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' '

הוא עשרים מצוה שלו המצות בספר רבינו ז"ל
תמיד האש והבערת ההקרבה יהיה בו לעבודה הבחירה בית לבנות שצונו
ועשו יתעלה אמרו והוא שנה בכל והקבוץ לרגל והעליה ההליכה תהיה ואליו

ישראל נצטוו מצוות ג' ספרי ולשון מקדש. לי
ולבנות מלך להם למנות לארץ כניסתן בעת
עמלק של זרעו ולהכרית הבחירה בית להם
בפני מצוה המקדש בית שבנין התבאר הנה
כ"ג בפרק נמי איתא דספרי והא עצמה
ג' תניא וז"ל כתב וסמ"ג כ':) דף (סנהדרין
להם שיניח ואחר וכו' ישראל נצטוו מצות
בית לבנות מסביב אויביהם מכל המקום
וישבתם הירדן את ועברתם שנאמר הבחירה
ה' יבחר אשר המקום והיה ואח"כ בארץ
כל את תביאו שמה שם שמו לשכן בו אלהיכם
וזבחיכם עולותיכם אתכם מצוה אנכי אשר
לא הבחירה בית בנין של זו מצוה זמן וכו'
ויהי בדוד אומר הוא וכן דוד ימי עד הגיעה
מכל מסביב לו הניח וה' בביתו המלך ישב כי
נא ראה הנביא נתן אל המלך ויאמר אויביו
יושב האלהים וארון ארזים בבית יושב אנכי

מקדש לי ועשו היא שהמצוה לומר רצה שלא ונראה עכ"ל. היריעה בתוך
לו נראה לא ורבינו מיירי שבמדבר במשכן קרא דההוא משום רבינו כמ"ש

דהתם משום וכסמ"ג וגו' אלהיכם ה' יבחר אשר המקום והיה היא שהמצוה
קרבנות שיביאו דקאמר הוא בעלמא סיפור אלא הבחירה בית לבנות פקיד לא
ואע"פ הבחירה בית שיבנו ציווי במקרא מצינו לא אבל ה' שיבחר למקום
ציווי שיהא לענין לא ה' יבחר אשר המקום דוהיה מקרא הביאו כ"ג שבפרק
לומר אלא זה ממקרא הבחירה בית בנין
בית לבנין קודמת עמלק של זרעו שהכרתת
מכל לכם בהניח והיה מדכתיב הבחירה
ה' יבחר אשר המקום והיה וכו' אויביכם
זה מפסוק ראיה להביא רצה לא ולפיכך
דההיא ואע"ג מקדש לי מועשו ראיה והביא
דהאי משמע מיירי שבמדבר במשכן פרשה
שבמדבר למשכן בין מקום לכל הוא כלל קרא
עולמים לבית בין וגבעון ונוב לשילה בין
קאמר ולא מקדש לי ועשו דקאמר נמי ודיקא
בגמרא הוא וכן משכן. לי ועשו
לדורות תעשו וכן י"ד שבועות ט"ז סנהדרין

וכו':

' "

במשנה זבחים בסוף מבואר הכל ' '

קי"ו): (ד' ובגמרא (קי"ב:)

וכ"כ עצמה בפני מצוה תמנה העדות שם לשום והכפורת הארון דעשיית כתב ל"ג סי' במ"ע הרמב"ן ' '

עשה: מצות רמ"ח מנין להשלים כשבא הספר בסוף



(משנה דמדות ב' בפרק '

ולא אמה מ' מ' של מקצועותיה בארבעה היו לשכות וארבע ה')
וכו' החיצונה החצר אל ויוציאני שנאמר להיות עתידים הם וכך מקורות היו
וכו' עליו הוסיפו הגולה בני כשעלו יוסי רבי קאמר מזבח גבי שלישי ובפרק

(דף ד' ובפרק וכו' ארך י"ב והאריאל שנאמר
וכו' הגדול לשער היו פשפשין ושני ע':)
הוא ועליו מעולם אדם בו נכנס לא שבדרום
השער ה' אלי ויאמר יחזקאל ידי על מפורש

סגור: יהיה הזה

'

ופ"ה. ופ"ד דמדות בפ"ב
הוא: פשוט מקדש. נקרא והכל ומ"ש

עד '

דמדות ג' בפרק לדרום משוך
ו'): (משנה

בתוך ושלשתם ומ"ש בתורה. מפורש
בפרשת מבואר מימין. ושלחן עד וכו' הקדש

פקודי: ובפרשת תרומה

ל"ג:): (דף דיומא בפ"ג
'

ו') (משנה דמדות שני בפרק

הכהנים: לעזרת ישראל עזרת בין מבדילין פספסין ראשי
(שם): מדות במסכת '

גדולות אבנים כתוב במלכים '

אדמה מזבח פרשת ובמכילתא הבית ליסד יקרות אבנים
רצה עושה אבנים של רצה אבנים מזבח ואם
הבית: לבנין מיניה וילפינן עושה לבנים של

" '

מזבח פרשת במכילתא ג"ז
דף (סוטה ערופה עגלה בפרק אבל אדמה
את שלמה בנה שבו שמיר רבנן תנו מ"ח:)
שלמה אבן בהבנותו והבית שנאמר בהמ"ק
יהודה רבי דברי ככתבן הדברים נבנה מסע
והלא כן לומר אפשר וכי נחמיה רבי לו אמר
וגו' יקרות אבנים אלה כל נאמר כבר
לא לומר תלמוד מה א"כ במגרה מגוררות
מבחוץ מתקן שהיה בהבנותו בבית נשמע
רבי דברי נראין רבי אמר מפנים ומכניס
באבני נחמיה רבי ודברי מקדש באבני יהודה
אבן כמשמען ככתבן דברים ופירש"י ביתו
ולא ההר מן שהסיעה כמה מסע שלמה
אמר דרבי וכיון ברזל בכלי שוב סיתתוה
יש המקדש באבני יהודה רבי דברי נראין

מפצלין ואין '

אותם ומסתתין אותם מפצלין אלא הבית בהר הבנין אבני את
ליסד יקרות אבנים גדולות אבנים שנא' לבנין אותם מכניסין ואח"כ מבחוץ
בהבנותו בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות ואומר גזית אבני הבית
בהמ"ק את שלמה בנה שבו שמיר ת"ר אמרינן ערופה עגלה פ' ובסוף ע"כ.
ר' דברי ככתבן הדברים נבנה מסע שלמה אבן בהבנותו והבית שנאמר
אבנים אלה כל נאמר כבר והלא כן לומר אפשר וכי נחמיה ר' לו אמר יהודה
בהבנותו בבית נשמע לא ברזל כלי ת"ל מה א"כ במגרה מגוררות יקרות
באבני יהודה ר' דברי נראים רבי אמר בפנים ומכניס מבחוץ מתקן שהיה

אפוד לאבני אתא למאן שמיר נחמיה ולר' ביתו באבני נחמיה ר' ודברי מקדש
כמו מסע שלמה אבן כמשמען ככתבן דברים רש"י ופי' ע"כ. כו' וכדתניא
מה על תמה מרן והנה ע"כ. ברזל בכלי עוד סיתתוה ולא ההר מן שהסיעוה
מקדש באבני יהודה ר' דברי נראין אמר דרבי דכיון נחמיה כר' רבינו שפסק
דסתם דמשום ואפשר ותירץ נחמיה כר' ופסק יהודה ר' דברי הניח למה
כוותיה פסק מש"ה ליה מסייע דקרא דפשטא ותו נחמיה כר' מכילתא
דפסחים בספ"ק כדאיתא ג' הכרעה שהוא מפני הכרעה אינה רבי והכרעת
ודברי ע"כ. אתיא נחמיה כר' זה בפרק שאכתוב דתמיד בפ"ק דגמרא ועוד
כנראה כו' הכרעה אינה רבי והכרעת במ"ש בעיני הם תמוהים מרן



ואפשר נחמיה כרבי ופסק יהודה רבי דברי הניח למה רבינו על לתמוה
פסק מש"ה ליה מסייע דקרא דפשטא ותו נחמיה כרבי מכילתא סתם דמשום
דלאו שלישית דעת הכרעת שהיא מפני הכרעה אינה רבי והכרעת כוותיה
שאכתוב דתמיד בפ"ק דגמרא ועוד דפסחים בספ"ק כדאיתא היא הכרעה

אתי: נחמיה כרבי זה בפרק
'

בסמוך: לקמן ממ"ש נלמד

כ"ח:): (דף דתמיד בספ"ק '

" "

שכתב מה ' "

בסוף איתא הכי היתה עץ של כ"ג לשכת והלא
נקראת היתה כ"ג שלשכת ה') (פרק מדות
השואבה בית ובשמחת עוד ומ"ש העץ. לשכת

אבל ומ"ש ה'). (משנה דמדות שני בפרק וכו'. גזוזטרא העזרה כל מקיפין
השואבה בית דשמחת וההיא כלומר מותר הבית ובהר הנשים בעזרת
היתה דלשעתה ההיא דשאני תירץ ע"ז מהלכות ובספ"ג היתה הנשים בעזרת
היתה: לשעתה הקהל בשעת למלך עושים שהיו עץ של ובימה עוד שם וכתב
דמדות ג' בפרק דתנן הא לי ותמיהא
אבן של כתיב [בגירסתנו ארז של וכלונסות
מכתלו קבועים היו תמיהא] כאן אין זה ולפי
ושמא יבעט שלא כדי אולם של לכתלו היכל של
אלא בבנין קאמר ממש קבועים שלא לומר יש
לתרץ יש זה פי ועל בנין בלא בעלמא קבועים
בלא אלא בבנין קבועה היתה שלא כ"ג ללשכת
אלא היתה עץ של לא כ"ג שלשכת ועי"ל בנין
מפני אלא עץ של נקראת ולא אבנים בנין
וטעמא פעם זה אי עצים בה שהניחו

המכריע כדברי דהלכה וקי"ל מכריע דהוי כרבי פסק לא דאמאי לו דהוקשה
בפ"ג וכדאיתא בברייתא ולא במשנה אם כי נאמר לא זה כלל דהא ותמהני
ה"מ דילמא דקאמר זה חילוק נאמר ספק דבדרך ואע"ג מ' עלה דשבת
דהלכה קי"ל בברייתא אף האמת דלפי אפשר וא"כ לא בברייתא אבל במתניתין
דהלכה בפירוש פסק יוחנן ר' האמת לפי שהרי זה על ויעיד המכריע כדברי
יוחנן ור' יהודה כר' דלא הוי מתני' דסתם ואע"ג דשבת בההיא יהודה כר'
כר' דפסק יוחנן דר' דטעמיה לומר ע"כ וא"כ משנה כסתם דהלכה ליה אית
שכתבו וכמו בברייתא אף המכריע כדברי דהלכה דס"ל משום הוא יהודה
ה"מ דילמא שם שכתבו לתוס' שראיתי ועוד זאת יע"ש. אמר בד"ה שם התוס'
דאין משמע הכא במשנתנו קאמר דלא אע"ג לא בברייתא אבל במתניתין
התוס' מדברי והנה ע"כ. כוותיה דלא מתניתין דסתם משום כמותו הלכה
המכריע כדברי דהלכה דקי"ל דמאי ס"ל הוה הס"ד כפי דאפילו מוכח הללו
דשאני אלא במשנתנו המכריע כדברי הלכה קאמר מדלא בברייתא אף הוא
אמת הן כוותיה, דלא מתני' דסתם משום המכריע כדברי הלכה דאין הכא
חלקו תכלית לאיזה דא"כ תלמוד וצריכים הם קשים בעיני הללו התוס' שדברי
סתם דליכא היכא ה"מ דלמא למימר להו הוה והכי לברייתא מתניתין בין בגמ'
כדברי קי"ל לא אז המכריע כדברי שלא סתם דאיכא היכא אבל המכריע נגד
ואח"כ מחלוקת דהוי אף דבמתני' דתלמודא לסתמא דס"ל תימא וכי המכריע
אבל במשנה שהוא כיון המכריע כדברי קי"ל מ"מ כסתם קי"ל דבעלמא סתם
מש"ה בברייתא המכריע כדברי קי"ל לא במתניתין סתם דאיכא כיון בברייתא
בגמרא הקשו י"ג) (דף דפסחים בפ"ק דהא ליתא הא לברייתא מתניתין בין חלק
גמליאל רבן דהתם ואע"ג כוותיה תנא לן דסתם מאיר כר' הלכה מר ונימא
ליה דהוה כר"ג הלכה מר ונימא הכי בתר שם שהקשו וכמו מכריע הוא
כסתם לפסוק לו היה מ"מ מכריע הוא דר"ג דאף דס"ל מבואר הרי מכריע
איכא דאי סתם דליכא היכא הוא במתני' ה"מ אמרינן כי ע"כ וא"כ מתניתין
נגד סתם דליכא אף הוא לא בברייתא אבל אמרינן כי וא"כ כסתם קי"ל סתם
וכדמוכח המכריע כדברי קי"ל לא במתני' אף סתם איכא דאי המכריע
הפוכות סברות נמצאו דא"כ הללו התוס' בדברי יקשה ועוד דפסחים. הסוגיא
קי"ל המסקנא לפי שהרי המסקנא לסברת הס"ד מסברת הקצה אל הקצה מן
והיכא כוותיה דלא מתני' סתם דאיכא אף בברייתא המכריע כדברי דהלכה
הוא זה שכל וכמו כסתם קי"ל כותיה דלא סתם ואיכא במתני' הוא דהמכריע
סתם ואיכא בברייתא הוא דהמכריע דהיכא הס"ד ולפי התוס' בדברי מבואר
דאיכא אף במתני' הוא דהמכריע היכא אבל כסתם קי"ל כותיה דלא במתני'
מ"מ בעיני. גדול דוחק הוא וזה המכריע כדברי קי"ל כותיה דלא במתני' סתם
זה כלל נאמר בברייתא אף דכ"ע דאליבא לתוס' דס"ל הוא ממ"ש העולה

הקשה ומש"ה אזיל התוס' בשיטת דמרן אפשר וא"כ המכריע כדברי דהלכה
אזיל מרן דאי קשה אכתי ומיהו מכריע. דהוא כרבי פסק לא דאמאי לרבינו
כר' דתמיד דפ"ק דגמרא ועוד דבריו בסוף שכתב זה מהו התוס' בשיטת
דמתני' סתמא ליישב היא נחמיה כר' דאתי דתמיד זו סוגיא והנה אתי נחמיה
ראיה מה וא"כ התם וכדאיתא רובדין מוקף היה המוקד דבית דקתני דתמיד
מוכחת דהסוגיא דכיון היא מרן כוונת ואם נחמיה כר' ס"ל דהתלמוד מכאן יש
אליבא שהרי ליתא הא כוותיה פסקינן מש"ה נחמיה כר' אתי דתמיד דמתני'
שכתבנו וכמו כוותיה דלא מתני' סתם דאיכא אף המכריע כדברי קי"ל דתוס'
סמיך קא לחוד טעמא אהאי לאו ז"ל דמרן ליישב אפשר היה לזה ומיהו לעיל.
דשאני א"נ שכתב הקודמים לטעמים סניף לעשותו זה טעם ג"כ שהביא אלא
קי"ל לא האי כי דכל אפשר וא"כ נחמיה כר' סתם המכריע עצמו שרבי הכא
מרן דכוונת א"נ פלוגתיה כבר סתם עצמו דהמכריע מאחר המכריע כדברי
שמיר ע"י היו והרובדין יהודה כר' לאוקומה אפשר היה דתמיד דמתני' היא
אביי אמר בגמרא דאמרינן דמאי כתב לתמיד בחידושיו שבע באר בעל והרב
בשיטת אזיל ומרן ע"כ שמיר ע"י דמתקני היינו מעיקרא ומייתי דמתקני
ברזל בכלי אותם מסתתים שהיו היינו מעיקרא דאמרינן דמאי שכתב המפרש
וא"כ סוגיא של פשטה וזהו נחמיה ר' וכסברת בבית האבנים שיבואו קודם
כר' אוקמוה ולא נחמיה כר' למתני' בגמרא דמדאוקמוה היא מרן הכרח
דגמרא וכתב מרן שדקדק וזהו נחמיה כר' ס"ל דתלמודא דסתמא מוכח יהודה
אלא אינו ההכרח שכל לפי דתמיד דפ"ק דמתני' כתב ולא דתמיד דפ"ק
לזה ראיה להביא דיש ונראה נחמיה כר' למתני' דאוקמוה הגמרא מסוגיית
תיקשי הכי תימא לא דאי שמיר וע"י כר"י לאוקמה אפשר דרובדין דמתני'
דהא נינהו יהודה ר' דמדות דסתמי ט"ז) (דף דיומא דבפ"ק ס"ד הוה דהיכי
ודאי אלא אבן של רובדין מוקף היה המוקד דבית תנן מ"ח דמדות בפ"ק
כסברת אוקמוה דתמיד וסתמא שמיר ע"י לאוקומה דאפשר קשיא לא דמהא
ומדאוקמוה להו קתני המצפה איש שמעון ר' דתמיד דסתמי משום נחמיה רבי
זה דדינא אעיקרא אך קי"ל. נחמיה דכר' לאביי דס"ל משמע נחמיה כר'
בעיני תימה הוא לרבינו הקשה ומש"ה אזיל התוס' בשיטת דמרן שכתבנו
אם עקיבא ור' טרפון ר' דנחלקו דההיא עלה דקידושין בפ"ק הרי"ף שהרי
בברייתא התם ואמרינן לא או שחרור גט צריך איברים בראשי היוצא העבד
ר' ודברי ועין בשן טרפון רבי דברי נראים אומרין חכמים לפני המכריעין
אמרינן דלא משום המכריעין כדברי קי"ל דלא כתב איברים בשאר עקיבא
לדבריו ראיה והביא לא. בברייתא אבל במתני' אלא המכריע כדברי הלכה
מה' בפ"ה וכמ"ש אזיל הרי"ף בשיטת ורבינו שכתבנו דשבת דפ"ג מהסוגיא
לי יש עוד ברכות). מה' בפ"ט המחבר הרב מ"ש עיין (א"ה ד'. דין עבדים

כהן לשכת והלא א"א .
ובשמחת היתה עץ של גדול
כל מקיפין השואבה בית
מזבח אצל אלא עץ כל תורה אסרה לא אלא גזוזטרא העזרה
נשים בעזרת אבל ולפנים ניקנור והיא עזרת כהנים משער  ה' 

מותר. הבית ובהר



משאר יותר עץ של לעשותה זו לשכה נשתנת למה כן לא דאם הוא דמסתבר
עץ של שתהא גדול כהן לשכת ליה ניחא דהראב"ד ועי"ל בנין. של שהיו לשכות
אסרו ולא ישראל רגלי דריסת במקום בנויה היתה זו שלשכה שסובר מפני
דבריו שסתם לרבינו ומקשה המזבח אצל שהוא ולפנים נקנור משער אלא

עץ בונין אין הבית שבכל מדבריו ומשמע
לתרץ יש רבינו ולדעת הנשים בעזרת אפילו
נקנור משער היינו דקאמר העזרה דכל

הראב"ד: כדברי ולפנים

בכמה משמע הכי
שני פרק ' דוכתי:
אמרו עוד הראב"ד וכתב כ"ד). (דף דזבחים
ביאת מהלכות ה' פרק ויתבאר וכו'. שם

המקדש:

הוא. פשוט '

שכן וכו'. בזהב אותו לטוח יכולים אם ומ"ש
בזהב: אותו טח שלמה

ט"ו:): דף דשבועות ב' בפרק '

כתיב הכי
ובממונם בעצמם ולסעד לבנות חייבין והכל ומ"ש בעזרא.
ויעשו וכתיב הנשים על האנשים ויבאו דכתיב המדבר. כמקדש ונשים אנשים
בידיה לב חכמת אשה וכל וכתיב לב חכמי כל

טוו:

(דף כתבי כל פרק מימרא
" קי"ט:):

ט"ו:): (דף דשבועות בפ"ב

במכילתא '

לי תעשה אדמה מזבח אומר ישמעאל רבי
עמודים גבי על ולא כיפין ע"ג לא תבנהו שלא
חובה אבנים מזבח דואם דקרא קאמר והתם
רבינו פסק התם עליה פליגי דתנאי ואע"ג
זבחים הקדשים קדשי דבר"פ משום כוותיה

כוותיה: גמרא סתם נ"ח) (דף

ר"י דברי נראין דאמר רבי דדברי משום אלי היא וגדולה מרן בדברי קושיא
דבין ס"ל דר"י אומרים היינו דאם משום הם הכרעה לאו כו' ב"ה באבני
מתקן היה דבכולם אומר היה ור"נ שמיר ע"י היו ביתו באבני בין ב"ה באבני
ניתן לא זה דבר אבל הכרעה היתה רבי הכרעת אז מבפנים ומכניס מבחוץ
לכ"ע בפנים ואפילו ברזל יניף לא ביתו דאאבני מקום בשום רמז דאין ליאמר
ר"י כדקאמר נראה קאמר הכי דרבי למימר לן אית ע"כ כן ואם ברזל ע"י היו
ואף שלמה בית בבנין אלא מיירי לא ר"נ דמייתי דקרא משום ב"ה באבני
יפה בעל הרב כתב וכן לאומרו אנו מוכרחים מ"מ רחוק קצת הוא זה שדרך
המכריע כדברי דהלכה לומר כאן שייך דלא פשיטא וא"כ דסוטה בפ"ט מראה

צל"ע: מרן ודברי ר"י לדברי טעם לתת אם כי בא לא שרבי לפי
עץ כל תורה אסרה דלא בהשגות כתוב '

וכו'. ולפנים נקנור משער כהנים עזרת והיא ה' מזבח אצל אלא
ישראל עזרת היא ולפנים נקנור שמשער לפי ישראל עזרת להגיה שצריך נ"ל
נשים בעזרת אבל סיים שהרי האיסור בכלל ישראל דעזרת להראב"ד וס"ל
קשה לא ישראל בעזרת שהיתה דנימא אף דכ"ג זו ולשכה מותר. הבית ובהר
כל בה ישן היה כ"ג שהרי עזרה בקדושת נתקדשה לא זו לשכה דע"כ משום
דלשכה ואפשר וכמבואר. נשים בעזרת כ"א בעזרה ישיבה דאין וגמירי ימים ז'
דתוכן וקי"ל לחול אם כי לקדש פתח לה היה לא בקדש בנויה שהיתה אף זו
ומש"ה זו ללשכה יש נשים עזרת דין וא"כ אלו מה' בפ"ו רבינו וכמ"ש חול
הרב במ"ש ועיין בעיני הם תמוהים ז"ל מרן ודברי עץ. של לעשותה הותר

ודו"ק: מדות בסוף תי"ט

זה על לי קשה '

חלול תחתיהם והעזרות הבית הר דפרה בפ"ג דתנן מההיא
דין אדומה פרה מהלכות בפ"ב זו משנה רבינו הביא וכבר התהום קבר מפני
וכל המזבח מקום אף ג"כ וכולל חלול היה הבית בנין שכל נראה ולכאורה ז'
בריש רבינו וכמ"ש כיפין בנוי שהוא היינו כו' חלול ותחתיהם שאמרנו מקום
הייתי וסבור כיפין ע"ג יבנוהו שלא קאמר דהיכי קשה וא"כ פרה מהל' פ"ג
המזבח גובה דשיעור לומר היינו כיפין ע"ג יבנוהו שלא דאמרינן דמאי לומר
אבל כיפין יהיה לא עצמו המזבח וכן באדמה מחובר אלא כיפין ע"ג יהיה לא
אינו ומחילות כיפין יש האדמה מן למטה אם באדמה מחובר שהמזבח כל
דעביד וכ"ת אמרו נ"ח) (דף דזבחים פ"ו שהרי אינו דזה ראיתי שוב מעכב.
אדמה מזבח והתניא מזבח הוי מי גוונא האי וכי בהו ושחיט בקרקע מחילות
ע"כ כיפין ע"ג ולא מחילות ע"ג לא יבננו שלא באדמה מחובר שיהא לי תעשה
מחובר שהמזבח האדמה תחת דאפילו דש"ס לסתמא דס"ל מבואר הדבר הרי
לומר אנו דמוכרחים נראה ע"כ אשר כיפין. ולא מחילות לא יהיה שלא צריך לו
תחתיו היה לא המזבח אבל חלול תחתיהם היה והעזרות הבית הר דדוקא
לזה ראיה להביא נ"ל והיה אדמה מזבח דקאמר הכתוב גזירת מפני חלל
מפני השנה את עיבר דחזקיה דסנהדרין פ"ק בירושלמי דאמרינן מההיא
ע"כ המזבח תחת היבוסי ארנן של גולגלתו שמצאו היתה והטומאה הטומאה
היתה אלא האדמה ע"ג גלויה היתה לא זו שגלגולת נראה דברים של ופשטן
קצת שנהרס דאפשר המזבח את לתקן כשרצו ועכשיו המזבח תחת טמונה
טומאה שהיתה מפני טמאים היו שהכל נמצא וא"כ הגולגולת מצאו אחז בימי

א"א .
האבן נעקרה שאם אמרו עוד

במקומה  ועבד הכהן ועמד
בכך. שירות דרך אין (בגומא)



המזבח פגימת וכמה י"ח) (דף דחולין בפ"ק '

בן שמעון רבי המזבח פגימת כמה מיתיבי צפורן בה שתחגור כדי
ופירש"י באבנא הא בסידא הא ל"ק כזית אומר ראב"י טפח אומר יוחאי
המזבח פגימת וכמה התוס' וכתבו שלימות. אבנים כדכתיב דהו כל באבנא

בנו והיאך תאמר ואם צפורן בה שתחגור כדי
ואם פגימה בלא אבנים ימצאו דאנה המזבח
עליהן תניף דלא איסורא איכא בברזל יחליקו
ע"י דע"כ שמיר ע"י נמי למימר וליכא ברזל
בהן תחגור שלא חלוקות יהיו לא נמי שמיר
אבני גבי דע"ז בפ"ד מדאמרינן הצפורן
חשמונאי בית וגנזום יון מלכי ששקצום המזבח
אמר שלימות אבנים נתברינהו נעביד היכי
לא פגימה בלא לעשות פי' ננסרינהו רחמנא
ירדתי [לא והשתא רחמנא אמר עליהם תניף
שבבית בצדה תשובתה שהרי זו קושיא לסוף
לעבדינהו ראיה] מכאן ואין שמיר היה לא שני
אותן עושה אין שמיר ודאי אלא שמיר ע"י
דבפרק וי"ל הצפורן בהם תחגור שלא חלקות
באבנים אותו שבנו משמע מקומן איזהו

ומה נחל. של אבנים חלוקי כגון פגימה שום בהם היה שלא חלקות קטנות
שדין משמע ד') (משנה דמדות בפ"ג ולמזבח. לכבש פסולה זו הרי רבינו שכתב
אבני מביאים היו ומהיכן שכתב ומה המזבח. אבני לדין שוים הכבש אבני
מקום שאינו הניכר למקום שמגיעין עד חופרין הקרקע בתולת מן מזבח
כרם בית מבקעת המזבח אבני ואחד הכבש אבני אחד שם ובנין. עבודה
ברזל. עליהם הונף שלא שלימות אבנים משם ומביאים מבתולה למטה וחופרין
המזבח בנין גבי אמרינן נ"ד) (דף מקומן זהו אי בפרק הגדול. הים מן או ומ"ש

מפולמות: אבנים חלוקי מביא

מסע שלמה אבן כדכתיב פגם בהם יהיה שלא לענין אלא כן כתב שלא נראה
כמו אותן ומכניסין מבחוץ ברזל בכלי אותן ומשוין מסתתין היו אבל נבנה
להניף שאסור מזבח באבני משא"כ מבחוץ אותן ומסתתין מפצלין לעיל שכתב
היה המוקד שבית דתנן אהא כ"ו:) (דף דתמיד בפ"ק אמרינן הכי ברזל עליהן
ניהו מאי רובדין מקשה אבן של רובדין מוקף
אבנים מפלגי ומי וכו' דאצטבתא גזרתא
ושני וגו' שלימה אבן בהבנותו והבית והכתיב
המפרש ופירש מעיקרא ומייתו דמתקני אביי
מתקנות היו בעזרה האבנים שיביאו קודם
לחתכן מותר לעזרה וחוץ וכו' ברזל ידי על
אסור לעזרה משבאו אבל בברזל ולהשוותן
במכילתא מוכח והכי ברזל עליהן להניף
אי בו גזית אתהן תבנה לא התם דאמרינן
בהיכל גזית בונה אתה אבל גזית בונה אתה
מקיים אני מה הא הקדשים קדשי ובבית
אינו בבית וכו' ברזל כלי וכל והגרזן ומקבות
עליה הנפת חרבך כי נשמע בחוץ אבל נשמע
להאריך נברא המזבח אומר רשב"א ותחללה
נאסר דלא משמע עכ"ל. וכו' אדם של ימיו
אבל אדם של ימיו להאריך דנברא משום בלבד המזבח על אלא ברזל הנפת
יתקן שלא ובלבד פוסלן עליהן ברזל הנפת אין המקדש בית בנין של אבנים
יהא שלא לענין אלא איירי לא השתא דעד רבינו דברי מתוך מוכח וכן בפנים
לא שהזכירו בסמוך ולקמן ברזל הנפת פיסול הזכיר לא ועדיין פגם בהם

בלבד: המזבח אבני לענין אלא הזכירו
דמגילה: שני פרק סוף תוספתא '

ד'): (משנה דמדות שלישי בפרק '

"

שגם אמרת ואי נטמא שם שנכנס מי וכל כו' ועולה בוקעת דקי"ל רצוצה
הטומאה בפני חוצץ טפח על דטפח קי"ל הא כיפין ע"ג כיפין בנוי היו המזבח
שגם דלעולם תימא וכי טמאים היו לא המזבח תחת טומאה מצאו אם אף וא"כ
מהכיפין למעלה נמצאת שהטומאה אלא כיפין ע"ג כיפין בנוי היה המזבח
הר דכל דאמרינן הא דהא ליתא הא הטומאה טפח חלל היה שלא במקום
ע"ג שהיה שהקרקע לומר ע"כ הטומאה מפני כיפין ע"ג כיפין בנוי היה הבית
הבדוק ממקום למטה יש שמא שחששו אלא טומאה שם היה שלא נבדק
המזבח גם ואם רצוצה טומאה יהיה שלא כדי כיפין אותו עשו ומש"ה טומאה
הוא ודוחק הבדוק. ממקום למטה נמצאת שהטומאה ע"כ כיפין בנוי היה
על יעלה דאיך במגע הכהנים נטמאו הטומאה שמצאו דעכשיו לומר בעיני
דמ"ד צ"ל דרכנו דכפי אמת הן בטומאה. נגעו רובם או הכהנים שכל הדעת
באהל מטמאים עכו"ם דקברי כמ"ד ס"ל ארנן גולגולת משום היתה דהטומאה
שעבדו ע"ז טומאת מפני היתה דהטומאה בסנהדרין דפירש דרש"י ואפשר
לא דירושלמי זה דטעם משום הוא הירושלמי כסוגיית קאמר ולא אחז בימי
למ"ד אף כולל טעם לתת רצה ואיהו באהל מטמאים דעכו"ם למ"ד כ"א יצדק
אינם דעכו"ם כמ"ד דהלכתא דס"ל נמי ואפשר באהל מטמאים אינם דעכו"ם
טעמא כתב ומש"ה מת טומאת בהלכות רבינו שפסק וכמו באהל מטמאים
דס"ל בעיני נראה הללו הירושלמי דמדברי העולה הכלל ע"ז דטומאת
ע"ג המזבח עשה שאם ודע וכדכתיבנא. כלל תחתיו חלל היה לא דהמזבח
וכדמוכח קרבן עליו להעלות ופסול מזבח חשיב לא מחילות ע"ג על או כיפין
לא ויפסל המזבח תחת חלל יהיה כמה ובשיעור דזבחים. פ"ו דריש הסוגיא
בפ"ט הר"ש הביאה דאהלות בתוספתא ראיתי אך רבינו בדברי נתבאר

וכתב ע"כ טפח הארץ מן גבוה עולות מעלין אין אומר יהושע דר' דאהלות
שלא באדמה מחובר שיהא אדמה מזבח דרשינן דזבחים בפ"ו הרא"ש שם
כמילתא חשיב תחתיו טפח חלל היה ואם מחילות ע"ג ולא כיפין ע"ג לא יבננו
הכבש אם ונסתפקתי ע"כ. עולה עליו להעלות ופסול כמחובר ולא אחריתי
בנין איסור בדין שרבינו לפי כיפין ע"ג יבננו שלא דצריך זה בדין ישנו ג"כ
ולא בדבריו שכתב וכמו למזבח הכבש השוה פגומות אבנים ופסול הגזית
מזבח אם כי הזכיר שלא באדמה דמחובר זה דין בין לחלק נכון טעם מצאתי

למזבח: הכבש בפירוש השוה הדינים ובשאר
נראה '

באבנים ברזל נגעה שמא לחוש דיש משום הוא דהטעם
מביאים היו הכי ומשום למזבח פסולה ברזל בה שנגעה דאבן לן וקיימא

קרקע: מבתולת האבנים
שלמות אבנים מדכתיב היינו
לומר העשין בכלל זה מנה לא דלמה לדקדק ויש וגו' תבנה
לא הא מיהו פגם בהם יהיה שלא שלמות מאבנים המזבח לבנות שנצטוינו
כל בזה כלל דרבינו מקדש לי דועשו מהמצוה חלק הוא דזה משום כלל קשיא
ואח"כ מקדש לו שיעשו שצוה והוא אחת במצוה המקדש בבית שנעשה מה
וביאר וחזר וכדומה ומנורה ושלחן מזבח כגון וכך כך בו יהיה זה מקדש ביאר
נכלל כן גם שלמות דאבנים זה דעשה ונמצא שלמות מאבנים יהיה זה דמזבח
נמנית גזית אתהן תבנה לא כגון תעשה הלא אבל מקדש לי ועשו באומרו
לא אבל הכולל העשה בכלל נכלל הפרטי דהעשה משום עצמה בפני מצוה
מנה שרבינו לזה ודומה מבואר הוא זה וחילוק העשה בכלל נכלל אינו תעשה



(דכתיב
שדין שכתב ומה הוא. פשוט אלהיך) ה' מזבח את תבנה שלימות אבנים
אבני ואחד הכבש אבני אחד דמדות בפ"ג מדתנן הוא למזבח בזה שוה הכבש
ברזל: עליהם הונף שלא שלימות אבנים ומביאים וכו' כרם בית מבקעת המזבח

דמדות בפ"ג '

פסולה היא מהן אחת נפגמה
בה לנגע דה"ה לרבינו ומשמע כשרות וכולן

ברזל:
מכל וכן הראב"ד כתב שם. '

ויש עכ"ל. קדש שהן והלשכות העזרות
ההיכל שאבני בסמוך כתבתי שכבר להקשות
פגם בהם יהיה שלא שצריך אע"פ והעזרות
אסר לא שהרי ברזל עליהם להניף מותר
המזבח אבני על אלא הברזל הנפת הכתוב
ברזל בכלי בפנים אותם מתקנים שאין ואע"פ
לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות כדכתיב
מלאכה לעשות ה"מ בהבנותו בבית נשמע
הברזל קול שישמע בענין ברזל בכלי בהם

כלום: בכך אין בפנים אפי' ברזל בהם ליגע אבל
תל כמו בונין אלא ומ"ש הוא. פשוט
כבש תנן דמדות בפ"ג כבש. הנקרא והוא וכו' מזבח של בדרומו
ומ"ש מקראי. לה מייתי ס"ב:) (דף קדשים קדשי ובפרק מזבח של לדרומו היה
פשוט לוקה. המזבח על במעלות והעולה

הוא:

'

אבן לנותץ מניין בסיפרי '

העזרות ומן המזבח ומן ההיכל מן אחת
לא מזבחותם את ונתצתם ת"ל בל"ת שהוא
רבינו על לתמוה ואין אלהיכם לה' כן תעשון
ולמזבח האולם מבין או ההיכל מן או שכתב
על שסמך לא עזרות אבל הני דוקא דמשמע
דין עיקר שהוא התורה מיסודי ו' בפרק מ"ש
ומ"ש מדוקדק. אינו רבינו שכתב וכן ולשון זה.
לתקן כדי נותץ שאם כלומר השחתה דרך

שרי: ודאי

החטאת פרטי מנה ולא וכך כך תואר על ושיהיה חטאת לעשות אחת למצוה
לא וכן עצמה בפני למצוה ואחת אחת כל ודכוותיה והבלילות היציקות כגון
לעשות שנצטוינו במה נכלל דהכל משום עצמה בפני למצוה העוף חטאת מנה
והטעם העוף בחטאת יבדיל שלא לאו תעשה לא במנין מנה ואעפ"כ החטאת
לא כולל אינו אבל הפרטיים העשין כל כולל הכולל העשה שכתבנו כמו הוא
ראוי שאין שכתב י"ב שורש בשרשיו רבינו שכתב מה לי קשה אך תעשה.
בפני וחלק חלק כל בעשייתם הצווי שבא מהמלאכות המלאכה חלקי למנות
כל למנות ראוי ואין המצוה היא המלאכה כי היטב באר זה כל וביאר עצמו
הקרבנות מיני כוללים צוויים הם אם אלא מצוה המלאכה מחלקי וחלק חלק
בפני למצוה מהם צווי כל שימנה ראוי אז המין זה זולת במין יתייחדו ולא כולם
הזהירו כמו מהקרבנות הקרבן מלאכת מחלקי חלק אז שאינו לפי עצמה
זמן מחוסר בלתי שיהיה וצווהו תמים שיהיה צוותו או מום בעל קרבן מהקריב
כל על אומרו והוא קרבן כל שימלח וצוותו והלאה השמיני ומיום אמרו והוא
מאלו אחד שכל וכו' מלח תשבית ולא מהשביתו והזהירו מלח תקריב קרבנך
המצוה מחלקי חלק אחד גם מהם אין הם כי עצמה בפני מצוה הוא הצוויין
במנותנו שנבאר כמו קרבן כל כוללים צוויין אבל מיוחד הקרבן מלאכת מכל
מהקריב תעשה לא לאזהרת רבינו צריך היה לא דרכנו לפי והנה ע"כ. אותם
אלו את שמנה שמה לומר שחלק למה מלח נשבית שלא לאזהרת וכן מום בעל
אלו צוויים היו אם שאף הקרבנות מיני כל כוללים צוויים שהם משום הוא
העשה שאין לפי האזהרות אלו שימנה היה ראוי הקרבן ממיני במין מיוחדים
ואפשר שכתבנו וכמו האזהרה לא אבל הפרטים העשין אם כי כולל הכולל
כולל שהוא כללי טעם לתת שרצה אלא שהכרחנו וכמו בזה מודה רבינו שגם
כוללים צוויים שהם מפני שימנו שראוי תעשה לא למצות ובין עשה למצות בין
טעם יש רבינו שכתב הטעם מלבד ל"ת דלאזהרת ואה"נ הקרבנות מיני כל

שכתבנו: וכמו בדבר אחר

זה דין להכריח דיש ונראה בתוספתא. איתא דהכי מרן כתב
ששקצום מזבח דאבני ב) נ"ב (דף דע"ז בפ"ד דאמרינן מההיא דידן מתלמודא
משום לחולין וניפקו ליתברינהו גנזום דאמאי בגמרא והקשו שגנזום יון אנשי
ארעא אורח לאו גבוה בה דנשתמש דכיון ותירצו וחללוה פריצים בה דבאו
אסור אפ"ה לחולין שיצאו דאף מבואר הדבר הרי הדיוט. בה להשתמש
טעמא מהאי הוא פדיון להם ואין דנגנזים הטעם וא"כ בהם להשתמש להדיוט
בלתי לחולין דיצאו התם דשאני למימר וליכא בהם. להשתמש להדיוט דאסור
דבר נכנס שכבר שנפדה כל אבל בהם להשתמש להדיוט אסור ומש"ה פדיון
הדין דמן דכיון ליתא הא בהם. להשתמש להדיוט מותר המקדש במקום אחר
ארעא אורח לענין פדיון בלא או פדיון ע"י יצאו אם לי מה לחולין יצאו כבר
בפרשת שבע באר הרב אותם. יפדו גנזום דאמאי תיקשי איתא דאם ועוד
יכולים והיינו וכתב כו' פגימה בלא המזבח בנו דאיך הקשה ערופה עגלה
ע"כ. שהוקדשו לאחר בין חולין דעודן למזבח אבנים שהוקדשו קודם בין לחלק
אלא אינו ברזל עליהם תניף דלא זה דאיסור לומר הרב בדעת דעלה נראה
עליהם שהונף אף הוקדשו לא באבנים אבל למזבח הוקדשו שכבר באבנים
הברזל הנפת בשעת אינו דהאיסור כלל נראה אינו וזה למזבח. מותרים ברזל

גזית: אתהן תבנה לא כדכתיב הבנין בשעת אם כי
תעלה לא (אשר) במכילתא
בירושלמי איתא והכי עקב בצד וגודל גודל בצד עקב שיהלך
מנין ירידה עליה אלא לי אין במכילתא איתא תו א' הלכה דברכות קמא פרק
מ"ש בכנה"ג. ועיין זה כל רבינו השמיט אמאי ידעתי ולא תגלה לא אשר ת"ל
כלי מהלכות פ"ט לקמן רבינו כ"כ שרי ודאי לתקן כדי נותץ דאם כלומר מרן

יע"ש: ג' דין המקדש

לא אותו וכשסדין א"א .
בכפיס אלא אותו סדין היו
ומכל של עץ וכן מכל העזרות

קדש. שהן הלשכות



'

רבה הקומץ בפרק '

הזהב ומן העשת מן באה היתה מנורה וכו' פפא רב תני כ"ח:) דף (מנחות
בר יוסי ורבי פוסל רבי גיסטרון ושל אבר של בעץ של כשרה כסף של עשאה

זכוכית ושל עצם ושל עץ של מכשיר יהודה
יהודה בר כר"י רבינו ופסק פסולה הכל דברי
דקתני סתם ברייתא התם דאיתא משום
התם דמייתי ואע"ג כשרה מתכות מיני משאר
של שעשאן שרת כלי דקתני אחריתי ברייתא
פסק מכשיר יהודה בר ור"י פוסל רבי עץ
דרבים התם דמשמע משום לפסול רבינו
היו ומ"ש בהא. יהודה בר דר"י עליה פליגי
ואם בדיל של אפי' אותם עושים עניים הקהל
הקומץ בפרק זהב של אותם עושים העשירו
עוד [וכן מ"ג) (דף הצלמים כל ובפרק שם רבה

(כ"ד)]: בר"ה
'

הממונה להם אמר בפרק
ידות כל עשה המלך מונבז ל"ז) דף (יומא
שערי אפילו ומ"ש זהב של י"ה של הכלים
ידם. מצאה אם זהב אותם מחפין העזרה
שם שהיו השערים כל ג') (משנה דמדות בפ"ב
מפני נקנור משערי חוץ זהב של להיות נשתנו

נס: בהם שנעשה

דמגילה: שני פרק בתוס' '

תיבה העושה גבי שם '

למוצא הביא כ"מ בעל [הרב לספר ומטפחות
העושה גבי בתוספתא שכתב מה זה דין
רבינו שדברי דק לא מכ"ת ובמחילה תיבה
דוק פרק אותו בסוף ממש התוס' לשון הם

ותשכח+:
וקורות אבנים שם ' "

בהר אותם בונין אין להדיוט מתחילה שחצבן

קרי הדיוט הבית הר ולגבי הכנסת בית היינו דלהדיוט לרבינו ומשמע הבית
קאמר ממש דלהדיוט פירש לא ולמה כן לפרש לרבינו דחקו מי לתמוה ויש ליה

בהדיא: איתיה אחרינא דבדוכתא ואפשר

עלו נביאים ג' ס"ב) (דף קדשים קדשי בפרק
מקום על להם שהעיד אחד הגולה מן עמהם

וכו': המזבח
'

רבי בפרקי
נברא ומשם שכתב ומה ובמדרשות. אליעזר
פרק דנזיר ובירושלמי וייצר בפסוק בב"ר

כה"ג:
'

'

עלו נביאים וג' ומ"ש נ"ח:). (דף ק"ק בר"פ
קדשים קדשי בפרק וכו'. הגולה מן עמהם

ס"ב): (דף
בפרק '

תניא נ"ט:) (דף קדשים קדשי
רבי דברי ככתבן דברים קומתו אמות ושלש
ונאמר רבוע כאן נאמר אומר יוסי ר' יהודה
בארכו שנים פי גובהו להלן מה רבוע להלן
רבי א"ל וכו' בארכו שנים פי גבהו כאן אף
ואת החצר קלעי ואת נאמר כבר והלא יוסי
ועל המשכן על אשר החצר שער מסך
אמות י' מזבח אף אמות י' משכן מה המזבח
סובב משפת קומתו אמות וג' ת"ל ומה וכו'
עד ולמעלה סובב משפת ופירש"י ולמעלה
וגובה אמות ו' הימנו ולמטה הקרנות מקום
כרבי דהלכה וידוע עשר הרי אמה הקרנות
גמרא דסתם ועוד יהודה רבי לגבי יוסי
יוסי כרבי צ"ו) דף (מנחות הלחם שתי בפרק
כתיב הנחשת במזבח קומתו אמות וג' ופירש"י
ארכו אמה הזהב במזבח רבוע להלן ונאמר
כאן אף קומתו ואמתים רבוע רחבו ואמה
משפת וכו' אמות י' הרי כארכו שנים פי גבהו
ולמטה הקרנות מקום עד ולמעלה סובב



זה: בפרק לקמן שאכתוב במה ועיין אמה הקרן וגובה אמות ו' הימנו
א'): (משנה דמדות בפ"ג משנה '

רבי תנן י') (משנה דכלים בפי"ז '

ומייתי ה' כלים ושל טפחים ששה בת בנין של אמה אומר יהודה
ומייתי צ"ז) (דף במנחות הלחם שתי בפ' לה
באמות המזבח מדות ואלה דכתיב קרא עלה
רוחב ואמה האמה וחיק וטפח אמה אמה
חיק וכו' האחד זרת סביב שפתה אל וגבולה
וגבולה סובב זה רוחב אמה יסוד זה האמה
ופירש"י הקרנות אלו וכו' סביב שפתה אל
אמה באמות העולה. מזבח המזבח מדות
מאמותיו יהא בינוניות באמות וטפח אמה
דהוה חמשה בשל והן דאמותיו וטפח אמה
האמה וחיק באלו. וטפח אמה ששה של ליה
בנות שיהו אומר אני אמות באלו כלומר
הקרנות אלו יסוד. דהיינו האמה וחיק חמשה
מודד האבן דמאמצעית האחד אמה זרת
חצי זרת כל אמה דהיינו רוח לכל זרת והויא
אמה בגובהה האמה חיק התם ומסיק אמה

היסוד ועד הרצפה שמן אמה אותה בגובהה האמה חיק ופירש"י כניסה רוחב
דיסוד כניסה אבל ה' בת באמה דסובב כניסה רוחב ואמה ה'. בת באמה
אבל עכ"ל. ה' בת באמה דקרן דגבהו סביב שפתה על וגבולה בינונית. באמה
בין דיסוד בין קאי כניסות אשתי כניסה רוחב ואמה אמרינן דכי מפרש רבינו
יסוד זה האמה חיק קתני כי ולפ"ז טפחים ה' בת באמה דתרווייהו דסובב
היא כניסה לאפוקי לאו בגובהה האמה חיק ואסיקנא סובב זה רוחב אמה
הוא ה' בת באמה דגובהה לאשמועינן אלא ה' בת באמה הוי נמי דכניסה
בין דיסוד כניסה בין היינו כניסה רוחב ואמה במסקנא קאמר וכי דאתא
התם אמרינן הכי " " דסובב: כניסה
זולת טפחים ו' בת אמה וכל אמות י' המזבח שגובה שנתבאר מה ע"פ בגמרא
מדתו היתה וכך ומ"ש טפחים. ה' בנות שהם הקרנות ואמות היסוד אמות
א') (משנה דמדות בפ"ג וכו'. יסוד זה טפחים ה' וכנס טפחים ה' עלה וצורתו
ל' על ל' נמצא יסוד זה אמה וכנס אמה עלה ל"ב על ל"ב היה המזבח תנן
מזה אמה הקרנות מקום כ"ח על כ"ח נמצא הסובב זה אמה וכנס ה' עלה
מזה ואמה מזה אמה הכהנים רגלי הילוך מקום כ"ו על כ"ו נמצא מזה ואמה
עלה צ"ז:) (דף הלחם שתי בפ' עלה ואמרינן המערכה מקום כ"ד על כ"ד נמצא
כיון כלומר הויין טפחים ושני שלשים ל' על ל' נמצא יסוד זה אמה וכנס אמה
עלה ותו מכאן וטפח מכאן טפח פשו ה' בת באמה אלא הוי לא דיסוד דכניסה
דלא דכיון אלא הוי טפחים וד' כ"ח כ"ח על כ"ח נמצא סובב זהו אמה וכנס ה'
ליה חשיב לא אמה הוי דלא כיון דאמרינן דהא ואע"ג ליה חשיב לא אמה הוי
כגבהה האמה דחיק אסיקנא הכי ובתר כנסה האמה דחיק דס"ד למאי אתמר

טפחים ה' בת באמה דיסוד כנסה נמי דלמסקנא סובר שרבינו נתבאר כבר
ל' הוא ל' על ל' נמצא שאמר מה דמדות פ"ג המשנה בפי' רבינו שכתב וזהו
וכן שביארנו כמו טפחים ה' אלא כנס שלא לפי טפחים ושני ל' על טפחים ושני
הטפחים מנה לא שהוא אלא טפחים וד' כ"ח היינו כ"ח על כ"ח נמצא אמר
לא אמה הוי דלא כיון מאמה פחות שהוא
כלומר עכ"ל. קיים המאמר וזה ליה חשיב
ליה חשיב לא אמה הוי דלא דכיון דהא אע"ג
למאי דגם קיים מאמר הוא דס"ד למאי אתמר
לפירוש דאפי' ודע הכי. אמרינן דאסיקנא
דוקא לאו דמתניתין לומר צריכין אנו רש"י
ה' בת באמה דסובב כניסה למסקנא גם דהא
על כ"ח נמצא קתני כי ע"כ כן ואם טפחים
ושני כ"ח על טפחים ושני כ"ח היינו כ"ח
חשיב לא מאמה בציר דהוי דכיון אלא טפחים
הוי נמי דיסוד דכניסה רבינו ולדעת ליה
דלא טפחים ד' ליה הוה טפחים ה' בת באמה
וד' אמה כ"ד רחבו ובהשגות להו. חשיב
אולי א"א טפחים. וד' אמה כ"ד על טפחים
הקרנות כניסת הם טפחים הד' כי כן אינו
למה שכן וכל טענה אינה אולי שטענת הוא פשוט ודבר עכ"ל. המזבח מדפני
על שמעיה ה"ר בפרוש וכתוב דוקא. לאו כ"ח על כ"ח נמי דלפירש"י שכתבתי
שנה הכניסות אמה וכנס ה' עלה אמה וכנס אמה עלה דבסמוך מתניתין
חשיב קא לא כניסה שם היה שלא הקרנות מקום זה שלש עלה אבל במשנה
כלומר עכ"ל. ולמעלה סובב משפת קומתו אמות וג' במקרא כתובות ג' ואותן
אמות וג' דכתיב דמאי כוותיה דנקטינן יוסי לרבי קדשים קדשי בפרק דאמרינן
הקרנות מקום והיינו לעיל שכתבתי וכמו ולמעלה סובב משפת היינו קומתו
ה' עלה במשנה גורס שהוא עצמה במשנה כן כתוב שהיה מצאתי ובסמ"ג
כלומר הקרנות מקום זהו אמה וכנס ג' עלה סובב זהו אמה וכנס אמות
בדברי להגיה יש שכן וכיון המזבח גובה אמות עשר הרי אמה קרן כל וגובה
טפחים וד' אמה כ"ח על טפחים וד' אמה כ"ח רחבו ונמצא מ"ש אצל רבינו
קרנות ד' לכל מרובע חלול בנין הי"ח של זוית לקרן וכונס טפחים י"ח עלה
קרן כל וריבוע טפחים ה' קרן כל גובה רבינו ומ"ש מוגה. בספר מצאתי וכך
(זבחים שם מתוכן היו חלולות הקרנות וד' ומ"ש בסמוך. נתבאר אמה על אמה
כזויות כמזרק ומלאו שנאמר היו חלולות קרנות של אבנים כהנא א"ר נ"ד:) דף
ושקיל מתותיה מידי דמחית אלא רחמנא אמר שלמות אבנים נמי הכא מזבח
בארבעתן עמוקים נקבים נקובים היו חלולות מזבח של קרנות ופירש"י ליה
יש קיבול בית אלמא מזבח כזויות כמזרק לתוכו. ויבלע החטאת דם שיפול
האבנים חלוקי בין נתן דקים וקסמים מקלות מתותיה מידי דמחית במזרקים.
פגימות לפגום הוצרך ולא חלולים בנקבים מקומות ונשארו הוציאם וכשיבש

לנקבים:

הראב"ד במ"ש עיין '

מ"ש ודו"ק. ז' דין ומוספין תמידין מהלכות פ"ב לקמן
עיין המזבח מדפני הקרנות כניסת הם טפחים הד' כי כן אינו אולי הראב"ד
שהקרנות רבינו כדברי והתוספות רש"י שכתבו מ"ה) (דף וערבה לולב בפרק

כלום: לפנים משוכים היו לא
דמאי דס"ל הוא מדבריו הנראה '

למעוטי לאו בגובהה האמה חיק אלא הלחם שתי בפרק דאמרינן
היה גובהן והקרנות בינונית באמה שהיה דסובב גובה למעט אלא כניסה
באמה דיסוד דכניסה ס"ל רש"י אבל בינונית אמה ורוחבן טפחים חמשה

בפרק פירש וכן חמשה בת אמה היא גובהן בין רוחבן בין והקרנות בינונית
נמצא בגמרא דאמרינן מאי זה ולפי ד') (דף דעירובין ובפ"ק הלחם שתי
טפחים וארבעה ושש עשרים הוי דכ"ע אליבא ושש עשרים על ושש עשרים
מכניסה הם טפחים הארבעה שלרש"י אלא טפחים וארבעה ושש עשרים על
נמצא דאמרינן ומאי וסובב דיסוד מכניסה הם ולרבינו הקרנות ורוחב דסובב
וב"ט ל' על טפחים ושני ל' הוי ולרבינו כמשמעו הוי לרש"י שלשים על שלשים
בארבעה דק לא ולרבינו בב"ט דק לא לרש"י כ"ח על כ"ח נמצא דאמרינן ומאי
שלא שכתב הטפחים יתור לרבינו תיקשי דלא שכתב מרן על לי וקשה טפחים
שאף וכתב ליה חשיב לא אמה הוי דלא דכיון משום דמדות במשנה נזכרו



זה על הראב"ד כתב " "

בעיני תמוהים בזה שדבריו ובאמת וכו'. המערכה גובה מהו ידעתי לא
שהנוסחא מ"ש גם התפוח. הוא מערכה דמקום לומר דעתו על עלה שאיך
אפשר איך יודע איני וכו' טפחים י"ח המערכה מקום רוחב המדוייקת

שרוחב בסמוך רבינו כתב שהרי כך לומר
ונתבאר טפחים וארבע אמות כ"ד המערכה
שרוחב לומר יתכן ואיך וגמרא משנה שהוא
שכתב כמו טפחים י"ח המערכה מקום
מ"ש גם המדוייקת הנוסחא שהיא הראב"ד
הקרנות משתי שפיחתו הם הטפחים ושני
טפחים שני שאותם לומר יש ואולי ברחבן
דרבינו ליישבו יכול איני וכו' פגימה היו
ברוחב הם טפחים שני ואותם בגובה מיירי
זה כל אחר שכתב ומה לזה. זה ענין ומה
הסובב מן קורא שהוא מדבריו התבוננתי
מאחר ואדע יתן מי מערכה מקום ולמעלה
לנו לכתוב לו למה דעתו לסוף וירד שהתבונן
בדבריו שהתבונן קודם בדעתו שעלה מה
שסיים ומה תמוהים. דברים בהיותם גם ומה
י"ח מערכה מקום וגובה שכתב וזהו הראב"ד
של במזבח ולמעלה אמות שלש שהם טפחים
אחרת בלשון כי הלשון בזה כן כמו כתב משה
חכמינו לשון ומשנה הזה העם אל ידבר

שכתב כלומר הלשון בזה כמ"כ כתב משה של במזבח ולמעלה מ"ש עכ"ל.
להעשות ושעתיד הגולה בני ושעשו שלמה ושעשה משה שעשה מזבח למעלה
מקום קומתו אמות וג' בתורה הכתוב וזה מהם אחד כל גובה אמות י' כולם
להזכיר לשונו שינה וכאן אמות שהזכיר כהוגן כתב ולשם בלבד המערכה
הוא דווקנא תנא דרבינו אומר ואני טפחים
חמש בנות קצתם המזבח גובה שאמות ומפני
כל מדת לכתוב הוצרך שנתבאר כמו טפחים
להודיענו טפחים בלשון המזבח גובה דבר
טפחים ה' בת באמה נמדד מקום זה באי
יגמלהו ששה בת באמה נמדד מקום זה ובאי
נמצא רבינו ומ"ש עינינו. שהאיר כצדקו ה'
הסובב מסוף טפחים כ"ט המזבח גובה חצי

שקדם: ממה מבואר

א'). (משנה דמדות בפ"ג משנה
מקום עד הארץ מן גובהו נמצא ומ"ש
פשוט הוא טפח. פחות אמות ט' המערכה
בת היתה היסוד גובה שאמות שנתבאר ממה
ששה בנות אמות ה' הסובב עד ומשם ה'
שהם ו' בנות אמות ג' המערכה מקום וגובה

טפח: פחות טפחים ו' בנות אמות ט'

בת באמה הוי לכ"ע דסובב כניסה שהרי כן לומר אנו צריכים רש"י לפירוש
שני ליה אייתר דהא דוקא לאו כ"ח על כ"ח נמצא דקתני מאי וא"כ חמשה
וקשה ע"כ. וסובב דיסוד כניסה משום בארבעה דק לא דלרבינו אלא טפחים
בארבעה דק לא לרש"י דאף כ"ו על כ"ו נמצא דאמרינן מאי הביא לא דאמאי
בפרק רש"י כתב וכן חמשה בת באמה היו הקרנות רוחב לרש"י שהרי טפחים
לי קשה רבינו ועל טפחים בארבעה התנא דק לא המסקנא דלפי הלחם שתי
הכי שנא ולא הכי שנא לא סביב שפתה על גבולה בגמרא דאמרינן ממאי
מצינו א"כ בינונית באמה היה דיסוד דכניסה דכיון ניחא לרש"י דבשלמא
אמרינן אי בין חילוק דאין חמשה בת באמה היו הקרנות רוחב דאף למימר
שלמה אמה הוו דלא כיון טפחים בארבעה כמו טפחים בשני דק לא דהתנא
לן אית ע"כ חמשה בת באמה היה וסובב דיסוד דכניסה דס"ל לרבינו אבל
דק לא שהתנא נמצא כן לא דאם בינונית באמה היו הקרנות דרוחב למימר
כו'. רוחב עשרה בשתים אורך עשרה שתים וההראל כתיב וקרא אחת באמה
וד' אמה כ"ד על טפחים וד' אמה כ"ד המערכה מקום נמצא רבינו כתב עוד
דהוי דמשמע רבוע רוחב בי"ב אורך י"ב וההראל דכתיב והא ע"כ טפחים
מהאי הגמרא וקושיית חשיב קא לא טפחים נמי דקרא לומר יש כ"ד על כ"ד
ונמצא חמשה בת באמה היו הכניסות דכל הס"ד לפי אלא היתה לא קרא
וסובב יסוד חשיב דקא במשנה ובשלמא כ"ה על כ"ה היה המערכה דמקום
חשיב לא המערכה מקום אל כשבא הכי משום מונה איננו וטפחים היה כמה

מקום אלא חשיב דלא בקרא אבל לאמה הטפחים שנצטרפו אף טפחים הב'
לטעות מקום שיש כיון וחצי י"ב על וחצי י"ב שהם למימר ליה הוה המערכה
להזכיר חש לא דקרא אמרינן המסקנא לפי אבל רוחב ואמה אורך באמה
המזבח מדופני קרנות כניסת הם טפחים שהד' כתב הראב"ד אבל טפחים
לא דתנא אמרינן במשנה ודוקא בטפחים אפילו דק לעולם דקרא דס"ל נראה
חמשה בת באמה היו כניסות כולהו דלעולם מתרץ דלא והא בטפחים דק
דאמאי תיקשי דא"כ משום הוא אמה היה הקרנות שכניסת אלא ס"ד וכדקא
אלא הוי לא אי ובשלמא וסובב יסוד גבי וכדתניא אמה כנס קרנות גבי תני לא
דלא וכמו חשיב לא אמה הוי דלא כיון לומר אפשר הקרנות כניסת טפחים ד'
כניסות כולהו דלעולם קאמר דלא והא המערכה מקום גבי טפחים חשיב
טפחים ארבעה או טפחים שני היה הקרנות שכניסת אלא חמשה בת באמה
טפחים ד' או טפחים וב' כ"ד על טפחים ד' או טפחים וב' כ"ד המערכה ומקום
המערכה במקום דהיה איתא דאם בדוקא הוא לעולם דקרא משום הוא
הראב"ד דברי על שכתב למרן וראיתי לאשמועינן. למקרא ליה הוה טפחים
כ"ח על כ"ח נמי דלרש"י שכתבתי למה וכ"ש טענה אינה אולי שטענת הללו
נמי דהראב"ד רש"י מדברי כלל טענה אין שכתבנו מה ולפי ע"כ. דוקא לאו
וכמו דוקא לאו למימר דליכא ליה סבירא בקרא אלא דוקא לאו דבמשנה מודה

שכתבנו:

אולי א"א .
טפחים הארבעה כי  כן  אינו 

מדפני  הקרנות כניסת הם 
המזבח.

