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ספר
ת היכל תכני

 עשה אשר חבית '7y אמיץ בקצר נחקר בו אשר
ובכלצורותיו חוקותיו בכלי לה׳ לםה8ז המלך

 טיטוס אשר הי;ת ו';ד הקדש הר על יסורתו למיום בו הנמצאו
:שד כית בחרבן ׳עלם לשממות נתנו הרשע

ף עו  כס ישרען אשר היקרים הכליס כל על אומר ו;רj* ו
 מכל ונס ומאלה ;נעדר לא עכודע? לפי איש כקדש

 כנוי כלו קרשים מעשה תכניע למחכר יש כשלמוע המשכן מלאכע
;יסולה לא אופיר ככעס אשר רכה והוצאה שאע כיער '

ח ב  החכנם הקדש ללשון העתיקו וגכם לעז בלשון ח
 'כמהרר האלהים כתורת מהיר כופר נעלה ומאור

ב ק ע ה י ד הו י י ל  לאור להוציא חפץ אשר שבחבורה א
,ויכונן יבנה בימינו במהרה אשר תפארתנו בית סודות תעלומו׳ :
לאינטרנט והוכנס הועתק '

 www.hebrewbooks.org פה נדפס
תשע"א חיים ע"י

שטרדם אמ
^ןן בהיכי* ה׳ שנת ד  ק דפ ככאו ם בשמ ה' ק

השותפים ככית
שליטא הלוי משה כר שמואל ולל מרדכי תו״הרר כן יהודה .
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הארץ אצילי רשיון
כלליים נציבים נקראים

0"V72n ארד p m n ם הסכימו המחונרות חמדמוו-! סן ח ד • ני
U׳ י  J  ^  J נאשר והודו rran ב בזה ומודים מסכימים ק ע ה לי ד הו דו י רי  א

 ט״ו שנמשך דלנדיי><ור־ז במדינת מידילבורנו העיר מתושבי
ס  להרפיס והממשדיייח הרשות יהירה לבדו לו רצופות שני

ט • למכור ו שירצה מי ‘לכד־ להדפיס לצתת ג ל ^ ס י המחונחת המדינות נ כי ר  כ
ל יני5ו בי»<וור על חבר שהו^ה הספר * ועיירות כ  שלמה• המלך ^:זר־! אשר T1 הי
̂יה חאלר־ו המדעורת מתושבי איש לכל נמרצת בצואה הנוכרים חם ומצוים  את להדפיס של
 * להדפיסו לאחרים לצוות או אותו• למכור שלא או שנים• הט״ו כד־^ במשך חנוכר הספר

 נו להתעסק או ממנו סחורה לקוצות הנח להביאו שלא אחרת במרינה נדפס יהיה באולי ואם
 מאתים מלבר הנדפסים הספרים כל אכרן שנש על הנוכר האריה מן רשות לו שיהיה מבלתי
 יפקוד אשר העיר לשוטר יהיה הראשון השלישית מהם אשד האלה המדינות ממטבע פרחים

 ליעקב האחרק והשלישית • הארץ לעניי והשנית • ההוא העבריין בראש העק
 הסמכה לו לבקש שיחריב אמנם.בתנאי חנוכר• יהורח

 שירצד־ן מדינות >»יוו המדינה מן שלנו חוה לרשיק
:הוה הספר את לסכור ><וו להרפיס

ושנים וארבעים מאות ושש מאלף ענייו לחדש עשרים הבירה בהייא

היהקעוס ;למטה הכלליים הנציכיס ברשיון

 ׳ל!לדריננה ׳אואינברט
*אןאילי לי י'



אצילי רשיון
הזלנחיאה סדינת

באשר
^ ^vר ^ a הנציב־ם רשיק npe ואוא־שטי'פרישלנדי־אה הולנד״אח מדינת ו ”SSw 

וחאדרר־! הרמה במי;לתם נו ^*שר הזה לחדש בב׳ חתום הארץ אתרוגי /
r«ר יהודה ליקקב והורו הסכימו v אשר מירלבורגו מתושני ^  לכרו הו

̂ו למכור ><«ו לתרפים רצופות שנים ם״ו במשך יוכל  ל^זחריכם לצוות »י
̂;יידות כרכים האלה המחוברות במדינות ולמכור להדפיס  שיני כיאור hp חנר שהוא הספר ו

T1‘ הרמה מ^^לתם מן לו להיות הנזכר תאריה ולשאלת שלמה* המלך עשה אשר 
• ונכון נאות ףjpבתו הסמכה ש! רשיץ והתקיפה

מו  ״פרישלנרייאו־ן ״ואואישטי ״הולנדייאה מדעת אצילי הנזכריכן ה><ןצילים וקבלו קיי
 שנים ו ט במשך ><*שר לו והורו ביניהם הסכימו זה וכפי • ההוא הנזכר הרשיון

 או להדפיס ועיירות כרכים המחוברות האלה כמדינות והרשות הממשלת יהיה לולברו רצופות
 על חבר שהו*•** הנזכר הספר־ שיהיה אופן באתה למכור או להדפיס לאחרים לצוות או למכור
 לחרפיס שלא שיהיה מי לכל נמרץ באיסור שלמה המלך עשה אשר ח• היכל עניני ביאור
 להביאו או • בו להתעסק של^יו או • שיזדמן צד בשום אותו למכור שלא או י הזה הספר

 בכל קטן או גרול ממנו בחלק בין ככל כין למכרו או בו להתעסק האלה למדינות
^ וזה הנזכר האריה רשור־ו מבלתי הנזכריכם שנים הט*ו משך שיכז ע שנ  ה

 הרמה במעלתם *ייתשר הנזכרים האצילים ברשיון המבוארים זהאברורת
 כ^יתשר ויפקר העבריינים נגד לערוך וסררו הבינו והתקיפז־!

 מן הקטן החותם מתחת הבירה בהייא נתון יאות•
 מאלף יולייז לחרש בכ*ח הנזכרות המדינות

:ושנים וארבעןם מאות זשבז

תעוס היה זמעקת ;הארץ אצילי נרשיון

ביאזתזנם «אן ״אןכרין



רשיון
מדינת

אצילי
זילנדייאה

 הזה היום ומורים מסכימים המה כאשר והודו ניניהם הסכימו זילנדייאה מדינת
המשרה כמשך **השר 'מירילכורגו הזאת העיר מתושבי אריה יהודה ליעקב ׳ ^

לצוות או להדפיס יוכל לבדו הוא רצופות שנים ^£ןר
ת חנקר^יז הזה הספר להדפיס ו י נ ב ^ ת ב ז  עד־י הנר שרהו»<פ הי

^ בו יהקור ונכם שלמה המלך עשה »^עזר ה' היכל ביאור.עןיני כ ל ע
ם ישרתו אשר השרת כלי  שכרהון שיהיה מי לכל נמרץ באיסור הנזכרים האצילים ויצוו • בקרש נ
ס • הנזכר הנר הס רשות מבלתי הזאת במרינה הזה הספר להדפיס לא הנזכר הזמן כל ג  של><ה ו

ס אהרת במדינה נדפס יהיה נאולי אם הנה להניאו ושלא נו להתעסק או אותו למכור  בלשון ג
 יהיה ועלירם הנה המובאים ^תו הנדפסים הספרים אברןכל עונש על שיהיה לשון באיזה נם לעז

ס הענריץ נענש ע פ ס כמארז הראשונה ב הי ר ס ונשנית • המדינר^הזארת ממטבע פ רהי  פ
 והשלישית • הרנר למגידי שלישיתו יהיה הזה העונש ומן י • מאות שלש ובשלישית * לואתים
 י;ל אשיר • ההוא העבריין נראש העון יפקוד אשר העיר לשוטר יהיה האחרץ וועןזלישית • הארץ לעניי

 כמירילנורגו :ככה על יעשו אשר את יתודע נפרם העם מאישי איש ולכל קצה6 העם לכל כן
׳ ושנים וארבעים מאות ושש מאלף חכרירו לחרש ז' הכירה

 הנזכרים האדן אצילי נדשיזן

:*אישטזויניסי

 הרב סורנו התורני hhm ^חכם
 בסוודר אסשטרדם בקק בד ואב

יץ סורטירא לוי עאו̂י
כנית־ עילאי דכי אליה

: תשור ■ ים ההר כראש אותו
טן ס• נרהי׳ נבואית נ רי צ מ

: מארץ^־זשור האובריס

 אבואב יצחק ר הנעלה לחכם
 תנועות ושתי ויתד תנועות סשתי

תנועות ושלשה ויתד
 רוםשמיערץעל

׳יהודה לחצזב
• עלית האם

דן: שנות ח מ סו

• גלית הלא בתעצומורת הן כי
שה׳ קד מ ו ׳ נ נ כו ידיך: -

אל אך אזיהיית חי אם׳בצל׳
הודך; מאד מיני לאה נפ איך ,.

ל*<זוראשך• עמי בני ילכו
: ׳קרשך נוה אל בעזך לבא ■

̂חכם  ר מובהק א1ורונ הנעלמה ל
 הרופא ישורון אברהם בר שמוא^
תטעות וארבע מיתר נע

 וכי המלאכד<,זאת יופי • לעומתי ביאותי •הלא
להללרז • בשיחי רוחי נדבה • להורות נאה

 נסיתי לא כי והגם • זמרה בשירי ולפארה
שי כפי ואין כאלה חד ר ־כ־ כמכתיעדל שי

האהבה .



 * כחי וכפי • השורת את nSpSpo חאחנח
חורח: • לתודה נסזסזד פתחתי שןני מאתלי

ה נ א'  יוןהנח• צ כנות וראינה״ צ
םתכנית תמצאינח״דמות ופח דש:p׳

• בנורתו דת לסן צורתז• וכיאור
ושניתנתחדש: מפלתו• יום קךי

• ומזימח ודקן! • חכמה לא מ והוא
• :הוא נחמד וכסח • כמח הב ומז

בכלאלהיחכם• חכם• כל ולכן
:קיכהו י ברב • ^רכם שוב יח ואם

• בשלכם ירומכש • חנשלם ׳אל ׳שמו
שינעונראח: שלם• רות ח לעה נ

• וש* בית יכונן • ש* שוכן הוא אוי
:יראה כבודו • לש• רץ 'ובישו

̂הכם  צרפתי אהוץ ר׳ הנעלה י
תנועית וארבע יתד על יסורתו

 :לומר פי פתחתי • המחבר תהלת לשבח
;אומ׳ככוד כלו ובהיכלו • וגדול׳וככור רpוי שנה

תמהו• וכן בניתנל רא^
:בנית אשר ׳היכל הרר תבנית

קנפלאו• חמרה גאון ראו ו
:פנית אשר לישראל היה

• כנהו עקב "י שד יאמרו ל><פ
 : ניתp שמך כישראל אכן

• הורן לשנם לך יורו׳יהורד־ז
ידיך: ננו כו דשארניpמ

ראינו• אשר הגהרמות׳חיכל
:מים pולצו לדאבון היה

* בכינו וגם נגרו ישבנו
: ירושלם צחת נוכרו כי

וינויp^שר4 אל שכינת לויה4

חלאפעסים: אוי ול*pב אצעק
• הודן גורת צרים חרבו כי

רין: ננו כו אדני מקרש י

־ון אות לטובה וה גם רונניו • ל
:ישי לבן בימינו נוכח
שבי רתן• בני ילכו .עד«<«ן
חי; כל אדון מודח צבי אן ש•

• עמן להוד תבנה ובול מתי
 שי; מלכים קרינואז י לן

חודן• לשם גשיר^ינזייחר
ו אדני מקדש נ נ : כו דין י

p מסדר כלז אעזר הסחבר 
ותנועה סיתד

ל ל עו ותודות• בחלל זמירות• א
וו״«לילח; ורב תחלות• לנורא

קד^מיס• מ רמות • להשלים בירש
תהלה; במעשההרשים• םו ש ל

• רצופים שלשה • קצובים נשנים
נדיבה: בחח כספים• ומוצא

בארבשספריסי רמווים• פרטיו
ח חברתים ה הלא פ לן בהבה; י

• מחונן בית בסוד • תבונן ת וכש;
שה: נשירה תרנן• לשונן חד

לש*ןדםותוי • יסודו בירען
שח; ברחנו• נארכו של למאות

• שטוע גדולת • תחבר זח ואל
כפירפידתו; לתשעיםאלפים•

ק ואם מי ע רבבות* תשער שד• ת
:כסותו גחלת ושבע• לעשרים

n • לקליק אחלח rv לאביק •
נעימים: ח נוח ויבנהאפריון•

טע י נימץ ויפרח שמעיו• צ נ
ד • משליו וימשול :הלאומים עי



הקדמה
הקורא י!עין

 אנשי ומפרשיהם הקודש כתני מפני כי יה;תי !אאתחדקוראגכרעמ׳תי' הגה
 לך יתבארו אתנו הם שלמים המשנה חכמי ?פרי ומפני תראה אשר השם

 לה' שלמדז המלך י;שרת אשר והקחש הגדוד־• הכית מ<;ניני תכלית לאץ רבים דברים
:בחם לו ישרתו אשר כליו ומכל

ם נ מ ק א ה שכל י ^ עיני  כדור ומבלתי נבוכים לקו קו לצו צו נפרדים בכפרים נאו הי
 לצייר ותכונתולשתוכל הנזכר הבית צורת נכון י;ל להודיעך יספיקו לא הם הן

 משפט קדמתת קדם בימי היתה כאשר וחצרותיו לשכותיו ובבואיו מוצאיו כל .בדמיונך
:ומעשהו ההוא הקדוש הבית

ר ש  אמיץ נקצר כו אשר הלזה דזקטן החיבור לפניך להציג הרהיבוני סעיפי כן על א
□ כל־י• תמצא רז׳ל ברברי סמוכות לה המלאה ברורה זשפח  האלרש הדברי

 ו><*ר*ו כה לךh אשר הדרך את לפגיך לישר ועתה :חשבון למצוא אחת,לאחת נרשסים
: ראשים לארבעה לחלקו ראיתי אליהם תנא אשר הענינים

ד ח א רט אשר נכלדי• הכית עג*ני כל על יחקור ה  הקדוש הכירת תוקף תכין בענו
:וממשלתו החוא

י נ ש  ותפארר־יו קדשנו בירת יקר תראה סמנו אשר וצורתו הבנין תמונת עד־• ישקיף ה
שלמותו:

 תדע למקם אשר ונחשת וכסף זהב השרת כלי כל תמונת על אומר יגזור השלישי
 ג ואוצרותיו ההוא הקרוש הבית ככור עושר את

עי בי ר  הד>"« הבית להר ומחבקים כמוכים היו אשר הנכבדים הבנינים על ידבר ה
:ה׳ בית יעלה המפוארת ממנו,בעלייתו אשר שלמה המריך היכל המה

 היתדיו אשר אנטונייאה נקראת^ממגדד־• נשגכר־ז מצורה אורות על ירכר ך^[ןף
קין נדרשת :אויב מפני הסקרש על ל

̂יי־נ הטריחך לבלתי אעזר פרטייסרביט כוללים האלה הדברים שכל /5ךאן  די
 חלקי כל לפניך לסדר אם כי כזה כוונתי שאין יען, • בפר על הנה הי;ליתים

 כלו חרשים מעשה הערך יקר בכלי הזה והנפלא רמשונח הכנין מן עטיתי אשר •זתננית
 חלק יוררת נאןפןשכצביונו ותציקזסתו ואמה רחבו אמות ושלשה ארכו אמות משלשה
 משכינת וחלק משטחיוחו >!פים סתשעם וחלק ולרחבו לארבו המקדש מן מאות משלש

:גופו כל מגדולת רבבות ועשרים
שוייט בודותם בקודש כם ישרתו אשר הקדושים הכלים שתמונת  מרן קד* ע

 תמונתם שלמות להראות יוכלו לא הזאת הקטנה המרה
ה אחרת מרה ערך על לעשותם ראיתי ״ שמה מונחים המה אשר מושכו ממום נעל ^ נ כ

אחד ג X .» ב



הקדמה
שרה  וחלק משטחיותו מסארז וחלק ולרחבו לארם כלי מכל אחדטהטיורחחלקמי^

מגדולתנגפו: מאלף
ס יק היכל תבנית הזח לחיבור קראתי זאת נ׳ענור א^נזר אי צ מ נ

 שנסו אזרוית וק!^ חנזנד והי/רוש הגדול הכית פרטי כל רב כשלמות כו
 אם הלזה^זיננוכי ר^יגור כן המצוייר הי;צמי ההוא הדבר רשימת הוא דבר איזה שתבנית

 ימים אחו* אחבר הזה ר,ג;נץ עצכש על אשר נספר נכק על שאוריעך מה מכל דברים קצר
;הלקי כחיים ח יגזור אס אחרים

ס אזכיר הנה אשר הדברים בתוך המעיין אתח ת קןו מ ^ צ מ  יהמכעינין ת
ט רי  ^-ןשר הסכצר מגדלי ך1כמוצ>< כסו המבוקש מהבורות ויטרירון כז

למקרעזסביביעטירוהו;
 החיצונים האחרים האולמים מגובה כפלים גבהו הדרומי

: חיבל של פתחו על מורלית חזהב
^ צורח הנירר־ן שושן :המזרחי העזעך ע
 רגידז יעירו כלם אשר בהט ניוצ»^ ודברים ההיכל בחלונות תלויות הזהב
ת ולא שני בבית שחיו  על תשתומם אל שלמה המלך עשה אשר ראשון בני

ס למן נמצאו שלמים בניה אשר הרנרים כל שמתי עשיתי אשר בתבנית כי המראה  חיו
:הרשע טיטוס ירי על לחלוטץ הארץ גלות יום (ערהוסרה

 אמציאך אמרח דברי אלה דברי קושט להודיעך התחלתי כנר אשד חנזכר בחבור1
 איש שני בבירת שהיו והדברים ראשק בבית שהץ הדברים וראשונה בעצם

בשלום: יבא מקומו על
שן לתת לפניך אוחילח  בערת אשלימהו אשד V אחרים לימים מרגוע לנפ

 רחזרח הנפלא התבנית מלאכת מכל משרים עיניך תחזינה וסזם יתברך האל
 ‘מכדי מפה ואלה מפה אלה וכעס בעמל ולקטתי סמכתי עליהם אשר והמופתים והאותות

 אומר גזרו בספריהם העניןהזה על אשר השם אנשי הרור גדולי
: חוקרים המה אשר מחקירתו איסז איש

י1 נ ; ירח בלי ער שלום תהיח ולך נדרתי כאשר להשלימו תכני חיי לאל תפילה א

ואם

חאולס
גפן

תבנית
עטחת

לכן



ן הראשון החלק
בכל^ הבית מעניני

 תכונתך מיתרי לכונן תחפוץ כאער הזח כמאמר הקורא ח' כרין קתח אתת הגה
 j\vy אשר ותפארתנו קרשנו מכית והמפואר המשוכח הכנץ פרטי חקירת על

ס דברים איזרז יריער־ו לך שתקרה פק0 סכלי צריך לה׳ שלמר־ז המלך ליי ל  שרt>n כ
 הכניגיכש כל על מעלתו גכר עז ויתר שאת שגיתר ערכו חין את להכיר תוכל באמצעיתם

:איש כני גם ארם כני כעיני והמעלה השם גניגי היו מעולם אשר האנושיים

הכית כונה סעלות יבאר
ה הזה והקדוש הגדול שהכית הוא הראשון כנ ץ מלך במצות נ  וחכם עי

תגיל ועושר נחכמר־־יז אשר מאור • ך הוא הארמה מלכי כל על נ ו׳ ה א מלכים ״המד־̂י
 ׳J י/ מלכים אמק היתר־! שאצלו והאמנם הכתונים יעידז הרסה ומעלתו *חכמתו רוב וןל אשר שלמה

 פי על יעשהו אלהי כעזר אבל ודמיונו לפי^נוזו לכנותו הורשה לא והמדעהאלהי החכמה
ס מן ה' מאת לו הנתק *התבנית מלאכת שמי  כ״פ א ל״ה הראשיי הבנאי חיה יתעלה הוא כאשר ה

 :סיני נהר עכרו למשה ימיאה קדמוניות כשנים כאשר הזהכי והנפלא האלחי לבנץ
 אשר זרערת חכמדח המלאים לחכמים יצוה^^זייתו אשר למען חרוחניי משכנו תבנית
חה  הכנין או^תבנית המלך לדוד כן אחרי להשכיל ככהחפץלמעןצדקו נוככהכם דו
שי בנו לשלמרה ילמרהו לבעכור י<הזה4והנזר הגדול ס א קו  למען במלוכה תחתיו י

:מזסאל יסץ נטותו מבלתי תכניתו דמות בצלם יעשהו אשר

חבית מלאכת מעושי העצום המספר
הג״יזה חשניחואבי*הבניןחגזכר

 הגייג נכין במלאכע סr טהניאי חעמים עצום מכפר ידי על נעשה
א;ין' מלכים להמעם יהצירים הצידונים היו ^יףושלש׳ועזשים למאה עלו אשר מאגש־ם

נ' ד״ה העצים מקצכע כמלאכיג חקוכמים סכמים עועזי על מנצחים ומהם סאות: ושש אלף  ב.
ס המלאכה  לצייר היודעים והגבלים הגדולות■ (האגניס מסתירת ושלש שלעותאלפי

ס מאורת שלש עוד היו ועליהם מוני  נפלאה כמנת׳ ובעצים באבגים הדקים הציורים ‘ומי־־ מ
 היו והגרים ובזהב בככף הצורן• יעשה כאשר ‘כד־י תעשח פיהם על אשר האלה הנציבים
 ס1למק והאבכים העצים להביא הסבל נושאי נשימעכדבר לא ההיא הקדושות המלאכה

מלבד הלבנון מיער עצים למצוב וגס המפץ ̂ ;עולם בניני בכל הזה הנרול
:המלאכה על הממונים שהיו הישראלים

 ואומנ׳־ס מקרשיס יען הביע לבנות מאנשים עצום מספר המלך הורודופ הנין שני ביע ■״כבנין
:האבן הגויסלמצוב מן עבדים ף1ןשלשי'ז :איש אלן ממשים הבניןכער במלאכע יודעים

מדס  הראנים מוס כל בהם אין אשר נהנים אלן ממשים בירושלים במלאכה עושים שכירים י
 לשרע. ויודעים סשורריס לויס :איש אלן ור יקרב לא אשר במקום הקדשים בקדש מלאכ' לעשוע
:מאוע וממש אלף ושלשים ואחד אלן מאה למכפר יעלו כלס ובין :מא;ע ממש בקדש

החבמו! a z,נ נ



OE

ראשון ספר
וזבית ממת חנפלאהבחזק החכמה

ר ק י ! ? !  כלי היו נתעסקו הנזכר שבבנין המלאכה ואומני החרשים כי הוא השלישי !
 והאבנים הע^ים יכינו כאשיר כי וסעפזהו הבית משסט בדעק בקיאים כך

ת  נמרץ כריוק נמצאים כמקומותם אותם לתרת החפץ מקום כן אחרי ויביאום הבית למו
 דבר הם0לגרו<; או להוסיף שיצטרכו מבלי לחמרח צריך שהיה האמיתיריז חמרת עדיי

ללאנשמ^;ככיתבהבנותן;1באוםןכי*המקבותוהגרקכלכליבר ל א׳ מלכים

נתסשך הבית בנץ אשר הזמן
 מאד ורב עצום כך כל היה מאנשים הזה שהמספר עיהאמנם הוא הרביעי

ס משך עד המלאכההנזכררת כעמויית הגההמהנתעכבו • שני שכע  מן ״
;לגמרי כלוה אשר ויגך כה התחילו אשיר חיום

ויופז הבית ל!בנת ענין
ד ק י ע מאכנו היה הנזכר והקדוש הגדול הבית בנין מעשה כל־־* כי הוא החמישי ח

על אשר לטוהר השמים ולעצם הספיר ללבנת בזוהרו דומה טהור *שיש כ*ט י/׳ ל״ה
 ל^זחד יחשבוהו כי יכירוהו לא pמרח הכית אל כהכיטם ליחשלם הבאים ״הנכרים בן קדמזנמיג

 ><«שר כמקום מבחוץ הכית זוהר אש כלפיד יתנוצץ הארץ על השמש וכזרוח שלג מהרי ספר יזסיפון
יוכל« לא כבודו את הרואים כל כי כאופן שמה שהיה הזהב ציפוי על יביטו השמש ניצוצי ׳1 ׳1

;ניצוציו זוהר לסיבת השמש לרואי יקרה כאשר בארוכות עיניהם יכהו בי לבית להביט

הבית לבנץ, היה אשר הנבלא הגובה
ר מלממות■ ק עיי ^ שי ר  ״כי גמה כך כל־* ההר ראש עד־* יראה הזה הנורא הבנין כי הוא ^
האולמי׳החיצוני' מהארבעה הואאחד אשר התימני האולם גג על השמר ספד מסיפין

 1הנפל^ הגובה מרוב תחתיו העובר הנחל אל להביט מכל לא הבית להר מחוץ הסובבים
 עיניו ראות ובין כינה מנגד לו יתיצבו וערפל ענן חושך לארץ הביטו קודם כי שמה שהיה

ממנו ינוס עיניו מאור וגם למות נפשו יתעלף כי באופן

הביתי ליבק נכונים היו אשר הדברים
ף ק ^ ^ [ לבנין המלך יד^רוד על־* נכונים היו אשר התמרים רבוי בי היא השביע* ך

f , היי הזה הנפלא הבזת T ארזים ומעצי טהור מאבני"שיש יען • חקר לאין 
‘ולברזד־ ולנחשת מספר אין ער רבו כמו רבו אבןיקרוז וכל ויהלום נופךכמיר ואלגומים

 זייף ושמנים למאה יגיע אשר מאור עצו□ קצוב מספר היה ולככף לזהב אמנם י משקל אץ
 אלפי לעשרת יעלה בינינו היום הנהוג המשקל לפי אשר דרכמונים אלפים ועשרת ככרים

 ״למאה כלככר בהעריך ליטר וחצי עשר ליטראו׳ושנים ומאח ושמני^ף מאו' וחמש >יפי
ארץ משקל לפי ליטראות וחמשה תזלשי׳ הג״הה

m עשר לאחר יעלת אשר ״איטלייאה מאה!קמש׳ועשריס ממשקל הנכר עושים יש m 
' ליסראוע י י ■

יל ו ס

ס ד״הא  כ
נ ונ'

 על אנרנניל
;׳ א מלכים

וחלק



f הבית מעניגי e a ז
 ליטר' 1ככ אונקמע עשר שנים לערך ליסראןע עשר ליטר׳ושנים ‘מאונקי׳בכל מתשי; וחלק

 הייס ביניהם איטלייאההנהמ. אר] משקל לפי הנזב' המשקל לפל ככר >זפי׳דרכמוני'ככל
 נהעדין כי אקד לכלל י«צא הכל אמנם הזה: נים ש ז;רך לפי הזה הנפלא המשקל כן אם

 בזתנימ הנהע שלכן הליטרא;׳ לפי זה ה המשקל י;;לה לככר רוקטי מאות ושלש ^פים סזר5י
 ככר כל יעלה ליטרא ככל 5א;נקי«י עשר חששה אלפי ועשריט ושימנה מאות ושלש לאלף
 חליטר': רביעים ושלשה ליטראל לעשעי׳ושלשה מאות ^פים.שני ף;שרת ארני;מאות ^פים

לחמשת ומפלוריגישיעלה :וחמשי׳דוקטי
 וחמשח ומאה >יף וששה וארבי;ים מאות שמונה ושבי;רכנזת ושבזגים ותשעמאות ^פים

 הנקראי' האריץ אדונל דת לפי היו׳בינינו רוקט,כנהוג ל3ל וחצי פלוריניש ד׳ ופשרי׳ליע־־ך
 אונקיות עשר הליטי־או׳הנהוגו׳חיוםכינלנומששה משקל לפי זה כל אשר כלליים נציבים

 כד־• זה וכפי מליטרא רביעים וג׳ ליטראות וג׳ תשיעים למספר ככר כל nV’ ליטרא בכל
ט ושמונה אלף ועשרים וחמשה ומאה רכבות זרה5לע יעלה הנזכר הזהב חשבון עי שנ  ו

 לשש או ראונקייא פלוריניש לארבעים נערן ובהיותו מליטרא משמונה וחלק • ליטר>נות
 לי רוזנוב חמטכעהנקרארת פלוריניש לעשירה י בשום הליטייא פלוריניש וארבעים מאות
 :פלוריניש ^ף וחמשי׳ רבבות ושמונים מאות ארבע אלפים לששת הזה הסך כן אם יעלה

ס ג מ א  כמשקל אשר ככרי' אלף עשר ושכע עשר׳אלפים היה מדויק בחשבון הככף ה
הג״הה ׳ ושלשי׳ושכערבכל למאה יעלו

 מי*« «1לליטרו/ו׳ם נערף בהיות; הזה הסך ף'ליטיאו׳לערך1ותשעי׳> מאו׳וחמשה שני
 יעלי במשקל אשר אקע כל אינקעת כאשר■ ככר ככל ליטרא וה׳ ושלשים מאה
ה למעלה נזכר שקלהז  ליטרת זתשעיס ;שלשה א;יט; די ריאלי״ש לייא ^ףושנים כש־ך ו^
 תשעים במשקל יעלה ככי• בגל לשה מש ;מלק ותשי; לאלף יעלה לבכר והצי דוקטי עשר

חא;ת אלף;שבע מאות 'j רבבות ;תמשה וחמש אלף שכעמאותזי״ב רכבות ועטדים
 כל בהערין המשיכות ובערך ליטרא וקדושים
 היום כנה;נ פש;טיס למחשיס אויט; די ריא׳׳ל
 חאו׳ותשעיס ושני ^פים לארבעת יעלה בינינו
 שבע ף1ז וששים ושמונה מאות וארבע לכנות

:פלורינים וקמשים מאות

 יעלו-! הפלוריניש כערך אשר מאותדוקטי
 רנבורת ול״ג מאות שש אלפים ד׳׳ארבעת

 באו׳וחמשי׳ ושני אלפים וששת מאות שבע
 פלוריניש לר הנזכר החשבון פלוריגישכפי

ר זחצי ^ כ  לפז ד־זזרז ורהחשבון ^^טpל
כלאחרת מרקוש בשני שלנו חליטראורת

 רביע׳ ושלש׳ותשעימליטי־או׳ושלשה במשקל אויטו יעלולשימנה:עסרריאריש,די אשר
 שבע לף וארכעי׳ מאו׳שלשה שלש וחמש׳רבנות תשעים כמשקל יעלה ככר מליטר׳ככל

 ד'מאות ותשעי׳רכבות מאות שני פי'U ה1’לארכ החשיכו׳יעלה ובערך וחמשי׳ליטרא מאות
 אויטו: די ריאל פשוטי׳ככל ערךחסשים לפי מאו׳וחסשיפ׳פלוריניש ז׳ וששי׳לף מזמנה

ה1 ת  א״כ יעלה הנזכר והכסף הזהב מן הזה הנפלא ההשבק בידך לאחדים יהיו אם ע
 ז' אלף י׳ח מאות ה' אלפים אלפי או רננות וע' מאות ז' אלפים עשרת למספר

ח׳מאות אלף וס׳ח ד׳פאותאלף והרבבות לפאת יעלה וכמשקל מאותוחסשים׳פלודעיש
מןהוגן•



ראשון ר1סנ
ת ושנעמשאות וששים מאוח שלש ועשרי׳>»זף לששה ״;לה ליטראו׳או ושמנה לו  או אוז

^ בינינו הנהיגים לשטריש  בליטרא משמג׳ וחלק ליטרא !ורי'5ח ושמנה שמגהמאו' ועלי
̂פים לארבי;׳ לשטרי או משא כל בהעריך  אחר מקום אל להסי;;ממקו׳ בי באופן ליטרא >
 יוכלו אשר כפינות ף1מ> יותר לפחות צריך היה הנזכר והככן* הזהב מן הנפל׳הזד• הכימות

 ההולכות מן גדולות אונמת ממאה יותר או כלאחתמהנה^ משאות ו<;שרים ששה שאת
;אחד כל לשטריש מאורת הלחסש ההינריי״א לארץ

ח1 ת שרועדו^חזההידז צריך זאת כל את הודיי;יאותך אחרי ע שכלהקז  שתתבונן
 ההוא והנורא הנכבד לבנין מאוצרותיו והוסיף הוציא שלמה שוסלך מה זולות

 צוהו ימיו כאחרית יען ’ - ;אכיהו דור שהכין מכה פחות יהיה לא בפק מכלי אשר
 אשר ר^זח היכרי׳ כל *יוסיףעל בנו שלמה אשר יעבור ולא נתן חוק pצוויגם הזה הרבר כ״ב א *ה7

 חבילות צד על ניוו אחרי שלמה המלך ישליך לא כפק שמבלי ה מ הבית לכנות נכונים הץ
̂י־־ו ולחכמות לעושר הארץ מלכי בבל אשר מאור במאור ועשיר ושליט רב מלך להיותו  ל

 לסיבה אמנם :הדבר להפליג לא כי באופן הכתובים עליו כאשריעןדו מעולם כמוהו ״היה
 יאמר באבני׳ועוד כירושלם הזהב ואת הככף את שלמה המלך ״ויתן אסרהכתוב מוכרחת

;למאומה שלמה כימי נהשב ככף ״אץ הכתוב ■

כקדש בם ישרתו אשר והכסף חזהב מכ^י הנכ^א הרמי
ך ז ר י ע  כן חיתגם בקדש בם ישרתו אשד וחככף הזהב כלי שמכפר הוא השמיני ד

 של אלף וארבעים כםכ»*עשרים^ף היו הזהב ערשמבזיכי מאור עצום T י .
:במדבר משה עשה אשר המשכן מגזרת לתכנית כלס אלפים עשרת זהב מנורות כסף

 ^ף עשרי׳ מזוקק ומככף אלפים עשרת זהב כפורי אלף שמונים חי.ין בהם לתת זהב ביפות
וששי׳ ומאה אלף שמונים בשמן בלולה הסולת מנחת למזבח ינישו בחם אשר זהב קיזרות

 ששים»תל-זף השמן עם הסולת מנחת יכללו בתוכם אשר אחיות זהב קערות מכיף אלף
 לשרות וחשמן היין ימרדו כחם ועשרקאשר הין הנקראות הלח מדות הזה כמכפר זמככף

 הסמים אתקטוית יולזכו בחם אשר זהב אלףמכסף.מחתות וארבעים ̂יף עשרים הקרכנות
 הזהב למזבח העו^־ו מסזבח חאש ביזם יוליכו אשר בכסף ואחרים עשרי׳^ף הזהב למזבח י

 מאתים משה צוח אשר כפי כסף חצזצרות אלף חמשים קטרתהסמים את ח' לפני להקטיר
הנקראת ממתסת ומזמרות »<זלףכנורודת הנ״הה

 לפני הלזים פיחסישירו V אשר ״איליקטרו מד' נעשה יקר מתנע ן מי ה«א ״איליקטרו
 ה׳התושבחותוהשירותארבע^ף״שלחנזת וקלקאקדמנסף קלקימזהב

 יגיחו עליהם אשר שונים מפנים עשרים -«הב קילאטיש; מעשרים נומנימיהב נקרא ו«ה
 עשרת^פים אתכלהכליםהיקריםהאלח מעמיס היו האלה הנליס זכל אקר לשון

 מספר יזם הזהב כלי בל כי באופן במספר מפנים עשזייס רבוע הב « שלקנות על
מאות שלש לכלל יעלו הגזכרגת השלחנות ;נפלאה ממלאכה שונים

אלף עשר ושבעה אלף מאות חמש היה הכסף כלי מכפר אמנם :אלפים ועשרת ^ף
̂ף מאות לתשע יעלו כלם ובץ אלף ארבעים האילקטרו |םן  היו וכלם כמספר ^ף ועשרים >

ה/* בית הצורךבאוצרות ליגה םזנחים
סגרולת

 אב׳ קלכיס
 י׳ א מלכים

 א' נ ד*ה
י' עלכיסא

כ' P •*סיפון



 yבכ•ל הבית מעניני
המקדש מגחי^ת

ח

ף ק י ^י ש בם ישרתו סהכלי׳אשר מין מכל כי הוא התשיעי ךן קי  'f J ח רמנם אח׳ כלי חיה לא נ
I ̂ו חדאשונים יטמאו שאם מפגי ושלישים שניים לפחוו! אם כי לבדו יבי><

 ישכיו או אוחנחש׳יפגמו הכ&ף או הזהב שכלי יקויה ואם • בלןרש לשו־ת תחתיהם שניים
 היומן ואם • חרשים מהם שו1•תיכום.ויי אם כי פנים בשם אותם מתקנים אץ מה לסיבת

 נגדי היו ואם • בקרש לשרת תחתיהם אחרים ויביאו יגנזום להתיכם מכלו שלא חרכדים
 כשררתו הכהן 1אל>< אותם מכבסין ולא אותם מתקנים אין צואים שנעשו או שנלו כהונה
:יאירוכקדש אשר הזהב למנורות פתילות מהם לעשות מניחם ו^ה חרשים בגדים לובש

 סביב החעי^ קיחת על מצובה חיה אשר הזהב פחי מעובי'
הבית וקרקע הסיפון

ר כ י ז ז Id י)ג’ו)נימ הקיק׳^ הנ״נ החיכד■ קירית ל1׳ נתק היה אשר הזהב וויפי׳ כ׳ היא העשירי ה
לולניסא' יהםיפקלאה־וזכםעשההיה־ניתאשריעשהניניניהייםהיהנאשייה^א ^

ק זהב אמנם :מורגש הנפל'ובלתי דקותו לסיכת ממש כו אץ שבמינט מאוד במאוד רק רף ל פי
 על איש עוביג׳רוקטי לפחות היה עונים אשר מאוד כבדים פחים מרקועי היה ההיכל ציפד
 נפלאר־ז בחכמה מאור ומאודק מעורה היה הזה חגרול העובי מן הציפוי זה היות ועס חברו

ס ופטורי והתמוחת הכרובים החיקר מקלעות כל על צי ̂ו־* הארזים לצלעודת אשר הצי  י
 היתר־. שחמלאכר־ז באופן בליטתז במקוכם ובולט שקועז כניכשקועבסקום הגית קירות

אאיוז: כל בעיני ונםלאת רב בשדמות נכרת

מהזהב הנזכר הציעוי ערך
^yף ק  כ״ב 6 ה ד מפנימ׳עלח הבית בציפוי נכנס אשר הנזכר הזהב ערך כי הוא עשר האחד ל

