמרועודישראל.

מזהבהכיןזהומלבדמשקל,איןוברזלונחושתככריםאלפיםאלףוכסףאלףמאהככריםמזהבהכיןההוא,
אלפיםחמשתנדבהעשווהפחותהיהודיםושריאלפים,שבעתמזוקקומכסףזהבככריאלפיםשלשתאופיר
היההקדושבביתהוציאואשרהזהבכלכיהגדולים,הכוהניםליואמרוכסף.ככריאלפיםועשרתזהבככרי
והיויסודות,מארבעהבושאיןדברשאיןלפימזוקק,ככריוצאהיהככריםשממאהעדהרבה,זמןבכורנתך

בהירשהיהעדלבד,והמיםהאשיסודבונשארשהיהעדבו,אשרהעפרחלקכלהזהבמןלהוציאמבקשים
הרבה,היוהטובותוהאבניםזהב.פרחיאלפיםאלףזהבובקדשבהיכלשנכנסהכוהנים,ליואמרווכירח.כשמש

זהב,מרשתהיהלמעלהאמותועשרזהב,מצופההיהאמהעשריםעדהקדשיםקודשוביןהקדששביןהכותלכי
אמותעשראותןלשעריכלושלאעדוהאודם,הספירכמוטובות,מאבניםמפוזרכלוהיהמהרשתוחורחורובין

ערכן ושווין. ולמה נעשה המקום ההוא כרשת? כדי שתכנס הקטרת אל מקום הארון.

לא"אתההאל:לושאמרשראהמפניוזהשלמה,ממנההוציאלאדודשעשההנדבהכלכיבכתב,ליהראועוד
אביונדבתכלוהביאהוא!בונהכאילוהואהרי-מממונואותהבונהאניאםשלמה:ואמרהבית",תבנה

מאותששלומביאיםהיוושנהשנהבכלהעושר?זהכללומניןהתימה,מןואינומשלו.ובנההקדשלאוצרות
וששים ככרי זהב מלבד המכס והמס.

ה) מדות הבית
גדולה.חומהומוקףאמה,מאותחמשעלאמהמאותחמשהיה,מרובעהמוריההרשהואאמרנואשרהזהההר
יששאםהיהודיםקבלושכךמטמא,מתשםיששאםמפניכיפה,ובנויהחללהקרקעאותהוכלהיום,הואוכן

מעשרהקטנהמחיצה-זומחומהלפניםזה.הואהיהודיםומדקדוקילמעלה,לעומדיםמטמאאינוהמתעלאהל
לפניםאמות.עשרגבוהחילנקראמקום-זוממחיצהלפניםרשת.כמיןעשוייםמשולביםמעציםעשויהטפחים

וחמשושלשיםמאההיאזוועזרהמעלות,עשרהבשתיםהנשיםלעזרתעוליםמשםכינשים,עזרת-זהמחיל
שמוניםמאהבאורךהייתהוהיאוהכוהניםישראלעזרתהיאהגדולה,לעזרהנכנסיםזועזרהומןמרובעות.אמה

וביןהקדש,להיכלהגיעםקודםהמקדשסובביםהיוכותליםוארבעהאמות.וחמששלשיםמאהוברחבהושבע
אותםוכלהמזרח,אלוחוזריםומערב,דרוםצפוןרוחות:בשלשהקדשכלסובביםפנוייםמקומותהכותלים

מקומות פנויים נקראים עזרה, כי הכל היה לשימוש הבית הקדוש.

עשריםהיהארכוכנגדלפניואשרוההיכלמרובע,ברחבועשריםבאורךעשריםהיההקדשיםקדשושיעור
וההיכלהקדשאורךנמצא-רחבוועשריםהביתלרחבארכואמהעשריםוהאולםבאורך,וארבעיםברוחב

בגבהו,אמהועשריםמאהוהורדוסשלמהבנואשרהקדשיםוהקדשההיכלכילי,ואמרואמה.שבעיםוהאולם
היואלאאמה,שלשיםאלאהיהלאהקדשיםוהקדשההיכלוגובהאמה.מאהאלאהיהלאהגולהאנשיבניןאבל
לעולמותהיהציורהביתעניינישכלאמרוכיהמלאכים,ועולםהגלגליםעולםנגדשתים,עליותגביהםעל

עלמעלה.