.
גובה  מהו ידעתי לא א"א 
על אמר אם המערכה
המזבח שבאמצע התפוח
למטה שאומר הוא והלא
אלא אינו ההוא שהתפוח
התפוח ועוד שם המונח הדשן
אבל  המערכה מקום אינו
ורוחב המדוייקת הנוסחא

ברחבן הקרנות משתי שפחתו הם מקום המערכה שמנה עשר טפחים ושני הטפחים
שני  המזבח מדופן כנוסים היו ואולי יש לומר שאותן שני טפחים היו פגימה שהקרנות
מן  קורא שהוא מדבריו התבוננתי זה כל אחר וז' טפחים מכאן מכאן טפחים ז' טפחים
טפחים עשר שמנה מערכה מקום וגובה שכתב וזהו הסובב ולמעלה מקום מערכה

אחרת  בלשון כי הלשון בזה כן שהם שלש אמות ולמעלה במזבח של משה כתב כמו
חכמינו. לשון ומשנה הזה העם אל ידבר



כל פני על מהלך היה היסוד תנן דמדות בפ"ג '

אמה ובמזרח אחת אמה בדרום ואוכל המערב כל פני ועל הצפון
לו היה לא דרומית מזרחית קרן אמרי' נ"ג:) (דף מקומן איזהו ובפרק אחת
שמואל רב דאמר טורף של בחלקו היתה שלא לפי אלעזר ר' אמר מ"ט יסוד

יהודה של בחלקו אוכל מזבח יצחק רב בר
זאב ביה דכתיב בנימין טורף רש"י ופי' אמה
עד יאכל בבקר יעקב עליו שנתנבא יטרף
לא הקרן ואותה מדבחא יתבני באחסנתיה
היה מזבח וכו' ואזיל כדמפרש בחלקו היתה
במזרחו אמה אמה יהודה של בחלקו אוכל
כל פני על וכו' הארך כל בדרומו אמה
היתה צפונית מזרחית לקרן שכשמגיע המזרח
בעובי הארך כל אמה לקרן בסמוך כלה
פני על שבמזבח אמה היתה שלא אלא האמה
לא הדרומית האמה אכילת וכן וכו' המזרח כל
שכשמגעת הדרום כל פני על מהלכת היתה
לקרן בסמוך כלה מערבית דרומית לקרן
כל פני על מהלך היה היסוד כדתנן אמה
אמה במזרח ואוכל המערב כל פני ועל הצפון
לשלשת יסוד נמצא אחת אמה ובדרום אחת
אמר רב אמרינן נ"ד) (דף הכי ובתר הקרנות
בקרן בבנין ופירש"י בדמים אמר ולוי בבנין
בארך אמה יסוד בנו מערבית דרומית
עד המזרח וכל הדרום כל להם וחדלו הדרום
אוכל כדתנן מזרחית צפונית לקרן סמוך אמה
בדמים אמר ולוי אמה ובדרום אמה במזרח
נותנים לא אבל המזרח כל פני על היה יסוד
כרב רבינו ופסק יהודה של בחלקו דמים

דהמזבח מתני' דרב אליבא בגמרא ומוקי כוותיה. דמתניתין דפשטא משום
צפון מצד אלא חשיב רבעיו בארבעת לאו הצד מן ופירש"י הצד מן ל"ב על ל"ב
מזרחית דרומית דקרן ל"א על ל"א אלא היה לא ודרום מזרח אבל ל"ב היה
בונים כיצד מדתניא לרב בגמרא ומותיב למזרח ואמה לדרום אמה לה חסרה
מפולמות אבנים חלוקי ומביא אמה וגובהו ל"ב על ל"ב מלבן מביא המזבח את
יסוד מקום וזהו ושופך וממחה וזפת וקוניא סיד ומביא קטנות בין גדולות בין
כתיב שלימות אבנים ליה דגייז ומשני רוחותיו מד' בו בולט יסוד אלמא כלומר
הבנין סתר שיבש לאחר ליה דגייז ופירש"י ליה ושקיל מתותיה מידי דמחית
פגימות ולא חלק שיהא כתיב שלימות אבנים והא ופרכינן יהודה של חלקו מעל
חלקו כנגד על במקומו כלומר תותיה מידי דמנח חלקה. להיות לסתירה וא"א
יכול ולא המלבן בתוך וחלק המלבן כעובי ועביו ארוך עץ הניח יהודה של
ולכשיבש קוניא ושל סיד של המיחוי שפיכת ע"י האבנים חלוקי עם להדביק

חלק: מקומו ונשאר נטלו קצת
בפ"ג משנה '

יסוד על הניתנין שהדמים המשנה ולשון ב') (משנה דמדות
קדרון. לנחל ויוצאים באמה ומתערבין בהם יורדים דרומי יסוד ועל מערבי
באותה דרומי יסוד ועל מערבי יסוד על הניתנים שהדמים שמעיה ה"ר ופי'
מהם יש הדם ששירי נתבאר כבר רבינו שם וכתב בדרום. אוכל שהיסוד אמה
נתן לפיכך דרומית יסוד על ששופכים מהם ויש מערבית יסוד על ששופכים
מערבין: ששנינו מה לפניך פשוט יהי' ובכן עכ"ל. דרומי מערבי בקרן נקבים הב'

(משנה שם משנה זה גם '

בדרום דכבש מקראי מייתי ס"ב:) (דף הקדשים קדשי ובפרק ג')
יעשה שלא למזבח כבש עשה מזבחי על במעלות תעלה לא במכילתא ותניא
עליה אלא לי אין הפסיעות הרחבת מחמת ערוה לגילוי שגורמים מדרגות
עליו. ערותך תגלה לא אשר ת"ל מניין ירידה
המזבח מצד אמה ל' בארץ אוכל והיה ומ"ש
על ואמה היסוד על אמה ממנו ופורח
מתני' רמו הקדשים קדשי בפרק הסובב.
מזבח של לדרומו היה כבש חדא דתני אהדדי
המזבח ארך הרי ארך ל"ב והמזבח ל"ב ארך
דמדות ה' בפ' אהדדי להו מני וכי ס"ד והכבש
הוי ס"ד והא ס"ב והמזבח הכבש א') (משנה
תפיסת לגבי והתם העזרה בקרקע תופסין
על אמה פורח נמצא ומשני להו מני הקרקע
הכבש שראש ופירש"י סובב על ואמה יסוד
היסוד כניסת של] אמות [שתי על ועולה פורח
שתי ונמצאו המזבח] לראש [מגיע והסובב
[של אמות בל"ב נבלעות שלו העליונות אמות
מקשה נ"ד) (דף מקומן איזהו ובפרק מזבח]
לא דרומית מזרחית דתניא דהא דאמר לרב
על אמה פורח מדקתני בבנין יסוד לו היה
דהא לדרום היסוד כניסת דאיכא מכלל יסוד
יסוד אמה כנגד אימא ומשני הוא לדרום כבש
להיות ראויה שהכניסה מקום כנגד ופירש"י
נבלעות אמות שתי ומיהו שם שהיתה ולא
הפנימי לתוך נכנס שהיה מזבח של ל"ב לתוך
בה לאכול התחיל שהיסוד בליטה שכנגד

" אחת: אמה בדרום

אומר יוסי ר' את לקוניא בן יוסי בר ר"ש שאל ס"ב:) (דף הקדשים קדשי בפרק
כבר והלא כן אומר אתה אי ואתה א"ל למזבח כבש בין יש אויר רשב"י היה
שאני א"ל בזריקה בשר אף בזריקה דם מה והדם הבשר עולתיך ועשית נאמר
או זורק הוא דליקה למערכה זורק כשהוא וזורק מערכה בצד עומד אומר
משום התם זורק הוא דליקה למערכה אומר הוי זורק דליקה שאינה למערכה
אויר בשר אף מפסיקו קרקע אויר דם מה דם כי אמר פפא רב אפשר דלא
במזבח נוגע הכבש ראש היה שלא למזבח כבש בין יש אויר ופירש"י מפסיקו
מן וזורק בארץ שעומד עולה דם מה וכו'. בינתים מפסיק מעט אויר אלא
הוא האויר ומחמת יש אויר אלמא בזריקה בשר אף וזרקו כדכתיב הכלי
בצד אומר שאני וכו' למערכה האויר עבר אל וזורק בכבש שעומד זריקה
למערכה זורק כשהוא א"ל קרא. אתא ולהכי [וזורק] המזבח בראש המערכה
זורקו הוא דע"כ פשיטא קרא לי למה הא משום כלומר וכו' זורק הוא דליקה
אלא שם דולקת המערכה שאין העצים ראשי על סביב לסדר יכול אין שהרי
כי דע"כ הוא אפשר דלא משום והתם דולקת שהמערכה מקום והלאה הימנו
מצית לא אמר פפא רב למזבח. כבש בין אויר דיש אתא לאשמועינן קרא אתא
אויר דהפסקת וזורק המערכה בצד דעומד אתא לאשמועינן דהיקש אמרת
בשר אף למזבח בינו מפסיק הרצפה קרקע אויר דם מה דם כי בעינן רצפה

' " וכו':
למעלה המערכה ראש עד המזבח שגובה שנתבאר ממה פשוט זה

ודוק: ב) מ"ד (דף הזבח בברכת עיין '



ה': בת באמה שהיא יסוד מאמה חוץ טפחים ו' בת באמה וכולם אמות ט'
"

דרב מימרא
אמר אבהו ורבי סביב שנאמר משום בה ומסיים הקדשים קדשי בפרק יהודה

מן יוצאים קטנים כבשים שני ופירש"י רבוע
במזרחו יצא לסובב בו שפונין אותו וכו' הכבש
כבש של בשיפולו ומתחיל ויוצא לימין כבש של
לסובב שמגיע עד באלכסון ועולה ונמשך
שירים בו להוליך למערבו יוצא ליסוד והפונה
לשמאלו פונה המזבח מן שיורד חטאת של
כבש של בשיפולו לצאת ומתחיל דרומי ליסוד
ולירד לשפע נוח שיהא כדי המזבח מן רחוק
היקף שיהא סביב שנאמר משום ליסוד.
אין שוב מחוברין היה ואי דהו כל למזבח

" כחוט: אפילו היקף

ג' פרק במשנה '

ששם וכו' במערבו לו היתה ורבובה דמדות
וכתב העוף. חטאת פסולי נותנים היו
אלא כי לא א"א רבינו דברי על הראב"ד
שנויה היא וכך לבד והרבובה לבד החלון
ידענא לא דמר ושותיה עכ"ל. מדות במסכת
שכתבתי המשנה זולת מדות במסכת שאין
דאיתא המשנה בפי' כתב ורבינו בסמוך
של במערבו היתה חלון בזבחים בתוספתא
נקראת היתה ורבובה אמה על אמה כבש
שתעובר עד העוף חטאת פסולי זורקין ששם
והוא עכ"ל. השריפה לבית ותצא צורתה
ולשון בתיבה. תיבה פה שהעתיק הלשון
נבובה כמו שהוא עובדיה ה"ר פירש רבובה

חלולה: שהיתה כלומר

' '

ד'): (משנה דשקלים בפ"ו
'

זה. בפרק ונתבאר וב') ע"א נ"ד (דף מקומן איזהו בפרק הכל
שעושים כעין אבר ניתוך קוניא קרשים. מד' עשוי מרובע דפוס מלבן ופירש"י

פלומי"ר: שקורין חרס כלי לציפוי
בפרק '

וכבש קרן רבנן תנו ס"ב) (דף הקדשים קדשי
רחבו ומדת ארכו מדת מעכבין וריבוע ויסוד
רב אמר ה"מ מנא מעכבין אין קומתו ומדת
שנא' מקום כל המזבח קרא אמר הונא
המזבח אין אם וריבוע ופירש"י לעכב המזבח
לעכב המזבח שנא' מקום בכל מרובע.
מזבח דמיקרי הוא כן כשהוא משמע דהמזבח
וביסוד המזבח קרנות כתיב ובקרן לא לא ואי
פני אל כתיב ובכבש המזבח יסוד אל כתיב
מזבח של פניו שהוא הכבש והוא המזבח
מזרחית צד דחשיב היכי כי שם דרך לו שעולין
ובריבוע שם שהפתח מחמת מועד אהל פני
מדת דתניא ואהא המזבח. יהיה רבוע כתיב
מעכבין אין קומתו ומדת רחבו ומדת ארכו
ממזבח יפחתנו שלא ובלבד מני רבי אמר
מחכו אמה יוסף רב אמר וכמה משה שעשה
רוחב אמות וחמש ארך אמות חמש עליה
מקום דילמא אביי א"ל המזבח יהיה רבוע
רבא דגברא מר ליה אמר מר קאמר מערכה
מקום דילמא ופירש"י קאמינא מאי ידע הוא
הקרנות שבין אמה דהוי קאמר מערכה
פש צד לכל אמתיים בו ממעטים הילוך ומקום

אמה: על אמה ליה
בפרק '

אמרינן י"ח) (דף דחולין קמא
צפורן בה שתחגור כדי המזבח דפגימת
טפח אומר רשב"י המזבח פגימת כמה מיתיבי
באבנא הא בסידא הא ל"ק כזית אומר ראב"י
שלימות אבנים דכתיב דהו כל באבנא ופירש"י
דגמרא דמאריה משום כרשב"י רבינו ופסק
ראב"י משנת דקי"ל ואע"ג מראב"י טפי הוא
לא אבל במשנה דה"מ אפשר ונקי קב

בברייתא:

הכבש מן יוצאין קטנים כבשים שני פירש"י '

דבפ"ו ודע כו'. לימין כבש של במזרחו יצא לסובב בו שפונין אותו
קטן כבש היה הכבש במערב אם והתוספות רש"י נחלקו ס"ד) (דף דזבחים
שהיה קטן כבש היה כבש של במזרחו דדוקא ס"ל דרש"י לסובב פונה שהיה
היה במערבו דגם ס"ל התוספות אך לא כבש של במערבו אבל לסובב פונה
ג': משנה דזבחים ו' פרק תיו"ט הרב שכתב במה ועיין לסובב פונה קטן כבש
ונקי קב ראב"י משנת דקי"ל ואע"ג מרן כתב '

כתב אדומה פרה מהלכות ספ"ז ולקמן בברייתא לא אבל במשנה דה"מ אפשר
הלכה במשנתנו רשב"ג ששנה מקום דכל כללא גבי בפשיטות זו סברא מרן
אההיא נוחלין יש פרק בנ"י ראיתי אך בברייתא זה כלל נאמר דלא כמותו
רשב"ג דכללא דאף שכתב ורבנן דרשב"ג למחלוקת באנו צווח ולבסוף דשתק
סי' צבי מהר"ר בתשובת ועיין בברייתא אף הוא דראב"י כללא בברייתא אינו
(א"ה כרשב"י. רבינו פסק למה טעם שנתן שם עוד ועיין זה בכלל שהאריך י'

תמרים): כפות בס' הרמ"ז במ"ש עיין

.
לבד  החלון אלא  כי  לא  א"א 
שנויה היא וכך לבד והרבובה

מדות. במסכת



'

(דף רבה הקומץ בפרק ברייתא ' "

גביעים ג' וכתיב גביעים ד' ובמנורה דכתיב כ"ב גביעים בשלמא ובגמרא כ"ח)
תרי כפתורים י"א נמי כפתורים כ"ב הא דקנים וי"ח דידה ד' בקנה משוקדים

י"א הא וכפתר וכפתר וכפתר דקנים וששה
דקנים וששה תרי פרחיה מנ"ל ט' פרחים אלא
פרחה עד כתיב שלמן רב אמר הוו תמניא
משוקדים גביעים ג' דכתיב דקנים י"ח ופירש"י
תרי גופה דמנורה כפתוריה האחד. בקנה
דכתיב כפתר וקנה קנה בכל דיש דקני ושית
ח' הרי האחד בקנה משוקדים גביעים ג'
האחרים לשנים וכן הקנים שני תחת וכפתר
פרח: חד הכתוב לך ריבה פרחה עד וכו'.
ז"ל קורקוס הר"י כתב משוקדים והכל ומ"ש
לו הוציאו בפרק מדאמרינן רבינו כן שכתב
ואחד הכרע להם אין מקראות ה' נ"ב:) (דף
אגביעים קאי אי לן דמספקא משוקדים מהם
אתרוייהו מפרש ולכך ופרחיה אכפתוריה או
אם שאף משוקדים כולהו עבדינן דמספיקא
אין משוקדים להיות צריך ואין משוקדים יעשו
משוקדים מלעשות יניח אם אבל הפסד בכך
ומ"ש עכ"ל. קפידא איכא משוקדים צריך אם
א' חסר ואפילו זה את זה מעכבין וכולן

ופרחיה כפתוריה גביעיה דמנחות פ"ו בתוספתא כולן. את מעכב מהמ"ב
זה: את זה מעכבין

כ"ח) (דף רבה הקומץ בפרק ' "

ומכה שלימה חתיכה עשייתה העשת מן ופירש"י מקראי להו ויליף
אם ומ"ש כליה. כל ממנה שיצאו עד בקורנס
לומר דהיינו לפרש נראה חלולה היתה

מקשה: שאינה
"

ויליף רבה הקומץ בפרק '

שבור: זהב גרוטאות ופירש"י מקרא לה

מדות שתי בפ' '

באות ונרותיה מנורה תניא פ"ח) דף (מנחות
הככר מן ומחתותיה מלקחי' ואין הככר מן
מן באה היתה מנורה אומר נחמיה רבי
באות ומחתותיה ומלקחיה נרותיה ולא הככר
דתניא קרא בהאי מיפלגי קא במאי הככר מן
למנורה למדנו אותה יעשה טהור זהב ככר
את ת"ל נרותיה לרבות מניין הככר מן שבאה
אף מרבה שאני יכול האלה הכלים כל
ר' דברי אותה ת"ל ומחתותיה מלקחיה
תרי נחמיה אדר' נחמיה דר' קשיא נחמיה
קרחה בן יהושע ר' נחמיה דר' ואליבא תנאי

'

כן שכתב קורקוס הר"י בשם מרן וכתב
הוא הכרע להם שאין המקראות מן דאחד לו הוציאו בפרק מדאמרינן רבינו
מפרש ולכך ופרחיה אכפתוריה או אגביעים קאי אי לן דמספקא משוקדים
שם רש"י דבדברי לי ותימה ע"כ. משוקדים כולהו עבדינן דמספיקא אתרווייהו
משוקדים גביעים ארבעה דובמנורה בקרא אלא ליה מספקא דלא מוכח
בששת ופרחים בכפתורים אבל מנורה של בגופה דמיירי ופרחיה כפתוריה
בין האחד בקנה דהפסיק כיון משוקדים בעינן אי ליה מספקא לא הקנים
האחד בקנה גביעים שלשה למימר ליה הוה דאלת"ה ופרח לכפתור משוקדים
וכן גביעים ארבעה דובמנורה דקרא דומיא דליהוי ופרח כפתור משוקדים
קאי לא דקנים דמשוקדים התוס' כתבו וכן התורה בפי' רש"י מדברי ג"כ נראה
משוקדים דהכל ליה מנא הקנים בששת דקאי רבינו כן ואם אגביעים אלא

וצ"ע:
" '

בגמרא איתא והכי בתוספתא איכא דהכי מרן וכתב "

זה מעכבין כפתורים זה את זה מעכבין גביעין כ"ח) (דף רבה הקומץ בפרק
את זה מעכבין ופרחים כפתורים גביעים זה את זה מעכבין פרחים זה את

זה:

' "

הג' דאלו הוא רבינו מדברי הנראה והנה '

ושתהיה ופרחים כפתורים גביעים דהיינו זהב של במנורה שנצטוינו דברים
שאר של במנורה שנתמעטו מקשה ושתהיה יותר ולא פחות לא ככר כולה
ופרחים כפתורים גביעים דאילו במיעוטם שוה דינם אין מקראי מתכות מיני
כמו מקפידין אין כתב ולא בה עושין אין שכתב וזהו לעשות שלא הקפדה יש
יותר או פחות או ככר עביד בעי אי ככר חלוקת גבי ואילו ככר גבי שכתב
סתם קרא כתב כאילו ליה דהוה עליהם מוכחת הסברא חלוקות השני ואלו
ובמשקלה ופרחים כפתורים גביעים בה עושין דאין דפשיטא מנורה ועשית
כשרה חלולה היתה ואם שכתב מקשה חלוקת גבי ואילו עביד דבעי כמה
אבל כשרה בדיעבד דדוקא נראה מקשה שאינה לומר דהיינו מרן ופירשה
לעולם אותה עושין ואין שכתב מה ניחא ובזה מקשה לעשותה צריך לכתחילה
לן נפקא דגרוטאות פסול דהא תיקשי דאלת"ה לכתחילה דהיינו הגרוטאות מן
אינה זהב באה אינה מקשה באה זהב באה זהב מקשה ותניא מקשה מדכתיב
אלא מיירי לא רבינו ודאי אלא לן מנא דגרוטאות פסול כן אם מקשה באה
דקאמר דגמרא לישנא ואדרבא זה דין ליה מנא ידעתי לא ומ"מ לכתחילה
זה על מרן ומ"ש לכתחילה אפילו משמע מקשה באה אינה זהב באה אינה

הוא: היכן ידעתי לא מקראי לה ויליף רבה הקומץ בפרק



הככר מן באים ונרותיה ומחותיה מלקחיה ואין הככר מן באה מנורה אומר
בגמרא ואמרינן זהב של כלים שהיו האלה הכלים כל את מקיים אני מה ואלא
כן. רבינו פסק ומש"ה הככר מן באות ונרותיה מנורה כמ"ד סברי דאמוראי
ומחתותיה ומלקחיה ואמר וחזר טהור זהב במנורה נאמר שהרי רבינו ומ"ש

דאיתיה כתוב מצאתי וכו'. טהור זהב
פ"ט: המשכן דמלאכת בברייתא

הקומץ בפרק משנה '

בין זהב של שהיתה בין ומ"ש כ"ח). (דף רבה
אמרינן הכי מתכות מיני שאר של שהיתה
אינה קנים באה זהב באה נמי ואימא בגמרא
פמוט ההוא קנים באה אינה זהב באה
וכל ומ"ש מיקרי. קטנה] מנורה [פירש"י
שבעה פירש"י כך בקנים קבועים הנרות
אחד נר היה וקנה קנה כל בראש נרותיה

והפתילות: השמן נותנין ושם בזך כעין
"

הלחם שתי בפרק '

יאירו המנורה פני מול אל תניא צ"ח:) (דף
פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות שבעת
על עומד האמצעי ופירש"י אמצעי נר כלפי
ומשמע הקנים על והשאר מנורה של גופה
אותה כלפי מצודדות הקנים שעל אותן קרא
כנגד פניו האמצעי הנר וזה ומ"ש מערב. של
מערבי. נר הנקרא והוא הקדשים קדשי

זה: בפרק לקמן יתבאר
'

'

(דף רבה הקומץ בפרק ברייתא הכל
פירש"י כרותיים. תפוחים כמין ומ"ש כ"ח:).

מקום: שם
'

כ"ט:): (דף דתמיד בספ"ג משנה
"

שתי בפרק
עשרה ארכו השלחן תנן צ"ו) (דף הלחם
מאיר ר' יהודה ר' דברי וכו' חמשה ורחבו
ופירש"י ששה ורחבו י"ב אורכו השלחן אומר
ואמה ארכו אמתים כדכתיב ה' ורחבו י' ארכו
כלים אמת דאמר לטעמיה יהודה ור' רחבו
לטעמיה מאיר ורבי וכו' חמשה בת באמה
טעם וצריך בינוניות היו האמות כל דאמר
מפני שטעמו ואפשר מאיר כר' פסק למה
כוותיה. ס"ל שאול דאבא במשנה שם ששנינו

של לארכו ארכן הכלים כל שאר וכן וכו' הבית לאורך ארכו מונח והיה ומ"ש
שם " שם: משנה בית.

שארכו מארון חוץ בית של לארכו ארכן שבמקדש הכלים כל רבנן תנו צ"ח) (דף
הבדים ויאריכו דתניא מנ"ל ובדיו מונחין היו כך מדבדיו וכו' בית של לרחבו
בפרוכת מקרעין יהו יכול ויראו אי ויראו ת"ל בפרוכת נוגעים היו לא יכול
שני כמין ודומין בפרוכת ובולטין דוחקין כיצד הא החוצה יראו לא ת"ל ויוצאין
שדי בין לי דודי המור צרור שנאמר אשה דדי
יתבי הוו דארון לפותיא דבדיו ומנ"ל ילין
יהודה רב אמר יתבי הוו דארון לארכו דילמא
להו מסתגי לא ופלגא באמתא גברי תרי
ונסעו דכתיב להו דרו הוו דבארבעה ומנ"ל
תרי. נמי המקדש נושאי תרי הקהתים
לארכו ארכן שלחנות כגון הכלים כל ופירש"י
דכך מנ"ל [ובדיו] וכו'. למערב ממזרח בית של
פרכת וכו'. למערב ממזרח מונחים בדיו היו
וכו'. הקדשים קדשי בית בפתח פרוסה היתה
ממזרח בדים אלמא אשה דדי שני כמין
אחד וראשן למערב אחד ראשן קיימי למערב
ארון של רחבו וש"מ הפתח בתוך למזרח
תרי בית. של ארכו שהיה למערב ממזרח
לא לארכו בדים הוו אי ופלגא באמתא גברי
עכ"ל: ומחצה אמות שתי אלא לבד בד בין היה

"

דרבי אמרינן צ"ח:) (דף הלחם שתי בפרק
בר' אלעזר ור' ומערב מזרח דמנורה סבר
דטעמא ואמרינן ודרום צפון סבר שמעון
אותו יערוך מערבי בנר דכתיב משום דרבי
ס"ד ואי ה' לפני לאו דכולהו מכלל ה' לפני
ור' נינהו ה' לפני נמי כולהו ודרום צפון
אותו יערוך כתיב הא וכו' שמעון בר' אלעזר
פני מול אל דתניא אצדודי להו דמצדד
שהיו מלמד הנרות שבעת יאירו המנורה
מזרח ופירש"י אמצעי. צד כלפי פניהם מצדדין
במערב. והשלשה במזרח קנים הג' ומערב
יערוך דכתיב ה' לפני מערבי בנר מדכתיב
ואין ה' לפני אותו דמשמע ה' לפני וכו' אותו
מערב כלפי דהוי הוא חד אלמא ה' לפני אחר
ומערב מזרח אלמא הקדשים קדשי בית לצד
נר ליה קרי מערב צד של והחיצון מונחים היו
פי דכולהו אשתכח בצפון דאי מערבי
אותו והכתיב וכו'. למערב שוות הפתילות
אצדודי להו מצדד לא. ותו ה' לפני א' דמשמע
חד אלא ליכא ואפ"ה מנחי ודרום צפון לעולם
כלפי הפתילה שפי אמצעי והיינו מערב כלפי
כלפי פיהן מצודדות הפתילות ושאר מערב
דרום כלפי מצודדות צפון צד של שג' האמצעי
אל צפון. כלפי מצודדות דרום צד של ושלשה
של גופה על עומד אמצעי המנורה פני מול
אותם כלפי מצודדות הקנים שעל אותן קרא ומשמע הקנים על והשאר מנורה
למ"ד רש"י כתב מערבי) נר ד"ה כ"ב: (דף מדליקין במה ובר"פ מערב. של



שהוא החיצון שבצד שני נר מערבי קרי הקנים סדר מונחים היו ומערב מזרח
שהיה שם על ממערבי קרי האמצעי מונחים [היו] ודרום צפון ולמ"ד במזרח
המנורה פני מול אל דכתיב האמצעי כלפי נרות שאר וכל מערב כנגד פיו
לצפון. פונים ושבדרום לדרום פונים היו צפון של וגו' יאירו אמצעי דהיינו

דהלכה ואע"ג עכ"ל. זהב של לוצ"ש נרות
בר' אלעזר כר' רבינו פסק מחבירו כרבי
המנורה פני מול דאל דקרא משום שמעון
לומר ואין ליה, מסייע הנרות שבעת יאירו
מיניה עדיף דהוה משום רבינו שטעם
כן ע"פ שאף הפועלים בפ' כדאיתא בתורה
בפ"ח שהרי ותדע חבירו מגדר יצא לא
בר' ר"א לגבי כרבי פסק המקדש כלי מהלכות

שמעון:
"

מחלוקת הוא זה א"א
ומדקתני דתמיד פ"ג זו ומשנה וכו'. תנאים
כמ"ד דאתיא ודאי משמע מזרחיים נרות
צפון למ"ד דאילו מונחים היו ומערב מזרח
מערביים ולא מזרחיים למיתני שייך לא ודרום
על השגה מזה ואין דרומיים או צפוניים אלא
קי"ל ולא כרבי זו שמשנה סובר שהוא רבינו
ואין המשנה בפירוש רבינו וכ"כ כוותיה
אתיא הלחם שתי דפרק מתני' דסתם להקשות
לארכו ארכן שבמקדש הכלים כל דקתני כרבי
ארון דהא דוקא לאו כללא דההוא בית של
שנתבאר כמו בית של לרחבו ארכו לכ"ע
ותנא בר"ש כר"א דאתיא להוכיח יש ואדרבה
אלא שייר דלא כרבי דאי ונרות ארון ושייר

שייר: דהאי שייר מאי קשיא ארון

בפרק משנה '

לתת מפוצלים ופירש"י צ"ו) (דף הלחם שתי
פיצולין והרבה פיצולים באותם הקנים ראשי
הנאמרים והם ומ"ש הקנים. למנין בהם יש
שם על ופירש"י בגמרא שם וקשותיו בתורה

ישבר: שלא ומחזקו הלחם שמקשה
" "

'

הנקראין והם שכתב ומה צ"ו). (דף שם משנה
על ופרש"י צ"ז) (דף בגמרא שם מנקיותיו.
ושני ומ"ש מעיפוש. הלחם את שמנקים שם
הן וכו' הלבונה בהם שמניחים הבזיכין

קערותיו. הנקראים הם הפנים לחם בהם שעושין והדפוסים כפותיו הנקראים
בגמרא: שם זה גם

'

העליונה בה ומסיים שם ברייתא
עיקר כל צריכה אינה התחתונה משאוי עליה שאין לפי שנים אלא צריכה אינה
על שיכבידנה עליה משוי שאין לפי ופירש"י שלחן של טהרו על שמונחת לפי
ולא שלחן של טהרו על הימנה. שלמטה

מיעפש:

צ"ט:): (דף במשנה שם ג"ז '

בתורה מפורש
רחבו ואמה ארכו אמה תצוה פרשת בסוף
ובפרק צ"ז) (דף הלחם שתי ובפרק יהיה רבוע
בת אמה דהוה אמרי' ד') (דף דעירובין קמא
רבינו. השמיטו למה יודע ואיני טפחים ה'
לדרום הצפון בין מכוון בהיכל נתון והוא ומ"ש
משוך בצפון שלחן ל"ג:) (דף דיומא בפ"ג וכו'.
בדרום ומנורה ומחצה אמות שתי הכותל מן
מזבח ומחצה אמות שתי הכותל מן משוכה
חוץ כלפי ומשוך באמצע ועומד ממוצע
ואת דכתיב כיון להדייהו ונוקמיה קימעא
אהדדי דחזו בעינן השלחן נוכח המנורה
ומחצה אמות שתי הכותל מן משוכה ופירש"י
בצד זה השלחן נכח כתיב דהא השלחן כמדת
ההיכל. פתח לצד מזרח כלפי חוץ כלפי זה.
נמשך ולמה בינייהו מכוון בהדייהו לוקמיה

" לחוץ:
תוספתא '

דיומא: ב' פרק

(דף הממונה א"ל בס"פ '

לכיור דד עשר שנים עשה קטין בן תנן ל"ז)
שיהו כדי תנא ובגמרא שנים אלא לו היו שלא
בתמיד העוסקים הכהנים אחיו עשר שנים
ומ"ש אחת. בבת ורגליהם ידיהם מקדשין
שם וכו'. תמיד המים בה שיהיו לו עשו ומוכני
יהיו שלא לכיור מוכני עשה הוא אף משנה
אמר מוכני מאי ובגמרא בלינה נפסלין מימיו
מוכני ופירש"י ליה משקעא דהוה גילגלא אביי
שהיו בבור בו לשקעו גלגל בגמרא מפרש
הוו לא ואי הכיור למימי מחוברים מימיו
כבוד ולאו בכלי שקדשו לפי בלינה מיפסלי
בפירוש כתב ורבינו קדושים. מים ליפסל הוא
עשה וזה בלינה ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו שרת כלי מכלל הכיור המשנה
הצורך כדי לכיור כלי מאותו שותתין והיו תמיד המים בו והיו לכיור סביב כלי

י': משנה דכלים פי"ז '

מחלוקת זהו א"א .
אינו התמיד וסדר התנאים
נרות שתי מצא כן שהרי שנינו
לענין  וזהו דולקים מזרחיות 

מונחים. ומערב מזרח



ונראה כאן דבריו הם וכך עכ"ל. מוכני נקרא היה הכלי ואותו ראשון ראשון
כגלגל עגול כלי שעשה לומר היינו ליה משקעא דהוה גלגלא מפרש שהוא
אותו פי פותחין היו רוצים וכשהיו בתוכו משוקע הכיור שהיה הכיור סביבות
יש זה דרך ועל ראשון. ראשון הצורך כדי לכיור ממנו שותתין והמים כלי

כיור כ') (דף דזבחים בפ"ב שאמרו מה לפרש
לעבודת ממנו מקדש מבערב שיקעו שלא
על הורגל והראב"ד מקדש אינו ולמחר לילה
וכתב רבינו דברי על תמה ולכך רש"י פירוש
בכאן רואה אני זרים דברים בהשגות עליו
מקובל שהוא מפני דאטו עליו לתמוה ויש וכו'
זר דבר אחר פירוש שפירש מי רש"י כפי'
ביומא מפורש שכתב מה על וגם לו יאמר
מפורש פירושו שאין לתמוה יש ובזבחים
שרבינו ודע רבינו: מפירוש יותר בגמרא
כיור מי המקדש ביאת מהלכות בפ"ה כתב
אותו משקעים עושים היו וכיצד בלינה נפסלין
אותו מעלין ולמחר מעיין [במי] או מקוה במי
נראה עכ"ל. בבקר יום כל אותו וממלאין
והראב"ד רש"י כפירוש שהם אלה מדבריו
וכאן הפירושים שני מפרש שרבינו ואפשר
לומר דוחק [זה האחר כתב ושם האחד כתב
כאחד עולין אינם הפירושים ששני לפי כן
כתב והתי"ט כמסתפק יהיה הרמב"ם ונמצא
להכ"מ דאשתמיטתיה ד' משנה פ"א בתמיד
פ"ג ח' משנה בפירושו רבינו שכתב מה
עולין שדבריו מוכח זה פירוש דלפי דמכילתין

ע"ש+: אחד בסגנון

במלאכת דאיתיה מ"כ '

מטה עמו ונגנז שכתב ומה פ"ד. המשכן
ה:) (דף דכריתות בפ"ק וכו'. והצנצנת אהרן
חמישי ובפרק י"ב) (דף דהוריות שלישי ובפרק
המן צנצנת נגנז ארון משנגנז נ"ב) (דף דיומא
שקידיה אהרן של ומקלו המשחה שמן וצלוחית
לאלהי דורון פלשתים ששגרו וארגז ופרחיה
גנזו יהודה מלך יאשיהו גנזו ומי ישראל
את תנו כו' המבינים ללוים ויאמר שנאמר
את תנו בכריתות ופירש"י וכו' הקדש ארון
לכם אין כי שלמה בנה אשר בבית הקדש ארון
פ"ו ירושלמי בשקלים וגרסינן בכתף משא
אתם אין שוב לבבל עמכם גלה אם להם אמר

לא שני בבית שהיו ותומים אורים ואף ומ"ש וגנזו. בכתפיכם אותו מחזירים
התוספות כ"כ בגדים. מחוסר יהא שלא כדי עד וכו' הקדש ברוח משיבים היו
ורוח ותומים אורים והלא א"א משיבים היו לא כתב והראב"ד דיומא. ספ"ק
שהיו דברים חמשה אלו ע"ב) כ"א (דף דיומא בספ"ק דתניא טעמו וכו' הקדש
ארון הן ואלו שני למקדש ראשון מקדש בין
הקדש ורוח ושכינה אש וכרובים וכפורת
וכרובים וכפורת ארון ופרש"י ותומים ואורים
ורוח בו שרתה לא ושכינה מילתא חדא כולה
שתים משנת בנביאים היתה לא הקדש
דחשיב אפשר ורבינו עכ"ל. ואילך לדריוש
ורוח ושכינה בתלתא וכרובים וכפורת ארון
אלא להו חשיב לא ותומים ואורים הקדש
וכפורת לארון דחשיב את"ל ואפילו בחדא
ואורים הקדש ורוח ושכינה בחדא וכרובים
דרוח מפרש שרבינו ל"ק בתלתא ותומים
מהנביאים שנסתלקה נבואה היינו הקדש
בישראל גדול חסרון וזהו לדריוש שתים משנת
היה ועוד ה' בדבר להוכיחם נביאים היו שלא
תשובת כן גם שחסרו אחר חסרון להם
שאינו הראב"ד עוד ומ"ש ותומים. אורים
אורים קורא שהוא טעמו הבגדים מחשבון
כפלי בין נותנין שהיו המפורש לשם ותומים
האורים את החשן אל ונתת כדכתיב החשן
ותומים אורים פה קורא ורבינו התומים ואת

השאלה: בדרך לחשן

נ"א:) (דף לו הוציאו בפרק '

כותל אותו בנו לא שני דבמקדש רש"י וכתב
ברש"י ט"ס שהוא [נ"ל מאה גבוה שהיה מפני
כל פ"ד במדות הוא וכן אמה מ' להיות וצריך
בית ושל ראשונה עליה קירוי עד ההיכל
בד"הי רש"י כתב וכן ל' רק גבוה היה ראשון
בזה שהאריך בתי"ט מצאתי כך אחר ד' ג' ב'
היה לא ועביו אמה ע"ש] לו הוציאו בפרק
ק' בגובה לעמוד יכולה דאינה אמה אלא
הכל דכתיב א"א עביה על ולהוסיף אמה
הגמרא דברי והם השכיל עלי ה' מיד בכתב

" ג'): (דף דבתרא קמא בפרק
'

אמה ד') (הלכה פ"ח דכלאים בירושלמי
יוסי ר' אמר מבחוץ או מבפנים מה טרקסין

י': דין המקדש כלי מהלכות פ"י לקמן עיין '

א"א .
בכאן רואה אני זרים  דברים 
אינו  שהמוכני מקובלים  ואנו 
שהיו  גלגל והוא  מים  מקבל 
בחבל  הכיור את בו קושרים
ומימיו  הוא אותו ומשקעין
כדי בערב העזרה  בבור 

ולא  מחוברים מימיו  שיהיו 
זה  כל ומפורש בלינה יפסלו

ובזבחים. ביומא

והלא א"א .
הקדש ורוח ותומים אורים 
החמשה  מן הם דברים  שני 
ולדבריו  שני בבית  שחסרו 
בגדים  וחיסור אינו אלא אחד
שאינו  כלום אינו שאמר

הבגדים. מחשבון



אמרה הדא לפני ההיכל הוא הבית היה באמה וארבעים דכתיב מה מן
אמה עשרים הקדשים קדש בית את ויעש והכתיב מנא רבי ליה אמר מבפנים
ראשון במקדש אבל רבינו ומ"ש מבחוץ. אמרה הדא רוחב אמה ועשרים ארך
דאילו ראשון מקדש קרי דלמשכן נראה וכו' אחת פרוכת אלא שם היה לא

כותל: אלא פרוכת היה לא ראשון בבית
'

משנה '

לא א"א ובהשגות ו'). (משנה דמדות ד' בפרק
שהמנהג אומר ואני וכו'. הזהיר ולא האיר
גג לעשות השרים בית בבנין תוגרמה בארץ
הנקרא והוא בציורים מצויירים מנסרים
העיקרית התקרה ממנו ולמעלה טבא"ן
הטבא"ן בין וחלל השמים לאויר מגולית שהיא
לפעמים ואם העיקרית תקרה אותה ובין
הדלף ירד העיקרית תקרה אותה תדלף
אותו נקרא ולכך הטבא"ן גבי על חלל באותו
והיה כיור נקרא והטבא"ן דילפא בית חלל
בפירוש בעצמו רבינו כתב וכן אמה גובהו
לעשות בבניינם אצלם נהוג היה המשנה
מחבירו למעלה קירוי קירויים שני לבית
וקורים הרחקה מעט שניהם בין ונותנים
כדי הדלף שם על הדילפא בית החלל אותו
באותו המים יעמדו העליון הקירוי יטיף שאם

" החלל:

היסוד הוא האוטם שאם מפני וטעמו "

בכלל למנותו לתנא היה לא בקרקע המובלע
הוא אוטם שם פירש רבינו אבל ההיכל. רום
ועליו יסוד הקרקע בגוף שבונין אטום בנין
היה שהאוטם נראה עכ"ל הכתלים מעמידים
לו יסוד כמו כתב וכאן בקרקע. מובלע כולו
היה שלא שסובר לומר בדבריו לדון ויש
ה"ר וכדברי בקרקע מובלע הזה האוטם
הרמב"ם שדברי שא"א הוכיח [התי"ט שמעיה
כולו המקדש בפ"ו כתב שהרי הרר"ש כדברי
וההיכל שהאולם ומסיים וכו' במישור היה לא
בפ"ד ע"ש זה בענין והאריך בשוה כולו

דמדות+:

רבינו שבספרי הדפוס נוסחת '

ובין הנכונה הנוסחא והילך בטעות כתובה
שלישי כותל ובין אמות שש ושלישי שני כותל

עשר שכתוב ובמקום וכו' הכותל עובי של הן המדות ואלו אמות שש ורביעי
ולכתוב אמה י"א והאולם ולכתוב אלו תיבות ג' למחוק צריך והאולם אמות
המזרח מן ז') (משנה שם משנה זה וכל אמות חמש האולם כותל ועובי אחריו
ותוכו שש ההיכל כותל י"א והאולם חמש האולם כותל אמה מאה למערב
שש ההיכל כותל הקדשים קדשי בית אמה עשרים טרקסין אמה ארבעים

ה' המסבה כותל אמה ע' לדרום הצפון מן חמש התא כותל שש והתא
כותל אמה עשרים ותוכו ו' ההיכל כותל ו' והתא ה' התא כותל ג' והמסבה
אמות ה' והכותל אמות ג' המים הורדת ובית ה' התא וכותל ו' והתא ו' ההיכל
בית נקרא היה והוא הדרום מן וט"ו הצפון מן אמה ט"ו עליו עודף האולם
וכתב הסכינים. את גונזין ששם החליפות
מה על הנזכר בפרק המשנה בפירוש רבינו
היו תאים ול"ח שלישית במשנה שם ששנינו
במערב ושמנה בדרום וט"ו בצפון ט"ו שם
גביהן על וה' ה' גבי על ה' ושבדרום שבצפון
גביהן על ושנים ג' גבי על ג' ושבמערב
בצפון תמצא שציירנו ההיכל בצורת כשתסתכל
וכותל ומסבה מסבה כותל והם הרחקות ה'
בדרום וכמותם ההיכל וכותל והתא התא
חמשה היו הרחקות ה' אלו שעל אמר לפיכך
היה בו וכיוצא [חמשה] תאים ה' ועל תאים
מסבה כותל שקראם יטעך ואל בדרום
אחר ההיכל וכותל והתא התא וכותל ומסבה
שההרחקה לפי תאים כולם וקראם חזר כך
תאים וכולם התא הוא הכתלים שני בין שיש
ההיכל וכותל התא וכותל המסבה בכותל אבל
וביניהם כתלים שני אלא סתום כותל היה לא
היו התאים ולקצת שציירנו) (כמו הרחקה
מהם התחתונה השורה שקרא כגון שמות
וכו' וזולתם המים הורדת ובית מסבה
שלש במערב תמצא כן גם בצורה וכשתסתכל
ההיכל וכותל והתא התא כותל והם הרחקות
עכ"ל. גביהן על ושנים תאים ג' עליהם והיו
לפניך מבוארים יהיו האלה הדברים פי ועל
אמה ק' למזרח המערב מן מ"ש כי פה דבריו
מזה לפנים זה כתלים ארבעה חשבונן וזהו
הכותל בין פנויים מקומות ג' וביניהם
אמות ה' ממנו שלפנים הכותל ובין המערבי
נתבאר וכבר ה' התא כותל ששנינו מה זהו
אלא סתום כותל היה לא ששנינו התא שכותל
השני ועובי הרחקה וביניהם כתלים שני
אמות. ה' היו שביניהם ההרחקה עם כתלים
אמות שש ושלישי שני כותל ובין שכתב ומה
כותל ובין שכתב ומה ו' והתא ששנינו מה זהו
ההיכל וכותל ששנינו מה זהו אמות ו' וד' ג'
לא ששנינו ההיכל שכותל נתבאר וכבר שש
וביניהם כתלים ב' אלא סתום כותל היה
ההרחקה עם הכתלים ב' ועובי הרחקה
ואלו שכתב ומה אמות. ו' היה שביניהם
הפנוי המקום עם הכותל עובי של הן המדות
שכתבתי. במה מבואר הוא כתלים שני שבין
מבואר אמה כ' הקדשים קדש ואורך ומ"ש
הקדש ובין בינו המבדילות הפרוכות שתי ובין ומ"ש בסמוך. שכתבתי במשנה
הקדש ואורך ומ"ש טרקסין. אמה ששנינו מה והוא זה בפרק נתבאר אמה.
שבו המזרח הכותל ועובי ומ"ש אמה. מ' תוכו בהיכל ששנינו מה זהו אמה מ'
ועובי אמות י"א והאולם ומ"ש ו'. ההיכל כותל ששנינו מה זהו אמות ו' השער

במשנה: מבואר ה' האולם כותל

האיר לא א"א .
כיור היה ולא הצהיר ולא
חזק בכותל טוח אלא בתקרה
שלא כדי וכיור בסיוד מבפנים
התאים שבגגות מים יכנסו
בית ואמתים ההיכל בכותלי
קבועות מרזבות כמו דילפא
דלף לקבל ובולטות בכותלים
ואיך  לחוץ ולשופכו התקרה
לא ועדיין מ"ש להיות אפשר

לתקרה. הגיע



עודף האולם ששנינו מה זהו ' ' "

דהיינו רבינו ומפרש הדרום מן וט"ו הצפון מן אמות ט"ו עליו
ותוכו במזרח שהוא כמו בדרום וה' בצפון אמות ה' האולם כותל שעובי לומר
אמה: י"א למערב ממזרח שארכו כשם בדרום וכן אמות י' בצפון אולם של

לייחס הראב"ד של עצמו כל אומר ואני '

במשנה ששנינו ממה הוא לרבינו טעות
מלפניו ורחב מאחריו צר ההיכל הנזכרת
בפירוש רבינו פירשו וכבר לארי ודומה
היו אבל ק' על ק' ההיכל כל היה וז"ל המשנה
וכשימשך המערב לצד צר מעט הבנין מטין
שהוא האריה כדמות מתרחב המזרח לצד
ולפי לשונו. כאן עד מאחוריו וצר מלפניו רחב

" שלנו: לנדון ענין אינו זה

'

מה זהו '

שכותל נתבאר וכבר ה' המסבה כותל ששנינו
שני אלא סתום כותל היה לא ששנינו המסבה
הכתלים שני ועובי ביניהם והרחקה כתלים
ומ"ש אמות. חמש היו שביניהם ההרחקה עם
ג'. והמסבה ששנינו זהו ג' ושלישי שני ובין
כותל ששנינו מה זהו וד' ג' בין וחמש ומ"ש
לא ששנינו התא שכותל נתבאר וכבר ה' התא
והרחקה כתלים שני אלא סתום כותל היה
ההרחקה עם הכתלים שני ועובי ביניהם
רביעי ובין ומ"ש אמות. חמש היה שביניהם
ובין ומ"ש ו'. והתא ששנינו מה זהו שש וחמישי
כותל ששנינו מה זהו שש הפנימי וכותל חמישי
כותל היה שלא שנתבאר מה פי ועל ו' ההיכל
ועובי ביניהם והרחקה כתלים ב' אלא סתום
ו' היה שביניהם ההרחקה עם הכתלים שני
פשוט זה מצד אמה מ' הכל נמצא ומ"ש אמות.
ששנינו זהו שכנגדו מצד אמה ומ' ומ"ש הוא.
ובית חמש התא וכותל ו' והתא ו' ההיכל כותל
מה פי ועל ה' והכותל ג' המים הורדת
שהם האולם כותל ועם כ"ה הרי שנתבאר
עשרים. הבית ורוחב ומ"ש מ'. הכל עולה ט"ו

במשנה: מבואר
'

ב'): (משנה דמדות רביעי בפרק
'

'

שכל בה ומסיים שם
ופירש הדלתות מאחורי חוץ בזהב טוח הבית
הכותל בעובי בפנים שתים ז"ל עובדיה ה"ר
החוץ שכלפי בעביו בחוץ ושתים פנים שכלפי
ולסוף אמות ו' היה ההיכל כותל של שעוביו
הדלתות היו הכותל עובי של חיצונה אמה

אמות ה' רחבה מהם דלת כל לשמאלו ואחת הפתח לימין אחת החיצונות
אמות י' שרחבו הפתח חלל רוחב וסותמות בזו זו נוגעות היו נעולות וכשהיו
דלתות ושתים הכותל עובי של אמות חמש מכסות פנים לצד נפתחות וכשהיו
נפתחות וכשהן פנים לצד הכותל עובי בסוף קבועות היו אלו כמדת אחרות
מרוחב מפה אמות וה' מפה אמות ה' מכסות
טוח הכותל היה לא ושם בפנים ההיכל כותל
נראה היה שלא לפי הבית שאר כמו בזהב

ע"כ:
'

'

משנה
מלתריות ז"ל עובדיה ה"ר ופי' דמדות. בפ"ג
אילן של מילא של ומכויירות מצויירות קורות
התחתונה מילין. שקרויים עפצים בו שגדלים
הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה
והקורה אמה כ' רחב שהוא פתח של לרחבו
נמצא מזה ואמה מזה אמה הפתח על עודפת
הימנה שלמעלה שניה וקורה כ"ב ארכה
מזה ואמה מזה אמה הראשונה על עודפת
והרביעית כ"ו והשלישית כ"ד ארכה נמצא
די נדבכין כמו שורה ונדבך ל'. והחמישית כ"ח
אלו קורות חמש ואחת אחת כל בין גלל. אבן
בנין של שורה אלא בזו זו נוגעות היו לא
התוספות עכ"ל: לזו זו בין היתה אבנים
לא דתניא אהא מ"ג) (דף הצלמים כל בפ'
תבנית אכסדרה היכל תבנית בית אדם יעשה
לרוח במילואו פרוץ היה שהאולם אולם

מזרחית:

זה: בפרק נתבאר

(משנה דמדות ד' בפרק '

ורובד ו' האמצעית ו' ורובד ה' התחתונה ד')
חמש התחתונה היציע שנאמר ז' והעליונה ז'
רחבה באמה שש והתיכונה רחבה באמה
ה"ר ופי' רחבה באמה שבע והשלישית
הכותל שהוא המסבה לכותל מחוץ עובדיה
גזוזטראות דהיינו יציעים היו הקדש של החיצון
צפון מערב רוחות מג' הבית את מקיפים
שניים תחתיים הללו היציעים והיו ודרום
רחבה באמה חמש התחתונה היציע ושלישים
שעל התקרה דהיינו שעליה והרובד
שש התיכונה שעל הרצפה שהיא התחתונה
הולך היה המסבה שכותל לפי רחבה באמה
שעל הרובד אל וכשמגיע מעלה כלפי ומצר
ועל א' אמה לפנים נכנס היה התחתונה גב
היציע קורות נתונים היו הבולטת אמה אותה
יותר א' אמה רחבה התיכונה היציע נמצאת
שנכנס אמה אותה דהיינו התחתונה מן

הבל זה כל א"א .
כותל שם היה שלא רוח ורעיון

היא  גדולה לאולם כלל וטעות
כותל  אלא זו שלא היה לאולם
ועל  ההיכל שלפני המזרח 
מאחריו  צר ההיכל אמרו כן
האולם ורוחב מלפניו  ורחב 

ההיכל. ברוחב נמנה



שלישית של הרצפה שהיא התיכונה שע"ג לרובד כשמגיע וכן לפנים הכותל
אותה על הקורה ראש שיניח כדי אחת אמה לפנים ונכנס מצר הכותל היה
היציע ונמצאת העליונה מכותל יותר לחוץ ויוצא בולט תיכונה שכותל אמה
וזהו התחתונה מן יותר אמות ושתי התיכונה מן יותר אמה רחבה העליונה

לבלתי חוצה לבית נתן מגרעות כי שנאמר
ומחסר מגרע היה כלומר הבית בקירות אחוז
של ברובד א' אמה מבחוץ הכותל מעובי
של ברובד אחרת אמה ועוד התיכונה
בהם לשום מקום לו שיהיה כדי העליונה
יצטרך שלא כדי הרובד של הקורות ראשי
בכותל חורים לעשות הבית בקירות לאחוז

עכ"ל: הקורות ראשי שם ולתחוב
"

רבינו בדברי לו שהוקשה גבה על ולשון '

פה שכתוב ממה ודע שכתבתי. במה מבואר
האולם לכתלי סביב וכן הדפוס בספרי
יציעים הג' היו כך למעלה עד מלמטה
וצריך מיותר הכל רוחות משלש לבית מקיפים

למחקו:
בפרק '

ג' ורובד אמה ו') (משנה דמדות ג'
ד' ורובד אמה והעליונה ג' ורובד אמה
כסדר בנויים היו האולם שכתלי רבינו ופירש
לארכו הכותל מגובה א' שאמה והוא הזה
בנין אח"כ הכתלים כשאר ושוה חלק היה
אמות ג' גבהו כצוצרא כגון מהכותל בולט
והוא בנין ויוצא ג"כ אמה מרחיק אח"כ
שלש ורובד אמה בניינו כל וכן רובד הנקרא
היה וכן אמות ד' בו היה העליונה וכצוצרא
זה בפרק שיתבאר כמו ההיכל סובב

תקרת למקום רובד בו שהיה היינו ההיכל סובב היה וכן ומ"ש עכ"ל.
של כמו רובדים מוקף שיהא ולא התיכונה לתקרת וכן התחתונה היציע

אולם:
דמדות בפ"ד '

ג'): (משנה
"

אומר ואני "

לשלשה גם דקאי אפשר אחת בדיוטא שמ"ש
אחת: בדיוטא היו שהשלשה

"

המשנה בפי' רבינו וז"ל '

בו שיש לתא ר"ל לפשפש אחד שאמר מה
הפתח וזהו להיכל נכנסים שבו הצפוני פשפש
פתחים חמשה לו שהיו תא של בצפונו שהיה
מהתאים אמצעית בשורה היה הזה והתא
היה לא זה ולפי עכ"ל. המסבה גבי שעל והוא

השגה: כאן ואין יתר תא
'

רביעי בפרק
עמוד כמין בנין מסיבה פי' ג') (משנה דמדות
בו והעולה סביב מעלות כמו עשוי חלול
יחזקאל בפי' הרד"ק כתב כן היקף דרך עולה
אבנים בנין מסיבה דיומא בפ"ק פירש"י וכן
כמין עמוד במקיף וסובבות מגלגלות מעלות
הוא לול הרמב"ם פי' ולולים גת. של גלגל עץ
מפסח בשנה אחת ופעם ומ"ש קטן. פתח
(משנה דמדות בפ"ג ההיכל. את מלבנין לפסח

ד'):

א"א .
אלא  גבה על מהו יודע  איני 
מקצר  היה היכל של שבכותל
שש התא חלל ונמצא אמה
שש ואותן ומעלה אמות משש
חמש חללו בהן שהתא אמה
ההיכל אוטם כנגד  היו  הם 
שחשבו  וזהו אמות שש שהיו
חמש התא כותל ההיכל רוחב
שש ההיכל וכותל שש  והתא 

האוטם. מן למעלה והוא

השלשה. מן השנים נשתנו ומה לזה צורך אין א"א .
לאותו אחר תא שם היה לא א"א .
הפשפש היה צפונית מזרחית שבקרן  התא  באותו  אלא  הפשפש 

נקרא  והוא בה זרועו למזרחו והיה פתח קטן כעין חלון שמכניס
ושני  מבפנים המנעול שהיה המזרחי התא פתח ופותח  פשפש 
כדבריו  ואם כיון פותח מנעולים היו לו אחד יורד לאמת השחי ואחד

התאים. במנין אותן מנו לא והרי למזרח תא היה



(משנה דמדות שני בפרק '

ומ"ש אמה. ת"ק על אמה מאות חמש היה הבית הר א')
דפרה בפ"ג וכו'. מתחתיו בנויות היו כיפין ע"ג וכיפין ומ"ש חומה מוקף והיה
ומשמע התהום קבר מפני חלול תחתיהם והעזרות הבית הר ג') (משנה

ששנינו כמו כיפין ע"ג כיפין שהיה לרבינו
היה וכולו ומ"ש פרה. כבש גבי הנזכר בפרק
לפנים סטיו ומ"ש במ"ל. עי' מקורה
לולב ובפרק י"ג:) (דף דפסחים בפ"ק מסטיו
סביב האצטבא ופירש"י מ"ה) (דף וערבה
עוד היקף אותו ובתוך מקפת סביב

אחר:
' "

כל רוחב ומ"ש ג'). (משנה דמדות בפ"ק '

דלתות. להם ויש עשרים וגובהו אמות י' שער
ג'): (משנה דמדות שני בפרק

' "

הנזכר בפרק '

על זו ארוגות עצים מקלעות סורג ופירוש
המטות את מסרגין כלשון באלכסון זו גבי
שבת לטלטול נעשה שהסורג הרא"ש וכתב
שום צריך היה לא דלטלטול לדבריו [תימה
מוקף שהוא מה כל התורה שמן לפי דבר
כמו גמורה רה"י הוא מחילות בארבע
לא במקדש ושבות דשבת ברפי"א שאמרו
היה ולזה דמדות] בפ"ב בתי"ט ועיין גזרו.
דהיקף מחיצה כל כדין טפחים י' גבוה
פתח ולבסוף הוקף דהוי מהני לא הבית הר
אומר הוא ועליו ומ"ש מהני. דלא
(דף צולין כיצד בפ' וחומה. חל ויאבל בקינות

פ"ו):
'

א'). (משנה דמדות ה' בפרק
הצפון מן שלשה לה היו שערים ושבעה ומ"ש
ד') (משנה דמדות בפ"ק במזרח. ואחד עד וכו'

א') (משנה בפ"ב שם למערב. סמוכים ושבדרום שבצפון בשערים ומ"ש
בפרק באמצע. קדשים קדשי בית כנגד מכוון במזרח ואחד ומ"ש פ"ו. ובשקלים
מכוון שהוא המזרח שער כנגד ראשו אדם יקל לא שנינו נ"ד) (דף הרואה

הקדשים: קדשי בית כנגד
' "

דמדות. שני בפרק '

ומ"ש העליון. שער נקרא הוא זה ושער ומ"ש
ד'): (משנה דמדות בפ"ק נקנור. שער והוא

'

מאות חמש היה הבית הר דמדות שני בפרק
מן לו שני הדרום מן רובו אמה ת"ק על אמה
המערב מן מיעוטו הצפון מן לו שלישי המזרח
באמצע היתה לא שהעזרה אמר רבינו ופירש
הר חומת בין שיש הרוחק היה אלא הבית הר
מן יותר דרום לצד העזרה חומת ובין הבית
והרוחק מזרח מצד ביניהם שיש הרוחק
מן יותר והצפוני מהצפוני יותר ממזרח

עכ"ל: המערבי

'

דמדות: בפ"ב

'

דמדות בפ"ק
ט"ו:) (דף דיומא בפ"ק ופרש"י ו') (משנה
לה פתוחות המוקד לבית היו לשכות וארבע
המוקד בית של בחול ושתים בקדש שתים
ומקצתה מקודשת עזרה בתוך בנויה מקצתה
מבדילים עצים חתיכות פספסין וראשי בחול
ומ"ש לחול. קדש בין המפסיק במקום לסימן
[היא הטלאים לשכת דרומית מערבית רבינו
לשכת נקראת ובתמיד שמניא בית לשכת
ובמדות קרבן טלאי לשכת וביומא הטלאים
(דף דתמיד שלישי דבפרק אע"ג קרבן] לשכת

מקורה הבית הר אמרה הדא הבית להר מירושלים ישראל שיצאו עד דתנן אההיא ח' הלכה דתעניות פ"ג בירושלמי '

דמדות: רפ"ב תיו"ט הר"ב במ"ש ועיין היה



דרומית מערבית תנן ו') (משנה דמדות בפ"ק מערבית צפונית שהיתה תנן ל')
הואי: דרומית דמערבית ומסיק להו רמי דיומא ובפ"ק

תמיד מסכת בריש '

כ"ה): (דף

' "

בפ"ה "

א'): (משנה דמדות
"

"

הכבש מן קל"ה לדרום הצפון מן שם '

אמות שמונה לטבעות המזבח מן ס"ב ולמזבח
ד' לשלחנות הטבעות מן כ"ד הטבעות מקום
לכותל הננסים מן ארבע לננסים השלחנות מן
לכותל הכבש בין והמותר אמות ח' העזרה
שהח' רבינו מדברי ונראה הננסים ומקום
לשלחנות הטבעות מן עליהם ששנינו אמות
מקום הם ארבע ולננסים השלחנות מן ארבע

נתונות והיו שקלים ממסכת ששי בפרק כדתנן שם היו שלחנות שח' השלחנות
השלחנות ומחצית ארבע השלחנות למחצית הטבעות מן וה"פ אלו. אמות בח'
מפרש הננסים ומקום לכותל הכבש בין והמותר ששנינו וממה ארבע לננסים
למקום ומחצה וי"ב ולכותל הכבש לבין וחצי אמות י"ב דהיינו דחציין רבינו
קצרים עמודים הם ננסים ופירוש הננסים.
תולין שבהם בהם קבועים ברזל של ואנקליות
ה'): (משנה דמדות בפ"ג ששנינו כמו ומפשיטין

'

(דף דזבחים בפ"ב דתנאי פלוגתא
הכי: דאמר כרבי ופסק כ')

'

ג'). (משנה דמדות בפ"ה
עד וכו' חול היה וחציה קדש היה וחציה ומ"ש
כ"ה). (דף דיומא בפ"ב יושבין. הסנהדרין היו
בעזרת שם היו אחרות לשכות ושתי ומ"ש
דיומא ופ"ק ד') (משנה דמדות פ"ק וכו'. ישראל

י"ט): (דף

והוא נ"ב '

הכפורת: בית אחורי הנקרא המקום
דין הקרבנות מעשה מהלכות פ"ו לקמן עיין

ו':
דיומא: פ"ג בתיו"ט עיין

שגג ל"א) (דף דיומא פ"ג התוס' כתבו

מדות: בסוף בתיו"ט ועיין העזרה לקרקע שוה היה זה
או לקדש פתוחה היתה אם וכן בחול או בקדש בנויה היתה אם זו לשכה '

מדות: סוף בתיו"ט ועיין דאי ד"ה ח') (דף דיומא פ"ק בתוס' עיין לחול
בלשכת נסתפקו כ"ט) (דף דיומא בפ"ק
פ"א סוף בלח"מ ועיין בצפון ואיזו בדרום היתה איזו כ"ג ולשכת אבטינס

הכפורים: יום עבודת מהלכות



ג') (משנה דמדות בפ"ב '

רום שם היו מעלות וי"ב אמות י' החיל ממנו לפנים
משך שלחה ט"ו) (דף דיומא בפ"ק ופירש"י אמה חצי ושלחה אמה חצי מעלה

ולדרום: לצפון ההר רוחב בכל וארכה אמה חצי המעלה רוחב
"

"

מעלות וט"ו דמדות בפ"ב '

לעזרת נשים+] מעזרת [ר"ל [מתוכה עולות
שהיו המעלות כל פרק באותו ושנינו ישראל
אמה: חצי ושלחה אמה חצי מעלה רום שם

"

עזרת גבי שם ' '

מעלה אומר ראב"י הכהנים ועזרת ישראל
עליה נתון והדוכן אמה וגבהה [שם] היתה
עזרת נמצאת אמה חצי חצי של מעלות ג' ובו
אמות שתי ישראל מעזרת גבוהה הכהנים
מעלות שלש ובו דיומא בפ"ק ופירש"י ומחצה

לדוכן: בה שעולים אמה חצי של
" "

(מ"ו) דמדות בפ"ג '

דמדות בפ"ב שנינו שהרי זה על לגמגם ויש
אמה חצי מעלה רום שם שהיו המעלות כל
שמעלות הרי אולם משל חוץ אמה חצי ושלחה
כתב עובדיה וה"ר זו במדה היו לא האולם
אמה] [חצי מעלה רום ה"ג האולם מעלות גבי
שמעיה ה"ר גריס וכך וכו' אמה ושלחה
כ"ב ולמזבח האולם בין קשה רבינו ולגירסת
חצי מעלה רום שם היו מעלות וי"ב אמה

וצ"ע: אמה חצי ושלחה אמה
"

"

הכתלים וכל דמדות שני בפרק '

המזרחי מכותל חוץ גבוהים היו שם שהיו
הר בראש עומד הפרה את השורף שהכהן
היכל של בפתחו ורואה ומתכוון המשחה
(ט"ז) דיומא בפ"ק ופירש"י הדם הזיית בשעת
היו הבית הר בנייני בכל שם שהיו הכתלים כל
שבהם פתחים כל שהיו מאד הרבה גבוהים
הפתחים שעל ממה לבד אמה עשרים גבוהים
התחתון והוא מזרחי מכותל חוץ מאד. הרבה
שלפני לחיל נכנסים שבו הבית הר לרגלי

הגדולה. לעזרה נשים ומעזרת הנשים לעזרת נכנסים החיל ומן הנשים עזרת
פני על אשר הזיתים הר הוא המשחה בהר עומד הפרה את השורף שכהן
הכותל ראש גובה מעל ורואה ומתכוין למערב הכהן ופני מקדם ירושלים
והזה כדכתיב בדם מזה כשהוא היכל של פתחו ממנו שלפנים השערים דרך
גבוה הכותל היה ואם מועד אהל פני נכח אל
שער זה כנגד זה מכוונים שהשערים אע"פ
ושער הנשים עזרת שער כנגד הבית הר
הגדולה העזרה שער כנגד הנשים עזרת
יכול היה לא ההיכל פתח כנגד העזרה ושער
לפי פתחים דרך ההיכל פתח את לראות
פתח שקרקע עד ועולה ומגביה הולך שההר
מקרקעי יותר אמות עשרים גבוה ההיכל
ההיכל אסקופת ונמצאת הבית הר רגלי
יוכל ולא הבית הר פתח ממשקוף גבוהה
פתח אותו דרך ההיכל פתח חלל לראות
דמדות פ"ב המשנה בפירוש ורבינו עכ"ל.
גבוהים היו שם שהיו הכתלים דכל אמתני'
היטב: באר זה בפרק שכתב מה ככל כתב

"

דמסכת ב' בפרק '

מעזרת העולה הדוכן ועל שכתב ומה מדות.
עומדים הלוים היו הכהנים לעזרת ישראל
ב' בס"פ הקרבן. על שירה שאומרים בשעה

י"ג): (דף דערכין

'

הלשכות תנן ח) (משנה שני דמעשר ג' בפרק
חול תוכן לחול ופתוחות בקדש בנויות
לקדש ופתוחות בחול בנויות קדש וגגותיהן
(דף צולין כיצד ובס"פ חול וגגותיהן קודש תוכן
וכו' נתקדשו לא ועליות גגין רב אמר פ"ה:)
לחול ופתוחות בקדש הבנויות הלשכות ת"ש
חסדא רב תרגמה קדש וגגותיהן חול תוכן
אימא א"ה העזרה לקרקע שוין בשגגותיהן
קדש תוכן לקדש ופתוחות בחול בנויות סיפא
לקרקע שוין בשגגותיהם ס"ד ואי חול וגגותיהן
לא מחילות יוחנן רבי ואמר מחילה ה"ל עזרה
להר בפתוחות יוחנן ר' קאמר כי נתקדשו
והתניא לעזרה בפתוחות ההיא תניא כי הבית
חול ההיכל מתחת מחילות אומר יהודה רבי
קדש וגגן ת"ש לחול. שפתוחות ההיא תניא כי
שם אוכלין אין הללו וגגין קתני והא ותסברא
קלים קדשים שם שוחטין ואין קדשים קדשי
גוריא בר חמא רב אמר קדש גגן קשיא ואלא
בשושן היה אמות שתי דתנן אמות שתי לאותן
נתקדשו לא ועליות גגין ופירש"י וכו' הבירה

מדברי נראה וכן כרת חייב לשם שהנכנס דטעמא ונראה נתקדשו דהיכל דעליות מוכח צולין כיצד דס"פ מהסוגיא
וטמא: ד"ה י"ז) (דף דשבועות בפ"ב התוספות



העזרה לשכות גגי בין קלים לקדשים ירושלים בקדושת ירושלים גגי בין
לעזרה פתח להם שאין לחול פתוחות קדשים. קדשי לקדושת עזרה בקדושת
אזלינן פתחא דבתר כעזרה ולא הבית הר כקדושת חול תוכן הבית. להר אלא
גגים הילכך הקרקע תחת מחילות בניות שהלשכות לקרקע שוים בשגגותיהם

יוחנן רבי אמרה כי ארעא. כי ה"ל דידהו
להר בפתוחות נתקדשו לא דמחילות להא
חוץ המשתלח קרי בעל שילוח דגבי הבית
וכי וכו'. דברים אלו בפרק אמרה הבית להר
לעזרה בפתוחות קדש דתוכן ההיא תניא
אזלינן. פתיחתן דבתר פתוחות נקט להכי
וקס"ד חול ההיכל שתחת מחילו' והתניא
בפתוחו' ומשנינן קאמר לעזרה בפתוחות
(דף מקומן איזהו ובפרק הבית]. [להר לחול
העזרה כל נחמן דרב קמיה תנא תני נ"ו)
לי אמר הכי א"ל קל"ה רחב על קפ"ז היתה
שם ואוכלים לשם נכנסים כהנים זה כגון אבא
קלים קדשים שם ושוחטין קדשים קדשי
וכו' מאי למעוטי טומאה משום וחייבים
ופתוחות בחול בנויות ואי לשכות למעוטי
ודאורייתא מדרבנן קדש תוכן תנן והא לקדש
ופתוחות בחול בנויות לשכות תניא והא לא
ואוכלים לשם נכנסים שהכהנים מנין לקדש
אהל בחצר ת"ל מנחה ושירי קדשים קדשי שם
הרבה חצרות רבתה התורה יאכלוה מועד
אבל שאני לאכילה רבא אמר אחת אכילה אצל
הבנויות לשכות והתניא לא טומאה לענין
לשם נכנסים כהנים לקדש ופתוחות בחול
שם שוחטין ואין קדשים קדשי שם ואוכלים
לאו טומאה משום וחייבים קלים קדשים
ופירש"י חייבין. אין נמי תני שוחטין אין אמרת
משום עלייהו וליחייב קדש תוכן תנן אנן הא
שלא היא חכמים מצות מדרבנן טומאה.