ל׳ הנ׳הה ^פי או ועשרי׳רבבות לשנים י או ס מכ ר
 ב׳ ה עמיל מן הזה הציפזי יכיל אשר המקום שיעיר *ארבעים עליהם נוסף ועור >זפיםדוקטי

 עין נזכר כאשרמר היה הזהב ־* ציפוי זהב מלכד העא m שכל דעלך ועתה
ע ^יפר וצזאנד והקרקע הסשץ האולם ק;רות  אמייב ששים היה נדזלעז אשי־ מפגימה מי
ס בארן אשר הקרקיגוחסיפקממנה העלייה קירות  :קימעז אמיע ישלשש ברמב זע^י

ומלבד וכמעשהו ההיכל לשישי שוה היה
מה מאוד בבדים זהב פחי גגהניתמלמעל׳אעורחיהסרקויל ציפזי  ספק שמבלי כל

:תכלית בעל בלתי כמעט ועצום רב לחשבון יעלה

בקדש ישרתו אשר האגשים ססספר
ר ק י ^י ן  לשוערים עבודתו כפי איש בקרש ישרתו אעזר הלוים כי הוא עשר השנים ד

וכלם איש אלף ושלשים שנים במספר הץ מתחלפז׳ ומיזן־וחת ומשוררים י
 מחלקות ותחלק^לארבעועשדם אלה אכונם שנה* המשים בן זעךי ומעלה שנח גמזלשים

שבועאחת משך מחד בעדורתאוהל צבא תנוא.לצמא מהנח סשמדח וכל משכורות או
משמרה



'6 rvjit
ימג'

ראשו] ספר
שנה שדפי;מים חלילה חוזרות משמרה אחר משמרה ׳ שב^S יתחלקו יעגדו אשר ו^ה ב

ת׳ כהני ומכפר • לקולם עבודתם סדר וזה בקרש בם ישרתו אשר השבוע ימי כמספר ׳כתות
 שקטיררת בהיות כי בעבור .מאוד עעום כן נם היה עבודתם את לעבוד יכאו בתוכם ■אשר

שים התמיד עילת על ביומו יום מרי יקרב הסמים  מימיו הקטיר לא לעולם הנה יום בכל פ̂י
ט שיקטיר מי שכל הכהנלם כתוך מופכמת דת להיות פינמים שני אחד כהן ע ל«<« אחת פ

 כאשר להקטיר והסמשלת הרשות לולכתיאתה כי הגדול הכהן יקטירעדכח״ומלבר
 r־ux להקטיר הקטירומעולכם שלא חרשים ^הנים תמיר נמצאים הז זה כל ועם •יחפוץ

;ה' לפני הסמים קטרת

̂ח כל הקדש משפרת שוכרי םםס£ר ̂יי הבקר עד ה
ר י ח ו ז ו ז  כתורת כארבעועשרים לילדת ככל נשמר היה שהמקדש עשר השלשה ך

ת' א' א'  הלויםוהשלעוהנשארו' היומן מהנח ועשרים האחת אמנם ערה; נקראות י ;׳
̂יה השומרים כי באופן מעשרה פחות לא עדה כל ה׳ מכהני  וארבעם מאתים לפחות היו ר

 ופינורת השערים חמה אשר מקום ועשרים בארבעה נחלקים המקדש מעזמרת שומרי איש
:סביב סביב ולהיכד הבית להר העזרות ולשכזת העזרה

הסקדש מן היראה
הקדוש המקום ‘עד־ נצטינו >יתשר וההידזר היראה כי הוא עשר הארבעה ל ט' ברמת

א׳ו' עבסק׳ כלכךגמרצתאשרלשוםאדכםהיהםותרל-יכנסלהרהכיודו ההואהיא * י
 אוכאבקשז;ל הגרןריןלובכרינו במעות או באפונדתו או אשרברנליואו^נמקלו ננעלו
 כפתח ולצאת אחד בפתח הכנס piiT קפנרריא קנית מהר דעשו׳ מותר היח לא וכן רגליו

 צד בשום הבית נקיקעהר לרוק כן גם מותר היה תדרך'ולא את קצר למען אחרשכנגרו
:תב*ת נהר ירוק אשר לבלתי בכסותו יבלענו כפיו רוק שיזדמן לארם יקרה אם אמנם

לםקדש אופן.הכנס
ר מ י ע שכרי ר1!5חחנזסח׳ ה , הזא׳

pirn 'בתיזה ^הנייו להי־ הנבנס כל איור לשק היר־ז חבילת לרתר הנכנס * , ב׳ ב
ה|ן הי« שתלמן שער .. מצר הו*«ת שר1»י המקרעו ימין מצד נכנס  לנל בנקת מ
 שמה ליננס מ המותר לקקים הגיתו עד ימין עד וירארת בענורת בנחת מהלך וה־ה דרום

 מן pp שמל דךן ויוצא מקיף בצאתו ואקרכן שמהיבצאתו לבוא לו הסותר למקום חגיעו
כי; המנודה *יתשר המקדש שמאל דרך לו ויוצא מקיף ו
, ‘האבל־ או המנורה מן הדן צפון מצר הוא

:יוכרו אשר למען המקדש שמאל מצר יכנכו הכית כנואם'להר הסה אשר

דמ-גסשס

המקדש מן העיאה אופן
 להסדתלק ורוצרת עבודתו שהשלים לוי או כהן כל כי הוא עשר העזשח

וסטזז מוןנ* מעט אחורגית בצאתונוחלן אמנם • :אינועצאואחוריולהיכל •



̂ל הבייז מעניני D. בפי
hr יוצא היה ̂ןרה’ל חוץ אשר י;ד בנחת צדו ;

ח 1m במעלח הבית לפניני חיו אשר המתחלפות המע̂י
קרנך; שטח ער' הממעסדים לא הנזכר הבית בניני כי הוא יבטר השביזךז

 מישור ער' יעשו הארץ רוביגניני כי יען • לרמות תוכל כאשר ושוה ־ישר *
 חלגן כל היה pהא בניני כל על נחלתו תפארת את להראות המקרש אמנם • קרקעשוח
שו הגיעם ער ההר כמעלה למעלה למעד־^ה מתחלף שטח •זך־י יוסר מבניניגמ ^רא  א

 עד במישור מהלך היה החצובים האולס־ם מן המזרחי בשיזך הבית להר הנכנס כי באופן
 מן עולר־• כן ו^תחר כביב כביב העורות לחומת מבחוץ סובב אשר המקום הוא החיל סוף

 חצי״אמו־ז מעלה‘כד־ תם מעלות עשר בשנים נשים עןרת נקראת אחרת לחצר ילaר
 ממנו־*. יעלה ואחר שלה מערבי רוח עד נשים במישור.כל.עזרת ומהרין אמה חצי ושלחח

 וסייז אמה חצי ושלחה אמה חצי מעלה כל רום, גורן כחצי מוקפות מעלות עשר בחמשה
 רוח ער ישראל עזרת כל כמישור ומהלך ישראל רת11♦ נקרא למקום אחרת תצר לתחילת

 כמעל׳גבורח הכהנים עזרת נקראת עצמו הזה החצר מן למקום ממנה ועולה שלה מערבי
סכל ממנה למעלת שהיו מעלות כשלש' ועוד אמה  אמה חצי ושלחה אמה חצי מעלה ת

 אמות שתי שיעור ישראל מעזרת גבוהה הכהנים שעזרת נמצאת . • לרם של דוכנן הנקרא
 נקרא שאחדו פנוי ומקום המזבח מושל ומקום הכהנים שרת כל במישיור ומהלך <מחצה

 :ששה אמות כחם שהיו מעלו' י״ב עלות אחר ההיכל לאולם לו ובא • ולמזבח האולם בין
 קרקעשעך על הוזד.אשר.יגבהרז ראש על כלוכשוה היה והקודש וההיכל האולם וקרקע

:אמות ועשרים שתים שיעור המזרחי

הבית בהר נוחגיס שחז הקדושה מעלות
 יוכללז להר^הכית מבחוץ יקיפו אשר האולמים כתוך כי הוא עשר השמנה

̂־י* מהנה הראשונה מזו למעלה זו אחת כל קדושה של מעלות שמנה י הו
ס האולמים היקף בתוך הנכלל השיעור בל  הכיר־ו הר נקר><« *ייזשד הנזכרים התיצוני

 נידוד־ו חבות זנים ולפעך קךושמירושלם יותר היה הזה והמקום הלאומים עזרת או כתם
:שמח. ליכנס רשות להנה נתן לא ויולדות

 ולפיכן הכית מקודשמהר היה אשר חיל הנקרא למקום הוא השנית הפעלה
;שמה נכנסים נירה מת.ובועל ו.טמא גויס .

 מן מקודש היה אשר הנשים עזרת נקיא פנימי ינתר למקום הוא השלישית הפעלה
:שמה ליכנס רשות לו נתן לא יום לטבול ולפיכך החיל

 מקודשת ־היתה אשר ישר^ עזרת נקרא יותר.&נימית לחצר וצא הרביעית ־ הפעלה
 tMוטמ כפורים המחוכר שמה ליכנס רשות נתן לא ולפ^ך דזנשים מי-ייית

כהת: חייב לשם ־שנכנס ^
 אשר הכהנים עזרת הזוזנקרא החצר מן פנימי מתר למקום הוא החמישית הסעלח

ט ישראל אץ ישראל מעזרת מקורש להיותו . סי כג הסוד. אכש אף שמה נ
א ״טהןו!ם j 1 ג

רמב׳ק׳^׳ל

 האתל גדילע
 נעבאיי מאלה

 הסי' נהגהת
 מני. ?ראשון
המלק

r תובס f p׳ 
א׳ כלים



 ל שקלים
 'f< מיד;י^
 P רמ״בס
ן׳ ב׳

ראשון ספר
 למקדש בבואכם או ולתנופה ולשחיטה ולכפרה לכמיכח צרכיהם בשעה אם כי טהורים

בשלשההרגלים: ׳ ,
ה ל ע ס ץ tנקר^ הנזכר מן פנימי יותר למקום הוא הששית ה  ^ושר ולמונח האולם נ

 בשד־*י כתנים שמה ליכנם רשות ניתן לא הכהנים מי;זרת מקודש להיותו
ם אוקרד;י דאש מומיןופדועי :עדי

ה ל ע מ של מזהוהוא פנימי יותד למקום הוא השניז;ית ה  האולסוהקדש היכל חללו
 נכנס שמה הכתן אץ ולפיכך ולמזבח האולם מבץ מקודש היה אשד נשוה

כיאםדחוץידיםורגליםן
ה ל ע מ  נקרא הפנימי למקום והוא המכרות כל ז;ל ז;ולה היתח והאתרוג' השמינית ה

בז כי שמה ליכנם דשות לא'נתן אדם לשום אשר הקדשים קרש  לכהן א
 אחת כמספר פז;סים אדב^ה שמה יבא ההוא וביום הכפורי׳בלכר ביום בשנה אחת הגדול

 להוציא רביז;י' • דסה^כר לחזיית שלישית • הפר רם להזיית שנית • הקטר׳ את להקטיר
לפני היותוטובל אחד אמנם • ה׳ לפגי להקטיר בבואו שמה שהגיח המחתה ואת הכף את

אחתמהנה: כל

בקדש ̂־שרתו אשד העבודות ממיני
 מעיכם זד55ז לחמשה נחלקים היז המקדש שי;כודות הוא ^שר התששת

 שתחתירז אחר ממונה היה מהמה אחד כל ד;ל שררה או פקידות של
 הוא אשר המלאכה ובתמימות בנקלה להכין ישחהו הצורך לעת לאשר ש רב >־*נשים ר,ץ

 שומרים היז ואנשיו הוא יען •; המונים על ממונה נקר>» מאלה הראשון והנה עליה ממונה
 יגיעהו^־ע אשר והעיח במועת קרקד^מיד ^רלו להקריב הראו* חומן הבקר נחשכמת

 לעבודה כהנים עסח לאמר גדול בקול יכרע המופקרים מאנשיו אחר או ונעצמו בכבודו
:למלאכתו איש העם כל קומו בעורה שישמעקולו וכיון למעמד לרוכןוישראל ולוים

שג׳ שערי דלתות ^*רת יפתחו שלפיו אשר השוערים קיהלוים הממונה t>m,n ה
 לתקיננחצוצרורת לכהנים יצוה והוא אותם יסגרו פיו ועל והעורה המקדש

, , ; הנוכרי^ואין*תוקעין השערים פתיחת לעת
ע עקיעה היעה הזאע התקיעה ;רשותו פי על אם כי השערים לפתיחת קי ע ע; עיו

^ המסונריז הוז<« השלישי שומרי ע
 יככב ואנשיו הוא לפניו דולקות באבוקות לילה בכל אשר הקרש משמרת

 מפנת יקום ולא הממונה אליו קרב שכאשר משמר וכל המקדש את השומרים הלדם על
 יחפוץ ואם נידו אשר כמטה אותו מכה הוה הממונה חנית הר איש עליך שלום לו ויאמר
ה צו א יען כסותו את לשרוף לאנשיו י ^ ר ש א  זה אליוהממזנההיה מאומהנקחב רבר כ

:בקרש כן לע£וות נכק על־משמרתוולא ישן שהיה למופת לו
עי בי ר  שיעבדו המשוררים ביומרהלרם יום מדי המשוררי׳לברזר על הממונה הוא ה

H y יתקע! אשר ים והכחנ השיר בכלי והמנגנים בפה שידה ל»<ומר הרוכן
;בחג המים נסוך או היץ נכוו יככועלהמזכח ולעת T^תס קרבן לעת בחצוצרות

רחמישי *



החמישי

הששי

השביעי

השמינו

י נ ני ע / מ ו בי י ה

מ על המטעה הוא ל מ לי •תר מ!• “ו  »ת0 נסרר מ׳גסיר ה־ד, וחוא ומדר נ
:השיר כלי פי י;ל הל<ים 1קנ שסוסים יזסשזררים כל הרוכן על
 בין הגורלורת מפיל או מפיס היה יום בכל אשר הפייסות על הממונה הוא

ח ההיא הכת אנשי ת^ א תכז׳ ע רל ש  תעדתעכוררתו אהד לימקלכל א
:ומצה ריב בנורלומנלתי

 היונה אוצר קיניהתורים •מכור קצוב כערך רקינימאשר על הממונה הוא
:קרבן מהם להקריב להמה צריך שהיה למי
 המחוייבים מן היין נסכי המי את בקבלו אשר חחותסזת על הממונה הוא

 חותמות להם נורתן אותם שמבקש מסי ^סלת השמן דמי את אז לנבכים
ק לקנות קרבנותם נסכי כמספר  זיהו השמן כר־זן אולקנזת הסזבח ‘יןך־ אתהיץ'לנסך כ

:יקייבז אשר המנחות לצורך הכלת
עי שי ת  רתיין את לו יתן רהותמזרת לו שמראה לנד אשר הנככים על הממונה הוא ה

שק הסלת את או לניכוך :שמקכל החותמות כפי למנחות וה
?־י ש ע ט על הוא־הממונה י ׳ ה מי ולתקנן ושיחין בוחרת לחפור מצורת היה •אשר ה

אשרלאfושלםלמעTתלrזדrכיםוצnנלהנ•אמיהמעינותניאוריםאובמ י
 .ם הרגל עלי ולבל יושביה לכל תמיד מצויים שיהיו אכל לעילם מים הסיק שמה יהיה

ד ח א ר ה ש  יקררת אשר והלוים הכהנים מבקר היה אשר החולים על הממונה הוא ע
ד' להם חו ^״נ פו . ’לנ

ס כ הו הי; בחדש משרעיס כשהי; הכהנים מרפזיייו היה והוא כחורש משרתים בהיותם
̂צפעעג׳י .ע־״טע0־והמ ־_ י ̂הסתסיוהזאואנשמ: תהליא-הס,•«נק .

 נצ;נךגיען דבלים ידים וקדושי המגיצויב רוב
 זרים;א/כליס א בבדים א; חלוק חבלי בלבד הנענע אם ני בשרם על היה לא עבודה בשעע כי

 מצויב ובחלות ברקיק׳ן משעמשיס היו לחסקמץ ובמקום ואילים מכבשים בכוע בשרבהמוע
 ובאים הבריאו כוסים«(קו rtv ן כ ועל חלוש היה הסבעישלהס 6והקו מעיפה ביבעם היה לפיכך

מעעסק שיהיה לרופא צריכלס היו ולפיכך ובשלש«ליס אעים רפיון בחולי ובפרס ליליעקלואיס
:יבמיל נהם

ם’ה ל שני ש כי* מתקן הית הפבי׳והוא לחם מעשה אומד הממונ׳על הוא ע
ה ז ^ ש ר ה ל כר* מרתקן היה הקטרות מלאכת אומני הממונה הוא ע

׳1 מערב שהיה ״והקשב סממניו כל םלאכת׳ומכיר
̂בו  עשן: המעל לו הואשיקדאו ה1ה ־ הקשב :מקל כמין וקולה מקטר יהיה כדישדתעשן .

ה ע ב ר א ר ה ש חטויה ויןל והשש השני והילעת והארגמן התכלת על הממונה הוא ע
הפרוכורת מן הרקמדת ועל האריגה ועל הצביעה ועל השזירה ועל

.ולהיכל לשיןויים מוכנות היו לש מלאכתן כל מתקן היה והוא
ה ש מ ח ר ה ש והוא הכהונה בגרי מלאכת של הצמר ועל הפשתן על הממונה הוא ע

די כהכנת שסק היה ט מ  ר־״גדול הכהן ונגדי ההדתטצש חצהני
ובאריגתן ן; : * ב ג



 p כס מ
ד׳ ב'

ן רז ג ד * ח וטתחרת ^ rw י !ra ^ ב ; רז

ת סמיגי לו ע חכהגים מ
ם בין כי הוא .הקשרים  אן פקיחת Sש מקלות מיני חמשה ימצאו דגהני

^ ראש הגר^ הכהן היה מהמה הראשון אשר שררה * ב הכהנינם קס ל
 הכהן לימין תמיד אשריקמור הכהגים סנן נקרא למלך המשגה כמו הממונה היה ואחדו

 ישירתו שכיג שככד־־* כהניס של כתנת לשכע הראש בשמאלוהזא אב בית וראש נדול
 אחרים המממוגובש הזה הסגן אחר • הכהנים ש>יור כל חיו זה ־*w ותחר־ו׳ירו במקדש
ש היו ו^ה וליןpקת גקראיס תחו! :משנים פחות להיות רשות להם היח ולא לסגן משנ

 שיזרי מפתחור־ז פקירת נמסר חיה ובזרם אמרכלין גקויאים אחרים מסמים היו הקתיקולץ
שמרות כבית נאספיבו כלם כהיות אם השי;רים.כי לפתוח רשות להם נתן ולא הקזרה  מ
 ה^ח האמרכלין ירי תחת משבעה פוחתין אץ האמרכלין ה1ו> המוקד כית הנקרא הקרש

 ומוציאץ מהן הנפדה את ופורץ ההקרשו' גובין היו והם גזברים הנקראי' אחרים היוממונים
;משלשת אץפוחתין להוןייאןואלההגזכרין הראויים בדברים ההקדשות ממק

 כל בסגךש rvann אשר הנוראים והמופתים האותות
היה אשר היסיס

שהיה זמן כל כמקחפו לאבותיט התמיח קקזר׳נסש כי הוא וקשרי׳ האחד ה׳ ה׳ ^כיק
ח הרה אשה הפילה לא מקולס כי הוא הראשון קיים י ;הקדש כשר מד

שסקןלם: השני שרהקד אכילאח^יחב הו
שי לי ש כשר בו ימצא תמיד כי אף המטבחייט בכיות זבוב נמצא לא שמקזלט ה

הרכהמאור: הזבחים
עי בי ר הואכימקולםלאאירקקרילכהןגדולבלילקןיבמםהכפורים: ה
̂־י* מעולם מגולה השמים תחת היה שםזבחהינןלה שאף החסח^י ו ל ם ע מי ש הג

 דולק.עליו תמיר היה אשר המערכות אש את השוטפים
ם לב קך ומהמר עולה היה תמיר אשר המערכה אש של הקשן כי הששי מי ש ה

:1נטותוימיןושמ» לככב נצחו לא pan הרוח מעולם ישר עסור כתכנית
עי בי ש ^ 8נמצ> לא מעילם כי הוא ה כו הפסוו ממחררת אשר העומר במנחות פ

הג״הה השעיר'חחרשה מן יקריבו
קוץ ה1ה; הלנריס מן ההונאה הפיסול הלחם בשתי *פסול נמצויי* ולא המזבח על

ם החדשים החטים ק יקרים אשר לעטר שעיימס אן העזרה לק;מסנ . חג כיו
ק בהם שנגע אן הקבוע ופנס על הפניס כלחם פסול נסצא לא וגם השבוקןת :גזמא ס

:כדעלס
ני מי ש בשלשה אלהיהם ה׳ פני לראותאת המקדש אל ישראל ^ל בבוא כי הוא ה

ם או השנת כיוס או הדגלים ם החדש ביו ם היו לעוררת בהכגב מדי  עו
̂ןד כמאור ורחוקים צפופים כ>י^שר אמנם • שמה הנפלאשיאספו1הק| ריבוי אוחת על מז

היו



יאבכל^ מעניניהבית
 להמצא בהכרח להם היח אז כי בהיות נמצאוסחוחים היכלו ולפני ח' לפני חיומשתחת)
 :ניהב לכר לה צריכה ההשתחויהאשר אורות על ולחוצים צרים יותר

עי שי ת  ;בידושלם ארם לשום ועקרב נחש הזיק לא שמיןולם חוא ה
רי שי ע ס אמר ל^ין הרגלים עולי מכל שמעולם הוא ה ר ה רחמקום ד־ייי צר לחבירו ^

שאלץ.בירועולפ:,

ק ^ ח שגי ה ה

וצורתו דטק^» בית מבגץ

הראשץ הפרק
̂יו אשר ההר פרטי יבאר ק נכק עי הבית ב

•הגה א
כמד־יה הד

 הידז הקדש הר *המוריד• הר
רחיו1מאו<^אמרז שלש גבוה

הה הג
ע  מלתמוע הנה הגןכריס הבית בטן פרעי שכל ד

ס טרי (' ל ייפיפון וצלמס כדתיתס נמצאים ספר על עמקיכשעמוקיכש סביב ^־*ורתו עו
 כלן קרשים מעשה עשייגי -mb ההיכל בתנני׳ יסיפור־*וו רוחורתיו וסשל-יש מאור במאור

ד הנשגבורת החומות ע רז ^ לו ע רי ש :הספר ונןגהקלי(י/«ה6 בליתי כאשר א
 לצל ירושלס ק;מת בתור מיוסד הוה הרור

 למערב המורק מן 'hm'pmm צפון
 החובק את אברהם בו בנה אשר ההר !הוא

;לעילה שחה להעלותו בנו יצחק עליו ב״עקד
 בבנין היה האלה האבנים חן הנפלא הגודל

:שני בית

החומודת אבני נם אם • ראשו אל הגיעם
nWi אמות מארבעים ופלא הפלא גדולות 

 ההר ראש ‘וקןך לבנים. כשלג זכלם אויבם
:הבית וגכוןבנין מיוסד הזה

מדל הבית נבנין הנוכרים וכל האלה האמות
 אצבעל כ״ל יכיל הוא׳ האמה וה וכפי אצבעו מארבע׳ ספק וכל ספקים קו׳ נלא׳הוא

 ק מכ הוא מהם אחד כל אשר *וילנדייאה במדינת שלנו האמות. אשלכהיותהגערכתכפי בדיוק
 בוחישריקוש רבלי׳ שני כגודל יהיה או בקירוב וקני אמה לניעי להזו׳שלשה אמה כל אצבעו׳יבא

;רבלי׳בדיוק מאן לשש יעלה האמו׳האלה בובה וה וכפי אנבעו׳בדוק י״כ שיעור יכיל רבל כ! יען
ת הפינ



ר פ שניי ס

ת ז נ י פ שק סביב כביב מימויים חז האלה לחימת אשי* לחין הבולטים ה  on*V לח
הסיגות ועל גורלם כס* ורחכם ארבס אבהוכזאחיעשרים סאות שלש גובהם

תפוללאיץלכיבתרובגבוזתח: לכרתי הואתגשעגח החוסה האלה ^
J n  J ת ס חסה הבית לר% מוורחי ועור ק האלה לחופות מתחת הבנויות ש  חסובבי
ז;לנחלקררוןאשרחיחעיברסתחתיתם; , ^

:ירואל מדבר פני ״למזרחה לו יוצא האלה הכיפות מתחת העבר קריון
נדוכדיןן שבילים איכעיז ושפה חוסה ומבלי נגדה ה*ה הזה להוי המיזייכי י • ^

rהשניםיצאולפגרשיהpפi’במעלורכות®איראשי*גיעולמטהערה ^**1’ r•
ל ^ והשלישי י ב הי ל צז-ז לכ״קה הפל־יך״הורודוס י

שני: *יכןננניןנייג זת הי^ד “ל יקייאי אשד הער למעלה’Jוהו*ב^
תנידיג נקיא דיל עד יוד•* צי«ן דיד גסכן

 רקיכ נוזר׳ שגי בית יניחן גיין יינידיג
השכיןש־יה; למלן דיד אשי לגגדייג ארון הקדשנעניר לעלייןאיעיר

יןשד4 ההר היזינשיישמתחרתפילזור האוטם כנגר וכיפה כיפץ גבי על 'j ג' פרה
;הבית יטמא לבלתי התהום ספניאוהל ננץהבית נכק חיה עליוש א' ק' ייי״כם

ה׳

ב
פינלהנממיע

נ
 על כיפות

הגקל

קדרון נקל
. ה .

 עס שנ*לים ד
קעלוע

 עי ניפיןעלו.
כפין

הדגי הפרק
הכזז הד ש̂י הבגר־« פרטי יבאר

*■IrpiP ה׳ מ׳

 קדמונייע
 ס״ו יוכיפין

י״ד
 ״J א׳ יייליע
׳1 ג' פרה

j'3 ה ד 'd'  
*קיקאלמ״לב׳

לה׳ א׳ מלכים

ז הנמיל לקות פמות על שגזה ממסדת הית ברחב אכות ישש אמי פשש גבוהה הקטנ ־החומה
ח לארץ; אדם יפול לבלתי העלי׳שפה כעד יגן לפעןאשר לב־ כביב ההר

ב ר א ס PJ?לז עיי  השערים ד ^̂ד■,Jaד על הפעיכי הצר סן כיוכרים ש
: החלק מזה תרביע בכינון הנזכרים לים השב האי־בעה

 עשר חידת צפון לצד פזען• סעט ונוטרת הזה להר הכזרה־ לצ* המושש
ד כפני האופם כנגר כיפה כיפץ גבי על יפ־ן3 ; מרתר ונפשן התהזכש קנ
הג״הס ̂ של לפויחו חיה אשך המשחה ״להר הכיח

 פים1 שיעיר תידושלם רקיק היל היה הוצי ופיה הפרה אח השורף הכהן ובו הבית הר
פעה כמהלןרניע היא אשר אמה :המשחה להר יוצאין מסעדיה וכל

ש ב כ ח ריג; לצדהררוסיי^חר הפמזם * קי תנ אי
. המזרח• האולם בץצה הבי׳

 תלר־ו שלפה ועלף בח ייופזד4 חיקריכש האלגימים מעצי ?שייה פפוארה עלייה בו היה
ס לאורך פעמיו ובהכינו ה׳ לבית מהיכלו ל או  ו'צ>י^ רתחתון השער בחון י«0י רגזרחי ה
שיד יבא וכשם החיצמה החצי גקיאת חנש־ם לעזרת ̂ן* הוא ניקנדר כ  לו דצא העליון השי

ק היה מלכותו ככא שם אשר ישראל עזרת אל :ע
ש הכנ

למעלג
ט

ה כנש  פי
אלומה

V
 ייע1לע מש

שלמה המלן



ן כצורת י נ ת ב בי ב ד י

7>7ri>J1a i ב׳ כ שנ• ז5ח ק דז ה ד ו שי הנSיז^רהייום• א nנSו1)והחיpנrTר,י cםT•נS r'
סייו. להרד.כ*תכאשרכברנזכרבס'מןחחכדש*מדחהחלק• פלין

פינ1 גנם ש מנ ר ד  נ ’ 11SS 0D יכעכי ונו לצדסזרח כצ•;■־ ר־.'המעון הכ*דת סהר הצפוני לצו־ ר&עכד ה
שמר• אשר במקור־• אותם ;נירו” אשר אחר הב*ת להר הבהמה מקנה מתמ/יג

ק אלע קרוב ה*ה מ '3 כפר CD * F איתט טיזי ל
ש _ ב כ כ״ד * היה הבית הי של הצפוני לצר השני ה

ס תי ש ^עכ ב כ ׳1 ;׳כפר שס נשגבה כמצורר־־• בו הבית להי מפיבי ני צפ לקין הממכר השלישי ה
ת האולם תק• יבאו גרלאנטונייאה הס הב' ;נקדחינייי/ . , • להי

ל 0ij6i ננש שו סי י״ל ־,P יי*®''' החיצפי׳כביב לאולמים יקיף אשר רחבו אסה מחפשים ה
i7jp קורים היו הנזכרים האולמים לשזןרי מכנו יעלו ומעלות שיש כאבני אבנים

׳ 1 , :ההר מגרש אותו טן •
ל מנדשה^י ע ש T ה n•*רחירל״סי״ל ^ נקרא הזה המקום רהררומי לצר ־•

ט בקצה הבית הר של יו ל או חי.״׳י(סיפל3מ התקוס <ה׳א ה
.החצן גדקיהז עם נסתר הנניא כירת אל שלמה רסלך יבא בתוכו המזרחי

מזהרתלק: ה שרכברנוברבסיקט׳ הגהה בא
ר 1 יו ע ש p הסמיד ה p S הםםרוונחיסנרפשונה •פדוהו «וה הסנדל ס-נדנ» נ•1צפ 

״-ו ״ ̂^Wife ,1 שוני נ ״, ק ננד• לזשוויפ • r6 • J17J:0 כ

תז אגטונייאד. ת להי אילכש שני נ תי הביו תו א ש תי הנ רינןנננ אפ אי־ מ מ ר  בלו
כי כבר כו^תשר מן נו המקדש 3ע צהגין הורזלוס המלן נמנות עז ר25̂ ד־זשלשד־! נפי

אויב; מפני

השלישי הפרק

אוצמי׳מינוכיםייי .

f I j>  IJJI

הבית .הל 5ש< החיצונים האגמים מפלטי
להר הכפולים החצוניים 'האולפים

ס הבית ל אחד היואינער־. כ  נ
ת מחמש אחד וכל רוחותע לארבעה  כאוו

 כפי וקורה אמות שרשים ורחב ארם אכה
ס ״אצפכאורת וכבית גרלו ה  כביב כניב ל

ח פני כול U החלונות אטומים ושקופים הני
ע*

הניהה
 נפעם נסתח האלה האולמים יין

 איש אלפים ת5ם אדג מפני אתת
;אשה;

 יוכלדיס היו האלה האצסנאת
ת שהעסמוליכש הלילנין הנ הי ל w •W*Wf% u tj'pvi י a /Ml י̂  י • I

ס שעל-י והגג עפניסר־י, ש א  שנע ניוס הראשון יום בתול הכבות jp גערנ נ*»מרז כפון ר
;שמה יביאום וה נענור אשר והמוקד־־• מאוד יפה םקלוןת נזפתוחי

ם1ככ גגיתם לביובורשלאיפולארם לה
ם ק אחד ובל לאי־ץ  קורתכל>*תחד שיש עמודי טורי *שלשד• על נשען האלח ובלמי
אגשים שדשה לחבק שינבלו מה כל ועונים בלנר אחד כאבן אמה !ןרים5ר חמש סהכי•

יחריו

 כ' קלמונמ׳א'
סוי׳ל מסיפון

 א' ת רמינס
 ד' P 0י1ק0
*hptp מ׳ייו 

חלקמו׳מסיפ'
'f't

 '1 ל׳ מילות
 ׳P נ״נ דנרים

 קלמונמ׳יוכי'
ל ש׳ו י׳



ר פ ^טג' ס

 שושן כותרותיהם 4ונ החומה זןוכי בתוך בנוי החעוני והטור יחדמאישורקיזו• 1ז’י/ברננ
 :שיש מאבני יקרות אבנים האלה האולמים ורצפת מרעהו איש אמות ט*ו ומיוסדי׳לשיי^ור י* א' מלכים

י' ־י ת ד׳ ה מי ש ס ט של המזרחי לצר אשר והראשון לרהאולמיסהנזכרי׳ היו אשר המה שערים ח י
ה צפון לצר השני והשער • ויציאה כניסה ומשמש שושן שעי נקרא הכית הר * ס  שערים ^

̂ הב*הה משמשכלוסוהשיגו* ואינו *הטרי נקר׳שער עי* לשוןאק׳
שי שלי  נקרא הזה (לשער .כלםןןי(ןר״לקלם טרי *קעונוס שער נקר»<« למזלב ל

 מאל חלש שלה המשקיף להייע אילי בן שנים־שעריכם ןר1ר ויציאה כניסה ומשמש
 שעי מינמעעל אחת מאכן היה לא היא •כי ומשמשי׳ *חולדה שילי נקיאים רחם מצד

 אס כי האמרים האילמזם כמעשה הממזיע אמו' עשרים מנוכה שיל כל ויציאה כניסה
;זי בב על זז מיעזע אכניס משני מכק»‘ מצנפע וכלם ברוחב אמות ועשרה קללמניייי■
מיוסדיס ^ •יפיפ׳ןח'  זהפרדסי׳ הכניע שס על נקר׳ק אילי קיפיניס חתומר־ן לעובי הפנימי הצר מן ו

המאקריכס׳ויימילייע הגד ̂ןן שהיי ״החזצוניתלאולםים; —
עבידעהכן: יוןר״ל גלשין קיפיניס הראשיניסיען הנניאיס

 ״יישבע עמיד היעה הנביא׳אשר חילדה שס על האלה השערים שני נקראיכן א/לי חיללה שילי
; נירישלם השערים. אלה אנל שם

מק הנזכר.ים השערים לצדדי מיוסדים חיו רוח ל לב אמות משש מרובעים תאים כ ל
השערים עאי השער: תאי קורא היח ולהם לאולסים בתוכם יבואו

ה ש ^ ם ״הסגדל־נם ה א הכ״הה עד־י הבנויי כ
המבדנ̂י שלש׳ שני-: טת בבנין היו האלה *המגרלים נוסדו .ה><תלר־ז האולמים ^

• צפון לצד היו השנים המקדש למשמרת ^ ̂ ^ *
ר על כנוי למערב השלישי המגדל אמנם  חלונות להם היו האלה המגדל-ם וכל האולם ש̂י

:משחית כלי ובכל בקשתוכחציס באבן מהמת האויב נגד לערוך השמים לארבערוחות
^ *' י̂י רס*נ' ת כו ב האחדים האולמים מכותל נמוך מכנו מקצת חיה החיצוני המזרחי האולם ה כ

נמזן כזעל 1יובק- הפרה את המשחת בהר השורף הכהן ש לבעכור ההיכל שער מול־פני ׳ ל' מידועג'
אשר כיזרת ממנו לפגים שהיו השערים תוך דרך זה לכותל ממעל ההיכל שיזף את לכוון

ג השער: נגד שנעפעמים מדמה באצבעו תה " ב׳ א׳ ;שם כ
העיר עבניע הכ״קה מצייר היה שושן העיר *תבנית דמות כבנין pr זה

המזרחי הזה השער על הזשס הזה ״התבנית החיצוני המזרחי שער־האולם על סני כיע
ש , <ר ש׳ מ-ס״ס עיסאשי מלג• נמצת :שן1מלנןה־תנקרא

״ ״”׳ j3 האולם , ״ W־j1rnn• קי׳ ע נגנה האונים נ  א־מיצ 5•םיא על עע-ל למען מי
:כמלך למרזד יעכאז לא לאשר מלכזע בגזי ריזיורתו בי^ור ריזרחב ד י 1 ט מסיפז ■

 במצזע העימניינעשה הזה דזלj? *האולם שיש עמורי ומארכע׳טורי אולמים משילש'
ם מאח יכילו אשר שי ש ם ו שני ע בנה כאשר ודיס ה«ר המלך ' במספר ו מי

 אע אכריפס המלך הקהיל הזה האולם זנע«ן וחצי אחת פעם רחבו כתוך אשר והאולם
בז ועל אצלו אשר האולמי׳האחרי׳ מרחב :טעטעיז כלם לפני לערזן העם כל ̂ ג

:כפלי- גבהו היה כן י;ל אשר תחתיו כגונ׳האולמי׳־הקרוכי׳אשר גבהו אשר אול׳אחר גגכון
השקוף * ־

ט׳ ז׳ ונמלח;׳

 דיה על 'ישי
ג׳ל״ד

מ' 1^זק׳

שזשן

. כד
אולם



■עדזגית בנץ פצוית

כו
<ר

ף קו ש ב׳ג׳ האחרי׳ השערים שקיפות כמעשה היה לא החיצוני הצפוני האולם שער ל v ה ת ד יןי
מעשהו היה אמנכם הסזוזית• שתי על מושכבת כלבד וסאנזאהת ישר הצפוני קשקיף

I L י חנגים 39 :זוית כקרן זו אצל נאלככוןזו ראשיהם ינטו אשר זקופות אבנים משני ״

הרביעי ׳הפרק
הבית הר נקרא היה אער ההר מישור מפרטי

הלהה הנרחב הכר המורי׳או הר ״מישור
 Tהי, ראש על היל^במי הזה המישור הר נקר ה־ה שמה שהיה

ם הנירתאוהצרהלאומים• עןכיכטאנ איעי המקיפים הקימיע יעל י
ש כיוכם או השכרת במס למקדש  נמלאן אשר האדמה מיליי ועל רזקועמ משלשה או החי
 אלה בין נשאר אשר זהעקיב המשזפע ..כל להם ניתן ל>מ הנגליםשיזרמן מן נאיזו־ז.