היוושםדוכן,העבריםביןנקראמקוםושםמעלות,עשרהבחמשהכוהניםלעזרתעוליםהיוישראלומעזרת
עוליםהמזבחואחרהמזבח,היההאולםלפניהכוהניםעזרתובסוףהקרבן.בשעתומנגניםמשורריםלושים

בשתים עשרה מעלות אל ההיכל, וההיכל והקדש ואולמו במישור היה עומד על גובה ההר שוה בשוה.

ו) בתי הבית
בלשוןנקראגדולביתהיהזועזרהמצדועודהמקדש.לעבודותמשמשיםכלםבתים,ארבעההיונשיםבעזרת

האחדדברים:לשנימשמשתוהיאתמידיתגדולהמדורההייתהששםלפיהדברופירושהמוקד,ביתהתלמודיים
שאתםמההואשקרכןאםלכוהנים:אמרתיהללודבריםליוכשנאמרוהמזבח.עללתתאשממנהליקח-

להביאמבוראנומצוה-השמיםמןיורדאששהיהפיעלאףלו:והשיבוהשמים?מןיורדהיהשהאשאומרים
ואיניהםיהודייםדבריםזהכיואמרתיליאמרוכךעסק!בזהלנושאיןעבודהימצאשלאלפיההדיוט,מן

שלאדברשעשיתיתאמרוכייראתכםלוליכנגדםלקוםואמרתילעולם!ולאהיוםלאלי:והשיבומאמין
עדשיש,שלאבניםרצפתעליחפיםהולכיםשהיולפילכוהנים,היאההואלביתהשניהוהתועלתברצונכם.

מקוםזהובביתהמקדש,לעבודתהםגםחדריםארבעההיוההואהביתובפינותמקרירות.מתיםהיושרבים
למשמרותטבלאאותהעלישןוכהןהמקדש,מפתחותחפירהובאותהבשלשלת,שיששלוטבלאבקרקע

המפתחות, ושם בבקר היה הממונה לפתיחת השערים בא ומוסרים לו המפתחות.

ומיהגזית,לשכתנקראביתושםהיו,רבותכיולעבודותיוהמקדשלשרתכלםבתים,שמנההיוישראלבעזרת
אתלדוןשעיקרהמפניהואשםשבנאוהוהטעםקדוש,מפוארבניןמעולםראהשלאאמרובנינהראהשלא

מחברתאותוומוציאיםשחורים,לובשהיהסנהדריןמדין-ונודעפסולבושנמצאכהןכלכיואמרוהכוהנים,
שבחרברוךואומר:לאוהביו,עושההיהטוביום-פסולבונמצאלאואםומתאבל,ביתואלוהולךהכוהנים,

ימיםשבעהשםשהיהגדולכהןביתוהואבית,שםהיההזהבמקוםגםקדשים!בקדשלשרתאהרןשלבזרעו
סאסירדוטיאצלינונקראגדול,לכהןהמיוחדהיוםוהואהכיפורים,יוםאצלםהנקראהנוראהיוםשיגיעקודם

sacerdotספרד(בלשוןמאיור maior,(הכוהניםמןההואהיוםעבודתסדריכלההואהכהןלומדהיהושם
פרוש,שיהאתועלת,בזהגםממון.ידיעלגדוליםכוהניםנעשיםשהיוהשניבביתוזהקדמו,אשרהגדולים
צריכיםהיואשרמקוםולכלהעזרותלכלגדולמבורמיםמביאיםהיושמשםבית,שםוגםימים.אותםמאשתו

אחדלכלונותןעבודה,לשעתהכוהניםכלמלבישהיהאשרהמלביש,לכהןביתשםגםטהרה.איזולטהרמים
מחלונותוחלוןחלוןובכלהלבושים,ההואהביתמחלונותמוציאהיהוהואנצטוואשרלבושמיניארבעהואחד

יתבלבלשלאאויטעהשלאכדיההוא,הלבוששםהחלון,מןלמעלהלומררוצהעליו,כתובהיההביתשבכתלי
בעת הצורך.