וכו' ללשכות מנין והתניא ליכא. וקרבן כרת אבל בטומאה להם יכנסו
מדרבנן דאי התורה מן הן קדושם מינה שמע אכילה לענין להו ומדמרבינן
חול מקום ולהכשיר דבר לעקור חכמים הקילו היאך הוא אסמכתא וקרא
לאכילה מועד. אהל בחצר קדוש במקום הרבה חצרות קדשים. קדשי לאכילת
בעינן דהא קלים קדשים שם שוחטין ואין הרבה. חצרות קרא בה דרבי שאני
אלמא שוחטין אין בה [דקתני] אמרת לאו צדדין. צידי למעוטי מועד אהל לפני

עכ"ל: טומאה משום חייבין אין נמי תני קדישי לא
כיצד בפרק ' "

איזהו ובפרק כלפנים החומה ועובי החלונות תנן פ"ה:) (דף צולין
ופירש"י כלפנים. היו לטומאה בין קדשים קדשי לאכילת דבין משמע מקומן
מבפנים סביב העזרה שבחומות החלונות חלל עובי החלונות מקומן) (באיזהו

מלמעלה: בראשה החומה ועובי

מתניתין חסדא רב דמוקי אהא פ"ו) (דף
שוים בשגגותיהן קדש גגותיהן לחול ופתוחות בקדש בנויות בלשכות
החלונות בשלמא כלפנים החומה ועובי החלונות מדתנן מתיב העזרה לקרקע
משכחת לה משכחת היכי החומה עובי אלא העזרה לקרקע דשוו להו משכחת
אלמא החומה עובי ופירש"י שורא. בבר לה
בר ועליות. לגגין דדמו נתקדש החומה ראש
והיא גדולה מחומה לפנים קטנה חומה שורא
שקרקע העזרה גובה לקרקע ושוה נמוכה
עכ"ל. במעלות ועולה וגבוה הולך העזרה
ולא דבריו סתם למה רבינו על לתמוה ויש
כלפנים החומה ועובי דהחלונות דהא פירש
אינו אם אבל העזרה לקרקע בששווים דוקא
השיג וכבר כלפנים אינו העזרה לקרקע שוה
החומה ועובי וכתב בזה הראב"ד עליו
העזרה לקרקע בששוים אלו אף א"א כלפנים
לדחוק וצריך עכ"ל. שורא בבר להו ומשכחת
לעיל שכתב מה על רבינו שסמך ולומר
עם שוים גגותיהם היו אם לשכות גבי בסמוך
הדין דהוא משמע דממילא העזרה קרקע

החומה: ועובי לחלונות
' "

ובפ"ב ב') (דף דסנהדרין בפ"ק
י"ד): (דף דשבועות

שני בפרק '

ועל העיר על מוסיפין שאין תנן דשבועות
ותומים ובאורים ונביא במלך אלא העזרות
וב"ד ובשיר תודות ובשתי ע"א של ובסנהדרין
שלא וכל וכו' אחריהם תודות ושתי מהלכים
עליה. חייב אין לשם הנכנס אלו בכל נעשה
חייא בר שימי רב אמר ה"מ מנא ובגמרא
את אותך מראה אני אשר ככל קרא דאמר
דבעינן ה"מ מנא ופירש"י לדורות תעשו וכן כליו כל תבנית ואת המשכן תבנית
משה וכימי לדורות למדרש יתירא קרא תעשו וכן עזרה. לתוספת הני כל
בן מנחמיה תודות שתי זקנים. וע' ותומים ואורים כ"ג ואחיו ונביא מלך דהוא
לה ויליף בבשרן ולא בלחמן שאמרו תודות שתי תני ובגמ' גמרינן חכליה
תודות ושתי מהלכין וב"ד בגמרא תו ואמרינן חמץ. נינהו דמאי מקרא
וחצי הושעיה אחריהם וילך והכתיב אזלי תודה קמי דב"ד למימרא אחריהם
תו ואמרינן אחריהם וב"ד מהלכות תודות ושתי מהלכין ב"ד ה"ק יהודה שרי
אמר וחד זו כנגד זו אמר חד ברבי שמעון ור' חייא רבי מהלכות כיצד בגמרא
זו אחר זו ומ"ד לחומה דמקרבא הך הפנימית זו כנגד זו מ"ד זו אחר זו
אחר זו כמ"ד לפסוק לרבינו לו מניין יודע ואיני לב"ד. דמקרבא הך הפנימית
נקט מש"ה זו אחר זו דמהלכות טפי משמע דמילתא דפשטא דמשום ואפשר זו

זו+: אחר מהלכת זו שתהא טפי משמע הפנימית דלשון [כוונתו הכי

פסח: קרבן מהלכות וברפ"ט ה' דין הקרבנות מעשה מהלכות ובפ"י שני מעשר מהלכות בספ"ה עיין

.
לקרקע  בששוים אלו  אך  א"א 
בבר להו ומשכחת העזרה

שורא. 



תנו ובשיר דתנן אהא שם ' "

פינה כל על ובצלצלים ובנבלים בכנורות תודה של שיר רבנן
של ושיר וגו' דליתני כי ה' ארוממך אומר שבירושלים גדולה אבן כל ועל ופינה
מזמור ואומר מחסי ה' אתה כי עד וגו' עליון בסתר יושב ואומר וכו' פגעים

הוא ה' ארוממך ופירש"י וגו' בברחו לדוד
של שיר אותו. אומר לכך הבית חנוכת מזמור
משה שאמרו לפי עליון בסתר יושב פגעים
לפי וגו' צרי רבו מה ואומר המשכן. בהקמת
ישועתה אין לנפשי אומרים רבים בו שנאמר
יהודה צרי מתלוצצים שהיו סלה באלהים לו
בונים הגולה בני ישראל בני כשהיו ובנימין
כי ה' ארוממך אלא כתב לא ורבינו החומה
צרי רבו מה ובשלמא למה טעם וצריך דליתני
שהיו זמן באותו אלא נאמר דלא למימר איכא
דאין היכא אבל עליהם מתלוצצים הצרים
אבל ליה אמרינן לא עליהם מתלוצצים צרים
ליה אמרינן דלעולם משמע עליון בסתר יושב
ענין אינו נמי עליון בסתר יושב דמזמור וי"ל
בהם הנלחמים צרים כשיש אלא לאומרו
אלף מצדך יפול וגו' יומם יעוף מחץ דכתיב

וגו':

דכיצד אפלוגתא שם '

נאכלת הפנימית תנן תודות השתי מהלכות
זו אחר זו למ"ד בשלמא נשרפת והחיצונה
זו למ"ד אלא וכו' נאכלת פנימית להכי אמטו
וליטעמיך מיקדשי הדדי בהדי תרוייהו זו כנגד
אלא וכו' מיקדשא מי חדא זו אחר זו למ"ד
נביא וע"פ נאכלת נביא פי על יוחנן ר' אמר
א"ר אלא מסיק דכי רבינו ומפרש נשרפת
נאכלת פנימית תיתני לא לומר היינו יוחנן
והאחת נאכלת האחת אלא נשרפת וחיצונה
זו ואי יאכלנו זו אי להם אמר והנביא נשרפת

ישרפו:
'

העזרה אין חמא בר רמי אמר
וכו' מ"ט מנחה בשיירי אלא מתקדשת
ויוצא בה הנאכל דבר ירושלים מה כירושלים
ויוצא בה הנאכל דבר עזרה אף נפסל ממנה

נפסל: ממנה

נעשה שלא כל דתנן אהא ט"ז) (דף שם '

בכל אמר הונא רב איתמר עליה חייבין אין לשם הנכנס אלו בכל
קסבר תנן אלו בכל אמר הונא רב תנן אלו מכל באחת אמר נחמן רב תנן אלו
הוא בעלמא זכר ועזרא לבוא לעתיד וקידשה לשעתה קדשה ראשונה קדושה
תנן אלו מכל באחת אמר נחמן רב דעבד
ולא לשעתה קדשה ראשונה קדושה סבר
ואע"ג קדיש קדושי ועזרא לבא לעתיד קדשה
פליגי דתנאי ואמרינן ותומים אורים היו דלא
קדשה ראשונה קדושה סבר מר מילתא בהאי
סבר ומר לבא לעתיד קדשה ולא לשעתה
ופסק לבא לעתיד וקדשה לשעתה קדשה
לעתיד וקדשה לשעתה קדשה כמ"ד רבינו
דתנן היא תנאי בגמרא התם ומדאמרינן לבא
בהיכל בונים כשהיו שמעתי אליעזר א"ר
א"ר וכו' לעזרות וקלעים להיכל קלעים עושים
בית שאין אע"פ שמקריבין שמעתי יהושע
קלעים שאין אע"פ קדשים קדשי אוכלים
חומה שאין אע"פ שני ומעשר קלים קדשים
לשעתה קדשה ראשונה שקדושה מפני
קדשה סבר יהושע מדר' לבא לעתיד וקדשה
קדשה לא סבר אליעזר דר' מכלל לבא לעתיד
יהושע ור' אליעזר דרבי קי"ל והא לבא לעתיד
התם דדחי למאי וכ"ש יהושע כר' הלכה
מאי ומר לבא לעתיד קדשה דכ"ע דילמא
ליה דשמיע מאי ומר קאמר ליה דשמיע
בעלמא לצניעותא לי למה קלעים וכ"ת קאמר
לעתיד דקדשה סבר אליעזר ר' אף דהשתא
דף (זבחים ומעלה השוחט דבפרק ועוד לבא.
רבי הזה בזמן המעלה איתמר גרסי' ק"ז:)
אמר ר"י פטור אמר ר"ל חייב אמר יוחנן
ר"ל לבא לעתיד קדשה ראשונה קדושה חייב
לבא לעתיד קדשה לא וכו' פטור אמר
דילמא ודחי יהושע ור' אליעזר דר' ובפלוגתא
ליה דשמיע מאי ומר לבא לעתיד קדשה דכ"ע
וא"כ ר"ל לגבי כר"י דהלכה וידוע וכו' קאמר
דדחי למאי שכן וכל לבא לעתיד דקדשה קי"ל
א"א בהשגות וכתוב לבא. לעתיד קדשה דכ"ע
סברת שזו ומ"ש וכו'. זו היא עצמו סברת
לו מאין הוכחתי כבר לו מאין ידע ולא עצמו

וירושלים: במקדש כן לומר

דלעולם משמע עליון בסתר דיושב מרן כתב '

שנתן ליה אמרינן דלעולם משמע רש"י ומדברי ליה אמרינן
כתבו שם התוספות אך המשכן בהקמת משה שאמרו לפי המזמור לזה טעם
דמשתעי תראה רשעים ושלומת מיניה לעיל דכתיב מחסי ה' אתה כי עד
בהכי. משתעי לא ואילך משם אבל הבנין בשעת להם מיצרין שהיו באויבים
דקאמר שמעתתא דייקא והכי זמן באותו אלא נאמר לא זה דמזמור דס"ל הרי
ולא המזמור סיימו לא למה טעם צריך רש"י ולדברי מחסי. ה' אתה כי עד
שיר ת"ר אמרינן דבגמרא ודע הללו. התוס' דברי מרן הביא לא למה ידעתי

ומהו בכנורות שם אומרים היו תודה של שיר ופירש"י כו' בכנורות תודה של
מפרש דרבינו ונראה זה מזמור כתב לא ורבינו לתודה. מזמור תודה של שיר
היה העיר לקדש מביאין שהיו זו תודה של שיר כלומר תודה של שיר הכי לה

וגו': ה' ארוממך אומר והיה כו' ובנבלים בכנורות
הנך אך מרן כתב '

רבינו במ"ש ועיין כו' קשו ירקב מקדש אין אם דקתני מקומות
בירושלים היום נאכל אינו שני דמעשר שכתב שני מעשר מהלכות רפ"ב לעיל
דהיה של"א סי' הטי"ד וכ"כ דבכור דומיא בנוי הבית שיהיה דבעינן משום

קדשה לא ראשונה קדושה למ"ד אלמא מחיצות דנפול אמרו ובגמ'
אלא עוד ולא א"י לשאר לירושלים מקדש בין חלק לא לבא לעתיד
לעתיד קדשה שנייה קדושה דאמר יוסי לרבי שאפילו שאני אומר
לפי  אמר לא א"י אבל לירושלים ולמקדש לשאר אלא אמר לא לבא
ולהתקדש להשתנות עתידים וירושלים שהמקדש עזרא יודע שהיה
ליראיו ה' מסוד לי נגלה כך לעולם י"י בכבוד עולמי אחר קידוש

כרת. בו אין שם עתה הנכנס לפיכך

א"א .
ולא זו היא עצמו סברת 

מקומות  ובכמה לו מאין ידעתי
ירקב  מקדש אין אם  במשנה 



" "

מקומות ובכמה הראב"ד ומ"ש "

קדושה למ"ד אלמא מחיצות דנפול אמרו ובגמרא ירקב מקדש אין אם במשנה
אין י"ל א"י לשאר וירושלים מקדש בין חילק לא לבא לעתיד קדשה לא ראשונה

דהלכתא יהושע דרבי דחזינן דכיון ראיה משם
הזכיר ולא לבא לעתיד דקדשה סבר כוותיה
למשמע לן אית ממילא ומקדש ירושלים אלא
רבינו ונתן א"י בשאר לא קאמרי דוקא דבהני
אין אם דקתני מקומות הנך אך לדבר טעם
דלא דאתו לומר ואין קשו ירקב מקדש
מהלכות בפ"ז כן פסק רבינו שהרי כהלכתא
שאני אלא עוד ולא ומ"ש וצ"ע. שני מעשר
שניה קדושה דאמר יוסי לרבי שאפילו אומר
א"י לשאר אלא אמר לא לבא לעתיד קדשה
יש לדין ואם נקבל קבלה אם אומר אני וכו'
עזרא מניח היה למה דאעפ"כ תשובה
יותן החרבן בזמן שמא לבא לעתיד מלקדש
עתה הנכנס לפיכך ומ"ש להקריב. רשות לנו
משמע דמעיקרא תמה אני כרת בו אין שם
דפשיטא נראה דבריו ובסוף אמרה דכמספק
להביא צריך והיה הוא גדול וחידוש ליה
הארץ חיוב אבל רבינו מ"ש ומ"מ ראיה.
שהוא מפני אלא אינו ובמעשרות בשביעית

עזרא שעלה וכיון וכו' הכיבוש בטל מידיהם הארץ שנלקחה וכיון רבים כיבוש
כח מה יודע איני וכו' בה שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
מידנו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש מכח גדול חזקה
מי אטו חזקה שם היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה בטלה
כיבוש עם מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא

וצל"ע:

'

קמא בפרק '

ו':): (דף דיבמות
'

הרואה ובפרק שם
מצוה. לדבר אלא לו יכנס ולא ומ"ש נ"ד). (דף
לגבי הכי אמרינן כ"ח:) (דף העיר בני בפרק

המקדש: לבית וכ"ש הכנסת בית

'

וכר"י: ב') (משנה דמדות שני בפרק
בפרק '

בעבודתן כהנים נ"ג) (דף לו הוציאו
נפטרים כשהן במעמדן וישראל בדוכנן ולוים
מצדדין אלא והולכים פניהם מחזירים היו לא
היינו דקתני דמצדדין ומשמע והולכים פניהם

אלא בטלו לא והבית העיר דקדושת חומה שאין אע"פ בירושלים לאוכלו ראוי
לרבינו כלל קשיא לא וא"כ לבכור דאתקש מזבח שאין כיון לאוכלו אפשר שאי
מחיצות דנפול הזהב דפרק וההיא ירקבו מקדש אין במשנה ששנינו ממה
לו יתיישב זה דין שהביא שני מעשר מהלכות ספ"ו רבינו בדברי היטב המעיין

ודוק: זו קושיא

כתיתים קבול בית דשבת בפ"ו תנן '

בעזרה בהם ונכנסים בשבת בהם יוצאין שלו סמוכות טמא
השמיט אמאי ידעתי ולא בעזרה בהם נכנסים ואין כו' שלו וסמוכות כסא
תחת סנדליהון שלחין רבנן דפסחים פ"ז בירושלמי אלו. דינים חילוקי רבינו
ע"כ: הבית הר של האגף תחת קדשו שלא אמרה הדא הבית הר של האגף



מעט אלא לאחוריו לילך לו א"א וכן לגמרי לאחוריו לילך לאדם דא"א משום
יודע איני בנחת ומ"ש מעט. מעט רבינו כתב ולפיכך מצדד שהוא אע"פ מעט

השמיטו: וסמ"ג הוא מעט מעט דבכלל טעם לו
'

נ"ד): (דף הרואה בפרק
כתב

הדיוטות: דרך ילך שלא פי' הראב"ד

אלו פרק בסוף '

ופ"ב כ"ז.) (דף דתמיד ופ"ק ו':) (דף נאמרין
כ"ה): (דף דיומא

(דף דיומא בפ"ב
בנויה היתה הגזית דלשכת אמרינן כ"ה.)
דזקן התם מדקתני בחול וחציה בקדש חציה
מצי היכי בחול דחציה לאו ואי במערבה יושב

יתיב:
'

ופ"ק כ"ח) (דף העיר בני בפרק
לעולם שבת שמירת מה ומ"ש ו':). (דף דיבמות

סיפרא: לשון וכו'.

לא דתנן אהא ס"א:) (דף הרואה בפרק '

מן אלא אמרו לא יוחנן רבי אמר המזרח שער כנגד ראשו יקל
הצופים מן ופירש"י שורה שהשכינה ובזמן גדר וכשאין וברואה ולפנים הצופים
לראותו. יכולים אין והלאה ומשם הבית הר משם לראות שיכולים מקום
מקום אם פרט משם לראות שיכול וברואה
להר בינו מפסיק גדר ובשאין הוא. נמוך
קיים: שב"ה שורה שהשכינה ובזמן הבית.

שיפנה [מדין ס"א) (דף הרואה בפרק '

ה') (בדף אלא שם נזכר לא שינה מדין אמנם
מן מים המטיל וכל ומ"ש בנימין]. אבא גבי
הרואה בפרק בירושלמי וכו'. ולפנים הצופים
באר ביארתי הללו הדברים וכל י"ד:) (דף
בסימן א"ח טור שעל יוסף בית בספר היטב
וצריך רבינו בדברי ט"ס ויש עליו עיין ב'
לא ולפנים הצופים מן מים המטיל וכל להגיה
או לדרום או לצפון אלא הקדש כלפי ופניו ישב
רבינו בספרי כתוב וכן לצדדין הקדש יסלק

המוגהים:
עד '

כל בפרק קנים. ז' לה שיש אעפ"י
מ"ג): (דף הצלמים

בעזרה. מצנפת בלא לעמוד הוא גנאי '

והא: ד"ה כ"ו) (דף דיומא פ"ב תוס'
מדאורייתא הוא אם זה איסור נתבאר לא '

גמירי שכתב ק"א) (דף חלק בפרק ז"ל לרש"י וראיתי מדרבנן או
ובפ"ז כ"ה) (דף דיומא בפ"ב אך מקרא ולא מסיני למשה הלכה ישיבה דאין
לפני שם העומדים ולשרת לעמוד דכתיב בעזרה ישיבה אין כתב ס"ט) (דף
נינהו אסמכתא קראי דהני ליישב יש ומיהו לן. נפקא מקרא אלמא כו' ה'
דאין בעזרה ישיבה אין מ') (דף דסוטה פ"ז רש"י מ"ש הוא לי דקשיא מאי אך
דס"ל נראה כו' ישיבה להם אין השרת מלאכי ואפי' בכך שמים כבוד
תורה אסרה למה טעם לתת דבא ליישב יש ומיהו זה. איסור הוא דמדרבנן
כבוד המקום להם שחלק דוד בית ממלכי חוץ שם ממ"ש נראה וכן הישיבה
להכריח נ"ל וקצת וההיתר. האיסור תורה דבר הוא דהכל דס"ל אלמא כו'
ע"ח) (דף יוחסין עשרה בפרק דאמרינן מההיא התורה מן זה דאיסור

אלא בעזרה ישיבה דאין משום ה' בהיכל שוכב דושמואל לקרא דמפסקינן
מנ"ל ידעתי לא מדרבנן הוא זה דאיסור אמרת ואי בלבד דוד בית למלכי
ראיתי אך אסרוהו שאחריו דב"ד אימא זה דבר נאסר שמואל דמזמן
תדע התורה מן אינו ושמא ז"ל הגה"ה ד"ה ט"ז) (דף דזבחים פ"ב להתוס'
התורה מן הוא זה איסור אם להו מספקא דספוקי מדבריהם והנראה כו'
כו' אכל והיכי שהקשו אין ד"ה כ"ה) (דף דיומא פ"ב במ"ש ועיין מדרבנן או
מן זה איסור אם לי קשיא אך אסור. התורה דמן דס"ל מדבריהם דמוכח
ודע ישראל. דעזרת מעלות גבי דכלים בפ"ק לה תני לא אמאי התורה
להשתחוות דכשעולה שכתב קרח פרשת בדרשותיו למהרימ"ט שראיתי
בחול הבנויות בלשכות ואף וצ"ע. לו מנין זו ידעתי ולא ישיבה שם יש ולזבוח
כ"ה) ודף ח' (דף דיומא פ"ק התוס' כ"כ בהם לישב אסור לקדש פתוחות אם
ביאת מהלכות פ"ה המחבר הרב במ"ש עיין (א"ה ו'). (דף דיבמות ופ"ק

י"ז): דין מקדש

ילך שלא פי' .
הדיוטות. דרך



'

קי"ז): קי"ו (דף דזבחים בתרא בפרק
' "

" ז): (משנה דכלים בפ"ק '

המשנה לשון
מת לתוכן ומסבבין] [גירסתנו ומשכיבין שם
שם ופירש אותו מחזירין אין יצא שירצו עד
ז' או בכלל המדינה אנשי שירצו עד רבינו
במקום לקוברו רצו שאם העיר טובי
מהמדינה המת יצא לקוברו יוכלו מהמדינה
ואפילו שם לקברו למדינה להחזירו להם אין
דמשכיבין מפרש שהוא נראה כולם, ירצו
ואין במשכבו אותו שמניחין היינו מת לתוכן
המדינה. בני שירצו עד בעיר אותו קוברין
טובי רצון לא כאן שמעתי לא א"א ובהשגות
לתוכן ומסבבין גורס שהוא נראה וכו' העיר
לדברי השגה בדבריו ואין שירצו עד מת

ראיה: אינה שמעתי לא כי רבינו

אותו. מפנין עד '

קצת שם שיש אלא נמי איתיה נזיר סוף ובירושלמי פי"ד רבתי באבל
חילוף:

ח): (משנה דכלים בפ"ק '

'

נאמרו דברים עשרה מ"ב:) (דף מרובה בס"פ
מביאה ואינה בה חלוט הבית אין בירושלים
הנדחת עיר נעשית ואינה ערופה עגלה
זיזין בה מוציאין ואין בנגעים מטמאה ואינה
ואין אשפתות בה עושין ואין וגזוזטראות
גנות בה עושין ואין כבשונות בה עושין
מימות שהיתה ורדין מגינת חוץ ופרדסין
תרנגולין בה מגדלין ואין הראשונים נביאים
טעמא יהיב ובגמרא המת את בה מלינין ואין
בתי כדין בה חלוט הבית אין ופירש"י לכולהו

" חומה: ערי

דנגעים. בפ"ו תוספתא
(דף דיומא בפ"ק בתים. בה משכירין ואין ומ"ש

התנאים דכל נראה '

ערי בתי לענין ויובל שמיטה מהלכות בפי"ב רבינו שהצריך
חי"ד מהרימ"ט ובמ"ש בהר"ש ועיין כאן שכתב אלו למעלות ג"כ צריכים חומה
אצלי צריכים ודבריו אלו למעלות חומה ערי בתי בין לחלק שרצה ל"ז סי'
תוספות חומה. היקף קדושת ממנה בטלה עכו"ם שרובה עיר ודוק. תלמוד
נתקדשו הפתחים אם ידעתי ולא ודו"ק. על ד"ה ב) מ"ה (דף דכתובות פ"ד
בר אר"ש דאמרי' פ"ה) (דף דפסחים בפ"ז שראיתי לפי לא או העיר בקדושת
תחתיהם מגינין שמצורעין מפני ירושלים שערי נתקדשו לא מה מפני יצחק
ערי בבתי דגם יראה זה ולפי הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה
עשו בירושלים דדוקא ואפשר המצורעים. מפני השערים נתקדשו לא חומה
השערים אף אלא כן עשו לא עיירות בשאר אבל מירושלים יצאו שלא כדי כן
שלא ירושלים דשערי זה דין רבינו הביא לא למה ידעתי לא ומ"מ נתקדשו.
שאין קלים קדשים ואכילת שני מעשר לאכילת טובא מינה דנפקא נתקדשו
מ"ש על סמך ואולי ירושלים. בקדושת נתקדשו שלא כיון בשערים אותם אוכלין
אני עוד כלחוץ. הפתח עובי שהוא עצמו והאגף פסח קרבן מהלכות ברפ"ט

בקדושת נתקדשו העזרה שערי דכל מוכח דפסחים סוגיא דמאותה תמיה
בהונות ומכניסים שם עומדים שמצורעים מפני נקנור משער חוץ העזרה
לשער שנכנס דטמא טובא דנ"מ זה דין רבנו הביא לא אמאי ידעתי ולא ידם
טובא נ"מ וכן כרת חייב הפתחים בשאר נכנס ואם מכרת פטור נקנור
נתקדשו. אם הבית הר בשערי מסתפק אני עוד וכמבואר. אחרים לעניינים
טעמא משום בירושלים דדוקא הבית הר בקדושת דנתקדשו ומסתברא
זה דדין דפסחים פ"ז בירושלמי ראיתי שוב השערים. קדשו לא דמצורעים
קדשו דלא אמר יצחק בר שמואל רב בשם ירמיה דרבי אמוראים מחלוקת
החמה מפני בחמה תחתיהם מגינים זבים שיהיו כדי הבית הר של האגף תחת
בעדו תקנה שעשו למצורע דמי דלא זה על והקשו הגשמים מפני ובגשמים
פנחס רבי בשם יוחנן רבי ירושלים בכל להגן היכן לו יש זב להגן לו דאין משום
אמרה הדא הבית הר של האגף תחת סנדליהון שלחין רבנן חמי דאנא מה מן
שלא דקי"ל נראה זו סוגיא ולפי ע"כ. הבית הר של האגף תחת קדשו שלא
רבינו השמיט אמאי ידעתי ולא רב דמעשה הבית הר של האגף תחת קדשו

זה: דין

אנשי רצון ולא העיר טובי א"א לא שמעתי בכאן לא רצון .
כדי בעיר לסבבו רצו אם אבל בהן קוברין אין לעולם העיר אלא

מסבבין. להוציאו קרוביו שירצו עד ובכבודו בהספדו להרבות



אין ופירש"י שלהם שאינן מפני טעמא ומפרש כ"ז) (דף העיר בני ובפרק י"ב)
ונכנסין להם נותנים בחנם אלא רגלים לעולי בתיהם את בתים בעלי משכירין
וכו'. חולדה וקבר דוד בית מקברי חוץ קברות בה מקיימין ואין ומ"ש לתוכן.
ומקבר המלך מקבר חוץ מתפנין הקברות כל דבתרא ובספ"ק (שם) בתוספתא

וקבר המלך קבר אף אומר ר"ע הנביא
דוד בית קבר והלא לו אמרו מתפנין הנביא
נגע ולא בירושלים היו הנביאה חולדה וקבר
משם ר"ע דאמר ואע"ג מעולם. אדם בהם
והיתה להם עשויה היתה מחילה ראיה
כדאיתא קדרון לנחל הטומאה את מוציאה
אלא לכתוב רבינו חש לא נזיר סוף בירושלמי
הכהנים יגדלו לא וכן ומ"ש ת"ק. דברי
מרובה בס"פ משנה וכו'. א"י בכל תרנגולים

ע"ט:): (דף
'

ח'): (משנה דכלים בפ"ק

ס"ז) (דף דברים אלו בפרק '

ע"ב): כ' (דף נוטל היה ובפרק
בפ"ק '

זה אף הראב"ד כתב דכלים.
נדה: ובועל ומ"ש עכ"ל: מדבריהם

בפ"ק '

מקודשת הנשים עזרת דכלים

התורה מן אבל ומ"ש חטאת. עליה חייבין ואין לשם נכנס יום טבול שאין ממנו
י'): (דף דיבמות בפ"ק לויה. למחנה להכנס יום לטבול מותר

מקודשת ישראל עזרת דכלים בפ"ק '

חטאת עליה וחייבים לשם נכנס כפורים מחוסר שאין ממנה
כרת: זדונה על שחייבין בתוספתא עלה ותני

שם: זה גם '

שם. ג"ז '

כתב בגדים וקרועי שכתב ומה
מדכתיב דטעמו דאפשר ז"ל קורקוס הר"י
תפרומו לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם

ראש: לפרועי בגדים קרועי הוקשו
'

זה גם '

דכלים: קמא בפרק
'

דכלים קמא פרק תוספתא
פי על ואף פ"ו) (דף צולין כיצד בפרק ואיתא
אחת פעם אלא לה נכנסים אין שנינו ששם
לה ואמרי בשבוע פעמיים לה ואמרי בשבוע
אחת כמ"ד רבינו נקט ביובל אחת פעם

מציעתא: סברא דהיא בשבוע
'

לבנות נכנסים הכל פ"ק דכלים בתוספתא

פ"ג המחבר הרב במ"ש עיין (א"ה '

לא למה ידעתי לא אך דכלים בפ"ק זה דין ט"ז) דין סוטה מהלכות
בפסחים כדאיתא הזב כמו מחנות לב' חוץ משתלח שהוא קרי בעל ג"כ הזכירו
אך בפירוש קרי הבעל דין הביא לא מקדש ביאת מהלכות בפ"ג וכן ס"ז) (דף
נכנס אם הבית מהר המשולח הטמא שם כתב שהרי אמת דין שהדין נראה
בפ"ח ממ"ש מתבאר וכן מיירי קרי בבעל דמייתי וקרא כו' תעשה בלא עובר

ז': דין אלו מהלכות
כטמא נדה בועל תנן זבים מס' בסוף

קאמר: דלמחנותם אמרינן ס"ה) (דף דפסחים ובפ"ו מת
לא דאמאי הקשה הר"ש '

ראש ופרועי מום בעלי דשאני ותירץ יין שתויי במתניתין תנינן

בגופן דפסולין ראש ופרועי מום בעלי דדוקא הרע"ב כתב וכן בגופן דפסולין
ולמזבח. האולם בין נכנסין בגדים קרועי דבריהם ולפי חמור. שילוחן הלכך
בפ"א וכמ"ש ולפנים המזבח מן נכנסין אינן יין שתויי דאף רבינו דעת אבל
אם ז"ל הראשונים בין אחר מחלוקת עוד ויש י"ד. דין מקדש ביאת מהלכות
יין שתויי רבינו הביא לא אמאי ידעתי לא ומ"מ התורה מן הוו מעלות הני

מומין: בעלי בהדי
בטומאה דוקא הוא זה שדין דע '

לא כהנים אז בעזרה שנמצאת הטומאה אבל בהיכל שנמצאת
ויבאו הימים בדברי כתיב והכי הטומאה את מוציאין לוים אלא מטמאינן
ה' בהיכל מצאו אשר הטומאה את ויוציאו לטהר ה' בית לפנימה הכהנים
היתה הטומאה אם ומ"מ חוצה. קדרון נחל להוציא הלוים ויקבלו ה' בית לחצר

מדבריהם. זה אף א"א .



לויים] [אין לויים נכנסין כהנים אין בכהנים מצוה הטומאה את ולהוציא ולתקן
בתמימים מצוה טמאים נכנסין טהורים אין בטהורים [מצוה] ישראלים נכנסין
בתמימים מצוה ק"ה) (דף עירובין בסוף ומפרש מומין בעלי נכנסין תמימים אין
נכנסין טהורים שם אין בטהורים מצוה מומין בעלי נכנסין תמימים שם אין

לא. ישראלים אין כהנים ואידי אידי טמאים
בסוף שם וכו'. מום ובעל טמא רבינו ומ"ש
זה אי מום ובעל טמא להו איבעיא עירובין
טמא רב אמר אשי בר חייא רב נכנס מהם
אמר ר"א צבור בעבודת אשתרי דהא נכנס
קדשים באכילת אשתרי דהא נכנס מום בעל
דאמר משום ארב דפליג כר"א רבינו ופסק
ו':) (דף דיומא ובפ"ק בציבור הותרה טומאה
הותרה אמר נחמן רב המת טומאת איתמר
בצבור היא דחויה אמר ששת ורב בצבור
ר"נ לגבי ששת כרב דהלכה לן וקיימא
הותרה ולא בצבור היא דחויה וא"כ באיסורי
היא רבינו בספרי הנכונה הנוסחא ולפ"ז
בספרים כמ"ש טמא יכנס ואל מום בעל יכנס
ואל טמא יכנס שהגיה מי שראיתי כמו ולא
שעלה בידו הוא וטעות מום בעל יכנס
בצבור דחויה שהטומאה רבינו שמ"ש בדעתו
טעם הוא אלא ואינו בטמא להקל טעם הוא

שכתבתי: כמו בטמא להחמיר

דמדות רביעי בפרק

משלשלין היו שבהם הקדשים קדש לבית בעלייה פתוחים היו ולולין ה) (משנה
לתמוה ויש הקדשים קדש מבית עיניהם יזונו שלא כדי בתיבות האומנים את
שכתב ורבינו בהיכל ולא אמרו הקדשים בקדש דדוקא ממתניתין דמשמע
מתוספתא לרבינו לו דיצא נראה הצעיר אני [ולי לו. מנין להיכל הנכנסים
לבנות נכנסים הכל סתם דתני דכלים דפ"ק
הטמאין כל דקאמר קאי ואדלעיל וכו' ולתקן
באזהרה אלו הרי ממחיצותיהן לפנים שנכנסו
יהודה רבי חייבים אלו הרי לקודש נכנסו
כל ושאר במיתה הקודש פני על אומר
מייתי הכי דבתר ואע"ג באזהרה. המקומות
לאו לטהר הבית לפנים הכהנים ויבאו קרא
דלא אלא הקדשים בקדש דדוקא למימרא
בקדש לא אבל נכנסו דוקא בקדש תימא
רבינו וסבר במשמע. קודש כל אלא הקדשים
פליגא לא מיירי בקדש אפילו דבתוס' דכיון
אבל קתני רבותא דמתניתין אמתניתין
תיבות שם אין אם ומ"ש ודו"ק] להיכל ה"ה
בתיבות שיעשו להם אפשר אי או
דכלים בתוספתא פתחים. דרך יכנסו

פ"ק:

'

'

לא וזר פסוק על קרח פרשת זוטא בספרי
יקרב:

נמצאת שאם אלא לעזרה חוץ עד הטומאה את עצמן הכהנים מוציאין בהיכל
בטומאה דאף דמשמע הימים דדברי וקרא הלוים. אותה מוציאין היו בעזרה
ואילך ומשם העזרה עד אם כי הכהנים אותה מוציאין היו לא בהיכל הנמצאת
ההיכל מן מוציאין היו אלו הרבה לאנשים צריכים שהיו שאני התם הלוים,
דאלו קרא וקמ"ל דעירובין בתרא בס"פ רש"י וכמ"ש לחוץ משם ואלו לעזרה
כהנים מטמאינן דלא לוים אם כי כהנים היו לא העזרה מן לחוץ המוציאין
המוציא יהיה ההיכל מן שהמוציא שאפשר במקום אבל בלוים שאפשר במקום

בלוים: שאפשר אף הכהן אותה מוציא אז העזרה מן
אמרו הקדשים בקדש דדוקא ממתני' דמשמע לתמוה ויש מרן כתב '

לדבריו ראיה רבא שהביא כ"ו) (דף שעה כל בפרק ועיין כו'. בהיכל ולא
לאו כוותיה דהלכתא דרבא ותמצא סוגיא באותה היטב שם ועיין זו ממשנה
שכתב ב) קמ"ח (דף הזבח ברכת בספר ועיין ודו"ק. הקדשים קדשי בית דוקא

" ודו"ק: אהיכל דקאי מוכח זה אחר מרן שהביא דמהתוס'
וזו
למניעת אלא מום בעל להכנסת טעם רבינו יהיב לא זה ולפי מרן גירסת היא
קאמר לזה בציבור הותרה שטומאה לפי טמא שיכנס ס"ד דהוה טמא הכנסת
דבעל משום הוא טעמא ועיקר בצבור היא דחויה אלא הותרה דלא דליתא
רב האופן בזה הוא אלעזר ורבי רב ומחלוקת קדשים באכילת אישתרי מום
מום בעל דגם ואע"ג בציבור הותרה דטומאה דמצינו משום טמא יכנס סבר

ובכניסת עסקינן פנים בכניסת דאנן משום דמי לא קדשים באכילת הותר
מום דבעל סובר אלעזר ורבי טמא אם כי מום בעל שהותר מצינו לא פנים
מום בעל אבל בצבור היא דחויה אלא בציבור הותרה לא דטומאה משום יכנס
קודם היה קדשים באכילת דאשתרי טעמא האי לאו ואי קדשים באכילת הותר
וא"כ בציבור היא דחויה מ"מ בציבור טומאה הותרה דלא דנהי משום הטמא
אישתרי מום דבעל דחזינן השתא אבל מום בעל מאיסור טומאה איסור קליש
ואלו ציבור בעבודת הותר לא דטמא משום קודם מום בעל קדשים באכילת
נתן רבינו דלמה מרן בדברי לדקדק יש ומ"מ קדשים. באכילת הותר מום בעל
הגירסא נראה היה ולי מום בעל לכניסת טעם נתן ולא הטמא לשלילת טעם
טמא יכנס והוא ספר בקרית המבי"ט הרב גירסת והיא הרב שדחה האחרת
ליה אית קודם דטמא דס"ל דרב בציבור דחויה שהטומאה מום בעל יכנס ואל
שמצינו לפי קודם דטמא ליה אית ואפ"ה הותרה ולא היא דחויה דטומאה
הטומאה את להוציא או לתקן נמי הכא וא"כ הטמא אצל פנים כניסת שנדחה
שום לו הותר לא דלטמא משום קודם מום דבעל ס"ל אלעזר ורבי טמא יכנס

כרב: רבינו ופסק קדשים אכילת הותר מום לבעל אבל דבר
תמיד למסכת המפרש '

שמעיה רבינו אך ובלילה ביום היתה דהשמירה כתב
ודברי הרע"ב. דעת הוא וכן בלילה היתה דהשמירה כתב מדות בריש

בעיני: הם תמוהים המפרש



אתך ובניך אתה פסוק על קרח פרשת בספרי '

' מועד: אהל לפני
(מ"א): דמדות ובפ"ק כ"ה:) (דף דתמיד בפ"ק '

הגיעו שלא נערים דהיינו כ"ג) (דף דתמיד פ"ק בגמרא מפרש והרובין ומ"ש
" מי"ג: פחותים כגון עבודה לעשות

הוא
ס"ט) (דף לו בא בר"פ פפא דרב כאוקימתא
היו ראשיהם דכנגד גמרא מסיק דהכי
דלא היכי כי ראשיהם תחת לא אותם מניחים
הכי דבתר ואע"ג כהונה מבגדי ליתהנו
מהם ליהנות ניתנו כהונה דבגדי משמע

כ"ח) דף (תמיד ששנינו מה ועל דוקא לבישה דרך דההיא למימר איכא
קדימי הוו דחביתין למימרא בגמרא פריך חביתין לעשות חביתין עושי העמידו
חמין להחם יהודה רב אמר כו' שחר של לתמיד קודם דבר שאין מנין והתניא
לאחר הקטרתה זמן ומשמגיע בה לעסוק חמין להחם דמותר ופירש"י לרבוכה
את כן כמו יקטיר התמיד איברי שיקריבו
מלבאר רבינו קיצר למה יודע ואיני החביתין
ואע"ג וכו' שבת מלילי חוץ רבינו ומ"ש זה.
דכהנים משום במקדש שבות דאין לן דקיימא
שבות אלא אינו בשבת נר וטלטול הם זריזים
מערב הדלוקים בנרות דאפשר הכא שאני

שבת:

בג' מדות מס' בריש תנן '

הניצוץ בבית אבטינס בבית בב"ה שומרים הכהנים מקומות
על ד' הבית הר שערי ה' על ה' מקום ואחד בעשרים והלוים המוקד ובבית
בלשכת וא' מבחוץ פנותיו ד' על ד' העזרה שערי ה' על ה' מתוכו פנותיו ד'
תנן דמדות ובפ"ק ע"כ. הכפורת בית לאחורי וא' הפרוכת בלשכת וא' הקרבן
שהכהנים גביו על בנויה ועלייה היה אכסדרה וכמין הניצוץ שער ושבצפון
זו דבאכסדרה נראה לכאורה והנה ע"כ. מלמטן והלוים מלמעלן שומרים
מס' בתחילת למפרש ראיתי אך מלמטה והלוים מלמעלה שומרים היו הכהנים
בנין על מוסבת אינה לוים דשמירת שכתב דמדות זו משנה שם שהובאת תמיד
מקום למעלה שתהא צריכה כהנים ששמירת שאע"פ למדך אלא אכסדרה
תנן דהא לדבריו ראיה והביא כו' למטן אלא למעלן בעי לא הלוים שמירת
זו שמירה חשיב קא ולא להו חשיב וקא שומרים הלוים מקומות בכ"א
ותרי עשרים להו הוו א"כ באכסדרה שומרים דלוים איתא ואם דאכסדרה
ה' על ה' חשיב וקא מקום בכ"א דהלוים זו משנה על הקשו ובגמרא ע"כ.
תרי אביי אמר ותירצו בעזרה היו שערים שבעה ורמינהו עזרה שערי
דהא לוים שימור בעו לא דתרי המפרש שם ופירש שימור בעי לא מינייהו
הניצוץ בית ושער המוקד בית שער נינהו ומאי שמרי מקומות בג' כהנים
דלא הוא מדבריו העולה הכלל והנה ע"כ. להו חשיב קא שערים הז' ובחשבון
הלוים היו שלא בעליה שומרים הכהנים שהיו אלו מקומות דבג' מיבעיא
בית בשער הלוים של שמירתן מקום שהוא בשערים אף אלא למטה שומרים
שומרים היו שהכהנים כיון שומרים הלוים היו לא המוקד בית ובשער הניצוץ
לילה בכל שומרים עדה ועשרים וארבע שכתב רבינו דעת הוא וכן בעליה
כלל חשיב ולא מקום בכ"א והלוים מקומות בג' הכהנים מקום בכ"ד תמיד
שערי ה' ועל כתב ח' ובדין שומרים הכהנים שהיו במקום לויה שמירת
הניצוץ שער ועל המוקד שער על שומרים הכהנים שהרי לעזרה חוץ העזרה
המוקד שער והיינו שימור בעו לא מינייהו תרי בגמרא שתירצו למה כיון ע"כ
שם שומרים שהכהנים כיון כלל לוים שמירת שם היה דלא הניצוץ ושער
בבית אף שכתב קס"ה סי' עשה מצות בחלק לסמ"ג ראיתי אך מלמעלה
כמו לכהנים וטפלים שומרים לוים גם היו המוקד ובית הניצוץ ובית אבטינס
מלמעלה שומרים הכהנים היו עליות שהיו במקום וישרתוך עליך וילוו שנאמר
במסכת כדמפרש מבחוץ ולוי מבפנים כהן היה המוקד ובבית מלמטה ולוים
ובשני כו' לבדם מקומות בכ"א שומרים שהלוים שנינו מדות ובמסכת תמיד
מתני' זו סברא כפי והנה ע"כ. שומרים ולוים כהנים היו האחרים השערים
כפשטה אתיא מלמטה והלוים מלמעלה שומרים שהלוים דקתני דמדות
דהלויים דקתני ומתניתין למטה שומרים הלוים היו עצמה אכסדרה דבאותה
בכ"ד שומרים היו שהלויים נמצא הסמ"ג דברי ולפי מקום בכ"א שומרים היו
דמתניתין משום היינו לבדם מקום וכ"א הכהנים עם מקומות ג' דהיינו מקום
הכהנים שותפות בלתי לבדם שומרים הלוים שהיו המקומות אלא חשיב קא לא

למטה שם שומרים היו הלוים גם שומרים הכהנים שהיו דבמקום לעולם אבל
אכסדרה על דקתני דמדות ממתני' למדנו וזה וישרתוך עליך וילוו מדכתיב
המקומות לכל כלל והוא למטה והלוים למעלה שומרים שהכהנים הניצוץ דבית
שתירצו מה זה ולפי למטה שם שומרים הלוים שיהיו שומרים הכהנים שהיו
משום למעלה שכתבנו כמו הכוונה אין שימור בעו לא מינייהו תרי בגמרא
שערים תרי דבהני משום היא הכוונה אלא למעלה שם שומרים היו דהכהנים
בעי לא וא"כ הכהנים שם שומרים שהיו העליות תחת שומרים הלוים היו כבר
תחת שומרים הלוים שהיו מה דמלבד סבור היה והמקשה לשערים שימור
שומרים שיהיו הדין מן היה עליך וילוו דכתיב שומרים הכהנים שהיו העליות
תרי מקום דבחד לזה צורך דאין אביי ותירץ העליות שתחת בשערים ג"כ
לשומרים צורך אינו שוב העליות תחת שומרים שהיו וכיון לי למה שומרים
דאמרי' מההיא הוא הללו הסמ"ג דברי לפי תמיה שאני מה אך בשערים.
למזרח מדכתיב ואמרו מקום בכ"א שומרים היו דהלוים לן מנא תמיד בריש
אם כי הוו דלא ותירצו הוו וארבעה עשרים הני זה על והקשו וגו' ששה ליום
מינייהו תלתא כדכתיב וארבעה עשרים דלעולם תירצו עוד שם וכמבואר כ"א
מה מלבד דהלוים דס"ל הסמ"ג דברי ולפי ע"כ. דלוים וחד ועשרים דכהנים
לבדם מקום בכ"א שומרים היו עוד הכהנים עם מקומות בג' שומרים שהיו
והלא הוו כ"ד הני בגמרא שהקשו זה מהו מקום בכ"ד שומרים שהיו ונמצא
מנייהו תלתא בתרא בתירוצא שתירצו מה דהיינו תימא וכי היו דכ"ד פשיטא
על הקשו בגמרא דהא ליתא הא הכהנים עם שומרים שהיו כלומר דכהנים
לוים הכהנים נקראו מקומות דבכ"ד לומר והוצרכו הוא לוים הכא והא זה
שהוקשה מפני הוא וכדריב"ל כהנים דתלתא לומר שהוצרכו דמה למימר וליכא
כפי דא"כ הכהנים שמירת הזכיר ולא הלוים שמירת הזכיר הכתוב דאיך להם
לא אמאי תיקשי מקום כ"א אם כי קאמר לא נמי דקרא דקאמר קמא תירוצא
איירי לא הכתוב דאם לומר אפשר היה ומיהו הכהנים. שמירת קרא קאמר
שמירת הזכיר לא הכתוב אם מהקושי זה אין לבדם הלוים בשמירת אם כי
הם והג' קאמר מקומות כ"ד דקרא אמרת אי בתרא תירוצא כפי אך הכהנים
הכתוב הזכיר לא איך קשה אז הלוים עם שומרים הכהנים שהיו מקומות
דברים אין ומ"מ עליך וילוו כדכתיב להם טפלים והלוים העיקר שהם הכהנים
כ"א דקרא דקאמר קמא תירוצא כפי דבשלמא לי קשה עוד אצלי. נוחים הללו
למימר דאיכא ניחא מקום בכ"ד שומרים היו שהלוים אף קאמר מקומות
שהיו במקום ולא לבדו שומרים הלוים שהיו במקום אלא איירי לא דקרא
לתירוצא אך הכהנים בשמירת קרא מיירי דלא היכי כי הכהנים עם שומרים
שהיו המקום נמי קאמר לא דאמאי קשה הכהנים בשמירת איירי דקרא בתרא
דלכ"ע נ"ל כן על אשר מקום. כ"ז להו הוו כן ואם הכהנים עם שומרים הלוים
צריכים כהנים דג' ילפינן ומקרא מקום בכ"ד אלא אינה השמירה מצות עיקר
במקום לשמור צריכים הלוים דגם מקרא נמי ושמעינן מקומות בג' לשמור
בכמה לוים גבי הוזכר לא שבכתוב אלא ובניו אהרן משה כדכתיב מיוחד



דהא סגי שומר לוי דבחד נראה הפסוק מן ואדרבה לשמור צריכים מקומות
שומרים הלוים שיהיו תקן דדוד דאפשר אלא משה אם כי הוזכר לא בקרא
כשהוזכרו וזהו שומרים כ"ד הכהנים עם הלוים שהיו ונמצא מקום בכ"א
אמר דרחמנא דכיון אלא כ"ד דהיינו זה בשיעור אם כי הוזכרו לא השומרים
השומרים דבמקום היא הכתוב דגזירת זה מפסוק למדנו וישרתוך עליך וילוו
כמו שיהיו אלא הבית שמירת משום ולאו להם טפלים לוים שם שיהיו הכהנים
עצמו הטעם ומזה לשומרים שומרים כמו והם השומרים לכהנים משרתים
הכתוב לקיים למטה הלוים שיהיו כדי למעלה שומרים הכהנים שיהיו בעינן
עומד והמשרת למעלה עומד שהאדון המשרתים כמו שהם וישרתוך דקאמר
קמא תירוצא וכפי השומרים בלוים אלא איירי לא הימים דדברי וקרא למטה
בכל איירי קרא בתרא תירוצא וכפי בכהנים ולא בלוים אם כי איירי לא קרא
לא בהא הכהנים עם שומרים הלוים שהיו במה אבל ולוים כהנים השומרים
שירות מדין אלא אתו קא הבית שמירת משום לאו דהני משום קרא איירי
דקרא בפירושא וסמ"ג רבינו שכתבנו מה כפי והנה וכדכתיבנא. הכהנים
וקאמר איירי הבית שמירת במצות דקרא ס"ל דרבינו פליגי עליך דילוו
הלוים שיהיו ששומרים במקום למטה והלוים בעלייה שומרים יהיו דהכהנים
בשמירת איירי לא דקרא סובר והסמ"ג עליך ילוו דכתיב והיינו לכהנים טפלים
למטה לוים שם שיהיו שומרים שהכהנים דבמקום הכתוב שגזר אלא הלוים
לא שהלוים לן מנא הלוים בשמירת איירי לא דקרא מאחר וא"ת משרתים כמו
כשמירת למטה אלא אינה סתם שמירה דלעולם וי"ל כן גם בעליות ישמרו
מנא בגמרא שאלו בעלייה שמירתם שהיה דתנינן כהנים וגבי המלכים חצרות
דבמקום הכתוב שגזירת כלומר וגו' עליך וילוו רחמנא מדקאמר ותירצו לן
מצות דהכהנים מינה שמעת להם טפלים לוים שם שיהיו שומרים שהכהנים
להם טפלים שם שיהיו כדי הוא הכתוב וגזירת גבוה במקום הוא שמירתם
ודע מלמטה. שהיא שמירה כסתם קיימא כדקיימא הלוים שמירת גבי אבל
ישן לוי ובן מבפנים הכהן ונעל וכו' הנעילה זמן הגיע תנן דמדות פ"ק דבסוף
ע"כ. לו ישן עליה כסתו נתן וכו' המפתחות את החזיר מלנעול גמר מבחוץ לו
ובן לגרוס וצריך ט"ס שהוא נראה ישן לוי ובן דידן בנוסחא שכתבו מה והנה
שהיו המוקד שבבית השומר הוא זה לוי ובן עובדיה רבינו כתב וכן לו יושב לוי
הכהנים היו עליות שהיו הניצוץ ובבית אבטינס ובבית שומרים הכהנים שם
מבפנים הכהן היה עליה שם היה שלא המוקד ובבית למטה והלוים למעלה
ומ"ש למעלה שכתבנו הסמ"ג דברי הן והן ר"ע שכתב וכמו מבחוץ לוי ובן
בגמרא דבעו תמיד מסכת בריש דאמרינן ההיא היינו תמיד במסכת כדמפרש
וישרתוך עליך וילוו דת"ר מלמטה והלוים מלמעלה שומרים שהכהנים לן מנא
כשהוא בעבודתם אלא אינו או בעבודתך אומר אתה מדבר הכתוב בעבודתך
עליך וילוו מקיים אני מה הא אמור עבודתם הרי ושמרו עליך ונלוו אומר
ולוים מלמעלה שומרים כהנים כיצד הא מדבר הכתוב בעבודתך וישרתוך
למה רבה מודעא דמכאן משום זו סוגיא העתקתי והנה ע"כ. מלמטה
אינו שומרים שהכהנים במקום שומרים הלוים שהיו דמה למעלה שכתבתי
הכי והברייתא לכהנים כמשרתים נראים שיהיו כדי אלא הבית שמירת משום
אותך ישרתו עובד כשאתה כלומר בעבודתך וישרתוך עליך וילוו מיתפרשא
עליך ילוו הלוים שלהם עבודה דהיינו שומרים כשהכהנים דהיינו הלוים
כלומר בעבודתם אלא אינו או לך שומרים כמו מלמטה שיהיו דהיינו וישרתוך
עבודתם הרי ושמרו עליך ונלוו אומר כשהוא כמוך שומרים יהיו הם שגם
כהנים כיצד הא מדבר הכתוב בעבודתך עליך וילוו מקיים אני מה הא אמור
בדרך זו לברייתא פירשה שהמפרש ואף מלמטה ולוים מלמעלה שומרים
לא שומרים שהכהנים דבמקום רבינו כדעת ס"ל דאיהו משום היינו אחרת
ודו"ק. כפשטא זו ברייתא אתיא שכתבנו הסמ"ג לדעת אך כלל לוים שם היה
לוי ובן דקתני לוי דבן שיאטיה מאי ידעתי לא והמפרש דרבינו דאליבא ודע
לוים שם היו לא שומרים שהכהנים במקום דבריהם כפי שהרי בחוץ לו יושב
הבית הר איש הוא זה לוי דבן לומר הייתי וסבור לעיל שכתבנו וכמו כלל
הקבוע שמקומו ואפשר לילה בכל מחזיר שהיה ובמדות בתמיד שם המוזכר
הכהנים מן ולא הלוים מן היה זה דמנוי ואפשר מבחוץ המוקד בבית היה לו

מעלה בלשון קראוהו דבתחילה שמו את שינו דלמה זה כל לי מתיישב אינו אך
עלה שכתב שמעיה לרבינו וראיתי לוי. בן קראוהו ועכשיו הבית הר איש
הכהן הטבלא את הגביה כו' הנעילה זמן הגיע וז"ל מחודש פירוש זו דמשנה
עוסק ובעודו לנעול לו שיש השערים כל מבפנים הכהן ונעל כו' השומר
הטבלא הגביה מלנטול גמר הטבלא על מבחוץ לו יושב לוי בן שערים בנעילת
כפי והנה ע"כ. וישן חזר עליה כסתו לוי בן ונתן למקומה הטבלא והחזיר כו'
הרבה י"ט תוספות בעל והרב המוקד בבית בפנים יושב היה זה לוי בן דבריו
דרבינו אצלי והנראה זה כל ליה דמנא הללו שמעיה רבינו בדברי להשיב
דבמקום כלל לוי שומר שם היה לא המוקד דבבית רבינו כדעת ס"ל שמעיה
אינו זה לוי דבן פירש מש"ה שומרים הלוים היו לא שומרים היו דהכהנים
מפתחות בתוכה שהיה הטבלא על יושב שהיה היה מינויו אלא המקדש שומר
זמן דהגיע זו משנה שהביא ראיתי ולא בחיבורו ברבינו שחפשתי ודע העזרה.
וכמו הסמ"ג כדעת הוא עובדיה רבינו שדעת ודע למה. ידעתי ולא הנעילה
לא מינייהו תרי תמיד בריש דאמרינן ההיא ובביאור דמדות בספ"ק שכתב
ז' האומר לדברי ואפי' מדות בריש סתם כתב אלא דעתו גלה לא שימור בעו
תיו"ט בעל והרב ע"כ. חמשה על אלא משמר היה שלא מודה היה שערים
השערים לשאר תכופין שהיו לפי שמעיה ה"ר ופי' וכתב הגמרא סוגיית הביא
ולדידי הפירושים מכל שמעיה דרבינו זה בפירוש בחר למה ידעתי ולא ע"כ
שהיו דבמקום כרבינו דסבר משום אלא זה לפירוש הרר"ש הוזקק לא כאן עד
לא אמאי תרי דהני לו הוקשה ומש"ה שומרים הלוים היו לא שומרים הכהנים
הכהנים דהיו דמשום ורבינו המפרש שכתב במה ליה ניחא ולא שימור בעו
אלא הטעם שאין פירש ומש"ה למטה בעי לא הכי משום למעלה שומרים
מקום דכל הר"ע לדעת אך השערים לשאר תכופין היו שערים דשני משום
הרר"ש לדברי צורך אין למטה שומרים הלוים למעלה שומרים הכהנים שהיו
הוא הניצוץ בית ובשער המוקד בית בשער שומרים היו שלא הטעם אלא
שומרים היו המוקד ובבית האכסדרה תחת שומרים היו הניצוץ דבבית משום
מדות בריש תוס' בפסקי שראיתי ודע בשערים. שומרים היו לא ומש"ה בחוץ
מבפנים וכהנים לוים וגם כהנים שומרים במקדש מקומות בג' האלה כדברים
ע"כ. מקומות כ"א הכל ובין לבדם לוים שומרים מקומות ח"י ועוד מבחוץ ולוים
שהיו מקומות דבג' שכתבו מה והנה דתמיד. תוס' בפסקי ג"כ כתבו זה וכעין
מה אך לעיל שכתבנו הסמ"ג דברי הן הן שומרין הלוים היו שומרים הכהנים
כ"א מוצא אתה בפרטן שהרי תימה הוא הדבר מקומות ח"י ועוד שסיימו
המקומות כל בין הוא מקומות בכ"א והלוים דתנן דמאי ס"ל דהתוס' והנראה
שומרים שהיו המקומות ובין הכהנים עם שומרים שהיו המקומות בין דהיינו
אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד בבית היתה הכהנים ששמירת לפי לבדם
וכמ"ש המים שער בצד בדרום היתה אבטינס בית דלשכת הוא ידוע והנה
בשמירת כששנינו וא"כ יע"ש מדות בסוף שעשה הבית בציור תיו"ט בעל הרב
בית שער הם הללו השערים בכלל העזרה שערי חמשה על חמשה לוים
למעלה היו הכהנים הללו מקומות ובג' המים ושער הניצוץ בית ושער המוקד
אחרים מקומות ובי"ח הלוים עם שומרים הכהנים שהיו ונמצא למטה והלוים
בריש בגמרא דאמרינן מאי הללו התוס' דברי ולפי לבדם. הלוים שומרים היו
משום דהיינו המפרש כמ"ש הכוונה אין שמור בעו לא מנייהו תרי תמיד
הה' בכלל התוס' דברי דלפי כתבנו כבר שהרי למעלה שומרים דהכהנים
ושער המוקד בית שער הם שומרים הלוים שהיו במתני' ששנינו שערים
שערים תרי היא דהכוונה הרר"ש כדעת ס"ל התוס' אלא המים ושער הניצוץ
שדעת ואפשר שימור בעו לא ומש"ה אחרים לשערים תכופים שהיו שם היו
ומש"ה הניצוץ ובבית המוקד בבית שומרים היו דהלוים התוס' כדעת הרר"ש
תכופים דהיו משום דהיינו שימור בעו לא דתרי דאמרינן דמאי לפרש הוכרח
דלא דס"ל נראה הנעילה זמן דהגיע במתני' שפירש דממה לעיל שכתבנו ואף
שהיו דס"ל דלעולם הכרח זה דאין נראה הכהנים במקום שמירה ללוים היה
הוה שומר לאו ב"ל דהך דס"ל אלא שומרים שהכהנים במקום שומרים הלוים
דאמאי ועוד הפרק בראש נשנו כבר שהרי השמירה דיני הכא איריא דמאי
הוא הלוים שמירת ששנו בכ"מ והרי מבחוץ יושב לוי ובן יחיד בלשון אותו שנה



דגירסתו אפשר ועוד שומר אחד איש היה לא דודאי בדין וכן רבים בלשון
הוא שומר לאו ע"כ שכן וכיון למעלה המוזכר ב"ל על וקאי לו וישב חזר היתה
שומר אינו כאן המוזכר לוי דבן ס"ל טעמי הני מכל מבפנים שומר לוי אין דהא
דבשמירת שכתבנו ממה העולה הכלל המפתחות: מקום על ממונה אם כי
והמפרש רבינו דעת הוא האחת הדעת מחלוקות שלש איכא דעתי לפי הלוים
ובית המוקד בית ובשער דוקא מקומות בכ"א אם כי שומרים היו לא דהלוים
הדעת מלמעלה. שומרים היו שהכהנים לפי לוים שומרים שם היו לא הניצוץ
אם כי שומרים היו לא שהלוים רבינו כדעת וס"ל התוס' דעת היא השנית
בבית שומרים היו דהלוים דס"ל רבינו עם פליגי בהא אך מקומות בכ"א
הרר"ש שדעת הוא אצלי שהנראה כתבתי וכבר מלמטה הניצוץ ובבית המוקד
דהלוים עובדיה ורבינו הסמ"ג דעת היא השלישית הדעת התוס'. כדעת הוא
מקומות בג' שומרים היו עוד לבדם מקומות בכ"א שומרים שהיו מה מלבד
אחר שבע באר והרב היטב. באר זו סברא לעיל ביארתי וכבר הכהנים עם
ולי כתב למעלה שכתבנו ודתמיד דמדות תוס' בפסקי שכתוב מה שהביא
והלוים כו' מקומות בשלשה שנינו שלמה משנה שהרי גדול טעות שהוא נראה
ופנה שער בין לבדם שומרים היו שהלוים מקום כ"א להני להו חשיב וקא בכ"א
מינייהו תרי ומשני הוי שערים ז' ורמינהי בגמרא ופריך כו' ועזרה הבית דהר
ומאי להו שמרי בג' כהנים דהא שימור צריכי לא המפרש פירש שימור בעו לא
היו לא שהלוים בהדיא רבינו וכ"כ הניצוץ בית ושער המוקד בית שער ניהו
תרי אלו אף דא"כ שומרים הכהנים שהיו מקומות בג' למטה כלל שומרים
מקרא ילפינן ואנן מקומות כ"ז הכל בין היו דא"כ ועוד שימור צריכי מינייהו
דקתני הטעהו דמדות דהמשנה ונ"ל כו'. מקומות כ"ד רק הכל בין היו שלא
דעתו על ועלה מלמטה והלוים מלמעלה שומרים שהכהנים כו' הניצוץ שער
אבטינס בבית דה"ה למד ומשם הניצוץ שער בנין על מוסבת לוים דשמירת
הרר"ש הטעות מזה נשמר כבר אבל למטה שומרים הלוים היו המוקד ובבית
כ"א על קאי אלא הניצוץ שער בנין על מוסבת אינה לוים דשמירת ופירש
שכתב מהסמ"ג ולאפוקי המפרש פירש וכן לבדם שומרים הלוים שהיו מקום
שומרים נמי והיו שומרים הכהנים שהיו מקומות בג' שומרים היו שהלוים
דמה כלל אלו בדברים ממש שאין רואה הנך והנה עכ"ד. לבדם מקום בכ"א
הנראה כפי המפרש פי' והביא שימור צריכי לא תרי דאמרינן ממה שהקשה
דהתו' כתבנו וכבר אחר פירוש שפירש מדות בריש הרר"ש דברי ראה לא
דלדברי כתב שאינו מה כו' כ"ז הכל בין היו דא"כ שחזר ומה הרר"ש כפי' ס"ל
מידי קשה לא הסמ"ג וכסברת כ"ז היו אם ואף כ"ד רק הכל בין היו לא התוס'
אינה לוים דשמירת פי' דהר"ש מ"ש גם לעיל שכתבנו וכמו שהקשה ממה
הרר"ש דברי אך כן פי' המפרש דדוקא אינו זה הניצוץ שער בנין על מוסבת
דטעמא שפירש דאחר גם ומה המעיין שיראה וכמו התוס' לדברי נוטים יותר
שהיו במקום דאף מינה שמעת תכופים דהיו משום הוא שימור בעו לא דתרי
לשאת שיש מה דכל העולה הכלל שומרים, היו ג"כ הלוים שומרים הכהנים
וזה אצלנו מתוקן והכל לעיל בזה הארכנו כבר ותוס' סמ"ג בדברי ולתת
אלא הצער זה לנו די ולא בדבריהם יפה בעין השגיח לא הנראה כפי המחבר
ושלשה בשנים וכתב התוס' בעלי רבותינו נגד פיו ופער דברים שהטיח
ולן: מרי' ליה ושרי עונשו וזהו אחד דבר הכל אצלי והנראה שטעו מקומות