ש לבא והלא' סשם לעכור רשות ; ההר וראש הקזמ«ע ;י בסון.
 מיוסריס ובתוכו רוח לכל אמה ראית רריכעמתמש ה!א הזה והמישור פניממת החצרות
ש יקרות אכניי מרצפת הזה ורצפתהמיעזור הבית להר הפנימיים דובגיגים שי  ומוקף סאנני

;חנזכרים החיצ״ונים האולמים מארבעה רוחותיו מארבע
הג׳הה לוי־כשה־ו של ואי־בעכתות עע«*רים

 למקדש שומרים היו לא המשמרות אלה כל הקרש משמי־ת את ..שומר:ם
^ ב אם ט שמה שהיה לסמים פקד מפני פחור־ו אין מהנר־ז אחת וכדד לילה ב

 אמנם והקדוש הגדול הכית ולתפארת לכנוד כמקומות נחלקים היו וארה אנשים מעשרה
:מבקון והלוים שןמריםמגפנים היו הכהגיק ככל״אחת אחת כת • הכ״ת מהר מתחלפות

• מבית החיצוניס האולמים פינות מארבי;
 כבחוץ אחתכאלבעפינו׳העזרה בכל אחת שעיייםדאולמים נזץהחסשח אחר בכל ואחת
 שער דרום מצר המה ואלה לעזרת היו אשר השבעה מן שערים מחכזעתז אחר ככל ואחת

 בלשכרת ואחת הקרבן ושער הניצדן שער צפון ומ.צר י חמים ושיגר הבכורות שי;ו* תדלק
 כלעזכרע יאחת הקייבן בלשכת המוקד־ואוזת בכית י>:חת הגיצ״וץ כלשכת ואחת אכטינם

;וארכעמשמרות עשיים למכפרvיעל כלם וכץ הכפורת בית לאחורי ואחת הפרוכת
D lpO שיארעבחן החטאות ישרפו בו אשר העזרה לצר מוכן הבית בהר נורעהיה 

:הבירה בית נקרא חיה והוא חי;זרה ן מ יציאתן אחר פסול .

מ
משמרות ל כ״

 ייכיפיןנגל
 ב' כפר אפיין

 א' כ' '״דית
' ד׳ סוכה  י

 ק׳א׳ה' רח*כ
מלקדלייסיע׳

I t'
א׳א׳ P רמב

 א'א׳ תמיד
 א׳א' < ד<כ'

א׳ א׳ מידות

כח
ה י'נ; וכתיסלTלנ <ית

/ / / If 9הפרק I ה ח ב רי-י

כט
׳ פנימי* כניט'

החמישי■
׳fr נ' 3וי7מי _ הבית הר הפניסיים הבנעים בן

 א׳ ק' רמ׳כם הארבע בתוף הנזכר הבזישור על היומיוסרים הכית הר של חפנימיים הבגינים
 קדמוניות המזרח וגזן המזרח מצד יותר הדרום מן רחוקים אמש האולםי׳מזכרים

יועיפי.ןע״ויל יותר 4 ג י



 j נ «ויד(י;
 שם כרטינזרא

 ר' ק' שקלים
מלקתו׳תהיפ׳

 קלמזנמע
י״ל ט*ו

 J ב מילת
 י<סיפ' הלקמ<'
ן׳ ן׳

רמ״ב׳תא׳ו׳

 שם מסיפזן
♦tpip י*ל מ׳ 

 ׳J שםת״נ
 '1 א׳ מילת
א' מ׳ רמלס

 מלממ<׳י<סיפ■
< '1 ס׳ ה׳

כ׳ נ׳ ל״ה
ל רמ׳כ׳ק׳  א׳

(׳ <׳
 ייפי' קלתני(׳
 ל מ׳
kpw* מ״ל 

j*D ישעיה

ה מילת  נ'
 ה' א' רס״נ׳ק׳

 '7 ה׳ סגנה
מ' יקןקאל

 רמ״נסמ׳ל
״-הכ׳ל׳ ל

י פ ^»גיי ס

־־נ וקרובים הצפון מן יותר ; הרוחות מכל יותר למ̂ז
ג י סו ח הלהה ג;שוי היה טפחים ג;שרה גבוה *

ס סעצש קי  כשגמסו ישראל על תקפה יגן מלכי בשיר מתשר־ז מאור ד
פרצת י*נ הגה נסגרנ פרצו למקלש הבגיגיט לחומת סביב מקיף היה וזה רשת

 נעמגלים כתגב מהשהיה על לקנאתם אגלי תשר החומה מן ורחוק מחוצה הפנימיים
 נראשג יהיה למג גה^ה משם שיענגר שהנכרי מן גבוהה חומה על מיוסר הזה אמותוהסורג

 גנגרג גלרגם המשמגנאיס כאשרנכרג אמנם רזרבה עמודים יש ושם אחרת אמה הארץ
 הגלאתאנלןשל על השתמגיגת י״ב כננלם כתוב זעד־־ייהט מיוסרים שוים לשיעורים

: •ננים משם שיעבור נכרי שכל ורומיי יוני בכתב
:בראשו יהיה דמו והלאה

ת ו ל ע מ  בק מיוסדורת הע האלה הפנימיים חבנינים לחומת מחוצה סביב המוכנורת ד
 לעלות מעלות שתי׳עעזחז רצוני לעזרות יעלו ובהם הזאת החומה ובין הסורג
:למערב הכהנים לעזרת לעלות מעלות ועשרים מזרח לצד הנשים לעזרת

IIDIH מכידת לשכות עבריה סכל ומוקפת אמה *ארבעים מגובת היה האלה ןרות1’ה 
^ שורות שלש מסודרות האלה והלשכות ומחוץ שחעי  ועזקוסיס אחותה א

■ הנופל; ממנו יפול לבלתי המעקוז לגנותם וממעל החלונות ים אטוס ,
ה ש ל הב*הה מוכני' היו אשר המה *מגדלים ש

^ :שני בית כבנין נעשו האלה המגדלים ה>תחד הז«*תרע החוסה ע
ה והמגדלים לצפון חנש^תרים והשנים מזרח לצד בנוי  יSמגד כמעשה מעשיהם האל־̂־

: למשמרת המקדעז על לעסזר חנזכרים החיצוניים האולמים

הסגרג

א ל
 שנים״ המעלל

 לעגרע עשר
הנשים

אקרי׳ס׳אמה,
לב

העגרג׳ קגיג׳
, לג

מנדלים הג׳

העזשי הפרק
לבית אעיר החיצונה החצר. סן

ר צ ח הג״הה גם נקרא שמח שהיה ״המזרחי ה
 עגרת נקרא הגה הקצר נ״תשני כבנין ^־יהוהחצר החדשה, החצר כן
̂שרcsהחשונד^והג להן מגתר היה לא יען הנשים הרתורה כפי יטהרו >■־

 ה׳ לפני להשתקגת בבגאן והלאה משם לעבור ה' לפני לחשתחורת שמדת יבאו והמצודת
ט ושלשח החודש וביום השבת ביום מי ע  אשר גת קצר השתי חן אקד הגא הגיז החצר פ
לכל תזכקגת בתגכס המלן מנשה כנה חוא הזה והחצר ובחגים במועדים שנה בכל

 :לאלהים אגתם עגבל היה אשר השמים צבא לכר־* אמות ושלשים ממאהוחמש מרובע
 1הי הגה המצר השגאבהבתגן בית בשמחת *שעריי^חדנקר^* המזרח לצד ול־יו רוח

הב ג של בלגלות תגליסיגנגרגת נגךקעיורתר מיוסד לחיותו התחתון השער
 גשיגה בלגל גהב ספל מנגרה בל גנתמתית עשרי' מגובי העזרחוחוא שערי סשאר שפל
גחלליקין. הישנים המיניהס הכהניס משליכים *ודלתותיועשויו׳ כרוחב אמות ועשר אמות

עד נלגלגת מלגרגת גנעשים האש את בהן , ־ ממורט: מנחשת
; מהם מאירה היה ירגשלם שכל ופימ5ח שני כית כבנין היג האלה *הדלתות

הלשכן :ההגי גהב פקי מרקגעי

ד ל
הנשים עגית



A
כ״ג רי7םנה

מציצרה

קנש*ם «ערי

ח ^ ,
r fX i  '7
קמוליע

T הבית בנץ מצורת
ת מ ש ^  וי;שריכמ שלשה המה אשד לסנהררץ מיוחדות היז השקר זה קל חבנרות ה

ה שם יושבים איש  ומשנהו בראש משב שבכלן בחכמה חגדול בסדר נז
 הגדול בל bמעלת ובפי שנותם כפי משמאלו לפנמ יושבים כ״א הדיינץ ושאר בימינו

 ונקראיפנהדרי גורן כחצי ב?;יגול יושבים והמה מחבית לראש קיוב היה בחכמה מחנית
שרים משלש' שורה כל לפניהם שמה יושבים חכמים תלמידי של וג׳שורות קטנה  איש ו̂י

 : שמ^ים וא׳קל א׳מימיןהדיינין קומדי׳שמה הריינין וב׳כופיי הצורך ליגת לבמוך ההגונים
ס מי ל או  שיש מאבני היו 0ז;סוריה מסביב מבית יקיפוה הזה לחצר אשר הרחבים ה

הג״הה האולמי׳החיצוניים ככעש׳ -
□ □ *גזוזטראות וקליהם הנזכרי  בעורת כראשונה היו 6ל ה1הז ״הגזוזטראות משקופי

ן כ אקרי עשאוס אמצס הנשים כדי אלר־ז עד־' אלה רבות ומעלית אטומים
שנת  יעערכו השואנה ניע שמת כליל שמא מיראתם למקדש: תבאיג' הנשי׳כאשר שמה ל

ר ע ש  אלה פריצות לידי ויכואו הנשים עם האנשים חצר של הדרומי לצר המיוכד ה
ז אלה עם נשים שעי אותו קוראי׳ היו זה

 אח׳ שער שם יש וגם החצר תוך הכנס לגזוזטראו׳מבלתי נאות משם ח־ו הנד. אשר כעכור
^ לר.־ותו נשים נקיא.^זקר הוא גם אשר צפק מצד ש כמעשר. שניהם ומעש' זה לצורך ס

נזכר: אשד המזרחי השער
ה ע ב ר א ממעל קורה להם ודה לא החצר זה מקצועות לארבע׳ מיוסרות הלשכות ה

הג״הה במין לאויר פתוחות אם כי
 מלמעלה להם היה שלא שמפני ר״ל *קטורות *קטורות לשכורת להנה קוראים ותיו חצר

למעלה העשן מהם יעלה עקרה למערב המזרח מן בארך גרלםארבעי׳אמה
:צד מכל ולבל לרחם הצפון מן ברוחב אמה ושלשי׳
ר יעןהלשכו־ז קןנורתרע יורה שכיחוד מיוחד שם היד. הלשכות מאלה לשכה ש ^ 

הב״הה *לשכת נקראת היתה צפוני מזרחי במקצוע
□ היו שמה אשר דבר על הקצים דיר תני  לעע משמשת היתה לא הזאת *הלשכה נו
למשן הצריכיס העצים כל שמה והכהגיכש לקרבנורת המעיכה עצי את

ס שמה מתליעים מומיןרזיו הבעלי עצי  היו אם כי המזנת מערכות כעד אמת, שנה ה
□  התוכני' העצי׳ כיומו יום מלי נותני׳שמה כלנד ען כל-י בי המזבח למערכורת המוכני

 המונק: על מערכות השלשה בהם להצית עיפוש שום או נמצאבותוד־יקן־ת אשר
 ביו׳השמיני למקדש באים היו ״כשר.מצורעים והלשכד־ן המזבח קל לישרף ‘פסוד־ חיח

כפנים ידם להכניס לסהרתן לשכת הית׳נקראת מעיבי הצפוני .במקצוע
 עליה׳ שמה לתת ניקנור שער של הפשפש תוך אשר אחר שקמצורעש שם על *המצורעים

 נטבלו שכבר פ* על אף הנהנות מתן את יבי^ןן למקדש בבואם הצרקןית מן יטהרו
 הואת הלשנה תוך כן נם טובלים היו מבערב כדורי׳ובסיחת אותם ויבשלו קיכנותם שמה

:יום באותו והלשב* ספכיב המוכני׳בבית השפתים על
ר לשכתבית־שסניה נקראת היתה דרומי נסקצועסערבי ^ו שר ב שמרה נותנים היו ^ן

את 4 ג כ . ד

 סנהדדן
י״ב י׳א

 ׳11 ב מידית
 קדמו׳יוסיפןן

 ב׳ מ'
 ב' ה׳ הוכה

א׳ רמ*כסמ׳

מלתתו׳יוסיפן

 ה ב מידות
 מ׳ו יחזקאל
ה׳ רמב׳ק׳  א׳
א׳ ז׳ שקלים



ר פ שני ס

שק ואת לנאכים היין אח הית' מורחי דרומי בםקצוע והחשכה והמנחות המנורה לצורך ה
ק הנזירים לשכת נקיאת  השפתים עד־י שלמיהם ארת מבשלים היו הנזירים שמה אשר י

x •w ר: תחת אותו ומשליכים ראשם שז;ר מגלחים ושמה לבית בניב המוכנים ״1׳  הדו
ת *י׳ מ ש ^  מצד •מיוסרורת פתחיהן כל היו ישראל קרקי;זןזרת תחת שמה המוכנות ה

לג״הה הנשים לי^ררת הסעוכי ! , י’
 סגיב האלהתלוייס בלשכות היו האלה הכלים ״הכנורות הלוים נותנים היו ה>יה ובלשכות ̂ ^

^ והמצלתים הנבלים כ ̂י ש^־זר ו בקורות הקנועי׳ בעונקליות לבית שיר כד־
 היו יפסלו לא אשר ולתען מלבנים הנקראים שמעו-ויקיםמר־זם והספרים ותשמישיי-זם

;התטפמות כורכיסעליהם הכלי' נגינת השירו׳ולמודי כל זמרת למורי
:הנזכר השיר במלאכת תמיד מתי;סקים היו הלוים ושמה בחם מנגנים שהיו המתחדים / ׳

^ ק ר ^ אמות שש גבוה היה הזה החצר ק ש קיג קי  אבנים מרצפת ול־־יו הבית הר מ
:הנזכר הכית חי מרצפת כמיזשח שיש מאבני * ^

א «' סימה ס שניםבמועד המלוכהאשרלמלך כ היוששיםכתוךהחצרהזחלכלקץשנו;
שנת הסוכות כחג השמיטה שנת ‘ ׳ J יא דמב׳ק' הפס נגד התורה את לקרוא המלך י;ליו ל

^ הגדול הכהן היה כפור ביום שנרז בכל אחת ושמח קץ של כימה נקרא היה והוא ^ קו
םגנדרזעס בתורת / , ;כהני

הב׳״הה כמעשה ע;ולות מי;לות עשר
קלוים עולודים היו האלה המעלות ט״ו על לצד נתוני׳ שמה היו גורן חצי ‘ ^

ק אשר זה חצר של המערבי ׳  שלמג הראשון יוססוב בשירבמוצאי לכו*־'* יעלו ב
 בשממתביתהשושבהואוהיזמשוררי׳כלהש״ו *־תו הפנימית החצר נקרא המקרבי לחצר ’

:אמת מעלה אמדכנגד שיר המעלות שירי :הכהנים יערת ה' א׳ ת׳ רמב׳
ה מלמ״ייז־ ס חו  נין להבדיל משמשת היתה m חצר של המעיני לצד המי׳סרת הנשגכה ה
הב״היז :האלרת החצרות שתי ל ו' מסיפון

ער העליון שער זה לשער היו רבים .שמות פרזוח • הין-. הזאת שבחומה ״דלנז
שער התוך שער המדש שער החמש׳ המעלות עלות אחר

 סער סור שער המיפית שער האיתון־ הגדול׳ הפנימי■ לחצר בו הנזכרו׳יבואו עשר
 שער נקרא שני ובנית הקדמוני שער היסוד• השעיים מכל פנימי היותר הוא הזה והשער

 הדלתות שהתנדב החסיד שם על ניקנור שעי או ״העליון ונקר׳השעך הבית רד של
 שאף מפני הנחשת שער כן גס ונקרא קהמה וסןזרים וגודלו הגחשת שעי נקר וגס נ-יקנור
 היו האקרים השערים דלתות שכל פי על שגי ולר־! אמורת עער ורוחב במכה אמר־!

שיט ^ םעזפ רהיובהם צרמ שגי ע הפעי דלתית טהור והכ מנופים אפז

לט
שיר לשכו׳כלי

מ
העזרה קרק'

מא
ע׳ן של בימה

סב
 מעלית ט״ו

גורן כתני

מג,
 מבדלת קומ׳

הקנרות בין
מד

ציקנור שער

 ג׳ ו׳ שקלים
 י׳ ג׳ יומא
 ל' ה׳ סוכה
 ו ה' תמיד
 ה א' סוטה
ח רמב'

ט המצורעים ואת היולרות את מטהרים ^ ג  אשר קורינעייו נקשת נקר׳ ממורט מנחשת היו ו
ה ־ ־־ ־ מ ש ט מי ארת הסוטות ^תרת ישקו ׳' רי ס הין האלה והדלתות נחשב היה הזהב מן מתר ה

שיט מתוך יעטה זה וכל המאירים ״ נגעיסיל׳ שב  הפתח. או להסגר יוכלו שלא כבדים כן כל הפ
ת’’’יי ר שו תןר שערהנזכרלאנ תעלכיה יחד:. אנשים עשרים מבלתי חאל

להפתח



טוהבית בנין סצוית
ש^ןו אל הנשיא בבוא אם בי לוזפתח  ־ מ*ל Ifntp* בחגיכם החודש ביום ^^ו השכרת כיש המקר

שסוי^־שבכואאזבלישראל-אלהמקדשלראותאתפניה׳׳אלהיהם:
ת לשכלסנהדליי כו ש ל כרת למשפט יאספו ובהם החיצונה החצר מצר היו השיני זח י;ל הבנויות ה

 3,* באשר י;גולה גורן בחצי בעיגול שמח ירשבים ואלה כ״ג מסנהדרי שגית
;החלק מזה חצלשים השלשה בעיקר נזכר כבר

J כ

פה.
קעליין קצר

השביעי הפרק
^בית אשר חפניסי החצר מן

החצר
הה הב

 מנשה אשד השני הקצר היא הזה
 צבא לכל מיבקייג החלןננהשמה

; לאלהים שמה איעס יעבוד אשר .השמים

מו
הבייס שלל

מז
 שערים שנעה

 לעירה
 השנגרי׳ שמל

 של הס האלה
 בנין פערי
שני: ביי;

ר צ ח  החצר נקר' שמה שהיה המערבי ה
 עזרת או הפנימי החצר או העליון

 ושכעמן ושמנים מאה אמות ארכו הכהנים
 ושלשי׳וחמש מאה ורחבג למעי־כ המזרח

סביב כביב מוקף ומפנימ׳ לררום הצפון מן
 על האלה האולמים כל ונשענים שיש מאבני היה בנינס בל אולמיםאשר או אכבדראות

 :החלק מזה עשיר השבעה כסימן הנוברים החיצונים האולמים כמעשה טדתור שיש עשורי
ך תו  כלי ובל וכידון חנית מחרב הגוים בל שלל תלוי היה לבית סביב הזאת העזרה ב

 לה־ות וגם ולתפארת ולשם לתהלה כמלחמה מאויביהם העם יקהו אשר יקר
:עזרם מגן הצבאות אלהי ה' לפני לוברון להכם

שון א ר  השער והוא המורח לוגר היה וה מיוחרי׳לחצר היו השערי׳אשוי השכע מן ה
 נוטות מהמה אשר־הראשון דרום לצד שערים ושלשה הנובר נחושת של

 המזבח הובחי׳על לשרוף המערכה עצי יכניסו שנו כעבור ״הדלק שינך ונקרא מעיב לצר
 הבהמורת בכורות >תרת בו יכניסו יעןאשר • הבכורות שער הוא לו הסמוך השני השען*

הב״ה? הוא השלישי שמה־ אותם הקרבנו'וישחטו
 אקדאשר פרדס מעון נובע היה רוה המעין סי״הסעין כעמר המים שער הנקרא השער
נקרא 110 השחוק בגיע שלמה למלן השער מפתן מתחת נובע שהיה עטם נקר׳

 אלב?גע שיעול־ מיחשלס רחוק לן שהיה עיטס מיוסרי׳לעומת׳ המה האחרים השערים ׳ וג
 קצי מהלן הוא אשר אתה מאוע וקמש אלפים היה המערב לצד אשר והראשון צפון מצד
 המלך יוצא היה היה ולניע בליןירוב שעה השני *רתניצוץ,והשער שער נקר><* נוטה

;בקר בכל להעעדן בעבור שנקר׳כן הקרכן שער היה לו הסמוך
 בית עך;י הוא והשלישי • שמה אותם וישחטו הנקרכות הבהמות כל את בו יכניבו אשר
 מושימים צד מכל השלשה ה^ה השערים ומכל ביתהמוקד אצלם הנקרא שם שהיה גדול

 עשוייכם כרוהב אמודת ועשיר אמודת עשריס מגובה ובלם מאחיהו איש לשיעוריםשיוים
הב״הה :כמווהב בבריק היה אשר *מנחש׳ממורט

 הין אשר העליון דלעועשער מצופי׳ןהבמלבד כלס שני ניע כבנין היו ה’2ה השערים הלתית
הקל': מזה נהי׳מ״ב מאדכאש׳כברנ/נר נקר׳גקש׳קורינסייויקר מצופי׳מנקש״ממודט

לפני

 ל״ר ירמיהו
 '1 ב' מידוע
 ה־ א' רחב'ק'

 מלקמוע
 <' Iיוסיפו
א' עמיד

 יולקמוע
טוי״ד יוס־.פו'

̂  א' סילוע
 מלקתוע

 0 ן׳ ן יוסיפו
קדמו׳ט׳וי״ל

 וע וני קלת
ב׳ ק' יוביכון
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שגי סנ^ר

q.Uc ט היוותר הבץ מן ף;שהן3 תלוזריו הפרוכורת היז האלח 0העףןרי מן אחד ‘כד־ ̂ ס
̂׳ ׳3רמ* השערי פי(כ ו^ןב^יכש שני ותולשז וארגמן תכלת מזרהב ומרוקמץ והנבחר מעולר־־. ,׳ק׳

:השפר לפני תלוי אחד וכל ושושנים פרחים במלאכת

השמיני הפרק
ישרא^ מעזרת

*O lpD ג מן ברוחב פשר אחד אמות יכיל אשר לפןרה המזרחית החומה אצל היה מיוסד ^
 ישראל עורינ שב,^אסןן; ונכוה לדרום הצפון מן וחמש ושלשים מאה ומאורך למיזוב המזרח

*הה הב והמקום החיצונ׳הנזכר׳ רהצר ומחצ׳מקרקי;
 כעמר המעתד אנשי נקראז ה1הז האנשים שרארים ״שה בי;כור 1ישר> יערת נקר׳ הזה

ועשרי׳איש שנים לפקית «ה(היי הימי' כל התמיר קרבן י;ל לפמוד הנופרים
 .בכלשביעכדישיתצאישםשניסאנשי׳חכלשבט יבז<«ו בשבתו שבת מרי המת הפם במקום
 אחת כל ישרת משתיית לכ׳ד כקלקי' ינהייתס מן י;מרם H!1«המזבח למזרח ויפמדו שמה
משמרי׳ הכ״ד ן מ התדשה המשמרה עם מהנה קרבן את להקריב הכהני׳יתחילו אשר הי;ת

 יבאי כשבתי שבת מדי אשר לויס ישל כהניס של פך־• כליל נשרף אשר ופי במוי^רו התמיד
:לשרת.בקדש כתור׳ יטהרו אשר היפזר^ייס כל ונם המזבח

̂ 1 : אלהיהם ה' לפני להשתהות החורש ביום או השבת שמהביום יבואו וכמצוה
א ס כ  מנדל כמין היה הכסא היה שני בית כבנין ברתון היה למלן אשר המלוכה ״

כל אשר עמילי׳ שני על עימד נביה המקז׳הזהנתקאצלהפזינ׳הפליק
ש שי  י״באייית יקי אמית מעשרים היה מהם אקד לבירת cלכיכaד ישבו ובו עלפןזוד

 יהב ריקם מעשה היה לי ותמעל איתי יסיב לראות המקדש ^תד־• יבואו כאשר דוד
;יארנמן תכלת :אלהיהם ה׳ פני את

 כאשר קיקיהי המלך ינם היה הכמא על ישב גדיל כהן יהדדע ע״י למלן הוקס באשר יואש
 המלן יאשיהי עם אשיר מלן כנתי־יב אליי שלח אשר הנדיפיס ספרי את ה' לפני קרא

הימי: כל יללכ׳במקיי ה׳אלהיהם את לעביד המלן ה'יבין הברי׳בן את כרת אשר לעת שמה ישב ־
< יגלניס ל שחיהוירפכהן1י אשר הפץ ארק נכק היה ^יו קרוב ^£זסה נ׳ ת ק בדלתו חור ויקוב נ מ  ל

הנ״הה יש־ליכובוהככףשל «<*שרהפם
 מייקק מכסף תסבע הוא השקל 'מחצית שנה ככל חייבים היו אשר העזקל ״מחצית

משקל׳ הקלמיני׳אשר אצל גידע לפ?:ור׳הקרש לתת פיכו נפשות ככף איש
ס פל הי;וכר כל  ביסן הכסף ערן לפי ערכ1 אינחייאה היצדתצי שנה פזרים3י, מבן הפקודי

 לערןס׳מלדישהאיכקייאהיהיה היהכיניני ומפלרתוהארקהזההיהנתקאצד־יהמזבח
רן ; ה בית השפהפליון בחון איש בבוא בימין :נקיריב פלאקש ד י השקל ממצית ע

התשיעי

 «ילכי׳ב׳יא׳ינ'
 מלחמית
 י' י׳ ייסיפין

«׳ימ׳1■מין ב'

ב נ
 לכסף ארון
5הכיו בדק

הפרק
אים של סוץכנן

מפלה



 מבדלע מעל'
 ר^fע גץ

 Jריfלע ♦שראל
הנהנים

נד
הכהניס ל(כן

 ם עומד צנים
בשיר

ח ^ ע מ

h y a u

ם לני ה

הביח בנין מצורת

נו
ענד'הנהנים

ט
 קנמשע נינר

המלן ללננשנ

הקיצפי

 ושלשי׳וחסש וארכ׳מאח אמוז שיעור הארץ p גבוהה שמה היתה אבנים של
 הנקרא הנזכר לחצר המערבי הצר מן נתונה הזאת והמעלה לררום הצפון מן

:אצלו אשר הנהנים עזית ובין כינו להבדיל מעזמשת היתה והיא ישר^ עזרת
ושלח' אמק חצי מגובה אחד כל מיוסרות מעלות שלעזה היו הנזכרת למעלה

 של למזרחו מזומנים לעוזים כשיר הלוים יע?זדו עליוס אשר למען אמה חצי
 :לוים של הרוכן נקראות היו ואלה התמיד קרבן 1לען מזבח

הנ״הה אותם ורהמסערים והמשורריט
 קרנן לעע נפה משוררים שהיו הלדם השלוש על יעמרו השיר ככלי

מלנד לפקויג עשר שנים הין העמיד מזבח ‘שד־ למזרחו הנזכרורת מעלורת
גן לעת  המשיאים מממשים ;ישראלים אמרים לזים אעזר היין ניכוך לעת וגם התמיד קי

חג המים ניסוך ולעת המזבח על ינסן אז :השיר ננלי מנגנים שהין לכהונה :נ
 מ״מ מזמןר עשני מזמןרכ׳ד הראשזן נמס הם הלןיסהן משוררי' היז הזה שנמקום השירים

 יניום ג צ מזמור זכששי צ׳א מומוי־ עקתישי ציד סומור ונרניעי פ*נ מזמור ונשלישי
ציב; מזמור השבע

העשירי הפרק
הנהנים סעזרת

ה' ה הג״ אחר *נזקום הירת הלוים לרוכן ססעל
 רגמו המלך יואם נמצוע הזה *המקום בתוך הכרעים נקר׳עזרת שמה מיוסד

יהוידע נן הנניא זכריהו אע נאנניס למערב המזרח מן עשר׳לרוחב אחת מאמות
;גדול כהן הצפוןלדרוכם מן וחמש ועולשים וממארז

קידש נמנוכ׳הניע ממו׳אשר הוא׳אועו זה במסורת שתי שיעור ישראל־* מעזרת וגבוה
עצמו הקרקע על לשרוף שלמה המלך ונין המזבח בין נכון הזה והמקום ומחצרת

נעון, היה אשר הנמשע מזנק יען הקרבנוע :לוים של דוכנן
ע מהכיל קסן ה' לפני ע  השלמים לזנקי יען רבויים להפלגע ההמה הקיננוע b אע ההוא נ

:אלף ועשדס מאה וצאן אלף ושנים עשרים נקר היו ^
ס היה אמות שלש רנועוקומה אמות מחמש שלמח המלך עשה אעזר הנחשת כיור ג

פרועזו' וכפיו ברכיו על המלך עשר ועליו מזבח של העזר'למזרחו זאת בתוך נתון
; הבית בגין חנך לעתאשר נגדהעפ ה' לפני להתפלל השמים

ס הג״הה קנה כמין עץ של נקוב כלי היה שס ג
 אשר הנ ז של דפים שני היו האלה ״הגורלות. להניח מוכן *קילפי לו יקראו אשר

לידוד נעזב היה מהמה נאמד שו־זכהןהגד^*הירז ״הגודלורת בתוכו
לעזאזל: נעזב היה וכשני והקילפי כפור ביום השעירים שני על מפיל
^ז הגורלו' מפילים שמה המקו׳שהיו באותו המזבח צפון לצד חיסרה בתוך נתץ הזה :ר

הפרק

 ז ז נ מידות
 מיד ימזק׳ו

יים
 קדמוניות

 ייד מיו יוסיפ
 נגד יוסיפון

כ׳ אפיון

 ו' א' רמנ׳ת׳
ו' ערכין  כ'

י' כ' מידות

 א׳ו' מ' רמכס
 יא’ ה' כ' דיה
כין כים שם

 ו' א' ק' רמכס
 כ'ז׳ מילות

 מלחמות
ו' ו' יוסיפון

ו׳ייג ב' דיה

ת רמ״נם  ק׳
א' ג׳
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י״ד וט״נ
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׳1 ׳1 •וביפ«ן

עעזר האחד הפרק
העו^ה ססזבח

ח ב מז הנ״הה נקר׳מובח שמה שהיה הגדול* ה
 הלא המ«נפ וק נבנה שקה אשר המקום התמיד מוקדה דבר הלןולי;ל

אברהם בן בנה אשר עצמן המקום יקריבו הקרכנות«<השר וש־אר המזבח עדי*
 :בנן יצקק עליז להעלות המזבק איג אשר בנוי כלו שלמות מאבני' היה ומימזהו

^ הכמשיב מזבח אינן היה המזבח מ׳שלשי׳ושתים נדלו ברל ינליהם הניפו לא  עשה א
היה ההוא החזבק יען ״שלמה ■ תשינאמורתוארביזן־־ז וקומה רבוע אמות

 נקשיב מרקזעי רביע(מציפה אמייב מעשרים אמר־ן לכר־* טפחים לעיךששה־ טפחיכש
 הסיבה אמכם ממירטלהמינקריהלאהיהכן האולכש שי;ר לפני מי׳כד רהזרת ור־זמזכח
 ליה המיבק כאןעל לבדני בעבורה אשר ממנו רחוק אמורת ושתים עשרייב: לשיעור

סריבז לבר על היא שני ביק בנין של־ ^:יא :ררום לצד אמות תשעה וניטה
קבניקו כן בס היה כבאילי •מכן כי הבס שלמה משל ייקר בליוק לני נילעיס הס אשר ימלייביי

גט
העילה מיבק

 א' ב׳ טידייב
ב' יא ק׳ דמב'

 ב א ק רמב
 י״ב יזידייבב'

ן' ה' המא

הבנץ
:אקרע ממלה שהיה פי על אן לזה ל(מה

 ב ^זידויג
י^ב׳ ק׳ רמב'

 א' ב׳ דימ1«(
ב׳ ק׳1רמב' א׳

שם
א' ידלזיב  ב׳

ב' < החב׳ ^

 יכודו נקר ברוחב הזאת וכמדה טפחים חמשה שיל אחת אסר• מגובה המרובע
^  השרשים לשייעור ומע־ב צפון מצר המזבח ‘כד־ מקיף הזח והכנע מזבח ש

: הכזבת מן כלבי אחת אמה •כיל והדרום הכזתי ומצד הנזכרית אמות ושתים
ם שני  היו רהוטמע נקראים ן כ ועל החוטם כשל־* וארוכים צרים היו אשר הנקבים ה

ס נתון *■יקחד היסוד מן מעיכי דרומי בלךן י־נדתיניס רו ר  למערב וז<זחד ל
 הכהני' אשר אחר הכף כתוך שס ישאר אשר הזכחים רם את שופכין חיו ובחוממין־האלה

 שיתיאשר הנקראת אחה למחילר. ירד הזה ור!דם המזבח מן קינות הארבעה על ממנו יזו
הב״הה שם ויתערב תחתיהם שסר־. מוכנת חיתה

 טין בסימ-ן דברנו כבר הוה המעיין מן העוברתרתסיד עיטם עין של האמה מי עם
• הקלק ה מי לארץ תחרת צנורות ירי על לו זילך זרה1̂ם

; לנחלקדרק יצא ואחר ־
בן א ^ בארץ ונתונה אמה על ארה מץ מרובעת שיש של טבלא הנקראת ה צ  קין א

 בח אשר הנזכרת המחילה פי את מכבה היתה המזכה יכור של מהרבי ררומי
ס ירד שבהם הצינורות לנקות הכהנים ירדו ד  פיות שיסתמו יקרת כאשר לארץ למטה ה

:יקריבו אשר זבחים של הד□ ריבד אורות על הנזכרות הצינורות
י| נ ב  חמהז אמור־ו היסוד מן ונכור־ן טפחים חמעית של אהת ה אס המרובע׳מרוהב ח

 לכל טפחי' שעזר. בערך טפחים ושני אמות שלשים שיעור יכיל בריבוען וגדלו
מ המזבח כל כוכב היה אשיר אורות על המזבח כוככ נקרא אמה  כביב הכהגינם ־*מ7י ו

:קיינותז על הזבחים מרם להזות כביב
קו  נתון הידק נןומתו במחצית בכיב המזכה קירות על נרשם היד, אשר האדום ה

דמי העליוגי׳זבין ההזאו דמי בין להבדיל הנזב׳ הסובב מן למטה אמה ז*שיעור
ההזאות

ס
המזגק •סיל

א ס
?יסוד קיסמי

סב
שיש א«שכbט

־סג
קסיבב

t . WJ1TOWPסי 
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המובת קרני׳

זבית1 בנץ סצורת
: הסיקרא חוט נקרא היה והוא התחתונות ההזאות

סז

■/t , ̂ דזסובב מן וגבוה רוח ליבו^ טפחים וארבעת אמות ושמנה מעשרים הסדוב?; הבגץ
̂ ^ :1ל יקראו המערכה מקום אחר כל טפחים מששה שלש אמות הנזכר

ם י נ י בנ ^ אמה מן המרובעים ה ̂ן^ אמה וקומה אחר ‘לכד־ טפחים ששה ש ב׳ '6 רחב׳ת׳ א
׳P J חידות המעיכ׳לשיעור מקום של ארכעזויות לכל ונתונים וחלולים טפחים חמשה

ה׳ג׳ יבתים הירק ולהם יקריבו אשר הזבחים רם מכל הכהנים יזו עליהם פנים לצד הבנין משפת טפח
על רד׳ק : המזבח קרנות קורא

ר1 ^,^,ן קקן^ עו שי  יכריהט׳טל טפחים ששה של אחת אמה מרוחב לרח כביב המעיכה מקום על המיוסר ז
׳6 נ׳ מידית אמתים של שיעי' הוא המזבח שפת בערך אשר פנים לצד הקרנות ממקום הכהניס לי1י

 ב׳ א P רחבס •* נקרא היה הכהנים רגלי הילוך מקום כן ותל המזכה על כביב הכהנים ילכו עליו וטפח סךן
ץ המזבח תפוח נ ב ס רגלי הילוך ממקום נתון היה המערכה מקום על אשר המרובע ה הני כ לצר ה

׳1 ב׳ ׳1 רמבס רבועמששה אמות וינשרים מארבע גדלו היח פנים
 עליו בד הרא הנזכרוח הקרנות ארבעה גוכה עד יגיע הגובה זח כי כאופן טפחים חמשה של אחת אמה

א׳ב׳ ח' רחבס המרוכ,^ ישאר אשר ינך נכרתות הם הבנץ זה פינות אמנם
א׳J מתית .ןןן3כער שם נתוג' הית' שלהם הדשן וגם מכררי׳מערכו׳האש היו מליו התפוח או המזבח '

י  תמיד איזי הנזני המזבח תפוח של־י• מערבי ררומי קרן על נתונים היו ככף של כפלים שנ
 סוכס כמעשה וארוך צר נקב בתחתיתו לכלזיימחד והיה ואחדבמעןיב נתוןבררוכם

ס קכי  זבחים היר־ז המזרחי לצר אשר רחב יורתר שלו שהנקב ובספל היכור הנתוניכשעל חנ
״, נתון היה אשר השני ובכפל • יקריבו אשר הזבחים לניכוך היין הכהנים מנסכים חיו גחון  J״.