תחתנכנסיםאוצרותהיוהמעלותכלברוםוכןהקדש.לשירותוכולםהפנויים,במקומותהיורביםבתיםועוד
סביב,סביבבתיםושמונהשלשיםהיואמרנואשרהפנוייםהמקומותובאותםה',ביתאוצרותונקראיםהקרקע,
מעציהיהזהובניןבמערב.עשרוחמשהבדרום,עשרוחמשהבצפון,עשרחמשהזה,גבעלזהבתיםשלשה

מבפנים,יסתכלוולאבוישתמשושלאכדיהמקדש,לכותלינסמךזהבניןהיהולאמאד,עדמפוארבניןברושים
כדיואלכסון,בשיפוענעשיםהיוהחלונותוכןיסתכלו,שלאכדיבתים,אותםמןהיוגבוהיםהחלונותואפילו

שלא יוכלו בשום צד להסתכל בפנים.



אלאשמירהצריךשהיהלאבלילות,שומריםהיושהלויםמקומותואחדעשריםהיומבחוץבחומותעוד
יעשולשלאמשמשיםאלומשמרותהיווכןשומרים,הכוהניםששםמבפניםמקומותושישהגדולה,להראות
למיתתהרשוםבלילהאשרהנוצריםלנותוכחהומכאןהבית,ויטמאוויטנפועבירהשוםמבפניםהכוהנים

מושיענו עושים הבחורים בבית תפילתנו כמה מן הזמות והנבלות.

כלאורךהבית,רוחותלארבעאולמיםארבעהבנהכימאד,מאדמפוארבניןהוסיףזכרנואשרהמלךוהורודוס
הואהנחל,עלכיפהובנההבית,כמידתאמהועשריםמאהוגבהורחבו,אמהומאהאמה,וחמישיםמאתיםאולם
עשאוקדרוןנחלעדמשךאשרוהאולםהאולמים.בניןועליהםואריות,נשריםבנההכיפותועלקדרון,נחל

מכלהמקדשסביבותהיוהאלווהאולמיםלגבהו,קדרוןנחלרואההיהלאהגגראשעלוהעומדגגות,בשלשה
ארבע רוחותיו, ועשה בנין זה למקצת העם העולה לשלש רגלים לשינוחו שם ויתענגו.

שלקרשיםהעציםועלאלו,עםאלואחוזיםקרשיםהאבניםועלאבנים,בניןראשונהבנינםהיוהעזרותבתיכל
ועופותחיותומינישבעולםופרחיםאילנותמיניכלמצויריםהכסףועלכסף,ככריאלפיםשבעהנכנסובםכסף,

אבנים,כותלראשונההיההקדשיםוקדשובקדשזהב,ככריאלפיםשלשהנכנסוובקדשובהיכללרוב.טהורות
ועליולהתעפש,קליםכךכלואינםחזקיםיותרשהםברושים,כותלוקרקעיתוגגועלוכןארזים,כותלועליו
כפייכוליםהיולאכיבזהב,שקועותהצורותוכללמלאך,מלאךביןתמריםודמותמלאכים,דמותמצוירהזהב
בשדה,היוצאיםוציציםפרחיםצורותוהתמריםהמלאכיםוסביבותהכרובים,לבדבולטתצורהלעשותדתם

וצורתם כשעת התחלתם בשדה.

ז) פתחי הבית
מןושלשהלמערב,סמוכיםהצפוןמןשלשהשערים:שבעההעזרהולחומתלו,היושעריםחמשההביתלהר

הדלתותוכלבגובה,ועשריםברוחבאמותעשרופתחפתחכלהקדשים,קדשנגדמכווןבמזרחואחדהדרום,
מצופהשהיההמזרחמשערחוץבעיני,ראיתיוזהוהדקות.הציורתכליתמצוירותזהב,ומצופותברושיםמעצי

שערההואהשערשנקראאמרווהיהודיםהבהירות.לרובמזהבנחשבהיותרנחשתאותההייתהכיקללמנחשת
היםהיהמשםובשובומצרים,שלבאלכסנדריאדלתותאותןעשהאשרניקנורנקראאחדיהודיכימפניניקנור,

עצמווכרךבהן,עמלאשרניקנורוקםהאחרת,להשליךורצונח,לאוהיםלהקל,ביםאחתוהשליךוסוערהולך
עלמאדהיהודיהיהודואגמזעפו.מידנחוהיםעמה!אותיגםתשליכו-הדלתתשליכואםואמר:הדלת,עם

ניקנור,שערההואשערשםנקראולכןלו,נעשהנסכיהים,שפתעלמצאההנמלאלובהגיעוהאחת,הדלת
ואלו הדברים יהודיים הם.