' "

בד' ולא עצמו המוקד בבית היה זה דמקום ונראה "

דעלה כו' המוקד בית קתני זו למשנה קודם דהא המוקד בבית שהיו לשכות

בלשכת היה אמה על דאמה זה דמקום שכתב בידם העזרה דמפתחות קתני
והיתה דתמיד בפ"ג הוזכרה המוקד בית לשכת הנקראת זו ולשכה המוקד
הציור והרואה זה דבר למפרש ליה מנא ידעתי לא ומ"מ מערבית צפונית
אמה על דאמה זה דמקום דס"ל יראה מדות בסוף תיו"ט בעל הרב שעשה

" מהלשכות: אחת בשום ולא עצמו המוקד בבית היה
' "

העזרה מפתחות דקתני זו משנה פי' ידעתי לא והנה "

הכי בתר דהא כהונה פרחי ולמעוטי אב בית זקני על דקאי דמשמע בידם
שהיה המוקד בבית היו המפתחות והלא בארץ כסתו איש כהונה פרחי קתני
יחסו זה למה וא"כ דמדות בפ"ק שם וכדאיתא אמה על אמה מקום שם
זה דמקום לומר הייתי וסבור הכהנים. משאר יותר אב בית לזקני המפתחות
יחסו הכי ומשום אב בית זקני שם ישנין שהיו ברובדין היה אמה על דאמה
העזרה ומפתחות שכתב תמיד בריש למפרש וראיתי אב בית לזקני המפתחות
ומפרש העזרה מפתחות כל מונחות היו לשם כהנים אותם בידי כלומר בידם
והנה ע"כ. כו' אמה על אמה שם היה מקום הנחתן היתה היכן מדות במסכת
הרב מ"ש עיין (א"ה תלמוד. צריך והדבר וחתומים צרורים הם אלו דברים

י"ז): דין המקדש כלי מהלכות בפ"ד המחבר
להו קרי דמש"ה אמרינן בגמרא '

כגון המפרש ופירש עבודה למעבד מטו דלא משום רובין
שהיא זו דמצוה יתכן דאיך זה על תמיה ואני מרן. וכ"כ שנה מי"ג פחותין
מצוה בני שאינן לקטנים לעשות אותה יניחו עשה מצות שהיא המקדש שמירת
הוא מלא מקרא דהא ליתא הא הלוים בשמירת מתקיימת שהמצוה תימא וכי
היה לזה ומיהו תמיד. מסכת ריש בגמרא וכדאיתא שומרים יהיו שהכהנים
רובין קתני לא התם דהא קטנים היו לא השומרים המוקד דבבית לומר אפשר
התם שמירה מצות מתקיימת הרי וא"כ זה על נעמוד שעוד וכמו פרחי אם כי
מקומות בג' ישמרו דכהנים ילפינן מקרא דהא בזה מתיישבת דעתי אין ומיהו
והנראה מצוה. בני יהיו דהשומרים ראוי הדין מן וא"כ ובניו אהרן מדכתיב
מעשרים פחותים שהם היינו עבודה למעבד מטו דלא הכא דקאמר דהא אצלי
ויעשה הכהן וכשיגדל ט"ו דין המקדש כלי מהלכות בפ"ה רבינו וכמ"ש שנה
עד לעבוד אותו מניחין היו לא הכהנים אחיו אבל לעבודה כשר הוא הרי איש
שהן דהיינו רובין הכא להו דקרי הוא ולאלו ע"כ, שנה עשרים בן שיהיה
אותן עושין והיו לעבוד אותן מניחין אין שהכהנים אלא לעבודה ראויין
לחינוך הגיעו שלא נערים היו דהרובין כתב קס"ה עשין והסמ"ג שומרים.
שבע באר להרב ראיתי שוב עבודה. חינוך מהו סתומים ודבריו ע"כ עבודה
שכתב ו' סי' תמיד מסכת תוס' בפסקי וראיתי המפרש. דברי ודחה כן שכתב
הרובין על הן דבריהם דעתי ולפי לעבודה כשר אין עשרים מבן פחות שם
דמיירי הם ופי' עבודה למעבד מטו דלא בגמרא דאמרינן במשנתנו השנוי

לעבודה: כשר אין עשרים מבן דפחות לימר הוצרכו ומש"ה מכ' בפחות
בבי בן דשקלים בפ"ה תנן '

והלוים כהנים להלקות הפקיע על עובדיה רבינו ופי' הפקיע על
כדאמרינן בלילה המקדש את שומרים שהיו משמרותיהם על ישנים שנמצאו
והנראה ע"כ. אותו חובטין היו ישן אותו מוצאין שהיו מי מדות במסכת
דמדות בפ"ק אך ישן אותו מוצאין היו אם מלקין היו לכהנים שגם הוא מדבריו
לוי בן קול בעזרה קול מה אומרים והם כו' מחזר היה הבית הר איש תנינן
לוקין היו לוים דדוקא נראה ע"כ. משמרתו על לו שישן נשרפין ובגדיו לוקה



דהכהנים לוים היו שהרוב כיון אלא דוקא דלאו לדחות יש ומיהו הכהנים ולא
לוי בן לכולהו קרי הכי משום בכ"א והלוים מקומות בג' אם כי שומרים היו לא
א"כ לוים הכהנים נקראו מקומות בכ"ד וכדאמרינן לוים נקראו נמי דהכהנים
שהיה לפי הוא לוי בן קול אומר היה הלוקה צעקת את בירושלים שהשומע
המפרש דברי מתוך דקדק דמדות בפ"ק תיו"ט בעל והרב ברוב. הדבר תולה
משמרות על ולא הלוים משמרות על אם כי מחזר היה לא הבית הר שאיש
עובדיה רבנו על שהשיג רופא אברהם הר"ר החכם בשם וכתב הכהנים
רבינו דברי ומסתמיות לוקין כהנים מצינו שלא לוקין הכהנים שגם במ"ש
דזה נראה כו' השומרים משמרות כל על אחד ממונה ומעמידין שכתב
דנהי לומר אפשר עדיין ומיהו הכהנים. משמרות על אף מחזר היה הממונה
מה מתוך אך לכהנים. לא אבל ללוים אם כי מלקה היה לא אך מחזר שהיה
מחזר היה לא הבית הר דאיש נראה המפרש מדברי תיו"ט בעל הרב שדקדק
נראה הפירושים לכל ומיהו הלוים. משמרות על אם כי הכהנים משמרות על
הוא השמירה מצות דעיקר דכיון ישנים היו לא השומרים הכהנים שגם לי
בריש דתנן ההיא לי דקשה אלא הלוים מן הכהנים נשתנו מה נעורים שיהיו
דפרחי משמע קדש בבגדי ישנים היו לא בארץ כסתו איש כהונה ופרחי תמיד
אמת הן קודש בבגדי ישנים היו שלא אלא ישנים היו השומרים שהם כהונה
דאותם משום הוא שומרים הרובין שהיו דהטעם שכתב המפרש דברי שמתוך
מניחין אנו אין לעבוד ויכולין הואיל ועוד לשמור. רוצים אינם לעבוד שיכולים
הרובין היו המוקד בבית דגם אלו טעמים מתוך נראה כו' לשמור אותם
שם מוכנים שיהיו כדי שם שיהיו אלא שומרים היו לא כהונה והפרחי שומרין
היו לא המוקד בבית גם המפרש דלדברי שבע באר בעל הרב כתב וכן
בגמרא דאמרינן ההיא עלה המפרש ממ"ש כן והכריח הרובין אלא שומרים
משמע וכו' מטו דלא שמירה גבי התם כו' עבודה למיעבד מטו דלא התם
קשה לא זו סברא כפי כן ואם כו' כלל שמירה בהם אין כהונה פרחי גבי דהכא
כסתו איש כהונה ופרחי דתנן ומאי ישנים היו לא השומרים דלעולם מידי
למחר מזומנים שיהיו כדי שם ישנים שהיו אלא שומרים היו לא הני בארץ
למפרש שיחסנו זו סברא דדינא אעיקרא ומיהו המפרש. שכתב וכמו לעבודה
התם דדוקא משמע שם שומרים והרובין דקתני דמתניתין דפשטא תמוה היא
בפי' כתב וכן שומרים הרובין היו לא המוקד בבית אבל שומרים הרובין היו
הסמ"ג כתב וכן השומרים היו כהונה פרחי המוקד דבבית עובדיה רבינו
השומרים הכהנים היו לא שכתב רבינו דעת הוא וכן קס"ה סי' עשה במצות
ישנים היו לא דתנן דמאי מללו ברור שפתיו דעת הנה כו' כהונה בבגדי ישנים
שלא דהיינו דהרובין רובים שאינם ופשיטא השומרים על קאי קדש בבגדי
דהשומרים דס"ל ודאי אלא גבייהו בעו מאי כהונה בגדי עבודה לעבוד הגיעו
לא דהשומרים בפירוש וכתב כהונה פרחי אם כי רובין היו לא המוקד דבית

קושיין והדרא ישנים היו קדש בבגדי דשלא משמע קדש בבגדי ישנים היו
ישינים היו דלא ממתניתין מוכח דלוים מלוים כהנים נשתנו דמה לדוכתא
נחלקו ולוים כהנים וז"ל תמיד דריש תוספות בפסקי וראיתי וכדכתיבנא.
במקל חובטו יותר שישן ממונה מצאו ואם לישן להם היה קבוע וזמן למשמרות
ישן אחד במשמר גם עליך שלום ואומר תחלה שעומד לא אם בגדיו ושורף
הללו התוס' דברי בסוף ט"ס שיש ספק אין והנה ע"כ. ושומר נעור שני משמר
ישנים השומרים היו דאיך שהקשינו מה אצלם הוקשה דהתוס' אצלי והנראה
דזמן אלא ישנים דהיו דלעולם הוא הראשון האופן אופנים בשני תירצו ולזה
מהזמן יותר שישן מצאו ואם מחזר היה הבית הר ואיש לישן להם היה קבוע
בזמן היינו קדש בבגדי ישנים היו לא דתנן ומאי במקל חובטו היה הקבוע
אלא נעורים כולם היו לא ומשמר משמר דבכל כתבו עוד לישן, להם הקבוע
הבית הר דאיש דתנן מאי זה ולפי חלילה חוזרים והיו נעור ואחד ישן א' היה
היו לא דתנן ומאי נעור להיות זמנו שהיה למי היינו ישן שהיה למי מכה היה
בבגדי ישן היה לא ישן להיות זמנו שהיה במי היא הכוונה קודש בבגדי ישנים
דברי ולכאורה בהם לישן שלא יש ומקומות וכתבו התוספות שסיימו ומה קדש.
ישיבה אפי' הא בעזרה דאי מיירי מקום דבאיזה מובן להם אין הללו התוס'
דבכל שכתבנו מה דכפי להם הוקשה דהתוס' והנראה שינה שכן וכל אסורה
איש א"כ נעור ואחד ישן אחד היה אלא נעורים כולם היו לא ומשמר משמר
נעור להיות זמנו היה ישן שהוא שזה יודע היה איך מחזר כשהיה הבית הר
דמקומות כתבו לזה אותו מכה היה איך כן ואם ישן להיות היה דזמנו ואפשר
לישן שלא קבוע מקום ומשמר משמר בכל להם דהיה כלומר בהם לישן שלא יש
ובמקום שם יושב היה לשמור מהם אחד זמן וכשהיה לשמור שם לישב אלא
לוי בן מוצא והיה הבית הר איש מחזר וכשהיה וישן חבירו הולך היה אחר
במשמרתו. שישן לפי אותו מכה היה ישן היה והוא שם ישנים היו שלא במקום
ונראה וכתב שכתבנו זו קושיא שהקשה שבע באר בעל להרב ראיתי שוב
חובטו יותר שישן הממונה מצאו ואם בלילה לישן להם היה קבוע דזמן בעיני
היה אחד ומשמר עליך שלום ואמר תחילה שעמד לא אם בגדיו ושורף במקל
דייק וכן המלכים אוצרות שומרי כל כדרך ושומר נעור היה שני ומשמר ישן
משמרו על לו שישן נשרפין ובגדיו לוקה לוי בן קול דקתני דמדות המשנה לשון
בלא אבל משמרתו על שישן על אלא נלקה שאינו משמע משמרתו על מדנקט
היו והשומרים לי למה משמרתו על כן לא דאם בהיתר ישן היה משמרתו
בשאר כמו חלילה וחוזרים משמרות כ"ד שיגמרו עד משמרות פי על מתחלפין
לקוחים הם שדבריו רואה והנך עכ"ד. מידי קשיא לא והשתא עבודות
ממה אחר באופן התוס' לדברי דפירש נראה שהרב אלא התוס' מפסקי
יגמור אם אלו בדינים ידי אנופף ועוד תלמוד צריכים ודבריו שכתבנו

בעדי: ה'



דאין דקי"ל ואע"ג מרן כתב '

מע"ש. הדלוקים בנרות דאפשר הכא שאני כו' במקדש שבות
לשחק בשבת באצבעו דלהקיש קנ"ד סי' בכתביו מהרי"א ממ"ש לי וקשיא
לפניו מקישין כהונה פרחי להתנמנם בקש מדתנן ראיה והביא שרי התינוק
ואם כו'. גחלת במצריף כדמסיק במקדש שבות שאין משום עלה מידק ולא כו'
להקיצו אפשר היה דהא במקדש שבות דאין משום לאו טעמא ע"כ מרן כדברי
קשיא תו שריא. במדינה אף דהקשה משום הוא טעמא ע"כ אלא אחר בענין

חולה או זקן כ"ג היה הכיפורים יום עבודת מהלכות בפ"ב רבינו ממ"ש לי
להפיג כדי במים אותם מטילין ולמחר מבערב באש ברזל של עששיות מלבנין
צינתן. שתפוג עד המקוה במי חמין מים מערבין או במקדש שבות שאין צינתן
במים אותם מטילין ולמחר מבערב עששיות מלבנין היו למה מרן כדברי ואי
שבות איסור דליכא אחר בתיקון שאפשר מאחר שבות על עוברים והיו
דליכא המקוה במי אותם יערבו ולמחר מבערב חמין מים להחם שהוא

כלל: איסורא



הלכות בית הבחירה
מקומות  מראי   רמב"ם,  לקוטי  כת"י,  עפ"י  הגהות  ביאור,  עם 

הרבי וביאורי 



א הבחירה בית רמב"םאהלכות אלקוטי

עֹולם אל יי לג)ּבׁשם כא, (וירא ְֵֵָ
אהביְך  יׁשליּו ירּוׁשלם, ׁשלֹום ו)ׁשאלּו קכב, (תהלים ְְְֲֲִִִַָָָָֹ

עבודה ספר והוא שמיני ספר

סידורן. הוא וזה תשע, הלכותיו

הבחירה. בית איסוריהלכות הלכות מקדש. ביאת הלכות בו. והעובדין המקדש כלי הלכות
עבודת הלכות המוקדשין. פסולי הלכות ומוספין. תמידים הלכות הקרבנות. מעשה הלכות המזבח.

מעילה. הלכות הכפורים. יום

פרטן. הוא וזה תעשה. לא מצוות ושלוש עשה, מצות שלוש מצוות: שש בכללן יש

המקדש. מן ליראה ד) עליו. במעלות לעלות שלא ג) גזית. המזבח לבנות שלא ב) מקדש. לבנות א)
המקדש שמירת להשבית שלא ו) סביב. המקדש את לשמור אלו.בה) בפרקים אלו מצות וביאור .

ראשון פרק

הקּ רבּ נוֹ ת.א. בּ וֹ  מקריבים להיוֹ ת מוּ כן לה' בּ ית לעשׂ וֹ ת עשׂ ה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָמצות

ראשון פרק
שהם[פתיחה] מצות בו אכלול שמיני ספר

התמידין. צבור וקרבנות מקדש בבנין
עבודה ספר זה ספר שם .אוקראתי

שנצטוינו[א] הצווי העשרים, והמצוה
ההקרבה תהיה בו עבודה, בית לעשות
הפניה תהיה ואליו תמיד, האש והבערת

וההתקבצות החגיגה תהיה שנהגובו בכל
שיתבאר יתעלהדכמו אמרו והוא (תרומה.

ח) ספריכה, ולשון מקדש". לי ה"ועשו

בשעת ישראל שנצטוו מצות "שלש
ולבנות מלך להם למנות לארץ כניסתן
של זרעו ולהכרית הבחירה בית להם
בית שבנין לך נתבאר הנה עמלק".
נתבארו וכבר עצמה. בפני מצוה הבחירה

וחלוקתו ותארו המקדש בנין כלומר בכללותה זו מצוה מדות.ודיני מסכת והיא לכך שנתחברה במסכתא ומשפטיו, המזבח ובנין
מנחות בגמרא בהיכל הנחתם ומקום הזהב ומזבח והשלחן המנורה תיאור נתבארו .טחויומאזוכן

עשה(שם)אמרו מצות שזו מקדש", לי פונים"ועשו שאליו בית לנו שיהא והיא המצות, מכלל הסעייהיאחת תהיה וכלפיו ,יא,
במועדים יתאספו ושם ההקרבה, תהיה .יבובו

לארץשלש כניסתן בשעת ישראל נצטוו שנאמריגמצות מלך להם למנות טו), יז, שופטים ולהכרית(פ' מלך". עליך תשים "שום
שנאמר עמלק של יט)זרעו כה, עמלק"(תצא זכר את שנאמריד"תמחה הבחירה בית ולבנות ה). יב, ובאת(ראה תדרשו "לשכנו

עמלק למלחמת קודם מלך מנוי א-ג)שנאמרטושמה". טו, א עמלק(שמואל את והכיתה לך עתה וכו' למלך למשחך ה' שלח "אתי

מקומות מראי

הקרבנות.[א] בו מקריבים להיות מוכן לה' בית לעשות
דוד הקב"ה לו אמר ימיך ימלאו כי והי' נחמן בר שמואל א"ר
שלמה חסרים ימים לך מונה איני לך מונה אני מלאים ימים

עלי חביב קרבנות להקריב אלא המקדש בית בונה בנך
צדקה עשה שנאמר הקרבנות מכל יותר שלך וצדקה משפט

מזבח לה' נבחר נסמן).ומשפט ושם ה"א, פ"א ר"ה (ירושלמי

הרבי ביאורי
פתיחה

הגלות בזמן המקדש צורת לימוד

הפסוקבפתיחת את הרמב"ם מביא עבודה קכב,ספר (תהלים

מרמזו) זה בפסוק אוהביך", ישאלו ירושלים שלום "שאלו
אלו. הלכות לימוד של החיוב את ומגלה

א)בגמרא מא, סוכה א. ל, מקדש"(ר"ה זכר "דבעינן דרשו
לה אין דורש היא "ציון יז)מהפסוק ל, דבעי(ירמי' מכלל ,

זה פסוק הרמב"ם הביא לא למה להבין, וצריך דרישא".
בגמרא? המובא

מ"עלביאור היא הבית בנין דמצות להקדים, יש הקושי'
לבנותו ישראל לבני אפשר שאי בזמן ולכן לדורות, הנוהגת
ואין בקריאתה, להתעסק והמצוה החיוב עליהם חל בפועל,

מצות של הגדר חל זה לימוד על אלא למקדש, זכר בתור זה
במדרש כדאיתא המקדש, בית יד)בנין צו שע"י(תנחומא

ונעשה בטל" ביתי בנין "אין - "בקריאתה" שמתעסקים
אותה". בונים הם "כאלו

ד"שאלוויש בהפסוק הרמב"ם שמדגיש מה שזהו לומר,
והעסק בלימוד מיוחדת חיוב שיש ירושלים", שלום
של ב"בשלום") "שאלו" (בדרך פרטים ופרטי בהפרטים
וכדי בעבר למקדש זכר בתור זה ואין - הבחירה בית הלכות
בית בבנין וציווי חיוב היא אלא בעתיד, לקיימו איך לידע

הזה. בזמן - בהווה המקדש

רקמשא"כ לומדים לה", אין דורש היא "ציון מהפסוק
זכר. ע"ד דרישה, של החיוב

(jli`e 412 'r g"ig y"ewl t"r)

תורה.א. למשנה הרמב"ם היד.ב.הקדמת בהקדמת שהוא כפי עבודה שבספר המצות כל כאן מופיע למצווהג.בכ"י זו במילה רומז הרמב"ם אין
קאפח). (ר"י לרגל העליה מן להתוצאה אלא נד.ד.מסוימת נג יב מ"ע ב.ה.סהמ"צ כ, סנהדרין גם וראה י. יב, הקדש,ו.לדברים החצר, חלוקת

קאפח). (ר"י השאר וכל הקדשים, ואילך.ז.וקדש א צז, א. ב.ח.כח, כ.ט.לג, מ"ע להרמב"ם המילהי.סהמ"צ קאפח): (ר"י המתרגם הערת
דרישה. דבעיא מכלל בבחינת, העם, כלל של המחשבה כוון והרכז המטרה הוא שיהא וענינה: מקצוד" "בית קאפח):יא.הערבית (ר"י המתרגם הערת

ותרגמתי אליו". פונים שהכל תל - "תלפיות מעין חיינו מטרת הוא שיהא והכוונה החיים. כל במשך . לקראת. הליכה וענינה: "אלסעי" הערבית המילה
במילת רס"ג תרגום ט.בעקבות נה, בתהילים יב.יב."סעה" כלל להרמב"ם פסיקתאיג.סהמ"צ יא. תצא תנחומא י. יב, ראה ספרי ב. כ, סנהדרין

וגו'). בהניח והי' (עה"פ פ"ג (באבער) ב.יד.דר"כ קצד, ח"ב זהר ב.טו.ראה כ, סנהדרין

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית א-בהלכות רמב"ם לקוטי ב

ׁש נּ אמר בּ �נה ּפ עמים ׁש לׁש  אליו ח)וחוֹ גגין כה, לי(תרומה "ועשׂ וּ  ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לפי והיה רבּ נוּ . מׁש ה ׁש עשׂ ה מׁש כּ ן בּ ּת וֹ רה נתּפ רׁש  וּ כבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמקדּ ׁש ".

ׁש נּ אמר ט)ׁש עה יב, וגוֹ ':(ראה עּת ה" עד באתם לא "כּ י ְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁש נהב. עשׂ רה ארבּ ע בּ גּ לגּ ל הּמ ׁש כּ ן העמידוּ  לארץ ׁש נּ כנסוּ  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָכּ יון

וּ פרשׂ וּ  אבנים ׁש ל בּ ית ׁש ם וּ בנוּ  לׁש ילה בּ אוּ  וּ מ�ם וׁש חלּ קוּ . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁש כּ בׁש וּ 

לבנין קודמת עמלק זרע והכרתת וכו'".
שנאמר א-ב)הבית ז, ב ישב(שמואל כי "ויהי

איביו מכל מסביב לו הניח וה' בביתו המלך
אנכי נא ראה הנביא נתן אל המלך ויאמר

וגו'" ארזים בבית .טזיושב
לארץ,[ב] משנכנסו שנה עשרה ארבע

זו ותקופה שחלקו, ושבע שכבשו שבע

מקומות מראי

עשרה[ב] ארבע בגלגל המשכן העמידו לארץ שנכנסו כיון
ושחלקו. שכבשו חסרשנה ארבעים שבמדבר מועד אהל ימי

שנה עשרה ארבע ושבגלגל תוספתאאחת פי"א, עולם (סדר

ע"ב) קיח זבחים ג. פי"ג, שבעזבחים עשרה ארבע שבגלגל

שחלקו ושבע עיי"ש).שכבשו שם, לשילה(זבחים באו ומשם
היתה ולא עליו המשכן יריעות ופרשו אבנים של בית שם ובנו
של בית אלא תקרה שם הי' ולא . . לשילה באו תקרה. שם

מנוחה היתה והיא מלמעלן יריעות מלמטן פי"דאבנים (זבחים

הרבי ביאורי
ה"א-ב פ"א

המשכן מקומות מפירוט להלכה הלימוד

להיותכתב מוכן לה' בית לעשות עשה "מצות הרמב"ם:
בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין הקרבנות בו מקריבים

ח)שנאמר כה, בתורה(תרומה נתפרש וכבר מקדש לי ועשו
שנאמר שעה לפי והי' רבנו משה שעשה ט)משכן יב, (ראה

העמידו לארץ שנכנסו כיון וגו' עתה עד באתם לא כי
ומשם ושחלקו שכבשו שנה עשרה ארבע בגלגל המשכן
המשכן יריעות ופרשו אבנים של בית שם ובנו לשילה באו
שילה משכן עמד שנה ושס''ט תקרה. שם היתה ולא עליו
שמואל וכשמת מקדש שם ובנו לנוב ובאו חרב עלי וכשמת
לבית באו ומגבעון מקדש שם ובנו לגבעון ובאו חרב

שנה". וחמשים שבע וגבעון נוב וימי העולמים

המקדשלכאורה בניני ע"ד הרמב"ם מאריך למה תמוה,
ואחד, אחד כל של השנים מספר שמפרט ובפרט השונים,
להלכה? נפק"מ בזה ואין ישראל, ימי דברי אלא אינם שהרי

מלכיםויובן בהלכות הרמב"ם מש"כ בהקדם בזה (פ"אהביאור

למנותה"א) לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות "שלש :
בית ולבנות . . עמלק של זרעו ולהכרית . . מלך להם
דרק אלו, מצות ג' הרמב"ם מביא מדוע מובן ואינו הבחירה",
"שלוש לפנ"ז שמקדים ובפרט שם, למדובר שייך מהם אחד
אלו מצות ג' כי הוא, הביאור מיותר, הוא דלכאורה - מצות"
לאח"ז שיהי' מחייב מלך מנוי גדר דהיינו, בזה, זה קשורים
הבחירה בית בנין וגדר הבחירה, בית ובנין עמלק מלחמת
במצות ועד"ז עמלק, ומלחמת מלך מינוי לפנ"ז שיהי' מחייב

עמלק. מלחמת

מלך,ומזה מינוי לאחרי הי' (ומשכן) מקדש שכל מובן,
ע ממלחמת בזה.ומנוחה זה קשורים אלו מצות ד-ג' מלק.

"ועשומהאי הכתוב שמביא לאחרי הרמב"ם, ממשיך טעמא
רבנו משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר - מקדש" לי
כי הוא רבינו, משה אודות שמדגיש הטעם שעה", לפי והי'

הי'" מלך רבינו הי"א)"משה פ"ו המנוחה(לקמן לאחרי והי' ,

הבחירה בית בנין מצות בו נתקיימה ולכן עמלק, ממלחמת
המצוות. ג' כל שבו, הגדרים כל עם

שהציוויעפ"ז מבאר שבזה כאן, הרמב"ם לשון אריכות יובן
זמן, בכל וקיימוהו לדורות, ציווי הוא מקדש" לי ד"ועשו
המנוחה ענין שהי' שככל הקיום, באופן הוא החילוק אלא

יותר: קבוע באופן המקדש הי' יותר

שנכנסו"משכן כיון כו' שעה לפי והי' רבנו משה שעשה
שכבשו שנה עשרה ארבע בגלגל המשכן העמידו לארץ
עראי, באופן במדבר המשכן שהקימו מכוין - ושחלקו"
ב"משכן" - עראי באופן קיומו גם הי' למסע", "ממסע
שם גם שהרי לארץ", "כשנכנסו גם נמשכה זה וחיוב (אהל),
שנה עשרה דה"ארבע הגמר לפני - שעה" ד"לפי באופן היו

מלך. הי' ויהושע ושחלקו". שכבשו

מנוחה"ומשם של במצב ישראל בני שהיו לשילה", באו
אבנים" של "בית בנוי אז ושחלקו", "שכבשו לאחרי יותר,
(-בנין שילה" משכן עמד שנה ו"שס''ט (כלפנ"ז), אהל ולא

יותר). קבוע

מקדשאבל שם ובנו לנוב ובאו חרב עלי "וכשמת אח"כ גם
וימי כו' מקדש שם ובנו לגבעון ובאו חרב שמואל וכשמת
לנוב בנוגע שגם היינו שנה", וחמשים שבע וגבעון נוב
וגבעון בנוב גם כי מקדש", שם "ובנו הרמב"ם כותב וגבעון
מנוחה של מצב הי' שלא והיות המקדש; בנין מצות נתקיימו
עולמים", "בית - וגבעון" נוב ב"ימי הי' לא לכן בתכלית,
המלך, ענין בשלימות הי' (שאז עולמים" לבית באו "מגבעון

עמלק). ממלחמת המנוחה שלימות וגם ושלמה, דוד ע"י

הרמב"םויש פסק בפועל, להלכה בזה הנפק"מ (לקמןלומר

ה"י) אכסדראפ"ז היכל תבנית בית שיעשה לאדם "ואסור
הבנינים שכל ומכיון העזרה", כנגד חצר אולם תבנית
האיסור עליהם חל מקדש, דין להם הי' מונה שהרמב"ם

כמותם. כו'" תבנית "בית לעשות

(jli`e 298 'r f"hg y"ewl t"r)

ה"א-ב.טז. פ"א מלכים הל'

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית רמב"םב-גהלכות גלקוטי

מׁש כּ ן עמד ׁש נה ושס''ט ּת קרה. ׁש ם היתה ולא עליו הּמ ׁש כּ ן ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָֹיריעוֹ ת
ׁש מוּ אל וּ כׁש ּמ ת מקדּ ׁש . ׁש ם וּ בנוּ  לנב וּ באוּ  חרב עלי וּ כׁש ּמ ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁש ילה
העוֹ למים. לבית בּ אוּ  וּ מגּ בעוֹ ן מקדּ ׁש . ׁש ם וּ בנוּ  לגבעוֹ ן וּ באוּ  ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָחרב

ׁש נה: וחמ�ים ׁש בע וגבעוֹ ן נב ְְֲִִִִֵֶַַָָֹוימי

לבנוֹ תג. כּ לּ ן הּמ קוֹ מוֹ ת כּ ל נאסרוּ  בּ ירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  ׁש נּ בנה 
ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָכּ יוןְִָ

כך ואחר בגלגל, מועד אהל עמד אשר היא
והשכינה כך ועמד בשילה, הבית את בנו

שנים ותשע וששים מאות שלש .יחיזבתוכו

היההגלגל אלא בנוי, בית בו היה לא
כיון אבל במדבר. שהיה עצמו המשכן
במחנה תלוי נאמר הבמות באסור שהלשון

אמרו ג)והוא יז, או(אחרי שור ישחט "אשר
הדבר טעם ועשה במחנה", עז או ה)כשב יז, וזה(שם השדה" פני על זבחים הם אשר זבחיהם את ישראל בני יביאו אשר "למען

ונשאר הזה הלאו נסתלק בגלגל היותם בזמן והוא כנען ארץ כלומר לארץ וכניסתם המחנות חסול עם הרי הבמות, אסור הוא
המחנות, שהיו במקום במדבר אלא הדבר נאסר שלא כיון המשכן, לפני שהיה כמו מקריב בבמה להקריב רוצה שאם ההיתר

בארץ אדם בני נתפזרו אלא מוגדר מחנה שם היה שלא כיון מקום" בכל קלים "וקדשים אמרו תראה .יטהלא

בכתובנקרא נאמר וכך בית מ)שילה א, א שילה"(שמואל ה' בית אמרוכ"אל והוא משכן וקראו ס), עח שלו",(תהלים משכן "ויטש
שאמרנו כמו שהיה לפי זה ה'כאודבר הזהיר וכבר מסעות, שם היו ולא נחו שהם לפי מנוחה הוא הרי בנין שם שהיה ולפי ,

אמרו והוא מנוחה שם היתה אם בבמות ט)מלהקריב יב, אליה(ראה יגיעו כאשר כי משמע המנוחה", אל עתה עד באתם לא "כי
בבמות להקריב עליהם .כבנאסר

אבותינוכאשר בעונות שילה מקדש בגבעון,כגחרב הקימוהו ואז נוב על הזידו כך ואחר בנוב, במדבר שנעשה מועד אהל הקימו
רמז עליה אשר המנוחה היא ששילה לפי בבמות, להקריב מותר היה זה זמן ובמשך שנים, ושבע חמישים וגבעון בנוב ועמד

שנבאר כמו הנחלה היא וירושלים הבמותכדהכתוב, באסור ואמר ואלו(שם), הנחלה", ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא "כי
אל באתם שאם הכוונה אלא הנחלה", "ואל אומר היה לא לעולם הבמות יאסרו המנוחה אל משיבואו כי הכתוב כוונת היתה

אמרם והוא והנחלה, המנוחה בין מותרים שהם משמע יאסרו, הנחלה אל באתם אם גם וכן הבמות, נאסרו "למהכההמנוחה
וגבעון בנוב השכינה היתה בירושלים והיותו בשילה המקדש היות ובין לזה", זה בין התר ליתן .כוחילקן

הנביא[ג] אמר ועליה לעולם וקיומה קדושתה קביעות בגלל "נחלה" ירושלים את יד)קרא צד, לפי(תהלים יעזב", לא "ונחלתו
יטוש לא ה' כי כך אחר ואמר סגולה, יתעלה לו ישראל את ובחר לשכינתו ירושלים את בחר ה' כי הענין בתחלת אמר שכבר

אמרו והוא בחרו אשר המקום אותו ולא לנחלתו בחר אשר הזו האומה יג)את קלב, לו",(שם למושב אוה בציון ה' בחר (שם"כי

מקומות מראי

ב) קיב, אומרמ"ו. אחד כתוב אילעאי בר' יוסה ר' בשם פנחס ר'
שילה ה' בית ותביאהו אומר אחד וכתוב שילה משכן ויטוש
היתה והיא מלמעלן ויריעות מלמטן אבנים של בית כיצד הא

הי"ב).מנוחה פ"א מגילה (ירושלמי

שילה. משכן עמד שנה מאותושס''ט שלש עשו בשילה
ותשע א).וששים פרק סוף מגילה ג'(ירושלמי לשילה נשתיירו

אחת חסר ושבעים זבחיםמאות תוספתא יא. פרק עולם (סדר

ע"ב). קיח זבחים ג. פי"ג,

לנב. ובאו חרב עלי ובאווכשמת שילה חרבה הכהן עלי כשמת

ע"ב).לנוב קיח זבחים יא, פרק עולם (סדר

לגבעון. ובאו חרב שמואל הרמתיוכשמת שמואל כשמת
לגבעון ובאו נוב שם).חרבה זבחים שם. עולם (סדר

שנה. וחמשים שבע וגבעון נב שבגבעוןוימי מועד אהל ימי
ושבע קיחחמשים זבחים ג. פי"ג, זבחים תוספתא שם. עולם (סדר

ושבעע"ב) חמשים עשו ובגבעון פ"א).בנוב סוף מגילה (ירושלמי

כלן[ג] המקומות כל נאסרו בירושלים המקדש שנבנה כיון
קרבן. בהן ולהקריב לה' בית בהן לירושליםלבנות באו

נחלה היתה והיא התר, עוד להן הי' ולא הבמות (זבחיםנאסרו

הרבי ביאורי
ה"ג פ"א

וירושלים שילה בין החילוק

כלכתב נאסרו בירושלים המקדש שנבנה "כיון הרמב"ם:
שנאמר כו' לה' בית בהן לבנות כלן אהמקומות הימים (דברי

א) לעלהכב, מזבח וזה האלהים ה' בית הוא זה דויד ויאמר
ואומר יד)לישראל קלב, עד".(תהילים עדי מנוחתי זאת

המקדשוצריך שנבנה "כיון הרמב"ם כתב למה להבין,

חידוש שהרי עולמים", בית שנבחר "כיון ולא בירושלים"
הבחירה? ענין הוא בירושלים הבחירה בית של העיקרי

משכןהביאור לגבי שנאמר בפסוק דהנה בהקדם, יובן בזה
כתוב ה)שילה יב, לשום(ראה וגו' ה"א יבחר אשר "המקום

הלשון ירושלים לגבי שנאמר בכתוב אבל שם", שמו את
יא)הוא אומרת,(שם זאת בו", אלקיכם ה' יבחר "אשר

רק - שם" שמו את ב"לשום רק היתה הבחירה שבשילה

ב.יז. קיח, מ"ו.יח.זבחים פי"ד זבחים מ"ה.יט.פיה"מ "שלו".כ.שם ובפסוק: הרמב"ם, של בגכי"ק תקרא,כא.כ"ה שם היתה "ולא במשנה:
מלמלעלן". יריעות מלמטן אבנים של בית מ"ו.כב.אלא ד.כג.שם א, ה"ג.כד.שמואל לקמן הועתק מ"ח. א.כה.לקמן קיט, פיה"מכו.זבחים

מי"א. פ"א מגילה בפיה"מ וכ"ה מ"ז. שם

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית גהלכות רמב"ם לקוטי ד

אלּ א הדּ וֹ רוֹ ת לדוֹ רי בּ ית ׁש ם ואין קרבּ ן. בּ הן וּ להקריב לה' בּ ית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָבּ הן

נאמר ׁש בּ ּה  הּמ וֹ ריּ ה וּ בהר בּ לבד א)בּ ירוּ ׁש לים כב, א הימים "ויּ אמר(דברי ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ואוֹ מר לישׂ ראל" לעלה ּמ זבּ ח וזה האלהים ה' בּ ית הוּ א זה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹדּ ויד

יד) קלב, עד":(תהילים עדי מנוּ חתי ְֲִֵַָֹ"זאת

ד) ישראלקלה, יה לו בחר יעקב "כי
צלסגלתו", יד)(שם עמוד, ה' יטוש לא "כי

נצחיות באר וכבר יעזב", לא ונחלתו
ואמר יד)קדושתה קלב, מנוחתי(שם "זאת

עד" .כזעד

הזכירואבל לא המקדש]מדוע בפירוש[מקום
וגו'" ה' יבחר "אשר ונאמר עליו נרמז אלא ייחדו ולא חכמותכחבתורה שלש לדעתי בכך העמיםכטיש בו יחזיקו שלא כדי האחת ,

העולם מכל התורה מטרת הזה שהמקום ידעו כאשר קשה מלחמה עליו בידיהםלוילחמו שהוא אותם ישחיתוהו שלא והשנית ,
אותו ויכבוש בנחלתו זה שיהא שבט כל יבקש שלא כדי חשובה, היותר והיא והשלישית יכלתם, ככל ויהרסוהו ויהיהלאעתה ,

הכהונה בדרישת שאירע כמו והקטטה המחלוקת מן מלך,לבשם הקמת אחר אם כי הבחירה בית יבנה שלא הצווי בא ולפיכך ,
אחד ביד ההחלטה שתהא שופטיםלגכדי בספר שבארנו כמו הקטטות .להלדויסתלקו

מקומות מראי

מ"ז). אחרי'פ"יד אין ירושלים התר אחרי' יש שילה קדושת
סמ"י).היתר פ"א (מגילה

ובהר בלבד בירושלים אלא הדורות לדורי בית שם ואין
ישראלהמורי'. ארץ כל היתה ירושלים נבחרה שלא עד

. . ישראל ארץ יצאת ירושלים משנבחרה למזבחות כשרה
לשכינה ראויה ירושלים היתה עולמים בית נבחר שלא עד
בציון ה' בחר כי שנא' ירושלים יצאת עולמים בית משנבחר

עד עדי מנוחתי זאת א).ואומר יב, בא (מכילתא

הרבי ביאורי

בירושלים משא"כ עליו), (שנבנה בהבית ולא בהמקום
בהמקום רק (ולא גופא בהבית - "בו" היא הבחירה
שילה בין הבחירה באופן החילוק מחמת וזאת כבשילה).

כדלקמן. - וירושלים

בימילפ"ז היתה כבר המקדש במקום שהבחירה לומר, יש
ה אבל המקדשהאבות, כ"שנבנה נפעל גופא בהבית בחירה

בהן לבנות כלן המקומות כל "נאסרו אז דוקא בירושלים",
לה'". בית

אלוע"פ ראיות מביא שהרמב"ם הטעם יובן הנ"ל
כתיב שילה לגבי בכתוב דהנה ובהקדים, ד'מהכתובים, (שם

בכלואילך) לשמים "להקטיר - אלקיכם" לה' כן תעשון "לא
אלקיכם(רש"י)מקום" ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי -

הוא ההתחלה והנה גו'", עולותיכם שמה והבאתם גו'
ותוצאה המשך ובתור מקום", "בכל להקריב שלא באיסור
ה'", יבחר אשר ב"מקום רק להקריב החיוב בא מהאיסור
שלא כדי היא זה במקום הבחירה שענין אומרת, זאת
שנתייחד אחד במקום רק יקריבו אלא מקום, בכל יקריבו

ית'. בחירתו ע"י

שלאעפ"ז וסיבה, טעם מצד היא בשילה שהבחירה נמצא,
לה. המיוחד במקום אלא מקום, בכל יקריבו
ירושלים לגבי בהכתוב דהנה בירושלים, הבחירה משא"כ

יא)כתיב תביאו(שם שמה בו ה"א יבחר אשר המקום "והי'
"המקום שהוא בגלל הוא תביאו" "שמה טעם היינו גו'",

ה". יבחר אשר

וסיבה,עפ"ז טעם מחמת אינה בירושלים שהבחירה נמצא,
ג"כ זהו ובמילא שכינתו, להשרות זה מקום בחר ה' אלא

הקרבנות. בו שמקריבים המקום

והבחירהולפ"ז במקום רק היא בשילה דהבחירה יובן
בבית: גם היא בירושלים

להקרבה,מאחר מקום לייחד כדי היא בשילה שהבחירה
גופא. בבית לא אבל הבית במקום רק יהי' שהבחירה מספיק

טעםמשא"כ בלי עצמו, מצד היא בו שהבחירה בירושלים
ואדרבה, בהבית, והן בהמקום הן היא הבחירה המגביל,
מובן, הרי שכינתו, להשרות כדי היא בו שהבחירה מכיון

הבית. ע"י בפועל נעשה שזה

זהוענין דויד "ויאמר הרמב"ם, שמביא בכתובים מודגש זה
וז האלהים ה' בית זההוא בפסוק - לישראל" לעלה מזבח ה

גם) אלא במקום, רק (לא היא בירושלים שהבחירה מודגש
גופא. בבית

מסביר"ואומר זה כתוב בהביאו - עד" עדי מנוחתי זאת
בחר שה' מכיון בבית, גם היא שהבחירה הטעם הרמב"ם
מנוחת לשם אלא) מיוחד תפקיד לשם (לא זה במקום
בבית היא הבחירה לכן - מנוחתי") ("זאת השכינה והשראת

גופא.

(jli`e 81 'r c"kg y"ewl t"r)

מ"ח.כז. כו.כח.שם כא יח יד יא יב, ראה פ' פל"ה.כט.ראה ח"ג מו"נ הארץ".ל.ראה "מכל לתרגם אפשר קאפח): (ר"י המתרגם הערת
עליו".לא. "וישתלט לתרגם אפשר קאפח): (ר"י המתרגם טז-יז.לב.הערת הדברלג.קרח שיהא "כדי לתרגם אפשר קאפח): (ר"י המתרגם הערת

לאחד". ה"א-ב.לד.מסור פ"א מלכים פמ"ה.לה.הל' ח"ג מו"נ

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית רמב"םד-והלכות הלקוטי

להבּ נוֹ תד. העתיד בּ נין וכן בּ מלכים. מפרׁש  כּ בר ׁש למה ׁש בּ נה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹֹֹבּ נין
בּ ית ואנׁש י וּ מבאר. מפרׁש  אינוֹ  בּ יחזקאל כּ תוּ ב ׁש הוּ א ּפ י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
המפרׁש ים דּ ברים וּ מעין ׁש למה כּ בנין בּ נוּ הוּ  עזרא בּ ימי כּ ׁש בּ נוּ  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁש ני

ְִֵֶבּ יחזקאל:

וקדׁש ה. קדׁש  בּ וֹ  עוֹ שׂ ין הבּ ית. בּ בנין עקּ ר ׁש הן הדּ ברים הן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹואלּ וּ 
אוּ לם. הנּ קרא והוּ א אחד מקוֹ ם הקּ דׁש  לפני ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהקּ דׁש ים

לה סביב אחרת מחצּ ה ועוֹ שין היכל. נקראין רחוֹ קהוּ שלשּת ן יכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁש הוּ א זוֹ  בּ מחיצה הּמ קּ ף וכל בּ ּמ דבּ ר. ׁש היוּ  החצר קלעי כּ עין 
ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמ נּ וּ ְִִֶָָ

מקדּ ׁש : נקרא והכּ ל עזרה הנּ קרא הוּ א מוֹ עד אהל חצר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹכּ עין

כּ ליםו. בּ ּמ קדּ ׁש  וכבׁש מבועוֹ שׂ ין הקּ רבּ נוֹ ת. ולׁש אר לעוֹ לה מזבּ ח . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וכנּ וֹ  וכיּ וֹ ר לדרוֹ ם. מׁש וּ ! האוּ לם לפני וּ מקוֹ מוֹ  לּמ זבּ ח. בּ וֹ  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁש עוֹ לים
האוּ לם בּ ין וּ מקוֹ מוֹ  לעבוֹ דה. ורגליהם ידיהם הכּ הנים מּמ נּ וּ  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלקדּ ׁש 

אלא[ד] ענינה ואין "מדות", "תמיד" ואחר
בנינו, והיאך וצורתו המקדש מדת ספור
אותה בו לשמור שכשיבנה בכך והתועלת

היחס ואותו מאתלוצורה היחס אותו כי ,
שאמר כמו יט)ה' כח, א הימים "הכל(דברי

השכיל" עלי ה' מיד .לזבכתב

עליה[ה] אמר אשר והיא בסתם העזרה
מתחילת היא וכו'" היתה העזרה "כל כאן
עשרה אחת עד ונמשכת ישראל, עזרת
בסוף שיתבאר כמו ההיכל, מאחורי אמה

"מקדש" בסתם הנקרא והוא זו, .לחמסכתא

בארנו[ו] הזאתלטוכבר [אשרשהכללות

"מקדש"] ושהמנורהשמה פרטים, כוללת
מחלקי כולם וזולתם והמזבח והשלחן
נתיחד וכבר "מקדש", נקרא והכל המקדש,

וחלק חלק לכל .מאמצווי

מעשהידוע לעשות שנצטוינו שיש
בבאור הכתוב עוסק כך ואחר מסויים,
שהזכיר השם את ומפרש המעשה איכות

מקומות מראי

דברים[ד] ומעין . . בנוהו עזרא בימי כשבנו שני בית ואנשי
ביחזקאל. מקצעותי'המפרשים בארבע היו לשכות וארבע

עתידות הן וכן מקורות היו ולא אמה ארבעים ארבעים של
ארבעת אל ויעברני החיצונה החצר אל ויוציאני שנ' להיות
החצר במקצע חצר החצר במקצע חצר והנה החצר מקצועי

קטורות חצרות החצר מקצעת כא)בארבעת מו, ואין(יחזקאל
מקורות שאינן אלא מ"ה).קטורות פ"ב בני(מדות וכשעלו

מן אמות וארבע הצפון מן אמות ארבע עליו הוסיפו הגולה
בשתים ארך עשרה שתים והאריאל שנ' גמא כמין המערב

רבוע רחב טז)עשרה מג, מ"א](יחזקאל פ"ג דלתות[מדות וארבע ,
להיכל דלתות ושתים שנ' בחוץ ושתים בפנים שתים לו היו

כג)ולקדש מא, מעולם(יחזקאל אדם בו נכנס לא שבדרום . .
הזה השער הי אלי ויאמר שנ' יחזקאל ע"י מפורש הוא ועליו

וכו' יהי' ב)סגור מד, מ"א-מ"ב](שם פ"ד .[מדות

היכל.[ה] נקראין מאהושלשתן רום על מאה על מאה ההיכל
עיי"ש). מ"ו פ"ד (מדות

קלעי כעין ממנו רחוקה להיכל סביב אחרת מחצה ועושין
במדבר. שהיו מכאןהחצר לוי' מחנה נקנור לשער הבית מהר

שבמדבר קלעים הן והן שכינה מחנה פ"א,ואילך כלים (תוספתא

ב). קטז, זבחים י.

לדרום.[ו] משוך ולמזבח האולם בין ומקומו . . הכיורוכיור
הדרום כלפי ומשוך ולמזבח, האולם בין מ"ו)הי' פ"ג (מדות

בין הכיור את ונתת שנאמר מתוך אומר הגלילי יוסי רבי דתניא
מועד אהל בפתח מזבח וגו' העולה מזבח ואת וגו' מועד אהל
ולמזבח האולם בין נותנו הי' היכן מועד אהל בפתח כיור ולא

הדרום כלפי קימעא עיי"ש).משוך א נט, לקטורת.(זבחים ומזבח
ברישא פגע במזבח להיכל עייל ב).כי לג, (יומא

הרבי ביאורי
ה"ו פ"א

הקרבה מעכבים אם המקדש כלי

ה"א)הרמב"םכתב מוכן(לעיל לה' בית לעשות עשה "מצות :
היא שהמצוה מזה והנה הקרבנות", בו מקריבים להיות
שהציוויים מובן, בו" מקריבים להיות "מוכן לה' בית לעשות
כי המקדש, בית דבנין במ"ע נכללים המקדש כלי עשיית על
הכלים. ע"י אלא בו" מקריבים להיות "מוכן נעשית לא הבית

כ)המפרשיםוהקשו מ"ע לסהמ"צ בהשגותיו עשיית(הרמב"ן אם ,

הכלים אין מדוע אחת, מצוה הם הבית ובנין הכלים
הקרבנות? עבודת את מעכבים

המקדשהביאור דבנין הציווי גדר הרמב"ם לדעת דהנה בזה,
לאחרי הרי בו", מקריבים להיות מוכן לה' בית "לעשות היא
אין שאז לומר, יש הציווי, ונתקיים "מוכן" נעשה שכבר
הקרבה דיני מצד כי הקרבנות, את מעכבים והבית הכלים

מעכבין. אינם
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קאפח).לו. (ר"י והרוחב האורך מדות יחסיות לפיה"מ.לז.הכוונה הרמב"ם מ"ו.לח.הקדמת פ"ב מדות יב.לט.פיה"מ כלל להרמב"ם סהמ"צ
המזבח.מ. את ועשית זהב, מנרת ועשית שלחן, ה"א-ב.מא.ועשית פ"א מלכים כלים.מב.הל' שבעה במקדש ועושין בכ"י:

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית ו-חהלכות רמב"ם לקוטי ו

לקּ טרת וּ מזבּ ח לּמ קדּ ׁש . הנּ כנס שׂ מאל ׁש הוּ א לדרוֹ ם מׁש וּ ! ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹולּמ זבּ ח
הקּ דׁש ים: קדׁש  לפני הקּ דׁש  בּ תוֹ ! וּ ׁש לׁש ּת ן וׁש לחן 
ְְָוּ מנוֹ רהְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

הּפ נים.ז. לחם ׁש עליו מיּ מין וׁש לחן הנּ כנס מ$מאל בּ דּ רוֹ ם 
ְְְְִִַַַָָָֹהּמ נוֹ רהְִִִֶֶֶַָָָָָ
מבּ ין מׁש וּ ! הקּ טרת וּ מזבּ ח מבּ חוּ ץ הקּ דׁש ים קדׁש  בּ צד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּ ׁש ניהם
עד לישׂ ראל כּ אן עד גּ בוּ לין העזרה בּ תוֹ ! ועוֹ שׂ ין לחוּ ץ. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁש ניהם
מהם בּ ית כּ ל הּמ קדּ ׁש  צרכי לׁש אר בּ ּת ים בּ ּה  וּ בוֹ נים לכּ הנים. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹכּ אן

לׁש כּ ה: ְְִִָָנקרא

מצאוּ ח. לא ואם גּ דוֹ לוֹ ת. בּ אבנים בּ וֹ נין והעזרה ההיכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹכּ ׁש בּ וֹ נין
אלּ א הבּ ית בּ הר הבּ נין אבני את מפצּ לין ואין בּ לבנים. בּ וֹ נין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאבנים

כולל הוא מה ראוימגואומר אין הרי ,
מצוה הבאור באותו שבא צווי כל למנות

אמרו כגון עצמו. ח)בפני כה, "ועשו(תרומה
מכלל אחת עשה מצות שזו מקדש", לי
שאליו בית לנו שיהא והיא המצות,

הסעייהמדפונים תהיה וכלפיו ובומה, ,
במועדים. יתאספו ושם ההקרבה, תהיה
הם והיאך פרטיו לתאר התחיל כך אחר
שאמר מה כל למנות ראוי אין הרי נעשים,

עצמה בפני מצוה "ועשית" .מובו

לפניווכן מנורה וכבודמזעשו רוממות
תמיד בו דולקים שנרות הבית כי לבית,
רגש בנפש לו יש בפרוכת מוסתר והוא
את התורה הדגשת ידעת וכבר גדול,
כדי ויראתו, המקדש רוממות על הדעה
הרוח שפלות התפעלות לאדם שתהא

ואמר ראייתו בעת ל.והכניעה יט, (קדושים

ב) כו, והשוהובהר תיראו", "ומקדשי
המקדש ליראת חזוק שבת .מחלשמירת

העולה ומזבח הקטורת למזבח והצורך
איחסהו דבר לאיזה כה עד מצאתי ולא טעם, לכך יודע איני תמיד לחם עליו ושיהא השלחן אבל ברור. .מטוכליהם

העזרה[ז] חדרי שם .נה"לשכות",

המקדש[ח] את שלמה בנה ובו עליהם, בעברו הגדולות האבנים את הבוקע קטן חי בעל הוא הזמניםנו"ושמיר", באותם מצוי והיה .נז.

העזרההנוטע בכל או המזבח אצל לוקה,נחאילן זה הרי לו ויפי למקדש, לנאוי שעשאו פי על אף מאכל אילן בין סרק אילן בין ,
כא)שנאמר טז, שופטים בצד(פ' אילנות נוטעין זרה עבודה דרך זה שהיה מפני אלהיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע "לא
במקדשמזבח עץ של אכסדריות לעשות ואסור העם. שם שיתקבצו כדי בניןנטשלה שהוא פי על אף בחצרות שעושין ,סכדרך

שנאמר יתירה, הרחקה נטוע עץ הכתלים(שם)ואינו מן היוצאות והסככות האכסדריות כל אלא עץ" שלסא"כל במקדש שהיו
עץ של לא היו, .סבאבן

פעמיםכבר כמה הכתליםסגבארנו מן יוצאות עץ של בליטות והם הבתים, לפני לעשות שדרך "אלפרטל" היא אכסדרה כי
אמרם והוא במקדש זה דבר לעשות ואסור מעזיבה, עליהן לומרסדועושין תלמוד בעזרה אכסדראות עושין שאין לא(שם)"מנין

לכולה מסביב העזרה כתלי בגוף בולט בנין אלא אינה כאן האמורה שהאכסדרה בתלמוד אמרו ולפיכך עץ", כל אשרה לך תטע

ראשון פרק
לדרום.[ו] משוך האולם לפני ומקומו . . האולם;מזבח לפני היה המזבח, של מקומו פי'

הט"ו. - הי"ג פ"ה כדלקמן - העזרה של דרומו לצד שלו, הכבש עם נמשך והמזבח
מבחוץ.[ז] הקדשים קדש בצד ולאושניהם הקדשים, קדש לצד שהוא הקדש בחלק פי'

האולם לצד שהוא הקדש נ.בחלק
ומחליקיםמסתתין.חותכים.מפצלין.[ח] מיישרים יקרות..נאפי' .נבכבדותאבנים

גזית. ברזלאבני בכלי מסותתות .נדפטישיםומקבות..נגאבנים

òביאורñ

מקומות מראי

מימין.[ז] ושלחן הנכנס משמאל בדרום בצפוןהמנורה שלחן
מן משוכה בדרום ומנורה ומחצה אמות שתי הכתל מן משוך

ומחצה אמות שתי שם).הכותל (יומא

לחוץ. שניהם מבין משוך הקטרת ועומדומזבח ממוצע מזבח
ונוקמא קימעא. חוץ כלפי ומשוך דכתיבבאמצע כיון להדייהו

אהדדי דחזו בעינן השלחן נכח המנורה שם).ואת (יומא

לישראל. כאן עד גבולין העזרה בתוך פסיפסיןועושין וראשי

יעקב בן אליעזר ר' הכהנים, לעזרת ישראל עזרת בין מבדיל
שלש ובה עלי' נתון והדוכן אמה וגבוהה היתה מעלה אומר

אמה חצי חצי של מ"ו).מעלות פ"ב (מדות

נקרא מהם בית כל המקדש צרכי לשאר בתים בה ובונים
בדרוםלשכה. ושלש בצפון שלש בעזרה היו לשכות שש

מ"ח) פ"ד ואחת(מדות מימינו אחת לו היו לשכות ושתי
מ"ד).משמאלו פ"א (שם

בה".מג. נכלל מה "ואומר לתרגם אפשר קאפח): (ר"י המתרגם 9.מד.הערת הערה 10.מה.ראה הערה יב.מו.ראה כלל להרמב"ם סהמ"צ

קאפח).מז. (ר"י תמיד" לפני פנים "לחם הכתוב וכלשון ה' ה"ז.מח.לפני פ"ז לקמן וראה תיראו". ומקדשי תשמרו שבתותי ח"גמט."את מו"נ
שם.נ.פמ"ה. ובמש"כ הי"ז פ"ג לקמן ועיין לה. כו, בתרומה ושמת ורד"ה הי"א. פ"ב דיומא בתוספתא איתא עה"כ.נב.הערוך.נא.וכן כדלקמןנג.רש"י

שם. רש"י שם.נד.הט"ו. מ"ח.נה.מצו"צ פ"ג שני מעשר מ"ה.נו.פיה"מ פ"ה אבות מי"ב.נז.פיה"מ פ"ט שוטה טז,נח.פיה"מ שופטים ספרי
ב. כח, תמיד שם.נט.כא. א.ס.ספרי ד, ר"ה תתקז.סא.עיין רמז שופטים ה"ט-י.סב.יל"ש ע"ז ערוביןסג.הל' מ"ו. פ"ג מעשרות ראה

מ"י. פ"א סוכה מ"ח. ב.סד.פ"ד כ"ח, תמיד

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית רמב"םח-יבהלכות זלקוטי

לבּ נין. אוֹ תן מכניסין כּ ! ואחר מבּ חוּ ץ אוֹ תן וּ מסּת תין אוֹ תן ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָמפצּ לין
לא)(מלכיםׁש נּ אמר ה, אבניא הבּ ית ליּס ד יקרוֹ ת אבנים גּ דלוֹ ת "אבנים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואוֹ מר ז)גזית". ו, א נׁש מע(מלכים לא ברזל כּ לי כּ ל והגּ רזן "וּ מקּ בוֹ ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
בּ הבּ נתוֹ ": ְִִַַָֹבּ בּ ית

וסיד.ט. בּ לבנים אוֹ  בּ אבנים אוֹ  אלּ א כּ לל בּ וֹ לט עץ בּ וֹ  בּ וֹ נין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָואין
לבנים: אוֹ  אבנים ׁש ל אלּ א העזרה בּ כל עץ ׁש ל אכסדרוֹ ת עוֹ שׂ ין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין

הוֹ אילי. בּ מקוֹ מּה . עוֹ מדת ׁש היא ּפ י על אף אבן נעקרה ואם יקרוֹ ת. בּ אבנים העזרה כּ ל את ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוּ מרצּ פין
בּ ארץ: ׁש ּת קּ בע עד העבוֹ דה בּ ׁש עת עליה לעמד העוֹ בד לכּ הן ואסוּ ר ּפ סוּ לה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹונתקלקלה

ׁש נּ אמריא. הצּ בּ וּ ר כּ ח כּ פי וּ להגבּ יהוֹ  הבּ נין את לחזּ ק הּמ בחר מן ט)וּ מצוה ט, בּ ית(עזרא את "וּ לרוֹ מם ְִִַָ
ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
בּ זהב אוֹ תוֹ  לטוּ ח יכוֹ לין אם כּ חן כּ פי וּ מיּפ ין אוֹ תוֹ  וּ מפארין מצוה:סטאלהינוּ ". זה הרי בּ מעשׂ יו וּ להגדּ יל ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁש נּ אמריב. בּ לּ ילה הּמ קדּ ׁש  את בּ וֹ נין טו)אין ט, בּ לּ ילה.(בהעלותך לא מקימין בּ יּ וֹ ם הּמ ׁש כּ ן" את הקים "וּ ביוֹ ם ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
וּ בממוֹ נ בּ עצמן וּ לסעד לבנוֹ ת חיּ בין והכּ ל הכּ וֹ כבים. צאת עד ה&חר מעלוֹ ת בּ בּ נין אנׁש יםועוֹ סקין ם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָ

אמרם היו",סהוהוא בנין של "אכסדראות
כשאר עץ של קרוי היה ולא

.סוהאכסדראות

יעמוד[י] לא העזרה מאבני אבן נתנדדה
בארץ. שתחובר עד עבודה בשעת עליה
ובמקומה הואיל כשרה עבודתו עבד ואם

.סחסזעומדת

מקומות מראי

כלל.[ט] בולט עץ בו בונין דאחמיץואין דכתיב(כורש)מנלן
אע די ונדבך תלתא גלל אבן די עץ]נדבכין ונפקתא[-של חדת.