הב״הה היו שמרח צר היורתר שלו שהנקב למערב
כי המים ניכוך מנסכים ו נ ת  שנהפרחיכהונה לשבעים או לששים אחת יורד היה זח ב

וחלקסין שמה שהיתה למחילה יורדין יצ^^ ״ואחר לארץ תחת הצינורות ירי עד־*
ושורפין ומעלין דבלה ולי כעב קרוש היין תשם :לנחלקדרון

בקדושה: אותו

עשר השגיס
המזבח מכבש

סט
׳J ז':׳ספלי׳לנסון

 ט' ד׳
 ב' '1

׳ ׳3 ג

הפרק

V
ב׳הכבעזהמוכח ינש ג׳  מידות מיוחדות מעלות כשלש עשוי היה ^יו עולים היו סמנו אשר המזכה מעלת או

 מלחמות ‘מכור־זד־ ורחוקיס דרום לצד נתונים ואלה אישמאחיהו נפרדות לא אמנם
שי שנים לאמות לעזרה הדרומי  ׳1 ן׳ יוסיפון ממטה עילים הם כי מרדנית האלה לכבשים ואין וחצי ע
ס חןזמדה מזבח שד־* ראשו ‘־7«<ז הניען! עד בשיפוע רי  א׳ב׳ רמ׳ב׳ח' להשך־ייך כרי ממנו !ש1מי נפוי

ס' שמות גדול ככש שבאמצעהנקראת הגדולה המעלה והנה • המזבח על האש האברי׳בזריק׳על  כ'
 ׳ ח׳א׳ה רמב״ם טפחים וחמשה אמות שמונה וקומה עשרה שעז ומרוהב אמות חןותים שלשים ארכו אעזר
 יקריבו הזבחי׳אשר את^איברי האש על שם להשליך המזבח לראש הכהנים בו לעלות היה

הככש מתחתיר־־ו באלכסון לעלות מתחיל סתמה אחד כל אשר הקטנים כבשים והשנים
הגדול ץ 1 א . ח



ספר
m יציקס ער הנחל* d S אחד 4כ wri 0אסית<חם נחחםש1ונ1דכ8מו'1מ])9ח}זל סאחת 

שניסי^תץסגר ככעדחשיבב* כלסעל כרתנו וספח ספחי'יסשבע׳אבות *  אסנסמ^הה
ש הםורחי  ר ip חחואוח משם ולעשות להתחיל לסבב בו הנועי' לעלות חוא הגדול לכנ

ש * ר&ןנת קינות  כלות •י־וחר הכיזנח p נו לרדת הוא חבעיב לצד הנתק השני והכנ
ע לשפוך חשיתין >ז כשם וללכת • הנזכרות החזאות כעשת ו  בכף ישאר אשר הדם את נ

:אליו קרוב ה*ח שבה אשר הכובה יבור של םי;ךכי רדומי בנךן
״ ^ DlpDH ׳j ׳p׳3, חלו ס נקי^א ה שם שה־ה ה ש ת אחת אסדת גדלו היח דנובה ב ברינ
p̂ךןj  j  pפכולי את שסח ישליכו הנוכ׳לבינכזר הגדול הכבש הםעיבנמן לצר ונתק ״

ש נחשבים חיו לא m כי נוחר לירי יבאו אשר עך נפכא אשד חעיפות ש  סתר וחירת לקי
:כן אחרי השריפה לבית לחרציאם לכהנים

ר דסנם ס ^ DIpD לסלוח הכלח הכתני׳גותגי׳שםח שהיו םובח של חגתל הכבש על רדת כיוחי 
:חמונח על רלוק היח הםעיכ׳אשר אש על אותם ישליכו אשר קורם האברים ׳ j.ה׳ כמ«נ^

pל׳ מיד j ה שדה 0ג  אשר התסיר קינן איכיי את חכהנים נו יתנו אשר אחי סקום נכק ה
 כחצי נוכר הגרולאשר לכבש )כחעדני לנד ןר1̂ ל,ש!ן j הכויח• נלצר יקריבו

ש ה!נח; אש על תם1ו ישליכו אשר קודם סלח חכהגי׳עליחם שם יורקו לכיגן ולמס רגנ
ח ל מ ש על שתמפבוריס ה ש ח ימובח אל עליוע תלו חנזכרי׳אשר הג׳הננ  לסען ה

;עלועוכת לשרת יעלו כאשר הבשר כן וצב השכניגית לכיבת הנהגים ימינוורגלי לא
ד סזנחהיח סערבישל ררוכי קין אצל הנתק הסלח ^ו  סרנו הכהן שלח לנ

רי יקי־יב אשר הכנחח רטלת הר,יבין כלא ארת ס המזבח על לחקסית נ ג  ו
ץ הכונחי בנוינים נתינה ר.יד.ה אשר הלנינ כו שתי נ  חזהב שלתעת על הפנים לחם כעי

שר ימלחוה שבהיכל שנת ביום שם ם אותה יסירו נא  בבזרורת הכופת על לרקםירו כרי ה
• הכובח על כליל יהיו אשר הכלת מנתו את הכהגי כולחי היו 0םש וגס שסח הקטר׳אשר

עשר השלשה הפרק
חסזבח עלי נתונים m אשר האש מסערכות

מה *הסדורה רו מערכר־ז נקראת הג
 הואע המדידה על עתיד הנשדפין ץים1הי על נתונה היתח זבחים ל ש

של אי עאנה טל אי אגני של היי על מןהנזזבח המזרחי לצר הנזכר התפוח
 לניערכה כשרים העצי שכל פ• על אף שמן עץ *וחזיתה הזבחים נשרפים שמה אשר אודות

 שהיי יהשמן היין מפני בפן ייעישל <ן׳ץחשל , קלין אי הפינח שהיא פניה מראית ר״ל (
 ישיב^־ץ מפני אי בהסבתקלש סשעמשיס אשרמעיםהיומציתץ^יוורתה הליערכה)

שאלי ייפני אי פירת פעוניס שהן לפי ישראל :מזיח גתונחלצד היתח גם
̂׳נשישרפי  הנהני כימגיסאיתס היו הכשרים העצי אמנם ייעילי ולא מיד דשן נעשים היי העצי

 ים‘ י״ל ניבל ייסענר קיראיילי יהיי בדילה שניקה עישים היי יים באיעי ואז באב פ״ו עד מניסן
;המערכה עצי אע בהם לקסיב לקידיסיע נידן היה לא והלאה שמשם לפי הקר^מייב שנירע

 קרגן רמנס
ב' I פרק תמי

 איסור ייו*נם
ק שנק כי

יב׳ ה׳
 על כרסינורה

א ב פרק מידו

 '1 '7 יומא
'7'3 תמיד

א ע
הדנובה

־1״!«׳י ד נ ז
עג

 7התמ אברי

על מלפפון
c»9

 על נתין מלמ
 ד»♦7 קרן

מערבי

 של מעמה
ובמים
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1 rm oזבית1 נץ tv
ס חזאת לכמיכה די ס אשר מד ה  ע:ד־*ו’נת של^יז האיכריט נשדפץ רדו ^י
: הדזבח ?ל נשרפק אז שהז הקרינו זר7א הונתים רובי אורות על מכעי־נ

ח/יג גז־ריע^ים ם סה עצי H• מוסיסיןהכהגיםrה )יצעניםנשיס1ןנוידי j 
־־כ' עצי  ואהר שוזר של התנזיר לקייבן אחר qtd cr סי^זי׳ככל ונחים של המ̂י

 חיותה אחרי לכיירב הבורח מן הזאת הסעייכה על הכרעים יתנו ואלה יזיע־בזם כק לקרבן
:יןליה נתק התמיר קי־כן הילת וקורס סושלסת כלה

D riD H• חשד העניס ( הקטירת סיעייכת נק־־את ת הי השניה ?r נחערכ' עמיל שזרפין 
 אש נחל' גינלגה הכחניםלוקחיט חז אשר ני.בור :) ויינ משל כיו הואע

^ נתונה הכרויה וואת עיכהיכל הזהב הזכה על הקטורת את עליהם Tלהקס  כקכם ע
 ■דiלעד* צפק לצר משוכח ה־^ע אמנם מזנה שיל פע־־בי ררומי ppn אצל יעזכר התפוח

הדזכס: על איכעאניות כיקש
ה ר ח ט  רעיכרת ונקרארת הנזכר החפיח מקים על כן נם נתינה רדתה השלישית ד

ת חיוהיז על תמ-ר אש שדי* ־ קי  את שדר־. לר״תמיר הב־זנה •;ך־* לעיים מ
 : חנית חנן שידמה המלך כאשי חרונה על כסייום ירר אשר האלתי חאש

m n D H ס חרביעת  על נסור שליום מעיכה ונקראת התמיה •גל נתונה היתיי. נ
י נ ו וס’ כאותו אותר־־. עושים ר ח *־יושי ר גי c>< גחלי מתוכה רקחת ד t 

ה ארע להקסיר : הקםירתנרנירלפני
ת מכל אשד הדשן  עראשר שם ר.יה חתפוח באמצעות יאהף חכזבת פחיו

)הדשן עפ«ק הזחע לערחק קוריס •ש ( :נספכהר הכהגים •הסייוואוחו

כ יג א עמי׳כ

 ל׳ ע נ נ שס
ר ו רמ׳נ׳ח

ה נ תמיל

ערסח

 '1 ל •חא
׳I 1 וקרא

'1 ד' יחא

נ נ עיזיל

עעזר הארבעה הפרק

JייPרJP
פד

.פככער

פה
צע;מינ

לנחש׳ שירוע

ם מן ר הכלאי ט חו ^ ר ש ם י ת ב ו א נ ב מז ה
ת תו ח  כיסוי כמעשיה דעשירש המזבח לעבודת שמת היו הנקראו׳כגרפות הגחשת מ

• הפככתר בתוך ויתנוהו הרשין את הפזכח מן יוציאו ר.קדרהובהן
 מוכן הפככתי אותן יקראו ><שר הגדולות הסירות היו מזבח של הנחשית ככלי 0ג

 שני ועל ר&זנח על יתרבח כאשר שמה יתנו הכהנים אשר הדשן את בו להוציא
ס לאחוז קבדןית נחשת שרשרות שתי היו צריו ח  יורידורלזו המזבח מן כ^יושר הכהנים כ
 שלא כדי מלמעלן אוחזבריז השני שהכהן ואחר־ו כשירר הכהןמלמטן כה שמושך אחת

:לארץ ותשתפך תתגלגל
J ש נחשת המזלגות היו שם ם ^ ש  יהפכו בהן ^■נשוי צינורות הנקריאוז־ת העונים מ

ס S• ^»שר לבעבור המזבח על האש על השורף הזבחים בשר את הכחגי 3 rn 
ס במהרה שמה ג ם ומן הסירות מן הנשר ארח להוציז<ע מהם ישתמשו ו  כאשר הדורי

;שמה שהיו המבשלים בבתי בהמה אותו יבשלו
ם יבשלו אשר ודורינחשת סירות מזומנות כן .היו.גס שסה ח ם כ  ל ל5 '’ל*הכ נשר ^יזת הכהני

^ אשר חסנשלים כבתי הקרננות ;לג
גם 5׳ ג כ ח

רשי
 נ' גו ׳טלזיע
א׳ ב׳ עתיד

 ה' ה' תחיל
'J שתזעכז

 ב' ג' תמיד
ב׳יג1שמו׳ א'



ס־פו*
 J fכ שמיי;
כ׳ יל וכריה

גם

ם ׳5 ׳7 סיכה ביו

ונתים
עמיד
סיטה
דמנס

 הנהנים בהם יקבלו אשר ממורט הנחשת מזרקי שמה היו המזבח מלאכת מכלי
:המזבח של קרנו' ארבעה על ממנו כן אחרי להזזת יקריבו הזבחי׳אשר רם את

תניםהכהדםעל השכמני ס ענפים כניב המזבח יסור שלהנהיונו לי רו  שד־י ג
 )שמטה של לסימן ייס באוע; עישיס היו הזה הדבר ( מרביות הנקראים .ערבה

a׳ ׳ L המזבח; על אחת אמה שיעור נוטים וראשיהן אמות עשר אחר מגובה היו ואלה
רן י יי־יי'י ק הנזב' הבבש ובין בינו נארץ נתונה הנכף מחתת היתה המזבח מן מערבי ררומי ל

 מזבח על אשר הקטרת ממערכת הכהניסאתנחליהאש ניז יתנו אשר לבעכור
 האש את יוליכו ובח הקטנה זהב של למחתה ממנה אותם יערו ואחר יוקרת חיתה העילה

;שמה שהיה הזהב מזבח על חכמים קטווית את לו^טיר ההיכל תוך
ם קו  למזרחו נתון שמה היח )הדשן ניע אצלם נקרא ( חלו^בארץ כיסימו מבליע מ

^  ממנו רחוק טפחים שלעזח ^ומנם אמור־ו עשר מרנליו ורחוק המזבח כבש ש
 במועדו קרבןהתמיר את להקריב יתחילו אשר הכהגיםקורם השחר לעת הימים כל ואצלו
 ירשנו למען זבחים של המערכה מן הפנימיז המאוכלות מן אש גחלי מלאה מחתה ישימו
 וגם הקטורת מזבח של ורישונו שבהיכל חמנורה רישץ את מעזליכים היו שם וגם שמה

:חוצה ישליכו העוף מקרבן אשר כל את שמח ישליכו

ק ר שה הפ מ עשר הח
p נתזנים עזהיו הדברים p הרחמי ומיד W מזבח

*I׳’® / ם ’׳ תי י שלחנו׳היי ש צ ח מ ם^ןד מזנה 4ש’הדרוס ש שזני  מן הסקרני אנגסם
י/ ®’”י ר ’י הנזנ ש חי הננ סף א שד־'נ

 המספר ותשעי' שלשה בו יניחו ביומו יום מרי אשר י־ י יי־״יי*
ס לשרת זהב וכלי כסף כלי  קרנן ארת ב

 שלחן נקרא שיעז של במוערוואחד התמיר
 אצל איברי אח עליו ישימו אשר רכר ״החלכי׳על

 אחר יקרינו אשר החלבי׳ ואת התמיר קרבן
 על הלוים ישירו לעע ככף הצוצרוע בשעי :המזנה U משם נכוני׳להעלו׳אותם היותם

ך י־" מילית־ עע כמועד! העמיד קרבן על דוכנם עשר שנים הירים לו אשר נחשת כיו סל  ע
ס קבוע הירח י ל ^ ל’עת נ' עמיד ;המינט על יעשה היין ניסוך אסר הררוסי הצר מן ג ו'

ס יחד ממנו ירחצו לבעכור למזבח p רמבס ה רי  שנילהריק ניע בננין משרע היה הוה הכיור י
עשר השנים הכהנים ילי על יטל אשר כהנים עשר העיניס ורגליהם

 לענניע אולי העמיד קרבן העזכקיסבתלאכ׳ הימים: כל התמיד קרבן את ישרתזבקזדטז ,,
: בהמה לכהנים לרטצה המי׳ מהם המריתי' הנסשע ים עטע נעוני׳ שהיו בחר עשר השני' פיוע ,׳

פז
טורקים

פח
מורנית

פט
 הכסף מסעע
הדשן לעחת׳

ע
הדשן ניע

שלקנות שעי
הב״הה

 צ*ב כנבד היה הכלים מן הזה
 קבי בנבואע שנמנאו אזעיזע
 :הנכיאיס ומלאכי וכריה
 היו עמודים על הוה השלסן

ם עומדים שם לעקוע כהנים «י

עטעיסהנטשעהמריקי נעוני שהיו בקר -------- ,
^ j ׳,jל ׳ צ  הכיור את בו יקשרו אשר חבל עס נולה היח ולו בעזר׳ בור מיוסר היה הוה הכיור א

0בכללילהרטביעוהוכמיםאשרשמו־חלבעבורל>י*יפסלובלינהשארהמ־ ק׳
ס מלא הבוקר לעת ואחריקחואזתומשם ההוא ביום ס נשארו אשר  הבור חייסמתוך מי

;הנזכרים ורגליהכהנים במקוסולרחיצתידי רתנוהושמה
אמת

. צב
 כ בי הכיור

דדים

״צג
המוככי

 ט ה׳ פסקים
עמיד



צד
אמתהמים

צה

יט הבית בנץ מצורת
 ל ׳Tv(<J T ה-ח :) pלpה ת!ה ט״ן כסימן דכרנו כבר הזה למעין מעץעיטם(מן אשר חמים

ס שי;ר מפתן נובעדוצאסתחרח ^י  י׳ ה׳ ימא דרומי קרן עד לעזדד־ז הדדוכז' הצד מן הולך היה ד
 ב׳ ד׳ שקלים הצינורודת דרך ורשם שמה שהיתה שית הנקיאת למחילה ויגיעעדץ המזבח מן מעדני

 קדמיטייב כ^י־זשריבתמו יתפשטוכעזדה הזאת האמת מן אשר קדרוןובסים לנחל יצא לארץ תחת
 ל ח פין ייש ריבוי אורות על דמיהקי־בנות שמה כרבות העזרה הנהנים ירחצו הנזכרת המחילה פי את

הה הביקייבו: אשר הזבחים
^ ^יי־’ ה א לעע אמז המלך בחצזע הזסר הזה האהל לעןרד־ז דהדרומי לצר הנרתק ח

̂ ’ r אשר המכונית החסנרזת קנן אשר אורורת על העובת מוסך נקרא
 ונס מעליהם הכיזר זיסר שלחה המלך עשה ככר אשר הכהנים צלו תחת יסתופפו אשר

 נקר הי׳ב תעל הנקשת ים היריד אשר לעת כל־־יו הערת«ייושר מן בקורש עכרו שבועם
;נכין היה עליהם אשי־ ׳־ >»תשר התמיד מקרבן שברת כיום עכורתם

̂יתי עד לבקי כו אשר השנת מוצ ס ל ה ; לבתיהם ל
ה0ח כיוחת  לט '1 מלכי׳א' ,—עשו כקודש לשררת אשר ממויט מנחשת המוצקות הכיורות העשרה מן ש
̂זרח הדרומי מצר הנחשת מכונות על נתינים שמה הזו שלמה המלך הנקשת קדמיניית לפני לי

נ' יישיפיןת׳ הנ״הה ירירזוהכהני' בהמה היו המי׳אעזר ומן חבית
 ואת ידיהם הכהני׳את ירחני אקר• לשון הקרבנותאשיג מכל הכרעים ואת הקרב את

שלו: והכשר יקריבו שינ ונם לשרת יביאו אשר לעת רגליהם מנלהזכחים
ס יסהנקשת על רל״נג שמהאתהקרבוכו׳: ירתצו מכתף נתון היה המוצק הנחשת *ים ג

 ל א' מלכים הוא ורגליהם הכהנים ידי רקיצת אופן ומן נגב ממול קדמת לעזר׳ הימנית
ט מי על רדיק שמאלי ויד יחינו רגל ע״ג יחינו •ד לשים ה»<פרץ על יריקו ממנו אשר החיים ה
ק וכשהוא ומקדש ושותה שמאלי רגל גב־ על רגליהם וארת ידיהם ארת הנהגים ירחצו ר' ב׳ *ה7 רי

השופי ראש עד ורגלי הפרק עד ידורותז :לשרת שמה יבואו כאשר
)יכו׳ לשרת יבואו אשל־ לעת שמה הכלניס יסבלו ל׳א ( ;בל״עז פולפא הנקרא ;

שה הפרק ש עשר ה
סזבח של הצפוני הצד מן נתונים שהיו הדברים p _צח

ד”'” צ ל ^ ״  ה ג׳ מידות ירתנו ^תשר באיץ קבועות ברזל טבעות ועשרים ארבע היו המזבח מן הצפוני ״
א' וה הקשת כמעשה מעסזהם הטבעורת ואלה ישחטו אשר הנהמות צוארי את שמה

ט טבעות משעז טור כד־* לדרום הצפק רן טורים בארבעה ונחלקים מנ א' ד' תמיד היאשוןמהמר־ן א
ה' א' רחב׳ק׳ לרוחב אמית איכעועשריכש יכילו כל־־ים ובין אמות שמונה לשיעור המזבח ק רחוק היה
ק' ה' סוכה משמרות הארכעועשרים מן אחת לכל משמשת היתה האלה הטבעות מן אחת וכל

ט בקודש: ישרתו אשר ים כהנ צ
ה שלקנו׳ השתנ׳ נ מו ש ה׳ מידית הג״הה מאורך שיש של ״השילחנות ה ג'

ד' '1 שקלים לשלקנןע לעשות יכולת שהיה פי על אף א'ורחב כל וחצי אחת אמה
כ' ד' תמיד לעשועס רצו והכ של או כסף של האלה שמה היו אחת אמת וגובה וחצי אחת אמה

:הכפר את עליהם לקרר כדי שיש אבני של של הצפוני הסכעו׳הגזכרו׳לצר קכועי׳אצל
מזכח



 ה' 'f• ׳pימב'
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ה׳ ׳6 ׳P רעב׳
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 ה' 'P 6 רמג׳
n r p 'א' ה

pלpו)^J
יא ׳r יוסיפץ

 לש '1 יילכי׳א'
 קדמיכית

ב׳ ׳P ייכישין

nsa ע.*ני
ם מזבח קו  nx1 הקרב את הנהנים ירחצו הליהם אמית שייןירעה־ונה רוחב4 יכי^ אשר ב

̂יבחים ככל הכרי;ים  את 0י<ליה ידחו וגם שזכשלו הקרנטת ככל והנשר יקריבו אשר ו
ם הי;ולה את ישחטו אשר הכלים :והזנת נ

ה ג מו ש  0<י קנו כן גם היו הננכש אותם קוויאים הת זה בי^ור הקטני׳אשר עכורים ה
 nfNi שר רכיעק הנזנרותועליהם חשדחנות .אצל כזבח של הצפוני לצר

הז איש שלה קבועים עונקדתרת שורות ושליש רביעאחרנתקעלכד־*אחר חי א ^י  מ
:גדלו לפי ושפל גבוה דaא כל ישיל״כו אשר הקרננות כהם לתלות

ת של־* הצפוני לצר הוא קנד;גם היה גרחכו אכותוחצי עשר כשנים הכםכחים בי
 סשי^ןד אשית השכונה תכלגה שלו ובכותל הגזכר־ס העכורים ‘>יזצד־ כזבח

;הנזכרות השלחנות לשכונה
O pD H בין כתבי• שמה היה לדרום הצפק כן שיכונ׳אםו'כרוחב שיעוד של הכופנח 

 ושלשיים מאה האכות יכלו בו אשד לעזרה הצטני הכותל ובין הכטבחי׳ בית
רתהכד.נ*ם:5וחמשנזרותבי

ת ו א ס  קיננותיה' את כאש הצורך לעת הכהני׳ בהם נתזגי׳בעזר׳לשבת שכה היו בדיל כ
לזד: ליגלנינייג נעור׳לא רשח.ל«ע ניתן שלא מפני לזה עעס מצאת• לא :יקריבו

ת ח ז כי  שלכדה המלך עפזדה לשרת אסר הזשרה פן הנשאחס ההסשה ה
 הבירה לפני להזרדה הצפוני כצד הנחשרת כנונות על שמה היונחונים

אירחצוהכהגים היונהכה אשד ובכיס * ל  לשלייה יבזאז נאשר ורנליהס ידיהם הכשיס ה־תצז (
)׳ זכו לקרב אע שפה ירימו שם ס ואת הליןייב אח :  יקרינו <שר4 הקייינגות ‘כבד־ חכרעי

:שיבשלו חזבחים ככל והכשר

.. יי הננסי שתולי

קא
הלזענמי' נית

 מופנה מקוםקב
אמו' במזג של
ג * I ק

נדצ כפאות
קמשהכיור»קד

הנחושת

ק ר פ שבעהה עשר ה
קח מזביי  in? המערבי p

'Ilf קינ-ן הל’מ ה 'י  ruraSi 0 « . '^ ג' ק' ם ם ו ק מ ץ הנכיא ה ר1ה* נ
1- - נק1ולס הליקלש אל לרגלים עזאהבשלש׳ ים’רדשר̂> זעשריס שתים שיער לו  1• כ..^ _ ........................... _ *ואל

לנוא חותר לקס היה כ• אף ̂ ראה ואורך למערב המזרח כן לרוחב אמות יי •קזקחלק׳
 לשכור רשות להם ^;נהניסלאגיתן כשורש וד־־*צר לדרום זשדיי^שיסוחסשכןר־זצפץ

:ההיכל אולם לנד והלאה למינק מן ה^הן לאידיהו אחז וסלך צוח ככנז הצפ:ני
 פל»<«פר תנלת לקראת כלכתו מדמשק תבניתו את אליו שלח אשר הכזנח את שם לתת
א הנביא ויואל אשור •סלך  שלח הארבה>»משר דגר ^ לזעוק ליאכףשסה לכהדם ^
ם הכשר־. סנרה הנביא יחזקאל ושמח ההיא נעת ה׳ -נהם  ויתחוריהם היו אשד איש תגרי

:לשמש משתוזוש וחמה קהכה ופניהם ה' לבית

עעד השבלונה הפרק
p סביב סביב לעזרה א?-ר הלשטת , n
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הסריס

קז
המהפכה

א , קי אנן ביע 3

ב ,, ?yp ipp j'jl

ב הבית בנץ כצורת .

̂ירה הדזרחי נתינ׳לצד שב היתה נודמית אחת לשכה  הי^ליוןחנזכר ך1העןי דיכין לי־
מיוחרו׳ אחרות ינתיכ׳רשכו נקראת ה7ה*< הכדיניש ״גנחה דשגת כשם אשר

̂ת כז־זם לנהנים ללבוש  אותם ויתנו ב-בגד־הס אותם הזכפשיט־ם ושדדש כהונתם כגדי ><
^ תשיגשושש כחלונזה ככשפד  הארב׳;ו^שריס מן אחת לכד־' אי־כעחלונות שפת ש

 כתוב היה ח>לה המשמרות מן אחת כל של ושם בקודש ישרתו אשר נהנים של נושסרות
rח החלונות האייכע ק אחד כל מל ארבעחדוגותיו על r שרתיו הכגריכש מן המין כתוב 

 שעל כאופן הצורך לעת המלביש הכהן של רעתו רתילכל סיןירנץ יהז שלא כדי שפה
 כתנות כתוב היה שגי חלון ועל שסח המכנבי׳חז שכל לפי ככנסי' כתוב היה חלקאחד

ל ל אבנטים השלישי ת ע מ כי הג׳הה :כצנפו׳ הי
 גיעשני שגומן האקרין היה הוה האיש לשכה הנוכרהיתה השעי• שד^ לצד

הכהוכ׳ עליושמירעננדי מוטל היה לשכת נקייאת פגיכירח אחרת
r שכח אשר עלאירות עושיחבירתץ n מעליה׳ימשס ילפש׳טא<ע׳ וללבושאוע׳לנמי 

r נקראת ה:לת כנחת את מחבת על חכהגש ןשים1♦ h המלביש פ:קס לשכת הלשכה: 
חל הכהן אשר  פקריב היח ניופו יום סר• הנ

ב ופחצי.תה בבקי־ פחציתח . עי :התורהוהפצוח פי על נ
י״א ( רש הח השער אצר קך:מה פנימית אחרה ה לשב היתה לעזייה המרה• לצד

 כרוך קרא כו אשר צפן כן דשכ׳נמריה היא תאת )הנקשע שע*י נן הנקל׳אתד
 כבל: מלך ד<דול המלך ירי על •רושלס העיר חרבן נבואה ה*ןם נגד הנביא ירמיהו כמצות

ת היתח לעזרה המזרחי לצד • קבועה  ירוצו ה• בית מבוא אשר הברים סלך נתן ^נינ
a פרי עתה בכוכש או בכרבבות הנעל עוכרי v לחשתחורת כבקר כיומו 

ר כאור כצאתו לשכש שמר-. . ק : pהא על ה
ל צ ^ של ןr̂ל’ה השעי א ג  לשכר־ן היתד־. מהם^) שער כן אקדי נקרא אשר (י׳א כ

ה אשר חכהפכת בית נקראת קבועה אחררת  שמוארת צרקיהו המלך כימי נ
:הכהן אימר כן נקראפשיחור אחר שקר נביא רכר על במשמרת ירמיהו .

 ש?־* בנינה וכל לעזרה צפוני מזרחי לקרן קכמה שכה היר.ה פנימית אחרת ל^זכה
 כהר הפרה את השורף הכהן ונוז אכן בית לשכת נקייאת חיר״ה כן ועל אני

 ימים,רצופים שכעת •ושב שמה היה )p3p? מזל השביעי כפיהן פוכר כאשרככר ( חסשחח
:בן אהרי עכורמהפרה ולעכור כה דיטהר כרי ולירח מכס

D| דרום לצד פינים פגיה אשר מאור ומפואר' גרזלה לשכה ל^ר׳רדת' הצפתי הצד 
 החיצונות הלשכות יכילו המקו׳אשר כל ורחב'יכיל כיפה בנדה הלשכ׳הזאת וכל

 החיצוני וחציה לקודש נחשב הינןרה לצר אשר הפנימי שחציה כאופן •חר הפניממת ובם
 ועל הכית הנהני'לשמור גבוניב T3n היו הזאת זנדשנה למל נחשב הכית הר לצד אשר

 שמח המדורו׳אשר אורות על הח הכקד נית לשכת או משמר'הבית לשכת הית׳נקרא' כן
שנו׳ לשכ׳זאתמץפרות ריכהני׳וכר׳פינותשל לננדם עשי'להתחכם ו’וע׳הTכלשכ'  ד׳ל
muop לצר החיצוני לקרן הלשב' כי ע^ורת מעיה שכיס אשר כקיטונו׳פתוחו׳לטי־קלין

מזרה

 יס דד 1\ת;ק־
' ה' ממיל  נ

 3ע נדטינורה
א׳ ה׳ יס3פרן

 ד׳ א' הידוע
ה' א' ק' רמב'

נ3 ירמיה

 ב הלכים
י׳א כ*נ

נ' כ׳ ירמיה

 א׳ ג' פלה•
 פרה רמ״בם
'j כ׳ אדומה

 א׳ה׳ל; מידו'
 רמב׳לאה׳וח

 ג' ״נמידג'
 ה' ב ערכין

 מלממוע
 י׳ו ב׳ יוסיפו׳

 הככיאוש ספר
 ל' ה' שקליס
 יל■ א׳ מידוע

א׳ א' עמיד



סג^ר

. .̂ הי* הי־ מזבח אבני *^שבת נקרארת חיתו־ז מדח
)גבכיןביינשני (יהיזבן  ב״כצשכינ ^6רpג ינהיינה6הו הלשבה רqבע :

שמק הזלכיס שהי( מפני הקזינממ nm החשמינאיס גנזו שמרת *שר4
 אינ ל( השינמוינ(כשנזינכיס על הממונה צל6 מל־ייכי אותם שקצו אשר לעת המזבח אבד

 להס נותן היה הצרינים הנסכים נפי המעות י;לץ הקריבו אשר זכתיח׳המתועגים עס יון
:הנסכים על הממונה אצל להוליכם הקוינמות והלשכות ״ רמה ביר למקדש באו נאשר

 עלדבר הפנים לחם עןשי לשכת נקראת הירתרת מזרח לצד הפנימי לקרן השגידת
• העשרה הזהב שלהנו על בקודש נותנים תיו אשר הפנים לחם את עושים חיו שכזה אשר

 הטלאים בגלל הטלאיכם לשכת נקראה היתה לסערכ הפנימי לקרן השלישית והלשכה
 והכבש בבקר האחר הכבש את הימי כל כיומו יום מדי יקדיבושנים מהמה אשר התמיסי

רט ימים מארבעה מהם ששח שמה ומוכנים מבוקרים חיו ואלה הערבים נין השני  ל^ן קו
 ד מ גותגיכם היו במועדו התמיר קרבן את להקריב שנים יקחו משם אשר במם ני באופן
 שובש יקחו לא למען שמח שיכניפו ראשק הראשון כל לקחת נרי תחתיהם אחרים שנים

̂דז עליהם עבור אחר אם כי טלאים  מן והלשכה • הניחום^שמה אשר היום מן ימים ארבי
הנ״הה לשכת נקראת היתח למערב החיצוני המיין
 לוקמים גסכן היו האלה המדורויו מן יוקדורת היו שמח אשד בינבור המוקד בית

 להדליק אש בקלי הצורן לעת הכהנים הכהנים לנגרם להתחמם ״המדורות תמיד
:המובת על המערכה אש את ללשכרת ומפנימה מטבילתנם שיעלו אחר

 אחרת למחילרת ירדו דולקורת אבוקות תמיד היו כה שמה»*תשר שהיתר. במסיבה הזאת
הכחד יטבלו בו הטכיל׳אשר קבועובית כבוד של הכס בית היה ובה הניר׳ תחת חמבוע

שער העז ^ום הטבילה בית לשכת נקראת היתה כן ועל רגליהם ̂יתרת יפנו אשר אחר
:לביתם ללכת יוצאים חיו טבלו שכבר הכהנים בו אשר הבית להר עצא היה אשד מיוסר

ת לו ע  ועליהט מבית הזאת הגחלה הלשכה יקיפו הרובידים להם קורא אשר אכן מ
^ אב בית זקני ישנים היו א׳ רתכ׳ח׳ הג״הה ש

 א״ת בתי השבעה ראשי הם הומנים אלה רשוו־ו ניתן לא הכהונה יעןלפרחי כהנים
ם ,;ל •ל^^ ״ ״ ™ נ ש ץ'. »י 5־ מש״״ת ״ J, נ

״ •לחm ״•״י, הזאת חלשנח ״ ה » » נק׳ל־,אלה סייג .to• נ.עJm 0 ̂שד נ
nnn לארץסשישר »n1 ̂׳ינל־ו’ לאייו אחת  י™ ״''''״״* קי־א״

ת רנ חו׳נ ל ח״ א ה ם א ־י נא* ,קמקיש הע.יה -שפיגשויג ־■חניתונח .קל . רנז מ

״ סנלא׳־לשדשיטגשחקטשחבת " ״ י ״ י ״' ■ "“’”'”ii” ’׳
רן לש^ הטבלא את * שלשלת ותחת-ח ועו תי ^** “’י י.