היו:משםכיואמרומעולם,נפתחהיהשלאבוהיהפשפשההיכלופתחגבהו,אמהארבעיםהיההאולםופתח
לאלהיכםמיחסיםואתם-גוףשהואמפניממושיענובורחיםאתםטיפשים!אילהם:ואמרתיהשמים,אלהינכנס
שנכנסאומריםאנוכיהבית,אלהשמשככניסתהואהלאשכינתווהשיבו:הבית?!אותושמסבבכיוןגוף

השמש ואינו אלא אורו!

עצמהבפניועבודהעבודהלכלכבודלתתשרצומפניוזהקטנים,היואחריםפתחיםשהרבהלי,אמרועוד
שתכנס בפתח ההוא. ובמקום שהיו מכניסים הקורבנות לא היו מכניסים המים לניסוך, וכן לכל עבודה ועבודה.



הגדולבביתשמוששכןמיואומרים:אותוומנחמיםהרבהכוהניםיושביםושםולאבל,למנודהמיוחדהיהושער
מזכוכיתודלתותיולחתנים,מיוחדהיהאחדושערשחור.מישפהדלתותיוהיוזהופתחינחמך!הזהוהקדוש

לבנה, ושם כוהנים מתפללים כשנכנסו שהאל יתן להם בנים ישרתו לאל.

המלךצוההמקדשלבנותמשושןהיהודיםכשעלוכיהבירה,שושןמצוירההמזרחיבשערכילי,אמרוועוד
שיעשו צורת מדינתו באחד מן השערים, כדי שיזכרו המקום אשר ישבו ותהא עליהם אימת מלך ולא ימרדו.

ח) כלי הבית
כלובתחתיתמזהב,גדולותמנורותתוליםששםומועדיהם,היהודיםבחגילבדכלים,שםהיולאנשיםבעזרת
מדורותונעשואש,בהםומדליקיםהישנים,המייניהםהכוהניםשםומשליכיםגדול,זהבשלספלומנורהמנורה

סביבותיו,שיששלשלחנותועשרהמזבחהיוהכוהניםבעזרתאחת.מדורהנראיתירושליםשכלעדגדולות,
כן.אינווהשישומעפש,מחמםשהזהבמפניכן,עשושלאהטעםליואמרוזהב,שללעשותםהיוויכולים

אמה,חמשוגבהושלמה,שעשההיםהיהעזרהובאותהוהחלבים.הקרבותעליהםמשימיםהיוההםוהשולחנות
למזרח,ושלשהלדרום,ושלשהצפון,לצדשלשהבקר:עשרשניםעלעומדוהיםשלו.סביבאמהושלשים
ומןהים,אלהמעיןמןהבקררגלימתחתבאיםהיווהמיםוציצים,בפרחיםמצוירכולווהיהלמערב,ושלשה

משהשעשההכיורושםעבודה.צרכיוכןידיהם,שםרוחציםוהכוהניםויוצאים,הבקרלפיפיותהולכיםהים
עליו השלום, ועשרה כיורים של זהב עשה שלמה סובבים אותו לכבודו.

ישפה,שלעמודיםעלעומדתאחתגפןוהואנפלא,דברהמלךהורודוסעשהההיכללפתחסמוךובאולם
האומהגדולתלהראותוזהואודם.ספיראבנישלהוהזגיםוהחרצניםהגפן,משקלזהבככריואלףכסף,ואדניהם
שלאשכולאוגרגירמהיהודיםהמתנדבוכללהפך,עושיםאשרשבחוץ,ממהיותרהואשבפניםשמההיהודית,

זהב היה תולה שם, ובפתח ההיכל תלה חרב של זהב, והיה כתוב בה: הזר הקרב יומת!