בי מרדו אי סבר הכי דעבד לי' למה תתיהג מלכא בית מן
והכתיב הכי עבד לא שלמה אטו בנורא, איקלייה יהודאי
מלמעלה עבד שלמה ארזים כרתות וטור גזית טורי שלשה
שקעיה לא איהו בבנינא שקעיה שלמה מלמטה עבד ואיהו

בסידא סדייה שלמה פירוש).בבנינא ועי' א. ד, (ר"ה

או אבנים של אלא העזרה בכל עץ של אכסדרות עושין ואין
בןלבנים. אליעזר ר' תניא והא בעזרה אכסדראות הוו ומי

תטע לא ת"ל בעזרה אכסדראות עושין שאין מנין אומר יעקב
תטע לא קאמר הכי אלקיך ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך
רב אמר אלקיך ה' מזבח אצל עץ כל לך תטע לא אשירה לך

בנין של באכסדראות ב).חסדא כח, (תמיד

בלבנים.[י] בונין אבנים מצאו לא מזבחואם ואם ת"ל ומה
עושה לבנים של רצה יעשה אבנים של רצה תעשה אבנים

כב). כ, יתרו (מכילתא

אותן מפצלין אלא הבית בהר הבנין אבני את מפצלין ואין
לבנין. אותן מכניסין כך ואחר מבחוץ אותן שנאמרומסתתין

לא) ה, א אבני(מלכים הבית ליסד יקרות אבנים גדלות אבנים
ואומר ז)גזית. ו, א לא(מלכים ברזל כלי כל והגרזן ומקבות

בהמ"ק את שלמה בנה שבו שמיר ת"ר בהבנתו. בבית נשמע

ככתבן הדברים נבנה מסע שלמה אבן בהבנותו והבית שנא'
כבר והלא כן לומר אפשר וכי נחמי' ר' לו אמר יהודה ר' דברי
מה כן אם במגרה מגוררות וגו' יקרות אבנים אלה כל נאמר
ומכניס מבחוץ מתקין שהי' בהבנותו בבית נשמע לא ת"ל

א]מבפנים פט"ו, סוטה תוספתא ב. מח, מיפלגי[סוטה הוו ומי

אביי אמר וגו' שלמה אבן בהבנותו והבית והכתיב אבנים
כדכתיב רברבתא ואבני זוטרתא אבני מעיקרא ומייתי דמתקני

אמות שמונה ואבני אמות עשר ב).אבני כו, (תמיד

יקרות. באבנים העזרה כל את אבןומרצפין הבית את ויצף
פירוש).יקרה עי' ו. ג, (דה"ב

במקומה. עומדת שהיא פי על אף אבן נעקרה הואילואם
בשעת עליה לעמד העובד לכהן ואסור פסולה ונתקלקלה
ועמד האבן נדלדלה אמי רבי בעי בארץ. שתקבע עד העבודה
לחברה דדעתו לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו עלי'
השתא דילמא או דמיא דמחברא כמה לחברו דדעתו כיון מאי

תיקו . . תלישא הא א).מיהא כד, (זבחים

שנאמר[יא] הצבור כח כפי ט)ולהגביהו ט, את(עזרא ולרומם
חובה לסוף הכנסת מבית גבוהין שגגותי' עיר כל אלהינו. בית
וה"מ חרבותיו את ולהעמיד אלקינו בית את לרומם שנאמר

בה לן לית ואברורי בקשקושי אבל א).בבתים יא, (שבת

כחן. כפי נאהומיפין בנין ראה לא הורדוס בנין ראה שלא מי
איכא ומרמרא שישא באבני רבה אמר בנייה במאי מימיו,
שפה ועייל שפה אפיק ומרמרא, שישא כוחלא באבני דאמרי
רבנן ליה אמרו בדהבא למשעייה סבו סידא, דיקביל היכי כי

דימא כאדוותא דמיחזי טפי שפיר דהכי ב.שבקיה נא, (סוכה

א). ב"ב,

בזהב. אותו בזהבלטוח טוח הבית מ"א).שכל פ"ד (מדות

שנאמר[יב] בלילה המקדש את בונין טו)אין ט, (בהעלותך

בית בונין אין בלילה. לא מקימין ביום המשכן את הקים וביום
בלילה המקדש בית בנין שאין מנין אביי דאמר בלילה המקדש

מ"ג.סו.שם.סה. פ"א תמיד א.סז.פיה"מ כד, הי"ט.סח.זבחים פ"ה המקדש ביאת בזהב.סט.הל' כולו אותו לטוח בכ"י:

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית יב-יגהלכות רמב"ם לקוטי ח

לבּ נין. רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת מבּט לין ואין הּמ דבּ ר. כּ מקדּ ׁש  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָונׁש ים
טוֹ ב: יוֹ ם דּ וֹ חה הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ נין ְְְִִֵֵֶַַָואין

(גּ זית)יג. אבנים בּ נין אלּ א אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ין אין ׁש נּ אמרעזהּמ זבּ ח וזה ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
כא)בּ ּת וֹ רה כ, בּ אדמה(יתרו מחבּ ר ׁש יּ היה לּ י" ּת עשׂ ה אדמה "מזבּ ח ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ֲָָָָ

לבנין[יב] ואפילו התינוקות מבטלין ואין
המקדש .עאעבית

מקבליןעכו"ם אין הבית לבדק שהתנדב
אין ממנו לקחו ואם לכתחלה. ממנו
קורה כגון מסויים הדבר היה לו. מחזירין
דבר להן יהא שלא כדי לו מחזירין אבן או

במקדש שנאמרעבמסויים ג), ד, "לא(עזרא
(וגו') ולנו לאלהינולכם בית .עד]"עג[לבנות

המזבח[יג] על אמרו כא)אבל כ, ממצות(יתרו חוץ עצמו בפני מצוה שהוא זה בפסוק לחשוב שאפשר לי" תעשה אדמה "מזבח
אדמה מזבח לעשות אז לנו מותר שהיה הבמות, היתר בשעת מדבר הוא הרי דקרא פשטיה לך, שאבאר כמו ענינו הרי מקדש,
כמו מטלטל יהא ושלא בארץ, מחובר מזבח לבנות צוה שהוא הדבור שענין השלום עליהם אמרו וכבר ולהקריב, מקום בכל

ישמעאל דר' במכילתא אמרם והוא במדבר, וכיוןעהשהיה באדמה". המחובר מזבח לי עשה לארץ "כשתכנס זה, פסוק בפרוש
ובמכילתא דוקא. האבנים מן מזבח שיבנה כלומר המקדש, מחלקי הוא והרי לדורות נוהג צווי הוא הרי כך בפרושעושהדבר אמרו

מערות.מחילות.[יג]
òביאורñ

מקומות מראי

מקימו אין בלילה מקימו ביום המשכן את הקים וביום שנאמר
ב). טו, (שבועות

הכוכבים. צאת עד השחר מעלות בבנין ואנחנוועוסקין שנאמר
עד השחר מעלות ברמחים מחזיקים וחצים במלאכה עושים
מאי מלאכה והיום משמר הלילה לנו והי' ואומר הכוכבים צאת

הוא ליליא שמשא ערבא מכי תימא וכי דמחשכיואומר (ואינהו

ומחשכי]ומקדמי) מקדמי המקדש בית בנין לנו[ומשום והי' ת"ש
מלאכה והיום משמר ב).הלילה כ, מגילה ב. ב, (ברכות

ונשים אנשים ובממונם בעצמן ולסעד לבנות חיבין והכל
המדבר. כב)דכתיבכמקדש לה, על(ויקהל האנשים ויבאו
וכתיב כה)הנשים, טוו.(שם, בידי' לב חכמת אשה וכל

לבנין. רבן בית של תינוקות מבטלין לקישואין ריש ואמר
רבן בית של תינוקות מבטלין אין נשיאה יהודה רבי משום

המקדש בית לבנין ב).אפי' קיט, (שבת

טוב. יום דוחה המקדש בית בנין יוםואין דוחה מקדש בנין אין
ב).טוב טו, (שבועות

אבנים.[יג] בנין אלא אותו עושין אין הונאהמזבח רב אמר
יעקב בן ר"א דתניא הי' אבנים של שילה של מזבח רב אמר

אבנים לומר תלמוד מה כו)אומר כז)אבנים(שמות (דברים

וגבעון(שם)אבנים נוב של ואחד שילה של אחד פעמים שלש
עולמים ב).ובית סא, (זבחים

בתורה שנאמר כא)וזה כ, שיהיה(יתרו לי תעשה אדמה מזבח
גבי על ולא כפין גבי על לא יבנוהו שלא באדמה מחבר
שלא לי תעשה אדמה מזבח אומר ישמעאל רבי מחלות.

עמודים גבי על ולא כיפין ע"ג לא כא).תבנהו כ, יתרו (מכילתא

ע"ג לא יבננו שלא באדמה מחובר שהוא אדמה מזבח ומאי
מחילות גבי על ולא א)כיפין סב, - ב סא, מזבח(זבחים והתניא

גבי על לא יבננו שלא באדמה מחובר שיהא לי תעשה אדמה
כיפין גבי על ולא א).מחילות נח, (זבחים

הרבי ביאורי
הי"ב פ"א

לבנות חייבין דהכל החיוב גדר

חייביכתב "והכל ובממונםהרמב"ם: בעצמן ולסעד לבנות ן
המדבר". כמקדש ונשים אנשים

איש,וצריך כל על חוב אינו המקדש בנין מצות הרי להבין,
לבנות חייבין ד"הכל הפירוש מה וא"כ הציבור, חובת אלא

כו'"?

שהזמןגם מ"ע הוא המקדש בנין מצות הרי להבין, צריך
בלילה" המקדש את בונין ד"אין דידן)גרמא, בהלכה ,(לעיל

לבנות? נשים חייבות למה וא"כ

לומרוהביאור כו'" חייבין ב"הכל הרמב"ם כוונת אין בזה,

לקיים ואחד אחד כל על המוטל חיוב - גברא חובת שזהו
- דהמקדש בחפצא דין היא אלא מקדש", לי "ועשו מצות
יהי' שבנינו מחייב המקדש בנין שגדר המקדש, מצד חיוב
אנשים ישראל, לכל שייך ולכן ישראל, כלל הציבור, ע"י

ונשים.

בהלכותעפ"ז מש"כ כאן וכפל חזר שהרמב"ם הטעם מובן
תורה סה"ב)תלמוד בית(פ"ב של תינוקות מבטלין ד"אין ,

חיוב מצד רק אינו זה שדין מלמדנו, בזה כי, לבנין", רבן
בנין מצות בשביל אפילו נדחה שאינו תורה תלמוד
בית בנין שמצות הבית, בבנין דין גם זהו אלא המקדש,
רבן. בית של תינוקות של תורה תלמוד דוחה אינו המקדש

(jli`e 118 'r l"g y"ewl t"r)

ב.ע. קיט, ה"ב.עא.שבת פ"ב תורה תלמוד י.עב.הל' פ"ב, מגילה תוספתא א. ו, כת"י.עג.ערכין מהדורות ע"פ ענייםעד.התיקון מתנות הל'
ה"ח. כב.עה.פ"ח כ, יתרו דרשב"י במכילתא הוא יא.עו.כ"ה פרשה בכ"י.עז.יתרו ליתא

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית רמב"םיג-ידהלכות טלקוטי

ׁש נּ אמר וזה מחלּ וֹ ת. גּ בּ י על ולא כּ פין גּ בּ י על לא יבנוּ הוּ  כ,ׁש לּ א (יתרו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

חוֹ בה:כב) אלּ א רׁש וּ ת ׁש אינוֹ  למדוּ  ה�מוּ עה מּפ י אבנים" מזבּ ח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"ואם

ׁש חיטהיד. ׁש ל כּ סכּ ין הצּ ּפ רן בּ ּה  ׁש ּת חגּ ר כּ די ׁש נּ פגּ מה אבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹכּ ל

ׁש נּ אמר ולּמ זבּ ח לכּ בׁש  ּפ סוּ לה זוֹ  ו)הרי כז, ּת בנה(תבא ׁש למוֹ ת "אבנים ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הקּ רקע בּ תוּ לת מן מזבּ ח אבני מביאין היוּ  וּ מהיכן ה'". מזבּ ח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאת

וּ בנין עבוֹ דה מקוֹ ם ׁש אינוֹ  הנּ כּ ר למקוֹ ם ׁש ּמ גּ יעין עד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָחוֹ פרין

אבני וכן מהן. וּ בוֹ נין הגּ דוֹ ל. היּ ם מן אוֹ  האבנים. מּמ נּ וּ  ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוּ מוֹ ציאין

היוּ : ׁש למוֹ ת והעזרוֹ ת ְְֲֵֵַָָָָההיכל

יתעלה כב)אמרו כ, אבנים(שם מזבח "ואם
כל אומר ישמעאל "ר' אמרו, לי", תעשה
משלשה", חוץ רשות שבתורה ואם אם
לי", תעשה אבנים מזבח "ואם מהם אחד
אומר אתה חובה, אבנים מזבח "ואם אמרו
לומר תלמוד רשות, אלא אינו או חובה

ו) כז, מזבח(תבוא את תבנה שלמות אבנים
אלהיך" .עחה'

כבר[יד] המזבח אבני מלסתת האזהרה
שיונף דין "אינו ואמרם בכך טעמם ידעת

המאריך" על דרךעטהמקצר על טוב וזה ,
שהזכרנו כמו ברור,פהדרשות לכך והטעם ,

את בונים היו זרה עבודה שעובדי והוא,
הזהיר לפיכך גזית, באבני המזבחות
של המזבח ושיהא להם, מלהתדמות

אמר להם, מלהתדמות הרחקה כא)אדמה, כ, הטבעית(יתרו בצורתן יהיו מאבנים ונעשה הכרח היה ואם לי", תעשה אדמה "מזבח
משכית אבן על האזהרה כמו אותן, מסתתין המזבחפאואין אצל עץ נטיעת ה'פבועל את נעבוד שלא והיא אחת, כולה והמטרה ,

פרטי ואמרפגבצורת כללי באופן הזהיר זה ענין ועל לנעבדיהם, אותם עושים שהיו ל)עבודותיהם יב, הגוים(ראה יעבדו "איכה
שאמר הטעם מחמת לה', כן לעשות שלא כלומר אני". גם כן ואעשה אלהיהם את לא)האלה יב, אשר(שם ה' תועבת כל "כי

וגו'" לאלהיהם עשו .פדשנא

בה.[יד] בהשתחגור פה.שתעכב
הקרקע. בתולת מעולםמן בה חפרו שלא קרקע פו.היינו

òביאורñ

מקומות מראי

שנאמר כב)וזה כ, למדו(יתרו השמועה מפי אבנים מזבח ואם
אומר ישמעאל ר' אבנים מזבח ואם חובה. אלא רשות שאינו
חובה בכורים מנחת תקריב אם מג' חוץ רשות שבתורה אם כל
ואם בו כיוצא . . חובה עמי את תלוה כסף אם בו כיוצא . .
ת"ל רשות אלא אינו או חובה אומר אתה חובה אבנים מזבח

חובה תבנה שלימות כב).אבנים כ, יתרו (מכילתא

של[יד] כסכין הצפרן בה שתחגר כדי שנפגמה אבן כל
ולמזבח. לכבש פסולה זו הרי המזבחשחיטה פגימת וכמה

צפורן בה שתחגור א).כדי יח, (חולין

עד חופרין הקרקע בתולת מן מזבח אבני מביאין היו ומהיכן
ממנו ומוציאין ובנין עבודה מקום שאינו הנכר למקום שמגיעין

ביתהאבנים. מבקעת המזבח אבני ואחד הכבש אבני אחד
שלימות אבנים משם ומביאין הבתולה מן למטה וחופרין כרם

ברזל עליהן הונף מ"ד).שלא פ"ג (מדות

הגדול. הים מן חילוקיאו . . מביאין המזבח את בונין כיצד
מפולמות א).אבנים נד, (זבחים

היו. שלמות והעזרות ההיכל אבני אבןוכן בהבנתו והבית
נבנה מסע ז).שלימה ו, (מ"א

הרבי ביאורי
הי"ד פ"א

במזבח שנפגמה אבן שיעור

הצפרןכתב בה שתחגר כדי שנפגמה אבן "כל הרמב"ם:
שנאמר ולמזבח לכבש פסולה זו הרי שחיטה של (תבואכסכין

ו) אבניכז, "וכן ומסיים: ה'". מזבח את תבנה שלמות אבנים
היו". שלמות והעזרות ההיכל

טו)שלאח"זובהלכה ועזרות(הלכה היכל "אבני כתב:
כו'". פדיון להן ואין פסולין שנגממו או שנפגמו

להפר"ח)המפרשיםופירשו חיים היכל(מים "אבני דשיעור ,
וכדמוכח, הצפרן", בה שתחגור "כדי אינו שנפגמו" ועזרות

הקודמת שבהלכה יד)מזה "כדי(הלכה שיעור הרמב"ם כתב

לגבי ולא שנבנו, קודם מזבח אבני בנוגע רק כו'" שתחגור
היו", "שלימות שם שהלשון שהרי ועזרות", היכל "אבני
כו'". שתחגור ד"כדי שיעור וכתב חזר לא דידן ובהלכה

אולאחרי שנפגמה "אבן הרמב"ם: כתב אלו הלכות שתי
האבן אותה בכבש או במזבח שנבנית אחר ברזל בה שנגע

כשרות". והשאר פסולה

אבןוצריך לפסול אחד שיעור להיות צריך דלכאורה להבין,
מזה אמנם, שנבנית, ולאחר במזבח שנבנית קודם שנפגמה
כו'", שתחגור ד"כדי זה שיעור כאן וכתב חזר לא שהרמב"ם
ביניהם והפסיק שנבנית, קודם האבן פגימת שיעור שהוא
שבזה שנגממן" או שנפגמו ועזרות היכל ד"אבני הדין

כ'.עח. מ"ע להרמב"ם זו.עט.סהמ"צ בהל' לקמן הועתק מ"ד. פ"ג פמ"ג.פ.מדות סוף ח"ג א.פא.מו"נ כו, כא.פב.בהר טז שופטים
(ר"יפג. אנו דומים הקרבן הקרבת כלומר כללי באופן העבודה שבעצם אע"פ עבודתם, בית כלי ואביזרי עבודתם פרטי בצורת להם נתדמה שלא כלומר,

פמ"ה.פד.קאפח). ח"ג א.פה.מו"נ יח, בחולין הש"ס מ"ד.פו.גליון פ"ג במדות רע"ב

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית טו-טזהלכות רמב"ם לקוטי י

אלּ אטו. ּפ דיוֹ ן להן ואין ּפ סוּ לין ׁש נּ גממוּ  אוֹ  ׁש נּ פגּ מוּ  ועזרוֹ ת היכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבני
לבנין ּפ סוּ לה נפגּ מה ׁש לּ א ּפ י על אף הבּ רזל בּ ּה  ׁש נּ גע אבן כּ ל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנגנזים.

ׁש נּ אמר הכּ בׁש  וּ בנין כב)הּמ זבּ ח כ, עליה(יתרו הנפּת  חרבּ ( "כּ י ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁש נּ אמר לוֹ קה בּ כּ בׁש  אוֹ  בּ ּמ זבּ ח בּ רזל בּ ּה  ׁש נּ גע אבן והבּ וֹ נה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוּת חללה".

כב) כ, בּ עשׂ ה:(יתרו עוֹ בר ּפ גוּ ם אבן והבּ וֹ נה גּ זית". אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

אוֹ טז. בּ ּמ זבּ ח ׁש נּ בנית אחר בּ רזל בּ ּה  ׁש נּ גע אוֹ  ׁש נּ פגּ מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאבן
הּמ זבּ חצגבּ כּ בׁש  את וּ מלבּ נין כּ ׁש רוֹ ת. וה�אר ּפ סוּ לה האבן אוֹ תּה  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

האזהרה[טו] ושבעים, התשע והמצוה
בהן שנגע מאבנים מזבח מלבנות שהזהרנו

יתעלה אמרו והוא כב)הברזל, כ, "לא(יתרו
בנה ואם וכו'" חרבך כי גזית אתהן תבנה
מקריבין ואין פסול הוא הרי מזבח מהן
בשלישי זו מצוה דיני נתבארו וכבר עליו.

.פחפזדמדות

שהוא[יג-טו] ע"פ אף להר המשתחוה
למזבח אסורין אבניו הרי בהנאה .צפטמותר

במפה[טז] אותו מלבנין שהיו שהזכיר כיון
מללבנו נמנעו שמחמתו הטעם כי אמר
בו שמחליקין ברזל של טס והוא במחלצים
"כפיס" הנקרא והוא הכתלים את הבנאים

פגימותשנגממו.[טו] בלא אפילו ברזל בכלי צא.שנחתכו
גזית. אתהן תבנה לא . . ברזל בה שנגע אבן ע"יוהבונה שנחתך אבן היינו "גזית"

צב.ברזל

òביאורñ

מקומות מראי

להן[טו] ואין פסולין שנגממו או שנפגמו ועזרות היכל אבני
נגנזים. אלא איןפדיון ושנגממו שנפגמו ועזרות היכל אבני

גניזה וטעונין פדיון וינה).(תוספלהם כ"י י. פ"ב, מגילה כיוןתא
בהו לאשתמושי ארעא אורח לאו לגבוה בהו דאשתמש

ב).הדיוטא נב, (ע"ז

לבנין פסולה נפגמה שלא פי על אף הברזל בה שנגע אבן כל
הכבש. ובנין דברהמזבח בכל והפגימה בנגיעה פוסל שהברזל

מ"ד). פ"ג (מדות

במזבח[טז] שנבנית אחר ברזל בה שנגע או שנפגמה אבן
כשרות. והשאר פסולה האבן אותה בכבש אחתאו נפגמה

כשרות וכולן פסולה היא שם).מהן אתהן(מדות אומר נתן ר'
המזבח כל ולא פסולות הן כב).גזית כ, יתרו (מכילתא

ובחג. בפסח בשנה פעמים המזבח את וכשמלבניןומלבנין
באבן יגע שמא ברזל של בכפיס לא אבל במפה. מלבנין אותן
. בחג ואחת בפסח אחת בשנה פעמים אותן ומלבנין ויפסל.
הדמים, מפני במפה אותה מלבנין היו שבת ערב כל אומר ר' .

הרבי ביאורי

ששיעור נמצא, שווה, הפסול שיעור שאין המפרשים לומדים
במזבח שנבנו לאחרי המזבח דאבני - דידן בהלכה - הפגימה
השיעור? שונה מדוע ביאור וצריך כו'". שתחגור "כדי אינו

השיעורויובן את להגדיר אפשר אופנים שבשני בהקדים,
ששיעורם דברים יש - קטן הכי שיעור שהוא א) שהוא: דכל
ב) שהוא. כל הוא ששיעורם כאלו ויש כו' בכזית בגרוגרת

שהוא. בכל שיעורו ולכן שיעור, בגדר אינו

פגימתעפ"ז ששיעור הטעם דהנה, הקושיא, ביאור יובן
החיוב מצד הוא כו'", שתחגור "כדי הוא בנינו קודם האבן
צריכות שהאבנים ה'", מזבח את תבנה שלימות ד"אבנים
מסויים שיעור ישנו ולכן הבני', בשעת שלימות להיות

כחסר שיתחשב כדי האבן ב"שלימות"בפגימת וקלקול ון
כו'". שתחגור "כדי הוא זה ושיעור האבן,

(מטעםאמנם איסור עוד בו מתווסף במזבח שנבנו לאחר
(כאופן שהוא בכל הוא זה איסור ושיעור לקמן), שיתבאר
ד"כדי השיעור כאן הרמב"ם וכתב חזר לא ולכן הנ"ל), הב'
ששיעור למרמז כדי אחר, דין ביניהם והפסיק כו'", שתחגור
שהוא. כל בגדרי הוא אלא מסויים שיעור אינו כאן הפגימה

כוכביםהסבר "בעבודת כתיב הנה יג)הדבר, לד, את(תשא "כי
וכתוב תתצון", ד)מזבחותם יב, לה"א"(ראה כן תעשה (הל'"לא

ה"ז) פ"ו מןיסוה"ת אחת "אבן לנתוץ שאסור למדים, ומזה ,
ולמזבח" האולם מבין או ההיכל מכל או הי"ז)המזבח .(לקמן

ה"ב)הרמב"םוכתב פי"א מאכ"א לה(הל' אין זרה שעבודה
למדים, נמצינו ולפ"ז שהוא. בכל הוא שיעורו ולכן שיעור,
האיסור כי שהוא, בכל הוא המזבח מן אבן נתיצת ששיעור
ודין שהוא. בכל שאסור כוכבים עבודת באיסור כמו שיעורו
המזבח. מן חלק ונעשה נבנה שכבר אחר רק שייך זה

המפרשיםוביארו שם)בזה ראה שהוא(אוה"ח כל שהנותץ
ששיעור נמצא, כהנ"ל וע"פ שהוא), בכל (אפילו פוגם היינו
כי שהוא, בכל הוא שיעורו במזבח נבנה שכבר אבן פגימת
שהוא כל והנותץ כנ"ל, שהוא, בכל הוא בו הנתיצה שיעור

שהוא. כל פוגם גם היינו

פגימת[לפ"ז שיעור מפרש אינו שהרמב"ם הטעם לומר יש
מ"כדי גדול ששיעורם מפני אינו והעזרות", היכל "אבני
מההיכל חלק שהם מאחר אדרבה, אלא כו'", שתחגור
מצד הוא פגימתם איסור כי שהוא, בכל שיעורם והעזרות,
לאחר באבן וכנ"ל - בע"ז שעושים כמו כן" תעשון "לא

במזבח.] שנבנית

(jli`e 250 'r (`) n"g my .jli`e 153 'r h"kg y"ewl t"r)

ע"ט.פח.מ"ד.פז. מל"ת להרמב"ם ואילך.פט.סהמ"צ א מו, ה"ז.צ.ע"ז פ"ד מזבח איסורי ו.צא.הל' ד, העתיד ספר.צב.ערוה"ש קרית
מ. מצוה בכבש.צג.חינוך או ליתא בכ"י

והגהות הערות ציונים



א הבחירה בית רמב"םטז-יחהלכות יאלקוטי

אבל בּ מּפ ה. מלבּ נין אוֹ תן וּ כׁש ּמ לבּ נין וּ בחג. בּ ּפ סח בּ ׁש נה ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּפ עמים

ויפסל: בּ אבן יגּ ע ׁש ּמ א בּ רזל ׁש ל בּ כפיס ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלא

ׁש נּ אמריז. לּמ זבּ ח מדרגוֹ ת עוֹ שׂ ין כג)אין כ, במעלת(יתרו תעלה "לא ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

ויוֹ רד מתמעט מזבּ ח ׁש ל בּ דרוֹ מוֹ  ּת ל כּ מוֹ  בּ וֹ נין אלּ א מזבּ חי". ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

על בּ מעלוֹ ת והעוֹ לה כּ בׁש . הנּ קרא והוּ א הארץ עד הּמ זבּ ח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמראׁש 

אוֹ  ההיכל מכּ ל אוֹ  הּמ זבּ ח מן אחת אבן הנּ וֹ תץ וכן לוֹ קה. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמ זבּ ח

ׁש נּ אמר לוֹ קה הׁש חתה דּ ר% ולּמ זבּ ח האוּ לם ג)מבּ ין יב, (דברים ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

וגוֹ ' מזבּ חתם" את ד)"ונּת צּת ם יב, אלהיכם":(ראה לה' כּ ן תעשׂ וּ ן "לא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

איןיח. ׁש רת כּ לי וכל הקּ טרת וּ מזבּ ח וכליו וה�לחן וכליה 
ְְְֵֶַַָָהּמ נוֹ רהְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

עצם אוֹ  עץ ׁש ל עשׂ אוּ ם ואם בּ לבד. הּמ ּת כת מן אלּ א אוֹ תן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעוֹ שׂ ין

ּפ סוּ לין: זכוּ כית ׁש ל אוֹ  אבן ְְִִֶֶֶאוֹ 

באבני הברזל יגע שמא שחוששים מפני
הטעם השמיענו כך ואחר המזבח.
ואמר זו גדולה הרחקה ה' שהרחיקו

וכו'" .צהצד"שהברזל

האזהרה[יז] שמונים, המשלימה והמצווה
כדי במעלות, למזבח מלעלות שהזהרנו
עליתו, בשעת גסות פסיעות יפסע שלא

עקב ילך יתעלהאלא אמרו והוא גודל בצד
כג) כ, מזבחי(יתרו על במעלות תעלה "לא

המכילתא ולשון לומרצווכו'". תלמוד "מה
שכשעולה עליו, ערותך תגלה לא אשר

אלא גסה, פסיעה פוסע יהא לא למזבח
נתבארה וכבר גודל". בצד עקב מהלך
בשלישי בנינו והיאך הכבש צורת

עלצזדמדות גסה פסיעה שפסע מי וכל .
לוקה עליו, ערותו שמתגלה עד .צחהמזבח

שנאמרשלא המזבח, על מזבחי"(שם)לפסוע על במעלות תעלה .צט"ולא

יתעלהואין לאמרו מעלות לו גבעה(שם)עושין על שעולין כדרך בו ועולין הוא משופע אלא במעלות", תעלה .ק"ולא
מכנסיםוכבר לעשות הכהנים נצטוו ולפיכך הערוה, בגלוי ושהיא הזמנים, באותם פעור עבודת פרסום מב)ידעת כח, "לכסות(תצוה

במעלות, למזבח לעלות לא זה כל ועם העבודה, בשעת ערוה" שם)בשר עליו"(יתרו ערותך תגלה לא .קא"אשר

אבןהסותר השחתהקבאפלו דרך ההיקגאחת מן או המזבח כוכביםמן בעבודת שנאמר לוקה, העזרה משאר או יג)כל לד, (תשא

וכתוב תתצון" מזבחתם את ד)"כי יב, אלהיכם"(ראה לה' כן תעשה .קד"לא
ולשוןהאזהרה בזה, וכיוצא הקדושים השמות ומלמחוק הנבואה ספרי ומלהשחית יתעלה עבודת בתי בניני מלהשמיד שהוזהרנו

אמרו הוא זה בענין שנאמר שמה(שם)הלאו ולהשמיד זרה עבודה לאבד הצווי את הקדים שכבר אחר אלהיכם" לה' תעשון "לא
ואמר והזהיר כליל, מזבחותיה את מן(שם)ולנתוץ משהו שיהרוס כגון מאלה אחד על העובר וכל אלהיכם". לה' כן תעשון "לא

מלקות סופג בהם, וכיוצא והמזבח .קהההיכל

מקומות מראי

ויפסול יגע שמא ברזל של בכפיס אותו סדין היו שם).לא (מדות

ויורד[יז] מתמעט מזבח של בדרומו תל כמו בונין אלא
כבש. הנקרא והוא הארץ עד המזבח לדרומומראש הי' וכבש

מזבח מ"ג).של פ"ג (מדות

האולם מבין או ההיכל מכל או המזבח מן אחת אבן הנותץ וכן
שנאמר לוקה השחתה דרך ג)ולמזבח יב, את(ראה ונתצתם

וגו' ד)מזבחתם יב, הנותץ(ראה אלהיכם. לה' כן תעשון לא
תעשה בלא עובר המזבח ומן האולם ומן ההיכל מן אחת אבן

לה' כן תעשון לא וגו' מזבחותם את ונתצתם (תוספתאשנא'

ה). פ"ד, מכות

כלי[יח-יט] וכל הקטרת ומזבח וכליו והשלחן וכליה המנורה
בלבד. המתכת מן אלא אותן עושין אין עשאוםשרת ואם

הקהל היו פסולין. זכוכית של או אבן או עצם או עץ של
אותן עושין העשירו ואם בדיל של אפלו אותן עושין עניים
היתה מנורה יוסף דרב קמי' חנין דרב ברי' פפא רב תני זהב.

ושל בעץ של כשרה כסף של עשאה הזהב מן העשת מן באה
של מכשיר, יהודה ב"ר יוסי ור' פוסל רבי גיסטרון ושל אבר
סמי לי' אמר . . פסולה הכל דברי זכוכית ושל עצם ושל עץ
פוסל רבי עץ של שעשאן שרת כלי דתניא דידי מקמי דידך
לא דידי מקמי דידך סמי אדרבה מכשיר יהודה ברבי יוסי ורבי
ברזל של נחשת של כסף של אף מביא זהב לו אין דתניא סייד
עץ בשל אף מכשיר יהודה ב"ר יוסי ר' עופרת ושל בדיל ושל
כנגד מנורה . . היכל תבנית בית אדם יעשה לא אידך ותניא
ושל שמנה, ושל ששה ושל חמשה של הוא עושה אבל מנורה
רבי בר יוסי ר' מתכות מיני משאר ואפילו יעשה לא שבעה
בית מלכי שעשו כדרך יעשה לא עץ של אף אומר יהודה
וחיפום היו ברזל של שפודים ראי' משם לו אמרו חשמונאי
זהב של עשאום והעשירו חזרו כסף של עשאום העשירו בעץ

וש"נ) ב. כח, עבדינן(מנחות לא דעץ שרת וכלי א), לט, ,(יומא
עבדינןו לא דחרס שרת א)כלי צו, ברבי(זבחים יוסי ר' ואפי'

לא דחרס אבל דעץ אלא קאמר לא רע"ב).יהודה (שם

המאריך".צד. על המקצר שיונף בדין אינו אדם, של ימיו להאריך נברא והמזבח אדם, של ימיו לקצר נברא מ"ד.צה."שהברזל פ"ג מדות פיה"מ
יתרו.צו. פ.צח.מ"ג.צז.סוף מל"ת להרמב"ם פ.צט.סהמ"צ מל"ת המצות מנין בחלק היד לספר מ"ג.ק.הקדמה פ"ג מדות לרמב"ם פיה"מ
פמ"ה.קא. ח"ג הי"ז).קב.מו"נ פ"א ביהב"ח הל' עבודה) ספר (על צפע"נ (עיין ג יב ראה דרךקג.ספרי - (ואבדתם ג-ד יב, ראה א. ד, ב"ב ראה

א. כב, מכות וראה ה"ו. פ"ה סופרים מס' ועיין ה"ז.קד.אבוד). פ"ו התורה יסודי סה.קה.הל' מל"ת להרמב"ם סהמ"צ

והגהות הערות ציונים



א-ב הבחירה בית יט-אהלכות רמב"ם לקוטי יב

עוֹ שׂ יןיט. העׁש ירוּ  ואם בּ דיל ׁש ל אפלּ וּ  אוֹ תן עוֹ שׂ ין עניּ ים הקּ הל ְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶַָָָָהיוּ 

העוֹ לה מזבּ ח ׁש ל והּמ גּ רפוֹ ת וה�ּפ וּ דין הּמ זרקוֹ ת אפלּ וּ  זהב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאוֹ תן
העזרה ׁש ערי אפלּ וּ  זהב ׁש ל אוֹ תן עוֹ שׂ ין בּ צּ בּ וּ ר כּ ח יׁש  אם ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהּמ דּ וֹ ת

ידם: מצאה אם זהב אוֹ תן ְְִִַָָָָָָָמחּפ ין

נעשׂ וּ כ. ואם הקּ דׁש . לׁש ם אלּ א מּת חלּ תן הכּ לים כּ ל עוֹ שׂ ין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאין
ׁש לּ א עד גּ בוֹ ּה  וּ כלי לגבוֹ ּה . אוֹ תן עוֹ שׂ ין אין להדיוֹ ט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּת חלּ תן

וקוֹ רוֹ ת אבנים להדיוֹ ט. אסוּ רין גּ בוֹ ּה  בּ הן וּ מ�נּ ׁש ּת ּמ ׁש  הדיוֹ ט. בּ הן להׁש ּת ּמ ׁש  ר�אי גּ בוֹ ּה  בּ הן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנׁש ּת ּמ ׁש 

הבּ ית: להר אוֹ תן בּ וֹ נין אין הכּ נסת לבית מּת חלּ ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁש חצבן

שני פרק

ׁש נּ אמרא. לעוֹ לם. מּמ קוֹ מוֹ  אוֹ תוֹ  מׁש נּ ין ואין בּ יוֹ תר. מכוּ ן מקוֹ מוֹ  א)הּמ זבח כב, א הימים מזבּ ח(דברי "זה ְְְִֵַַ
ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אבינוּ  יצחק נעקד וּ בּמ קדּ ׁש  לישׂ ראל". ב)ׁש נּ אמרגלעוֹ לה כב, ונאמר(וירא הּמ ריּ ה". ארץ אל ל( ד"ול% ְְְְְְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
היּ מים א)בּ דברי ג, ב הימים לדויד(דברי נראה אׁש ר הּמ וֹ ריּ ה בּ הר בּ ירוּ ׁש לים ה' בּ ית את לבנוֹ ת ׁש למה "ויּ חל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

היבוּ סי": ארנן בּ גרן דּ ויד בּ מקוֹ ם הכין אׁש ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹאביהוּ 

שני פרק
חמור[א] הוא בתורה המזבח במדות הדיוק

כאשר הימים בדברי אמר מקומו, וכך מאד
המזבח מקום להם א)נתיחד כב, "ויאמר(א

מזבח וזה אלהינו ה' בית הוא זה דוד
ואמרו לישראל" אלעזראלעולה ר' "אמר

עומד הגדול השר ומיכאל בנוי מזבח ראה
עליו" .בומקריב

המזבחוהמגרפות.[יט] מעל הדשן, את בהם שמסיר קו.כלים
òביאורñ

מקומות מראי

זהב. של אותן עושין בצבור כח יש אם . . המזרקות אפלו
דזהב לדידהו סע"א).נעבדינהו לז כל(יומא נעשים היו וממנו

והמזרקות והמזמרות והיעים והסירות הסיפים הכלים
והפותות והמחתות והכפות במדב"רוהמזלגות ג. ח, פ"ג (שהש"ר

ד). פ"ב,

ידם. מצאה אם זהב אותן מחפין העזרה שערי כלאפלו
ניקנור משער חוץ זהב של להיות נשתנו אם שהיו השערים

מצהיב שנחשתן מפני אומרין ויש נס בהן שנעשה (מדותמפני

מ"ג). פ"ג

לגבוה.[כ] אותן עושין אין להדיוט מתחלתן נעשו ואם
לגבוה אותן עושין אין להדיוט מתחלתן שנעשו וכלים

י). פ"ב, מגילה אין(תוספתא להדיוט מתחלתן שנעשו כלים
שרת כלי אותן ט).עושין פ"ט, מנחות (תוספתא

בהן להשתמש רשאי גבוה בהן נשתמש שלא עד גבוה וכלי
עדהדיוט. גבוה כלי להדיוט. אסורין גבוה בהן ומשנשתמש

הדיוט בהן להשתמש רשאי גבוה בהן נשתמש שלא
הדיוט בהן להשתמש רשאי אין גבוה בהן (תוספתאמשנשתמש

י). פ"ב כיוןמגילה הכא לגבוה בהו אשתמשו לא התם
בהו לאשתמושי ארעא אורח לאו לגבוה בהו דאשתמש

ב).הדיוטא נב שחצבן(ע"ז וקורות אבנים כו'. וקורות אבנים
הבית בהר אותן כונין אין הכנסת לבית מגילהמתחלה (תוספתא

וינה). כ"י י פ"ב

הרבי ביאורי
ה"א-ב פ"ב

המזבח מקום מעלת

אותוכתב משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח הרמב"ם:
שנאמר לעולם א)ממקומו כב, א הימים לעולה(דברי מזבח זה

שנאמר אבינו יצחק נעקד ובמקדש ב)לישראל כב, ולך(וירא
הימים בדברי ונאמר המורי' ארץ אל א)לך ג, ב הימים ויחל(דברי

נראה אשר המורי' בהר בירושלים ה' בית את לבנות שלמה
היבוסי". ארנן בגרן דויד במקום הכין אשר אביהו לדויד

ב)שלאח"זובהלכה בו(הלכה שבנה המקום "הוא כתב:

נח בו שבנה המקום והוא יצחק עליו ועקד המזבח אברהם
ובו והבל קין עליו שהקריב המזבח והוא התבה מן כשיצא
אמרו נברא ומשם כשנברא קרבן הראשון אדם הקריב

נברא". כפרתו ממקום אדם חכמים

ביותרמפשטות מכוון ש"מקומו שזה משמע, הרמב"ם לשון
כו' נח אברהם הקריב זה שבמקום מפני הוא כו'",

לאח"ז. שהי' הקב"ה בחירת מצד ולא קרבנותיהם,

"המקוםאמנם, - בירושלים" הבחירה "בית על נאמר בתורה
ה'"אשר ובפרש"י)יבחר א. יב, יבחר"(ראה "אשר ומהלשון ,

ויעיו.קו. רד"ה ג כז, א.א.תרומה סב, מ"א.ב.זבחים פ"ג מדות אבינו.ג.פיה"מ יצחק נעקד ובמזבח אתד.בכ"י: שלמה ויבן ונאמר בכ"י:
א). ג, ב הימים דברי - המוריה בהר ד; ו, א מלכים - הבית את שלמה ויבן פסוקים: משני (מורכב המוריה בהר הבית

והגהות הערות ציונים



ב הבחירה בית רמב"םבהלכות יגלקוטי

בּ גרןב. הּמ זבּ ח וּ ׁש למה דּ וד בּ וֹ  ׁש בּ נה ׁש הּמ קוֹ ם הכּ ל בּ יד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹוּ מסרת

יצחק. עליו ועקד הּמ זבּ ח אברהם בּ וֹ  ׁש בּ נה הּמ קוֹ ם הוּ א ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָארונה

ׁש הקריב הּמ זבּ ח והוּ א הּת בה. מן כּ ׁש יּ צא נח בּ וֹ  ׁש בּ נה הּמ קוֹ ם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהוּ א

וּ מ�ם כּ ׁש נּ ברא קרבּ ן הראׁש וֹ ן אדם הקריב וּ בוֹ  והבל. קין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָעליו

נברא: כּ ּפ רתוֹ  מּמ קוֹ ם אדם חכמים אמרוּ  ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָנברא.

המקום[ב] אותו כי לדעתי ספק אין וכן
קדש ידועהאשר היה בחזון, אבינו אברהם

אברהם כי רבים, ואצל רבנו משה אצל
כמו עבודה, בית זה שיהא אותם צוה כבר

ואמר המתרגם וצליושבאר "ופלח ,
ה' קדם ואמר ההוא באתרא תמן אברהם

וגו'" דריא פלחין יהון .זהכא

מקומות מראי
ארונה.[ב] בגרן המזבח ושלמה דוד בו שבנה ומלאךהמקום

לה' מזבח להקים דויד יעלה כי לדויד לאמר גד אל אמר ה'
היבוסי ארנן יח)בגרן כא, א הימים מזבח(דברי דויד שם ויבן ,

כו)לה' שם, א הימים ה'(דברי בית את לבנות שלמה ויחל
הכין אשר אביהו לדוד נראה אשר המורי' בהר בירושלים

היבוסי ארגן בגרן דויד א).במקום ג, ב הימים (דברי

יצחק. עליו ועקד המזבח אברהם בו שבנה המקום בשלמאהוא
ראו אלעזר רבי אמר ידעי מנא מזבח אלא צורתו מינכרא בית

נפחא יצחק ור' עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בנוי מזבח
מקום באותו שמונח ראו יצחק של אפרו א)אמר סב, (זבחים

ה אברהם בו שבנה המקום יצחק.הוא עליו ועקד והואמזבח
שהקריב המזבח והוא התבה. מן כשיצא נח בו שבנה המקום
אמר כשנברא. קרבן הראשון אדם הקריב ובו והבל. קין עליו
לאברהם הקב"ה הראהו מקום לאותו שהגיעו כיון ישמעאל ר'
הראשון אדם שהי' המזבח הוא המזבח, הוא זה לו ואמר
הוא והבל קין בו שהקריבו המזבח הוא מקודם בו מקריב

הרבי ביאורי
הקב"ה בחירת מצד רק הוא המקום של שמעלתו משמע,
כדמשמע לפנ"ז קרבנות שם שהקריבו מחמת ולא בה,

ברמב"ם?

מעלתאמנם הרמב"ם לדעת שגם מוכח, שפיר דייקת כד
מחמת רק אלא שם, שהקריבו הקרבנות מחמת אינו המקום
המקום של המעלות כל מונה הרמב"ם שהרי הקב"ה, בחירת
ש"המזבח שכתב לאחר א' ובהלכה ב', בהלכה שנבחר קודם
ע"ד שנאמרו הכתובים זה על מביא ביותר" מכוון מקומו
"מקומו שהמזבח שזה אומרת, זאת שנבחר, לאחרי המקום
שלאח"ז, בהלכה שימנה המעלות מצד אינו ביותר" מכוון

הקב"ה. בחירת מחמת אלא

שלמה[ועפ"ז ד"ויחל הכתוב סיום הרמב"ם מביא למה מובן
בגרן דויד במקום הכין אשר אביהו לדויד נראה "אשר - גו'"
שזהו ראי' אינו הפסוק סיום דלכאורה היבוסי", ארנן
מרמז שבזה לומר, יש הנ"ל וע"פ המורי'", בהר "בירושלים,
ה' בית את לבנות שלמה ד"ויחל שהטעם הרמב"ם,
- אביהו" לדויד נראה "אשר מחמת הוא וגו'" בירושלים
שום זה במקום הי' לא הקב"ה בחירת ולפני הקב"ה, בחירת

היבוסי"]. ארנן "גרן רק והי' - מעלה

קרבנותיהםאך כו' נח אברהם הקריבו מדוע יוקשה, לפ"ז
שום בהמקום הי' לא שאז הקב"ה, בחירת לפני זה במקום

מעלה?

בנבואהאך שידעו מפני הוא קרבנות, שם שהקריבו דזה יובן
(בעתיד). ה'" יבחר אשר "המקום שזהו

מזהבסגנון מסובב אינו זה במקום הקב"ה בחירת אחר,
שם שהקריבו זה להיפך, אלא בעבר, קרבנות שם שהקריבו

(שידעו מזה מסובב הוא הקב"ה בחירת לפני קרבנות
ה'". יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה)

אדםאמנם, נברא", ל"ומשם זה ביאור לומר אפשר אי
ואין מהקב"ה. בחירה של פעולה גופא זה דהרי הראשון,
זה, במקום יבחור שבעתיד ית' ידיעתו מחמת שהוא לומר
אפשר אי כבר וממילא בחירה, של פעולה כבר זו שהרי

אחר. באופן להיות

-יובן נברא" "ומשם לאחר הרמב"ם מש"כ בהקדים זה
למה דלכאורה נברא", כפרתו ממקום אדם חכמים "אמרו
בהלכה הענינים שאר על ולא זה, על מקור הרמב"ם מביא
להענין מקור להביא בזה הרמב"ם כוונת שאין לומר, ויש זו,
אינו נברא" ש"משם שזה מרמז, בזה אלא נברא", ד"ומשם
"מקום שהוא מפני אלא זה, במקום יבחור שהקב"ה מפני
בחר הראשון שאדם המקום - הראשון אדם של כפרתו"

קרבנו. להביא

הטעםאך הרמב"ם לדעת שגם מכיון מובן, אינו עדיין
מדוע הקב"ה, בחירת מחמת רק הוא ביותר" מכוון ש"מקומו
כו' אברהם בו שבנה המקום ש"הוא הענין כל הרמב"ם מביא

כו'"? נח

הואויובן, הבחירה קודם הקרבנות הרמב"ם שמביא דמה
הן דלכאורה לעולם", ממקומו אותו משנין "אין למה לבאר
מקום כל שולל זה אין אבל ה', יבחר אשר המקום שזהו אמת
במקום דוקא קרבנותיהם להביא כולם שדייקו מזה אבל אחר,
אחר. מקום כל בעתיד תשלול הקב"ה שבחירת מוכח, זה

(jli`e 140 'r h"ig y"ewl t"r)

"ייחד".ה. או "בחר" לתרגם יש קאפח): (ר"י המתרגם יאמרו.הערת אשר יראה ה' ההוא המקום שם אברהם "ויקרא יד. כב, לוירא אונקלוס תרגום
יראה". ה' בהר פמ"ה.ז.היום ח"ג מו"נ

והגהות הערות ציונים



הבחירה בית הלכות יד

מקומות מראי
כתיב אין לה' מזבח נח ויבן שנא' ובניו נח בו שהקריבו המזבח

הראשונים בו שהקריבו המזבח את ויבן אלא דר'כאן (פרקי

פל"א). ובראאליעזר המזבח ממקום הקב"ה נטל נברא. ומשם
אדה"ר ה"ב).בו פ"ז נזיר ממקום(ירושלמי אדם חכמים אמרו

שמואל רבי בשם חלבו ורבי ברכי' רבי האדם מן נברא. כפרתו
מזבח אמר דאת מה היך נברא כפרתו ממקום אמרו נחמן בן
ממקום אותו בורא אני הרי הקב"ה אמר לי תעשה אדמה

יעמוד והלואי ח).כפרתו פי"ד, (ב"ר

הרבי ביאורי
ה"א-ב פ"ב

המזבח של המכוון מקומו

אותוכתב משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח הרמב"ם:
שנאמר לעולם א)ממקומו כב, א הימים לעולה(דברי מזבח זה

שנאמר אבינו יצחק נעקד ובמקדש ב)לישראל כב, ולך(וירא
הימים בדברי ונאמר המורי' ארץ אל א)לך ג, ב הימים (דברי

אשר המורי' בהר בירושלים ה' בית את לבנות שלמה ויחל
ארנן בגרן דויד במקום הכין אשר אביהו לדויד נראה

שלאח"ז ובהלכה ב)היבוסי". בידממשיך:(הלכה "ומסרת
ארונה בגרן המזבח ושלמה דוד בו שבנה שהמקום הכל
והוא יצחק עליו ועקד המזבח אברהם בו שבנה המקום הוא
שהקריב המזבח והוא התבה מן כשיצא נח בו שבנה המקום
כשנברא קרבן הראשון אדם הקריב ובו והבל קין עליו

נברא". כפרתו ממקום אדם חכמים אמרו נברא ומשם

ש"הואוצריך האריכות כל הרמב"ם מביא למה להבין,
איכא? לדינא נפק"מ דמאי כו'", בו שבנה המקום

הלכות?גם לשתי הענין הרמב"ם מחלק למה להבין, צריך

גדריםהביאור שני הרמב"ם מבאר אלו הלכות בשתי בזה,
(מכוון המזבח מקום (א) המזבח: של המכוון מקומו בדין
הרמב"ם ומטעים מסביר זה ודין המורי'. בהר ש)הוא בזה
שנאמר אבינו יצחק נעקד "ובמקדש מהכתובים, א', בהלכה
בהר . . שלמה ויחל . . ונאמר המורי' ארץ אל לך ולך
לכן יצחק, עקידת היתה המורי' שבהר מפני כלומר, המורי'",

המזבח. מקום הוא

"מכווןועוד הוא גופא המורי' בהר המזבח מקום (ב) זאת,
מבאר זה ודין לעולם". ממקומו אותו משנין ואין ביותר
דוד בו שבנה שהמקום הכל ביד "ומסרת ב', בהלכה הרמב"ם
כו' המזבח אברהם בו שבנה המקום הוא כו' המזבח ושלמה
המורי' בהר המזבח מקום דהיינו נח", בו שבנה המקום והוא

גופא.

נעקדלפ"ז "ובמקדש א' בהלכה הרמב"ם כתב למה יומתק
הוא . . המזבח . . בו שבנה "שהמקום ב' ובהלכה יצחק",

כו'"? המזבח אברהם בו שבנה המקום

בהרהביאור, שהוא בזה מכוון (שמקומו במזבח הא' דין
וכמ"ש המקדש, בית של עיקרו היותו מצד הוא המורי'),
לה' בית "לעשות הוא מקדש" לי ד"ועשו דהמ"ע הרמב"ם

הקרבנות". בו מקריבים להיות מוכן

הואדין גופא), המורי' בהר מכוון (שמקומו במזבח הב'
המקדש. לכללות בשייכות לא מזבח, היותו מפני

שהרמב"םעפ"ז הראיות בין והחילוקים השינויים יובנו

- המזבח במקום הא' דין ובהקדים, ההלכות, בשתי מביא
רק שייך שהוא - לומר יש - המקדש עיקר היותו מצד
יסוד ולכן דוקא. לישראל שייך המקדש ענין כי לישראל,
"במקדש - האבות ע"י העקידה במעשה ורק אך הוא זו הלכה

אבינו". יצחק נעקד

בומשא"כ שבנה המקום "והוא הרמב"ם: מוסיף הב' בדין
משמיענו, ובזה נברא", כו' הראשון אדם כו' והבל קין כו' נח
אינו - להמקדש שייכות מבלי - כמזבח זה מקום של שיחודו
לפני (גם ומקדם מאז הי' כן אלא דוקא, לישראל שייך
מקריבים והנכרים מזבח, לבניית מיוחד מקום האבות)

קרבנות.

אדםואח"כ חכמים אמרו נברא "ומשם הרמב"ם: מוסיף
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה כלומר, נברא", כפרתו ממקום
מצד הוא אלא) שם, שהקריבו מהקרבנות תוצאה (רק) (אינו
הקרבנות להקרבת הוקבע זה שמקום הקב"ה, קביעות

הבריאה. מתחלת

ו"יצחק"לפ"ז "אברהם" ב' בהלכה הרמב"ם כתב למה יובן
שכתב א' בהלכה כלא "אבינו", תיבת הוספת ללא סתם
גם שייך עצמו בפני כגדר המזבח מקום כי אבינו", "יצחק

דוקא). לישראל (ולא האומות לכל

בידולפ"ז "ומסורת ב' הלכה בתחלת הרמב"ם הדגשת תובן
ביד גם אלא ישראל ביד רק לא היא זו מסורת כי הכל",
המזבח מקום של זה גדר כי הכל"), ("ביד העולם אומות

להם. גם שייך

נעקדלפי "ובמקדש כתב א' שבהלכה מה יומתק הנ"ל
בהלכה ואילו ביצחק, (ב) הנפעל (א) את שמדגיש יצחק",
המזבח אברהם בו שבנה המקום "הוא הרמב"ם כותב ב'
אברהם: (ב) הפעולה (א) את שמדגיש יצחק", עליו ועקד

שיצחקזה מפני הוא אברהם, בזמן הוקבע ה"מקדש" שמקום
מקום נתקדש ולכן עולה, בקדושת ונתקדש כקרבן הוקבע
שהוא המזבח שם להיות עי"ז והוכשר המורי'), (הר העקידה

המקדש. עיקר

שייכותמשא"כ (בלי עצמו מצד המזבח של המכוון מקום
הקרבנות, להקרבת קבוע מקום היותו מצד הוא להמקדש),
ראי' להביא רק הוא יצחק עקידת ע"ד כותב שהרמב"ם וזה
שם שבנה אברהם פעולת מדגיש ולכן המקום. סגולת על
מוכשר הי' זה שמקום ראי' שהוא יצחק, עליו ועקד מזבח

וקרבן. למזבח כן) (לפני

(jli`e 68 'r l"g y"ewl t"r)



ב הבחירה בית רמב"םג-והלכות טולקוטי

וּ מזבּ חג. מאיׁש . איׁש  ידוּ עה וצוּ רתוֹ  הרבּ ה מכוּ נוֹ ת הּמ זבּ ח 
ְְִִֵַַמדּ וֹ תְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
להוֹ סיף ואין עשׂ וּ הוּ  להבּ נוֹ ת ׁש עתיד מזבּ ח כּ עין הגּ וֹ לה בּ ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁש בּ נוּ 

מּמ נּ ה: לגרע ולא מדּ תוֹ  ְְִִִֶַַָָֹֹעל

מקוֹ םד. על להן העיד אחד הגּ וֹ לה. מן עּמ הם עלוּ  נביאים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוּ ׁש לׁש ה
ׁש ּמ קריבין להן העיד ואחד מדּ וֹ תיו. על להן העיד ואחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמ זבּ ח.

בּ ית: ׁש ם ׁש אין ּפ י על אף הקּ רבּ נוֹ ת כּ ל הזּ ה הּמ זבּ ח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָעל

וׁש עתידה. הגּ וֹ לה בּ ני וׁש עשׂ וּ  ׁש למה וׁש עשׂ ה מׁש ה ׁש עשׂ ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמזבּ ח
בּ ּת וֹ רה הכּ תוּ ב וזה מהן. אחד כּ ל גּ בּה  אּמ וֹ ת עשׂ ר כּ לּ ן 
ְֵָלהעשׂ וֹ תְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

א) כז, וּ מזבּ ח(תרומה בּ לבד. הּמ ערכה מקוֹ ם קוֹ מתוֹ " אּמ וֹ ת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ"וׁש לׁש 
אּמ וֹ ת ל''ב ורחבּ וֹ  ארכּ וֹ  מדּ ת להבּ נוֹ ת העתיד וכן הגּ וֹ לה בּ ני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁש עשׂ וּ 

אּמ וֹ ת: ל''ב ַַעל

וּ מהןו. טפחים חמ�ה בּ ת בּ אּמ ה מהן הּמ זבּ ח גּ בּה  ׁש ל אּמ וֹ ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעשׂ ר

חמור[ג] הוא בתורה המזבח במדות הדיוק
מקומו וכך .חמאד

מןטאמרו[ד] עמהן עלו נביאים "שלשה
ואחד המזבח על להן שהעיד אחד הגולה
שהעיד ואחד המזבח מקום על להן שהעיד
וענין בית" שאין פי על אף שמקריבין להן
דיוק על העיד שהוא המזבח" "על אמרם

שאבאר כמו .יאימדתו

מפני[ה] המזבח גובה כללות הזכיר לא
לא ישתנה שלא לפי מפורסם, שהדבר

אמרו יחסר, ולא שעשהיגיוסיף "מזבח
עשר שלמה ושעשה אמות עשר משה
אמות עשר הגולה בני ושעשו אמות

א)והכתיב כז, קומתו,(תרומה אמות שלש
ולמעלה" המערכה .ידמשפת

האמות[ו] שכל פעמים כמה אמרנו כבר
והיא בינונית אמה היא במשנה האמורות
עשר באחד הזכרנו וכבר טפחים, ששה בת

המזבחטודמנחות וקרן הזהב מזבח שאמות
חמשה בת באמה הם והיסוד והסובב
בת באמה המזבח מדות ושאר טפחים,

באמרו ביחזקאל לכך והרמז בקבלה בא כך יג)ששה, דתוספת(מג, עשר בשלשה אמרו וכו'" אמה אמה באמות המזבח מדות "ואלה
וטופח,טזכלים אמה אמה באמות לומר תלמוד טפחים. חמשה של באמה כולן יהוו יכול מדות, אמות שתי למזבח שיהא "באמות

וטופח באמה ומקצתו קטנה באמה מודד שמקצתו יאמר כאלו טפח", חברתה על יתרה .יזשתהא

המערכה.[ה] מקום קומתו אמות אתושלש קורא הרמב"ם הקטרה] מקום [פירוש,
המערכה מקום ולמעלה הסובב מן שהוא המזבח אמות.יב,חלק שלש בגובהו ויש

òביאורñ

מקומות מראי
להבנות[ג] שעתיד מזבח כעין הגולה בני שבנו ומזבח

עלעשוהו. ושמונה עשרים אלא הי' לא מתחלה יוסי ר' אמר
המערכה מקום שנמצא עד . . ועולה וכונס ושמונה עשרים
ארבע עליו הוסיפו הגולה בני וכשעלו עשרים, על עשרים
שנ' גמא כמין המערב מן אמות וארבע הצפון מן אמות
יכול רבוע רחב עשרה בשתים ארך עשרה שתים והאריאל
אל אומר כשהוא עשרה שתים על עשרה שתים אלא שאינו
עשרה שתים מודד הי' האמצע שמן מלמד רבעיו, ארבעת

רוח לכל מ"א).אמה פ"ג (מדות

הגולה. מן עמהם עלו נביאים מקוםושלשה על להן העיד אחד
להן העיד ואחד מדותיו. על להן העיד ואחד המזבח.
שם שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין
עלו נביאים שלשה יוחנן א"ר חנה בר בר רבה אמר בית.
שהעיד ואחד המזבח על להם שהעיד אחד הגולה מן עמהם
על אף שמקריבין להם שהעיד ואחד המזבח מקום על להם

בית שאין א).פי סב, (זבחים

הכתוב[ה] וזה . . גבה אמות עשר . . משה שעשה מזבח

א)בתורה כז, בלבד.(תרומה המערכה מקום קומתו אמות ושלש
אומר יוסי ר' יהודה ר' דברי ככתבן דברים קומתו אמות ושלש
שנים פי גובהו להלן מה רבוע להלן ונאמר רבוע כאן נאמר
כבר והלא יוסי ר' לו אמר . . כארכו שנים פי כאן אף כארכו
המשכן על אשר החצר שער מסך ואת החצר קלעי ואת נאמר
ת"ל ומה . . אמות י' מזבח אף אמות י' משכן מה המזבח ועל

ולמעלה סובב משפת קומתו אמות א).ושלש ס, ב. נט, (זבחים

ושתים שלשים ורחבו ארכו מדת . . הגולה בני שעשו ומזבח
על ושתים שלשים הי' המזבח ושתים שלשים על אמות

ושתים מ"א).שלשים פ"ג (מדות

חמשה[ו] בת באמה מהן המזבח גבה של אמות עשר
טפחים. ששה בת באמה ומהן הבניןטפחים אמות כל ושאר

היו האמות כל אומר מאיר ר' טפחים. ששה בת באמה
אומר יהודה ר' והיסוד והקרן הזהב ממזבח חוץ בינוניות

חמשה כלים ושל טפחים ששה הבנין מ"י)אמות פי"ז ,(כלים
ותמניא חמשין הוי כמה מזבח טפחים. נ''ח המזבח כל וגבה

א). צח, (מנחות

שם.ח. מדות א.ט.פיה"מ סב, ה"ז-ח.י.זבחים לקמן הועתק זו). (במשנה מדותיו דיוקי שם.יא.פרטי ה"ח.יב.פיה"מ לקמן בהשגות הראב"ד
שם].יג. הרמב"ם גרס כן [ואולי א. ס, ב. נט, זבחים שם.יד.ראה היתהטז.מ"ה.טו.פיה"מ לא הרמב"ם [ולפני פ"י סוף מציעא בבא לפנינו

בבות]. לשלש מחולקת כלים שם.יז.תוספתא מדות פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ב הבחירה בית ו-חהלכות רמב"ם לקוטי טז

ׁש �ה בּ ת בּ אּמ ה הבּ נין אּמ וֹ ת כּ ל וּ ׁש אר טפחים. ׁש �ה בּ ת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָבּ אּמ ה
טפחים: נ''ח הּמ זבּ ח כּ ל וגבּה  ְְְְִִִֵַַַָָָֹטפחים.

חמ�הז. וכנס טפחים חמ�ה עלה וצוּ רתוֹ . מדּ תוֹ  היתה ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָָָָוכ 
רחב על טפחים וּ ׁש ני אּמ ה ׁש לׁש ים רחב נמצא יסוֹ ד. זהוּ  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹטפחים
חמ�ה וכנס טפחים ׁש לׁש ים עלה טפחים. וּ ׁש ני אּמ ה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹֹׁש לׁש ים

הּמ ערכה מקוֹ ם זהוּ  טפחים י''ח [עלה סוֹ בב זהוּ  נמצאכגטפחים [ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ועשׂ רים ׁש מוֹ נה על טפחים וארבּ עה אּמ ה ועשׂ רים ׁש מוֹ נה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָרחבּ וֹ 
הי''ח ׁש ל זוית לקרן וכוֹ נס טפחים י''ח [עלה טפחים וארבּ עה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּמ ה

קרנוֹ ת ארבּ ע לכל מרבּ ע חלוּ ל מזּ הכגבּ נין אּמ ה הקּ רנוֹ ת וּ מקוֹ ם [ ְְִָָ	ְְְְְִֶַַַַָָָָָ
מקוֹ ם נמצא סביב. אּמ ה הכּ הנים רגלי מקוֹ ם וכן סביב. מזּ ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמ ה
עשׂ רים על טפחים וארבּ עה אּמ וֹ ת וארבּ ע עשׂ רים רחבּ וֹ  ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמ ערכה

טפחים: וארבּ עה אּמ וֹ ת ְְְְְִַַַַָָָוארבּ ע

אּמ ה.ח. על אּמ ה קרן כּ ל ורבּ וּ ע טפחים. חמ�ה וקרן קרן כּ ל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹגּ בּה 

אמה[ז] אמות, עשר גבהו כי נתבאר הנה
המערכה מקום ושלש סובב וחמש יסוד
על אמה היא קרן שכל לפי קרנות, ואמה
אותו אצייר ואני אמה, רום על אמה

באמות מדותיו שנאמריחואכתוב כפי
מדותיו ואדייק אחזור כך ואחר זו, במשנה
בגמרא בתלמוד שנתבאר כפי ואזכירם

אפשריטמנחות זה שבלשון פי על ואף ,
צריך שאין תיאור במחשבה צורתו לתאר
כפי אציירהו זאת כל עם בכתב, ציור עמו
צורת היא וזו ביאור, לתוספת שהבטחתי

ציור)המזבח :(ראה

והמתבררועתה מדותיו. לדייק אחזור
שגובה ארוך ומתן משא אחרי בתלמוד
וגובה כניסתו, וכך טפחים, חמשה היסוד
ועל חמשה, וכניסתו טפח שלשים הסובב

הס שאמרנוכניסת הוא בלבד כובב

שלשים הם שלשים" על "שלשים נמצא אמרו כי ברור הרי שאמרנו כמו במדות שהדבר וכיון חמשה", בת באמה שה"סובב
על ושמונה עשרים "נמצא אמרו וכן שאמרנו. כמו טפחים חמשה אלא כנס שלא לפי טפחים ושני שלשים על טפחים ושני
מפני הטפחים את מנה שלא אלא טפחים, וארבעה ושמונה עשרים על טפחים וארבעה ושמונה עשרים הם ושמונה" עשרים

אמרו מאמה, פחות שנתקייםכאשהם הוא זה ודבר לה" חשיב לא אמה האוי דלא .כב"כיון

טפח[ח] עשר שמונה המערכה מקום וגובה ששה. על ששה הוא הקרן רבוע אבל טפחים, חמשה קרן כל .כדוגובה

טפחים.[ז] וב' אמה ל' רוחב ה'נמצא אמות, ל"ב על אמות ל"ב מן שתגרע אחר פי'
המזבח רוחב והוא טפחים, וב' אמה ל' על טפחים וב' אמה ל' נשאר צד, מכל טפחים

היסוד. מן למעלה
כו'. זוית לקרן גובהוכונס של טפחים הי"ח על שהיתה זוית קרן בשביל אמה, וכונס פי'

מרובע. חלול בנין הוא זוית והקרן המערכה;
כו'. מזה ואמה מזה לכלאמה הקרן, של האחר מצד ואמה הקרן, של זה מצד אמה פי'

למזבח. "סביב" שהן קרנות ד'

òביאורñ

מקומות מראי

יסוד.[ז] זהו טפחים חמשה וכנס טפחים חמשה נמצאעלה
ושני אמה שלשים רחב על טפחים ושני אמה שלשים רחב
על שלשים נמצא היסוד זה אמה וכנס אמה עלה טפחים.