ת5ישהבאשרספ״ו«״ה. I ו
״ תל.מתבהם.«גקל־וכאשיהנ^ ששהדש) ״ ״  r ’״'”'

ת הטבלא אות ב•ה1לר,רUד זמן טניון ispr,onfi-ow נ pr?m ’eovp תם א 
״ י* ׳ה7  נבליאזהסומתכס־סננב׳תענשם (ענישס S^Ji השלשלת סן המפתהוות את נטד<1 ״'

Su'A נסר וכאשר הבהןמבפניס o חיי -שוצ:7ננב ה

קיג
הי־ובידם



כא■הבית בנין סצורת

קיד
ראשיפשפשי

קטו
נפשפש שפר

קיי
תעצלמנסף

קת
השפר מנ/א

ר>יח
 ל׳השפפיס

הכס-ל עיבדי
קיט

f הניצי שפר

I ביי פצייעקבJ

:וישן עליה כסותה נתן למקומה הטבלא ואת לשלשלת המפתחות את
שי א  כתוכן שכר־! קבועיס היו הקטנות ;הלשכות0האר י;ל הנתונים הפשפשין ל

הצד וכין דש ק למקום נחשב הביתאטרה־ה מזה הפנימי הצד בין להבדיל
̂ • חול למקום נתשב היה אשד ממנו החוצוני

ל ע  דשד׳ובו יבואובו אשד הדדומיממגה הצר מן נתון היה הלשיכ׳הזאת מן אחד ש
 הזה הממונה מן ( הממונה יבוא וזשחר בי;לות הימים כל בו אשר קטן פשפש

)הראשון הקלק מן י״ט בשימן דבינז כבר שהיו אחר לי^רה אנשיו עם הפייכורת :
 אור של אבוקה מהנה אחת כל ולפני בתות לשתי נחלקים ואלה המפתחות H מוכרים

^ האולמים כתוך למזרח הולכים אלו  בתוך למי;יב הולכיכש ואלו שסה שחיו אבנים ש
 ור־זיו כביכ סביב הי;זרה כל ארת מקיפים היו הזה האופן על אשר י;ד הנזכרים האולמים
 : הצורך לעת במקומותם נבונים שמה היו אם השרת כלי כל את בורקים :

ת ו נ ו ז ח הע׳הה היו הזאת הגחלר־ן הלשכרח ב
הקצ«צר(ינ<נקפזהכהניסכןמןש?י« באלה תוקעי׳הכהני׳״כחצוצרו׳לעת

קומויז, א^ר <צינינ ^;ין«;גיינ והמועדי׳למעןיהיה השבתות בהכנס הי;רכ
 נסכןיעקפ;בחצ;צרזינ יחשלסיתקדשז• :ממעשיו העם את להשבית ולאות לעד .אן

הפלק; מזה לב בהימן נזכר כבר כאשר העמיד קרבן <לעע באויביהם מלקמה •פרכ; אשר לעע
ס ״ אקר ן לשל :ילסהשבע יצא אשר צפע יעקעזבקצוצרזע כן פ

ID יחזקני בימי שכלו זאת לשכה של החיצוני השער למבוא הכית נהר החיצוני הצד 
 שמה: שהיה העול כובח עןנדי׳עד שהיו הקנא סמל אתפסל הנעל חנבי׳שברי

ה כ ש !  הבעל עובדי שבעים יחזק^ ראה כה הנזכר השער אצל קבועה היתה אשר הי
 נלול לכל ובהמה רמש תבנית כל לפני מקטירים והסה כידו מקטרתו איש
̂ :כניב סביב הז>ות הלשכה ק־ר על מחוקים היו אשר

ר ע ש . I , , ן אחד היה יהניצרן שער הנקרא ה
p ה.פילי אלדל עצ כן נקרא אלצי לניצק שער חצר מן השערים השלשדז 
חן הש,ינ( אשד הנמיאיס האש וניצלצי וסיזשה, מהמה מעי־בי היותר לעזרה

 "i א' מילזע
ה' א' ק׳ רמב

 't א' מיללע
 ק׳א^ רמ*בס

 'pj ה
'4 א' עמיד

 'P י' במדבר
ב' אנ ד  עז

 מלקתזע
 טזיד ילסיפלן
ה' ה' סלכה

 מצשמלע
 ט' ק' יזסיפלן

 '1 ב' P רמב'
 ק' יקזקתל
שם

'S’)TP 'ע" •א

הניצל]
קכא

צשנעהקרבן

קכב
ל׳המצק

; 1 , ........... •<-״«׳״ סי’j-yo היותר ריןזיה הצפוני
 לנו P תעלן ההיכ עלן האליבים ההלא המקל לויכם מן אחת ערר־ן ובו אכפדרח במעשה

 במי ראשון ביע בקרבן שילה הפוכים הזהב הלילו׳ כל המקדש משמר את שמה ישמרו
:הרעה עפעח מצפון כמאמר כן אחרי שגי ביע בקרבן שקרה

ה לי ע  בית עליית נקראה היתה מצרדיז לאחד הנזכר השער על הקבועה ^חיצונית ה
: המקדש לילה בכל ישמרו כהונה של הרוכין ובה הניצוץ

ה כ ש ל  היעה הזאע הצשכה (הקרנן לשכת נקראת לעורר. עצמן הצר מזה החיצונית ה
)הקרבן שער אנצ מילסדע היעה אשר דבר פל אזצי השם מזה נקראע  אשד :
:הבית לשכור משמרתם על הלוים יאכפו הלילות כל נח

 רבר על המלח ביה לשכה נקראת היתה הצר מות כן גם הקבועה הפנימיזת הי!שכה
ה נותנים היו אשר כ המיבח כבש על לפזר הצריך המלח כל את כמשמר ש

ת ’^ל־ו-נאיני מליס בשוהיו יחליטו לא לשהנהניס שי הכלח יגם ונשניס הקיננו ה ה א
I 6 י  « I ןגייך

 א׳ א׳ עמיד
 א' א' עידזע

ה' א' ק' רמב'

 א'א" מיללע
ה' א' ׳P דמב׳

 :א' ל זע מיד
א' ל ל דמב׳



ספד

א׳ ס׳
j יומא  'j'

n v p א' ה 
 כ' '1 יגמיד

רמב״סק׳א׳ה'

DTP א' ה׳ 
ג' ׳J י«תא

ה' רמג׳.ק'א'

 על רמ״נס
א' ׳rי(מא

*tp p >מ״

 א' ס׳ מימי;
 ל ג׳ עמיד

 ׳J יד׳
 י*א סנהדרין

 ל יד' ב'
ה׳ א׳ דמנ׳<

קן  עו את הפרוה בית בתוך מ/'וחSו יקריבו אשר הקרבנות ואיברי המנחות ^מלוח *
ח כ עז ל בית לשכת נקראת היתה הצד מזה כן נם נתעה היתה אשר הפנימית ה

חלשכה

הלשכה

העליות

הלשכה

הבגץ

עורותם:
 הפרוה בית לשכת נקראת היתה הצד מזה כן

 הואע הלשכה נקראע שתו יעל השס מזה נקרא שהיה כידע איש שס פריה (
)הפריה כיע אשר בי;ור יבאישו ולא יפסדו לא למק הקיננו' יזירות ימלחואת בה אשר :

:שמה מונחים היו
̂ןרח עצמו הצר מזה ג״כ ר^נימי׳הקכועה  דבר על המריחין נקרא׳לשכת לי

:יקרים אשר הזבחים מכל והמעים הכרס הכהנים מדיחים היו שמה אשר
 טבילה בית נכון היה בה הפרוה בית מקום על הנתינה הצר מזח הפנימית

חל הכהן יטבול בו אשר ט ארבעו־ן קרועז במקום כפור ביום הנ מי ע  מן פ
;ההוא ביום טובל היה אשר הרומשה

ט יעזבו בהמה הצד מזה קבועות היו אשר הפנימיות הני ^ הכ ס ע חנ ל  ש
 מנורת ^זרת לאכול שמה יבואו היעזראלים ונם קרבנותם מנות את לאכול

הזבחיםאשריקריכו;
 רחצד מן קבועה היתדת תקררת מלמעלה לה אין אשר חצר כמין הפנימית
 החטאר־ת זבח את הכהנים יבשלו ובה ימה לירכתים אמנם ;ןרה’ל הצפוני
לעם: אשר והאשם

 לצד משוך היריז לעזרר־ז הדרומי לצד שמה שהיתה נרולה מלשכה המפואר
הנ״הה הגזירת לשכת ונקראת המעיב

ט לעזרההידזנחשב ורזציההפנימי מקו  מוטלעליהלעבזד הכעשהיה הכהני׳מן כל ל
ט לשום רשות ניתן ל^ת כן ועל קורש ר  כעלז׳השתר ללשב׳זאע ינזאז יזם כתקלבאזעז א

 הנורלזע שתה הליכשיסבנכדיכהזנעסלהפיל והצירה דוד בית למלכי שמהכיאם לשכת
 נזכר כנר הענזדה(כאשר יפיל מי על לדעע חול למקום נחשב היה הבית להר רחיצוני

 שיניפו אחר זנס הראשין) החלק מן י*ט בסימן שמה היו כן ועד־• בו לשבת מותר היה וכן
 מזבח של הבדיל הכבש על העמיל איברי אע ועזבעיט אחד של נרולה בנהדרי נאספים

 איעס ישליכז אשר קזדם עליה׳מלח שמה לעע יושכיט־לצר היו ותשע הששים אשיר איש
 ע״א בסימן נזכר כבר המערכ׳(כאשר אש על ולפני הנשיאה לפני זארה בלשכה ב המעיי
)החלק מזה זע״ב יושבים וכלם משנהו שהו«<ז רין בית האב  שניע׳ פעס ישיבזהכהנים ;
 ;שמע קריאע שמה לקרזע יאע ללשכה הרייני׳עומרים סופרי ועזני עגולה נורן כחצי
 הירבל איש יאחד משבעים האלה הסנהדרין ואחדעלשמ>זם הדיינים מימין אחר שמה

ט תלמידי של שורות שלש ולפניהם מי כ לזכר נמעינז קדם מימי כבר * ח
 לקחע. ה' לז צזה יען משה סל ניעדינז מעזלשהועעזריטאישההנזגים שורה כל

 יהיע זשהזא להנהיבס העס מתיך שבעיסאיש ל׳ב בפי׳ נזכר כבר הצורך(כאשר לעת לסמוך
)החלק מזה :לראש(למלן להס כ׳פתחים היו הזאת ובלשכה :

 עמיד היה העיקרי בדזלה סנהדרי י!סק ימ«<«ו אשר הבית להי החיצוני לצד אחר
הכהני׳זבימתיס ביחיסי זלחקור לבדיק אשר ממנו הפנימי לצד והשני כתוכו שסה

הסנהדרין שמדין כהן לדזןאזע׳זכל כדי שלהם לעזרה: בו יבואו
נמצא הלשנה

ג ,, כ ק
הפרזה כיע צ

החדיחין לשק

קכה
 טבילה ביע

בדזל לכהן

ט ,ק
לשעלאכילת

הקרבנזע

המבש^ בית

ח קכ
ע כ זית הב מ



כב הבז; בנץ מצורת
 שח(רים <ל(כש ימלן!!ניר;( הכהני׳ אחיז Jגדיpמ א<יג( מוציאים היו מיל פיסול איוה נימוסו נמצא

 ן אהר של נודעו שנקר נדון ואותר לאוסנת טונ יוס עושס היה פיסול נו נמצא לא ואס ומינאנל
 או מוסקנוע נו נמצא ני יען !מסדננופו נימיסו כשר שנמצא מי אך הקדשים נקדם לשרינ
 עם נקדשיס ומולק למערכה ראויים שיהיו עד אועס ומעליע' העניס נלשכע יושנ היה עוני

, ! ט כ :מותו שיענור עד אנשל! ניי; אנשי L ק
ה הגולה לשכי; כ ש ל  א' ה׳ מידוינ אשר אודות ער' לשכת־הגילה נקרא׳ הצד מזה נתוב׳ היתה אשד הפנימית ה

ה׳ א' מ׳ רהנ׳ לשתו׳הכהני' דולי׳המים היו חבל ידי בגול'ו;ל שממנו קבוע Tכ שמה היה
א׳ ׳ J מ שם את־ בני כאשר הבולה מן נש׳בס שמה כרוה העם נדיני אשר שם על הגולה לשכת והלוים(ל*א

 :כקדש ישדתו אשר כיום י־ן דשו׳לשתו' להם ניתן לא אשר דכי על )שנית: המקד׳פעם קל
ה גליליי) ל̂ש כ ש ל א׳ מידות הנזכרות הלשכות השתי אחר לעןרה הדרומי הצד מזה החיצניתהקסעה ה  ה

א׳ה׳ רמ״ב׳מ׳ הג׳הה >ימו לשיכת'העץ נקרייתרת
ה׳ ב■ P שם ניז־י' המקד׳יניח יוצ׳מן היה הגדול כשהכהן הגייול הכהן שמה כי בעבור לשכ׳פלהדרין

 עלפיהתורר־ז הימים בל תמיר יושב היה
שר קודם ושמה והמצוח  כפור יוכם יגיע ^ו

 והיה ההוא היום בודת1י סדרי כל לומר היה
ס כמשמר שסר־! יושב מ  ופרוש ולילר־ן יו

ס שבעת מאשתו מי  אורתז עליו יעבור עד י
 השער מתוך באים היו הזאת וללשכה היום

 מערבי היותי היה אשר הרלק שיער .נקרא
 היר־ן שסה ^משר לעורה הדרומי הצד מן

ח: א1ק, אל- קיונ
1&  הירתה כן גס אשר הפנימיתהלשכה 0נש־נ6נ

בית לשכת הצד מזה קבועה

 כהונתן בגדי את הזאת הלשכה
 עם והתשן לשרת הקדש אל כבואו לבש אשר
 :המצנפת עס הקדש יוד וריס!התומי׳וגס הא

 העץ לשכת נקראת הואתהיתה הלשכה
 לשער קרונה שהיתה מפני אולי

 למערכות העצים מכניסים הת שמחנה הדלק
 לתת ומגדלים תיבות שהיונה מפני המובתאן
 :גדול לכהן הכהונה נגדי את נהם ׳

 שבומן האתרוני היו ומשפתתו הזה האבטינס
 לפטם מוטל עליהם היה שני נית

יו' א' רתב׳ל הקטרת את

 א' א' חידות
א׳ א' תמיד

;אבטינס בית הזאת

ב י ה

 אנשי שמה כי בעבור לה יקראו ״אבטינס
 משלשה אחר על מיוסדת היא הזאת והלשכה הקטורת את מפטמים היו תואת המשפחה

המים שער נקרא היה אשר לעזרה הרדומים השערים

 א׳ יומא
ב' ב רמב׳ח׳

ה אנפינם ני׳ ל כ ש ^  מ״ו מ׳ יחזקאל כן גם נקראת צפון לצד ופניה השער זה מצרדי לאחד הנתונה החיצונית ה
א' א׳ מידות שר.מ' הכרעים אשר דבר על המוכח לשכ׳משמרת אז אכטינס בית לשב'

א׳ תמיד לעמוד תמיר שמה יאספו המזבח משמרת עבודת כל מוטל חיה עליהם אשר מזרעצדוק ׳ א'
^ ל רמנסח׳א/ת׳ הימים: בל משמרתם על ק

ת ה טביליי ני כ ש ל ס שער ועל לעזרה הדרומי הצר מן הקכועדז החיצונית האחרת ה מי  .ג׳ ג׳ יומא הנזכר ה
■ מ׳צ במקום י ־ ׳ י

ו!קתנות

 ונרטימר' רמכ לטבילרת כפור כיום ‘הגרוד־ לכהן חול במקום טבילה בית נכון שמה היה
א' ה' מידו ,על : ההיא כיום טובל היה אשר החמשה מן הראשונה הפיעם

על רמ״נס ממנה הדרומי קכדעו׳לצר היו סביב סביב לשרה אשר העליו' הפנימיו׳מן
א' יומא הישר^;ם וגם אתמנותקרבנותם לאכול השלחן על הכהגים ישבו לאשר  ז'
:יקריבו אשר השלמים זבח מנות את לאכול שמה יבאו

הפרק 6 ג ב ז



ם מג  ביד י
 הקוקה
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מ  «׳«' פין י

ס' / נ כ׳ ה ל

)7*pj 'ד' ב 
ס' J** גפקיה

ג ת׳ ג׳ מ « י

ק' א׳ פ׳ מב׳  י
w »p 'א׳ א

 י' ע!רא
ל' ל׳ נ^מיא

ד' ה ל* ירמיה

CD

הפרק

̂עזכח י

גם

י ר6ס נ ע

• ■עעיר התעעה ^
p ת ו כ ש ר ^ ש ס א ס ו ק תי ס מ א ו ה נ ע אי ד ו נ

a גחלת כנחררי אשר שכה חיחח חיצונית אחת r« ח ס השבת נמס נ  ונועי
לנן וחסצזח חהוויח רנרי קל שכח לרחש אסנס !נסוקךים ^̂  גקרא היה דן
:המדרש

ח שמתאשר היתר־ן חצתית אחרת לשבה טנ ^ ש ד ק ס תיו ר ש  וניוגיר מ
ה״קל) בייל מקראת הלבנה כפק הב.• היינה («את :חכטית חרר נקראת חיתח וח

ן( תי  ) הארן עצ היו«-נינ עינליה! תת א תפני ינאש!תנקתו שכי׳המלן ששה נמנא ה!ה החדר נ
ה כ ש ל ^ הלויכש יאשט שמח חק^נן לשכת הנקראת ה  הסקרש משמרת קל ר11ל

:הלילות בל
ה כ ש  נמשכר המרן תד נתן שכח אשר הנוכחת חלשס־ח כתזן שש היתח נוריצנ ל

 התצן עג צהנ-ן נלוצ יקדלתכהן ?תפוק ה1ה־ התלחת המלחמה(ננל• ״כלי את
x תאש fo ראשו על ה:«ר את ונתן לסלן העם על הק־חו וקדש ה נתוד( מאיר הרבית ;

שכחחואווחיחו-ן ותל ומתנקם אויב כפג• הצורן לקת להניןקלחסקרש  נקראות כןהל
ם: ^ הכננ ת שב ל

ח כ ש ^ ^ n v u ת נמשכר יתנו כח אער שכיח היתח ס או לי  £3נכונ*1יח* אשר חנ
שחת הצוין לקת ק ל I חנית נד

ח כ ש ש~ שסר. היתר. אהרתחצונית ^ ח נקראתל מחהי ש ר ש א תעלדני  חפחכו
ק להנדד־* חי! אשר הפחניו־ז מלאכת י;:^ חמסונר-! תסיר יושב  קודש ג

:המקרש כל שקיי *חכות ונס הקודש וב־ן ר,קרשש
ח כ ש שרנרהחת שמח חיתר. חיצונית אתית ^ ת^ה שכסהפחכו תגסקל אר קי נ

:הלילות כל ר^קרש משבית את רילוים שומדש
ה כ ס א אשר ^ישיב כן יוחנן לשכת נקיאת שכר, ה־תח נוריות אהית ^  קזיא שמח נ

 היה כי שתר. לא ומים אכל לא לחם שם ו׳שב ה כית מלפני קם כאשר הכהן
 :והמצור. התורה נגר לקחו אשר הנכריות הנשים אודות •[ל הנולד. ליiמ׳ תל מתאבל

ה כ ש  העתוני סוניה היה ו? סוטה (טוביר, לשכת נקראת שמה היתח גדולה אחרת ל
 כלי את שמח דתתן כרי אותה הרחיב הכהן ^ישיב יקן )הקןרוני ככבלט רעה

 התירוש הדגן ומקושר הלבונה!ה^לש המנחה יתגולפניכש הזאת ובלשכה הנזכר טוביהו
 .החוצה ה טיב כ־ת י כ כל את השליכו נחמיהזמצותו רבר ♦נל כן אחרי אמנם והיצהר

ה כ ש ״ אחית ל קי. שהאלה־םה״ח חנן נני לשכת נ עדל־מא- מינוז נן א ח ט  ש
י 0י,וננ- ״k רג-ח ה־ב-א ■ומ״ו נ י ר ה' נ ת לנעני n ״ן דסניחט תו .r ,r t 

ם1-קח0אביח ■ינדבנןרננ כגללם»ת לשסו׳נלז <אט לא כאשר1  כר1•שו.)לכ א-ש ת;
:ח'אלהיהם לשמוונלדנרי ר,מח0

ה כ ש  הנקראינ הלשכה ספק מבלי היינה ואפ ( הנזכרת הלשכה אצל קכוקף אחרת ^
־^דכר><פשרוז^י^°יי7נרןאתלשבתהשריכשיו שבה רדתה גי־-נהמיקל)

rhp
ת היולח כ

rלי , x\ קקתן

rhp
המנינפ לשב

קם .
r1פ^כx'9ל

קסא
לשכ׳הכרונוק

קסב
p לשכת r 
אליש•( בן

קמג
טוני? לשכינ

קפד
 ל^יננניחנן

ינדליהו גן

קמח ־
השד< ל^י(



ח ^ע&יה« כ ש ^ י
0!ו6 נן

מז ה ק כ ש ל

ח ס ק ^
x»x5i'S

a■״*״־

 והזיקנ

קנא

קנב
S7׳J5’ כהןג׳

הי&נים

I I J קנג .  I «J J J 11 I I J «

ת האיני גיהי ל׳ כו ש ק חאמר בית לחם קורא אשר שמה נקבש אחרו' ל  תלתכי נסשמר כהמ יתנו אשר י
V p* נתתיה :הקודש למשרתי דדה אשר והיצהר התירוש הדגן מן והתרומה המי;שר

̂**־׳* ה ̂^ כ ש :הלוים מי<שר את כה לתת שמה היתח מיוהדת כאלה ל
ה נ ס

ת י ו צ ץ ב ת בנ בי ג ד כ

, . :נאססיסשסהשריהכהנשוהלרם
ל ה ירת םןן:דדתו לשכת נקראת שסח היתח הנזכרת ללשכת מתחת אחרת  ה

ן  שומר לחיותו תסיר שמה שוקר ודה הנזכר סינ׳מדהו אסר רכר י;ל שלום נ
ש :ר־עףכןחמקר

̂> ׳ ג ברל־ם כז11אשרהי כי;כור שכח חיתח המת כדק לשכת נקראת אחרת
ת ה לנתולחעל׳נםיג הפקלגנר השקל(יןןתתני הככףשלסח^י חו > ׳־ החלק) נ

 םר0 חן’ )סכה עשרה סלס יזגן תחר לשון ( שגחוסתלח 0רי0י,ן! מכן העיכר איש שכל
 כן אחי כד־• כסיס שנח ‘ככד־ D*qi*a ש^אה הכסף את חזדאו וסשם שנח ‘ככל־ נפשו

^ הרגלים חשלשה )x לנךכמר־ו אותו מתראים רדו ואז )להן קודם •מיס עכר תמשה העו
J 7 תר-ד וגםלכלרשוריןאלכרקהכית:

ח כ ש ל ת י תי י *ל’ גקיאי״ הית׳שמח פניכרת א ^ L' J• r*rp< ’ י* י
שמרכלהכלים ג שכחכגי ן יי ^׳ ^י ^י הנניי ל א ה ש ל הנ מן ס ן ־יי ^ייי הק ^״׳  נו D ד׳

^ והב וכל• ככף כלי השים כל מםכיוס! מתויאשרדי ומשם □קודש ישרתו אשד ^ ^ ^  רחנונייש־ני ש
כן את הכתנש ישרתז גרס אשר כככסי ותש*רס ד J ל י ת על ** נטי^ייי התמ׳י קי

הי-*ה*י נרברת גקייאתל׳ככת אחרת
שח ש סה*תח ד;;־*iהכלי  ̂’’ח״־ ^•;הלש;ינכ״יש*יי. rxSp ואון רנ

ע שדי אואתכלכליחנםףור שמחיני שי־ ה הי̂י א ת ח/ ה ת פ bנ j יישגדלהינ׳א 
r• כל אשר n* הל אמנם שמה שדו ש״י/ גל• הנ*נ תתנה יחנרמלשרתכקרש; כגולתxה

/Jהוי^^ידי פ נ ^pע / Tי i’הJינרשפ■-סfד/לשל>c1^*/ לי^י יוםש הג/ין רכ/«נה6 הי
ת לנדק גורן גו ש־מנאו כלי של ל^ה )תו‘‘ נזמגיס היו הנ ✓/ ה«; חדlti לכלים המוגנת נ  C• מו

ת נדק עxל! ן נמל• ודמיהן אותם :הג
ס שמה ש דבר י/ל החשאים לשכת נקייאת אחרת לשכה כן נ שדהחכיר  יראי א

שחהצרקךז הככף ^מרת בחשאי שכח יתנו ת1חט  סמנו יתפרנכו לאשר למ/
טוכים: כני שהיו העניים בחשאי

ה נ ס  יביאו אשר ר,י;ם וקני של ין הלולב כמשמר יתנו שכח שם היתה אחרת לשכה א
 שבת ביום חג של הראשק יום שיחול יקרה כאשר הככזת הג בי/ייב למקדש

:שמה יביאום היום עכאותו להם אסור זה ביעור אשר
תו שבלו הכהונח בגדי את כמשמר שמה יתנו אשר מיותרת אחרת לשיכה שם 0נ ז

ה שקצים

CO

ד' ד' כונה

ת J P רמבס

ס לי;שות צואים שנעשו ה א ‘שבהיכל־ הזהב במנודוות להאיר כן אחרי פתללורת מ ה  יג כח ל
ב שס .ההוואכה כית שמחת ולמנורות

לח
יחכד גמדנד

,! 7 r • ה כ ש ל ת לתת שמה ה־תה ,אחרת , א  הסעשרמןהמעשרלכהנים: מז
קי ^ ס לשכת נקראת מזומנת אחרת לשכת שם ןי רי מ ב ס אשר בעננור ה חני כ שם יניחז ה

מיי® ;המקדש אל יניאוהיןן] אשר הננורים כל את שמה
לשכה



ם שני *ספר ק
, L-~ > p? לשב׳ . jv׳־

ה p יק במדנר כ ש כן אחרת ל ס ה5«לק הנהנים אשר שם עד הבכורות לשכת נקרא שמה היתה נ
ש אל מ;ם יביאו אשר הטהורות הבהמות בכורות כל את שמה . י״ב נקמיה ךן3ק : המקי

ה יא לא ב' ד׳ה כ ש ל׳קשלקניס ;והחלה התרומה כל את הכהנים בה יתנו אשר שמת היתה כן גם אחרת ל
ה א׳ ׳j שקליס כ ש בח יושבים היו אשר מפני השלחנים לשכת נקראת שמה היתח כן נם אחרת ל

ט העם מכל השקלים חן:אי את לקבל איר לחודש ועשרים מחמשה השלחנים , , נ ס
f נרים או ישראלים או לוים שיהיו בין אותו ממשכנץ הע הראוי הזמן בתוך יביאם שלא ומי ’ ^ r f l מייJ 

ס , :משוחררים ועברים ן ק
ה כ ש  העצים לשנינ נותניבש היו אשר רבר על הבית ברק לשכת נקראת שמח היתח כן גם אחרת ל

, ;יקדישו הי.ןם יחידי אשר חבית ברק קרשי כל את בח .
ה רמבסק׳נ׳ו כ ש  ל^׳העחפוו^ שמריז נותנים שהיו דבר י;ל העצים לשכת נקראת שמה היתה כן גם אחרת ל

,p . המקדש אל השנה כל למשך הצריכים חיענים כל במשמר :
ה כ ש ח ל לשסהקרמים את נותנים שמה היו יען התיופורת ^:זכת נקראת שמה היתה כן נם אחי . ^ I י - . י - I ̂ 7מ J ה יגק״ ג תחלואיהכחנים: להןהממונהלרפאות צריך שהיה והתרופות הרטיוות כל . ס ק

ס רק ה ל נ ק נ כ ש מלקת' משות ל שמו־ן נותנים שהיו בינבור ים החרס לשכת נקראת שמח היתח כן נם »זרת ל
ד הכהג־ם: לחלק שיעלו החרמים כל את , ס ק

ה כ ש חן משוח כהן לשכת נקראת שמח וזיתה כן נס אחרת ל מ ח ל הסגן לשנע ,1,מ
( - ו כ ק ׳ נ ״ ה :עטרתו במאולעךוד מוכנת ר ס ק

ה ^ כ ש ס על הסגן לשכת נקראת שמח היתח ן כ נם אחרת ל ̂ש• לשכיג יאחה לבדו לו שר ש י
ש; לשרת -בבואו L לי׳פר׳הא המעמד בקוד

P ‘ , ה כ ש סו לקום מוכנים שיהיו כיי יאספובדח המעמד שאנשי שמה היתה כן נם אחרת ל ק
<נים הממ לשב ;^ הממונח כרוז גביני לקול בבוקר

" ס ׳ ̂י־ ̂ ’יי שמה ג סז רצו אם שבמקדש ממונים עסזר החמשה סן אחד לכל מיוחדות לשכות היו ׳  ק
ת: , רדחואני״,! שנונהרהנ- לל-ן

,jj ת מ ש השועיי׳ לשל לאשייי^ בתים אורגות היו הבעל עובדי נשי בחסה אשר שסה היו גם אחרות ל
ט הי)’אם’זלמעןזאתבת*הקרשיקור'להם(לכעי'האלהאקריכןנהרסובמצו'המלן '7 <('ס מ כ

״י ם יל לא ב' י רי ש ע  מורא 5לשכ הנתכים הלוים תמיר ישבו בהמה חכהגים לשכות אצל הקבוען' הלשכו' ה
ס הקדש: לשוערי מנ נןי

 קע נקראת היתח לעזרה המזרחי לצר ־המיוסרת העשרים האלה הלשכות מן הלשכה
הקנימנ שנמ1 ן מ אחד שוער שמר־־. יושיב תמיד היה אשר דבר על ימנה בן קורא לשכת א עבוד?;חז

;השם מזה נקרא היה אשר המעעזרות ועל התרומות על הממונה הלוים
ת מ ש ל  י גרולר־ז סנהדרי החניותשמה להן יקראו אשר שמה שהיו ־החיצונית ה

:הבית לחרבן קודם שנח מארבעים לרין

העשרים הפרק
בתים onV אץ אשר העזרה מחלקי

החלק



 קומה תן קלק,קעא
 ’תבלי; הלחמי

לשנוי;

קעב
 מערבי' ממה
לשכוע מבלי

קעג
 הקות' מן קל׳

 ’בלי; הצפוני׳
לשנומ

M :
ה^ולם

קעח.
ההיכג יסוד

קעו
הביע פגי

כד הבית בנין מצורת
ק ל ח  ביע קצרוי; כן ונקראו עוד ממילת נ;זר הדרומי¥עזר׳(עורה החומה מן הנודע ה

)ס' תלכיסא׳ :לפנ'זשתה להתפלל בבואס ומושיע לישראל תמיד למפניסה׳עוור
 והלאה ההיכל מחצי העליוגו' הלשכות מן לשכה לו היה לא ממנה הפנימי הצר מן אשר

:לעזרה המערבי הצר מן
ל צ חומה אם כי בית שום ולא לשכה לו היה לא העזרה לחומת היה אשר המערבי ה

 הפאה לכבוד וזה ממנה הדרומי לצד לעזרה הצפוני הצר מן תכיל אשר נשגבה
:שובן היה ישראל אלהי כבור ששם ההיא

ק ל ח  ד־־יז היה '^tל ממנו הפנימי הצד מן אשר לוןזרדה הצפונית החומה סן הנודע ה
:לעזרה המעיבי הצד ־u’ והלאה ההיכל מחצי העליונות הלשכות מן לשכה

 על רד׳ק
מבז' יחיקאל

ועעזרים האחד הפרק

המעדיות

קעז
הקליפות בתי

הבית אולם נקרא המקום מן
 שש בגובה תכילנה האולם שתר אל לביא בהמה יעלו אשר תשר שנים
ברוהב; הז אמות עשרה ותשע אחת לבד־' אמה חצי בערך אמות

ל ע  על ישיתו אשר אקר העם את שמה לברן היתיס כל הכהניס יעמלו האלה המעלות (
) :יקריבו אשר התמיד קרבן איברי את המובק

ץ בנ  כד־יו. היה הבית קירות מיוסדות תליו אשר אמות ששה העזרה מקרקע העולה ה
 כן ועל קרקעהכית בעצמו הוא היה זאת בעבור אשר פנים סצד ואטום כתום
הביהה :האוטם או הכית יסור נקרא

ר קי ס אל ה ל או  האולם ורובנל ידי על הבית נבנה כאשיר לקריסה הביר־ז פני
אמות קששיס כיאס לאהיה הוה תר בגובה ״מאה היהמאמודת

̂ורב הכלה  אקריכן אמנם ברוקב אמות וששים בבובה סביב נתק המעקה‘עד־־ ><שד י
 עשה הורורום המלך במצות שנית נבנה כאשר ממא׳ועשרי' היה הגג מעל׳ עד אמנם לבית
 שלת׳ עשה אשר האולם כמדת הוה האולם את חמש הכותל ועובי לרחב אמות ומאה אמות
 :אמות תאה ומרוקב ועשרי׳ב;ובה מאמו׳מאה אמה למגרעות החיצוני הצד מן ובנוי אמות
 אמות(הנקד׳רובד) משלשה )לקוצה המביעות \מ בולס בנין הוא סרוקים ( ״וסרוחים אחת

 סביב לבירת מחוצה יקיפו ^יזשר דקירות כל כמתשה אמות ארבע מגובה העלתן והרובד
: והדתות עמודים שלבים עם בנוי היה הזה והקיר לה

תי  ההיכל צרי משני אחד לכל קבועה מהמה אחת כל אשר המפוארות הלשכות ש
ס הכית בנין ‘תד־ עןרפת אהה לקדימה הבית פני על מיוסדות היו רו  שיעור לד

שנידז הלשכה באשר אמות עשרה חמש ‘של־־  מן אמות גשרה’ חמש כן גם גליו’ עודפת ה
ה0ו אמות עשר למערב המזרח מן לרוחב תכיל האלה הלשכות מן אחת וכל הצפון ^  <ז

הב״הה הלוגו' וארבע עשרים שמה נתונים הלשכו'
 חקד בכל שהי( קלונות ?ארבע העשרים tיגיכxה במשמר הכהנים יתנו בהם אשר

הץ האלה הקליפות בתי .משכי וגסהסכיניס הקרבנות בם ישחטו >»קשר
•ס לעשר שנשמטו

שם■

 « ב קידות
 ו׳ א' רמב׳ק'

 מלקמות
 ו׳ ו׳ ן יוסיפו

 על ברנוינור׳
 ו' ב' מידות
 ו' ד׳ מידות
ד' רמב׳ק׳ א׳

 t ד׳ מידות
 רמב׳ק׳א׳ד׳ב׳

 מלכי* על רדק
 ב׳ ן׳ א

 מלקמות
 '1 יוס־פו׳ו׳

 קדמוניות
 יד סו ב׳ ק׳

'7 ב׳ ב ד״ה

 א׳ו׳ד׳ו' מידו׳
ד' א' ק' רחב׳

 מלקתות ־
 ו' ו' מסיפון

ב׳ רחב  א׳ ק'
 ת׳ ה׳ סוכה

 ;ברסינורה
יד מא יחזקאל



'I 'j  riTP'
 רמב׳ק׳א׳ד׳

 't ב׳ ק רחב׳
 ד׳ '.p שקלים
 ׳j ב' מילת

 מלימת
''t **סיפין ) 

יל מלקת;'ם«

 ׳1 א' מלכים
 וי*ב ט׳י

 קלימנית
ק׳.ל יוםיסזן

 ׳1 ׳J מילת
 ל׳ א׳ רמב׳ק׳

ק ד׳ על י
ם׳ «א׳ מלכי

 ׳j׳1 א׳ מלכי׳
 «לקת;ע
 ן׳ '1 יוהיפץ

 קלמעי׳ק׳ג׳
 ״האכק(נש7

 מלקמת
׳1 ד משיפק

̂טני ספד
 כאופן כסנה של קשמרוע וארבע לעשרים בעכוירז זנפגמו7 >מו הניצב ן מ שנשמטו
ת ׳שהיו1קל(נ שהכ״ל החליפות כתי כן ועל יקרינו אשר הקרבנות כ  הין צפון מצל הקליפו׳ נ

ונעשרי' בהמה ישקטו. הסכיני׳אשר בהם לננוו ג להם קורא
 ;שנפנמן או הניצב מן ש־שחטו הסכינים בהם לגנוו היו לרום מצל שהיו קלונוע וארבע
ה נ הנ״הה קבוע הזה האול׳היהגקיר שער ה

 אקג הורןלןס המלך הקים הוה השער על סארבעים לקריסה הכית פני :על
ט ורוחב בנובה אמות רי ע ט אמות ע מנ קול׳ עוער ומעש עשה אשר הוהב נשר . א

 יקיד* ידי על רמה משםגיל והוסר כקצן מתו .שוה גדלו פרסנתאשר אם כי כלת^דלתות
 :ורעו ע האל«ל לכבוד קנאו אשר ולה סג .עם הבוץ מן עשוי הזרז והפרוכת השער לשל
שיסופרחיט qji והנבחר משובח היותר  אמועבגוב{מרוקב מארבעים הוה .השוןר צ

שלבנין השער היא עשרים אמוע שני ותולעו־ז וארגמן תכלת זהב מרוקמים
ת במעשה נוכר כבר (כאשד חנ  הגודל מן היה מפנימה יגונו אשי ביעשני האתית הפ

)הקלק תוה וארבעים השבעה נסימן האולם שער גלולע אמנם השער וה1ש עצמו :
ב מפורש נמצא לא שלמה המלך עשה אשר מו  יעכן אף.כי כפר על הנה אועו וכרכו לא ולפיכך ב

:מפנימה ביע של עונו שלשיםכמלע ומגובה נרומב אמת מעשרים היה שגמלעו
 הבשלים אתם שברו האלה העמודים ( וביעז יכין היה שמם אשר הנחשת ודי עמ שני

)נתושעס לנבלה והוליכו  האחד אמנם • האולם שען* צדי שני על נדוסרם היו :
 ונוכה השמאלי הצד קכועמן הנקר׳כיס והשני • חש!;ר ימץ קכועלצד העז יכץ הנקרא

 אצבעו׳ ארבעה ועוביו יסוכאותו אמות עעזר שנים וקו וגזורה שמונה אמות מהמה אחר כל
 קומר־ו אסורת מחמש נחשת מוצק כותיורת שתי נתינות האלה העמודים ראש ועל נבוב

 ושושגי׳וממעל פרחים מעטיה׳מעשה הכותיות ואלה השנית הכותיית וכן האחד הכותרת
ת עם מכוסים  תלויים האלה השבכות ק אחת ובכל שרשרות או נדילים שנעה של שכס

ט טורי שני בכיב כביב  ן וב רזאחת הכותרת על תלרים טור ככדי* דמונים מאתים הרמוני
 אמורת ארבע ‘שד־ שיעיר השי;ר לאולם קייב האלה העמודים ראש ועל השנית לכותרת

:שושן מעשה מקלעות גגובח
ח ש מ  אשר )שני ביע כבנין היו האלה (קמשההקורת מילת של הגדולות ׳הקורות ח

 יתמכו למען לרוחב האולט שער ‘עך־ כושכבים הז מלהראות להם יקדאו
 אמרה שיעור השעי פני ‘ממולי־ עודפת היתח התחתונה והקורה לארץ לכלתייפול בכותל

 אשר־ז הבדר זה על יעדיפו והקורותהעלמנות השעך צריו משני צד מכל עורפת וכן אחיע
r אשר עד אחת אמה אחות' על i היה מעשהו אשר תשער זח על אולם צורת יעשו כלם 

ן י  שם נתונה לווברתת אשה וכין שושן פרח מעשה מפותחים האלה הקורות וכל ביפה ט
כקומתג: מפתים מחמשה אבנים של נדבך

r  DlpDHהוה (המקום ברוחב אמות היוזמי;שר לקריסה הבית פני על המיוסר זפנוי 
 ואמיז־ו למערב המזרח מן )ברוקב עשרה אקע מאמוע שגי ביע כבנין היה

^ לדרום הצפק מן מאודך עשרים  כביב וקירותיו אמות תשעים וגובהו הבירת רוחב פני ע
:הכית אולם נקר»<ן היה חה זהב.טהור מצופה והכל ציצים ופטורי פגעם מקלעת כביב

בתיך

קעח.
האונס ש?גר

קעט
 עמול* שני

הבקשע

 קזרו״י ה
מולה של

הניקנ אונם



כההבית בנין מצורת
קפב

הא(צס גניי

,ג5.ק(
ב׳סצחנלבאיג

קפד
גפן

קפה
פיגישרשרןלג

ה«הב
קפו

העערן^ שיגי

ך תו  ןJמ ש-שק ע״י בראשינה שוללי האלה האוצחת ח׳ בית WTiiK״ rn הזוז המקים ב
אמנם שלניה ן כ רפכעס כימי מכרי' האולם גנזי חנקייאים יופרים מ

 עצתי יהיא המלך אהא ע*י נינוכפי כן אחיי את כמשמר נותנים היו שמח אשר רנר קל
 יעריץ ן למע איס מלן הדד לכן לשליק שללם ה׳ לבית יקר כלי כל ואת הזהב ואת הככף
 מעצי( ייעלה ישראל מלן כעשא כגד המלתמה כככף מצופי האלה הבתים כל קירות אמנם

נתמפי האלה האוצרת אשר שנים אייה (אמר :מביתה מזוקק
 הדס תלן אלfלח לשליק ייאשעצמי התלן שללם יהילה מלכי אקייהן(יואש יהזשפטיהמ־ס ע*י

 שהיה העישד שלל היא לירישלס רמה כי.ל ישראל מלך מאש כסא אמריכן ירישלס מעל לסיעלה
 ככד דעזרהי יכא לכעכי אשיר פלאכרמלן לי/כלינ לשלימ המלן אקז שללם יכם ההיא כעת כס

 דלתית יהכ את יקצץ האלה האיצרית שלל תיקיה; המלן כס כן אקרי ארס מלן ישר^ינכל יילן
 השקיס למען ההיא כעת כתיכס הנמצא הכהן עס אשיר למלן ישלקס האילינ;ת יאת ה׳ היכל
 כסאס כאשר ככל מלן צכא אנשי צכאס שר יככתראדן הכסדיס ע*י שילל; יכאמרינה מעליי איתי

 ידי על כראשונה האיצרית אלה שוללי שני כית וסמן כאש ההקדש את שדפי כיריסלס רמה כיד
: המרעים צכאי אנשי יכל שיטיס ידי על שוללי למיונה31 הרשע אנטיוכיש

ם שני ה־ר־! האחר הדדבל שי;ר צררי לשני האולם תוך נתונים היו אשר שלחנות ה
 י;ל אותו שיתנו קורם לקררו הפנים לחם את ׳;ליו יניחו אשר למען שיש של

 הפנים לחם את יתנו שימה אשר זהב של והשני חוזיכל תוך נכונים היו אשר הזהב שלרונז'
:הו יורידו לא סקרזשתו אשר למק הנזכרות השלהנזת מי;ל אותו יוציאו אח׳אשר

פן הכ״הה ממשקל שימה הנפלא'היתה הזהב ג
 המלך הורידים אית כ7התנ '’היא היהכ גפן ועליה שריגיה טהור זהב כברי אלף

 נתוסף כן אמרי א׳ינס שני כ׳ת כבנין בקומת אשבליתיה עודל נוצץ זהב ופרחיה
ס כלם יחד וענכיה איש שויי ס יחידי נדכות עס האד הרכה מנפךספיר ע  : התמידי ^

 שלני הליטדאות לפי האלה ככרים האלף זאת וגפן מאוד הרבה יקרה אכן ובל תזלום
יע-ה אחת כל אוכקיית י מי סהס בלזנכות על ההיכל שער על מורלת היתה
^ ב מצופים ><(רדם ש  טראית ל יסמשיס מאות ‘חלף ותשעים לשלש׳ וקבועים טהור זדז