בועז,הואהמשפחה,ראשלזכרנחשתעמודיוהםשלמה,עשהאשרעמודיםשניהיוההיכללפתחסמוךושם
הכוהנים,ואמרויכין.נקראולכןבנאו,ולאהביתלבניןהכיןאשרדודלזכרוהשניהראשון,העמודנקראוכן

לאדוםנוטהמראיתואשרנחשתשלמחצבמצאאבלשלנו,כנחשתאינהנחשתשאותהלפימנחשת,שעשאו
גבוה,אמותכשלשעטרהוכלעטרות,שתיעמודכלובראשאמה,שלשיםעמודכלוגובהמאד,עדהואויפה
לולביםכמיןיוצאיםהעטרותומןתלויים,רימוניםמאהעטרהובכלהדקות,בתכליתרשתכמיןהעטרהועל

תכליתאיןאלועטרותכילי,ואמרומזה,דברראיתילאואניהכוהנים,לישספרומהכפיהתקרה,עדועולים
כלכיואמרובדעות,ושלמיםבמעשיהםשלמיםשנרמזוהאנשיםשהיולפישתים,היוכיואמרוודקותן.לציורן

היהודים שעמדו בסיני קבלו אותן שתי עטרות, ואני לא ראיתין!

לשומונכנסכשהיההלחםבולקררהיהשיששלזהב,שלואחדשיששלאחדשולחנות,שניהיוההיכלובפתח
אותוששמושאחרההוצאה,מפניזהבושלהכניסה,מפניהיההשולחןוזהשבהיכל,רבינומשהשלחןעל

בשלחן משה אשר הוא של זהב ונתעלה, אם ישימו אותו בשל שיש כשיוצא היו מורידים אותו מקדושתו.



שלחןולכבדלהדרשלמהשעשהשלחנותעשרהושםמשה,עשהאשרושלחןהקטרתמזבחהיהבהיכללפנים
הקדשיםובקדשאותן.מדליקיםהיולאאבלמשה,מנורתלכבודומשמאלהמנורהמימיןמנורותעשרוכןמשה,

בולטיםהכרוביםוגופיהארון,עלוהכרוביםהמן,וצנצנתהמשחה,ושמןתמיד,פורחאהרןומטההארון,היה
למעלהוהםשלמה,עשהוכרוביםהבית.לכותליומגיעותאחדמשורשיוצאותהיווהכנפייםהבית,פניאל

מכרובי משה.

הפתח,חילכמידתרחבהאמותועשרגבההעשריםפרוכתכלשערים.לפתחיצריכיםהיופרוכותעשרהושלש
קדשוביןהקדשביןהיהלאהשניובביתותכלת,ורקמהמששפרוכתוכלפרוכות,היוהמקדשבעליותוגם

ובשמוניםנדות,עדיןראושלאבנערותנארגתפרוכתוכלבנתים,רוחבואמהפרוכותשתיאלאכותלהקדשים
אותןגונזיםכךואחראחת,שנהאלאשםמשמשותהיולאוחשיבותלגדולההפרוכותואלונארגת,הייתהנירין

ביתלשמחתהעזרהחומותבהןמצפיםהיוובמועדיהםובחגיהםשנה,בכלעושיםהיוושתיםבאוצרות,
השואבה.

ט) משרתי הבית
ארבעהוהשועריםהימים,דבריבכתבהכוהניםלישהורוכמואלף,ועשריםארבעההיווהמנגניםהמשורריםמן

אלפים מתחלקים למשמרות, והתוקעים בחצוצרות היו מאה ועשרים.

י) עבודת הבית
שנילבדעבודתם,ענייןלעמיםלהראותדתםנגדשהואאמרוכידבר,לילהגידהיהודיםאלורצולאזהועל

בלשוןהנקראבחגםעושיםשהיוהקרבןהוא-האחדמאד,ושמחתיבעיניראיתימהםומקצתאמרו,דברים
להםשישביוםמאיורסאסירדוטיאצלנונקראגדולכהןכניסת-והשניחגיהם.מכלהואוחשובפסח,העברים

גדול מכל ימות השנה לעניין קדושה וטהרה וכבוד הנפש.