מ"א)שלשים פ"ג הוי(מדות טפחים ושני שלשים ב)., צז, (מנחות

נמצא . . סובב זהו טפחים חמשה וכנס טפחים שלשים עלה
ועשרים שמונה על טפחים וארבעה אמה ועשרים שמונה רחבו

טפחים. וארבעה נמצאאמה הסובב זה אמה וכנס חמש עלה
ושמונה עשרים על ושמונה מ"א)עשרים פ"ג עשרים(מדות ,
הוי טפחים וארבע ב).ושמונה צז, (מנחות

סביב. מזה ואמה מזה אמה הקרנות אמהומקום הקרנות מקום
ושש עשרים על ושש עשרים נמצא מזה ואמה פ"גמזה (מדות

האחדמ"א) זרת סביב שפתה אל יג)וגבולה מג, אלו(יחזקאל
ב).קרנות צז, (מנחות

סביב. אמה הכהנים רגלי מקום רחבווכן המערכה מקום נמצא
אמות וארבע עשרים על טפחים וארבעה אמות וארבע עשרים
ואמה מזה אמה הכהנים רגלי הילוך מקום טפחים. וארבעה
המערכה מקום וארבע עשרים על וארבע עשרים נמצא מזה

מ"א). פ"ג (מדות

טפחים.[ח] חמשה וקרן קרן כל המזבחגבה מדות ואלה
אל וגבולה רוחב ואמה האמה וחיק וטופח אמה אמה באמות

האחד זרת סביב יג)שפתה מג, יסוד,(יחזקאל זה האמה חיק
אלו האחד זרת סביב שפתה אל וגבולה סובב, זה רוחב אמה

קאפח).יח. (ר"י קטנה לאמה בינונית אמה בין הבחנה ללא א.יט.כלומר ב-צח, ב.כ.צז, צז, שם.כב.שם.כא.שם ליתא.כג.פיה"מ שם.כד.בכ"י

והגהות הערות ציונים



ב הבחירה בית רמב"םח-טהלכות יזלקוטי

י''ח הּמ ערכה מקוֹ ם וגבּה  מּת וֹ כן. היוּ  חלוּ לוֹ ת הקּ רנוֹ ת ְְְְְֲֲִַַַַַַָָָָָֹוארבּ ע
וּ למּט ה הּס וֹ בב מּס וֹ ף טפחים כ''ט הּמ זבּ ח גּ בּה  חצי נמצא :לזטפחים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מּס וֹ ףט. טפחים [כּ ׁש &ה הּמ זבּ ח בּ אמצע חוֹ גר היה סקרה ׁש ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחוּ ט
וּ למּט ה הּת חּת וֹ נים.מגהּס וֹ בב לדמים העליוֹ נים דּ מים בּ ין להבדּ יל [ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

טפח ּפ חוֹ ת אּמ וֹ ת ּת ׁש ע הּמ ערכה מקוֹ ם עד הארץ מן גּ בהוֹ  :מדונמצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

בראששלש עושין אש של מערכות
גדולה מערכה ראשונה יום, בכל המזבח
שאר עם התמיד מקריבין שעליה
שממנה קטנה בצדה שניה הקרבנות,
בכל קטורת להקטיר במחתה אש לוקחין
לקיים אלא כלום עליה אין שלישית יום.

האש ב)שנאמרכהמצות ו, תמיד(צו "אש
גדולה מערכה עצי כשמסדר תוקד",
מראה ויהיה המזבח, במזרח מסדרה
בין היה וריוח המזרח, מן לסדר שהתחיל

תפוח הנקרא והוא המזבח שבאמצע בדשן נוגעין היו הפנימיים הגזרים וראשי ובוררכוהגזרים, חוזר גדולה מערכה שמסדר ואחר ,
כמו ובה אמות ארבע צפון כלפי הקרן מן משוכה דרומית מערבית קרן מכנגד קטורת של שניה מערכה ומסדר יפים תאנה עצי
הפנים לחם של לבונה בזיכי שני שבת בכל מקטירין שעליה מפני גחלים סאין שמונה כמו בה עושין ובשבת גחלים, סאין ,כזחמש

המזבח מן שירצה מקום בכל אותה עושה האש קיום של שלישית .כטכחמערכה

בפסכתר,ואחר הערימה אותה וגורפין התפוח, גבי על ערימה אותו ומעלין המזבח, צדדי מכל במגריפות הדשן את גורפין כך
המזבח באמצע גבוהה הערימה מניחין אלא אותו מורידין היו לא וברגלים למטה, אותו ומורידין לתך, שמחזיק גדול כלי והוא

למזבח נוי שהוא .לאלמפני

לדורותוהגזרין עושין וכמותן סאה של גדיש כמחק ועביין רחבן ואמה אורכן אמה משה .לגלבשעשה

ועולתובשלשה הנשרפות ומנחות והלבונה הקומץ מולחין מזבח של ובראשו . . מזבח של ובראשו . . המלח נותנין היו מקומות
.להלדהעוף

לקמן[ט] שיתבאר כמו אמות עשר גבהו כל אשר המזבח כי שללחודע הדמים וכל סקרא, של בחוט באמצעיתו מסומן הוא ,
למטן". "נתנין הן החוט תחת הנתנין וכל למעלן", "הניתנין נקראין הסמון לאותו מעל העליונות אמות בחמש הניתנין הקרבנות

דמדות התחתונים"לטובשלישי ודמים העליונים דמים בין להבדיל באמצע חוגרו סקרא של "וחוט המזבח על .מאמרו

הסובב,נמצא מן נשארים טפחים בששה סקרא של חוט נמצא ותשעה, עשרים ממנו החצי טפחים, ושמונה חמשים גבהו כלל
הברייתא אמרה ולפיכך ממנו, אמה מרחק אמרהמאוהוא דזבחים, בשביעי שנתבאר כמו למעלה שתעשה דינה אשר העוף בעולת

כשרה" אחת אמה אפילו מרגליו למטה עשאה ואם וכו' ראשה את ומולק מזרחית דרומית לקרן לו ובא לסובב ופנה לכבש "עלה
אחת אמה המזבח גובה חצי המבדיל סקרא של חוט ובין רגליו בין יהיה הסובב כניסת על שהעומד נתבאר שכבר .מבלפי

המערכה.[ט] מקום המערכהעד מקום גובה עד לו.פי'
òביאורñ

מקומות מראי

אל גבולה כניסה, רוחב אמה בגובהה, האמה חיק . . קרנות
גובהה סביב מקובצת,שפתה השיטה גירסת כפי ב צז, (מנחות

שם). יחזקאל שמעוני והילקוט

מתוכן. היו חלולות הקרנות שלוארבע אבנים כהנא רב אמר
דכתיב היו חלולות ט)קרנות מזבח(זכרי' כזויות כמזרק ומלאו

היו, חלולות מזבח של קרנות גרס: מקובצת ובשיטה ב. נד, (זבחים

שהואעיי"ש) מלבן ומביא טפחים. י"ח המערכה מקום וגובה ,
והוא כו' חלוקי ומביא אמות ג' וגובהו אמות כ"ח על כ"ח

המערכה א).מקום נד, (זבחים

ולמטה. הסובב מסוף טפחים כ''ט המזבח גבה חצי פלגי'נמצא
הוו כמה סובב עד מקרנות ותשעה עשרין הוי כמה דמזבח
עשאה אם ותנן שיתא דמזבח לפלגי' בציר כמה ותלתא עשרין

כשירה אחת אמה אפילו מרגליו א).למטה צח, (מנחות

להבדיל[ט] . . המזבח באמצע חוגר היה סקרה של וחוט
העל דמים התחתונים.בין לדמים סיקראיונים של וחוט

התחתונים לדמים העליונים דמים בין להבדיל באמצע חוגרו
מ"א). פ"ג (מדות

א.כה. מה, (במשנה). ב מג, (במשנה).כו.יומא א כח, ב.כז.תמיד מה, יומא ואילך. א נח, זבחים וראה א. כח, שם.כח.תמיד הל'כט.יומא
מ"ד. פ"ב תמיד בפיה"מ וכ"ה ט. ח, ז, ד, הל' פ"ב ומוספין ב.ל.תמידין כח, מ"ב.לא.תמיד שם תמיד בפיה"מ וכ"ה הי"ג. פ"ב ומוספין תמידין הל'

ב.לב. סב, ה"ג.לג.זבחים פ"ז מזבח איסורי ה"ב.לד.הל' פ"ו מנחות תוספתא א. כב, הי"ג.לה.מנחות פ"ה מזבח איסורי כס"מ.לו.הל'
ה"ט.לז. בתחלת בא ובכ"י ולמטה. הסובב מסוף טפחים בששה המזבח גובה חצי נמצא מ"א.לח.בכ"י: פ"ג מדות פיה"ממ.מ"א.לט.פיה"מ

מ"א. פ"ב ב.מא.זבחים צז, ובמנחות ב. סד, בזבחים שם.מב.הובאה מדות ליתא.מג.פיה"מ מידותיומד.בכ"י לפי צורתו היא וזו נוסף: בכ"י
הבא). בעמ' ציור (ראה

והגהות הערות ציונים



הלכות בית הבחירה יח

ציור זה שייך להלכה  ט'



ציור זה שייך להלכה יב

יטהלכות בית הבחירה



ב הבחירה בית י-יבהלכות רמב"ם לקוטי כ

אלּ אי. הּס וֹ בב. כּ מוֹ  רוּ חוֹ תיו מארבּ ע מקּ יף היה לא הּמ זבּ ח ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹיסוֹ ד
אּמ ה בּ דּ רוֹ ם ואוֹ כל וּ מערבי צפוֹ ן רוּ ח כּ ל כּ נגד �מׁש וּ  היסוֹ ד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
יסוֹ ד: לּה  היה לא מזרחית דּ רוֹ מית וקרן אחת. אּמ ה וּ בּמ זרח ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחת

דּ קּ ין.יא. חטמין ׁש ני כּ מין נקבים ׁש ני היוּ  דּ רוֹ מית מערבית ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוּ בקרן
הקּ רן בּ אוֹ תּה  וּ מתערבין בּ הן יוֹ רדין ׁש הדּ מים ׁש יתין הנּ קראין סווהן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

קדרוֹ ן: לנּ חל ויוֹ צאין ְְְִִַַַַָָבּ אּמ ה

וטבלאיב. אּמ ה על אּמ ה מקוֹ ם היה הקּ רן בּ אוֹ תוֹ  בּ רצּפ ה ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָוּ למּט ה
י ׁש בּ וֹ  בּ ּה  קבוּ עה וטבּ עת ׁש יׁש  אוֹ תוֹ ׁש ל וּ מנקּ ין ל!יתין :סחוֹ רדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

כפי[י] המזבח מדות בבאור הפלגנו וכבר
והתלמוד המשנה מלשונות שהוסק מה
בהשלמת נמשיך ואנחנו והתוספתא,
היסוד את שבונים אחר אמר בו, הדברים
לעיל שנזכר כמו הרוחות מארבע מקיף
כדי צדדים משני אותו וחותכים חוזרים
וזו זו, כצורה למזבח היסוד הקף שיהא

ציור)צורתו .(ראה
הזה הציור ומן
מה לך יתבאר
כאן, שנזכר
שקרן לך ויתבאר
מזרחית דרומית
יסוד לה היה .נלא

מפניודע אלא סובב נקרא לא שהסובב
רוחות מארבע המזבח את סובב שהוא

היסוד כן שאין מה .נאבשלמות

לוקח . והיא. היתה, כסף ושל המחתה
למזבח כבש בין במקצוע נתונה היתה

כבש של .נגנבבמערבו

דזבחים[יא] בחמישי נתבאר ולפיכךנדוכבר דרומי, יסוד על הנשפך מהם ויש מערבי, יסוד על הנשפך מהם יש דמים שירי שכל
זו בצורה שציירנו כפי שביסוד דרומית מערבית בקרן הנקבים שני .נונהעשה

לקמן"אמה", שיתבאר כמו קדרון לנחל ויוצאין המזבח על שנזין אחרי בה נגרים שהדמים קדרוןנחנזהתעלה לנחל יצא וכאשר .
לזבל לגננין נמכר .נטהיה

המיםכל את מנסכין החג ימי המזבחסשבעת גבי המזבחסאעל מחצי למעלה מנסך היה מערבית דרומית ובקרן יורדסב. והכל
חוטמיןסגלשיתין שני כמין מנוקבין והיו נסך. של היין בו היה ומזרחי המים. בו היה מערבי שם. היו כסף של ספלים ושני .

כאחד היין עם המים שיכלה כדי יין משל דק שלו נקב היה מים ושל .סהסדדקין.

מתחת[יא-יב] מתקבצים גם והם הנסחים, יינות יורדין שבהם הנקבים שני נקראין שיתין כי פעמים כמה הזכרנו לארץכבר
"שית" .סזנקרא

דרומית.[יא] מערבית דרומיתובקרן מערבית קרן שאצל ביסוד מה.פי'
באמה. הקרן באותה הנשפךומתערבין דם עם מתערב מערבי, ביסוד הנשפך דם פי'
דרומי שבעזרהמוביסוד המים באמת מז.כשבאים

היסודלשיתין.[יב] על שנשפכו הדמים לשם שזוחלין היסוד, שתחת קטן חלל מחהוא
כדלעיל - בעזרה העוברת האמה אל הרצפה, שתחת במזחילה זוחלין הדמים ומשם

מט.הי"א

òביאורñ
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הסובב.[י] כמו רוחותיו מארבע מקיף היה לא המזבח יסוד
בדרום ואוכל ומערבי צפון רוח כל כנגד משוך היסוד היה אלא
כל פני על מהלך הי' היסוד אחת. אמה ובמזרח אחת אמה
ובמזרח אחת אמה בדרום ואוכל המערב כל פני ועל הצפון

אחת מ"ב)אמה פ"ג וקרן(מדות כו'. מזרחית דרומית וקרן ,
יסוד לה הי' לא דרומית ב).מזרחית נג, (זבחים

חטמין[יא] שני כמין נקבים שני היו דרומית מערבית ובקרן
ומתערביןדקין. בהן יורדין שהדמים שיתין הנקראין והן

מערבית ובקרן קדרון. לנחל ויוצאין באמה הקרן באותה

שהדמים דקין חוטמין שני כמין נקבין שני שם היו דרומית
ומתערבין בהן ויורדין דרומי יסוד ועל מערבי יסוד על ניתנין

קדרון לנחל ויוצאין מ"ב).באמה פ"ג (מדות

וטבלא אמה על אמה מקום היה הקרן באותו ברצפה ולמטה
אותו. ומנקין לשיתין יורדין שבו בה קבועה וטבעת שיש של
אמה על אמה שם הי' מקום הקרן באותה ברצפה ולמטה
לשית יורדין שבו בה קבועה היתה וטבעת שיש של וטבלה

אותו מ"ג).ומנקין פ"ג (שם

מ"ב.מה. פ"ג במדות מ"ב.מז.כס"מ.מו.רע"ב פ"ג במדות כ"ח.מח.רע"ב אות פ"ג במדות כ"ה.מט.תפ"י אות שם מ"א-ב.נ.תפ"י שם פיה"מ
מ"ב.נא. שם ב.נב.פיה"מ כח, הי"ב.נג.תמיד פ"ב ומוספין תמידין (בפיה"מ).נד.הל' ה"י.נה.מ"ג לקמן הועתק שםנו.הציור מדות פיה"מ

מ"ג.נז.מ"ב. פ"ג מ"ז.נח.מעילה פ"ח זבחים מ"ג.נט.פיה"מ פ"ג מעילה ו.ס.פיה"מ פ"ג, זבחים תוספתא (במשנה). ב מב, ראהסא.סוכה
א. סג, א.סב.זבחים סג, א-ב.סג.זבחים מט ואילך.סד.סוכה (במשנה) א מח, ה"ו-ז.סה.סוכה פ"י ומוספין תמידין הקרן.סו.הל' באותה

ליתא. מ"גסז.בכ"י פ"ג מדות קודם).סח.פיה"מ בעמ' ציור (ראה צורתו היא וזו נוסף: בכ"י אותו. ומנקין לשית יורדין

והגהות הערות ציונים



ב הבחירה בית רמב"םיג-טוהלכות כאלקוטי

אּמ היג. וּ ׁש ּת ים ׁש לׁש ים ארכּ וֹ  מזבּ ח. ׁש ל לדרוֹ מוֹ  בּ נוּ י היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכבׁש 
הּמ זבּ ח. מצּ ד אּמ ה ׁש לׁש ים בּ ארץ אוֹ כל והיה אּמ ה ט''ז רחב ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעל
היה מעט ואויר הּס וֹ בב. על ואּמ ה היסוֹ ד על אּמ ה מּמ נּ ה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָוּ פוֹ רח
וגבּה  בּ זריקה. לּמ זבּ ח האיברים לּת ן כּ די לּמ זבּ ח הכּ בׁש  בּ ין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמפסיק

הּמ ערכה: כּ נגד עד ׁש תוּ ת ּפ חוֹ ת אּמ וֹ ת ּת ׁש ע ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהכּ בׁש 

ולּס וֹ בביד. ליסוֹ ד ּפ וֹ נים ׁש בּ הם מּמ נּ וּ  יוֹ צאים קטנּ ים כּ בׁש ים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוּ ׁש ני
כּ בׁש  ׁש ל בּ מערבוֹ  היתה וחלּ וֹ ן נימא. כּ מלא הּמ זבּ ח מן 
וּ מבדּ ליןְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חּט את ּפ סוּ לי נוֹ תנין ׁש בּ ּה  נקראת. היתה וּ רבוּ בה אּמ ה על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאּמ ה

ה$רפה: לבית ותצא צוּ רתּה  ׁש ּת עבר עד ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהעוֹ ף

עליוטו. ׁש נּ וֹ תנין ׁש יׁש  ׁש ל אחד הכּ בׁש  בּ מערב היוּ  ׁש לחנוֹ ת 
ְֵוּ ׁש ניְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ה!רת: כּ לי עליו ׁש נּ וֹ תנין כּ סף ׁש ל ואחד האיברים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאת

שפועו[יג] באורך הכבש]והיה [של

השטח אורך אבל אמות, ושתים שלשים
בלבד, אמות שלשים בארץ תופס שהוא

צורתו וזו
ציור) ורחבו(ראה

עשרה שש

כמו אמות
אם שהזכיר,

תתאר בשלימות בלבך לתארו תרצה
ויהיה המזבח, לדרום בעזרה אותו
הצפון מן בעזרה תופס שהוא המקום
המזרח מן אבל אמות, שלושים לדרום
וכאשר אמות, עשרה שש רק למערב
עד בארץ הדבק מקצהו חוט תמתח
יהיה המזבח קרנות שכנגד ראשו
שכבר לי ונראה אמות, ושתים שלשים

שצריך ממה יותר הדברים בו .עאהרביתי

בשבילמשנה: הכבש גבי על מלח ובוזקין
"בוזקין", הרמב"ם: פירוש יחליק. שלא

מן והוא וזורקין יד)מפזרין א, (יחזקאל

הבשר שמנונית מחמת עליו יחליק שלא יחליק", "שלא פעם. אחרי פעם מידו דבר שמזרק כמי שהוא כלומר הבזק", "כמראה
תמיד במסכת במקומו שיתבאר כמו הכבש גבי על הבשר את גודשין שהיו לפי שם .עגעבהזב

האיבריםובשלשה מולחין הכבש גבי ועל . . המלח נותנין היו .עהעדמקומות

בתלמוד[יד] ואמרועואמרו נימה". כמלוא המזבח מן ומובדלין ולסובב ליסוד פונין שבהן הכבש מן יוצאין קטנים כבשים "שני
בתוספתא אמרו העוף, חטאת פסולי משליכין שבה גומה הכבש בעצם היתה הכבש, מערב לומר רוצה למערבו" היתה "ורבובה

שתעבורעזזבחים עד העוף חטאת פסולי זורקין ששם נקראת היתה ורבובה אמה על אמה כבש של במערבו שם היתה "חלון
השריפה" לבית ותצא .עחצורתה

היסוד.[יג] על אמה ממנו ראויופורח שהיסוד המקום על פורח הכבש שראש פי'
סט.להיות

צורתה.[יד] הבשרשתעבור רטיבת שתעבור ע.פי'

òביאורñ
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מזבח.[יג] של לדרומו בנוי היה ושתיםוכבש שלשים ארכו
שלשים מזבח של לדרומו הי' וכבש אמה. ט''ז רחב על אמה

עשרה שש רוחב על מ"ג).ושתים פ"ג (מדות

המזבח. מצד אמה שלשים בארץ אוכל אמהוהיה ממנה ופורח
ששים והמזבח הכבש התם תנן הסובב. על ואמה היסוד על
היסוד על אמה פורח נמצא הוו וארבעה שיתין הני ושתים

הסובב על ב).ואמה סב, (זבחים

האיברים לתן כדי למזבח הכבש בין מפסיק היה מעט ואויר
בזריקה. יוסילמזבח ר' את לקוניא בן יוסי בן שמעון ר' שאל

ואתה לו אמר למזבח, כבש בין יש אויר יוחי בן ר"ש הי' אומר
והדם הבשר עולותיך ועשית נאמר כבר והלא כן אומר אתה אי

בזריקה בשר אף בזריקה דם עיי"ש).מה ב סב, (זבחים

יוצאין[יד] קטנים כבשים ושני כו'. קטנים כבשים ושני
כמלא המזבח מן ומובדלין ולסובב ליסוד פונין שבהן ממנו

ב).נימא סב, (זבחים

היתה ורבובה אמה על אמה כבש של במערבו היתה וחלון
צורתהנקראת. שתעבר עד העוף חטאת פסולי נותנין שבה

נותנין היו ששם במערבו היתה ורבובה השרפה. לבית ותצא
העוף חטאת מ"ג).פסולי פ"ג בן(מדות יוחנן בר' ישמעאל ר'

היתה ורבובה כבש של למערבו שם היתה חלון אומר ברוקא
צורתה שתעובר העוף חטאת פסולי זורקים ששם נקראת

השריפה לבית ב).ותצא פ"ז, זבחים שם(תוספתא היתה חלון
ששם נקראת היתה רבובה אמה על אמה כבש של למערבו
השריפה לבית ותצא צורתה תעובר העוף חטאת נותנין

ד). פ"ד, תמורה (תוספתא

שנותנין[טו] שיש של אחד הכבש במערב היו שלחנות ושני
השרת. כלי עליו שנותנין כסף של ואחד האיברים את עליו
הכבש במערב ושנים . . במקדש היו שולחנות עשר שלשה
את נותנין שיש של על כסף, של ואחד שיש של אחד

שרת כלי כסף של ועל מ"ד).האיברים פ"ו (שקלים

רש"י.ע.כס"מ.סט. א לד, שם.עא.פסחים לרמב"ם פ"ד.עב.פיה"מ ה"ג.עג.סוף פ"ו ומוספין תמידין בהל' וכ"ה מי"ד. פ"י עירובין פיה"מ
ה"ב.עד. פ"ו מנחות תוספתא א. כב, הי"ג.עה.מנחות פ"ה מזבח איסורי ב.עו.הל' סב, ב.עז.זבחים מ"ג.עח.פ"ז, פ"ג מדות לרמב"ם פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ב הבחירה בית טז-יחהלכות רמב"ם לקוטי כב

עוֹ שׂ יןטז. ואין עּמ וּ ד כּ מין אטוּ ם כּ לּ וֹ  אוֹ תוֹ  בּ וֹ נין הּמ זבּ ח 
ְְִִִֵֶַַכּ ׁש בּ וֹ ניןְְִִֵַָ
סיד וּ מביא וּ קטנּ וֹ ת גּ דוֹ לוֹ ת ׁש למוֹ ת אבנים מביא אלּ א כּ לל. חלל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָבּ וֹ 
ועוֹ לה. וּ בוֹ נה כּ מדּ תוֹ  גּ דוֹ ל מלבּ ן �לתוֹ  �וׁש וֹ פ וּ ממחה וקוּ ניא ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוזפת

בּ  אבן אוֹ  עץ ׁש ל גּ וּ ף הבּ נין �בּ תוֹ  כּ מדּ תונוֹ תן מזרחית דּ רוֹ מית קרן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הגּ וּ פים ויסיר הבּ נין ׁש יּ ׁש לים עד וקרן קרן כּ ל �בּ תוֹ  נוֹ תן וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהיסוֹ ד.
וי!ארוּ  יסוֹ ד בּ לא מזרחית דּ רוֹ מית קרן ׁש ּת !אר כּ די הבּ נין �ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁש בּ תוֹ 

חלוּ לין: ְֲִַָהקּ רנוֹ ת

ׁש איןיז. מזבּ ח וכל מעכּ בין. ורבּ וּ עוֹ  ויסוֹ דוֹ  מזבּ ח ׁש ל קרנוֹ ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָארבּ ע
אבל מעכּ בין. ׁש ארבּ עּת ן ּפ סוּ ל הוּ א הרי ורבּ וּ ע וכבׁש  יסוֹ ד קרן ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלוֹ 
יפחת ׁש לּ א והוּ א מעכּ בין. אינן קוֹ מתוֹ  וּ מדּ ת רחבּ וֹ  וּ מדּ ת ארכּ וֹ  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמדּ ת
ׁש ל הּמ ערכה מקוֹ ם כּ ׁש עוּ ר אּמ וֹ ת ׁש לׁש  בּ רוּ ם אּמ ה על ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹמאּמ ה

מדבּ ר: ְְִִַָמזבּ ח

בּ נּ ׁש אריח. יהיה ׁש לּ א והוּ א כּ ׁש ר מּט פח ּפ חוֹ ת ּפ סוּ ל טפח מבּ נינוֹ  נפגּ ם אם מבּ נינוֹ  ׁש נּ פגּ ם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמזבּ ח
ּפ גוּ מה: ְֶֶָאבן

שהמזבח[טז] לדעת צריך שאתה וממה
שעשה אותו כמו חלל לו היה לא הבנוי
כפי אטום כולו הוא אלא רבינו, משה

אמרו בנינו, בתיאור "כיצדעטשבארו
שלשים מלבן מביא המזבח את בונין
אמה, וגבהו ושתים שלשים על ושתים
גדולות מפולמות אבנים חלקי ומביא
וממחה קוניא וזפת סיד ומביא וקטנות,
שלשים מלבן ומביא יסוד, הוא וזה ושופך
ומביא אמות חמש גבהו שלשים על
מלבן ומביא סובב, הוא וזה וכו' אבנים
וגבהו ושמונה עשרים על ושמונה עשרים
וממחה וכו' אבנים ומביא אמות שלש
ומביא המערכה, מקום הוא וזה ושופך
הוא וזה אמה וגבהו אמה על אמה מלבן

וקרן" קרן לכל וכן הקרנות, .פמקום

אברוקונייא.[טז] קרשיםמלבן..פאניתוך מארבע עשוי מרובע, .פבדפוס
פגומה.[יח] אבן . . יהיה בסידשלא כשנפגם היינו פסול, טפח נפגם אם דכתב והא צפורן, חגירת בכדי נפסל אבן, נפגם דאם .פגפי'
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ואין[טז] עמוד כמין אטום כלו אותו בונין המזבח כשבונין
כלל. חלל בו וקטנותעושין גדולות שלמות אבנים מביא אלא

כמדתו גדול מלבן לתוך ושופך וממחה וקוניא וזפת סיד ומביא
מלבן מביאין המזבח את בונין כיצד לוי דתני ת"ש ועולה. ובונה
ומביא אמה וגובהו ושתים שלשים על ושתים שלשים שהוא
וקוניא סיד ומביא קטנות בין גדולות בין מפולמות אבנים חלוקי

וכו' יסוד מקום הוא וזה ושופך וממחה א).וזפת נד, (זבחים

מזרחית דרומית בקרן אבן או עץ של גוף הבנין בתוך ונותן
היסוד. הבניןכמדת שישלים עד וקרן קרן כל בתוך נותן וכן

מזרחית דרומית קרן שתשאר כדי הבנין שבתוך הגופים ויסיר
אבנים לי' דגייז תימא וכי חלולין. הקרנות וישארו יסוד בלא
תימא לא דאי ליי, ושקיל מתותי' מידי דמחית כתיב, שלמות
דכתיב היו חלולות קרנות של אבנים כהנא רב דאמר הא הכי
אמר שלמות אבנים נמי הכא המזבח כזויות כמזרק ומלאי
מידי דמחית ה"נ לי', ושקיל מתותי מידי דמחית אלא רחמנא,

לי' ושקיל א-ב).מתותי' נד, (זבחים

מעכבין.[יז] ורבועו ויסודו מזבח של קרנות וכבשארבע קרן

מעכבין וריבוע ו).ויסוד פ"ו, מנחות תוספתא א. סב, וכל(זבחים
שארבעתן פסול הוא הרי ורבוע וכבש יסוד קרן לו שאין מזבח
פסול וריבוע ויסוד וכבש קרן לו שאין מזבח שכל מעכבין.

א). מט, סוכה שם. (זבחים

מעכבין אין רחבו ומדת ארכו מדת אבל כו'. ארכו מדת אבל
שם). שלש(זבחים ברום אמה על מאמה יפחת שלא והוא

ובלבד מני א"ר מדבר. מזבח של המערכה מקום כשעור אמות
אמה, יוסף רב אמר וכמה משה, שעשה ממזבח יפחתנו שלא
יהי' רבוע רוחב אמות וחמש ארך אמות חמש עלי' מחכו

מר קאמר מערכה מקום דלמא אביי לי' אמר (זבחיםהמזבח,

עיי"ש) אמהשם, על אמה אלא המערכה מקום הי' שלא ,
ה"ד). פ"ו שקלים (ירושלמי

פחות[יח] פסול טפח מבנינו נפגם אם מבנינו שנפגם מזבח
פגומה. אבן בנשאר יהיה שלא והוא כשר וכמהמטפח

פגימת כמה מיתיבי צפורן בה שתחגור כדי המזבח פגימות
אומר יעקב בן ר"א טפח אומר יוחאי בר שמעון ר' המזבח

באבנא הא בסידא הא קשיא לא א).כזית יח, (חולין

א.עט. נד, מ"א.פ.זבחים שם כס"מ.פג.כס"מ.פב.כס"מ.פא.פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ג הבחירה בית רמב"םיח-בהלכות כגלקוטי

שלישי פרק

כּ פּת וֹ ריםא. וּ ׁש ני גּ ביעים וארבּ עה בּ ּת וֹ רה. צוּ רתּה  מפרׁש ת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמ נּ וֹ רה
ׁש נּ אמר הּמ נוֹ רה בּ קנה היוּ  ּפ רחים לד)וּ ׁש ני כה, כ)(תרומה לז, (ויקהל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ּפ רח ועוֹ ד וּ פרחיה". כּ פּת ריה מׁש קּ דים גבעים ארבּ עה 
ְְְְִִַַָָָֹ"וּ בּמ נרהְְְִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁש נּ אמר מנוֹ רה ׁש ל לירכּה  �סמוּ  היה ד)ׁש ליׁש י ח, ירכּה (בהעלותך "עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפ רחּה ": ְִַָעד

בּ קנהב. היוּ  אחרים כּ פּת וֹ רים וּ ׁש לׁש ה לּה . היוּ  רגלים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוׁש לׁש 
מצּ ד וּ ׁש לׁש ה זה מצּ ד ׁש לׁש ה הקּ נים. ׁש ׁש ת יוֹ צאים ׁש ּמ הן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּמ נוֹ רה
והכּ ל ופרח. וכפּת וֹ ר גּ ביעים ׁש לׁש ה מהן וקנה קנה וּ בכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה.

בּ עשׂ יּ תן: ׁש קדים כּ מוֹ  
ְמׁש קּ דיםְְֲִִִֵַָָָ

שלישי פרק
ארבעה[א] בו היו עצמו המנורה עמוד

פרחים, ושלשה כפתורים ושני גביעים
התורה לד)ולשון כה, "ובמנורה(תרומה

כפתריה משקדים גביעים ארבעה
נתבאר הנה שנים, רבים ומיעוט ופרחיה",
פרחים, ושני כפתורים שני בה שיש
אמרו והוא לירכה סמוך השלישי והפרח

ד) ח, כלומר(בהעלותך פרחה" עד ירכה "עד
לו הסמוך והפרח ירך קראו אשר .גהכן

לה[ב] רגלים[-להמנורה]והיה .דשלש

בתורהומה לד)שנאמר לג כה, (תרומה

והיא שקדים, עשויה פירושו "משוקדים"
שהם הנחשת אומני אצל ידועה אומנות
שייעשה עד המתכת על בקורנס מכים
ידועה מלאכה וזו שקדים, שקדים כולו

לתארה צורך .השאין המנורה.[א] מעלהבקנה כלפי זקוף העולה האמצעי בקנה מעשהמשוקדים..אפי' פי'
שקדים .בציור
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שנאמר[א] מנורה של לירכה סמוך היה שלישי פרח ועוד
ד) ח, ירכה(במדבר עד כתיב שלמן רב אמר פרחה. עד ירכה עד

היא מקשה פרחה עיי"ש).עד א כט, (מנחות

לה.[ב] היו רגלים שהמנורהושלש רגלים שלש ואותן
בסיס שמן עליהן מס'עומדת טהרות סדר על הגאונים (פירוש

מ"ז). פי"א כלים

משקדים. איןוהכל בתורה מקראות חמש אומר יהודה בן איסי
וקם ארור מחר משוקדים שאת הכרע א-ב)להן נב, כמו(יומא ,

שקדים כדמות משקדים כי הגאון אמר בעשיתן. (אבןשקדים

לג). כה, תרומה עזרא

הרבי ביאורי
ה"ב פ"ג

משוקדים הכל טעם

ופרחים,לאחרי כפתורים הגביעים מספר מפרט שהרמב"ם
"והכל מסיים: הקנים", "ששת של והן המנורה" "קנה של הן

בעשייתן". שקדים כמו משקדים

קורקוס)המפרשיםפירשו ר"י בשם בברייתא(כס"מ שמקורו ,
ואילך) סע"א נב, להם(יומא ש"אין כתובים חמשה שמפרט

הכתוב הוא מהם ואחד לד)הכרע", כה, "ובמנורה(תרומה
מנורה" של גביעים(רש"י)("גופה ארבעה האמצעי) קנה -

"משוקדים" אם להם ונסתפק ופרחי'", כפתורי' משוקדים
ופרחי'". "כפתורי' על או ה"גביעים" על קאי בהכתוב

משוקדים". ש"הכל הרמב"ם פסק הספק ומחמת

הנ"ל,אך ספק מחמת ולא משוקדים, להיות צריכים הגביעים
הכתוב דיבר מלא מקרא לג)רק גביעים(שם "שלשה

הקנים". לששת כן גו' משוקדים

בכפתוריםתמה רק הוא ברייתא דספק למלך, המשנה
הנ"ל כתוב שהרי המנורה, של האמצעי שבקנה ופרחים
כלל ציווי אין אבל המנורה, של האמצעי קנה ע"ד רק מדבר

להיות צריכים הקנים שבששת ופרחים שהכפתורים
גם - משוקדים" ש"הכל הרמב"ם פסק ולמה משוקדים,
להיות צריכים הקנים שבששת ופרחים הכפתורים

משוקדים?

א)ויובן ביותר: תמוהה הברייתא כללות דלכאורה בהקדים,
איך לספק שיגרום באופן דין יאמר שהתורה לומר יתכן דאיך
שעשה במנורה הספק ביררו לא מדוע ב) למעשה? להתנהג

משה?

משוקדים"משאלות "הכל היו משה שבמנורת מוכרח, אלו
(מטעם הדין שזהו מצד רק) לחומרא, ספיקא מחמת (ולא

לקמן). המבואר

בדין,ופירוש ספק שהוא אינו בברייתא, הכרע" לו "אין
קאי משוקדים מילת אם הכתובים, בפירוש הוא הספק אלא
"הכל היתה המנורה בפועל אבל למטה, או למעלה

משוקדים".

תוצאהונמצא, אינה משוקדים" "הכל הרמב"ם שפסק
ברורה. הלכה הוא אלא הזמנים, מן בזמן שנולד מספק
כנ"ל. - משוקדים" "הכל לומר שמכריח מהברייתא ומקורו

וקנה.א. רד"ה לא כה, מצויירים.ב.תרומה דפירש לג) כה, (בתרומה כרש"י ודלא מ"ז. פ"ג מנחות מ"ז.ג.פיה"מ פ"ג מנחות שם.ד.פיה"מ
שם.ה.
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ג הבחירה בית ג-והלכות רמב"ם לקוטי כד

והכּ פּת וֹ ריםג. ּת ׁש עה. והּפ רחים ועשׂ רים. ׁש נים הגּ ביעים כּ ל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָנמצאוּ 
ה!נים מן אחד חסר ואפלּ וּ  זה את זה מעכּ בין וכלּ ן עשׂ ר. 
ְַַָָאחדְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

כּ לּ ן: את מעכּ ב 
ְְְִֵֶַַָוארבּ עיםָ

מּת כוֹ תד. מיני ׁש אר אבל זהב. בּ ׁש עשׂ אוּ ה אמוּ רים דּ ברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָבּ ּמ ה
זהב הבּ אה מנוֹ רה וכן וּ פרחים. כּ פּת וֹ רים גּ ביעים בּ ּה  עוֹ שׂ ין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָאין
על מקּפ ידין אין מּת כוֹ ת מיני ׁש אר וׁש ל העׁש תוֹ ת. מן מקׁש ה כּ לּ ּה  ותהיה נרוֹ תיה עם כּ כּ ר כּ לּ ּה  
ְִֶּת היהְְִִִֵֶֶָָָ
ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

כּ ׁש רה: חלוּ לה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁש קלּה .

מּת כוֹ ת:ה. מיני ׁש אר ׁש ל ׁש היתה בּ ין זהב ׁש ל ׁש היתה בּ ין הגּ רוּ טאוֹ ת מן לעוֹ לם אוֹ תּה  עוֹ שׂ ין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָואין

בּ ּמ נוֹ רהו. נאמר ׁש הרי הכּ כּ ר מכּ לל אינן ה!מן וּ כלי והּמ חּת וֹ ת לא)הּמ לקחים כה, יז)(תרומה לז, "זהב(בהעלותך ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
קבוּ עין ׁש הנּ רוֹ ת מּפ ני טהוֹ ר זהב נרוֹ תיה נאמר ולא טהוֹ ר. זהב וּ מחּת תיה וּ מלקחיה ואמר וחזר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹטהוֹ ר"

הכּ כּ ר: מכּ לל והם ְְְִִֵַַַָָבּ ּמ נוֹ רה

זה[ג] מציור לך נתבאר כבר שמניןטוכן
הפרחים ומנין ושנים, עשרים הגביעים
אמרו עשר, אחד הכפתורים ומנין יתשעה,
אחד כפתורים ושתים עשרים "גביעים
זה", את זה מעכבין תשעה פרחים עשר

ופרחיםיאואמרו כפתורים "גביעים
זה" את זה .יבמעכבין

העשתות.[ד] שלימהמן חתיכה מן חלולה..ופי' היתה חתיחותואם מכמה נעשה אלא מקשה, שאינו חתיכותגרוטאות.[ה].זר"ל היינו
אחת מחתיכה מקשה ולא מתכת, השמן.המלקחים.[ו].חשל מתוך התפילה את בהם שלוקחים צבתים, שלוקחיןהמחתות.הם כפות הם

שבנר האפר את .יגבהן

òביאורñ

מקומות מראי

ועשרים.[ג] שנים הגביעים כל תשעה.נמצאו והפרחים
כפתורים ושנים עשרים גביעין ונמצאו עשר. אחד והכפתורים

תשעה פרחים עשר ב)אחד כח, (מנחות

וארבעים השנים מן אחד חסר ואפלו זה את זה מעכבין וכלן
כלן. את כפתוריםמעכב זה את זה מעכבין גביעים תשעה

זה את זה מעכבין ופרחים כפתורים גביעים זה את זה מעכבין
שם) זה(מנחות את זה מעכבין ופרחי' כפתורי' (תוספתאגביעי'

ו). פ"ו, מנחות

זהב.[ד] בשעשאוה אמורים דברים מיניבמה שאר אבל
גביעי' ופרחים. כפתורים גביעים בה עושין אין מתכות
אינה ופרחים כפתורים גביעים באה זהב באה ופרחי' כפתורי'

ופרחים כפתורים גביעים באה אינה זהב א).באה כח, (מנחות

כלה ותהיה נרותיה עם ככר כלה תהיה זהב הבאה מנורה וכן
העשתות. מן עלמקשה מקפידין אין מתכות מיני שאר ושל

מן באות ונרותי' מנורה כשרה. חלולה היתה ואם משקלה.
ב)הככר פח, הכלים(מנחות כל את אותה יעשה טהור זהב ככר

כיכר באה אינה זהב באה אינה ככר באה זהב באה (מנחותהאלה

א) הזהבכח, ומן העשת מן באה היתה מנורה רבנן (שם).תנו

אינה מקשה באה זהב באה זהב מקשה המנורה מעשה וזה
מקשה באה אינה זהב שם).באה (מנחות

הגרוטאות.[ה] מן לעולם אותה עושין מןואין עשאה
פסולה שם).הגרוטאות (מנחות

שהרי[ו] הככר מכלל אינן השמן וכלי והמחתות המלקחים
במנורה לא)נאמר כה, יז)(שמות לז, ואמר(שמות וחזר טהור זהב

טהור זהב נרותיה נאמר ולא טהור. זהב ומחתתיה ומלקחיה
מנורה תניא הככר. מכלל והם במנורה קבועין שהנרות מפני

הככר מן ומחתותי' מלקחי' ואין הככר מן באות (מנחותונרותי'

ב) שבאהפח, למנורה למדנו אותה יעשה טהור זהב ככר דתניא

הרבי ביאורי

המנורהוההסברה בצורת פרט אינו "משוקדים" דהנה, לזה,
להיות צריך כך כו' גביעים להיות שצריך (ע"ד
כמו משוקדים "והכל הרמב"ם כלשון אלא "משוקדים"),
נוי מצד המנורה, עשיית באופן דין - בעשייתן" שקדים
והיופי. הנוי בתכלית כו' הגביע צורת לעשות המנורה,

צריךמזה המנורה נוי שמצד מגלה שהתורה שמאחר מובן,
מקום אין - "משוקדים" של באופן המנורה עשיית להיות

קנה ובין ופרחים, כפתורים גביעים בין מנורה באותו לחלק
המנורה חלקי שכל הוא פשוט אלא בקנים, לששת האמצעי
גלתה שהתורה וזה "משוקדים". של באופן להיעשות צריכים
אין המנורה, של אחד בפרט רק משוקדים להיות שצריך
באה הכתוב אדרבה, אלא השאר, את לאפוקי בזה הכוונה
מקומות. בכמה כדמצינו הפרטים, שאר על זה מפרט ללמד

(jli`e 183 'r e"kg y"ewl t"r)

ה"י.ט.כס"מ.ח.כס"מ.ז.כס"מ.ו. לקמן הועתק ב.י.הציור כח, שם.יב.שם.יא.מנחות רש"י.יג.פיה"מ לח כה, תרומה

והגהות הערות ציונים



ג הבחירה בית רמב"םז-יהלכות כהלקוטי

מעכּ ביןז. נרוֹ תיה וׁש בעת זה. את זה מעכּ בין הּמ נוֹ רה קני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁש בעת
מּת כוֹ ת. מיני ׁש אר ׁש ל ׁש היתה בּ ין זהב ׁש ל ׁש היתה בּ ין זה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָזה

בּ קּ נים: קבוּ עים הנּ רוֹ ת ְְִִֵַַָָוכל

כּ לּ ןח. הּמ נוֹ רה מן היּ וֹ צאים הקּ נים בּ ׁש ׁש ת הקּ בוּ עים הנּ רוֹ ת ָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁש ׁש ת
כּ נגד ּפ ניו האמצעי הנּ ר וזה הּמ נוֹ רה קני ׁש על האמצעי לנּ ר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפ ניהם

מערבי: נר הנּ קרא והוּ א הקּ דׁש ים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹקדׁש 

קצר.ט. וׁש וּ ליהן רחב ׁש ּפ יהן אלכּ סנדּ ריאה לכוֹ סוֹ ת דּ וֹ מין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהגּ ביעים
ׁש �ני כּ ביצה מעט ארכּ ין ׁש הן כּ רוּ תיּ ים ּת ּפ וּ חים כּ מין ְְְִֵֵֶַָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַוהכּ פּת וֹ רים
קערה כּ מין ׁש הן העּמ וּ דים ּפ רחי כּ מוֹ  והּפ רחים כּ דּ ין. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָראׁש יה

לחוּ ץ: כּ פוּ לה ְְַָָָוּ שׂ פתּה 

ׁש לׁש הי. והּפ רח הרגלים טפח. עשׂ ר ׁש מוֹ נה היה הּמ נוֹ רה ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹגּ בּה 
וּ טפחים ופרח. כּ פּת וֹ ר גּ ביע ׁש בּ וֹ  וטפח חלק. טפחים וּ ׁש ני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָטפחים.

שבעת[ח] סדר אופן כאן לך אצייר ואני
לדרום הצפון בין היו היאך ,ידהנרות

לרמוז אפשר שיהא כדי נר אות ואכתוב
הפירוש בעת בקלות הטבתעליו סדר [של

צורתןהנרות], היא ציור)וזו :(ראה

לגבופיות אחד האמצעי כלפי הנרות כל
עליו הכתוב והנר בציור, שהוא כפי השני
זמן משך כבה לא אשר מערבי נר הוא ד'

שידוע כפי ונקראטומסויים האמצעי והוא ,
זה סדר ועל מערב, לצד שפיו מפני מערבי

באמרו יתעלה ב)רמז ח, מול(בהעלותך "אל
פיות שיהו כלומר וכו'", יאירו המנורה פני
פניו אשר האמצעי זה כלפי הנרות כל

טז.למערב

אלא[ט] אטום כוס כתבנית הוא והגביע
אמור תרצה ואם צרים, שלו שהשוליים

"אסטואנה" מלמעלהיזכחדוד שנחתך
נץ כתבנית ופרח העוף. ביצת לתבנית קרוב מעט מאורך אלא מדוייק עגולו שאין כדור תבנית הוא והכפתור הכן, כנגד מעט

.יחהשושן

אצייר[י] ואני טפחים, עשר שמונה בגבהה שיש בקבלה שבא אומר הציור ולפני בשלמותה, המנורה צורת כאן לצייר ראיתי
המטרה שאין כיון הציור, על להקל כדי זה כל עגול, חצי והפרח עגול, והכפתורים משולש, תבנית הגביעים זו בצורה עתה לך

האמצעי.[ח] לנר האמצעיפניהם נר כלפי מצודדות פיהן שלהם, הפתילות .יטפי'
מקוםכרותיים.[ט] כדין..כשם ראשיה ככדורששני עגולין העמודים..כאפי' פרחי כמו

בעמודים שמציירים .כבפרחים

òביאורñ

מקומות מראי

האלה הכלים כל את לומר תלמוד נרותי' לרבות מנין הככר מן
אותה לומר תלמוד ומחתותי' מלקחי' אף מרבה שאני יכול

נחמי' רבי שם).דברי (מנחות

המנורה[ז] קני שבעת כו'. מעכבין המנורה קני שבעת
זה את זה מעכבין נרותי' ושבעת זה את זה (מנחותמעכבין

מ"ז). מתכות.פ"ג שאר של שהיתה בין זהב של שהיתה בין
קנים באה אינה זהב באה אינה קנים באה זהב באה נמי ואימא

מיקרי פמוט א).ההוא כח, לא(מנחות בקנים. קבועים הנרות וכל
ממקומה זזה ב)היתה פח, נרות(מנחות דקביעי ב)., כב, (שבת

מן[ח] היוצאים הקנים בששת הקבועים הנרות ששת

המנורה. קני שעל האמצעי לנר פניהם כלן דתניאהמנורה
מצדדין שהיו מלמד הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל

אמצעי נר כלפי ב)פניהם צח, פניו(מנחות האמצעי הנר וזה ,
מול אל דתניא מערבי. נר הנקרא והוא הקדשים קדש כנגד

ונר מערבי נר כלפי פניהם שמצדד מלמד יאירו המנורה פני
משובח שאמצעי מכאן יוחנן רבי ואמר שכינה כלפי מערבי

ב). כא, (מגילה

אלכסנדריאה.[ט] לכוסות דומין הןהגביעים למה וגביעין
אלכסנדריים. כוסות כמין ב)דומין כח, (מנחות

כרותיים. תפוחים כמין דומיןוהכפתורים הן למה כפתורים
כרתיים תפוחי תפוח:כמין ערך הערוך (ובגרסת ב כח, (מנחות

א). סג, שם וראה הברתיים).

העמודים. פרחי כמו כמיןוהפרחים דומין הן למה פרחים
העמודין ב).פרחי כח, (מנחות

טפח,[י] עשר שמונה הי' המנורה גובה כו'. המנורה גבה
וטפח חלק, טפחים ושני טפחים, שלשה והפרח הרגלים
ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח כפתור גביע שבו

כלפניניד. תיקן שניה ובמהדורה צייר, וכן למערב מזרח בין היו המנורה שנרות הראב"ד כשיטת פירש ב.טו.ו.במהדו"ק פו, מנחות ב. כב, שבת
מ"ט.טז. פ"ג תמיד תיבתיז.פיה"מ על מ"ו פ"ג בכלים קאפח ר"י (הערת מעלה כלפי וצר והולך מלמטה רחב עגול, קאפח): (ר"י המתרגם הערת

שם.יח."האסטואנה"). מנחות מצדד.יט.פיה"מ רד"ה ב צח, כד.כא.כס"מ.כ.מנחות רד"ה א סד, פרחי.כב.בחולין רד"ה ב כח, מנחות

והגהות הערות ציונים



ג הבחירה בית י-יבהלכות רמב"ם לקוטי כו

�היל ואחד �היל אחד מּמ נּ וּ  יוֹ צאין קנים וּ ׁש ני כּ פּת וֹ ר וטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחלק.
וּ ׁש ני כּ פּת וֹ ר וטפח חלק. וטפח הּמ נוֹ רה. גּ בּה  כּ נגד ועוֹ לין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונמׁש כים
כּ נגד ועוֹ לין ונמׁש כין �היל ואחד �היל אחד מּמ נּ וּ  יוֹ צאים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָקנים
מּמ נּ וּ  יוֹ צאים קנים וּ ׁש ני כּ פּת וֹ ר וטפח חלק. וטפח הּמ נוֹ רה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹגּ בּה 

ועוֹ ל ונמׁש כין �היל ואחד �היל וּ טפחיםאחד הּמ נוֹ רה. גּ בּה  כּ נגד ין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ופרח כּ פּת וֹ ר גּ ביעים ׁש לׁש ה ׁש בּ הן טפחים ׁש לׁש ה נׁש ּת יּ רוּ  :לדחלק. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עוֹ מדיא. כּ הן ׁש עליה מעלוֹ ת ׁש לׁש  וּ בּה  הּמ נוֹ רה לפני היתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹואבן
וּ מחּת וֹ תיה וּ מלקחיה ׁש מנּה  כּ לי עליה וּ מנּ יח הנּ רוֹ ת את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוּ מיטיב

הטבה: ְֲִַָָבּ ׁש עת

והיהיב. טפחים. ׁש !ה ורחבּ וֹ  טפח עשׂ ר ׁש נים ארכּ וֹ  היה 
ַה!לחןְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָ
הכּ לים כּ ל ׁש אר וכן הבּ ית. לרחב ורחבּ וֹ  הבּ ית �לאר ארכּ וֹ  
מנּ חְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הגביע תבנית ממנו שתדע זה בציור
אלא איתו, לך בארתי שכבר כיון בדקדוק
והכפתורים הגביעים מנין ידיעת בו הכוונה
שהיה מה ושעורי ומקומותם והפרחים
והמקומות כלום, בו שאין המנורה בקנה
וכללותה והפרחים, הכפתורים בהם שהיו

זה כל צורת וזו היתה בעמ'היאך ציור (ראה

.הבא)

וכן בשעורם שוים כולם שהכפתורים ודע
ואמרו הפרחים, וכן שוים, כולם הגביעים

גבהה שמונהכגבשעור מנורה של "גובהה
שלשה, והפרח הרגלים טפח, עשר
כפתור גביע שבו וטפח חלק, וטפחים
ושני כפתור וטפח חלק, וטפחים ופרח,
אילך ואחד אילך אחד ממנו יוצאין קנים
מנורה, של גובהה כנגד ועולין ונמשכין
יוצאין קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפח
ונמשכין אילך ואחד אילך אחד ממנו
חלק, וטפח מנורה, של גובהה כנגד ועולין

שם נשתיירו חלק, וטפחים מנורה של גובהה כנגד ועולין ונמשכין אילך ואחד אילך אחד ממנו יוצאין קנים ושני כפתור וטפח
הזה הלשון כל לך יובן שציירנו וממה ופרחים", כפתורים גביעים שבהן טפחים .כדשלשה

דמנחות[יא] בשלישי בארנו להתרומםכהוכבר צריך ולפיכך בשוה, האדם כגובה שהיא נמצא טפח, עשר שמונה המנורה שגובה
שהזכיר כמו ולהדליקן הנרות את להתקין יוכל כך ואחר הארץ .כומעל

המנורההכוז לפני המונחת שבאבן שניה מעלה על מניחו המנורה דיון בו .כחכזשיש

שהשלחן[יב] בתורה י)מפורש לז, אומר(ויקהל מאיר ור' טפחים. חמשה בת כלים אמת אומר יהודה ר' רחבו". ואמה ארכו "אמתים
שהם והיסוד והסובב החיצון המזבח וקרן הזהב ממזבח חוץ טפחים ששה בת היא הרי חכמים בדברי או בתורה האמורה אמה כל

מדות בשלישי שנבאר כמו חמשה מאירכטבת כר' והלכה החלהל. רוחב שאמר כפי השלחן על הלחם הנחת נשים כאשר ולכן .
שיהא כדי השנים גבי על שנים נותן כן ואחר שאמר, כמו קצוותיהן כפילת אחרי חלות שתי השלחן במלוא יהיה הרי השלחן לאורך

אמרו והוא השניה, גבי על אחת סדר בכל שש סדרים שני החלות עשרה ו)משתים כד, המערכת"(אמור שש מערכות .לא"שתים

הנרות.[יא] את הטבתםומיטב היא הנרות, .לבהדלקת
הבית.[יב] למערבלאורך מזרח בין .לגהיינו

òביאורñ
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ועולין ונמשכין הילך ואחד הילך אחד ממנו יוצאין קנים
קנים ושני כפתור וטפח חלק וטפח המנורה גובה כנגד
כנגד ועולין ונמשכין הילך ואחד הילך אחד ממנו יוצאין
יוצאין קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפח המנורה גובה

גובהממנ כנגד ועולין ונמשכין הילך ואחד הילך אחד ו
שלשה שבהן טפחים שלשה נשתיירו חלק וטפחיים המנורה

ופרח כפתור ב).גביעים כח, (מנחות

המנורה[יא] לפני היתה ואבן כו'. המנורה לפני היתה ואבן
הנרות את ומטיב עומד כהן שעלי' מעלות שלש (תמידובה

מ"ט) בשעתפ"ג ומחתותיה ומלקחיה שמנה כלי עליה ומניח ,

שני' מעלה על הכוז את הניח שם).הטבה. (תמיד

טפחים.[יב] ששה ורחבו טפח עשר שנים ארכו היה השלחן
ששה ורחבו עשר שנים ארכו השלחן אומר מאיר (מנחותר'

במשנה). א יוחנןצו, דר' ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי א. צח, שם [וראה

כר"מ]. הבית.פסק לרחב ורחבו הבית לארך ארכו מנח והיה
ורחבן בית של לארכו ארכן שבמקדש הכלים כל שאר וכן
רבנן תנו הבית. לרחב ארכו שהיה הארון מן חוץ הבית לרחב
שארכו מארון חוץ בית של לארכו ארכן שבמקדש הכלים כל

בית של א).לרחבו צח, (מנחות

ב.כג. כח, שם.כד.מנחות מנחות מ"ט.כו.מ"ז.כה.פיה"מ פ"ג תמיד מ"ט.כז.פיה"מ פ"ג מ"א.כח.תמיד פ"ו תמיד מ"א.כט.פיה"מ
א.ל. צז, מ"ה.לא.מנחות פי"א מנחות הי"ב.לב.פיה"מ פ"ג ומוספין תמידין רש"י.לג.הל' א צז, שבהןלד.מנחות טפחים שלשה נשתיירו

כח). בעמ' ציור (ראה צורתה היא וזו נוסף: בכ"י ופרח. כפתור גביעים שלשה

והגהות הערות ציונים



כזהלכות בית הבחירה



ציור זה שייך להלכה י

הלכות בית הבחירה כח



ג הבחירה בית רמב"םיב-יגהלכות כטלקוטי

הבּ ית לרחב ורחבּ ן בּ ית ׁש ל לארכּ וֹ  ארכּ ן הארוֹ ןנגׁש בּ ּמ קדּ ׁש  מן חוּ ץ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמ נוֹ רה נרוֹ ת וכן הבּ ית. לרחב ארכּ וֹ  בּ יןנדׁש היה הבּ ית רחב כּ נגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הדּ רוֹ ם: וּ בין ֵַַָָהצּ פוֹ ן

ׁש היוּ יג. בּ ראׁש יהן מפצּ לין ל�לחן היוּ  זהב ׁש ל סניפין ְִֵֶֶָָָ�ְְָ�ְְִִֶַַָָָָָארבּ עה

מןוכל חוץ הבית לאורך ארכן הכלים
הבית לרוחב שארכו והיתהלההארון
כך הקדשים בקדש ציור)הנחתו :(ראה

הזה הציור ומן
לך יתבאר
השלחן מקום
ומזבח והמנורה
היו היכן הזהב
והיאך בהיכל,
מן כריחוקו הדרום מן וריחוקו המנורה, השולחן מן יוצא הזהב ושמזבח מהן, אחד כל הנחת היתה

...........................................................................................................................................................לזלוהצפון
במקומן.משנה: אלו ומניח השאר את מדשן דולקות, נרות שתי ומצא נכנס המנורה בדשון שזכה מי

נתבאר כבר הרמב"ם: פירוש השאר. את מדשן כך ואחר הדלוקין מן ומדליקן מדשנן שכבו, מצאן
יומא היהלחבגמרא לא הפתילות והחלפת מהן שנכבה מה והבערת הנרות נקוי והוא הנרות שהטבת

ואחר אחרת, עבודה עושה כך ואחר נרות חמש שמטיב הוא הסדר אלא אחד, בעת הנרות לשבעת
הצפון בין היו היאך הנרות שבעת סדר אופן כאן לך אצייר ואני הנשארות. הנרות שתי ומטיב חוזר כך

צורתןלטלדרום היא וזו הפירוש, בעת בקלות עליו לרמוז אפשר שיהא כדי נר אות ואכתוב ציור, (ראה

כה) עמ' לעיל שידוע- כפי מסויים זמן משך כבה לא אשר מערבי נר הוא ד' עליו הכתוב והנר והואמ. ,
ז עליהן שכתוב הנרות שני מצא אם הנרות את להטיב נכנס הוא כאשר כי אמר מערב. לצד שפיו מפני מערבי ונקרא האמצעי
מצאם ואם שהניח, הנרות שתי ומטיב וחוזר שיעשה עבודה יעשה כך ואחר שאמרנו, כמו הנרות חמש ומטיב מניחם דולקים ו

ז ו עליהם שכתוב הדרומיים השנים ומניח ה ד ג ב א עליהם שכתוב הנרות חמשת מטיב זה הרי העבודהמאכבוים שיעשה עד
השאר" את מדשן כך "ואחר אמרו וזהו להטיבן ויחזור .מבשיעשה

היהמשנה: שממנו דולק, המערבי את ומניח המזרחי את מדשן דולקין, מערבין נרות שתי ומצא נכנס המנורה, בדשון שזכה מי
היא מערבין", נרות "שתי אמרו הרמב"ם: פירוש העולה. ממזבח ומדליקו מדשנו שכבה, מצאו הערבים. בין המנורה את מדליק

זו כצורה השביעי מערבי ונר חברו לגב אחד סדורין למערב המזרח בין היו הנרות שבעת כי שסובר מי ציור)דעת :(ראה
זה לשון בנוי הדחויה זו סברא פי ועל הלכה, השלישימגואינה בפרק בארנו וכבר ויוצא,מד. נרות חמש מטיב שהוא

זה תנא אומר ולכן הנשארות, נרות שתי ומטיב חוזר כך לאחרונה,מהואחר משייך אשר הם ו ז עליהן שכתוב הנרות שתי כי
אשר והם שיחזור עד המערביים הנרות שתי ומניח להם הסמוכים נרות שלש ומטיב מדליקן הוא הרי כבוים מצאם ואם

ואם ב, א עליהם כשחזמוכתוב עתה המזרחימצא והוא ב עליו שכתוב האחד את מטיב הוא הרי דלוקין אלו נרות שתי ר
בכך מתקנו אלא שנית ומדליקו מכבהו שאינו כלומר שהוא כמות א עליו שכתוב אותו ומניח א, עליו הכתוב לשני ביחס

סברתו כפי א עליו שכתוב והוא המערבי מן כי בכך, וכיוצא השמן על ומוסיף הפתילה את הנרותמזשמוציא שאר מדליק
הנרות, משאר מנר לא העולה ממזבח ומדליקו פתילה בו ונותן אותו מנקה אז מערבי נר כבה שכבר מצא ואם הערבים, בין

סברתו לפי א עליו שכתוב והוא זה מערבי שנר מדליקיןמחלפי אין כבה אם והוא כבו, אם הנרות שאר מדליקין ממנו
העולה ממזבח אלא .מטאותו

זו[יג] כצורה מראשיהם" ציור)"מפוצלים .נ(ראה

הרבהסניפין.[יג] השלחן מן למעלה עד וגבוהים בארץ עומדין זהב, יתידות .נאכמין
ראשיםמפוצלין. לשני מלמעלה ומתפצל אחד היה מלמטה ראשו .נבפי'
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הדרום. ובין הצפון בין הבית רחב כנגד המנורה נרות מנורהוכן
מנחה הוה ודרום צפון ב)גופה צח, (מנחות

לשלחן[יג] היו זהב של סניפין ארבעה כו'. סניפין ארבעה

של המערכות שתי בהן סומכין שהיו מראשיהן מפוצלין
זה מסדר ושנים זה מסדר שנים הפנים מ"ו).לחם פי"א (מנחות

בתורה הנאמרים כט)והם כה, אלו(תרומה קשותיו וקשותיו.
א).סניפין צז, (מנחות

א.לה. צח, ומחקלו.מנחות לצפון מעט משוך היה בציור גם ב. לג, יומא א, צט מנחות וכ"ה כלפנינו, ותוקן ונמחק צפון" לצד מעט "משוך במהדו"ק
באמצע. שיהא מ"ו.לז.ותיקן שם ב.לח.פיה"מ כלפנינו.לט.לג, ותיקן והמזרח" המערב "בין טו.מ.במהדו"ק הערה לעיל במהדו"קמא.נסמן

כלפנינו. ותוקן ב" א עליהם שכתוב המערביים השניים ומניח ג ד ה ו ז עליהם מ"ט.מב."שכתוב פ"ג תמיד הרמב"םמג.פיה"מ כתב הכתיבה בעת
כלפנינו. ותיקן זו" משנה זו).מד."נבנית (ממסכת כלפנינו.מה.מ"ט ותיקן שם" "ונתברר במקוםמו.במהדו"ק אם" כאן אמר "לפיכך במהדו"ק

כלפנינו. ותיקן ואם" ב א עליהם כתוב אשר כלפנינו.מז."והם ותיקן שבארנו" "כמו במהדו"ק.מח.במהדו"ק ליתא סברתו" תמידמט."לפי פיה"מ
מ"א. מ"ו.נ.פ"ו פי"א מנחות רש"י.נא.פיה"מ כט כה, מ"ו.נב.תרומה פי"א מנחות בפיה"מ הציור וע"פ כט. כה, תרומה הברמב"ם בן ר"א פירש

לא).נג. (ותו לאורך ארכן בכ"י: הבית. לרוחב ורחבן בית של לאורכו המערכה.נד.אורכן נרות וכן בכ"י: המנורה. נרות וכן

והגהות הערות ציונים



ג הבחירה בית יג-טוהלכות רמב"ם לקוטי ל

וּ ׁש נים זה. מּס דר ׁש נים הּפ נים. לחם ׁש ל הּמ ערכוֹ ת ׁש ּת י בּ הן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָסוֹ מכין
בּ ּת וֹ רה הנּ אמרים והם זה. כט)מּס דר כה, "וּ קשׂ וֹ תיו":(תרומה ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָ

חלוּ ליד. קנה כּ חצי מהן אחד כּ ל זהב ׁש ל קנים ועשׂ רים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוּ ׁש מוֹ נה
והם זה. לסדר עשׂ ר וארבּ עה זה לסדר עשׂ ר ארבּ עה לוֹ . ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיוּ 

כט)הנּ קראים כה, בּ הן(תרומה ׁש ּמ נּ יחין הבּ זיכין וּ ׁש ני "מנקּ יּ וֹ תיו". ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הנּ קראין הן הּמ ערכוֹ ת בּ צד ה�לחן על כט)הלּ בוֹ נה כה, (תרומה ְַַַָ	ְְְֲִִֵַַַַָָָ

הנּ קראים הם הּפ נים לחם בּ הם ׁש עוֹ שׂ ין והדּ פוּ סין (תרומה"כּ ּפ וֹ תיו". ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
כט) ְָָ"קערוֹ תיו":כה,

ׁש לטו. עצמוֹ  על הראׁש וֹ נה החלּ ה נוֹ תן קנים עשׂ ר הארבּ עה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָאלּ וּ 
וחלּ ה חלּ ה כּ ל בּ ין וכן קנים. ׁש לׁש ה וּ ׁש ניּ ה ראׁש וֹ נה בּ ין ונוֹ תן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ	ׁש לחן
על ׁש אין לפי בּ לבד קנים ׁש ני וחמיׁש ית ׁש �ית וּ בין קנים. ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁש לׁש ה

וּ מערכה: מערכה בּ כל עשׂ ר ארבּ עה נמצאוּ  אחרת. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָה��ית

שהוא[יג-יד] בתורה, ברור [-לחםודבר

שניהפנים] חלה כל חלות עשרה שתים
ששנהעשרונים סדרים. שני אותו ועורכין .