̂שר ^ך, לכל מאית חקעי;כ' אלסס •'כ עדן לפי ^
 ׳:ף מאית ;שלש רככית עשר לשניס ככריעלה מצופיבז ׳!סורים עד־' והם ‘הכותל- ימער
 (ארכעיס ׳ואות לשש נערן יה זבהיית דיקט׳ :השער צדי משני אח׳ טהו׳הנתוני׳לבל זהב

 רייא כקר המטכע פ״יריניש לעשרה כשימי האונקייא *פלירינש לאדכעיס אן הליטרא *פלודיניש
 :כדיוק להייתששיסרככות׳פלורינש הכן יה יבא סכיני הייס לה שיש הערך ניכליכפי
ת רו ש ר (אלהשדעריתהיהבהייככנין האולם כתקיח קבועים שמה היו גם הזהב ש

 עטרות שתי את לראות נהגה עולין הכהונה פרחי שיהיו, בדי .כיתשני)
:אלהירם ה לזברוןלפני ההיכל בוילונות התלויות הזהב

תי  ראש על הכהנים אותם שנתנו אחרי ההיכל בחלונות שמה נקכעו הזהב העטרות ש
חל כהן יהוצדק יהושעכן  יאמת כדיל כהן יהוצדק כן ׳הישע ראש על אמת ל*א (ג

לאנשי טוב לזכחן הנזכרות בחלונות אותן )תלו יכי': איתס תלי יהידה פקת יריככל כראש
:ההמה העטרות את לעשות הככף ואת הזהב את התנדנו אשר ה' נדבר *הנקובים

----- 7 ג א ז

 דהא׳כקיכט
 מלחמית

י' '1 ייכיפין

 י' א’ מנקית
 ד י שקליס
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 'p כ׳ מיסת
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 יב י שס
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עגי ספי

ועעזרים העגים הפרק
P היזכל נקרא הסקום

fn 'n  ̂(י ^y"\ ^ ב ^י הגיהה אשרלשסולתסארו-! ר
^ *השער לו יקר^מו י r יי דו מפני השס מזה *צj נקרא אזלי הזה השער הירח הג

:מיזסדיס ל*ן5 משני הנ׳פשפשי׳שהיי אמורת עשר ורוחב כמכה אמות 0;שדי’מ ̂ קדמוניות.
 Jי’fה עצי תנןין אינם האלה שמן חיטגי להסגר דלתות ארבע רבוע׳ולו מזוזה והאיל ^ ^

אפרסמון: מעצי איד מין היו אמנם השתינם אמנם *מי׳ענישמן עשויות בהמה י י ונמליימי
הורזלוס הקיסהמלן האלה הילעוע על לערעור הכותל בתהילת נתונות 'החיצונות י יי־ייייי•

 נכר משקלה היה אשר זהב של דול j מרב עוביו לכסות השער לתוך ויפתחו אמה חצי
 הקרב והור מומס ומי כפית כתוב ועליה והב קבועות פנימיות דלתות והשתים כותל של

יומת: קנויגותלסוף אמר• (לשון הכותל לסוף
)זכו' יפינמו ואלה הכותל  אחורי את לכסות הכית לתוך יפתחו ואלה אמה חצי לשיעור גם :

 כרובים ממקלעזת זיד־«ם65מי נליליכם מעשי הת האלה ^מרבעהרלתורת וכד־• הדלתות
:טהור רזב ז מצופים וכלם ציצש ופטורי ותמורות

ת ש ר ב  הילינה אותה התנדבה הזאת הנברשת על שם קבועה היתה נוצץ זהב נ
:שני בית בבנין המלכה היום בתחילת אשר השקר ה1 ׳

 מתנוצצת אש וכלפיד כ ר ונונח אור לה היה ניצוציו עליה ויגיען הארץ על השמש כזרוח
 מ»<זופק השמש עלדה ככר ^זשר הקודש למשרתי להודיע משמשת היתרז כן ועד־'

 מר־ן בםועךו התמיד קרבן ארת להכין ההיא כעת ועהנים יוכלו למען הארץ על ירועזלם
:לעשותו לר& מותר היה לא הזה לזמן שקורם

קצ^ן
הגדול שער

 י׳ ג׳ יומא
עליו רמ״נס

 אבמניל
התורה על

קפח
זזה נברשת

שון ע״ג רמט דף  פרתה על תולים חיו זהורית) של לשון (נקראת מאוד צכף;בצכעארום צמר של ל
ההי^ז בינת עונותם כפרת על ולאות לקן■ לעם תהיה לבעכוד כפור ביום ההיכל -א׳ ישע«א
!'2 מ׳ רמב׳ הסלעלאחוריו סן נרחף היה ההוא ביום המדבר אל המשתלח העזער שכאשר אורות על '

הנקי הצסר כלבנת הלשון זה ארמימזת סלבין היה אברים זנעעזהא' ה' שקלים
ת קדמוניות כ רו פ פי וגדלו המשונה הבוץ סן הוא אשר ה  זמן עליו תלוי שמה היה השער גודל' נ

שינוי הפרוכת זה על מרקם דברנז) האחרות(אשר בפרוכות הנזכרים הנוגים •3 ק' יוסיפון
:בהמה אשר המזלות צוחת זולתי מצגיהגלגלים )שני בית בבנין יובן ז? ( ן׳ <׳ ובמלממ;׳

DlpDH הנעזי גז לשבת מוכן היה אליו קרוב הזה השער לפני האולם הנודעתוךt>̂
יקריב: אשר השלסים ונח מנות את שם לאכול ה׳ לפגי 1

ש , ’ואברב^ פ ש פ הג׳הה ההיכר־' ככותל אשר הקטן ה
שני בית בבנין נפתק לא הזה הפשפש סזדת לצדהררומי נתון היה ^

מעזלם בו נכנס לא אדם ושום .. למסיבז־ז נו לבעגוריכזיימו היה רתשער ל׳ א׳ ק׳
 אשר הצפוני בפשפש משת־משיס היז אמנם לעלוות כותל של עוניו כתוך שמה שהיתה ׳3 מ״ל ימוק^

לבית: לננין הסיוסריכש רמזאים ^מד־י מ ולרדות נ׳ ד׳

קפט
לשוןשג
והוריי

הפרוכוי־לןצ

^ צ ק
רי.ו מקום

קצב
הדי פשפש

;ככיכ ההיכל̂ב יוסק קדמו
וחפשפש



fa

הה הג
 יג6 יחזקאל הנביא ראה הזה הפשפש לפני

 תבכזיב שמה שהיז הבגסל עזבלי נשי
ע/ להס שהיה מה הי/מזז איב  אח/ ההיא כ

ב ח פק זה ממגזלזיב
np)pivj1 ,;מ«ז בחלש בשנה אתי/:

כ 7 זי/ מיד
>r v f 'י נ) 

' ת׳א■ רמב  י
,(יב’נ1קדמ

דובית בנק מצורת
פוני לצד המיוסד השני פש^^צע,;, מ

 יראו יפתחוהו כאשר ממנו
>ייןצל! שמה ^זיו אחרים פתחים *י«רנ^ה

 בפני ליגנין ישרר־ו מהפה ̂■זר כל-י שר1̂
ro!0f^ בזר־! י^oיםץה לצר הפתח>!שר '

מן הראשונר־ז לתא לכז>^ נכון חית השיגן•
 השני והפתח לבית כביב בנויים היו אשר תאים ושלפוים השמונה מן חאםצי;ית השורה

 היה השלישי והפתח שמה שהיו יריהלוליכמ י/ל •,;ליה אשר היגליונה לתא בו לי;לות חיה
 הירח הפא לשמאל הרביעי והפתח החוץ מצד התאים אלו אצל המיוסד למסיבה לבו><«

:מבית דלתותיו ארבעת את לפתיח הבוקי ליגה ההיכל חון הימים כל בו לבוא
 לבי;בור היה מצדדיו הנזכ׳לאחד לפשפש קרוב יגשוי היה ההיכל בכותל אשר הח*ר

 מנית הפשפש את יפתח מפתח ובידו השחי בית עד זרועו את הכהן נו יכניס
במפתח כן ואחר

■ המלים
)עמזד כמקףסביבת סגן! ;

כתוך כבוא לעליה יעלו p וגם ולגנותם העליונים לתאים יעלרבהמה למען מיוסרים שמה
ב ח ייכיפז! ׳ ! , , י שר1הראשונה.*< השורה מן שהמה ירדובכשלתאיסהתחתייט וגם הנזכרים הפשפשים

c v p iL p , מקיק.^הנ-ת ״י1■ אסות חסז־ שפל ח־ה :
ק * י ל ח ב' ל תנכי'א׳ הה הג הנקר^א המקדש מן הראשון ה

ל א' ח' רחב' אע מנשה החלן שם הזה החקז׳ בתוך הקורש או החיצון או ה' היכל

י צ ק
f נ עמילצפיניחיג חור

• • iKs 1U1U luiu.jn j1 j אתזרד^ו jnjn ij ס ;
' ׳ י'(/' \ * היייב̂־ תיו לבוא ירצה כאשר מחוצה המנעול את יפתח שבידו השני תח

̂יייי־י דוחה בהם שהעיל׳ הסמעלזעמייסדזעאלוינ^ובסיביבבאופן (צוליס **׳V ^ וג״־
)עמזד כחקףסביבת  ח רחב ,־ץמכ׳צדדין אחר לכל ההיכל כותל הקנועי'בעובי ;

S rמעז ♦'nnnnnSt ר̂■ לרזאינזSlי5יוn וע נ1ח7ק ליה1לי יעלו דו ונם ננוחם4ו

 אמות ארבעיס ארכו היה לפני ההיכל או
 אמות ארבעים וגובה כרוחב אמות והגזרים
 מששה טהו' שיש מאבני סכי׳ככיב ובותליו

 ארזים מצלעות מצופים ואלה כרוחב אמות
ס ומפותחוות מכירת  ותמורור־ו מכרוכי
 ‘ובד־ טהור זהב מצופות וכלן ציצים ופטורי

 הקירות על משובצת מאר לחב יקית אכן
:כביב כב־ב

̂היס־ הזא־יעבזד אשר הקנאה סמל  קדתזניזע ̂ל
 ל ח יוסיפזן בשלשה למחדש שיבזאז הארץ עסי הכהנים

 ל ן׳ זבתלתמז' נ״-יי■ להכנס מוערלהס היה הרנלי׳
 אמנם ה' לפני שס להשעחזע ההיכל יגיך ההיא
 הפנים בשלחן ליגע שלא נהס מערים היי

:שחה שהיה
 שלמה עשה אשר הביע מן איני הזה הגונה

 לבד אמי' מל' אס כי היה לא הוא כי
נעבאר; חדיעיי שכל לפי הזא שני ביע מכנין שהיא הלי׳אמיע נזנה על פה שדבי־ני הסעס אמנם

: שלמה עשה אשר הניע ממדיע נסצ׳אצלני שלא מה נמרץ בפרט/׳בדיוק ז*ל חכחינז ידי על לני
ע ^ ה כניע ק  כט י׳ מלכי׳א׳ שרתיו שיש של האכנים -'jjf ברושים כצלעורת מצופה כלו היה הכית קרקעות הנ

ה צ :טהור זהב פחי מרקועי אחר צפר היה ועליהם ב^פרץ שמר. מרוצפים ק
ה סיפין נ מ  י׳ «' שס שתי הירת עבים אשר ארזים של יקנומות מקורות היה הבית זה של הסיפון כל א

י׳ ל' מידע הנ׳הה אמותו^הכוגדיותעלהכזתלים
ע נקראו ה^ה הקורות ״דלפרת בירת ונקדאורת חבית כנין לרוחב  מלחחיע שהנסר״' לפי דלפה ני
ב' ׳P יזכיפין י®’ מחוברים הי; עקרה של של אחרות קורות ה־ו האלה לקורות ומתחת

z ארזים  2. t מפני ך



שגי ספד׳
W־(<rp O’prpp( מתנקים שהיו מפני קורא אשר בי;כים מרונו;ת אמה מן ארדם  J 
: 5הק אל הקצה מן -חתב הס’להין<מונתי׳עצ וכלם קנים חצאי כמי;ש עשרות כיור להם

ם ופטורי פקעיכש מקלשת מפותחות צי  מצוידות להיותם כיור החלהנקראו הקורות צי
:מאל יפיס ומכויימ׳בציורימתתלפי יקרהלרוכמאר: אבן וכל טהור זהב ומצופי
ה ג ץ אהדת אמה הסדר זר־! על עניה אמות מחמש היה ההיכד* תקרת ה ם כ ה  ש

 השניות העצומו הקורות שהם רלפה בית ואמתים התחתונות המוזהבות הקורות
 היו ><ושר ואבנים סיד של אחת ואמה ארזים צלעות של התקרה מעוני אחת אמה ועליהן ,׳ ^

:ינה מקן קוראים !
 מחוצה רחבורת היו לבית סביב אטומים משקופים המה אשר שבהיכל הזהב חלונות ,׳T״l״

n 1 ״ n !« L י נאלכסין ־;שד.ת כנ-ת י נ פ ש אשי לראיתאח אדם -ינל שלא ו
V X, ', שי׳;,ו-,ז !פתוחות ננ-ו-ו כנ-נל רכנ-נ ריסאסות.מ-(לה:1׳;לה־ן

, , ̂ , עשרז אשר העשרה הזהב שלחטת
 7Pהאxא עשר אתל הזהב השלתנות (ל״א בקודש לשרת שלמה המלך

ם מהמה החמשה היו תוני ר משה שעשה מהמה הדרומי לצר נ כינון הו בץנ
 ם נתונ תרים ה תנות הש מן וחמשה באמצע האחרות השלחנור־ז והחמשר־! לבית אשר ׳ ׳

ץ והתמשההנש ה«ה ן השלת לימין ה‘השלחנותה^י^ד־ וכל ממנו הצפוני לצר נ' קלמוגיו׳מ ם רי  ונ
.ונו ם נעונ ס וכ ממנו השמאלי לצל ההיכל מכותל ורחוקי' הבית לאורך נתונים יי■̂  ח רמל

ומחצה: אמות שתי לשיעור
ת מלכי׳א׳ו׳כב ח י נ ד קהיי נם אשר העשרה הזהב מ ™

'י־מרורוע מהנה האתע מהן היוהחמשה שמה לשרת קלמוניוינ
ב' ק׳ סיפון נעונהנאמצה■ היא והחמשה לבירת אשר רומי1ון לצד נתונות יו

ורלם 'מייי■ ה^ייי׳^ 4וכ< ממנו הצפוני לצר האחרות מנורות יג■ א' ח' רמב׳
,כלס ממנה השמאלי לנל נעונוע הנשארוע ורחוקות הבית לאורן נתונות ה1ה> המנורות

_ 11 • נעומעוהי ומחצה: אמות שתי לשיעור ההיכל מכותל
ח י׳ א׳ מלכים ב !‘המד־ עשה «<זשר הקטוררת מז

u f תשר הצרעעכמצתו שמה «כעעפרתה ,-יי-״״,•יי׳ - ׳ -׳— מאבני היה שמה לשר שלמה -.t״.׳

 f ל תיליע
' א' ת׳ רמב' י

 ל ל א׳ מלכי׳
 חלתמוע

ן' I ן יוסיפו

קצש
העקרה עובי

ר
הביע תלןנוע

רא
הזי^ שצתנוע

רב־
הוסב מנ/רע

 ׳ ת׳א׳ג רמ״ב'
 קדתוכיןע

 כ ת' מסיפון
(׳ ל מלתמוע

 אשר במצת! הצרעע שמה !כעעפרקה
;מוען יום על ממנו סרה לא ̂ ועל ארז עץ מצופים אמנם בנד כלו שלמות

הזוז והמזכה כלו עלי טהור זהב ציפוי הארז
הינ-י ת פיונ פנ- של קוי חוונ =ני’Sנוש נ »י ל ^•נ ה , •‘ש

א ל ב ט _ 'י’*'" ה-ר׳י׳ק^יייי'^^''"' מרונית ^וגה קל אמיז נון שיש של ה ״,
״ "י■̂’ טנק״ ונח רחינל ב ו ^ י ״ ׳ ״ ״ ״ ו י ״ י י

ת »י ק, ש שוי סנ.״ םי־ ר. ם סי ה שנ״.ן ה־ינו״נ ר ש א ר פ הי.'( תוז״י מ ח ח ק םל ״ני,ני
:ה לפני הסוטות

י ל׳ ל' פ׳ fo־ ° ״ י*״י הייינ ננ־ שי ״' ל י־'ו ״ ״
שי הז״נ כפור• שני ס נחמה נ,״נים היו א די או״ ל ש ם ה־נ״י ס י א״י ^ ; ^

ב ב ס;שה

. רג
הקטר מונת

,רד
שיג של טבלא

,רה
הזל' כני שני

ממנו מזה היה
נ ״י I I I ׳  SS JMU ! ו ורי

ש קוי ש נ ש ׳ שני נין הקי י ת לפני וגם העיות איון נ אשי הפיונ
תלוי



מנל^ 3נןי/
הכותל

רז
הזכיר שעד

רח
השער פד;כ'

רט
 ק«לש מק<ס

הקדשים

“ הבית בנין פעורת
.נשי;ר שמה תלוי :

ועשרים השלשה הפרק
הקדשים קודש הנקרא הםקום סן

״ 1 הסנד^נץקורשזזקדשיכם
ק ו'0ם׳;שר־'א ה־ח הקודש (נ•! ת!נ• נננ ■ ■ ה י;ל1הנ נמקוס כ

ה ״נ חנ נ ״ ™ ™י׳ יי™ ׳)!־י■.;®תי־מינ■ ייו ץ׳ ל' ™ T ״
5 נ (הלדג )־ל״מ׳ת ק,תיל פהס ( ומאורקים המהוניים ארזים נשל-לויז ,לשויה ״1 ק׳

' •י' ‘■זד נח״ק ״ י  ׳"״” r'׳’ “יי״ייי' ™י ™נ נ
״”P נ״ינםסןהסצי,אלהק«י״הצל.,ןההאלח ״ / ״ , v tn  ™ ,  I

ם מש[י יי־ה ה י °’סני מ!וויזח'= ^י ־ ״’ נ ׳ י ’יי״ י ״ ״ W ■י' ״
שיםוהנ^ם»פהזו-זנ’(תנןורווזיפטווי ̂^ *י"™ זנ דדהודם51̂לר

ק0טהזוי ״ -ליהסיפק-לשוי -,1תלז1JלSכ ה״ ל פיזני ה ד , ת״ ל״ ,,
שת שהי תזהנמ׳ל שיז שי לנ-לנזי-בלם ס

^ר הקטירהלקזישהקיש־־־,rר ״“־י pאלר̂■ י1י '“ץ ״ > ^ ״ ד פ ד ד ' ■ פ 1לת פלל, ,״א ,b פ־ת־ים ,,,-,ל,״ . ^

: י -י א ס נ ליו ״ קי קי א ל נ ,^ ' י’”״
ן שצארחועד כיער;עהע;מע גירין שמינים

חגה הי( ס שנ הק;דש«ה הקדשים(כין קדש גין ש;ק 3ככ ע(שיס הי( הניל(ע(שנים
:הש;אכה כיע וכשממע (ב(((עדיס נחכיס סכיכ העזרה מ(מ(ע אע

,אשי האכד, .J יען שלל-ל ילונו אמזילמאזין לששים נהון לסנן צייןשי׳לן לל,ילל ,ל
='pקודשהp עפייםאמ,יללא,ין7מקוםלקודשלילאינ<ל.סא,״,ל,ע, אזין « .

ח סזוזה והאידיי שנילאסות ורוחב בלונה אמות משש היה הדניר שילי הנה שי חסי
מן דלתותיומשפי ושת• )pלPה ־״ה נ ip לסימן לנינו נלי לאלה שמן בל■ שק(

ב״ נפ״חי״ ־ "‘אי’ ל ״’° ״ ״“ י ״ י'“’ י™“״ "י ר’ ' הי1 ת י תפיונ אנ ^י מרת נפי וגוררה והננחר רטשונה הנון מן הרניו מל א
 ברונינם ונרמיל-' וארגמן מתנלרת מרקמת הואות והפרוכת ׳לליו תלויה היתת

;צי;צד;ים מששה ̂ך החלת X הה הכ -ז,-,ך-73,ק,-י ̂ן,ן I
הניית^מילרנ תי ן קנוולניונוי ״,  איל ן המ אמון שם ל.ה למקום נ

בנו, אשר לסמל במל ח־לימי או הרניר א, קורש!■,קרשים ,לקרא אותולאללימו י

שמןקצ׳למול,מלק '”י* ™,ין^-דרל״ר^רורננידנמונ ̂׳ר הנלכה (מ כגונה אמות ;ים’מרובי!וא.רנ וק-רותיו )■ . I יי > I I ה<̂ה
תנ אמות משש ח תאיז מנית מנוכים אמגם סנינ סנינ טהור שיש מאנלי נ Q נפלילו

ה ונל פתיר מויופהוהב פיצשוהכל ופטורי ותמורות מפותחיםמכרינים קו שפה!ני; אנןי
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 קדמונית
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 על ורדק רשי
 א' חי יחזקאל

 תוספת׳ יומ'
א' דסוכא

שניי ספר
הראשון כחלק ניכר נכר כאשר ( מכביב הבית קירות י;ל ולתפארת ולשם לתהלה שמה

התקדש:) מן
ל ע נרושיכם בצלעית מצופה קרקע היה בארץ שמה המרוצפיס שיש שיל לאבנים מ

:טהור זהב פחי מרקועי אחר ציפוי ועליו
ה  אמורת שיתי יכיל רחבם אשר ארזים של עצומות מקורות עשר היה הרביר כיפון הנ

 ומתחרת ררפרה בירת ונקיאים הבית בנין לרוחב הקירות על מונחות ו ה־ ואלה
 חצאי כמעש מעשיהם בעבים מרובעה אמה מן ארזים ש־ל אחרות קורות היו האלה לקורות

 מצופים וכלב ציצי□ ופטורי פקעיס ממקלעת מצוירים היזרתם ביגבור כייר ונקרא־ם קנים
: )נזכר אשר {ההיכל תקי־ת כמעשה מאור לרוב יקרה אבן וכל טהור זהב

ם ^ ההי בתקררת הנאמר הסרר כפי עביה ^מור^s מחמש היה הרביר תקררח ג  כ
) נזכר אשר ( ;

ת ■ ו נ לו ח  עשויים מבית וצרות מחוצה רחבות היו לבית סביב אטומים משקופים הזהב ה
 סביב הקיר על ופתוחים בבית לראות איש יוכל לא ושיפועלמען באלכסון

)ההיכל מן הראשון נחלק נזכר כנר ומעלה(כאשר אמות עשרים לשיעור כב± ;
 עליה אשר השתיה אכן נקראת שמה היתה בנוכה אצכעית משלש טהור שיש אבן

הה ה; קורש בתוך מונח היה הערז ארון
ס שי  יאשיהו כמצוע האלה המסמוניוינ בתוך היו זארת לאבן ומתחת למערב הקד

ארון אע הכהניס הצפינו המלך עקלקלורת באורחורח עמוקות ״מטמוניורת
ס יגנזו לעת נכוניבם נורעי ש'ל><* הני כ  ם J1 שמה שהיו האנניס לחוע שני עס העדות ה

ששלחו זJוהאר אהרן ומעה החן צנצנת הצורך: לעת העדות ארון ארת בהמה
 שנו והצלוחית ישראל לאלהי דורון הפלשתים

 :דוד מלכיכית וגס הקודש כלי כל ואת הגדולים הנהנים כו ימשחו אשר המשחה ן ם״
ם נ ס  הנזכררת האבן על מונח היה טהור זהב הכרוכים שגי עליו אשר הערות ארון א

 המלך עשה אשר הכרוכים כנפי הקדשי'תחת קורש בתוך הבית לרוחב ארכו
̂ן אשר עך לבית משוכים ובריו שלמה ̂ר על אשר לפרוכת יגיי  וירחקו נתון היה הרביר שי

:דרין כעיני עליו שיראו באופן לחוצה אותו
ם שני ̂ני שלמה המלך עשה אשר הכרובים ה  כסימן דכרנו הזהננר הדכר שמן(חן *מ׳

 קומרתו אמות עשיר אחר ‘כד־ טהור מצופיסזהב כלם היו )החלק מזה קצ*כ
 פנים ארבעה הכרוב־ם מאלה אחד ולכל כנפיו קצות ועד כנפיו מקצות ברוחב אמות ועשר

 וכנפיהכם לבית ופניהכם אחיהו לצד איש רגליהכם על עומדים והמה כנפים עשר וששיה
 כנף ניגעות בתוך אשר כנפים שהשתי באופן מעופפים כדמות למעלה פרושות העליונות

 לכרובי אשר החיצונות כנפים והשתי מלמעלה בדיו זעל הארון על סוככים ובאלה כנף̂ 
 הכנפים בשתי אמנם לצפון רבית בקיר נוגעת ואחת לדרום הבית כקיר נוגעת אחת האלה

:גויתו אחר כל יכסה לחמה פנים הארבעה מן אחר לכל אשיר התחתונות
ם *מעין שם יהי1  ^^שר )החלק תזה ת׳ו דנרנזכסימן ככר הזה המעין מן( חיים מי

והמ-כם,האלר־י• לבירת אשר הדרומי הצד מן r נוב היה עצמו מתחתקרקעהרכיר
בצאתם

רי
הדני׳ קרקע

ריא
הדניר סיפון

ריב
 העקרה עיני

הקלזנוע

ריר
השעיה אכן

דיה
העלוע אחן

ריו
וניס הכר שני

ריז
ע מעיין  נונ
הדניר מן



ריח
המן rצגצנ

ריט
אהרן מסה

רב
השמן קרן

רכא
שג הארג«

ם^יס3פ

רכב
 כנ״נ הי;איס

לביע

בה הבית בנין מצורת
 nxS לנוכח הנזכר הצד מן ילכו לארץ תחת ומשם חגב־ם כקרנ* מאור דקים היו בצאתם
 שי;ר נקי•׳ לי;זרה הרחמיים השערים משלשה אחר לשעך הגיעם ער לבית אשר הסזרח•

 תמיר וי;ונרת נובי;ת היתה ו;יטם מעין אשר חאמה מי עם המים אלה יתעיבו ושמה ועדם
 ד^זבח מן מערבי הדרומי הקרן עד ילכולחם יחד האד־^ה המים ‘כד־ כי באופן בעזרר־ן

ס נסימן נזכר כנר נאשר ( שמה שתיתה שית הנקראת למחילה )החלק חזה «צ*ה ̂נ :
ס  למען ארוןהעדורת לפני נתינה הקדשיכש כקודש היתה זכוכית של המן צנצנת ג

 הלחם נעיניהבש יראו לבענור ינסנו מכני העתידים לחדות למשמרת שמה יהיה
הוציאם: מצירים מארץ כאשר נמרכר שנה מ אבותם את האכיל ת אשר השמיימיי

ם שים קודש כתוך היה ובציצים בשקרים פורחת אהק מטח ג  ארון לפני נתון הקר
 כיאכש המזבח אל זר איש יקרב לא למען ולאות לער שם יהיה לאשר העדות
:לשרתו ה׳ בחר נו אשר הכהן אהרן מזרע

 הכהנים נו למשוח הזח המקום כתוך נתון למשמרת כן נם היה המשחה שלשמן קרן
 ככש ישרתו אשר חשרת כלי כל את ונם תר בית מלכי ונם הצורך לעת הגדולים
ש: ד ^ו

גז ר א ̂י לאלהי דורון הפלשתים שלחו אשרי שיבתוכו הזהב כלי כל עם ה  גם ה־ה ישר
:הקדשים בקודעז העדות ארק מצד שמדז נתון בן

ועעורים הארבעה הפרק
לבית סביב בטייס היו אשר התאים מן

הנ״הג «^«שדנם ת«<זים ושמנה
בזמני׳ הרכה פעמים שזללז האלה האוצרות הזהב זי־חת כמשמר ישימו

בשי׳ נזכר כנר כאשר תעפלפים כאשר ה' לבית יקי כלי בל ואת הכפף ואת
:הקלק מזה קפ׳ז היו הנזכרים האולם גנזי בתוך ישימו כן נם

 ההיכי^ לק־ר פמוך לבית כניב חברתה ‘עד־־ שיה שורות»ייז ^יזו יציי;ים בשלשד־ז בנויים
 איש יפרד וגנו האלה התאים מן אחר וכל והדרום המעיב הצפון צדדיו משלשה מחוצרח
^ מאחית  הצד הנזכרים הצדדים ומשלשה אמורת חמש ברחבה תכיל אשר חומה ירי ע
שה אמנם במספר תאימ עשר חכמ!זה והדרומייכיד־י' הצפוני ש^  נחלקים»<ןיש׳ טורים ב

 ‘־7יכ המערבי והצר תאים שלשים למספר יעלו כד־־ים ובין הטור רתאים חמשה מאחיהו
 והטור התחתונים הטורים משני אחר ‘ככד־ מיוסרים תאים עזה‘של־י כמספר תאים שמנה
 ועימנה שילשים למספר יעלו כלם שכין כאופן הנשארים תאים השנים יכיל מהמה העליון
ה מן אחד וכל תאים מ אי ת  התחתיני׳אשר התאים מן אחד וכל בגונח אמו׳ מחמש היה ה

 ובין כינס והקיר כרוחב אמו׳ מחמש כן גם היה הבית מקרקע ה׳אמות שפל היה קי־קעיתם
 אחד כל הבית לקיקע שוה קרקעתם האמצעיי׳אשד התאים אמנם ז׳אמות מרוחב הכית

 התאים אבל כרוחב אמות משש היה הבית ובין נינם והקיר אמות ששה מרוחב הוא מהמה
אבירת מחיזש וביןזזכית בינם והקד שכעאמות ברותב היה מהמה אחד ‘ב?־־ העליונים

ברוחב

 לג יו שמזת
 ד' ר)' רמכ׳ת׳
 העז׳ אנד׳על

עני קש'כ דף

 כי יז כמדבר
ד א' ח׳ רמב׳

 כז ל׳ שמות
 לט א' תלכי'

לט א' שמיאל

P ז' שס

 מידז׳ד׳נ׳זז׳חשיןשים
 ד׳ב׳ רמנ׳ק׳א

 קדמזניית
 מ׳ב' יסיפזן’

 זנמלקמית
 טז «ז׳ <׳ ('

 חלכי׳א׳ז׳הזי
 כט א׳ ד׳׳ה

ט מא יחזקאל
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עני ספר
ט התאים מתקררת הקורות ראשי ^;דיפרת אורות S*; זה ובל כרוהב רי  ינוחמו אשר הנזנ

 התחתונים התאים מן התקרה קורות ראשי עריפת יען מחוצה כביב הבית קירות כמגרעות
ט רוחב שהו>»ין אמות ששה ישתלמו בו אשר אחת אמה משיעור היה תאי  האמצעייט ה

ט אחת אמרת משיעור היר־ן האמצעיים התאים תקרת קורות ראשי ועריפת  נז אשר בן ג
 מבבף מצופים ה^ה התאים בל וקירות העלזגים התאים רוחב שיהוא אמות שבע ישתלמו

 לתא אחר פתח בהמה לבוא פתחים שלשה חיו האלה התאים מן אחר וכבל מבית מזוקק
 :גביו שעל לתא בו לעלות היה השלישי והפתח השמאל סן לתא אחר ופתח הימין מן

הג״הה קורת האלה ר«תאים מן באחר שם ויהי
̂לי יתכן ״בלי יתלו עליה אשר גרולה זהב  זהאפזד(הציץ התשן היי הכלים ש
נעיניס שהמ דזל j כהן נגדי ר6ש עם הית׳ והיא שסה שהיו עונקליות הקורש*י;״י

: הזאת נקזרה כמשמר(יגלזיס שמה שבע ומשיקלה ארז של בתוךקוררת טמונה
:ליטיא וחמשים מאות

 הצר מן הנזכרת במשיבה קבוע התאים מן העלמנה השורה מן הראשון התא פתח ויהי
 הצפוני הפשפש בפרתח נכנכו בבר אשר שמה»<זחר יבואו בו אשר לבית הצפוני

:נזכר אשר
ם עי צי ^ את יקיפו בתוכם יבואו שכאשר בעבור משיכות הנקראים אולמים או הי  ב

ם אמורת שלש ורוחב בגובה אמות מחמש היו הביתמשביב מנ ט א  כנויי
 ברוחב אמורת מחמש התאים ובין בינם והקיר הנזכרים לתאים השיורות משלשה מחוצה

 : הנזכרים הלולים לפני הרןכועים הפתחים בתוך יבוא האלה לאולמים או למשיבות והנא
ם אי ת  במקואו' בהם המטר מי יפלו לבעכור הוא ררום קבועי׳לצר היו אשר הנורעיס ה

 היו בן ועל שמה שהיו הצינורות ירי על לארין ירדו המקדש נג מעל באשך
;המים הורדת בית לשכות להם קוראים

ת פו קו מ ם ה ם הפנויי שויי הג״הה בתיך הע
 נד;ל קלקיהיהכהן מצא המלך יאשיה׳ נימי מיוכרי׳ היו הבית קיר רחב

מן כאתל ממין היכ;רה הפר אינ הצורך לעת בצנעה ישימו ל«<*שר שמה
ם שר הדברי ם ה־ו מה לסיבת ^ז  אתד כהן שני כיע וכקרנן האלה המקומות רוצי

המקומות מן א הוצ סבות בן יהושע נקרא : להעלימם הבהנים
: הרשע לפישוש נתן נפשו לכפר אשר .והב’וכל כסף כלי האלה

השלשי׳ מן הראשון התא לגג ג״ב נו יבואו כנזב׳ לבית הצפוני מצר אשר תלול
^ ̂יזשיר בקיר הנכונים הפתחים ירי על כן ואחרי הנזכרים תאים ושמנה ד ב י
ע מגג יבואו מאחיהו איש אותם :כביב הכית כל על החרן מצד ל

רכג
הזהב קורת

רכד
התא פתק

רכה
המסיבות

רכו
 הורדת בית

המים

רכן
 הקומות בנוי

לבית הביב

הצוצ פתקג^תח

 על ורדק רש•
 ק' כב ב׳ מלכי

 מלקמות
ט< ו' יוהיפון

 ק' {''מלכי׳א
' א' ק' רמב׳  י
 '1 ב' תמיד
 ג ד׳ מידות

 מלקמות
(' ו' יוהיפון
r , . ׳ י j n  ATVy/j * ץ/ין—ד 3̂ P P7p3 ה I
ח ד׳ ד׳ מילות ת פ הלול פתק יקיפו אשר אחר לעלייה נו יבואו לבית הצפוני קכועלצר היה הנזכר שכלול ה

לעלייה את

ועשרים החמשה הפרק
̂יית הבית סעל
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•העלייה

רלב
הפשפ׳ ראשי

דייג
שי/י.פי<נ;ע

Jיii■,המנדי
רלד

 לשנר* אלןן

עןר לספ אר;ולי׳
דלו

הל;ל-ס

> I רלז העליי׳ מרקע
'רלח

 העלייה סיפזן
ט ל ר

העקדה עי-כי

ף י  כלינסיע שעי
ארו של

רמא
JJה PJP9

ה יל מילוי; .
̂ ג ממנה הדרומי הצד קצה עד סביב הכית כל את י

ח1ל  : כקצהו לכית אעיר הררוסי לצד קבוע היה כתוכו שמה יבואו אשר העלייה ת
כו  ל׳ א׳ ׳P רחב׳ איי;< יעג׳ל אשר הסמל פכל אע אחו התלן שם ה;ה המקום בעון ( עלייה שד-י תו

)לאלעיס ̂ן היה טהור והב מציפה כלו 4א :  קדמונית אשר המקדש מן עגמה המרה מ
שסיגל שמה גתעיס והיו מיוסד ממנה למטה  כ' P יופיפ׳ן המשכן ממלאכדת שהיו השררת כלי כמ
 ו׳ ן ובמלחיוו' ומתריהם ואדניהם וחשוקיהם וויהם העמודים מתחלפים ממינים הפרוכות הם הלא מקדם

 ל׳ ק א ילכי עליו ;-־:שר היחשת מזבח והטבעות הכריחיס טהור זהב מצופים המשכן קרשי ויתרותם
 כב ה׳ ב׳ ל׳ה הרכריכם שאר כל ונם הקטורת את מקטירים עד־ייו ז<שר הזהב ומזגה הזבחים ישירפז

V ̂ ד עיד;ע המשכן; ממלאכת שחיו
ל' א P רמב לאורת ישמשו ואל־־יה העירייה כקרק^; שמה קבועים היו ארז של פשפשין

ק הקיישים קידש כין מבדיל א' ה' שתלים___ ־ י/קייש י
ראשי

תשתי כו  זר־זב מכרוכיןותמורות ומרוקמים והנבהי המשבח הביין מן העשויות מיו
 קוך.ש בין ‘להנדיד־י חבלת לרוחב כעלייה נתונות היו תולעת ושני וארגמן תכלת

:מאחיהו איש אמה שיעור נכדדים והמה הקודש ובין הקדשים ■
רדדwtר̂• _________ * •

 ו ג ח רעג
על רשי

j ־י.,יררי׳L 1 .....................׳ יי•■׳-׳ UM1 הקודש וכין •■הקדשים S
ת י Jj, שמרה אשר בעלייה הקדשיכמ נתקבקורש חיה עץ א

ל׳ Ĵ  ו , , • הראשונות שכי אש^.סשה העיות ./ ,• ■ . iו״ו14ד,ר̂א שניי אשי־.סשה העיות

י איזי־־״ייי״י במשכי שמה נם ויהי ״ S ’'“’י'*'' ״' ’l'*’ "™נו לא דני-ס *י׳
ד;1.נןסנהמונשנ־ (נה,ןהמקוםהוה ■ מ־-ה קו ־ «י ד ^ ל נ )1»י דניסצהנ! ; שם דלת .•!*י-ד י י / • ״ ׳־"־ ן ;

ם לי לו ק הפתוחות ארונות או ה ד U 1״ ז I , , ̂־’ב .J
ש להם מה•, •יאה ו־אלה הל,לש ״•,ל^^הה^סנ״נ-סהלקייש ׳נלש־״אל ,ל^

u״ ,נ ^ ,pה ^ל.ן ה ,ה.״,נ אם ט אומס •־^ה, ,לא ,נ״

ן מי ה ו , " " י ™ ״ ־ ״ נ ?’״ ל ^

ם ■ ' י׳חו׳■'■ אשי■‘קיקינהה-נל כמעשה טה,ר זהב ה0ל,םצ1^יסהההלישה<ה נ
ם מB3ל••הה■ה׳Iיזה•s•i ג ־ ״•דועה ,תחה^המקיייי-איזי״ כיאש,נ-ם0»ידםעג,מ^ ,ר,תpד

ל כסעש׳כ^יפוןהה טהור זהב מצופים וכרם סאמהכרוניזתבענים תחתיו אשר נ
 : תחתיו אשר ההיכל תקרת כמעשה אמות חמש מעובי היה העלייה תקרת ת

 לכעמר עלייה של כפתחה נתון היה עצומים ארז של כלונסות משתי העשוי הסלס^
:הבית לגג יעלו בו אשר .