ניסןאצלםהנקראהחדשראשכשמגיעבאופןהואכולו,ליוהוגדקצתושראיתימהכפיהפסח,קרבןעניין
בקרוקצתצאןמקנהלושישמילכלירושלםסביבותלכלוהשופטיםהמלךבמאמרושלוחיםרציםיוצאים

באהיהשלאמיוכלמאד,רבהעםכילמאכלם,וגםזבחיהםדירגליםעולישימצאוכדיהמקנה,להביאימהר
לירושלםסמוךובנחלובאים,ממהריםמקנהאנשיכלהיוואזהבית,לקדשיממונוכלמחרימיםהיוהקצובלזמן
"שעלוב'):ד'השירים(שירשלמהאמרשלזהואמרולכלוך.מכלוינקהשירחץכדיבנחל,המקנהמעביריםהיו
לבןהפךכלוכידשא,נראהשלאעדכך,כלהריבויהיהלירושלםסביבאשרלהריםובהגיעםהרחצה".מן

מלבנינות הצמר.

הנקראהזבחאתלקנותכולםיוצאיםהיוקרבן,אותועושיםהיוהחדשמןעשרבארבעהכיהעשור,יוםובהגיע
שיאמראוהלאה","גשלחברואדםשוםיאמרלאזולעבודהשכשיוצאיםהיהודיםומתקנתפסח,אצלם

והשיבוהמוסר,מדרךאינוזהכילכוהניםושאלתימלכם.דודאושלמההאחרוןהיהאפילוואעבור","הניחני
כלםשעותובאותןממש,בעבודתושכןכלעבודתו,הכנת[קמח]בזמןהמקוםלפניגבהותשאיןלהראותהואכי

שווים לטובה.



כמיןעשוישלווכבשלול,העבריםקראוהושבמקדש,גבוהבמגדלעוליםהיולחדשעשרארבעהיוםובהגיע
כסףשלחצוצרותושלששלנו,הנוצרים.)תפלתביתשלמגדלוהוא,campanarioספרד(בלשוןקאנפנאריו

שמוששכןמילשםהפסחשחיטתזמןהגיעשמעו!ה',עםואומרים:מכריזיםתקיעהואחרותוקעים,בידם,
יוםהיהולמטההיוםמחציכימועד,בגדילובשיםהיוהקריאה,העםשמעווכאשרהזה!והקדושהגדולבבית
כסףוגזרימבחוץלוייםעשרשניםעומדיםהיוהגדולההעזרהובפתחהקרבן.זמןשהואלפיהיהודים,לכלטוב

לרובלזהזהיזיקושלאבבאיםולהתרותלישב-שבחוץאלובידם,זהבוגזרימבפניםעשרושניםבידם,
קרבנועםאחדזקןשםשמעכואחדבפסחאירעוכברלמחלוקת.ויבאובערבוביאיכנסוושלאוהפחז,המהירות

העזרהשערינועליםהיואלווכןלזה,זהידחקושלאהיוצאיםלישבגםהיובפניםוהעומדיםהלחץ,לרוב
כאשר ראו שנכנסו מה שיש בו די בפעם אחת.

ושורהבידם,זהבשלוכפותכסףשלבכפותהיוכוהניםשלשורותשורותהשחיטה,מקוםאלובהגיע
הכוהניםמןאחדוכלותפארת,להדורזהוכלזהב,שלכולה-זהבושלכסף,שלכולה-כטףשלשהתחלתה

ושבראשהמזבח,מקוםעדלחבירו,וחבירולחבירו,ונותנההשחיטהמדםאחתכףמקבלהשורהשבראש
אחתכףמקבלהיהוכהןכהןשכלבאופןסוף,עדלחבירו,וחבירולחבירו,ונותנהריקםהכףמחזירהיההמזבח
הכפותשהיועדזו,בעבודהזריזיםכךכלהיוכיעיכוב,להםזההיהולאריקנית,אחרתכףומחזירמלאה
הטעותמקוםורואיםזו,בעבודהעצמםמרגיליםהיומקודםיוםושלשיםגיבור.בידכחציםובאותרצותנראות
כסףשלבחצוצרותכוהניםשניועליהםגבוהים,גדוליםעמודיםשניושםלהם.שיסופקמכשולאואפשראשר

בקולההללשיאמרודוכנםעלשםהעומדיםלכוהניםלהשמיעכדיוכת,כתכלקרבןבהתחלתותוקעיםבידם,
ואםההלל,אומרהקרבןבעלוכןההוא,ביוםשםמוציאיםהיוהכליםוכללהם,אשרשירכליובכלותודהרנה

עדין לא נגמרה השחיטה - חוזרים וקורים.