סדר בכל וביןנוחלות חלה גבי על חלה .
כדי זהב של קנים שלשה חלות שתי כל
כל וסומך בו. מנשבת הרוח שתהיה

קשוות בשתי .נחנזמערכה

בשלחן[יד] ה' כט)ואמר כה, "ועשית(תרומה
ואמרו ומנקיותיו", וכפותיו נטקערותיו

בזכין, אלו כפותיו דפוסין, אלו "קערותיו
אלו ומנקיותיו סניפין, אלו וקשותיו

.סקנים"

שםמשנה: אומר שאול שניאבא [-בין

שלהמערכות] לבונה בזכי שני נותנין היו
נאמר כבר והלא לו אמרו הפנים. לחם

ז) כד, זכה",(אמור לבונה המערכת על "ונתת
נאמר כבר והלא להם כ)אמר ב, (במדבר

הרמב"ם: פירוש מנשה". מטה "ועליו
מן כ)ולמד ב, מנשה"(במדבר מטה "ועליו

בלבונה אמרו כך ובקרבתו, בצדו שם)"עלסאשהוא שאול(אמור כאבא והלכה .סבבסמוך".

לבונהונותנין קומץ בו שיש כלי מערכה כל שנאמרסגבצד ז), כד, הנקרא(אמור הוא זה וכלי זכה". לבונה המערכת על "ונתתה
השולחן על שיניחום כדי לבזיכין היו ושוליים הבזיכין. בשני לבונה קומצי שני נמצאו .סהסדבזך.

שלשה[טו] עליה יהיה כך ואחר שקדם האופן כפי השלחן על האחת החלה נותן שאבאר, כפי סדר לכל עשר ארבעה שהם וזה
חלה ועליהם קנים שלשה כך ואחר שלישית, חלה ועליהם קנים שלשה כך ואחר שניה, חלה הקנים ועל הקנים מאותם קנים
שני ועל החמישית החלה על קנים שני כך ואחר חמישית, חלה ועליהם הרביעית החלה על קנים שלשה כך ואחר רביעית,

בלבד אחת חלה אלא עליהם שאין כיון לששית החמישית בין בלבד קנים שני ונותנים הששית, החלה .סזסוהקנים

שנאמרכל מרובעת מהן ג)חלה לה, רבים(ויקהל פנים לו שיהיו הפנים" חמשהסח"לחם ורחבה טפחים. עשרה מהן חלה כל אורך .
אצבעות שבע ורומה טפחיםסטטפחים. ששה ורחבו טפח עשר שנים אורכו והשולחן השולחןע. רוחב על החלה אורך נותן .

באמצע. רוח הקצוות שני בין וישאר ומכאן מכאן היוצא את וכופל מכאן. טפחים ושני מכאן טפחים שני יוצאת החלה נמצאת
חלות שש שנייה המערכה בצד עושה וכן חלות. שש שעורך עד חלה גבי על חלה מניח .עבעאוכן

מבפנים.[טז] . . שולחנות הבית.ושני הבית.לצד פתח הקדשעל פתח .עגאצל
òביאורñ

מקומות מראי
קנה[יד] כחצי מהן אחד כל זהב של קנים ועשרים ושמונה

לו. היו זה.חלול לסדר עשר וארבעה זה לסדר עשר ארבעה
לסדר עשר ארבעה חלול קנה כחצי קנים ושמונה ועשרים

זה לסדר עשר וארבעה מ"ו).זה פי"א הנקראים(מנחות והם
כט) כה, קנים(תרומה אלו ומנקיותיו א).מנקיותיו. צז, (מנחות

המערכות בצד השלחן על הלבונה בהן שמניחין הבזיכין ושני
הנקראין כט)הן כה, בהם(תרומה שעושין והדפוסין כפותיו.

הנקראים הם הפנים כט)לחם כה, קערותיו(תרומה קערותיו.
בזיכין אלו כפותיו דפוסין א).אלו צז, אומר(מנחות שאול אבא

הפנים לחם של לבונה בזיכי שני נותנין היו פי"אשם (מנחות

עיי"ש). מ"ה.

עצמו[טו] על הראשונה החלה נותן קנים עשר הארבעה אלו
קנים. שלשה ושניה ראשונה בין ונותן שלחן כלשל בין וכן

בלבד קנים שני וחמישית ששית ובין קנים. שלשה וחלה חלה
בכל עשר ארבעה נמצאו אחרת. הששית על שאין לפי
קנים שלשה שלשה צריכות חלות ארבעה ומערכה. מערכה
משאוי עלי' שאין לפי שנים אלא צריכה אינה העליונה
של טהרו על שמונחת לפי עיקר כל צריכה אינה התחתונה

א).שולחן צז, (מנחות

ה.נה. כד, שם.נו.אמור אמור תו"כ א. צח, מנחות ו. שם א.נז.אמור צז, מנחות ה"ב.נח.עיין פ"ה ומוספין תמידין שם.נט.הל' פיה"מס.מנחות
א.סא.שם. צז, מ"ה.סב.מנחות שם ו.סג.פיה"מ כד, אמור תו"כ א. סב, (במשנה). א צו, ז.סד.מנחות פי"א, מנחות תוספתא ב. סד, פסחים

שם. ה"ב.סה.תו"כ פ"ה ומוספין תמידין א.סו.הל' צז, מ"ו.סז.מנחות שם (במשנה).סח.פיה"מ א צו, ואילך. סע"א צד, מנחותסט.מנחות
(במשנה). א חאו"חע.צו, מהדו"ת נו"ב (שו"ת מטבלי' היכי באמתא אמתא ב: קט, פסחים ועיין כר"מ). פסק יוחנן (דר' ה"א פ"ו שקלים ירושלמי ראה

עשרה גבוהה ושאינה ב: ד, סוכה וכו'. נינהו דאורייתא מחיצות ב: ד, עירובין וכו'. מארון אימא ואיבעית א: צב, שבת שם). (נו"ב א צט, מנחות קכב). בי'
וכו מנלן וכו'.טפחים ארון ותניא א: ז, סנהדרין (במשנה).עא.'. ב צה, ה"ט.עב.מנחות פ"ה ומוספין תמידין ב.עג.הל' צט, במנחות על רד"ה ע"פ

והגהות הערות ציונים



ג הבחירה בית רמב"םטז-יחהלכות לאלקוטי

ׁש לטז. אחד הבּ ית. ּפ תח על מבּ פנים בּ אוּ לם היוּ  ׁש לחנוֹ ת ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ	ְֵוּ ׁש ני
עליו נוֹ תנין זהב ׁש ל ואחד בּ כניסתוֹ . הּפ נים לחם עליו נוֹ תנין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁש יׁש 

מוֹ רידין: ולא בּ קּ דׁש  ׁש ּמ עלין בּ יציאתוֹ . ְֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹֹלחם

מכוּ ןיז. בּ היכל נתוּ ן והוּ א אּמ ה. על אּמ ה מרבּ ע היה הקּ טרת ָ	ְְֵַַַַָָָָָ	ְְְִֶַַָָֹמזבּ ח
היוּ  וּ ׁש לׁש ּת ן לחוּ ץ. והּמ נוֹ רה ה�לחן בּ ין מׁש וּ " לדּ רוֹ ם הצּ פוֹ ן ְְְְְַַָָָָָ	ֵֵַַַָָָבּ ין
וּ בין הקּ דׁש  בּ ין הּמ בדּ יל הּפ רכת כּ נגד ולפנים ההיכל מ�ליׁש  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ	מנּ חין

הקּ דׁש ים: ִֶַָָֹקדׁש 

העוֹ סקיםיח. הכּ הנים כּ ל ׁש יּ היוּ  כּ די דּ ד עשׂ ר ׁש נים לוֹ  היוּ  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהכּ יּ וֹ ר
הּמ ים בּ ּה  ׁש יּ היוּ  לוֹ  עשׂ וּ  וּ מוּ כני כּ אחד. מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש ים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָבּ ּת מיד

חמשה[יז] בת כלים אמת אומר יהודה ר'
האמורה אמה כל אומר מאיר ור' טפחים.
בת היא הרי חכמים בדברי או בתורה
שהם . . הזהב ממזבח חוץ טפחים ששה

מדות בשלישי שנבאר כמו חמשה .עדבת
מאיר כר' .עועהוהלכה

מזבחכבר הוא הקטורת שמזבח ידעת
השלחן בין הממוצע בהיכל אשר הזהב

במנחות שציירנו כפי וכפיעזוהמנורה
במדות .עטעחשנצייר

ומניחו . שם. שהיה הזהב כן על בהיכל
שבהיכל שני הזהב כן על ומניחו . .פאפ.

עשה קטין][יח] עשר[-להכיור]לו[בן שנים
העובדים הכהנים כל שיהו כדי דדים

כאחת ורגליהם ידיהם מקדשין .פבבתמיד
שנתבאר כמו בזרים כשרה השחיטה כי שוחט מנה שלא זכיןפגלפי עשר שלשה כי נתבאר וכבר הדם. את שמקבל הוא וזורק .

מקומות בכמה שיתבאר כמו בלינה ויפסלו נתקדשו המים בו וכשיהיו שרת מכלי והכיור עשר. שנים נשאר שוחט מהם הוצא בו
נקרא הכלי ואותו ראשון ראשון הצורך כדי לכיור הכלי מאותו ויורד תמיד המים בו שיהיה חול כלי עשה ולפיכך קדשים, בסדר

.פד"מכני"

דיומאוכבר בשלישי כלומרפהנתבאר בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי חול והיה מים מלא שיהא הכיור על כלי עשה קטין שבן
נפסל לן אם שרת בכלי שנתקדש דבר שכל לפי בכיור המים שנתקדשו אחר ילינו .פושלא

אמרםפזושם והוא גלגל ידי על ויורד העולה כלי הוא קטין בן שעשה שהמכני ליה",פחנתבאר משקעי דהוה גלגלא מכני "מאי
גדול קול הגלגל אותו בסבוב נשמע .פטוהיה

שבארנומי כמו בלינה נפסלין אותוצכיור ממלאין או אותו מעלין ולמחר במעין או מקוה במי אותו משקעין עושין היו וכיצד
בבקר יום .צבצאבכל

הכיורמעין ממלאין היו .צגעיטם

הכיורומוכני.[יח] ממלאין וממנו מים, המלא הכיור, על חול רביעיפרק.צדכלי

òביאורñ

מקומות מראי
הבית.[טז] פתח על מבפנים באולם היו שלחנות אחדושני

זהב של ואחד בכניסתו. הפנים לחם עליו נותנין שיש של
שני מורידין. ולא בקדש שמעלין ביציאתו. לחם עליו נותנין
שיש של אחד הבית פתח על מבפנים באולם היו שלחנות
ועל בכניסתו הפנים לחם נותנין שיש של על זהב, של ואחד

מורידין ולא בקדש שמעלין ביציאתו זהב מ"ז.של פי"א (מנחות

כסף]. של אחד גירסא: שיש [להעיר מ"ד). פ"ו שקלים

אמה.[יז] על אמה מרבע היה הקטרת מזבחמזבח ועשית
יהי' רבוע רחבו ואמה ארכו אמה . . קטרת ל,מקטר (תצוה

ביןא-ב) משוך לדרום הצפון בין מכון בהיכל נתון והוא ,
ומשוך באמצע ועומד ממוצע מזבח לחוץ. והמנורה השלחן

קימעא חוץ ב)כלפי לג, משליש(יומא מנחין היו ושלשתן ,
קדש ובין הקדש בין המבדיל הפרכת כנגד ולפנים ההיכל
חדא ותני מונחין היו ולפנים בית מחצי חדא תני הקדשים.

בית חשיב קא מר קשיא ולא מונחין היו ולפנים הבית משליש
קדשי בית חשיב קא לא מר היכל בהדי הקדשים קדשי

היכל בהדי ב)הקדשים צח, משליש(מנחות בצפון נתון שלחן
מנורה ומחצה אמות שתי הכותל מן משוכה ולפנים הבית
שתי הכותל מן משוכה ולפנים הבית משליש בדרום כנגדה
ארון בדי ב' כנגד בינתיים ממוצע הזהב מזבח ומחצה אמות
ולפנים הבית מחצי נתונין היו וכולם מזרח כלפי ומשוך

ווינה). כ"י יא פ"ב, יומא (תוספתא

הכהנים[יח] כל שיהיו כדי דד עשר שנים לו היו הכיור
כאחד. ממנו מקדשים בתמיד שניםהעוסקים עשה קטין בן
שנים אלא בו היו שלא לכיור, דד מי"א)עשר פ"ג תנא(יומא ,

מקדשין בתמיד העסוקין הכהנים אחיו עשר שנים שיהיו כדי
אחת בבת ורגליהן א)ידיהן לז, בה(יומא שיהיו לו עשו ומוכני ,

בלינה. נפסלין שבה המים יהיו שלא כדי חל והיא תמיד. המים

א.עה.מ"א.עד. צז, מ"ה.עו.מנחות שם בהי"ב.עז.פיה"מ לעיל הועתק מ"ו. ספ"ו.עח.פי"א לקמן הועתק המסכת. תמידעט.בסוף פיה"מ
מ"ב. א.פ.פ"ו נח, ה"ב.פא.יומא פ"ד הכיפורים יום עבודת א.פב.הל' לז, מ"ב.פג.יומא פ"ב מי"א.פד.יומא פ"ג יומא מי"א.פה.פיה"מ

מ"ד.פו. פ"א תמיד א.פז.פיה"מ לז, מ"ח.פט.שם.פח.יומא פ"ג תמיד הי"ח.צ.פיה"מ פ"ג ביהב"ח א.צא.הל' לז, ביאתצב.יומא הל'
ה"י. פ"ה הט"ו.צג.המקדש פ"ה המקדש ביאת מי"א.צד.הל' פ"ג יומא פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ג-ד הבחירה בית יח-אהלכות רמב"ם לקוטי לב

ׁש הכּ יּ וֹ ר בּ לינה נפסלין ׁש בּ ּה  הּמ ים יהיוּ  ׁש לּ א כּ די חל והיא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּת מיד.

נפסל: לן אם קדׁש  בּ כלי ׁש יּ תקדּ ׁש  דּ בר וכל וּ מקדּ ׁש  הקּ דׁש  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמכּ לי

רביעי פרק

מנּ ח.א. הארוֹ ן היה ׁש עליה בּ מערבוֹ  הקּ דׁש ים בּ קדׁש  היתה ָ	ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאבן

וידע הבּ ית את ׁש למה ׁש בּ נה וּ בעת אהרן. וּ מּט ה הּמ ן צנצנת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹוּ לפניו

בּ מטמוֹ ניּ וֹ ת למּט ה הארוֹ ן בּ וֹ  לגנז מקוֹ ם בּ וֹ  בּ נה לחרב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁש ּס וֹ פוֹ 

וּ גנזוֹ  צוּ ה הּמ ל" ויאׁש יּ הוּ  ועקלקלּ וֹ ת ׁש למההעמקוֹ ת ׁש בּ נה בּ ּמ קוֹ ם ֲ	ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ג)ׁש נּ אמר לה, ב הימים ישׂ ראל(דברי לכל הּמ בינים ללויּ ם "ויּ אמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

דּ ויד בן ׁש למה בּ נה אׁש ר בּ בּ ית הקּ דׁש  ארוֹ ן את ּת נוּ  לה' ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהקּ דוֹ ׁש ים

רביעי פרק
שם[א] היתה אבן הארון משנטל משנה:

היתה ושתיה הראשונים נביאים מימות
אצבעות שלש הארץ מן וגבוהה נקראת,

נותן היה ביוםועליה המחתה את גדול [הכהן

ופירושהכיפורים]. הרמב"ם: פירוש
העבודה מקום האמת ולפי יסוד, "שתיה",
בתחלת שהזכירו וכמו העולם, יסוד הוא

.באאבות

אבינו]וקבע כנגדה[אברהם שמתפללים הרוח
הקדשים שקדש לפי מערב לפאת והגבילה
"שכינה אמרם ענין והוא במערב,

יומא.גבמערב" בגמרא ז"ל בארו דוכבר

שפונים הרוח את קבע אבינו שאברהם
הקדשים. קדש בית כלומר, בתפלה, אליה
ההשקפה שהיתה כיון לדעתי הדבר עקומות.ועקלקות.[א]וטעם

òביאורñ

מקומות מראי
בלינה נפסלין מימיו יהו שלא לכיור מכני עשה הוא (יומאאף

מי"א). פ"ג ואישם נפסל. לן אם קדש בכלי שיתקדש דבר וכל
בלינה להו איפסילו במקודשת א).מייתי ג, (סוכה

הקדשים.[א] בקדש היתה שםאבן היתה אבן הארון משנטל
ראשונים נביאים מ"א).מימות פ"ה הארון(יומא היה שעליה

נתון ארון עלי' הי' שמתחלה יב).מנח. פ"ב, יומא (תוספתא

שמן של וצלוחית המן צנצנת אהרן. ומטה המן צנצנת ולפניו
שהשיבו וארגז ופרחי' שקדי' אהרן של ומקלו המשחה
קדש בבית נתונים היו כולם ישראל לאלהי כבוד פלשתים

יג).הקדשים שם, יומא (תוספתא

וגנזו. צוה המלך שגנזוויאשיהו ראה מה גנזו יאשיהו גנזו ומי
עמד עליך תקים אשר מלכך ואת אותך ה' יולך שכתוב ראה

ב).וגנזו נב, (יומא

המשחה. ושמן והצנצנת אהרן מטה עמו ארוןונגנז משנגנז
אהרן של ומקלו המשחה שמן וצלוחית המן צנצנת עמו נגנזה

ופרחי' תוספתאושקדי' ב. ה, כריתות א. יב, הוריות ב. נב, (יומא

ב) פי"ג, עמוסוטה נגנזו הארון יג).משנגנז פ"ב, יומא (תוספתא

ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותמים אורים ואף
מקדש בין שהיו דברים חמשה בהן. נשאלין היו ולא הקדש.
ושכינה אש וכרובים וכפורת ארון הן ואלו שני למקדש ראשון

ותומים ואורים הקדש ב)ורוח כא, המקדש(יומא בית משחרב ,
ותומים אורים ובטלו דוד מבית מלוכה סוטהבטלה (תוספתא

ג) אוריםפ"ג, ופסקו מגרש ערי בטלו ראשון בהמ"ק משחרב ,
ב)ותומים מח, אורים(סוטה בטלו הראשונים נביאים משמתו ,

מי"ב).ותומים פ"ט (סוטה

הרבי ביאורי
ה"א פ"ד

וגניזתו הארון מקום

שעלי'כתב במערבו הקדשים בקדש היתה "אבן הרמב"ם:
שסופו וידע הבית את שלמה שבנה ובעת מונח הארון הי'
במטמוניות למטה הארון בו לגנוז מקום בו בנה לחרב
שבנה במקום וגנזו צוה המלך ויאשיהו ועקלקלות עמקות

שנאמר ג)שלמה לה, ב הימים לכל(דברי המבינים ללוים ויאמר
בנה אשר בבית הקדש ארון את תנו לה' הקדושים ישראל
עבדו עתה בכתף משא לכם אין ישראל מלך דויד בן שלמה
לא שני בבית שהיו ותמים אורים ואף וגו'. אלהיכם ה' את

כו'". הקדש ברוח משיבין היו

גניזתוצריך ע"ד הסיפור אריכות כל נפק"מ למאי להבין,
הלכה? ספר שהוא - היד בספר הארון

ביתהביאור דהלכות ג-ד בפרקים דהנה, בהקדם, יובן
צורת מבאר ד' ובפרק הכלים, צורת הרמב"ם מבאר הבחירה

כו'). שערים היכל, הבית, (כותלי הבית

בפרקוהנה, - הארון גניזת ע"ד - דידן הלכה קבע הרמב"ם
אומרת, זאת המקדש, כלי ולא הבית צורת מבאר שבו ד'
כלי ככל במקדש הנמצא כלי אינו הארון הרמב"ם שלדעת
הארון ע"י כי עצמו, הבית מצורת חלק הוא אם כי המקדש,

כמ"ש המקדש בבית השכינה השראת כב)הוא כה, (תרומה

שמה". לך "ונועדתי

שלאלפ"ז שני שבבית נמצא, לפ"ז גדולה, תמיהה מתעוררת
בשלימות, הקדשים קדש הי' לא במקומו, הארון שם הי'
שהם הדברים אחד אלא) בהמקדש, פרט רק (לא שהוא

הבית"? בבנין "עיקר

(ובפיה"מ).א. מ"ב מ"א.ב.פ"א פ"ה יומא א.ג.פיה"מ כה, ב).ד.ב"ב כח, יומא וראה קאפח. במהדורת (כ"ה ביומא מקורו מצאתי לא לע"ע
אותן.ה. נוסף: בכ"י וגנזו.

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית רמב"םאהלכות לגלקוטי

אלהיכם" ה' את עבדוּ  עּת ה בּ כּ תף מ&א לכם אין ישׂ ראל ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמל#
לא אלּ וּ  וכל הּמ ׁש חה וׁש מן והצּ נצנת אהרן מּט ה עּמ וֹ  ונגנז ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוגוֹ '.
מׁש יבין היוּ  לא ׁש ני בּ בית ׁש היוּ  ותּמ ים אוּ רים ואף ׁש ני. בּ בית ְְִִִִִֵֶַָָֹ�ְְְְִִִֵַַָחזרוּ 

ׁש נּ אמר בּ הן נׁש אלין היוּ  ולא הקּ דׁש . סג)בּ רוּ ח ב, סה)(עזרא ז, "עד(נחמיה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
להׁש לים אלּ א אוֹ תן עוֹ שׂ ין היוּ  ולא ותּמ ים". לאוּ רים כּ הן ְְְִִִֶַָָָֹ�ְְֲִֵֹֹעמד

בּ גדים: מחּס ר יהא ׁש לּ א כּ די גּ דוֹ ל לכהן בּ גדים ְִַָ�ְְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹׁש מוֹ נה

השמש עבודת אז בעולם המפורסמת
אדם בני כל שהיו ספק ואין האלוה, ושהיא
אבינו אברהם פנה ולפיכך למזרח, פונים
כדי במקדש, כלומר המוריה, בהר למערב
ישראל תראה הלא לשמש, אחוריו שיהו
לאותם ושיבתם וכפירתם רשעם בזמן
עשו, מה הנפסדות הקדומות ההשקפות

טז) ח, ופניהם(יחזקאל ה' היכל אל "אחריהם
זה נפלא דבר והבן לשמש", קדמה משתחויתם והמה .וקדמה

מסוייםוידוע לכוכב מיוחסת צורה כלומר עבודתה, על שהסכימו הצורה ההיכל באותו ונותנים לכוכבים היכלות בונים היו ההם כי
ונצניע יתעלה לו היכל לבנות אנו נצטוינו לפיכך הגלגל, מן לחלק ו"לאזאו "אנכי" הכוללים לוחות שני בו אשר הארון את בו

אם כי לנביא בא החזון ואין תורה, אין נביא יהא לא אם כי בתורה, לדעה קודם בנבואה הדעה יסוד כי ידוע וכבר לך", יהיה
המלאך, יא)באמצעות כב, ה'",(וירא מלאך יא)"ויקרא י ט טז, לך תחלת(לך רבנו משה ואפילו מלספור, רב וזה ה'", מלאך לה "ויאמר

במלאך, ב)נבואתו ג, בנבואה(שמות לדעה קודמת המלאכים במציאות הדעה כי נתבאר הנה אש", בלבת אליו ה' מלאך "וירא
ה"צאבה" ידעו שלא וכיון בתורה. לדעה קודם בנבואה אשרחוהדעה הקדמון המצוי כי וחשבו ויתעלה, יתרומם ה' מציאות את

ומק הצלמים על ממנו שופעים כחות וכי וכוכביו, הגלגל הוא כלל העדר ישיגהו הצלמיםלא כי דמו האשרות, כלומר האילנות צת

לך שבארנו כמו יזיק, ומה יועיל מה להם ומודיעים בנבואה, עמהם ומדברים הנביאים על חזון המשרים הם טוהאילנות

הרבי ביאורי
הארון,וכדי גניזת ע"ד הרמב"ם מאריך זו, תמיהה לבאר

הבית. בבנין חסר לא שני בבית שאף יובן שלפ"ז

ממקומו,הביאור הארון סילוק היתה לא הארון גניזת בזה,
הדבר, טעם הארון. מקום היא גם הגניזה מקום אדרבה, אלא
הגלוי במקומו אחד לארון, מקומות שתי נקבעו שלכתחילה
הרי מקום ואותו וסתום, גנוז במקום ואחד הקדשים, בקדש
הארון הי' שלא שני בבית הקדשים. מקדש כחלק הוא
השני, במקומו נמצא הי' הקדשים, בקדש הגלוי במקומו

הקדשים. מקדש כחלק ונחשב שנתקדש הגנוז,

מדגישוהם הענין בתחלת זו: בהלכה הרמב"ם דברי הם
קדש בקדושת נתקדש הארון של השני שמקומו הרמב"ם,

הקדשים:

בו"ובעת בנה לחרב שסופו וידע הבית את שלמה שבנה
ועקלקלות" עמקות במטמוניות למטה הארון בו לגנז מקום
בונה הוא מה לשם הידיעה בלא המקום שלמה בנה דאילו -
ולכן הקדשים, קדש בקדושת מקום אותו מקדש הי' לא אותו,
בו לגנוז מקום בו בנה (ולכן) יחרב ש"הבית לידע הוצרך
לגניזה מתאים מקום שהי' הרמב"ם שמדגיש [וכמו הארון"
ששלמה מובן, ובמילא ועקלקלות"], עמוקות "במטמוניות -

הקדשים. קדש בקדושת מקום אותו קידש המלך

זהבהמשך במקום הארון שגניזת הרמב"ם, מבאר ההלכה
לכתחילה: נקבע כך אלא בדיעבד, של ענין אינו

הארון"יאשיהו שגניזת מודגש, בזה - וגנזו" צורה המלך
לא המקדש שבית בזמן אלא החורבן, של בזמנו הי' לא

יאשיהו. בזמן ישראל תוקף כידוע - כלל בסכנה הי'

במקוםובהמשך הארון שהכנסת ברמב"ם, מבאר ההלכה

הארון נתינת אלא ממקומו, הארון סילוק אינו הגניזה
המלך: שלמה ע"י הקדשים בקדש הארון נתינת ע"ד במקומו,

המבינים"יאשיהו ללוים ויאמר שנאמר . . וגנזו צוה המלך
ע"ד גנזו, המלך יאשיהו - לה'" הקדושים ישראל לכל
ע"י היתה והגניזה המלך. שלמה ע"י הקדשים לקדש הכנסתו
בימי הכנסתו ע"ד לה'", הקדושים ישראל לכל "המבינים

דכתיב ו)שלמה ח, א ברית(מלכים ארון את הכהנים "ויביאו
למקומו". ה'

גניזת"תנו - וגו'" שלמה בנה אשר בבית הקדש ארון את
נתינה אדרבה, אלא במקומו, הארון דסילוק ענין אינו הארון

בבית.

למרות"אין - אלהיכם" ה' את עבדו עתה בכתף משא לכם
(את לכם "אין ובמילא דגניזה, במצב הוא שהארון
אלקיכם", ה' את "עבדו מ"מ בכתף", משא של) האפשריות
המקדש, דבית בהעבודה חסרון אין הארון גניזת ע"י כי

הבית. בבנין נחסר לא שהרי

האוריםע"פ ע"ד כאן הרמב"ם מסיים מדוע יובן כהנ"ל
המקדש: כלי בהלכות מקומו דלכאורה ותומים,

ההכי בתחלת שנתבאר ממה דוגמא הרמב"ם מביא לכה,בזה
בגלוי נראה הי' שלא אע"פ שני, בבית בשלימות הי' שהארון
שני, בבית ותומים בהאורים הוא עד"ז המקדש, בבית
חסר כי אותם, שומעים היו שלא משיבין", היו ש"לא שאע"פ
היו הם מ"מ ראשון, בבית שהי' מכפי שלהם בהגילוי
גדול. הכהן של הבגדים מנין את השלימו ולכן בשלימותם,

(jli`e 246 'r (`) n"g my .jli`e 156 'r `"kg y"ewl t"r)

פמ"ה.ו. ח"ג "ונתן".ז.מו"נ "ונשים", לתרגם אפשר קאפח): (ר"י המתרגם מתייחסח.הערת שהרמב"ם קדמונים, מזמנים אלילים עובדי כת
במו"נ. פכ"ט.ט.להשקפותיהם ח"ג מו"נ

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית בהלכות רמב"ם לקוטי לד

הקּ דׁש יםב. קדׁש  וּ בין הקּ דׁש  בּ ין מבדּ יל כּ תל היה ראׁש וֹ ן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹבּ בית
היה הכּ תל עבי אם להם נסּת ּפ ק ׁש ני הבּ ית ׁש בּ נוּ  וכיון אּמ ה. ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעביוֹ 
הקּ דׁש ים קדׁש  עשׂ וּ  לפיכ# הקּ דׁש ים קדׁש  מּמ דּ ת אוֹ  הקּ דׁש  ְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמּמ דּ ת
ּת מימוֹ ת אּמ ה ארבּ עים הקּ דׁש  ועשׂ וּ  ּת מימוֹ ת אּמ ה עשׂ רים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹעביוֹ 
כּ תל בּ נוּ  ולא הקּ דׁש ים קדׁש  וּ בין הקּ דׁש  בּ ין יתרה אּמ ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹוהנּ יחוּ 

האשרה. ונביאי הבעל בנביאי משטותיהם
ונודע לחכמים, האמת נתברר וכאשר
כח ולא גוף שאינו מצוי שם שיש בהוכחה
ושיש אחד, והוא האמת, האלוה הוא בגוף

נבדלים אחרים נמצאים גם שאינםישם
מציאותו עליהם שפעה אשר והם גופים,
וכל שבארנו. כמו המלאכים והם יתעלה

מנבאים אשר הם המלאכים אותם כי בבירור נודע וכוכביו, לגלגל מחוץ הללו הצלמיםיאהנמצאים לא באמת, הנביאים את

והתורה, הנבואה תתקיים בכך וכי ה', במציאות לדעה נספחת המלאכים במציאות הדעה כי שהקדמנו במה נתבאר הנה והאשרות.
מלאכים שני צורת הארון על לעשות יתעלה צוה הזה ביסוד הדעה שהיאיבולחזוק ההמון, בדעת המלאכים מציאות לבסס

אחת צורה היתה ואלו שבארנו. כמו זרה עבודה ומבטל ולתורה, לנבואה המקור והוא ה', במציאות לדעה שניה אמתית השקפה
זרה, עבודה עובדי עושין שהיו כמו הנעבד האלוה הזו הצורה כי מדמים והיו הטעיה, מקום בכך היה אחד, כרוב צורת כלומר

יחיד פרט המלאך בפירושיגושגם האמירה עם כרובים שני שנעשו וכיון מסויימות, לשניות הדבר יביא ואז ד), ו, אלהינו(ואתחנן "ה'
והבטחנו רבים, ושהם המלאכים במציאות ההשקפה השרשת נתקיימה אחד" אחד,ידה' האלוה כי אלוה, שהם בהם יטעו שלא

הזה הרבוי את ברא .טווהוא

שלאשוע מפני בהן שואלין היו לא מה ומפני בהן. נשאלין היו שלא ואע"פ בגדים שמנה להשלים כדי ותומים אורים שני בבית
הקודש רוח שם בוטזהיתה נשאלין אין עליו שורה שכינה ואין הקודש ברוח מדבר שאינו כהן .יחיזוכל

ראשון[ב] בבית בכתוב ב)מבואר ו, א המשכן(מלכים כמו השליש בו הקדשים קדש והיה עשרים", ורחבו ששים ההיכל "אורך
פרוכת ועליו פתח בו היה "טרקסין" הנקרא והוא הקדשים וקדש ההיכל בין המבדיל והכותל ארבעים, וההיכל אמה, עשרים והוא
מכותל הפרוכת מרחק כן אם ויהיה היכל של הארבעים מכלל היה אם הטרקסין כותל בעובי שני בבית ספק להם והיה אחת,

מקומות מראי
קדש[ב] ובין הקדש בין מבדיל כתל היה ראשון בבית

אמה. עביו אםהקדשים להם נסתפק שני הבית שבנו וכיון
מהו הקדשים. קדש ממדת או הקדש ממדת היה הכתל עבי
מבפנים מה טריכסון אמר בוצרייה יונה רבי טריקסין ואמה
הבית הי' אמה וארבעים דכתיב מה מן יוסי רבי אמר מבחוץ

והכתיב מנא ר' לי' אמר מבפנים אמרה הדא לפני ההיכל הוא
רוחב ועשרים אורך אמה עשרים הקדשים קדש בית את ויעש

מבחוץ אמרה פ"ההדא יומא וירושלמי ה"ד פ"ח כלאים (ירושלמי

כלפניםה"א) אי חכמים בו הכריעו לא טרקסין אמה נתן א"ר ,
לה' שלמה המלך בנה אשר והבית דכתיב משום . . כלחוץ אי

הרבי ביאורי

ה"ב פ"ד

טרקסין אמה

וביןכתב הקדש בין מבדיל כתל הי' ראשון "בבית הרמב"ם:
להם נסתפק שני הבית שבנו וכיון אמה עביו הקדשים קדש
הקדשים קדש ממדת או הקדש ממדת הי' הכותל עובי אם
ועשו תמימות אמה עשרים עביו הקדשים קדש עשו לפיכך
הקדש בין יתרה אמה והניחו תמימות אמה ארבעים הקדש
שתי עשו אלא שני בבית כתל בנו ולא הקדשים קדש ובין
וביניהן הקדש מצד ואחת הקדשים קדש מצד אחת פרוכות

בראשון". שהי' הכותל עובי כנגד אמה
הצוטרכווצריך למה שני, בבית כותל בנו שלא מאחר להבין,

פרוכת בעשיית די ולא הכותל, עובי כנגד יתירה אמה להניח
הקדשים? דקדש ועשרים דקדש אמה הארבעים בין אחת

ביןגם (הפסק) יתירה אמה הוסיפו שני בבית להבין, צריך
בפני מקום הי' טרקסין שהאמה הקדשים, וקדש הקדש
ראשון בבית משא"כ קדה"ק, או מהקדש כחלק ולא עצמו,
איך ולכאורה קדה"ק; או מהקדש חלק טרקסין האמה הי'
ה' מיד בכתב "הכל והרי הבנין, מדת על להוסיף רשאין היו

השכיל"? עלי
לאוהנה ראשון במקדש "אבל הרמב"ם: כתב דבריו בהמשך

שנאמר בלבד אחת פרכת אלא שם לג)היתה כו, (תרומה

ש"מקדש משנה הכסף ופירש וגו'". לכם הפרכת והבדילה
הוצרך למה להבין, וצריך המשכן. על קאי ראשון"

בזה? לסיים הרמב"ם
לדעתוהביאור טרקסין אמה של גדרה ביאור - בהקדם יובן

לשונות חילוקי מצינו הפרוכת של בתפקידו דהנה, הרמב"ם.
בין לכם הפרוכת "והבדילה נאמר הראשון בציווי בכתובים,

היד.י. בספר הרמב"ם לשון וכ"ה "נפרדים", לתרגם אפשר קאפח): (ר"י המתרגם קאפח).יא.הערת (ר"י לנביאים החזון מגיע דרכם תרומהיב.כלומר
יח. מיןיג.כה כעין במינם, יחידים שהם וביחידיהם בפרטיהם הרבים יתר כמו יחיד, הוא במין כי יחיד, פרט הוא המלאך כי וידמו יחשבו שלא כלומר,

רבוי שייך לא זאת ובלעדי זה, עלת זה והיותם במעלותיהם הוא במלאכים והרבוי למחשבה. מחוץ במציאות אינו המין כי ידוע וכבר הסוס. מין האדם,
קאפח). (ר"י הרמב"ם של העקרוניות ההנחות לפי אמורים והדברים לו, כניע ואינו המספר תחת נכלל אינו המופשט כי שעשינויד.בפרט ידי ועל כלומר

קאפח). (ר"י בטוחים אנו פמ"ה.טו.שנים ח"ג 3-6).טז.מו"נ (ע' ו ד. סי' התשובות, ברכות, אוה"ג ראה א. לא, ב.יז.קידושין עד, הל'יח.יומא
ה"י. פ"י המקדש כלי

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית רמב"םבהלכות להלקוטי

ואחת הקּ דׁש ים קדׁש  מצּ ד אחת ּפ רוֹ כוֹ ת ׁש ּת י עשׂ וּ  אלּ א ׁש ני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹבּ בית

אבל בּ ראׁש וֹ ן. ׁש היה הכּ תל עבי כּ נגד אּמ ה וּ ביניהן הקּ דׁש  ְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמצּ ד

ׁש נּ אמר בּ לבד אחת פרכת אלּ א ׁש ם היתה לא ראׁש וֹ ן (תרומהבּ מקדּ ׁש  ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לג) וגוֹ ':כו, לכם" הּפ רכת ְְְִִֶֶַָָָֹ"והבדּ ילה

שהיה או אמות ואחת עשרים מערבי
הפרוכת עובי ויהיה הקדשים מקודש
הכותל עובי עשו ולפיכך בדיוק, בשליש
ותלו הקדשים, וקדש ההיכל למדת מחוץ
כדי מבחוץ ופרוכת מבפנים פרוכת עליו
ונמצא פרוכות, שתי בין הטרקסין שיהא

דכפורים בחמישי שבארנו כמו אמה .כיטביניהם

במסכתמקדש במקומו זה את ונבאר בנינו, בזמן להם שנפל ספק מחמת שתים בו היו שני ומקדש אחת, פרוכת בו היתה ראשון
פרוכתכאמדות אלא שם היתה "לא אמרו ענין וזהו וכך, כך באופן היה הפרוכת שמקום ודעתו הספק אותו לו נתברר יוסי ור' .

ארון למקום כלומר לארון, מגיע שהוא עד ואמרו במקומו. זה כל ונבאר היתהכבאחת", לא ארון שם שהיה ראשון שבבית לפי ,
פרוכות שתי שם והיו ארון שם היה שלא שני בית סדר אלא כאן מתאר ואינו אחת, פרוכת אלא .כגשם

מקומות מראי
וכתיב קומתו אמה ושלשים רחבו ועשרים ארכו אמה ששים

ולפני וכתיב לפני ההיכל הוא הבית הי' באמה וארבעים
אמה ועשרים רוחב אמה ועשרים אורך אמה עשרים הדיבור
מהני ואי עשרים מהני אי טרקסין אמה ידעינן ולא קומתו

א).ארבעים נב, שתי(יומא עשו אלא שני בבית כתל בנו ולא
וביניהן הקדש מצד ואחת הקדשים קדש מצד אחת פרוכות
לא ראשון במקדש אבל בראשון. שהיה הכתל עבי כנגד אמה

שנאמר בלבד אחת פרכת אלא שם לג)היתה כו, (תרומה

הקדש בין המבדילות הפרוכות שתי וגו'. לכם הפרכת והבדילה
אלא שם הי' לא אומר יוסי ר' אמה, וביניהן הקדשים קדש ובין
קדש ובין הקדש בין לכם הפרוכת והבדילה שנ' אחת פרוכת

מ"א)הקדשים פ"ה ורבנן(יומא לרבנן יוסי ר' להו קאמר שפיר
הואי דלא כיון שני במקדש אבל במשכן מילי הני לך אמרי
לרבנן להו ואסתפקא דהואי הוא ראשון ובמקדש טרקסין אמה

פרוכת שתי ועבוד כלחוץ אי כלפנים אי . ב).. נא, (יומא

הרבי ביאורי
נאמר המשכן בהקמת אח"כ אבל הקדשים", קדש ובין הקדש
הפרוכת". את הארון על וסכות העדות ארון את שם "ושמת
ובין הקדש בין המבדלת מחיצה א) משמשת: הפרוכת והיינו

הארון. על מסך ב) הקדשים. קדש

עניניםעפ"ז שני בו יש בהמקדש טרקסין בהאמה שגם נמצא,
במקומו. בנוי הוא שהרי בהמשכן, שבהפרוכת אלו

אינוויש בהמקדש טרקסין האמה הרמב"ם, שלדעת לומר,
של אחר לחלק וטפל פרט רק הי' שהיתה המשכן, כפרוכת
על מגינה או הקדשים, קדש את המשמשת מחיצה - המשכן
עצמו, בפני מקום גם בה יש טרקסין אמה אלא הארון,
ענינים לשני ג"כ ששימש אלא עצמו, בפני חפצא שהיא

גדרה. מעצם ואינו פעולתה רק זהו אבל הנ"ל,

עראי,ויש בנין הוא משכן בהקדים: הדבר, טעם לומר
בפרטי החילוקים יסוד זהו קבוע, בנין הוא המקדש משא"כ
המשכן בעניננו, לומר יש עד"ז להמקדש. המשכן בין הבנין
לקדה"ק הקדש בין המבדיל דבר הי' - עראי בנין שהוא -
בלבד, פרוכת אלא הבנין, מגוף חלק לא הארון) על (ומגן
"הי' - קבוע בנין שהוא - במקדש משא"כ עראי. שמשמעו
אלא עראי, דבר אינו ש"כותל" אמה", עברו כו' מבדיל כותל

עצמו. בפני מקום לו ויש הבנין, מגוף חלק

חלקיבסגנון משאר לגמרי מובדלת קדה"ק קדושת אחר,
בבית (הקבועה שההבדלה מספיק אינו ולכן המקדש,
אחד מקום בין (לחלק דכותל מחיצה ע"י רק תהי' המקדש)

כעין שהוא עצמו, בפני מקום להיות צריך אלא לשני),
ביניהם. המבדיל וקדה"ק הקדש בין "ממוצע"

שני,עפ"ז בבית זו אמה מקום להניח חייבין היו למה מובן
- מקום להיות שצריך המקדש", "בית מגדרי אחד הוא כי
ביניהם. להבדיל הקדשים וקדש הקדש בין - אמה רוחב

שניוענין עשו . . שני "בבית הרמב"ם: בלשון מודגש זה
וביניהן הקדשים קדש מצד ואחד הקדש מצד אחד פרוכות
עובי "כנגד דלכאורה בראשון", שהי' הכותל עובי כנגד אמה
מלמדנו שבזה יובן, הנ"ל ולפי מיותר, בראשון" שהי' הכותל

המקדש בית זו.שגדר אמה מקום להניח מחייב

"אמהועפ"ז דין כי הבנין, על להוסיף רשאין היו למה מובן
עשוהו ואם בהיכל, זו אמה מקום להניח מחייב טרקסין"
כי קדה"ק, או הקדש ממקום מגרעים היו בקדה"ק או בקדש
"אמה להניח מוכרחים היו ולכן שונה, זו אמה קדושת

יתירה".

שניובזה שעשיית בזה, שכוונתו הרמב"ם, לשון המשך יובן
וקדה"ק, הקדש בין הבדלה עשיית (אינו שני בבית פרוכת
שתי היו ולכן טרקסין", "אמה מקום לייחד הוא אלא)
הכסף (כפירוש המשכן - ראשון כמקדש "דלא דוקא, פרוכות
[כיון בלבד אחת פרוכת אלא שם היתה (ש)לא - משנה)
לכם והבדילה שנאמר כמו] הוא המשכן פרוכת שגדר

וגו'". הפרוכת

(jli`e 136 'r e"lg y"ewl t"r)

מ"ז.כ.מ"א.יט. פ"ד מדות מ"ז.כא.פיה"מ ב.כב.פ"ד סב, מ"א.כג.יומא פ"ה יומא פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית ג-דהלכות רמב"ם לקוטי לו

רוּ םג. על אּמ ה מאה על אּמ ה מאה היה גּ וֹ לה בּ ני ׁש בּ נוּ  ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָההיכל
סתוּ ם אטוּ ם אּמ וֹ ת ׁש ׁש  גּ בּה  בּ נוּ  רוּ מוֹ . מדּ ת היתה וכן כּ מוֹ לחמאה. ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹ

ׁש בּ ּת קרה הכּ יּ וּ ר ורוּ ם אּמ ה ארבּ עים הבּ ית כּ תלי ורוּ ם לוֹ . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָיסוֹ ד
הנּ קרא והוּ א הדּ לף בּ וֹ  ׁש יּ כּ נס ּפ נוּ י אּמ וֹ ת ׁש ּת י גּ בּה  גּ בּ יו ועל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאּמ ה
גּ בּה  וּ מעזיבה אּמ ה. דּ ילפא בּ ית גּ בּ י ׁש על הּת קרה ועבי דּ ילפא. ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹבּ ית
גּ בּה  וּ בגגּ ּה  אּמ ה. ארבּ עים כּ תליה גּ בּה  גּ בּ יו על בּ נוּ יה ועליּ ה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּמ ה.
מעזיבה ואּמ ה ּת קרה ואּמ ה דּ ילפא בּ ית גּ בּה  ואּמ תים כּ יּ וּ ר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹאּמ ה
על אּמ ה גּ בהוֹ  סיף כּ מוֹ  בּ רזל ׁש ל וטס אּמ וֹ ת ׁש לׁש  הּמ עקה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוגבּה 
כּ לה הנּ קרא והוּ א העוֹ פוֹ ת עליו ינוּ חוּ  ׁש לּ א כּ די סביב הּמ עקה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹגּ בּ י

הכּ  הרי אּמ ה:עוֹ רב. מאה ל ֲֵֵֵַַָָ

זהד. כּ תלים ארבּ עה חׁש בּ וֹ נן. וזהוּ  אּמ ה מאה לּמ זרח הּמ ערב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמן
וּ בין הּמ ערבי הכּ תל בּ ין ּפ נוּ יין. מקוֹ מוֹ ת ׁש לׁש ה וּ ביניהן מזּ ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלפנים
אּמ וֹ ת ׁש ׁש  וּ ׁש ליׁש י ׁש ני כּ תל וּ בין אּמ וֹ ת חמׁש  מּמ נּ וּ  ׁש לּ פנים ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהכּ תל
הכּ תל עבי ׁש ל הן הּמ דּ וֹ ת ואלּ וּ  אּמ וֹ ת. ׁש ׁש  וּ רביעי ׁש ליׁש י כּ תל ְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוּ בין
עשׂ רים הקּ דׁש ים קדׁש  ואר  כּ תלים. ׁש ני ׁש בּ ין הּפ נוּ י הּמ קוֹ ם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעם
ואר  אּמ ה. הקּ דׁש  וּ בין בּ ינוֹ  הּמ בדּ ילוֹ ת הּפ רוֹ כוֹ ת ׁש ּת י וּ בין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹאּמ ה.

ושתיםי"ג . . שני במקדש היו פרוכות
הקודש ובין בינו .כהכדלדביר

להבדילשתי שנה בכל עושין היו פרוכות
הקדשים לקדש הקדש הפרוכתכובין וחוטי

בה היו מינין וארבעה ששה, ששה כפולין
אחד וכל שני, ותולעת וארגמן ותכלת שש

חוטין כ"ד הרי ששה כפול וטפחכזמהן ,
היתה נירין ושבעים שנים ועל עביה היה
עשרים ורחבה אמה ארבעים ארכה נארגת

.כטכחאמה

שבונין[ג] האטום הבנין הוא "ואוטם",
את מעמידים ועליו יסוד הקרקע בתוך
והחריטה הפיתוח הוא "וכיור", הכתלים.
באבנים, וגם בגבס הבנאים שמפתחים

וציורין" "כיורין אומרין והכוונהלבוהרבה
למים שם "ודלף", וציורין. הפיתוחים
בבנינים מנהגם והיה התקרות, מן הדולפין
גבי על תקרה תקרות שתי לבתים לעשות
אותו נקרא מועט ריחוק וביניהן תקרה
הדלף, בעבור שהוא לפי דלפא" "בית החלל
המים יתקבץ העליון הגג ידלף שאם כדי
הקורות לקירוי שם "ותקרה", החלל. באותו
והאבנים הסיד הוא "ומעזיבה", דוקא,
זה את פירשנו וכבר הקורות, על שנותנין

מאלגבסוכה המעקה גבי ההיכל כל מקיף שהיה והוא, העורבים, משמיד פירושו עורב", "וכולה אמה. גבוה ברזל של פח הרוחות רבע
צריך זה שאין פי על ואף עורב", "כולה נקרא ולפיכך הסיף באותו רגליו שנחתכים לפי ההיכל על עוף ירד שלא כדי הסיף כמו חד

ההיכל מגובה בהלכה שהזכיר מה צורת וזו מציירו הריני ציור)ציור .לד(ראה

ההיכלהאומר בגג למעלה במקדש שהיה עורב לכלה אמה על מאמה יפחות לא ברזל עלי במקומולההרי שיתבאר .לזלוכמו

ובאבניםהכיור.[ג] בסיד הבנאים שמפתחים והחריטה הפיתוח .להיינו
התקרהומעזיבה. על שנותנים והאבנים .לאהסיד

òביאורñ

מקומות מראי
על[ג] אמה מאה על אמה מאה היה גולה בני שבנו ההיכל

מאה. אטוםרום אמות שש גבה בנו רומו. מדת היתה וכן
הכיור ורום אמה ארבעים הבית כתלי ורום לו. יסוד כמו סתום
הדלף בו שיכנס פנוי אמות שתי גבה גביו ועל אמה שבתקרה
דילפא בית גבי שעל התקרה ועבי דילפא. בית הנקרא והוא
כתליה גבה גביו על בנויה ועליה אמה. גבה ומעזיבה אמה.
דילפא בית גבה ואמתים כיור אמה גבה ובגגה אמה. ארבעים
של וטס אמות שלש המעקה וגבה מעזיבה ואמה תקרה ואמה
ינוחו שלא כדי סביב המעקה גבי על אמה גבהו סיף כמו ברזל
מאה על מאה ההיכל עורב. כלה הנקרא והוא העופות עליו
אמה אמה, ארבעים גבהו אמות, שש האוטם מאה, רום על
של גבהה מעזיבה, אמה תקרה, אמה דילפא, בית אמתים כיור,

אמה דילפא, בית אמתים כיור אמה אמה, ארבעים עליה
עורב כולה ואמה מעקה אמות ושלש מעזיבה, ואמה תקרה,

מ"ו). פ"ד (מדות

מאמה יפחות לא אומרים אחרים ברזל עלי הרי האומר ת"ר
עורב לכלייא יוסף רב אמר חזייא למאי אמה א.על צ, (שבת

א) קז, העורביםמנחות מונעת זו כלומר עורב כולה אותה וקראו
ההיכל בגג עיי"ש).מלפרוח ב נז, שבת חננאל (רבינו

כו'.[ד] למזרח המערב כותלמן אמה מאה למערב המזרח מן
ותוכוהאולם שש, ההיכל כותל עשרה, אחת והאולם חמש,

הקדשים, קדשי בית אמה ועשרים טרקסין ואמה אמה, ארבעים
חמש התא וכותל שש והתא שש ההיכל מ"ז).כותל פ"ד (מדות

א.כד. קו, כתובות א. נד, הי"ז.כה.יומא פ"ז המקדש כלי ה"ב.כו.הל' פ"ח שקלים ב.כז.ירושלמי עא, מ"ה.כח.יומא פ"ח הל'כט.שקלים

הט"ז. פ"ז המקדש מ"ו.ל.כלי פ"ד מדות מ"ו.לא.פיה"מ פ"ד מדות היד.לב.פיה"מ בספר ובכ"מ ה"י. פ"ג ע"ז הל' מ"ו. פ"ג ע"ז פיה"מ ראה

מ"ז.לג. מ"ו.לד.פ"א פ"ד מדות א.לה.פיה"מ קז, ה"ג.לו.מנחות פ"ד ביהב"ח ה"י.לז.הל' פ"ב וחרמים ערכים בכ"י.לח.הל' ליתא סתום.

והגהות הערות ציונים
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לזהלכות בית הבחירה



הלכות בית הבחירה לח



ד הבחירה בית רמב"םד-והלכות לטלקוטי

אּמ וֹ ת ׁש ׁש  ה�ער ׁש בּ וֹ  הּמ זרחי הכּ תל ועבי אּמ ה. ארבּ עים ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהקּ דׁש 
נמצא אּמ וֹ ת. חמׁש  האוּ לם כּ תל ועבי אּמ ה. עשׂ רה אחת ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהאוּ לם

אּמ ה: מאה ֵַַָָהכּ ל

אּמ וֹ ת.ה. חמׁש  האוּ לם כּ תל עבי אּמ ה. מאה לדּ רוֹ ם הצּ פוֹ ן ֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמן
ׁש �ה הקּ דׁש  וכתלי אּמ וֹ ת. עשׂ ר הקּ דׁש  כּ תל עד אוּ לם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּ מכּ תל
חיצוֹ ן כּ תל בּ ין ּפ נוּ יין. מקוֹ מוֹ ת חמ�ה וּ ביניהן מזּ ה לפנים זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹכּ תלים
בּ ין וחמׁש  אּמ וֹ ת. ׁש לׁש  וּ ׁש ליׁש י ׁש ני וּ בין אּמ וֹ ת. חמׁש  ה�ני ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹוּ בין
הּפ נימי וכתל חמיׁש י וּ בין ׁש ׁש . וחמיׁש י רביעי וּ בין וּ רביעי. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹׁש ליׁש י
ׁש כּ נגדוֹ  מצּ ד אּמ ה וארבּ עים זה מצּ ד אּמ ה ארבּ עים הכּ ל נמצא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁש ׁש .

אּמ ה: מאה הרי עשׂ רים. מבּ פנים הבּ ית ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹורחב

ה�ערו. מצּ דּ י להיכל היוּ  ּפ ׁש ּפ ׁש ין וּ ׁש ני הקּ טן. ׁש ער והוּ א ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּפ ׁש ּפ ׁש 
בּ וֹ  נכנס לא ׁש בּ דּ רוֹ ם בּ דּ רוֹ ם. ואחד בּ צּ פוֹ ן אחד ׁש בּ אמצע. ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהגּ דוֹ ל

מפרׁש  הוּ א ועליו מעוֹ לם יחזקאלאדם ידי ב)על מד, "ה�ער(יחזקאל ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ההיכל[ד-ה] את עתה אצייר אני
מדותיו ואכתוב האולם, עם בכללותו

זה בפרק שיתבאר כפי וברוחב ,לטבאורך
שהזכיר, מה כל לך יתברר הזה הציור ומן

להיכל הפשפש מן הלוכומהכניסה או ,
הכותל יהודהמאבעובי ר' שאומר כמו

וזו זה, בפרק שיזכיר ממה זה וזולת
ציור)צורתו .מב(ראה

אותוסכין משחיזין ואין אותו מחזירים אין שנפגם או הנצב מן ועושיןמגשנשמט לדרום ואולם הקדש בין אותן גונזין אלא ,
עשירותמדאחרים במקום עניות מו.מהשאין

להיכל בו ונכנס . ולוקחמז. הטבלא מגביה בה, קבועה וטבעת שיש של טבלא ובו הנכנס לימין אמה על אמה שם היה ומקום
המשכן מקרקע .מטמחעפר

מנעולים,[ו] שני הזו הדלת על והיה בצפון האחד קטנים פתחים שני צדדיו משני והיה הגדול שער הנקרא הוא ההיכל שער כי דע
זרועו את בו ויושיט בו עומד שהוא המקום מאותו ידו את האדם שישלשל עד לפתחו אפשר היה שלא הדלת בשפולי האחד
להרים נזקק ואינו עומד כשהוא ידו כנגד בו פותח והשני "שחי", - האציל ושם שחי" לאמת יורד "אחד אמרו וזהו השחי עד
שני שבין לחלל ממנו נכנס יפתחנו וכאשר כנגדו. כלומר כיון", בו פותח "ואחד אמרו ענין מהו למטה להושיטה ולא למעלה ידו

הכתלים.[ו] שני חמישיבין לכותל רביעי כותל בין למערב) (ממזרח שהולך .נהיינו
משמאלו. לקדש פתוח למקום שמגיע והואעד לפתח שמגיע עד למערב שהולך

ומשם לשישי, חמישי כותל שבין להריוח ונכנס הפתח דרך לשמאלו פונה ואז משמאלו,
לקדש שם פתוח דהיה .נאלקדש,

òביאורñ

מקומות מראי
כו'.[ה] לדרום הצפון כותלמן אמה, שבעים לדרום הצפון מן

שש, והתא חמש, התא וכותל שלש, והמסיבה חמש מסיבה
והתא שש, ההיכל כותל אמה, עשרים ותוכו שש ההיכל וכותל
והכותל אמות שלש המים הורדת ובית חמש, התא וכותל שש,

הצפון מן אמה עשרה חמש עליו עודף והאולם אמות חמש
החילפות, בית נקרא הי' והוא הדרום, מן אמה עשרה וחמש

הסכינין את גונזין מ"ז).ששם פ"ד (מדות

כו'.[ו] פשפשין השערושני מצדי להיכל היו פשיפשין ושני
נכנס לא שבדרום בדרום ואחר בצפון אחד שבאמצעו, הגדול

הזה השער יחזקאל ידי על מפורש הוא ועליו מעולם אדם בו
יפתח לא יהי' מ"ב).סגור פ"ד מדות מ"ז. פ"ג (תמיד

לקדש פתוח למקום שמגיע עד הכתלים שני בין ומהלך
ופותחו. הגדול שער עד ומהלך ההיכל לתוך ונכנס משמאלו
התא ומן להתא נכנס הפשפש את ופתח המפתח את נטל

מ"ז)להיכל פ"ג תמיד מ"ב. פ"ד לשער(מדות מגיע שהוא עד
הפותחיות ואת הנגר את העביר הגדול לשער הגיע הגדול,

שם).ופתחו (תמיד

מ"ז.מ.במ"ז.לט. פ"ג מ"ב.מא.תמיד פ"ד מ"ב.מב.מדות פ"ד מדות א.מג.פיה"מ פח, מ"ז.מד.זבחים פ"ד ב.מה.מדות פח, זבחים
הט"ו.מו. פ"א המקדש כלי יז.מז.הל' ה, נשא ספרי ה"ב. פ"ב שוטה ירושלמי ב. טו, יז.מח.סוטה ה, נשא הכתוב לשון פ"גמט.ע"פ סוטה הל'

מ"ב.נ.ה"ט-י. פ"ד מדות ומ"ג.נא.תויו"ט מ"ב פ"ד מדות תויו"ט

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית ו-חהלכות רמב"ם לקוטי מ

ׁש ני בּ ין וּ מהלּ " נכנסין. בּ וֹ  וׁש בּ צּ פוֹ ן יּפ תח". לא יהיה סגוּ ר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהזּ ה
לתוֹ " ונכנס מ#מאלוֹ  לקּ דׁש  ּפ תוּ ח למקוֹ ם ׁש ּמ גּ יע עד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹהכּ תלים

וּ פוֹ תחוֹ : הגּ דוֹ ל ׁש ער עד וּ מהלּ " ְְֵֵַַַַַַָָההיכל

וארבּ עז. אּמ ה. עשׂ רים וגבהוֹ  אּמ וֹ ת עשׂ ר רחבּ וֹ  היה הגּ דוֹ ל ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�ער
לתוֹ " נפּת חוֹ ת החיצוֹ נוֹ ת בּ חוּ ץ. וּ ׁש ּת ים בּ פנים ׁש ּת ים לוֹ  היוּ  ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָדּ לתוֹ ת
הבּ ית לתוֹ " נפּת חוֹ ת והּפ נימיּ וֹ ת כּ תל ׁש ל עביוֹ  לכּס וֹ ת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּפ תח

הדּ לתוֹ ת: אחוֹ רי ְְֲֵַַָלכּס וֹ ת

ולאח. עשׂ רים. ורחב אּמ ה ארבּ עים גּ בוֹ ּה  היה אוּ לם ׁש ל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּפ תחוֹ 

שיתבאר כמו "תא" הנקרא והוא כתלים
המקוםנבבמדות עד החלל באותו ומהלך ,

שיש לפי ההיכל, לתוך ממנו נכנס שהוא
כמו להיכל נכנסין שבו שער החלל באותו

במדות להיכלנגשנצייר יכנס וכאשר .
ננעל שהיה לפי הגדול השער את פותח

ההיכל .נדמתוך

זה[ז] בפרק ההיכלנהיתבאר כותל שעובי
אמר וכבר אמות, הפתחנושש שרוחב

תהיה דלתות שתי לו וכשיהא אמות, עשר
וכאשרכ אמות, חמש דלת ל

עובי יתכסה לפנים הדלתות שתי יפתחו
הדלתות. אחורי ומכסות מבפנים הכותל על ונכפלות הבית לתוך סובבות הפנימיות הדלתות שתי וכן אמה. ממנו וישאר הכותל
הדלתות ארבע והיו אצלם, המפורסם בדבר והדגים פלוני, דבר כמו לשתים ונכפלת חלוקה היתה מהן דלת שכל יהודה ר' ואמר

זו כצורה הפתח לחלל ציור)נפתחות בכל(ראה היום אצלינו הידועות הללו הדלתות כמו לשתים נכפלת מהן דלת שכל ולפי ,
היתה הכותל בעובי הנשארת והאמה שציירנו, הציור מן שמתברר כפי שמבפנים בשניה וכך וחצי, אמתיים בה יהיה החצרות,
הארבע מן דלת שכל ראיה הביא כך ואחר הפתח. כותל בעובי והכל מבחוץ אמה חצי של ומזוזה מבפנים אמה חצי של מזוזה

זה מפסוק שיתקפלו כדי צבתות בכעין בזו זו ומורכבות לשתים חלוקה כד)היתה מא, ושתי(יחזקאל אחד לדלת "שתים שאמר
ואמרו לאחרת". המחולקות(שם)דלתות הדלתות שמתקפלות כדרך קפולן לומר רוצה מוסבות", .נז"שתים

אמצעעשו ידחה שלא כדי - יבעט" שלא "כדי בשני, מהן אחד כל שיתמך כדי ההיכל לכותל האולם מכותל מתוחות סמוכות
גבהו מרוב .נחהכותל

בספריםעשו שמפורסם כפי לגפן נמשלה ישראל שכנסת לפי בגפן, להתברך כדי אולם של פתחו על זהב של גפן וכלנטצורת ,
שהתנדב הכמות מן עושה זה הרי זהב מצופה שכולו לפי ההיכל בקשוט בעין הזהב שיוצא כלומר להיכל זהב מתנדב שהיה מי
הרבה, עליה מתאסף שהיה בכך והכוונה גוזמא, כהנים", מאות "שלש ואמרו שם. אותו ותולה אשכול או גרגר או עלה כעין

לפ כהנים לכמה שהוצרך מה בו שנתקבץ אירע בשניוכבר שהזכרנו הדברים שלשת מכלל הבאי לשון בה שדברו היא וזו נותה,
.סאסדתמיד

ההיכלי"ג פתח על ואחת . . שני במקדש היו .סגסבפרוכות

אמות,החיצוניות.[ז] שש היה ההיכל, כותל שעובי לחוץ; שסמוך הכותל בעובי היו הן
ה' רחבה מהם דלת כל החיצונות, הדלתות היו הכותל, עובי של החיצונה מאמה ולפנים
עובי של הפנימיות אמות חמש מכסות הן הרי פנים, לצד נפתחות הדלתות וכשהיו אמות.

.סדהכותל
פניםוהפנימיות. לצד הכותל, עובי בסוף .סהקבועות

הדלתות. אחורי הדלתות.לכסות שאחורי ההיכל כותלי לכסות פי'

òביאורñ

מקומות מראי
אמה.[ז] עשרים וגבהו אמות עשר רחבו היה הגדול השער

של פתחו בחוץ. ושתים בפנים שתים לו היו דלתות וארבע
היו דלתות וארבע אמות עשר ורחבו אמה עשרים גבהו היכל

בחו ושתים בפנים שתים להיכללו דלתות ושתים שנ' ץ

מ"א).ולקדש פ"ד החיצונות(מדות כו'. נפתחות החיצונות
והפנימיות כותל של עביו לכסות הפתח לתוך נפתחות

הדלתות אחורי לכסות הבית לתוך שם).נפתחות (מדות

עשרים.[ח] ורחב אמה ארבעים גבוה היה אולם של פתחו
אמה עשרים ורחבו אמה ארבעים גבהו אולם של (מדותפתחו

מ"ז). להםפ"ג היו שם שהיו הפתחים כל שערים. לו היה ולא
אולם משל חוץ מ"ג).דלתות פ"ב של(מדות מלתריות וחמש

הפתח על עודפת התחתונה מלמעלה. פתחו גבי על היו מילא
שלמטה על עודפת מחמשתן אחת וכל מזה. ואמה מזה אמה
אמה. שלשים העליונה נמצאת מזה. ואמה מזה אמה ממנה

מ"ג.נב. ה"ד-ה.נג.פ"ד לעיל נעתק מ"ב. מ"ו-ז.נד.שם פ"ג תמיד מ"ג.נו.מ"ז.נה.פיה"מ פ"ב מ"א.נז.מדות פ"ד מדות פיה"מנח.פיה"מ
מ"ח. פ"ג א.נט.מדות צב, חולין ב.ס.ראה צ, חולין א, שם.סא.כט כד.סב.פיה"מ הערה לעיל הי"ז.סג.נסמן פ"ז המקדש כלי הל'

כס"מ.סה.כס"מ.סד.