ועשרים דוששה הפרק
p לבית אשר הגג

ס5 תנפ,לםהכל,נשי1לכ,אכת,כ,לגגהה,אאחרעל נגנהכ^תה^ח הנת,ןשם תח5ה(
:נתון היה העלייה בפתח אשר חנזכרות

ז;ל I 8 א ח

שס

 ה' ד׳ שס
ל א' ת׳ רתב'



ר ו י מ נ ת5ם ע ר ק ו ת ב י ג ז ו
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ס ירדו בו הצינורורת»<«שר פי או קכף;נקב היות לדרום הבית גג על ̂ ל יי רמנס מי ש הצינמיית פי למטח הג
ג המיוכדיםשמהמתחתיו; לצינורות ה ל׳ מיחת ס ר
ת ל3לרא״ רו נו צי ̂ושר הדרומי חצר מן הנרתונים המרזבים או ‘ ה ס ודו לבית >  הצינירת שמה מעסרי

ד . :נזכרו אשר הדרומיים לתאים למטה הגשמים ירח בתוכם לאשר ,׳ ׳ק׳3ר,ן ס ר
ה נ המעקי^ ןןן-ן3̂, מגוב״ לו מממ!^ מסביב הבית נג אד־! מעטיר היה המעקה ה

ףן :הגג ראש על יעלו לעתאשר לארץ ארם יפול לבלתי מיוסרשמה ל ^ ף
ד׳ א׳ ל מנ׳ די ר לו כצסעןל^ הנ״הה אמה מגובת שמה שחיו הזהב ה

אחת אמה מגובה מאוד חריף ברזל של טס ועל הבית גג על קבועים אחרת יל מ לברים
סביב סביב הנזכר המעקה על וקבועה ישתלמו בחנם סביב סביב דתנזכר המעקה
:וכן׳ ישתלמו בו אשר למנוע ויועילו הכית כנין אמו׳מגובה המאה

להם קורא היה כן ועל כלכלוכם אותו לטמאם הבית על ינוחו אשר לבלתי העיפות ארח ppJ,,3״
 ו׳ ז׳ מסיפון

שם
ובקלמו׳נוויל
בןגוריו׳הכל

רמו
הבית גג

עורב; כלה
ם נ מ ^ כיפה כמעעזח היה לבית אשר הגג מעשה א  ההחדיכש ומראשי מעשהו כ

 עשרים של שיעור בגובה למעלה עולה במעקה קכועןם היו *־תשר הנזכרים
;מאור ככרים פחים סרקועי טהור זהב מצופה כלו היה הזרע והגג אמורת

ועשרים השבעה הפרק
רמו ^עזי״ המערבי הצד מן

ם קו מ ד חפטי ה צ  אחור מקום המזרח מן ברוחב אמורת עשר היות*־תחר לעןרד. חמינרבי ^
ס הצפון מן וחמש ועזלשינם וממאה למערב הככורי. בית נקר^! הזה והמקוכש לררו

הערות הארון היה שם הדביר«יתשר קכעלאחורי היה אשר רכר על הכפורת בית אחורי
;הכפורת עם נתון



א
העד<^ איין

ב
אנןהשי;יה

נ
הנפןרי;

ד
ה כמד ' pj;

ה
פגיליסיי^
העחע

̂ השלישי החלק
!י מ ת ם ר ש ר ה ש ם זרת«6ח א ט כ * ד קו ב

הראשון הפרק
הערות pא מפרטי

ה נ . הי־*הי־ האבן לוחות בו אשר ,;רות’ה ארון ה
ר ןני1מי היה כאצבי;אלהים כתובי'  הקלק מן הראשון בעיקר אונן בלייבי בנ

המלאכה פרטי שכל הספר מוה השני ואמה ארכו והצי אכתים סי;שהו כל שטים
 (צלמם נדמועס נמצאים אזכיר הנה אשר מבירת וצפוי קומתו. והצי ואמה רהט וחצי

 .ז כ תרשים מעשה שעשיתי התכנית במלאכת חלקי׳מבלתי' טהור זהב פחי מרקית* ומחוץ
הפחים מתייפת אמנם חיקוי שום אן ציורים

 זהב ולוארכי;טכי;ות כניב כביב הזהב זר ראשו תל יתלה בהמה צפוי היה אשר החיצונים
^ קנותות מהי;  בנם יבואו טהור זהב המצופיכם השטים נרי שני ^תבור קצותיו שני ש

 עשר בשוה ארכו היה האלר־ן הנדים מיצני אחד וכד־• לאיכו לא הארון לרוחב שתורכם
• כתפירם תל כהנים ארנתה הצורך לתת הערות ארון ישאואת ובהם אמות

ק  השני התלק מן רי*ד כסימן דכרנז ככר ה׳את האכן מן ( השתית אבן נקראת אחת א
)?כפר מוה תלין־! אשר אצבתות שלש שיעור הארץ מן גבוהי־, שסה ה־חה :
:למערב הקדשים קודש בתוך נתין היה העדות .ארון

ח  בתוך בצמצום ונכנס מעשהו כל טהור זהב היה כפורת הנקרא העדות ארון כסר הנ
 הכפורת זה שניקצורת ועל ראשו מעל כביב הארון את המקיף הנזכר הזהב זר

 כ מנגד ו אח אל איש ופניהם רנליהם על עומרים טהור זהב הכרובים שני שם קבועים
 ^ ° ארכת כנפים עשה וששה ארכע׳פנים אחר ולכל בקומתו טפחים מעשר אחר
 ם מעופפ כדמות למעלה פורשות להנה צורח מכל העליונות הכנפים שבשתי באופן .צורה

 אחרגויתו: כל יכסח להם אשר התחתונות ובכנפים מלמעלה בדיו ועל הארון וסוככי׳על
ם ג פ I ̂ הה הכ ^זשר ה ככור דמורת מראה א

 על .רח ם הכס הזה והנפלא האלהי האש על יראה האלה הכרוכים כתוך
השיכן הענן כעזןעמזד ככפזרע עמוד בתוך אוכלת *אש כמרא׳ הכפור׳היה

 מר כמ הקזמה ניצב ישר עמזד כענניע שמה ה׳ כ><יזשר הצורך לפךית שמה השוכן ן4הע
ה נר ה זהנהכבז; זמר j; אש נעמוד זלילה הכפור': מן הכרובי׳ עיני מכין למשה ירנר

מזכח על שירד האש מעין היה •אזצי בענן
 בארי רכזצה אחע • לז נאמר; נפלאים דב^ס קמשה אשר הביע קנזכע ביזם השמים חן העזלה

 PDPP • זיבשים לפיס אזכלע רביעית • ממש בה היה שלישית • נקמה ברה שנית • המולק על
; כ*א דף יזמא ;עשן מעלה אינה ב ע

ך תו  מ־ד משה קבל אעזר העדות לוחות שני זה אצל זה שמה מונחים היזךות ארון ב
באורן אחת אמה מהמיה אחד כל וגודל כפיר אבן לכנות מאבנים מעשיהם ה'

ואמה z 8 ב ח

 י׳ כה שמזת
 קדמזניזת

 ז׳ כ׳ יזסיפ׳ן
 שם זרלבכ רש•

 על רד״ק
 ק' ק' א' מלכי'
 נ' ב' ח' רמב'

 על אכרבניל
יי כה שמזת

 אברבניל יזמא
 עב רמש לף
ד' א׳ ח' רמב׳

 יי כה שמות
 זנקיי זרשישם

 א' קלק ילקזט
זקלקב' שסח

ג י יחזקאל

 נ' יז זיקרא
 עזר׳ לשי(אלן

עליי
אברבכילע^

שמזתמ'

 יי שמזתכה
̂י׳ ה' דבריס

מלני׳א׳ק׳ע׳



 קדמיניזע
 ב׳ ק׳ יושיפין

 שמן' על רשי
 א׳ ל*ד
̂ p(פשיישי

 עלדנרי׳לנב
r»P0 לב 

 קדתןכיןי;
' ייסיפון <׳ ג

 שמתכהכב
 'j א P רייב

 יב1קלמ(ני
 ׳1 ג' ן י;כיפי
 קלק ילקוש

ש׳ס״תי• א׳

 ש׳ס״ע שם
 ו' כל ייקרא

 (' יא מנפגי;
 רייכ׳לא׳ב׳

 קלמיניע
 «׳ ׳J יזסיפין

 ן' «' יבמלקת?
 על רלבג
 כב כה שמיי;
שם ירשי

 כע כה שלית
 ה יא מנתיע

 ׳J א׳ ׳P רמב׳
 מ(ני;י;7ק

 ק׳א׳ג ייסיפין
ה׳ ב' עיייל

 ׳J א' רמלק׳
 יאכן לשי

 על עירא
כמתפהכע

!ישי7ש ספד
אמנכש השיגרון תוך הפנוי המקש שמלאים אמה חצי רנול;ר;ניה נרוחב ואמה^וחת

 אשוריו' שחורות באותדש הלוחות ז;ל חרות אלהים נאצ^נע שמה כתובים הרברים עשרת
><חד :ר%1י נכד־* וחצי דבורים חלוחוהחמנים מן אחת בכל דבורים חמשה הסדר זה על

;מיצריהם

השגי חפרק

הנה
חן ל ש הפניםמ

, ז
קל ה׳״ב.

ד וחצי ואמה רחבו ואמה ארכו אמתים מי^צהו כל השטים מעצי חש הפנים שלחן
 הס שלקן למעלדח יעלת ^ושר למסגרתו כביב זר.כ זר ולו טהור זהב מצופה קומתווכלו

 סכש סביב קליו המחובר השלחן ‘ויע־ המסנרת ‘עד־־ צוצופיכש שהיו הזהב פחי *יפרת5מי׳
 למטר־! ומחציפם מרובעיכש שעלה מחצים רנלים ארבעה שמה קנמים למסנרת ומתחת
 בדש ושני הרנלים מן העליק בחלק קבועות טהור זהב טבעות וארבע מטה כשר יגגזלים

ק הזת השלהן לאורך הנזכרות הטבעית בתוך שמח נתונים המוזחכיס מ עז אותו ישאו ל  ל
הצורךהלויםעלכתפיהם;

ם שני  עשר׳ ומנום׳באח חפול׳הנבחר מן היו השלחן נתיני׳על היו אשר חלות עסר ה
הג״הה חלקות מעשיהכם אמנם נפח

 של ביצים מ״ב שיעור יכיל העשרק וכל היצפים עיגרת כמעשה מאיר ורק;ת
הלישיאת בערן אשר (גרנבולק ״ טפהי' ששה כשיעורה *עשזרונים משני אחת

ע ויזביהשיעור חמשה ומרוחב כאורך כ צ  וכפי!ה וקצי ליעראויג שני למשקל יעלה שלמ ^
 מחמש' היה הקלויז מאלה אקע כל של המשקל כלפ« כפולו' הקצה אל הקצה מן ודפנותיה

: ממש ליסראויז אחרת. כל וצורת טפחים שנים כרום מיגלה
 היה אצבעות משבע אשר הקרנות קורא היה ולאלה באלכסון העליונות הזויות מצר מחנה
 ו^ת פנים לחם נקרא כן על שטחי׳אשר עשר משמנה החלההיתה מעשה כי כאופן גדרם

 ונסמכה המי^רכת שש כשתיסמעייכות אחיהו מעל איש הנזכר חשלחן על מונחות. החלות
 עומרי' היתדות רנלי כמין רנליהם אשר אחד כל השנש משלש זהב צניפין שנים ירי על

 ‘שד־־ קנים עשרה ארבע יעטרו לאחיהו איש ומן לכפותו ומזה מזה השלחן צרי על בארץ
 על זה בכדר הנזכרות החלות ינוחו אלה ויגל קנים חצאי פזח5כמי ה־ה מעשיהם אשר זהב
 של טהרו על מונחת היא אשד מהנה התחתונה החלה סלכר אחת חלה קנים שלשה כל

 על מונחת משאה שתככר אחרת הלה עליה שאין ביגבור אשד העליונה החלה ונם שלחן
:בלבר קנים שני

 שברה מרי אשר זכה לבונה הקומץ מלא כחם לתת חץ שמה שהיו הזהב נזיכי שנו
 השלחן מן הפנים לחכם יסירו כאשר המזכה על הכהנים יקטדו כשבתו

^ טהרו על נהוגים האלה הנזיכים ושני ההוא כיש חם לחם עליה לשום  במקש שלחן ש
ץ הנשאר ברוחב טפח־ט שני של המופנה :הנזכרות שתיהמעי־כות ג

אחר ודפוס בהמה יאפו הפנים לחם חלות את אשר הדפוסים מן ברזל רפוס שם ויהי
של

ח.בנייני

I®צי לפיסי 
פגיב9
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יא
אנןגפני
התמרה
יב

הכ<ז

̂בור אפוי היותו אתר הלחם בתוכם ישימו מאשר זהב של ס יביאוהו ל̂ב הני כ  ה
:שמה שהיו הזהב שלחות אותוז;ל לתת להיכל בהמה

:דר השליש הפרק
הזהב מסנורת

הלהה ומשקלה כלה זהב מ^^עההמנורדז !יהי ?מנירה
 יעצה שצני הליסיאית ערן לעי הכבר >יתמנכמ.מכן:זר־ז זהב ככר הירח

 רכיעיס ישלשה ליטדאזע יעשעים .לשלשה גונהרת כד־יבד אחרת מחתיכדז ומעשיה
 זארנעיס מא(ע לשש נערן ינהיזעי מלישרא מלמעלה סמזלשהאמודתומרוחכאמתיס

 פלזריניש לארכעיס א« הליסרא 'פלזריניש הפרוסים הקנים הששר־ז ר>«השי מכננר
 התעכע פליריניש לעשרה האינקייאהכשיתי שלשהקנימנורר־ז סשניזורדיה היוצאים

 הזאע הממרה כן אם יעלה כנזכר ניכלי רייא מצרוד• מגורה קני ושלשר־ן האחד סצדה
לששיסאלף׳פלןרינישבלייק: כפתוויס גניעים קבועים ה1ה> ובקנים <המכי

^ ופרחיםמשוקדים  היי ה^ה הקנים כל כ• לימד ריצה משוקדים בקנר־ז הסרר זר־ז ע
ני אשר הפנזיש מהקשת מסימנים חמשהכפתורים גביעים ארבעה האמצעי
 נהמה נכרים היי ההקשות זאלה נתמשכי הקנ̂י הששה מן אחה ובכל פרחים ושלשה

שאד' : הככף אימני אצל כנודע כשקדים אשר ופרח כפתנר שלשח־נניעיס הנ
 גניעז!- ומי:זרים שנים למכפר כל^יעלו בלן

 יקבע האלה הקנים השבעה וכראש תשעה והפרחים עשו■ אחד וכפתורים
 והשכן הפתילורת כהן יתנו שיר1>< כזיבין או נרורת שבעה הצורך לעדת המנורה המדשן
 האמצעי לנר הפוכים המנור' צרי משני שהמה הנרות הששה פיפיות אמנם בקורש לחאיר
 היר־ן מתחת הזאת המנורה ונסים נבון חיה הקז־שים קורש ששם למערב האמציני ופינו*

ל התחתון הפרח ער בגובה טפחים ושלשה רגלים ומשלשה חלול :ראינזו ש̂י
ן כ  וכד־ן וחצי אמרת מגובה המגירה בסיס לפגי שם היתהנתונה שיש מאבני אחת א

 המעלה על יניח וגם ה' לפני הנרות את להטיב הכהןבהמה לעלות מעלות שלש
:כודה1.’ה בשעת ומחתותיה שמנהומלקחיה בלי כל את עליה אשד השניה

 פתילות שבע עכם הנזכרת השניה המעלה על נתון היה כת הנקראת טהור זהב כ^י
 ו־רליק מאלה אחרת פתילה הכהן יקף בהמה אשר והמלקחית מנורה שיד־* הנרות

 ידליקו כן ואחרי שימה אשר הקטורת המזבח.ממעיבת מן מביאים היו אשיר האש מן אות
 טהור זהב של קטנה אחת כף הבוז בתוך נתון היה שמה וגם הגשארו׳ הנרות ששה את בה

 כין להדליקה ויטיכה בכה אשר נתוןהגר הנמצא ן חשמ שאר את הכהן יוציא כה אשר
הערכים: ״

 היה הנרות *יתלרז כשנעה >.<שר התזמן ש^ןר בהם לתת צלוחיות כן גם שמה ויהי [יקיק**השיין
 רחתכום צמירפרתי^ פיהם עך־* יתנו ואלה הלילות כל ביומו יזם מדי דולק

שלכהןגרול; נחותמו
הפיק

 לא כה שתיע
 קדמונית

 ז' J יוסיפ׳ן
j< ח׳ רמב''  'f' 

על רשי
 ״J ק נמדנר

 על׳ אביבכיל
לא סמתכה

כ' ה" ותא י

 כרטיניראעל
 ׳י׳יע׳ J עתיד
 ג י׳ ת' רמב׳

כהליו שעיע



 א׳ ל' שת<י;
 קדת(:י(י;

 '1 ׳J ׳(ס־פין
 על רד״ק
 כ' ('א' מלכי'
 מלק ילקוט

שס*ת א׳

 רמב׳ק׳ב׳ב'
 מלקמת
 ן' ן' *וטיעון

ד׳ ה׳ עידד

ט J שם

 על אנרנניל
ל׳ ל׳ :שיווע

ר6ס

הרביעי הפרק
הקטורת מסובה.

ה נ  רבוע רחנו ואמה ארכו אמה ודודתו מי;שהו כל שטים מעץי רדה הקטורת מזבח ה
ס קומתו ואמתים מנ H כן גכם יעדיפו >»־־פשר טהור זהב פחי מרקועי צפוי א i ’d 

 ‘יזד־ שמה ונתונורת וחלולות מרובעות קרנות ארבע ולו כביב הזהב זר שם לעשות גגו
 שטים ׳סיי ברי ושני זהב וארבעטכעות העולה מזבח של הקרנות כמעשה פינותיו •ארבע'

:הצורן לעת הלרם אותו לשאת בם נתונים
ה נ נקטר היה ^יזשר הסמים קטוררת ה

 נלסמו בלעי נקרא הצרי הס ה&ה הסמנים הירז שבהיכדיי' הזהב מזבח ‘עד־
והקלננה • אנלוחזה אוכ׳ זהצפורן מסמנים רוקח מעשה מרקחת רוקח מעונזהו

 סור • אלגו אינציכצייו וכה והלבונה • גלבאנו במכפ׳נשחקים עשר) שלשה (ל״א עשר אחד
 קציעה • שבא •מלכות של שרף מין הוא מיררא קטירו זבו לעפר דק אשד יגר ונכתשי׳היטב
 כרכום • ברד* שבולתנרד^אישפיקא • ואי1י לינו׳ המזבח קטור׳הסמי׳על את כן הכהני׳אחרי

 הקנילא הוא קליפא • קוסטו קושט • אהפרץ : הימים ‘כד־י ביומו יום מדי ובעיב בבוקר
הי  •* הסינאמומז: הוא קנמון י שלנו ־ יקראו ̂אשר טהור זהב קען־ת שם וי

 לכבד בתוגה מכבדדיו ובתוכה המזבח את בם ישרתו אשר הקערות מן )טני לה
 אחרי עד־^זזמזצח נשאר שמה חיה המוקדם הקטורת מן י«שר4 הדשן שאר ארת הכהן

 את-קטוררי! שמח להקטיר הקטורת את אחר כהן יביא כן* כחפניוואחר הדשן את הוציאו
^ מחתה כןמוכגר־ו גם הזה הטני ויע! ה׳ לפני ־הכסים  במקצוע נתונד־ז שהיתדיז כסף ‘ש
 שימר־* שורף היה ><זשר הקטורת ממעןיכת אש גחלי בה לקחת מזבח של דתמי מערבי
 המחת' מן בתוכ׳הגחלים ישליכו אשר ממנה קטנה זהב שיל אחרת מחתה שמה וגם תמיד

 הקטורת את עליד^ להקטיר שבהיכל הזהב מזבח על אותם נותנים והיו הנזכרת ככף של
:יררדוס המחתה בשולי אשר אחר

הי  להקטיר הקטורת את להיכל יביאו בהמה אשר הקערות מן שנית זהב קערת שם וי
 בזך כתוכו היה אמנם כף יקראו הזאת ולקערה שמה שהעז הזהב מזבח על אותו

ס קטורת של מאפר הפנים מלא יכיל אשר קטן מי ס זהב כסוי הזה זלבזך הס  טבעות ע
 בנד לכסוי וממעל הצורך לעת בה ויגביהוהו הקטורת את יכסו בו אשר מלמעלה נו קבחזןז

המטוטלת: קור^זין היו אשר קטן
ם  הקמר' סמני את נהם יכתשו אעזר זהב של מכתשי׳ ישרתו הקודש כלי שמתבתוך ג

‘שבהיבד־י הזחב הכוזבח ‘עדי האש על ממנו בן ^זחרי לתות לעפר רק אשר ער
:) הקלק מזה ה׳ ן בפיס נונד ככר כאשר (

החמישי הפרק
סוטה פרשת ש̂י וטבלא אהק וסטה המן מצנצנת

בתוך

יד
הקטוס מובט

טו
 עשר אחל
הקטר׳ סמני

r
הטני

ין
הנף

יח
 הזהב הכעש
הסת*׳׳ לקטר׳



יט
המן צגצני;
כ

אהרן משה

 של סנלא
vvm פרשי;

 השני מרלזי;
שעירים

כג
הכי(ר(ע

שרת לב מ^יה
ך תו שיט קודש ב  לבן אמנם גר בזרי; רדה מעשהו אער המן צנצנת נתק היה הקר

:הערות ארון לפני מונח הכרולח כעין ועינו
ם שקדיט וגס וצעיו פרחץ עם לוי לבית אהרן מטה ג  הארון לפני מונח שמה שהיו ה

רי:. לבני לאות .לרדות מ
 משביעי■ ה*ו אעזר האלה הקודש בלשון כתוב בה אשר טהור זהב טבלת היתה שם גם

:קנאה רוח ביזלה על יעמר באשר האשת את

הששי הפרק
. כפור ביום השעירים שני יתנו אשר הגורלות מן

ת  כתיב מהמת האחד על אשד טהור זהב רפים שנים היו בקודש אשר השרת כלי ך1ב
 אשד נקר׳קילפי כמקקנוז חלול ק בתוך פתונים לעזאזל כתוב השני לה׳ועל

 ב^נופן הגורלות נקראים היו ואלה יריו שתי אחת בפעם בו להבניס איש שיוכל גורלו היה
ה תורלות להפיל לשרה הגדול חכהן בבוא כפור שביום ^  שמה שהיו השעירים שני על ו
^ ויקח יריו שתי באחרי! הזה בקילפי יכניס כ ^ נורד־יירתנם מהמה אחר ב  שני ראש ע

 שבשם>ז והגורל ימינו על שתי׳שמהנתק השעיר על יתנהו שבימין הגורל השיעירי׳הגזכרי
^ יקריב אלה מיזשית בלותו ואחר שמאלו על נתון שמה שהיה השעיר על יתנהו  מזבח ע

 יעמר לעזאזל הגוו^י• ̂ז5עלה,^ אשר והשעיר לה׳ הגורל עליו שעלה חשעיר את העולה
:המדכרה אותולעןאזל לשלח ^ליו לכפר ה׳ לפני חי

השביעי הפרק
הנחשת כיורות סעשרה

 נקראו הדודים או הסירות ככד;שה שמה שהז מוצק מנחשרת מים המלאים הכ^ים
 אשר במים העולה מעשה ארת להדיח שלמה המלך עשרת הכיורות»^!שר

שת  הוסרו האלה כיורות העשרה [מכונות כהםאמנםכלכץרמהמהנתקעלמטנתנח
 :) נקושתס נכלה ונשאו הכשדיס אותם קשנרו אקרי אמנם המלן אקז כמצות מתקתיהס

 צלערת ארבע ועל־• בקומתה אמות ועזלש ארבעאמורי! ורוחב באורך מ^יתרכעאמורת
טבין ) הלותות המה אשר ( המפגרות וען^ שלבים שמה נכונים המכונה תוני  הנ
ט ועל תמורר־י• לאחיהו איש ונין וברובים בקר אריות מפותחים האלרת השלבים שלכי  ה

 >יתשר מכותרות כגובה אמה חצי הכן ד;ל בגובה אחת אמה מן מרובע כן מעשה ממעל
 ומתחות ציצים ופטורי פקעים ממקלעות מפותחת הכותרת וזאת עליה נתון הנזכר הכמר
 הכותרת את יתמכו ביריהם אשר ה^ה הציורים כחפות היו הסטנה לארכעפעמות לכיור
 >ייזופן בכעשרה נחושת אופני וארבעה סורר מעשה לרות למכונה ומתחת וממעל הנזכר

:האמה וחצי אמה האחד האופן וקומת הכרנים בכתפות שמח קבועים המרכבה

 לב יז שתות
 '1 יא כמדבר

 דף אברכניל
 עא רו

in*ת א׳ל' כ'

 כב יו כמדכר
א' ת' רמכ'

ה׳ככ כמלכי

 ש' יו ויקרא
 ש׳ כ׳ יומא
V א׳ 
J > P רתכ'

 ו'לת מלני׳א'
 קדמוניות

 כ' ק׳ מכיפון
 שמות על רשי

יח ל׳
*tprp 'כ׳ י

הפרק
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 יו 3נ ידמיה

 קדמוניזע
 ב׳ סיפיןק׳1י

 ורדה ישי
 על ורלנג
 ׳1 א׳ «לכיס

' <ה ג ׳ י ׳  כ
ה׳ J P ימב׳

למן 0*

כד Iא ילני׳

 קדמוניות
ב" ׳P יוקיפון

̂ישי מ!ר ש
השמיני הפרק
ועחשת מים.

תל . ח היה מעשהו מים ומלא מוצק מנחשת הג ו ז ^  אשר מאור גרול Tהב כ
הנ״הה ובכרם הנחשת ״ימ עלכןנקרא ־

 מעל למלן אתו לקר,כחצות לזה הים יריהכשו^תרת את רקתנים ירחצו בו שהיו
אבנים מרצפת על והושם לי״בבקר )בתוכו הכלכים לטבול עשוי ל*א (רנלידק
 ונשאו הכשדים אותו שברו כן אתרי אמנם המזבח אל בגשתם או בקרש לשרת כנואם
:לעלאתנתושתו; ׳ אמות עשר היה הזה הים גודל אמנם לשרת

 העליוגורת אמת השתי בשיעור סביב לגול טפח ולביו אמות חמש וקומה לעזפתו משפתו
 התחתינוו־ת האמורת בשלש 0>יפמנ שושן פרח כוס שפת כסלשה לחוץ ולזפתוכפולה

 הס.כבים רגקרים שורי שני זעדו )כדור כתני ומעמלו ליא ( . ז31מחכ בצורת מעשהו
: מפיהם המים ומריקים אותו

ס י נ ש פונים מהם שלשה היו ממעל■ עליהם נכון הים אשר נחשה מוצק נקר זר6ע ח
^ מזרחה בזנים ושדשד־ז פוניתימה ועזלשח נגבה פונים ושלשה צפונה כו ו

 חיים הסיס לים באים חיו שמח הקביעים הצינורות ע״י הבקר רגלי ומתץ־ ביהה אחוריהם
 )השני מןהתלק מ״ו בסימן דברנו כבר הוה המעין מן ( נובע היה רה11כי אשר עטם מעין

 הגזכר׳־ס הטורים בשנ!בש היו אשר הבקרים פיורת מתוך כן אחרי יצאו האלה והמים:
:סביב בביב הים את המקיפים

ב ש מו  יו אחר־ו ^י^מה רזיה עביה שיעז«<ושר מאבני אחת אבן היה הנזכר הנחשת ים ל
ל אכן.שיש רצפים עוגת או חלה כמק וסוגשזיה

̂ים תנוח הזאת האבן : הנזכר חנחשת החתית

טו
 J השנים
בקד



ק חל הרביען ה
1המק^! אל יתחברו חבנינים,אשר מן

כ
;♦ער

ו!במן9

ל כ הי ך מ ל מ ח ה מ ל ש

ץ א, בנ  שגה במשןשןעעשרה נכנה ק<ה ההיכל ומד>̂< איום ידים ורחב הגדזל ה
שנעעסקי האגש־ם מכפר >אמ?ס , הירז המקדש אצל אשד מאוד .
עלג«:7ןגןלאני . זהםלכ-ו1מי.ממנוהןא.בי1מןהצדהדד כנוי.

ס אשר גזית אבני טהור שיש מאבני ומעשהו שלמה למלן זגשר ל ד  אמודת יכיל;;שד ג
ם עצי וגם אמות שמנח :ואבני  ר־־.יי ולתפארת לשם >^שר יקיה אכן ‘וכד־ וכסף זהב ארזי

* ^ הרןירות כל ועל הסיפון עלקורוה שמה נקנועם זהב משיכצים
ת בי J. חיהארכו אשר והנפלא הגדול ה
 חפני צא הצכבון יער טע כקל׳ הוה . חבית ברוחב אמות וחסשים אמה מאה . ־

עןן נכניע הי,עה או^ע^יורת •בתים שורות שלש יביל גבהו ההוא קיער ג
nnn-־a ה על אשה ושל<ש־.ע שד-ם ״י v, חני f נקצה h jj ן••̂-®.J6 ה»נה י)«ס 

iv6וf■ :)שי..נענויה;קיי)נן .אשיבלם׳גשיהםמפנשחמן־תתזהס־סק ,3•i3ך■ רך
 ס נדז ס רצ .מעצ ה ה ננינה,קפנימה כל הקירות אמנם ארנים מצלשת היה וחקרקינ

ם .ויול .נשנויניס ומלעייה על מפנתח שושן מעשה נ נ ^ קויי ע ל הנ ה הגי

״i שהי, ■׳'”י ■ =י־ב־י׳ ני' על נהונ-ס ־ ? ! I־”’״ ״ו T״ ״
.הי,ה שעה שהי; הארויס מעני מפלא והבנלי הרעוי מצל כי ן כא;פ הכיע נפוץ עליהם היה

: ההעה הארוים אע יטא; ממנו אשר ן הלכנו ליער נדמה כלו הכיע
ת מ ש ל  חלקים לשנים ונבדלים בגובה אמות משלשים היו לבית אשר התחתיות. ה

 ארזי עמודי ארכעטורי על גכמך עליה׳מטעל והפיפוןאשר מאחלהו איש
ם .פעמים שלש אשד. השקופים טורי ושלשה מרובעים  עריכם והש מחזה ‘מחזה.אד־ פוני

• מנליצר העם..יבזאכחמה אשר מתבעת .זהמזוזות
ע צי  באורך אמזתז משבעים גדלו •היה מיוסד הבית פני אל אשר ידים ורחב הגדול הי

ם ובשערים ושלשיםאמורת.בגובח ידוחברזמשים.אסות  שדה ש הקבועי
^ בעלי יתפשרו ושמה המחלקות יתקרז ובו העם»^תסשפט •בוא בהם ממנו הצדדים הדי
די מו  האתיםששד.עשתהםושמיםלרוחב.בניןהביתהיזבארבעהטודםמיופריכם ע

ה'ימן למען מאחית איש. שרם •לשייזזרים » :הכית pp’o עלי
ת ׳עממ(יכ1י״ר ח ו ק h הסיוםדים ארזים של העצומות ■ ה r ובין >יהיש בין האלה העמודים ראש 

״v.■א״•י ^ ן ה׳ • ״ו,' ״ ען. ה ל הpה, ההנ• הה־י־,Vי «לע, ש^■,שסה:Jייי
ת :הורנ׳אוינע•׳ לעי ס וזיר! הקוהת אלה של!הריכיתהמיוסייסנק -■הארוש •?י רנ ^נ מזנה א ר ל

■הנית,נהלקשלשלשחט,דשנקאינעו! : נקפשה‘^ שי5,ר-ע0. םא רי עזנ םו מאי,י  ״ר
שאר ,ליחס שתעסה ת^לההגל הני ■מההגירההמגכד ננהפ־פון שנ ‘שלהחלקת

״טור ק 1 א ט ! י

 על ורלק רש♦
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<׳ '1 י/׳ מלכי׳

CD

יח י׳  CD
■■ rr:}P7p
יזכ־פיןק'נ

CD

 על אנרבטל
 יו מלכיסא-׳י

ין י׳ א׳ מלכי׳

■ ם בנוני ת ם »ו רי ב חו מ n ה '3 V

 רןלולמכפרארכ^;'םזחמש טורים השלשה שנין באופן במספר צלעות י;שרה חמש טור
 מן שיבילנו באופן הבירת לאורן רחבו מונח היה ט!רש השלשה מאלה אחר וכל צלעות
 אמות חמשים יכילו טורים השלשה ורוחב הנזכרות אמות המאה בשיעור הקצה אל הקצה

:■הבית כל רוחב שהוא
ק ל ח ס הבירת רוחב פני̂  אמווננאורן מחמשים היה הבית מזה השני ה שי של  jJjp Q ו

ס אמות שלשים והנובה הבית פניאורך על ברוחב אמות די שי לו  וחלונות ו
 הבית זה סיפון אמנכמ המלך להיכל יבואו׳ האלה השערים ובתוך יקיפוהו עכר מכל אשר
ס רזים1עמודי«< טורי ארבעת ^ נסמך עי רונ ם מ תוני  טורי כמעשרח הכית לויוהב הנ
 חמשו׳ שהוא ארכו כן ועל איוחכז הבית לירכתי בנוי היה הזה והאולם הנזכר הכית מבוא
 ‘הסילך^ הזוינישב האולם ובתוך הנזכר הבית רוחב שיעוד של אמזת החמפזים V*כ אמזת
 ושמה למלך לוחדוש יבואו המשפט דבר על אשר הדין נעלי טענות לשמוע לכותו מ ככ»
(נקרא היה המ-שפט ״אולם כן ועל אותם ט1ישפ  מפני אזלסהעגזשי' נ״כ הוסנקדא הניע ;
)הנזכר זל7הכ הביע כמעפהסיפזן מאד ענזמים ארזים עמזלי על נכון היה הניע ן סעי אשר : 

ל ת  מג כותל ’׳*־״יי ‘יסמר׳^ד־rצדדבין־^יהכתיםהאלי-זומשני עצוםהיחשסתמכדיל כו
 הגדולות הקורות מן תוזת4 תנוח האלה העמודים■ ר«<*ש ועל חנוכריס הארדם

י : הב־ת סיפון נכון עליהן אשר
 הא שער תיציע11>ת מןהמבוא פו יבואו העכש זיימזר למען היה הכותל בזה המיוסד
̂ האולם: תוך הנזכר

. הפיל ודה.כסמן מעשהו ידים ורחב גדול היה אשר למלך אשר המלוכה כסא
 מעלל1םאוד נורא הנמזופט כסא כתבנית ותכניתו מופז זהב מרקועיפחי וצפוי

ועוד טהור זהב ארזת רמזת ומזה מזה כלמעלה ועל בהמה מ יעלו אשר מעלותיו ששה
ב מקוםהשכת: אל הכסא זה אצלירות עומדים אריות שנים י

ה נ  מקזס ידים שד־ז1כסי היה מעשהו נכון היה המלוכה כסא ראש ל5י אשר השבת מקום ה
ם המלך את לקבל נכונים פרושות ה  רמות רוככזיי* ולאחזרי שכמ-ז בעלותו עלי
P :פונהלמלך מאחוריו היה אשר ענל ראש

ת מ ש ל  נתוניכם המלכות לבית אשר המלחמה־ כלי כל היו חבזז כזזה המפוארות ב
- גה1המאתי׳' ובתוכם שמה

 עכלי מידמשתמשי׳ המכנימזהצנין מאלה ע;־־י יעלה מאותרזהב שש אשר שחוט זהב
זי/מכיתו1לט ין1י כאשרילמ המלך שחוט זהב מגנים מאות ודזשלש אחת כדי*
;כת יל א' מלכים ;ה' לבית :מנים• שלש׳ מהם אחד כל על יי;לה אשר
 ישנים א^ניםזאייסגמ^ויכאישקזלזש כמשקל נתשקל עמצז •עלז קנלש של שקלים מאות שש

 ?זלךצרעת לת לפ׳ אמד יעלזלמרקי זארכעה־ ששים מכפר ומהמה צדפת ממפכע'
 בתשקל ממש זזהיגנלה זשכע. שגעש ת1מא וממש אלן> כשנת השס מזה הינריקיהשלישי הנקרא
 יעלז מטס השלשה ק תדקד,זא© לנל זשלשיס שנים מאזתמזנזבליפלערך זשני אלף כמשקל
 המאתיס מן ה.זהנ מזכזבליש־:יעתהכל שש׳מאזת משקל יהיה כדיוק אשר המשקל זה למחצית
• ף«עשר:שאלףרוזנ^ליש1הכזכדיעלהלאלבעמא.ותי <פ^הערן מנניס מאזת השלש צנהומן

ובמשקל

ר ע ^

יאאמנה
מ<



הרביעי ס^ר

 קדמונית
ח'כ' מסיפון

סס

 בש<מי הסשינת «כערן • ליטרא מחציי/1 ע1<ששיס(שניסליטרא מאת <סתש ^פיס j»co ינמשקל
 אלפים;שני אלף לארבע הבל יעלה כנזכר קארן 0x76 דו; לפי תזמבל• המטבע ׳פלזריניש לעשר׳
 לדמויי נוכל שלא המקדש.יראה 7לשרז׳ היו לא האלה שהכלים לפי אמנם • אלף׳פלזריכיש מאת
בלבד הקזדש שהעכמעציע.שפל תול אסלשקליסשל ■הקנדשבי שקלי השקליס-האלהלערץ ערף