ולהפשיט,הקרבןלתלותומזלגותברזלמשיניסביבהכותליםכלושםהעזרות,אליוצאיםהיוהשחיטהואחר
חבירו,כתףועלכתפועלאחדמקללוקחפנוימזלגימצאולאשכאשרמקלות,שלאגודותאגודותושם

וקלוןדופיכיונצח,למלחמהשהולךכמילבב,וטובבשמחהוהולךויוצאלמזבח,לתתשראוימהונותןומפשיט,
מפניאדום,לובשיםהיועבודהאותהבשעתוהכוהניםבמועדו.הפסחקרבןקרבשלאמיביניהםהיהמתמיד

כדילבד,הזרועעדהידובתייחפים,ועומדיםהשוק,עדקצרלבושוהלבושהבגד,עליפולאםדםיראהשלא
לוהיוהגדולוהכהןסביבו,קשורהמצנפתאמותושלשקטן,כובעראשוועלעבודה,אותהבשעתיעכבשלא

ארבעים כרכות מצנפות כפי מה שספרו לי, והיא מצנפת לבנה.

ואחרהחג,ולשמחתהאמונהלפרסםהואכיליואמרופתחיהם,עלהיוהקרבןבהםצוליםשהיווהתנורים
הפסחבלילידלתשינעולירושלםמשערישערואיןלמרחוק,קולםונשמעורנה,הללבקולאוכליםהצלייה

בקשוכימצרים,כיוצאיכפליםאחדבפסחשנמצאוהיהודים,ואמרורבו.כיוהשביםהעובריםכבודמפני
להעלות חשבונם לפני המלך.



הקדש,מןוצאתועלייתוליאמרואבלעבודתו,ליאמרוולאלמקדש,גדולכהןביאתהיאהשניההעבודה
וקצת ממנו ראיתי בעיני ותמהתי במאד מאד, ואמרתי בעת ההיא: ברוך מי שחלק מכבודו לאלה!

הכהןבביתמכיניםהיוהימים,מכללהםהאדירוהואכפור,שקוריםמיוחדיוםההוא,היוםקודםימיםשבעת
כסףשלכסאותשבעיםאלהולבדולמלך,הכוהניםולסגןגדולולכהןולנשיאדיןביתלאבוכסאותמושבהגדול

לפניראהלו:ואומרותוכחה,כבושיםדברילפניוואומררגליועלקםהיההכוהניםמןוהזקןסנהדרין.לשבעים
בך,תלויותישראלכלעיניוהנהישראל,כפרתותאבדותמותתיפולמידהכוונהתאבדשאםודענכנס,אתהמי

דעות,אלבידהואהלאזהושקולמצות,כמהכנגדשקולעווןישכיקל,אפילועווןבךיששמאדרכיךוחפש
ומורהדיןכסאעלהיושבהמלכיםמלכימלךלפניכיפניךנגדשיםאותם,וטהרהכוהניםבאחיךחקורגם

בידושיששנראהממהתשובהועשהחפששכברלהםואומרעמך?והאויבתבואואירבא,אתהרעכלבעיניו
שיודעמהיאמראחדשכלשם,שמוששכןבמיוהשביעםהמקדשבעזרתקרבםהכוהניםאחיוכלגםעוון,

טובים,דבריםלואומרהמלךגםהראויה.התשובהודברדברלכללהםושנתןבעצמו,שיודעמהאובחבירו
ללשכהוהולךיוצאהגדולהכהןאיךואומריםמכריזיםהיוזהאחרהקדש.מןבשלוםבצאתולכבדוומבטיחו

שלו אשר במקדש, ואז יוצאים כל העם ללוותו, והולכים לפניו כסדר, וכן ראיתי בעיני:

כלואחריהםחשוב,יותרהואהכהןאלהקרבהקרבכיישראל,מלכימזרעשהואכללפניוהולכיםראשונה
ואחריהםדוד!לביתכבודאומר:תנולפניהםוכרוזזה,אחרזהנכוןכסדרוכולםדוד,ביתממלכישהםאותם

לובשיםהיוסגניהםוכלהיו,אלפיםוששתאלףשלשיםהלוי!לביתכבודאומר:תנווהכרוזהלויביתבאהיה
ואחריהםהמשוררים,ואחריהםהיו,אלףועשריםוארבעהלבן,משי-והכוהניםתכלת,משיבגדישעהבאותה

הפרוכות,עושיואחריהםהקטורת,עושיואחריהםהשוערים,ואחריהםחצוצרות,תוקעיואחריהםהמנגנים,
המלאכהאנשיכלואחריהםקארטופילוש,נקראתאחתכתואחריהםהאמרכלים,ואחריהםהשומרים,ואחריהם
ואחריהםדרך,לעשותבידםכסףוגזריכוהניםמאהואחריהםהסנהדרין,שבעיםואחריהםהקדש,ממלאכת

אישואומרים:עומדיםישיבותראשיהיוחוצותכלובראששנים,שנים-הכהונהזקניכלואחריוהגדול,הכהן
כהן גדול, בואך לשלום! התפלל ליוצרנו שיחיינו לעסוק בתורתו!

והיההמקדש,ועלהכוהניםעל-זהואחרדוד,ביתמלכיקיוםעלשםמתפלליםהיוהבית,הרלפתחובהגיעם
הגדולהכהןואזלארץ,נופליםהיוהפורחיםשהעופותעד"אמן",בענותםהעםמריבויחזקכךכלהקול

אחיומכלפורשושםשלו,ללשכהאותומוליכיםכהונהסגניושניויראה,בבכיהופורשהעם,לכלמשתחווה
הכוהנים, וזה בכניסתו.

לבנהשעוהשלבאבוקותורובםלפניו,עובריםהיובירושלםאשרהעםכלכיכפלים,הכבודהיהבצאתואבל
הרבהכיהכוהנים,ליוספרונרות,ומלאיםברקמהמעוטריםהחלונותוכללבן,בגדילובשיםוכולםדולקות,
עלשאףהגדול,וריבויהעוברהעםדוחקמפניהלילהחצותקודםלביתולהגיעיכולגדולכהןהיהלאמהשנים

פי שהיו כלם מתענים לא היו הולכים לבתיהם עד יראו אם יוכלו להגיע לנשק ידי הכהן הגדול.

מןבשלוםשיצאלפיעושההיהטובויוםוקרוביו,לאוהביוומזמןגדולה,סעודהעושההיהשאחריווביום
הכהןפלוניבןגדולכהןפלוניאניהלשון:זובהויפתחמזהבלוחשיעשהלצורףמצוההיהזהאחרהמקדש,



מיליצירה,וכךכךשנתזהוהיהשם,שמוששכןמילעבודתוהקדושהגדולבביתגדולהבכהונהשמשתיגדול
שזכני בעבודה זו הוא יזכה בני אחרי לעמוד לשרת לפני ה'!

היהודיםואמר:וקראו,אלפונשו,למלךוירשורישושלחובכתב,לרומאההואהאישששלחמהכאןעד
ראויים לעונש על עוונם ולכבוד על אשר כך נמצא בהם!

הגויםבקשוהמלךבחצרושםמאלאגה,לשבוייפדיוןלקבץספרדקהילותשלחוניוירגהבןשלמההדלואני
העםותמהוהלל,אומריםומשורריםכסףכליעםכוהניםושורותמזבח,בפעלועשוהפסח,קרבןלהגיש

והשרים מאד, אמר המלך: יהודים שכך ראו ונאבד מהם - טוב מותם מחייהם!

שחבר,המצות""טעמיבספרנפלאיםדבריםבדורומנואלדוןהרבכתבוענינוהפסחוקרבןהעבודהובטעם
והבאתי ענינו בספר "שבט עברתו".

האל יזכנו לראות בבניין בית קדשנו ותפארתנו ועבודת אלהינו כימי עולם וכשנים קדמוניות, אמן!