• עליה ׳פלזריניש מצת ני1׳פל;רינישע ׳אלף.אלפיס’יעלה.ג״אלשג לא הנזכר »?ב ערן <כפי./ה
ה ז״לן ^ חצר הנ ת כ ^ ת י  ת׳ ז׳ מלכים אבנים מרצפת 1ול ירע ורחב מאד •סה מקום זית1שרלסלן4ג

 ם מבלעבריוסאולס מקף תזה •מאבבישיש:מגונים.משוניםאישמאחיהווהחצר
 בתמה אשר חשערע ידי כלם.ז;ל וזןליותמפואחתאשי ובתים ושפה־מחזלתתתתלארץ
:נזכר אשר כאולס.המשנ;ט לאחדים חיו

ת שק,ק כו ש ל  לבוא לשכות,מיוחדות זע1':המפואר-ות.הקבתיתאצלאולםהכש&עהנזכר ה
נגמר: אשר;!סקהמשפטחיה אתר לצחק בהמה חנריב!ס^שרים ן

ת שי;אי עי צי  זן^זשר3והסי מבית קידותם האולמימתאלההיה הבנוייפבתון המרוזחים חי
̂ב משובצתבזהב יקיה אבן סכל מכוסה ממי;ל ;;ליהם ן כמי;שד־י גד6מ לר

 הרכרז זהב כלי מלאים שלחנות נתונים האלה כיצתים ושמה כביב כביב ההיכל קירות
 הצורך לי,;ת נכונים היו ובלם אישמאחיהו שונים מבלע וכלים נחשב ככף אין מאוד

:הסלן בית של ,לשרות.הסשתאורת -
ת בו ש מו די מליהנם לשבת היו נכונע האלה היציעם בתיך אשר ה  איש המלך ^

:מינלתז כפי •ואיש
ת ■יעת ו כ  קדמונית ממכות קירותםמפנימה אשר המלך מיוסדותבסת היו מפוארתבזתחלפות מ

 כ P יזסיפון חושב שדזrמ שני ייתותזהכתכלהיגאתמןזתולז^ית של מידם משלשה י
 שיש היהמאכני נדנם כל אשר אחדות לשכות שמה וגם רואיה מ;יני נפלאה ממלאכה

 ארז־ס מעצי מכוסה האלרת הלשכות כל קרקע העצומע המלכע בניני כמעשה טהור
קרים־מאור: ן

ת ם ע  ואילנות נטעים מעי כל לזלזמה בכיב חקיחת על מפווזחזת מיוחדות לשכות שכלדז נ
 ישערם אותם הרואה והיופי־שכל חרקזת בתכלית כך כל היו ועליה' ענפיהם אשר

 עד־הסיפזן הקיר מן אסנסהנשאר הטבע עליצד היה מעשיהגז כאילו שיתנזעעו בדמיונו
:מתחלפים ומכויילמחויבהבינים כשלג לכן היה

ם י3כ ̂ לבירז בליהמשקה כל כמשמר הענתוניכש בהמה >י«שר שמהלשכותאחרזת ג
ס ריבוי אמנם נאורת מאורזסזיר נפלא באופן המלך המלן צו ע ^ו ת ב׳ ׳P ייסיפזן מבלי זהב מכלי ג

על אבריני! כסף: כלי כל בתוכם שיבואן ן
ת המלן ל כ ש ז' א' מלטס לשוכם מתחלפות גולבות מגדלים בהמת אשר שמה גסהיו אחרות ל

:למלך המלכותאשר בגדי את כמשמר

הא' תלכי׳ י

שם

 כא י' א' יזלכי'
קדמונגת

 שס בכם יריחז למען וסעדיים כשמע מיני מכל מלאים שמה היו אחרות־גם לשכות W.שמיס
 rבתוכם שמה יבואו כאשר והשרות השרים הנריבים

ת מסת שכל  השירים שיר כעלז^יזני"׳ המלך • נתונים.־מטורי[ בם אשר שמה הץ נם מפוארורת ל
ט׳ נ' שמד• נכונים המ וכללם וארג^ זוזב וופידתבז כסף בי[בזודי נפלארז

ז1לע 9 ^ נ ט
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> / ז »רך L ׳ ׳ תה שלמה:1לק ^: :זדתהמלך

ת »2ל^ י' ^ יי"*" המלך לצעות שם לחיות יאספו המלך משדתי כם אשר שמה היו גם אחרות כו
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'P 3 יוס־פין

ל6«לכ-׳ «׳  ׳
 וילאלפנדיאו׳

 קדמוניויג
ב׳ יוהיפקק'

ליב א' מלכי׳

מ׳ י׳ שס
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ה׳ '1 שס עול

 הלתמויג
׳1 ׳1 הסיפין

שס

פס

:נכונים
ת ו נ ל אי ה הנטחן׳בתזךהחצרו הגבוהות־ ה ^ י היו ו ^ז  בחום העס יסתופפו צלם תחת ל

;קנפיהס ומפי ברטיבתם למביטים וגיל שמחה יסבבו לביגכור וגם השמש
* ה  אשר מצרים מלן פרעה בע היעה ?חאע המלכה ( היה מאוד נפלא *המלכה היכל הנ

)לאשה ל; לקחה שלמה המלך  אשר הקרקע ( שלמה המלך ״היכל אצל מיוסד :
)המילוא נקרא היה בנוי היה הוה ההיכל עלח  הארזיכם מקצי זכלמעשהומפנימחהיח ;

;נזכר אשר המשפט האולם כמעשה הנבהרים
ר צ ח ם כל יכיל בתוכו אשר ידים ורחב הגדול ה &כל היה האלה הננעי  רמ5ע מקף

 ;ממעל עליהם ארדם כרותות וטור גזית טורי שלעזה של מחומה ׳
ה ליי ע ה שלכת המלך נה היקרים חאלגומים מעבי ען:זויה שמה שהיה הנפלארז ה ^ 

:לפיתה׳ סבירתו

2 הפרק m)

אנטוניייאה מגדל נקרא המבצר מן
ע ל ס  החדש המקזם או הקדשה העיר י*ל נדתא נכון ״בזיתא ההר לפני <*שר4 ה

נפסמג הואע יראה.םהמילה אמכס מערבית צפונית לפינרת וקויוב
מנו היוד• המקדש מן מ ל צ  :כיעאחדעא שאמרנו נהיאמלשקהע^ום י,רי ^ז

וזד־*• מאוד כמאור עשוקים גאיורתועמקיכם
 מזמז מבצר בנד חיה ף!ליו סב-יב עכרמסביב מכל נכרת בגובה אמות מחמשים היה הסלע

:אנטונייאי־ו מגדל לו יקראו אשר
ץ בנ ס אבנים .של ה קי חל  סביב כביב וזקליפה כמין ענייו לסלעמכל ינסח אשר ח

־ע היה מעשהו  ממנו להחליק אכם כי למבצר והיופי התפאררת לסבב לבר ̂ל
הסנדל מקום אל שמה לעלות יחפצו האויבינ^פאשר את עקככשתם על ולהשיב בנקלה

אשרעליו:-
ביז היחד, קטנה הומה ^ הסלעהנזכר שפרת תקיף אשר אמות שלש שמהמו ב  מ

העמקים: מהמורות כתוך לארץ אדם לבלתויפול למשמרת סביב עכריוסביב
ר צ ב ראש על ה־הנכק מאוד נשגב מ

 נמצוע כראשונה נכנה הזה הנזבצר מרוכיזךת נצוררת הלז הסלע
כמשמר שמה לשים החשמונאים מן לפניכם בגובה אמירת מארבעיבש בנינו

^ ועשר הנזכרת הוזומדת ב  כן אחרי מ:נה אמנם הנדול הכהן נכדי אע בתיכם נדני נ
 החזיק זסא המלך הורודוה כמנוע שניע פעם משמררת שזמרי שמר־ז לשבוית זלשכורת

 זמראאע העקדש והכינה,למשמרע מעןזניה גירת במעשה הלשכות המבצר.זמעשרת
ץ למלך ^תשד המלכות  אגטעיע מרקו לוכד אנטצייאה מכלל שמה שכם אולס״בר

אוהט דזמבצר

 משרע״ לשכו׳רד ,
3המל
כה,

 האיננויכ יער
הפצר עון

המלכה היכל

̂ בז
החנרהכל(^

ח כ , 1
הלולן עלייע

 פני מכהה
מ£לע

י^א
המעקה

א:ג*טיאמ
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p המקדש המחוברים הבנינים rh
:נימ״ס 6הה< wjSdib ידה אפי אימו Sסנד נן■*-! נן ’יאחר לא־אשונד. חמנא• ,

א( 57JP9 לנמר מצה ייני גלסין נריץ אנטזנייאה: לג
: דליסJהלי היכל ברתוך מיוסדות הץ מפוארות ̂סכי

שמה: לצער משמשים חיו אשר המכצר זה לשכות
̂ע ג|לר«  - שם המשמד ̂זנשי לאשיר עזונים כס הרנה מטות אשר שמה היו גם אחרות לשמת הייט

נם: ישכנו
שר־נהמחנכוניסהקואותזהניורות שמה חמ גם אחרות לשמת ס‘וכד־ א לי כ  שם ה

האחריסאשרלעכודתהטכילהיצטרכו: י ^
 שם שי׳ מחם השלש׳חמ אמנם ממנו לארנלפעות מיוסדים היו המבצר זח מגדלי ארבעה למנדליס

 מןהסכצרהיה מזרחיות הדרומיות לפינה הנתון והרניען כגובה ̂•יזמות
̂ו המקדש פני כל על ישקיפו ראשו ומעד־* כנוכה אמוות משנעש אחר ממקום ול

ממני:
 סס־ נתוכם לעלז היו המבצר הרחמימן לצד ומעסדיס לות1מי עם המפוארים האולמים האולמי̂ם

 באחד רצוני המקדש סן החיצוניי' האולמים מן מערבית הדרומית לפינה
̂קדש כן הצפוני לאולם :מכנו המערבי לאולם ובשני ר

ס תמיד היו הזה המבצר׳המעןז כתוך לח כוני ס רב מספר נ צו ע  , מגיימו^ ^ןף■1, ןן,,» מאנש, ו
^ מפניאויב: המקדש למשמרת אנשיהמלקע'



המחבר יאמר
וראש אחי אכנה ק

 חקתעזז תורתינו מיסוורת לכבץ ודם1גב בלם כפר ער־* הנה שהקלתי ^צהדברים
 לאץ רט רנוככו גמקנפות ז׳ל רטתינו כאסרי רקח לפתט/י וישרים

 ׳TOV בפד ודגר רכר כל אצל שבגיתו הציונים ידי קל סשרזם ?גצין חחדנה באשר מספר
 סמח לאחניהם תלמו המלך שלוחי קחת לזרז סצורף לפנץ ד־'הציג חפצתי הכתף סן

 להיותם בצבם וטוב ציון והפבצד והקודש Yjm בגדולת לירושלים בבואם שראו
ח רבי והאדרת ושהב לשק n* קל גקתק המפודכם האמת אדני קל וסדרים ̂נתיקים  ^י

;א ק ט״ו דף n*xi«מאור בספרו האדומים מן

מב הבחנים זבגדי והמזבח ווזסק־ ^»לכז סנ
 נשפת הר על באסצעהםהוז נתתה ^ר ראינו ההסה הבקומות אל שהגקנו אחרי הנה

 קל יתר גבוהות חופות כשלש וסוקף מאד החד היכל נמצא ההוא ההר ובראש
 שנעי׳ על יער ביתי־ בנוי אמנם • רבנץכמווז הראוי כפי וארכן אלבכק רחכןנקרן ״ שבעים״אמה

 יענן • אפה התחתונים חלקיוע חטר השקרימוחוד מיופי »י>־פה שחיה מה כפי נדיב והוצאת לשאר־ת
 ה«אע שהמילה * למראה באמת נחמד * כפרתו ססן היח השקר פני אל ושם • בהמה מפתן כל וחדר

̂ו מבית טשבת לבלרוח כאשד בו המתחדשים וחלופעליו קמטיו ליקית  משוער* היעה קד* מחיו ^
 שסק מעל מם הם הנשרפים ולזבחים ההוא המקום אל נאות מזבח היה כן כפו ושם • יתנוקע נקרה
 פני א« האיז וכגדיהכהנים • רתנה לקבורות ונטנה מאד הרוויה אליו אשדמסגויעלו והפאה ■קליו•

שר בלנד האלמה הרנלים: יתר קו• ארוכים וכלם בוץ• כתנות הש שמה ישרתו ,א

p !?״ו״ץי חחהיז אשר והיאורים חהיכ
ש־וספנן אסנם שי אננ־ םוידולכליד^תו סנ מוזדמלי ש־ שם ץלנמרח סנ  ההמי

ל' מרחו למק שם נמשכו חרכ׳אשר כדם מנסת יאאיים יקברו לפקומו׳מח ק ט
שלם I גג היה * קדנניהם לחםה חקרושי׳אשר נשים הנח כי :אשריקרגט הובחי׳הרבי דמי

אע&ע^1מא י.ברןןסנןדגרזל גסצ׳שם •עיחאפגח לשלם *הפר לא ה>יה המש ושפע
( כמאמ׳יו שמיגילגיי* חסש במשך לארץ ותחת מ*ו) מדמן המכרע עשם עין היא (יאע • נאמנו
במדמ°ל» הנסשט׳לבל במלאכ׳נפלאח כנומת לרוב גולות
̂ P רצופות וצריהם בתחתיתם כלם האלה נחחפממת • קבר לכל באחד אחד השופכים רבים

ט פיות יש וקרקעיתו הזדונל וביסוד נכוה בקפיי שכוסו׳היטב ביןןפרת :  ירנישו לא נסתרו' ר
 את רסהרו יריחו מתוכם ועולה הנמשך ובשפעהמים • הכהני׳משרתיוקדש אם כי נהנה

 על אותי הקדירו יתרה כהנה איך פהודיק־ אחדל לא והנה • רבו כמו הזבחי׳רבו רמי כל
 טיל כחצי העיר ק רחוק אתם הוציאוני אחת פעם כי • האלה והמרזכש היאורש תכונת
גדלו מה שערתי ואז • המים שאון את להקשיב ראשי שארכין מהם האחד חגעי

:רתמה האפיקש מקקד

חכהנים סן
ם ׳ ל או יזבודתט זמהדדים • זדר; ואנשי גכורים כלם הקורש מלאכת קישי חכהנים ו

בוצר



לוהכהנים מן

 בנפש י^ודתו אל איש פונים כלם את תראה • הנכבדת שתיקתם לבושיהם׳וסדת נהוד
 להועטל לכו שיפנה מבלי יצווה אשר בדברים זרת אחר וכל • לטורח היותה qr חפצה

 ואחריםי;להסולתהולתם השמן על ה*;ציםוזה משמרת על שוקד זח • עכק כל בער מוזס
 שיתורע ובאופן לאישים תמשותוכליל עולות phyrh יתקסקו כן גם וקצתם ״ חסמים קל
 בשיתי י^יזםז מהם איש לפעמים תראה הלא • משובחת וחריצות נחת קם עצום כחם כי

 וכן • • גבוה אל-מקום בנקלה אוהו יעלז־ז t קל ויד ככרים משקלו מרבק ל4ק רגלי ידיו
 המשמן גפלאי היותם קם בכדעיהם איש יתפוש כי תמימש כבשים־וקןים לזה זה 'ישליכו

כי • יחנשו ולא והמשקל ען אנשים. בחירי ההנה המשמרות קל הפקוחם כל שאמרנו כמד י
 יסנגו כה להםבזזיכל*לשכהאחת:>יתשר כץ כמו עוצאה ״ זבעליכח מום סבלי תמימים מ-*היי

 כל ושמחה בנפשצהלה האנשים משם יקומו נוחם אחרי זהית ;המדטע בק^סת להנפש לשני 1ה̂י ואת
 לאתר־• אותם ילמד אשד »<ו לזרזם שוטר יחיושקליהםש מבלי קבורתו זכת6למ אחר - ה״יקל

 שקר בנפשך תקקזר־ז כי לכבוד הי>ת כבה כלו כהיכל והשתיקד־ז ־ יחכזנגז מעשרת
 יתר המשרתים הכהנ׳ם תמצא לפעמים אשד עם אדםאין• ההוא המקום בכל ץ א לחשוב

ם ומכיאדהקרמות מקזבעיםבמכפר י  תסיר הוא אשד הגדול המורא וזהלכל • כהמה ^
שמה: הנקרש קליק לאל שיאות מה וכנוי קלפניכלם•

ציון הר על בצר5ד ק
י ד ח  המבצר אל עלינו • להתהלל רשום דבר כל שם מראות נחסר למעןלא אלה א

^ו גבוה נתוץכמקוט הוא הלא • עכר לכל בו העיר־והתהלכנו אן?ל אשר  ו
 ששמקגו מה וכפי ״ גחלות גזית באבני נגוים ראשם וקך מתוזתיהנז אשר רכים מגדלים

 אי אורבים ימאו אם כי • הקדש סביבות אשי המקוסו כל אל למשמרת הנם המגדלי׳ההם
קלי^ אבני המנדלים להיותנכלאזחם בהמה מנוח למצוא יוכלו לא העיר על חילים המק
 ההר ראש על הגו הזח והמכצר • ינשו ולא כשתם עקב ועי ישיבנם אשר רבים קרב וכלי

 אנשי האלה המגדלי' שומרי כל הנה ומצורףלזח • ממנו נמוכים כגיניהקור כל כאופן־כי
ט חק והנה • וקיימת תמימה העז* בגי י7א אהבתם ,כי איתות מהם נראו שבבר אמונה ה  ל

 לא גם • יקיפו בזמנים ורק. מעט טובימןמעט למוקריס אט כי משם יצאו שלא■ יקגיוהו ולא
 ^הירת • בטח ואיק; בתומו מתהלך הנודעאצרם אם כי החמה בשקרים יבוא הדעה כל

 ל־יי שקרה מר־•• כפי בזהירות אחרת יביטו האחרדלתים לפני לפתוח הקצין יצום כאשד
 הכנס יכולט אזניט מכד־י התפתחנו אשר אחרי רב בקושי כי • שמה בבואנו ולעמיתי

 וכלנו • אסונוזנו שכם היאעל הזאת המשמרת אמוץ יען תחמה• הקדושים בדברים לחזות
ט הדברים מןוחותעלכל בעילם ת?ףר לעמוד אסרנוקלבפשבובשכוקח רי סו מ ה ה ^  ו

ל אנשי ועסהיותסכהמשמאות לשכחדתנז-  אפחמשרת כי יחד לאיצאומחם חנה ה
: סקדס ההוא המבצר את י׳סר אשר הראש כןצנה כאסדםכ♦ *01’לפ

x h v > n  y y o
ה נ מ א  ריס נארכקי ודא לשער שיכולנו מה ^פי בינונית היא בבחינתגדלה העיר ו

לכדרך נוחים בתחתיתם י טיאטראות תמונת על המה הלא ושוקיה בהיקפה
כף



יחשלס ■מעיר
 דדביח הקרים על ננויה הקיר סאשר כי • למעלה בצרם היא סלולה האורח אולם כףרגל

למען מזו למעלה זו מדרגות כמה יש ההן המסלות אל וללכת • בשפוע עצמן אל מטות
 'Tn’ בין להנריל בפרט נקשה תה • למעלה וקצתם למטה קצתם ללכת העוברים •וכלו

ש לא אשר החמק נדתר והקדושה החסידות אל הנתונים סגורה יען בלבושיהנש יוכלויג
כיבחקםנטמאו:

PUnt אגד• ההיא הנאותה במדה אותה ציינו מקרם הזאת העיד מיסדי חנם על ׳לא 
 שומרק נוכח הלא • ידים ורהב מאד טוב הזה המחוז הנה כי * ודש; במועצות ^

 חמדינ׳אשר שאריח וגם • בר יעטפו ועמקים בקעות הדוב על הוא אדום אדץ קצה עד וכן
שוקד׳ וכורמיה אכריה להיות הגה ולשמויה ליגבדה אנוש וצריכ׳קמל וגביעת הרים

 טובח חלקה כלה אשר הארץ• כי באופן • לשובע יבולה מתת תחסר לא עבודתם על מאד
 העייי׳שככח ואמנה • תכואתיה יתר כל התירושעם ואת הרגן את ה41תי הלא ניובד ושדה

 ויבז זבועטי׳יחיו דשנים הנתכחוריהן הטוב בכל וישמחו ויזשכיחךשליו משמניהארץ וזנה
 יצר באשר ולענג לחרוה המה נתונים כלם כי • ולמשא לעבוד בכפרים לשבת בעיניהם

^ מגעיריו ארם כל  חי>י*« רבה הלזו בארץ האדמה שעבודת .באופן • יטנו הזה החפץ א
^ נעמנים נטעי המחוז בכל רבו כן על כי עליתמאד ושוקדים באמת ס ש תי  מיני זכל ר
ש וג\זילי חמר כרסי עם וזרעונים הבואח ב  • מבפר אין פרי כל עץ סעי ויתר ולתמרים • י

 הרבדים ובגלל ילכו• אשר בכל ושמן דשן ומרעיתן מחבבות מאליפות והבקר הצאן נם
 באופן הפרזורת ומרבירת הערים תכונת את לציץ ההמה הקדמונים תשכילו חכמו האלה

חנר־*. אמרנו אשר הרב j השבעוהשפ כל ומלבד חצורך כפי כלם אל ויכונו שיספיקו
 ־חם1> לחביא מרבים גבולם היושכי׳על הערביים ■באשר מאד טוב ההיא pהא מי^זר עוד

חנה י • וזהב אקדח אבני ומבחר כשמים ראשי  ור־זער וסחורות תבואח מקום המקום כי
 להיות • הים ררך יובא אשר מכל בה כל יחפר לא כי מלאכה בכל לעשות חרשים רבתי
 וחולימאיד^נ ועזרה ויפו אשקלון כחוף • טוב כל לה המספיקות אנמת חוף פ»«תיה בכל

^נ1 האלה הארצות כל טבור על והיא • ארוננו תלמי־המלן מאת מקרוב הבנויה הער  ל
 לב כר-י. ובטח משקה כלח כי האלהים ברכת מלאה בעצמה שהיא מלבד • מהם רחוקה
 בקצזתירח הולן סובב מימיו יכזבו לא אשר היררן נהר הלא • יחסרו לא דבר כי יושביה

 והנרת שנים גם.ממפפר ( • יינקו ושפעגליו בו יתברכו שדות רבנות אלפים קדם ומימי
 צמד מאה נחלת לו איש קנו אשר אנשיכם רכוא כמח קרובורת ממדינות החוא לפתח באו
 יגאדת הקציר לימי קרוב אשר מצרים כנילום הוא חזה והנהר •) בטובה ויתעדנו בקר

 וממנו אחר בנהר נופל שם כי חזלימאירה גבול ען* הארץ את וחשקה כלגרותי! על והלך
 ה־שוב מצליחי הנמלים בתחומיה רב\ הזח הטוב הנהר מלבד והנה * היסח תוצאותיו יהיו

 לכד־• ומצורף • 'האוסטי‘וגלידי עזה על אשר המקומות כל כששון מים ישאבו ומהם
 ומצוקווד! • לח סביב גבנונים הרים להיות ובצורה חזקה בטכעה היא הנה אלה מחלליה
שי דרכיהם  הלא-יגדשו ביניהם חעמקיס»<ושר ומהמורות השחת בארות עם עלייתם קו

:מגוה לרגלם החיל אנשי ימצאו לא סחגח עליחס תחנת ואם ארב כל מפניהם



לו סנותתח
ך| נ { ך ר שון אנב' ן בי ת ספד■ ג ק נ ודד ח ק זיל הם״סמי לו ס  קל בל1ת ל

 נקגוראשר הששי הספר מן מתחיל הספר מזה המבוקש למצוא נקלה
יגינו:41לי גוני; והלאה משם

ד: קרכץ ;ג נזירות :ב נדרים :א שביעות • החפלא׳בולל ששיחואספר
̂;ים ספר שביעיהיא  ד ג תרומות :ב ,עניים מתנות :א כלאים * כולל זר

: שמיטה :ו בכורים ה: שני מעשר ך: ראשון מעשר ז
 ביאת : ב המקרש כלי : א הבחירה בית • כולל עןנודח ססר הוא שמיני

 פסולי ; I ומוספין תמידק ח; הקרננזת מעשה ; ר זנח מ אסזרי :נ המקרש
: המוקרשץ ח: עבורתיוסהנפוריס ז

 5 ג גכורות1 * כ רוגיגח ; א פסח קרבן * כולל הקרכנות מעשה ספר הוא תשיעי
: ן תמורה ;ה כפרה מחוסרי :ר שגגות
:ג צרעה טומאת :ב אדומה פרח :א מת טומאת • מלל טהרה ספר הוא עשירי

 ג ו טומאתאוכלין :ה הטומאה אמת שאר ג ד ומושב משכב מטמא*
V ח• מקואות :ז .כלים

ת כל את אותך חוו״עי אחרי  המבוקש מהישרת 1להחסי*י שלא תרצח אם מ
 סן כפר איזה על יורה חציון מן הראשון שהאות תדע הכפר זח ציוני בהבנת

 זסאווו • הספר מן פרק כאיזה תרשום השנית והאות • מבקשך תמצא הגזברים
 נזכר המפרשי׳ ן מ מקיס באיזה לבקעז תרצה סשל ררך קפיק מן ן סימ כאיזה השלישית

 כמ י'רם הכתף מן בציוגיכן המצא הספר מזה ה ינ נ*ר כסימן הנרמז לוים של הרוכן מן
ל , • השמיני שהוא עבודה ספר על יורה • ו' א' וו* ע  ו * ספר מאותו הראשון הפרק ^
 וכןתקי.ש בפרקים י ו ספרט ירמוז י׳ב יוסיפוןט״ו וכן פרק• מאותו חששי הסימן ,על

;והגה הנח לבקש הנול ולא חשאר על
ח נ ה ר, נעדר לא מקומו לפי איש זה בספר הנכללים הדכדים מכל הלוח לך ו כי נ

סנ»ר
ספר

ספר

ספר

ספר

ועתה

סימן ךף סימן דף א
רכא כה ארגזשלפלשתום א יא מארבעי׳אסה ההר חומות אבני
רלר נ;ט לוחות שברי של ארון שם כשלג לבנים חהר אבני
רלח שם תורה לספר ארון  יח יב

שם
 חיצונים אולמים

באולמש אצטבאות
א ל הערות ארון כר יב הרחב חרממי אולם

כ .שם. אקהשתיח לו יד החיצעח החצר אולמי
יא לא המנורה לפני אבן מה טו שיעז מאבני אכסדראות

יו לג הגחשת ים למושב אבן נב טו השקלים לחצאי עץ ארק
כ צד ט, י .המיס אמת

כז •ג חTהכ בית קפא כד חבית אולם
ם יג כ פנימיים בנעים ריר בז  השתית אבן

 סא ידהערות ארון
כית

המלך לעזיבת ניסח
I 10 א י

ריה שם



מפתחות

 הדשן בית
 המטבחים בית
 ולמזבח חאולס בין

המבשלים בית

יה
 לןא יט
 קח יט
קכז כא

ב חול במקום טבילה בית קלב נ
קלח שם המדרש בית
קיע בד החליפות בתי
ט כח המים הורדת בתי ב

ח ל הפנים ללחם לבונה בזיכי
טו לב הים י;עזדתחת שנים בקר

ג
א גובההרהמוריח

לו יד לנשים גזוזטראות
ינח יח למקיכה עצים גזירי
קלוב כה האולם גנזי
קפד שם הזהב גפן
רבז כח הכית חומות גנזי
רמו כט הכית גג

ב לב גורלות נ

 לוים של דוכן
̂חם דפוסי הפנים ל

הבית הר
ה

ח

קלו כב המטות חדר
קקז» כד הדחמית העזרה חומת
קעב שם לעזרה מערבית חומה
קי^ שם הצפונית העזרה חומת

 הרזיכר* ז!וז'ער לפשפש ב1קר חור
קצר כו

ר כו החיכל חלונות
ריג נז הרביר חלונות

ט
 סב יו רמזיויוין לכסות שיעז עזל טכלא י

צח יט כ״ר טבעות
רר כו הסוטה לעפר טבלא

יו לא טני
כא ■לב סוטה פרשת של טבלא י

 המזבח’יסור
 ־ יסהנחשת

 ההיכל יסור
 לבית סביב יציעים

שת 'יסהנח

 ם יו
 ז צ יט

 קעה כד
 רכה כח

יד לב
 כד יו

ט ל

כו יג

■א יא חומותג׳פכיבלהרהמוריה
 ההר כביב במקום־מעקר-ן נמוכה חומך.

ז יא
ט יג האולמים חצר

לד יג־ ̂ חצרקהיצונר•
 לעזרת נשינם עזרת בין מבדלת חומה

מג יר כהניס
מה טו כהנים עזרת או הפנימי חצר

סא יו חוטמיןשלמזכח
סר V למזבח כביב כקרא של חוט

א כסף חצוצרות קיי ג

מ יג ב״ד המשמרות כיתות
נא טו המלכים כסא
 שלמת הסלן למועזב נחשת כיור

J יו
V יו המזבח כבש
צב r . בי׳בררץ כיור

צו יט הנחשת כיורות
קג יט בדיל כסאות

רה כו שכרדכלי הזהב כני
ס כותד־• שהקדעזי  לקדש ביןקד

רו שם
 דו כז ‘ האלון על כרובים

רם כט הגג סולם כלונסות
רמח כט כלר.עורב

הכפורת
הכוז
הכף
הכיורות ח1מעש

נ ל
 יב לא
 יז לא
כג לב

 הבית לר!ר חמזרחית החומד. תחת כיפות
 ג יא קררון גחל עובר תחתיהם אשר
^ כיפין  מתחרת עשוייכז כיפין גבי ע
ו יא . הר.ח מישור
ט יא ההר למזרח אדולוד. פרה כבש
 שלמה המלך לעליית ההר לררום ̂ כבש

י יא
א לררוםחד.רלעיר'רור כבש י ב י
 הקרבנור־ו להכנפר־ז ההר לצפון כבש

שמ׳יב
 חעסכן־כש לרחוב מצא ההד לצפון כבש ׳

יג יב ■ •
 ‘למגדד־ יוצא זזהר לצפון כבש

יר יב אנטונייאה
ב יב נולוך המזרחי כותל נ

לב יג בניניסיהפנימיים לשכות
לר. יר קטנת סנר.ררי לשכות
ם ריר לשכת ^  מצורעים לשכת ה
שמניר*. בית לשכת הנזירים לשכת

לח יר
לט יר שיר כלי 'לשכות

קו כ המלביש פנחס ל׳
קן שם ל׳עושיחביתץ

קח שם צפן בן נמרית ל׳
V קט שם הסרים מלך נתן

קי שם בית״המהפכת ל׳ י
קיא שם אבן בית -ל•
קיב שס המוקד בית ל׳
^קי כא ̂:נעל* עוברי -ל׳

כן הקי קב שם ל׳
קכ^ שם הצולח ל'



S' חסדיחין 
 חSל'בית•חטני

 ל׳ילזוכילתהקרבנות
 לימנזית
 ל׳^חגזלח

 ל׳פלחחדץ
 ל^ביתאבטעם

 ל׳בי^ואבטינסאחרת
 הקרכנות ל'לאכילת

 חקרבן ל׳
 המגינים ל'
 ובכלים ל׳

 ל'הפרוכות
 אחרת הפרוכות ל׳
 אלישיב בן יוחנן ל'

ל^טוביה
י  חנןכןיגדליהו לבנ

השרים ל
שלום שיהוכן  לסן;

 הכית ברק ל
 שרת כלי ל
 הכלים נרבת ל'
 החשאים ל'

 להלולבין
 כהוגה בגרי ל
 האוצר בית ל

 הלוים ל׳מיגשר
 הכהנים ר2מעז ל
 הבכורים ל'
 התרומה ל

שלחנים  לה
 ית1ר כדק ל
 הי;צים ל
 התרופות ל
החרמים ל

 קכג שם
 קכד שם
 קכה שם

 קכו שם
 קכח שם
 קכט כב

 קל שם
 קלא שם
 קלב שם
 קלר שם
 קלז שם
 קלח שם
 קלט שם

 קמ שם
 קמא שם
 קסב שם

 קמג שם
 קמר שם
 קמה שם

 קמו כג.
 קמז שם
 קמח שם
 קמט שם

 קן שם
 קנא שם
 קנב שם
 קנג שם
 קנד שם

 שמקנה
קנו שם

מפתחות
 מלחמה משוח כהן ל
 הסגן ל
 מ<מד אנשי ל
 הממונים ל
 הקרשים בתי ל
 השדןרים ל
 ימנח בן קורא ל
 החניות ל

 זהורית של לשון
 לבית אשר לולים
בקרק׳;העליה לולים

הי;רות לוחות

 קכג שם
 קפד שם
 קפה שם

 קשו שם
 קפז שם
 קשה שם
 קסט שם

 קי; שם
 קפט כה
 קצה כו
רלו כט

ה ל

מ
טו יב לו סביב ההר מגרש

כא יב האולמים נ'^;ל מגדלים
 לא יג מחוצה לבנינים סביב מו;לות

ט חומות ע?־* מגדלים  פנימיים הבניני
לג יג

מב יר גורן כחצי מ^;לתט״ו
 לי;זרת ישראל רת11י בין מבדלת מ;;לח
נג טו כהנים

נה יו הרוכן ׳;ל משוררים
נט שם השלה מזכה
סה שם המדרכה מקום
 סז יו רגליהכהנים הילוך מקום
 עב שם המזבח כבש על המלח מקום
 עג שם הכבש על לאברים מקום

 עד יז הכהני' רגלי יעמרו לשלא מלח יקנו ישם
ח מזרחי רחמי בקרן מלח ב מז ב  ש

עה שיט
עו שם זבחים של מערכה
עט יה הקטורת מערכת
פ יח תמיר אש של מערכה

 קנח שם
 קנט שם

 קס שם
 קסא שם
קפב שם

לח
פא שם כפור יום של מערכה
פג שם מגרפות
פה שם מזלגות
פז ■שם מזרקים
פח שם ערכה של מרביות
פם שם הכסף מחתת
צג שם המוכני

צה ים השבת מוסך
קב שם מופנה מקום
ז רן כא המוקד לבית השער מבוא

קער כד ■ י״כ האולם מעלות
 קפ כר האולם שעי על מלתראות

 קצא כה האולם תוך הנשיא מושב
 הקרש מקום

 הזהב מנורות
 הקטורת מזבח
 הקרשים קורש מקום

 מעיןנוכעמןהרכיר
 אהרן מטה

מעקה
 רמז שם הכפורת בית אחורי מקום

^ הפנים לחם חלות מעשה ל
ז המנורה מעשה
יר ליא הקטורת .מזבח

יח שם הזהב מכתשי
ב לב אהרן מטה

נ
 החומה כיפות תחת עוכר קררון נחל

ג יא הכית להר המזרחית
קפח כה הזהב נברשת

ס
סורג

 התחתון שער קטנו־! סנהררי
לה יר

כנהררי

 קצו כו
 רב כו
 רג שם
 רט כז
 רין שם
 ריט כח
רמר כט



מו^תחות

H קטנוח מהררי p

 המזבח מובב
 לניסוך □פליסב'

 נחשת סירות
 הכית סיפון
 הרכיר סיפון
 הי;לייח סיפון
’ י״א הקטורת סמני

:ווק1ע 0ז;מלןי

 ישראל עזרת1
 כהניס ̂!זרת

 ננסים עמזדיס
 הזהב עטרות•
ההיכל עליית

ט סביב ו

 ניקנור ר1שי
 מד יד

 סג יו
כט. יו

 פו ית
 קצת כו

 ריא בו
 רלת •כט

טו לא

 חמוריה להר
 א יא
 נ טו
 נו יו
 ק וט

 קפו כה
02f רלא

רמב שםפי-צינורתהמים

ה כבוד .ענן

 ההר חומות פינות
 המורח שערי פרוכות
פפכתר
 לעזרה המוקד מבית פשפש

 ההיכל בגין פני
 ההיכל שער פרוכת
 ההיכל לפתח הדרומי פשפש
 כן גם הצפוני פשפש
 הדביר שער פרוכת

 הלול פתח
 העלייה פתח

 בעלייה שתים פרוכות
הכית נג פתח

 שבילים בארבל הבית מהר המערבי צר
מעלות עם

 זבחים של חמעיכה צררי
 המן צנצנת

 המים צינורות
 השמן צלוחית
המן צנצנת

F

ד ל

 ב יא
 מט .טו
 פר יח
 קטו כא
 קעו כד
 קצ כה
 קצב כה
 קצג כה

 רח כו
 רכח כח

 רל כט
 רלג ט כ

רמא כט

 נשים שרת קרקע
 לגורלות כלי קילפי
 המזבח קרנות

 קרקי;הבית
 קרקעהרביר

 המשחה שמן קרן
 הזהב קורת

קרקעהעלייה

 המובח בכבש רבובה
 הרובירין

 פשפשין ראשי
אחרים פשפשין ראשי

.ש
 הבית להר המסיבי מצד ארבעה שיזרים

ח יא
יי יב שלמה למלך שער
.יז יב אנטונייאה למגדל שער

יח יב לאולמים אטומים שקופים
 החיצוניט לאולמיט חמשר־! שערים

 • קיפונום שקן* • טרי שער • שושן שיזף
יט יב חולרח שעיי ב׳

 ד יא
 עז יח
 ריח כח
 רמד כט

 יג לא
יט לב

 מ יד
 נח יו
 פו ,יו
 קצו כו

 רי כו
 רב כח
 רכג שם
רלז כט

 עא יו
 קיג כ
 קיר כא
רלב כט

 טרי שקר שקוף
 ז' היזזרה שערי
 התחתון שער

 הנשים שיזרי
 ניקנור שער
הגוים שלל
 שבעוז כהנים קןרת שיזרי

 שיתיןשלמזכח
 שתים שלחנות
 . שמגח שלחנות

 הניצוץ שער
 האולם שער
הנחשת עסורי שגי

 האולם תוך כ׳ שלחנות
הזהב שרשרורת

 ההיכל שער
 הזהב שלחנות

הדביר שער

שלחןהפנים

 תאי-השערים
 שושן העיר תכנית
ההיכל תקרת

 המזבח תפוח
 הדשן תפוח
 הרביר תקרת
 לבית סביב כ״ח תאים
העלייה תקרת

יג
יג
ע

יד

 טו
 יו
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 יט
 בא
 כד
 ו יבין^
ה כ

האו

כה

כ' .

שג
.כו

ין
יח
כ?
כח
כט
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