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית רמב"םח-טהלכות מאלקוטי

ּפ תחוֹ  גּ בּ י על היוּ  מילא ׁש ל מלּת ריּ וֹ ת וחמׁש  ׁש ערים. לוֹ  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
וכל מזּ ה. ואּמ ה מזּ ה אּמ ה הּפ תח על עוֹ דפת הּת חּת וֹ נה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמלּ מעלה.
מזּ ה. ואּמ ה מזּ ה אּמ ה מּמ נּ ה ׁש לּ מּט ה על עוֹ דפת מחמׁש ּת ן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחת
אחת כּ ל בּ ין היה אבנים ׁש ל ונדבּ � אּמ ה. ׁש לׁש ים העליוֹ נה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנמצאת

:פואחת ְַַ

ויציעיםט. ארי. כּ מוֹ  מאחוֹ ריו וצר מלּ פניו רחב בּ נינוֹ  היה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָההיכל
הּת חּת וֹ נה ויציע הּמ סבּ ה. לכתל חוּ ץ מּס ביב כּ לּ וֹ  לבּ ית מקּ יפין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ	ִִִַַַָהיוּ 
ׁש בע גּ בּ ּה  על ורבד ׁש ׁש  אמצעית ויציע ׁש ׁש  גּ בּ ּה  על ורבד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹחמׁש 

ׁש נּ אמר ׁש בע ו)והעליוֹ נה ו, א היוּ (מלכים וכן וגוֹ '. הּת חּת נה" "היּ ציע ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
י לכתליה#לׁש  סביב וכן רוּ חוֹ תיו מ#לׁש ה לבּ ית מקּ יפים ציעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

אשר[ח] המצויירת הקורה היא "מלתרא"
שקוראין והיא ותבניות צורות חורטין בה
ואומרים "אלמקרנץ" הבנאים אותה
זה את הזכרנו וכבר "אלמקרבץ". במערב

אותהסובערובין קוראין וחכמים ,
המשנה בלשון והרבוי "אמלתרא",
העץ למין שם הוא "ומילא", "מלתריות".
לצורת שם שהוא או זו, חריטה בו שהיה
אבנים של שורה כי ואמר הפתוחים. אותם
פי על ואף ומלתרא, מלתרא כל בין היתה
שנצייר כמו באורך עודפת אחת שכל

על בולטת אחת כל היתה גם הרי עתה,
כדי אחד, בשטח כולם היו ולא השניה

צורתו וזו הגדולים, בבנינים רואין שאנו כפי בולטת כיפה כעין האולם פתח על ציור)שיהיו .סז(ראה

אמומשנה: המלך]הלני מונבז הרמב"ם:[של פירוש היכל. של פתחו על זהב של נברשת עשתה
מבריק טוב מזהב אותה עשתה הזכוכית, מן הבתים פתחי על שעושין השמשות כעין "ונברשת",

ירושלים, באופק השמש בעלות היום בתחלת ואור ברק לו יראה עליו מכה היושכשהשמש ואז
שמע קרית .סחקורין

האולםי"ג פתח על ואחת . . שני במקדש היו .עסטפרוכות

שיהא[ט] כדי מעט הבנין את מצדדין שהיו אלא מאה, על מאה ההיכל כל כלומר כללותו והיתה
ציור)כזה יותר(ראה רחב לפניו אשר האריה כתבנית מתרחב למזרח שיוצא וכל מערב מפאת צר

.עאמאחוריו

מלתריות.[ח] מצויירותוחמש קורות .עבפי'
מילא. מיליןשל שקרויין עפצים בו שגדלין אילן .עגשל
מלמעלה. פתחו הפתחע"ג של לרחבו הפתח, משקוף על מושכבות .עדפי'

.עהשורהונדבך.
.עוגזוזטראותויציעים.[ט]

המסיבה. לכותל חוץ . . מקיפין הקודשהיו של החיצון .עזכותל
חמש. התחתונה ברוחבויציע .עחאמות

הכותלורובד. מן היוצא בניין .עטפי'

òביאורñ

מקומות מראי

של מלתריות וחמש ואחת. אחת כל בין היה אבנים של ונדבך
ואמה מזה אמה הפתח על עודפת התחתונה גביו על היו מילא
מזה ואמה מזה אמה עלי' עודפת ממנה שלמעלה מזה,
נמצאת מזה ואמה מזה אמה עלי' עודפת ממנה ושלמעלה
ואחת אחת כל בין הי' אבנים של ונדבך אמה שלשים העליונה

מ"ז). פ"ג (מדות

ארי.[ט] כמו מאחוריו וצר מלפניו רחב בנינו היה ההיכל

הוי שנאמר לארי דומה מלפניו ורחב מאחריו צר וההיכל

ורחב מאחריו צר הארי מה דוד חנה קרית אריאל אריאל
לפניו ורחב מאחריו צר ההיכל אף מ"ז).מלפניו פ"ד (מדות

שש אמצעית ויציע שש גבה על ורבד חמש התחתונה ויציע
שנאמר שבע והעליונה שבע גבה על ו)ורבד ו, א היציע(מלכים

שש האמצעית שש, ורובד חמש התחתונה וגו'. התחתנה
באמה חמש התחתונה היציע שנ' שבע והעליונה שבע, ורובד
באמה שבע והשלישית רחבה באמה שש והתיכנה רחבה

מ"ד).רחבה פ"ד (מדות

מ"א.סו. מ"ז.סז.פ"א פ"ג מדות מי"א.סח.פיה"מ פ"ג יומא כד.סט.פיה"מ הערה לעיל שם.ע.נסמן המקדש כלי מדותעא.הל' פיה"מ
מ"ז. מ"ג.עז.כס"מ.עו.כס"מ.עה.כס"מ.עד.כס"מ.עג.כס"מ.עב.פ"ד פ"ד מדות מ"ו.עט.כס"מ.עח.פיה"מ פ"ג מדות פיה"מ

מג).פ. בעמ' ציור (ראה ורחבו ארכו מדת לפי כולו ההיכל צורת היא וזו מב) בעמ' ציור (ראה המלתריות צורת היא וזו נוסף: בכ"י

והגהות הערות ציונים



הלכות בית הבחירה מב

ציור זה שייך להלכה ח



ציור זה שייך להלכה ח

מגהלכות בית הבחירה



ד הבחירה בית ט-יהלכות רמב"ם לקוטי מד

למעלה עד מלּ מּט ה ׁש לׁש צבהאוּ לם ורבד חלק אחת אּמ ה היוּ  כּ � ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הרבדין ונמצאוּ  למעלה. עד אּמ וֹ ת ׁש לׁש  ורבד חלק ואּמ ה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹאּמ וֹ ת.

רבד כּ ל וּ בין למעלה. עד אּמ וֹ ת ׁש לׁש  רבד כּ ל רחב לכּ תלים. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ�מקּ פין

אּמ וֹ ת: ארבּ ע רחבּ וֹ  היה העליוֹ ן ורבד אּמ ה. ְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹורבד

ּת אים.י. הנּ קראים הם הכּ תלים ׁש בּ ין הּפ נוּ יים הּמ קוֹ מוֹ ת אלּ וּ  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָכּ ל

הדּ רוֹ ם מן וחמ�ה הצּ פוֹ ן מן חמ�ה לּמ קדּ ׁש  הּמ קּ פין הּת אים ְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָ�ְְִִַַָנמצאוּ 

נמצאוּ  דּ יוֹ טא. גּ בּ י על דּ יוֹ טא היוּ  דּ יוֹ טוֹ ת וׁש לׁש  הּמ ערב. מן ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֹוּ ׁש לׁש ה

גּ בּ יהן על וחמ�ה חמ�ה גּ בּ י על חמ�ה בּ דּ רוֹ ם ּת אים וכןצגט''ו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

שש,משנה: ורובד חמש התחתונה
שבע והעליונה שבע, ורובד שש האמצעית

ו,ו)שנ' א חמש(מלכים התחתונה "היציע
רחבה באמה שש והתיכנה רחבה באמה
פירוש רחבה". באמה שבע והשלישית
הכצוצריות הם הללו היציעים פאהרמב"ם:

היציע היה מבחוץ, להיכל שמסביב

אמרו והוא בכותל, לטפס אפשר שאי עד האמצעי, מן רחב והעליון התחתון, מן רחב וכו'",(שם)האמצעי לבית נתן מגרעות "כי
זו כצורה יציעים שלשה המסיבה לכותל מבחוץ ההיכל לכל מסביב היה ציור)וכך .פב(ראה

האולםמשנה: שכתלי אמר הרמב"ם: פירוש ארבע. ורובד אמה אמה העליונה שלש, ורובד אמה אמה שלש, ורובד אמה אמה
מן בולט בנין כך ואחר כותל, כל כמו ישר חלק ארכו לכל הכותל מגובה שאמה והוא זו, כצורה בנייתם היתה

כעי כלהכותל וכך "רובד", הנקרא והוא בנין ומבליט אמה עוד מרחיק כך ואחר אמות, שלש גבהו כצוצרה ן
שיהו עד שלש ורובד בכותל אמה מרחיק שלש", ורובד כותל "אמה אמר וכאלו ורובד אמה ורובד אמה גבהו
שיתבאר כמו ההיכל סביב גם היה וכך אמות, ארבע בה שהיו העליונה לכצוצרה פרט כצוצריות כעין בו אלו

זה כזהפגבפרק הכותל צורת שהיתה 16)9(נמצא .פדציור
בתמיד[י].פו[בערבית]פה"מצטבה""ורובד", אמרנו וכאשרפזכבר כותלים, שני שבין החלל נקרא "תא" כי

שציירנו ההיכל בצורת חמשהפחתתבונן בצפון תמצא
ההיכל, וכותל והתא, התא, וכותל ומסיבה, מסיבה, כותל והם חללים
ועל תאים, חמשה היו הללו חללים חמשת על כי אמר בדרום, וכמותם
חמשה גבי על "חמשה אמרו והוא אחרים, תאים חמשה התאים חמשת

כזה תאים של דיוטות שלש שיהיו עד גביהן", על 17וחמשה )8(ציור

מסיבה, "כותל שקראם מה יטעך ואל בדרום. גם היה בכך וכיוצא
לפי "תאים", כולם וקראם וחזר ההיכל" וכותל התא, וכותל ומסיבה,

"תאתים" וכולם התא הוא כתלים שני שבין התאפטשהחלל וכותל המסיבה שכותל לפי
ומקצת שציירנו, כמו ביניהם וחלל כתלים שני אלא אטום כותל היה לא ההיכל וכותל

וכפי בציור, שכתבנו כמו בהם וכיוצא המים הורדת ובית מסיבה שבהם התחתונה לדיוטא שקרא כמו שמות להם היו ה"תאים"
זה בפרק עליהםצשיזכיר והיו ההיכל, וכותל והתא התא כותל והם חללים שלשה במערב גם תמצא בציור תתבונן וכאשר .

.צאשורותדיוטות.[י]
òביאורñ

מקומות מראי

אחת אמה היו כך למעלה עד מלמטה האולם לכתלי סביב וכן
אמות. שלש ורבד עדחלק אמות שלש ורבד חלק ואמה

שלש רבד כל רחב לכתלים. מקפין הרבדין ונמצאו למעלה.
היה העליון ורבד אמה. ורבד רבד כל ובין למעלה. עד אמות
ורובד אמה אמה שלש ורובד אמה אמה אמות. ארבע רחבו

ארבע ורובד אמה אמה העליונה מ"ו).שלש, פ"ג (מדות

וחמשה[י] הצפון מן חמשה למקדש המקפין התאים נמצאו
המערב. מן ושלשה הדרום עלמן דיוטא היו דיוטות ושלש

חמשה גבי על חמשה בדרום תאים ט''ו נמצאו דיוטא. גבי
היו תאים ושמונה עשר. חמשה בצפון וכן גביהן על וחמשה
אחת בדיוטא גביהן על ושנים שלשה גבי על שלשה במערב
עשר חמשה שם תאים ושמונה ושלשים תאים. ל''ח הכל

פה.פא. הערה לקמן מ"ג.פב.ראה פ"ד מדות מ"ג.פג.פיה"מ מ"ו.פד.פ"ד פ"ג מדות פירושופה.פיה"מ השוה קאפח): (ר"י המתרגם הערת
עליה. לשבת כדי מבנין עשויה אצטבה וענינה מ"ג, פ"ד מ"ג.פו.במדות פ"ד יומא מ"ז.פז.פיה"מ נג.פח.פ"ג הערה לעיל בגכי"קפט.נסמן כ"ה

תאים. צ"ל: ואולי הרמב"ם ובקרן.צא.מ"ז.צ.של ד"ה מ"ג פ"ד מדות למעלהצב.ויו"ט עד ליתא: ליתא.צג..בכ"י בכ"י גביהן. על וחמשה

והגהות הערות ציונים



ד הבחירה בית רמב"םי-יגהלכות מהלקוטי

גּ בּ י על ׁש לׁש ה בּ ּמ ערב היוּ  ּת אים וּ ׁש מוֹ נה עשׂ ר. חמ�ה ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹבּ צּ פוֹ ן
ּת אים: ל''ח הכּ ל אחת בּ דיוֹ טא גּ בּ יהן על וּ ׁש נים ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁש לׁש ה

מןיא. לּת א אחד הּת אים. מן ואחד אחד לכל היוּ  ּפ תחים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁש לׁש ה
מזרחית וּ בקרן גּ בּ יו. ׁש על לּת א ואחד ה"מאל. מן לּת א ואחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהיּ מין.
לּת א אחד ּפ תחים. חמ�ה היוּ  האמצעית ׁש בּ דּ יוֹ טא בּ ּת א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָצפוֹ נית
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לּת א ואחד לּמ סבּ ה. ואחד גּ בּ יו. ׁש על לּת א ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמיּ מין.

להיכל: ואחד ְְִֵֶַַָָָהּפ ׁש ּפ ׁש .

מערביתיב. צפוֹ נית לקרן צפוֹ נית מזרחית מקּ רן עוֹ לה היתה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָוּ מסבּ ה
לגגּ וֹ ת עוֹ לין היוּ  לּמ ערבׁש בּ ּה  וּ פניו בּ ּמ סבּ ה עוֹ לה היה הּת אים. ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הפ� לּמ ערב הגּ יע לּמ ערב. מגּ יע ׁש הוּ א עד הצּ פוֹ ן ּפ ני כּ ל את ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָהל�
הגּ יע לדּ רוֹ ם. מגּ יע ׁש הוּ א עד הּמ ערב ּפ ני כּ ל את הל� לדּ רוֹ ם ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּפ ניו
לפתחּה  מגּ יע ׁש הוּ א עד לדּ רוֹ ם מהלּ � והיה לּמ זרח ּפ ניו הפ� ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלדּ רוֹ ם

לדּ רוֹ ם: ּפ תוּ ח היה עליּ ה ׁש ל ׁש ּפ תחּה  עליּ ה ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁש ל

לגגּ ּה יג. עוֹ לין ׁש בּ הן ארז ׁש ל כּ לוּ נסוֹ ת ׁש ּת י היוּ  עליּ ה ׁש ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוּ בפתחּה 

כזה השלשה גבי על ושנים תאים שלשה
ציור) .צד(ראה

אחד[יא] לכל היה פתחים ושלשה משנה:
ואחד מימין, לתא אחד התאים, מן ואחד
גביו. שעל לתא ואחד מהשמאל, לתא
פתחים, חמשה היו צפונית מזרחית ובקרן
גביו, שעל לתא ואחד מימין, לתא אחד
ואחד לפשפש, ואחד למסיבה, ואחד
"ואחד ואמרו הרמב"ם: פירוש להיכל.
בו שיש לתא לומר רוצה לפשפש"
וזה להיכל, נכנסין שבו הצפוני הפשפש
שהיו הזה התא בשמאל שהיה הפתח הוא
בדיוטא היה הזה והתא פתחים, חמשה לו
גבי על שהיה והוא התאים של האמצעית

.צההמסיבה

שמגיע[יב] עד ההיכל את שמקיף ההקף
שמסביב התאים מתוך היה העליה אל

שציירנו כמו .קהקדלהיכל

על[יג] עליה שהיתה עתה יזכיר והוא
העליה ובקרקע הקדשים, וקדש ההיכל

צפונית.[יא] מזרחית תאובקרן עוד להם שיש תאים מאותם צפונית, מזרחית בקרן ר"ל
.צומימין

למסיבה. הי"ב.צזשתחתיוואחד לקמן ומבואר .
הפשפש. . . לתא להיכלואחד נכנסין ובו לשמאלו .צחשהוא

צפונית.[יב] מזרחית מקרן עולה היתה שמשפעומסיבה כבש, כמין הוא "מסיבה"
מסיבה שנקרא התא בתוך והתחיל חמשהצטועולה. בו שהיו התא תחת היה תא, ואותו .

.קפתחים
התאים. לגגות עולין היו התאים,שבה לגגות המסיבה עולה מערבית, צפונית בקרן פי'

המסיבה מסתיים .קאושם
למערב. בגגותהגיע והלך התאים, לגגות הגיע המסיבה, בסוף למערב וכשהגיע פי

לדרום .קבהתאים
לדרום. מהלך דרום.והיה בצד מהלך היה פי'

עלייה. של ההיכללפתחה .קגעליית

òביאורñ

מקומות מראי

ושבדרום שבצפון במערב ושמונה בדרום עשר וחמשה בצפון
על שלשה שבמערב גביהן על וחמשה חמשה גבי על חמשה

גביהן על ושנים שלשה מ"ג).גבי פ"ד (מדות

התאים.[יא] מן ואחד אחד לכל היו פתחים אחדשלשה
גביו. שעל לתא ואחד השמאל. מן לתא ואחד הימין. מן לתא
חמשה היו האמצעית שבדיוטא בתא צפונית מזרחית ובקרן

גביו. שעל לתא ואחד מימין. לתא אחד למסבה.פתחים. ואחד
פתחים ושלשה להיכל. ואחד הפשפש. בו שיש לתא ואחד
מהשמאל לתא ואחד מימין לתא אחד ואחד, אחד לכל הי'
חמשה היו צפונית מזרחית ובקרן גביו, שעל לתא ואחד

למסיבה ואחד גביו שעל לתא ואחד מימין לתא אחד פתחים
להיכל ואחד לפשפש מ"ג).ואחד פ"ד (מדות

כו'.[יב-יג] עולה היתה מקרןומסבה עולה היתה ומסיבה
לגגות עולין היו שבה מערבית צפונית לקרן צפונית מזרחית
הצפון פני כל את הלך למערב ופניו במסיבה עולה הי' התאים,
הלך לדרום פניו הפך למערב הגיע למערב, מגיע שהוא עד
הפך לדרום הגיע לדרום, מגיע שהוא עד המערב פני כל את

עלי' של לפתחה מגיע שהוא עד בדרום מהלך והי' למזרח פניו
שתי היו עלי' של ובפתחה לדרום, פתוח עלי' של שפתחה

עלי' של לגגה עולין שבהן ארז של מ"ה).כלונסות פ"ד (מדות

מ"ג.צד. מ"ד מדות ובקרן.צו.שם.צה.פיה"מ ד"ה מ"ג פ"ד מדות ה"ו.צח.כס"מ.צז.תויו"ט ל"ח.צט.לעיל אות פ"ד מדות כס"מק.תפ"י
הי"א. מ"ה.קא.לעיל פ"ד מדות הגר"א שם.קב.ביאורי מ"ב.קג.הגר"א אות פ"ד נג.קד.תפ"י הערה לעיל מ"ה.קה.נסמן שם

והגהות הערות ציונים



ד-ה הבחירה בית יג-אהלכות רמב"ם לקוטי מו

לגג הקּ דׁש  גּ ג בּ ין בּ עליּ ה מבדּ ילין היוּ  ּפ סּפ סין וראׁש י עליּ ה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁש ל

ׁש בּ הן הקּ דׁש ים קדׁש  לבית בּ עליּ ה ּפ תוּ חין היוּ  ולוּ לין הקּ דׁש ים. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדׁש 

קדׁש  מבּ ית עיניהם יזוּ נוּ  ׁש לּ א כּ די בּ תבוֹ ת האּמ נין את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ�ְְְִֶַָמׁש לׁש לין

ההיכל: את מלבּ נין לפסח מּפ סח בּ ׁש נה אחת וּ פעם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהקּ דׁש ים.

חמישי פרק

חמׁש א. על אּמ ה מאוֹ ת חמׁש  היה הּמ וֹ ריּ ה הר והוּ א הבּ ית ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהר

בּ נוּ יוֹ ת היוּ  כּ פין גּ בּ י על וכפין חוֹ מה. מקּ ף והיה אּמ ה ְְִִֵֵֵַַָָָ�ְֵַָָָמאוֹ ת

מּס טיו: לפנים סטיו מקרה היה וכלּ וֹ  הּט מאה. אהל מּפ ני ְְְְִִֶָָָָָֹ�ְְָ�ְְִִֵֶַַָֹמּת חּת יו.

ההיכל תקרת בין מבדילה מחיצה היתה
היא "ולול", הקדשים. קדש ותקרת
בקרקע ארובות שהיו אמר הארובה,
כדי הקדשים לקדש מפולשות העליה
אם הקדשים לקדש משם האומנים שירדו

דבר בו לעשות .קוהוזקקו
ושתיםי"ג . . שני במקדש היו פרוכות

כנגדן ושתים הקודש ובין בינו לדביר
.קחקזבעלייה

חמישי פרק
כיפין".[א] גבי על "כיפין בנוי שהיה אמר

כיפין שיהא הוצרכו מדוע באר כך ואחר
היה ולא כיפין גבי על
שטעם ואמר אחת, כיפה
"כיפה שתהא כדי הדבר
קבר מפני האוטם כנגד
תהא שאם לפי התהום"
תחתיו הבנויה הכיפה

זו 19)9(בצורה הריציור
שני בין הקבר יהיה אם
על שיהיה מי הנה הכיפה תחת העמודים
יארע ואם ספק, בלי טהור הכיפה גב
אותו הרי העמודים אחד תחת המת שיהא
שהוא מפני טמא הכיפה גבי על שיהיה
לך שנתבאר כמו המת גבי על עומד

דאהלות, אותןאבשביעי עשינו ולפיכך
ואותם אחרת, כיפה תחת הם גם העמודים

פעמים כמה שבארנו כמו אוטם נקראים הן חללבהעמודים בו שאין המוצק הדבר הוא שהאוטם
צורתן 20וזו שתחתיהן)8(ציור אחרות כיפות קמור על עומדים מהלך עליהן אשר הכיפות עמודי שיהו כדי היה הזה הציור וכפי ,

הציור מן לך שיתברר .גכפי
במקומוכבר זה ויתבאר העזרה באמצע שהמזבח לשמיםדידעת מגולה והוא .ה,

.קטקורותפספסין.[יג]
קטניםולולין. .קיפתחים

הטומאה.[א] . . מפני . . כיפין גבי על פי'וכיפין
בפני חוצץ שאז טפח, חלל בהן שיש כיפין היו מתחתיו

הטומאהקיאהטומאה תעלה לא למטה קבר יש ואם ,
רגלי ואין כיפין, אותן על בנויות כיפין והיו למעלה;
ונמצא התחתונות, כיפין רגלי כנגד העליונות, כיפין
או העליונות כיפין רגלי גבי על ילך אם דאף

תחתיו טפח חלל יש .קיבהתחתונות,
מסתיו. לפנים סתיו מקורה היה הואוכולו "סתיו"

דסתיוקיגאצטבא הרמב"ם וקאמר ארוך. כסא והיינו
היקף אותו ובתוך ההר, כל מקיף והיה הבית, בהר היה

סתיו עוד .קידהיה
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לגג[יג] הקדש גג בין בעליה מבדילין היו פספסין וראשי
הקדשים. הקדשיםקדש קדש לבית בעליה פתוחין היו ולולין

עיניהם יזונו שלא כדי בתבות האמנין את משלשלין שבהן
בין בעלי' מבדיל פסיפסין ובראשיהן הקדשים. קדש מבית
קדש לבית בעלי' פתוחין היו ולולין הקדשים, קדש ובין קדש

יזונו שלא כדי בתיבות האומנין את משלשלין שבהן הקדשים,
הקדשים קדש מבית עיניהם מ"ה).את פ"ד אחת(מדות ופעם

אחת פעם וההיכל ההיכל. את מלבנין לפסח מפסח בשנה
עיי"ש).בפסח מ"ד, פ"ג (מדות

על[א] אמה מאות חמש היה המוריה הר והוא הבית הר

אמה. מאות חמשחמש על אמה מאות חמש הי' הבית הר
אמה מ"א).מאות פ"ב בנויות(מדות היו כפין גבי על וכפין

התהום קבר מפני חלול ותחתיהן הטמאה. אהל מפני מתחתיו.
מ"ב) פ"ג כיפין(פרה המשחה להר הבית מהר עושין היו וכבש

התהום קבר מפני האוטם כנגד כיפה כיפין גבי מ"ה).על (שם

הבית הר אמרה הדא מסטיו. לפנים סטיו מקרה היה וכלו
הי' מסטיו לפנים אסטיו כן ותני הי' פ"גמקורה תענית (ירושלמי

סטיוה"ט). הי' כפול סטיו הבית הר יהודה רב אמר רחבא אמר
מסטיו ב)לפנים נג, ב. יג, פסחים א. מה, הר(סוכה הכי נמי תניא

נקראת היתה איסטוונית אומר יהודה רבי הי' כפול סטיו הבית
מסטיו לפנים ב).סטיו יג, (פסחים

כד.קז.שם.קו. הערה לעיל הי"ז.קח.נסמן פ"ז המקדש כלי מ"ו.קט.הל' אות דמדות פ"ד מ"ז.קיא.כס"מ.קי.תפ"י פ"ג רע"בקיב.אהלות
מ"ו פ"ג על.קיג.פרה רד"ה ב יג, כפול.קיד.פסחים סטיו רד"ה ב יג, מ"ז.ב.מ"א.א.פסחים פ"ו אהלות מ"ו. פ"ד מדות פרהג.ראה פיה"מ

מ"ה. מ"ח.ד.פ"ג פ"ד מ"ד.ה.מדות פ"ה אבות פיה"מ

והגהות הערות ציונים
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ואחדב. הּמ זרח מן ואחד הּמ ערב מן אחד לוֹ . היוּ  ׁש ערים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחמ�ה
וגבהוֹ  אּמ וֹ ת עשׂ ר ׁש ער כּ ל רחב הדּ רוֹ ם. מן וּ ׁש נים הצּ פוֹ ן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמן

דּ לתוֹ ת: להם ויׁש  ְְְִֵֶֶַָעשׂ רים.

וּ לפניםג. טפחים עשׂ רה גּ בהוֹ  סביב מקּ יף סוֹ רג מּמ נּ וּ  מןלפנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָ
בּ קּ ינוֹ ת אוֹ מר הוּ א ועליו אּמ וֹ ת. עשׂ ר [גּ בהוֹ ] החיל ח)הּס וֹ רג ב, (איכה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

העזרה: חוֹ מת זוֹ  וחוֹ מה" חל ְֲֲֵֶַַַָָָָ"ויּ אבל

את[ב] לבנות הבירה משושן עלו כאשר
צוה בעזרא שנתבאר כמו המקדש בית
שושן עיר צורת לצייר המלך אותם
עליהם המלך מורא שיהא כדי במקדש
במלך ימרדו ולא בה ישיבתם ימי ,זויזכרו

המזרחי השער על אותה צרו לפיכך
היתה בו המשחה", "והר הבית. הר משערי
במסכת שיתבאר כמו אדומה פרה נשרפת

במזרחחפרה והוא הזיתים, הר והוא ,
הזה השער ומן יוצא[המזרחי]ירושלים, היה

להר בה שמתעסק מי וכל והפרה הכהן
כל גם יוצא היה הזה השער ומן הזתים.
"וכל אמרו והוא בשריפתה לו שצריכין מה

.טמסעדיה"
להןמשנה: היו שם שהיו השערים כל

משקוף להן שהיה "שקופות", אמרו וענין הרמב"ם: פירוש זו. גבי על זו מוטות אבנים שתי שם שהיו טדה משער חוץ שקופות,
אהלות במסכת אותם ותמצא הקל מן זה לשם המשנה שמוש ורוב שער, של העליונה "אלעתבה" תמידיוהיא אותו קוראין

ככה זו" גב על זו מוטות אבנים "שתי "משקוף". לא ציור)"שקוף" ובמקום,(ראה א במקום קבוע הדלת ציר והיה
.יאב

ננעליםנראה שאינם אצלינו שעושים הבורג מנעולי והיו השערים, לנעילת מפתחות צריכים שהיו זו ממשנה
נפתחין הן שבהן במפתחותיהן .יבאלא

העזרהועוד פתח על אחד ושלשה, עשרים ושלשה עשרים של דינין בתי שני .יגמעמידין
ב'וכבש גג על הכיפה רגלי ב' שיהיו כדי כיפין ב' כל על וכיפה כיפין כיפין בנוי ותחתיו המשחה להר הבית מהר עושין היו

התהום קבר מפני חלול הכל תחת שתהיה כדי שתחתיה. תחתיהןידכיפין המשחה בהר שהיו הטבילה ומקום שריפתה מקום אף .
התהום קבר מפני זהטוחלול כבש ע"ג המשחה להר הבית מהר יוצאין בשריפתה המסעדין וכל והשורף והפרה .יזטז.

פרהואמרו במסכת שיתבאר כמו המשחה להר הבית מהר אדומה פרה עליו שיוצאת הכבש כלומר פרה", שעיריח"כבש וכבש ,
ביומא שיתבאר כמו למקדש לחוץ העזרה מן המשתלח שעיר עליו שמוציאין כן גם הוא .כיטהמשתלח,

שלש[ג] כנגדן וגזרו וגדרום, וחזרו יון, מלכי שפרצום בו היו פרצות עשרה ושלש טפחים, עשרה גבוה סורג ממנו לפנים משנה:
מלכות עקירת על תודה דרך לה' משתחוה הפרצות מאותם לפרצה האדם שמגיע זמן כל הרמב"ם: פירוש השתחויות. עשרה

בשקלים שהזכרנו כמו הרשעה .כדכגיון
זההוא"חיל", שאחר בפרק אותו שנצייר כמו הבית הר לחומת מבפנים העזרה כל את המקפת .כוכהחומה

לו.[ב] היו שערים הביתוחמשה הר לחומת .ופי'
באלכסוןסורג.[ג] זה ע"ג זה ארוגים מעצים הנעשית .כאמחיצה

העזרההחיל. כל מקפת והיתה העזרה לחומת חוץ והיתה אמות, עשר גובה חומה .כבהוא
העזרה. חומת זו וחומה חל זהויאבל שבפסוק ו"חומה" החיל, הוא זה שבפסוק "חל"

העזרה. הוא
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לו.[ב] היו שערים המזרחוחמשה מן ואחד המערב מן אחד
הבית, להר היו שערים חמש הדרום. מן ושנים הצפון מן ואחד
קיפונוס ויציאה, כניסה משמשין הדרום מן חולדה שערי שני
הי' לא הצפון מן טדה ויציאה, כניסה משמש המערב מן

צורה הבירה שושן עליו מזרחי שער כלום, פ"אמשמש (מדות

להםמ"ג). ויש עשרים. וגבהו אמות עשר שער כל רחב
עשר ורחבן אמה עשרים גבהן שם שהיו הפתחים כל דלתות.
דלתות להם היו שם שהיו הפתחים כל אולם, משל חוץ אמות

אולם משל מ"ג).חוץ פ"ב (מדות

ולפנים[ג] טפחים עשרה גבהו סביב מקיף סורג ממנו לפנים
החיל הסורג אמות.[גבהו]מן גבוהעשר סורג ממנו לפנים

אמות עשר גבוה החיל ממנו לפנים . . טפחים (מדותעשרה

מ"ג) בקינותפ"ב אומר הוא ח)ועליו ב, וחומה(איכה חל ויאבל
אחא רבי ואמר וחומה חיל ויאבל דכתיב העזרה. חומת זו

שורא ובר שורא חנינא רבי א).ואיתימא פו, (פסחים

מ"ג.ו. פ"א מדות א.ז.תפ"י צח, מ"ו.ח.מנחות מ"ג.ט.פ"ג פ"א מדות מ"י.י.פיה"מ מ"ג.יא.פ"ט פ"ב מדות פ"איב.פיה"מ מדות פיה"מ
ה"ג.יג.מ"ז. פ"א סנהדרין הל' (במשנה). ב פו, מ"ו.יד.סנהדרין פ"ג פרה ג. יח חוקת הגנוז).טו.ספרי אור (כגי' ה , פ"ג פרה פרהטז.תוספתא

מ"ו. ה"א.יז.פ"ג פ"ג פרה מ"ו.יח.הל' מ"ד.יט.פ"ג ה"ח.כ.פ"ו פ"ד שקלים בהל' וכ"ה מ"ב. פ"ד שקלים פיה"מכב.כס"מ.כא.פיה"מ
מ"ה. פ"א מ"ג.כג.מדות שם.כד.פ"ו מדות ה"ו.כה.פיה"מ לקמן הועתק מ"ד.כו.במ"ב. פ"א שם

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית ד-ההלכות רמב"ם לקוטי מח

רחבד. על קפ''ז אר� היתה העזרה וכל העזרה. החיל מן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלפנים

לּמ ערב. הּס מוּ כין הצּ פוֹ ן מן ׁש לׁש ה לּה . היוּ  ׁש ערים וׁש בעה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָֹקל''ה.

בּ ית כּ נגד מכוּ ן בּ ּמ זרח ואחד לּמ ערב. סמוּ כין הדּ רוֹ ם מן ְֵֶֶָ�ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹוּ ׁש לׁש ה

בּ אמצע: הקּ דׁש ים ְִֶֶַַָָָֹקדׁש 

והיוּ ה. אּמ ה. עשׂ רים וגבהוֹ  אּמ וֹ ת עשׂ ר רחבּ וֹ  היה מהן ׁש ער ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָכּ ל

מצּפ ה ׁש היה מזרחי מ�ער חוּ ץ זהב. מחּפ וֹ ת דּ לתוֹ ת נחׁש תמלוֹ  ְְָ�ְְִִִֶַַָָָָָ�ְֶֶ

ניקנוֹ ר: ׁש ער והוּ א העליוֹ ן ׁש ער הנּ קרא הוּ א זה וׁש ער לזהב. ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָדּ וֹ מה

האלו,[ד] השתחויות היו ואיכן משנה:
ושלש בדרום, וארבע בצפון, ארבע
השערים. כנגד במערב, ושתים במזרח,
שער למערב סמוכין דרומיים שערים
שער הבכורות, שער הדלק, שער העליון,
שבו המים, שער שמו נקרא ולמה המים.
ר' בחג. נסוך של מים של צלוחית מכניסין
המפכים המים ובו אומר יעקב בן אליעזר
הבית. מפתן מתחת יוצאים להיות עתידים
שער למערב סמוכים בצפון לעומתם
שער הנשים, שער הקרבן, שער יכניה,

ואחד מימינו אחד לו היו פשיפשין ושני ניקנור, שער ושבמזרח וגלותו. יכניה יצא שבו יכניה, שער שמו נקרא ולמה השיר.
בגוף הגדולים הארמונות אותם עושין קטנים פתחים "פשפטין", הרמב"ם: פירוש שם. להם היה לא במערב ושנים משמאלו.
נתבאר כך יוחנן, בן יוסי אבא הוא בעזרה היו שערים עשר שלשה כי שאמר זה ותנא עת. בכל לפתחם קל שיהא כדי הדלתות

במדותכזבירושלמי שיתבאר כמו בעזרה היו שערים שבעה אומרים חכמים אבל חכמיםכח. לדעת השטחויות עשרה השלש ואלו .
במדות שיתבאר כמו וגדרום חשמונאי בני מלכי וחזרו בעזרה יון מלכי שפרצום פרצות עשרה שלש כנגד משתחווים ,כטהיו

הודאה דרך משתחווה מהן פרצה למקום מגיע אדם .לוכשהיה
ומהםואמרו כאן, המדבר והוא לעזרה היו חמשה שאמר מי התנאין מן שיש לפי תנא, דעת כפי הוא העזרה" שערי "חמשה כאן

דשקלים בששי שבארנו כמו עשר שלשה שאמר מי ומהם חכמים, דעת והוא לעזרה היו שערים שבעה שאמר וכמולאמי
זו דמסכתא בשני .לגלבשיתבאר

הביתועוד הר פתח על ואחד . . ושלשה עשרים ושלשה עשרים של דינין בתי שני .להלדמעמידין

העזרהי"ג שערי שבעה על שבע שני במקדש היו .לופרוכות .

לאלכסנדריא[ה] הלך החסידים מן איש היה "וניקנור" הרמב"ם: פירוש לשבח. אותו ומזכירין לדלתותיו, נסים נעשו ניקנור משנה:
בים וכשהעבירם כן, אחרי שהיה כמו בעזרה להעמידן כדי מאד משוכללת שמלאכתן נחשת דלתות שתי שם ועשה מצרים של
עליה עצמו קשר השניה, את לזרוק ורצו ספינתם, מעל להקל כדי הים באמצע הדלתות אחת הספנים וזרקו עליהם, הים סער

לעכו היחידה הדלת והגיעה הים שכך אז עמי, אלא תזרק לא הזו הדלת את גם לזרוק חושבים אתם אם להם מקוםלזואמר
בעזרה מזרחית ברוח אותן והעמידו לדלתותיו, שנעשה הנס וזהו בעכו, שם השניה הדלת את הים פלט והוציאה וכשיצא שיצא,

תרגום אחד, והענין ועברית. ארמית והיא והכבוד, ההלל "לשבח", וענין ההיכל. טו)כנגד יב, לך -(לך פרעה" אל אותה "ויהללו
ואומר יתה", יב)"ושבחו קמז, וכו'"(תהלים ה' את ירושלם .לח"שבחי

שנחשתןמשנה: מפני אומרין ויש נס. בהן שנעשה מפני ניקנור משערי חוץ זהב, של להיות נשתנו שם שהיו השערים כל
דכפורים בשלישי הזכרנו וכבר הרמב"ם: פירוש וכברלטמצהיב. הזב, כמראה צהוב "מצהיב" ופירוש ניקנור. בדלתי שנעשה הנס

מקומות מראי

קל''ה.[ד] רחב על קפ''ז ארך היתה העזרה העזרהוכל וכל
ושלשים מאה רוחב על ושבע ושמונים מאה אורך היתה

מ"ח).וחמש פ"ד מ"ו. פ"ב שלשה(מדות לה. היו שערים ושבעה
למערב. סמוכין הדרום מן ושלשה למערב. הסמוכין הצפון מן

בדרום ושלשה בצפון שלשה בעזרה היו שערים (מדותשבעה

מ"ד) בצפוןפ"א לעומתם . . למערב סמוכין דרומיים שערים
למערב מ"ו)סמוכים פ"ב מדות מ"ג. פ"ו במזרח.(שקלים ואחד

במזרח מ"ד)ואחד פ"א הקדשים(מדות קדש בית כנגד מכון
הקדשים קדש בית כנגד מכוון שהוא המזרח שער באמצע.

מ"ו). פ"ט (ברכות

אמה.[ה] עשרים וגבהו אמות עשר רחבו היה מהן שער כל
אמות עשר ורחבן אמה עשרים גבהן שם שהיו הפתחים כל

אולם משל מ"ג).חוץ פ"ב הפתחים(מדות כל דלתות. לו והיו
אולם משל חוץ דלתות להם היו שם שם).שהיו מחפות(מדות

כל לזהב. דומה נחשת מצפה שהיה מזרחי משער חוץ זהב.
נקנור משער חוץ זהב של להיות נשתנו שם שהיו השערים

מצהיב שנחשתן מפני אומרין ויש נס בהן שנעשה (מדותמפני

והיתהשם). היתה קלוניתא נחשת אומר יעקב בן אליעזר ר'
זהב כשל א).מאירה לח, שער(יומא הנקרא הוא זה ושער

שער . . יצחק רב בר שמואל ר' בשם אחא ר' אמר העליון.

ב.כז. פ"ו, מ"ג.כח.שקלים מ"ג.כט.פ"ב מ"ג.ל.פ"ב פ"ו שקלים מ"א.לג.מ"ו.לב.מ"ג.לא.פיה"מ פ"א מדות סנהדריןלד.פיה"מ
(במשנה). ב ה"ג.לה.פו, פ"א סנהדרין הי"ז.לו.הל' פ"ז המקדש כלי הל' כז. הערה לעיל "יפו".לז.נסמן ובירושלמי א. לח, יומא בבבלי כ"ה

מי"א.לח. פ"ג יומא ליתא.מ.שם.לט.פיה"מ בכ"י מצופה.

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית רמב"םו-חהלכות מטלקוטי

מדּ רוֹ םו. רחוֹ קה אלּ א הבּ ית. הר בּ אמצע מכוּ נת היתה לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ�ְְֲָָָָָֹהעזרה
הרוּ חוֹ ת. מכּ ל יתר לּמ ערב וּ קרוֹ בה הרוּ חוֹ ת מכּ ל יתר הבּ ית ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהר
הּמ זרח וּ בין וּ בינּה  הּמ ערב. וּ בין �בּ ינּה  מּמ ה יתר הצּ פוֹ ן וּ בין ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוּ בינּה 

הצּ פוֹ ן: וּ בין �בּ ינּה  מּמ ה ִֵֵֶֶֶַַָָיתר

מאהז. אר� היתה והיא הנּ ׁש ים. עזרת היתה בּ ּמ זרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹולפני
וח בּ ארבּ עאּמ ה היוּ  לׁש כוֹ ת וארבּ ע קל''ה. רחב על וּ ׁש לׁש ים מ�ה ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָֹֹ

עתידין וכן מקרוֹ ת היוּ  ולא אּמ ה ארבּ עים ארבּ עים ׁש ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמקצעוֹ תיה
ְִלהיוֹ ת:

ׁש �םח. הנּ זירים לׁש כּ ת מזרחית דּ רוֹ מית מׁש ּמ ׁש וֹ ת. הם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוּ מה
לׁש כּ ת צפוֹ נית מזרחית שׂ ערם. את וּ מגלּ חין ׁש למיהם את ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמב�לין

יתעלה אמרו בספרא ל)פירשו יג, (תזריע

וכמו הזהב" "כתבנית ואמרו צהב" "שער
בנגעים .מבמאשנבאר

נקנורשער שער הוא נקראמגהעליון ולמה
מעזרת למעלה שהוא לפי עליון שער

.מהמדנשים

להםכל היה לא במקדש שהיו השערים
נקנור משער חוץ .מזמומזוזות

הר[ו] באמצע היתה לא שהעזרה אמר
הר חומת שבין המרחק היה אלא הבית,
מן יותר דרום מצד העזרה חומת ובין הבית
והמרחק מזרח, מצד שביניהם המרחק
מן יותר והצפוני הצפוני, מן יותר המזרחי
זה את עתה לך אצייר ואני המערבי,
נשים ועזרת והסורג החיל את ואצייר
כדי זה, בפרק עתה לקמן אותה שיזכיר
וזו בציורין נרבה ולא אחד ציור שיהא

ציור)צורתו .מח(ראה

וחמש.[ז] ושלשים מאה רוחב על וחמש ושלשים מאה אורך היתה הנשים עזרת משנה:
וכך מקורות היו ולא אמה, ארבעים ארבעים של מקצועותיה בארבע היו לשכות וארבע

שנ' להיות עתידות כא)הן מו, ארבעת(יחזקאל אל ויעברני החיצונה החצר אל "ויוציאני
החצר מקצעת בארבעת החצר במקצע חצר החצר במקצע חצר והנה החצר מקצועי
"קיטור" כי ידעת כבר הרמב"ם: פירוש מקורות. שאינן אלא קטורות ואין קטרות" חצרות

תקרה להן שאין כיון העשן מהן שיעלה "קטורות", וענין העשן, .נאשם

שער . נשים. עזרת שער והוא .נגנבהתחתון

"מסקלין"[ח] שאומרין כדרך תולעת, בהן שיש העצים את מסירין עלנד"ומתלעים",
בדרך שהושלכו האבנים .נההסרת

כו'.[ז] היו לשכות וכלוארבע לשכות; ד' היו בפנים, נשים עזרת של במקצעותיה פי'
אמה מ' על מ' היתה .מטאחת,

בעצים.[ח] תולעתמתליעים בהן שנמצא העצים את .נמסירין

òביאורñ

מקומות מראי

שהוא . . העליון שער . . לו נקראו שמות שבעה . . המזרחי
נשים ועזרת החיל ישראל מעזרת פ"הלמעלה עירובין (ירושלמי

הנשיםה"א) לעזרת ישראל מעזרת היורד העליון (סוכהבשער

מ"ג) שם וראה מ"ב. שערפ"ה שבמזרח ניקנור. שער והוא
מ"ג).ניקנור פ"ו שקלים מ"ו. פ"ב מ"ד. פ"א (מדות

הבית.[ו] הר באמצע מכונת היתה לא רחוקההעזרה אלא
הרו מכל יתר הבית הר מכלמדרום יתר למערב וקרובה חות

ובינה המערב. ובין שבינה ממה יתר הצפון ובין ובינה הרוחות.
רובו . . הבית הר הצפון. ובין שבינה ממה יתר המזרח ובין
ומיעוטו הצפון מן לו והשלישי המזרח מן לו והשני הדרום, מן

המערב מ"א).מן פ"ב (מדות

הנשים.[ז] עזרת היתה במזרח העזרה ארךולפני היתה והיא

היו לשכות וארבע קל''ה. רחב על ושלשים וחמשה אמה מאה
מקרות היו ולא אמה ארבעים ארבעים של מקצעותיה בארבע
ושלשים מאה אורך היתה הנשים עזרת להיות. עתידין וכן
היו לשכות וארבע וחמש, ושלשים מאה רוחב על וחמש
מקורות היו ולא אמה ארבעים ארבעים של מקצעותי' בארבע
החיצונה החצר אל ויוציאני שנ' להיות עתידות הן וכך
החצר במקצע חצר והנה החצר מקצועי ארבעת אל ויעבירני
קטרות חצרות החצר מקצעת בארבעת החצר במקצע חצר

כא) מו, מקורות(יחזקאל שאינן אלא קטורות פ"בואין (מדות

מ"ה).

כו'.[ח] משמשות הם מזרחיתומה דרומית משמשות, הן ומה
שערן, את ומגלחין שלמיהן את מבשלין ששם הנזירים לשכת
מומין בעלי כהנים ששם העצים דיר לשכת צפונית מזרחית

מ"א.מא. מ"ג.מב.פ"י פ"ב מדות ב.מג.פיה"מ נג, ה"א.מד.סוכה פ"ה עירובין ה"ו.מה.ירושלמי פ"ז המקדש כלי א.מו.הל' יא, יומא
ה"ו.מז. פ"ו מזוזה מ"א.מח.הל' פ"ב מדות מ"א.מט.פיה"מ אות פ"ב מדות מ"ה.נ.תפ"י פ"ב מדות מ"ה.נא.רע"ב ב.נב.שם נג, סוכה

ה"ו.נג. פ"ז המקדש כלי מ"ג.נד.הל' פ"ב שם.נה.שביעית פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית ח-טהלכות רמב"ם לקוטי נ

עץ ׁש כּ ל בּ עצים. מתליעים מוּ מין בּ עלי כּ הנים ׁש �ם העצים ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹדּ יר

המצרעים. לׁש כּ ת מערבית צפוֹ נית ּפ סוּ ל. ּת וֹ לעת בּ וֹ  ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹׁש נּ מצא

לׁש כּ ת נקראת היתה והיא וׁש מן יין נוֹ תנין היוּ  בּ ּה  דּ רוֹ מית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמערבית

ׁש מניּ א: ְֵַַָבּ ית

גּ זוּ זטראט. מקּ פת היתה הנּ ׁש ים רוֹ אוֹ תפעזרת הנּ ׁש ים ׁש יּ היוּ  כּ די ְְִֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַָָ

היה גּ דוֹ ל וּ בית מערבּ בין. יהיוּ  ׁש לּ א כּ די מלּ מּט ן והאנׁש ים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹמלּ מעלן

וּ מקּ ף כּ ּפ ה בּ נוּ י והיה והחיל העזרה בּ ין מבּ חוּ ץ בּ צפוֹ נּה  העזרה ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָבּ צד

לוֹ  היוּ  ּפ תחים וּ ׁש ני הּמ וֹ קד. בּ ית נקרא היה והוּ א אבן ׁש ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרבדין

לחיל: ּפ תוּ ח ואחד לעזרה ּפ תוּ ח ְֲֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

העצים"ודיר שבו מקום הוא העצים",
לשכה והיא המזבח, גבי על הנשרפין
מכלל למקדש הנכנס מימין נשים בעזרת

העזרה שבאותה הלשכות כמונוארבע
המקדש תבנית בציור .נחנזשנצייר

מום,מי בו ונמצא בייחוסו כשר שנמצא
עצים ומתלע העצים בלשכת יושב

.סנטלמערכה
הכהן"מתעסק", שזה לפי עובד אמר ולא

מום בעל היה כך לו מבקעסאשאירע והיה ,
ואין העצים, בלשכת למערכה עצים
הכנת אלא במקדש עסק מומין לבעלי

בתמיד שיתבאר כמו למערכה .סגסבהעצים
ועלמשנה: אליה שופת שהיה האבן

ועל עליה הכירה, ועל עליה התנור,
ועל עליה האבן, ועל עליה טמאה. הכופח,
היתה זו טהורה. הכותל, ועל עליה הסלע,

שם שיהא בלי אבנים שתי על לומר רוצה האבן", ועל "עליה אמרו הרמב"ם: פירוש הסלע. שכנגד שבירושלים הנזירים כירת
האמורים. האלה הסוגים מן היתה הנזירים" ש"כירת אמר כך ואחר שקדם. כמו טהורות שהאבנים לפי מתטמאות אינן והן טיט,
הנזירים בלשכת שערם שם ושורפין השלמים את עליה מבשלין הנזירים היו ההר, והוא הסלע שכנגד אבן כלומר הסלע", "שכנגד

במדות שנתבאר כמו נשים בעזרת .סהסדשהיתה

מקום[ט] על למעלה הנשים ומקום לאנשים, גדור ומקום לנשים מקום מכינים שהיו והוא התועלת, גדול כלומר גדול", "תיקון
בנשים האנשים יסתכלו שלא כדי ממנו גבוה .סזסוהאנשים

בהןאף לשמח מצוה המועדות שכל פי יתרהסחעל שמחה יום במקדש היתה הסכות בחג מ)אמרשנסט, כג, לפני(אמור "ושמחתם
מלמטה ולאנשים מלמעלה לנשים מקום במקדש מתקנין היו הראשון טוב יום ערב עושין, היו וכיצד ימים", שבעת אלהיכם ה'

אלו עם אלו יתערבו שלא הראשוןעכדי טוב יום ממוצאי לשמח ומתחילין מתחיליןעא. מועד של חל מימי ויום יום בכל וכן .
הלילה כל עם היום לשאר לשמח הערבים בין של תמיד שיקריבו .עגעבמאחר

שהיתהוענין הנשים]"חלקה", סוכה[עזרת בסוף נתבאר וכבר אותה. מקיפים כותלים ללא לשמחהעדרחבה מתקבצין היו שבה
מהן שיסתכלו גבוהים תאים מסביב עליהם ועשו עמודים הקיפוה הנשים עם האנשים להתערבות שחששו ומפני החג, בימות

סוכה בסוף שבארנו כמו השואבה בית לשמחת שם ישראל שמתקבצין בזמן .עועההנשים
עגולופירוש חצי כעין היתה שתקרתו והוא הקמור, הוא "וכיפה" אבן. של אצטבאות אבן", של .עז"רובדים

כו'.[ט] גזוזטרא נשים,מוקפת עזרת כותלי של הגובה מאמצע בולטת, היתה תקרה פי'
יתערבו ולא השואבה, בית שמחת שרואות בשעה הגזוזטרא על עומדות הנשים שיהיו כדי

רובדין..עחבאנשים ארוכין.עטאיצטבאותומוקף כסאות -

òביאורñ

מקומות מראי

צפונית פסול, תולעת בו שנמצא עץ שכל בעצים, מתלעין
יין נותנין היו בה דרומית מערבית המצורעין, לשכת מערבית

שמניה בית לשכת נקראת היתה והיא מ"ה).ושמן פ"ב (מדות

הנשים[ט] שיהיו כדי גזוזטרא מקפת היתה הנשים עזרת
מערבבין. יהיו שלא כדי מלמטן והאנשים מלמעלן רואות
רואות שהנשים כצוצטרה והקיפוה בראשונה היתה וחלקה

מעורבין יהיו שלא כדי מלמטן והאנשים מ"ה).מלמעלן פ"ב (מדות

ומקף כפה בנוי והיה . . בצפונה העזרה בצד היה גדול ובית
המוקד. בית נקרא היה והוא אבן של כיפהרבדין המוקד בית

אבן של רובדין ומוקף הי' גדול פ"אובית תמיד מ"ז. פ"א (מדות

לחיל.מ"א) פתוח ואחד לעזרה פתוח אחד לו היו פתחים ושני ,
פתוח ואחד לחיל פתוח אחד המוקד לבית לו היו שערים שני

מ"ו)לעזרה פ"א .(מדות

מ"ה.נו. פ"ב הפרק.נז.מדות בסוף לקמן הועתק מדות. מסכת מ"ד.נח.סוף פ"ח עדיות מ"ה.נט.פיה"מ פ"ב פ"וס.מדות המקדש ביאת הל'
א.סא.הי"ב. נד, יומא מ"ח.סב.ירושלמי. פ"ב מדות צ"ל ואולי הרמב"ם של בגכי"ק מ"ב.סג.כ"ה פ"ו שקלים מ"ה.סד.פיה"מ פיה"מסה.פ"ב

מ"ב. פ"ו ב.סו.כלים נא, מ"ב.סז.סוכה פ"ה סוכה א.סח.פיה"מ קט, (במשנה).סט.פסחים א נא, מ"ה.ע.סוכה פ"ב מדות ב. שם סוכה
א. פ"ד, סוכה תוספתא ה"ב. פ"ה סוכה (במשנה).עא.ירושלמי א נא, ג.עב.סוכה פ"ד, שם תוספתא שם. ירושלמי א. נג, וסוכהעג.ם שופר הל'

הי"ב. פ"ח מ"ב.עד.ולולב מעה.פ"ה מ"ה.עו."ב.פ"ה פ"ב מדות מ"א.עז.פיה"מ פ"א תמיד שם.עח.פיה"מ מדות ותפ"י תפ"יעט.רע"ב
מ"ח. פ"א כצוצטרה.פ.מדות בכ"י:

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית רמב"םיהלכות נאלקוטי

ּפ סּפ סיןי. וראׁש י חל. וּ ׁש ּת ים קדׁש  ׁש ּת ים בּ וֹ . היוּ  לׁש כוֹ ת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹוארבּ ע

דּ רוֹ מית מערבית מׁש ּמ ׁש וֹ ת היוּ  וּ מה והחל. הקּ דׁש  בּ ין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹמבדּ ילין

הּפ נים. לחם עוֹ שׂ י לׁש כּ ת מזרחית וּ דרוֹ מית הּט לאים. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלׁש כּ ת

מלכי ׁש �קּ צוּ ם מזבּ ח אבני חׁש מוֹ ני בּ ית גּ נזוּ  בּ ּה  צפוֹ נית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית

הּט בילה: לבית יוֹ רדין בּ ּה  מערבית צפוֹ נית ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָיון.

תמידכבר בתחלת לך מביתפאקדם כי
בכל העזרה את לבלוש נכנסין היו המוקד
וכבר קטן, משער נכנסין היו ושהם יום,

שקדמה זו בצורה הפתחיםפבציירנו שני
והשני העזרה צפון מצד בדרומו אחד
ברור שהדבר כפי החיל, מצד בצפונו

.פגבציור
בית[י] היה המוקד שבית נתבאר כבר

ארבע פנותיו בארבע והיה בממדיו, גדול
השינה לחדרי דומים אלו לשכות
בתוך קטן בית שהם בארמונות, שעושים
בארנו וכבר לטרקלין", פתוחות "כקיטונות אמרו והוא גדול בית

הארמון - "טרקלין" כי פעמים השינהפדכמה חדר "וקיטון" ,
תרגום הקיץ, בימי בו כב)שישנים ח, ולפי(נח "קיטא". - "קיץ"

קדש העזרה כלפי אשר והם מהם שתים אלו לשכות ארבע שהיו
השתים שטח מבדיל פסיפס מלמעלה בשטחה עשו חול, ושתים
קטנה מחיצה הוא "ופסיפס", חול. של שתים משטח קדש של
אצל ונקרא הקנים מן אותו שעושים יש קטנים, נקבים מנוקב
אצלינו הנקרא והוא מעץ אותו עושין ופעמים "אלמכעב", ההמון
דבר ומאיזה הצורה, אותה כפי מבנין אותו שעושין ויש "אלשבאך",
במה אחרת פעם זה שם לפרש אצטרך ולא "פסיפס", נקרא שיהיה

דתמיד בשלישי קדם וכבר לפנינו. הטלאיםפהשיבא "לשכת אמרם
דרומית" "מערבית כאן ועשאה מערבית", צפונית במקצוע היתה

בתלמוד זה את דקאיפוותירצו בדרום, מחזיא בצפון "דקאי ואמרו
וענין קימא". הוה דרומית דבמערבית ומסתברא בצפון מחזיא בדרום
כמו דרומית מערבית עצמו המוקד בבית מקומה שהיה זה דבר
בעזרה תהיה לעזרה ביחס מקומה תראה וכאשר כאן, שהזכיר

בתמיד שהזכיר כמו מערבית זופזצפונית לשכה על דברו כאשר
לחם עושי "לשכת תהיה הרי כן שהדבר וכיון בעזרה, כשהוא
כמו בתמיד שמנו כפי הטלאים מלשכת הרביעית שהיא הפנים"
ואני כאן, שהזכיר כמו המוקד בבית מזרחית דרומית שם שנזכר
בו, הלשכות ארבע ומקום בעזרה המוקד בית מקום צורת וזו בציור, ראייתו ידי על אלא בקלות זה דבר יובן שלא יודע

וזו כאן. שנזכר מה כל לך יתבאר בו ובכתוב בציור ציור)צורתוהתבונן בתמיד(ראה קראה אשר הלשכה לי הוא ופשוט פח.
מי כל מתחמם שבה האש מדורת שהיתה והלשכה המזבח" אבני חשמונאי בני "גנזו בה אשר היא החותמות" "לשכת

תמיד בתחלת שנתבאר כמו תמידפטשטבל בשלישי קראה אשר כאןצהיא עליה אמר אשר והיא המוקד" בית "לשכת
זאת דע הטבילה", לבית יורדין .צא"שבה

ימיםאין בארבעה הקרבה יום קודם מוכנים ויהיו שבמקדש, הטלאים בלשכת המבוקרין טלאים מששה .צגצבפוחתין

קטניםפספין.[י] נקבים מנוקב קטנה .צדמחיצה
יון. מלכי מזבחששקצום אותה על זרה לעבודה שהקטירו .צהפי'

òביאורñ

מקומות מראי

בו.[י] היו לשכות וראשיוארבע חל. ושתים קדש שתים
לבית היו לשכות ארבע והחל. הקדש בין מבדילין פספסין
ושתים בקדש שתים לטרקלין, פתוחות כקיטונות המוקד

לחול קדש בין מבדיל פסיפסין ובראשן מ"ה).בחול, פ"א (מדות

כו'. משמשות היו דרומיתומה מערבית משמשות היו ומה
הפנים, לחם עושי לשכת מזרחית ודרומית הטלאים, לשכת
מלכי ששקצום מזבח אבני חשמנאי בית גנזו בה צפונית מזרחית

הטבילה לבית יורדין בה מערבית צפונית מ"ה).יון, פ"א (מדות

מ"ג.פא. בה"י.פב.פ"א לקמן הועתק (בפיה"מ). לפנ"ז מ"ו.פג.בהמשנה פ"א מדות מכ"א.פד.פיה"מ פ"ד א.פו.מ"ג.פה.אבות יז, יומא
שם.פז. מ"א.פט.שם.פח.תמיד מ"ה.צא.מ"ג.צ.פ"א פ"א מדות (במשנה).צב.פיה"מ א יג, ה"ט.צג.ערכין פ"א ומוספין תמידין הל'

מ"א. פ"ו עדיות מ"ה.צד.וראה פ"א מדות מ"ו.צה.פיה"מ פ"א מדות רע"ב

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית יא-יגהלכות רמב"ם לקוטי נב

בּ יא. הוֹ ל� היה זוֹ  מלּ ׁש כּ ה הּט בילה לבית ההוֹ לכתהיּ וֹ רד ּמ סבּ ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לבית ׁש ּמ גּ יע עד וּ מכּ אן מכּ אן דּ וֹ לקוֹ ת והנּ רוֹ ת כּ לּ וֹ  הּמ קדּ ׁש  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�ְִַַַָּת חת
כּ בוֹ דוֹ , וזהוּ  כּ בוֹ ד. ׁש ל הכּ ּס א וּ בית ׁש ם. היתה וּ מדוּ רה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּט בילה.

אדם: ׁש ם ׁש יּ ׁש  בּ ידוּ ע נעוּ ל ְְֵֶַָָָָָָמצאוֹ 

מערבייב. מכּ תל חׁש בּ וֹ נן. וזהוּ  קפ''ז לּמ ערב הּמ זרח מן העזרה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאר�
כּ לּ וֹ  ההיכל ואר� אּמ ה. עשׂ רה אחת ההיכל כּ תל עד עזרה �ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁש ל
ׁש ּת ים הּמ זבּ ח ועשׂ רים. ׁש ּת ים ולּמ זבּ ח האוּ לם בּ ין אּמ ה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמאה
כּ הנים עזרת הנּ קרא והוּ א הכּ הנים רגלי דּ ריסת מקוֹ ם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹֹוּ ׁש לׁש ים.
עזרת הנּ קרא והוּ א ישׂ ראל רגלי דּ ריסת מקוֹ ם אּמ ה. עשׂ רה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחת

אּמ ה: עשׂ רה אחת ְְִֵֵֶַַַָָישׂ ראל

וזהוּ יג. וחמׁש  וּ ׁש לׁש ים מאה לדּ רוֹ ם הצּ פוֹ ן מן העזרה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹורחב
בּ ית אּמ וֹ ת. ׁש מוֹ נה הּמ טבּ חים בּ ית עד צפוֹ ני מכּ תל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹחׁש בּ וֹ נן.
הקּ דׁש ים את וּ מפׁש יטין ּת וֹ לין וׁש ם וּ מחצה. אּמ וֹ ת י''ב ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּמ טבּ חים

:קטבּ צדּ וֹ  ְִ

מקום[יא] שם האש.צו"ומדורה", הבערת
תמיד במסכת מבואר המוקד", ,צז"ובית

המוקד, בית בשם ידועה היתה לשכה והיא
תמיד, בוערת אש מדורת שם והיתה
המוקד. בית לשכה אותה נקראת ולפיכך
שצריך בקבלה שבא לפי לכך והוצרכנו
פי על ואף יום בכל המזבח על אש לתת
אמרם והוא שמימית, אש במזבח צחשיש

ההדיוט מן להביא .צט"מצוה

מסכתאכבר בתחלת לך אמרםקקדם זו
אלו לשכות ארבע היו ובו היה", גדול "בית
והיא בוערת אש בה היו מהן אחת אשר

המסכתא בתחלת מדורה קראה ,קאאשר
"בית בכללותו הבית נקרא כך ומשום

.קבהמוקד"
המטבחים,[יג] בית הוא מטבחיא", "ובית

את בו ששוחטין בעזרה ידוע בית והוא
בעזרה במקומו אותו ונצייר הקדשים,
בכללותו המקדש צורת נצייר כאשר

מדות .קהקדבמסכת

שלמשנה: בצפונו היה המטבחיים ובית
בכל היו סדרים ושלשה בהן, קבועין היו ברזל של ואנקליות גביהם, על ארז של ורביעים ננסים, עמודים שמונה ועליו מזבח,
קצרים. עמודים ננסים", "עמודים הרמב"ם: פירוש העמודים. שבין שיש של שלחנות על ומפשיטין, תולין שבהן ואחד, אחד

ברזל של ווים ברזל", של "ואנקליות ועבים. רחבים עצים לומר רוצה ארז, של בסיסים ארז", של .קו"ורביעים
בכתליםוהיו קבועות וכולן הצאן, את ומפשיטין תולין שבה משמר לכל טבעת טבעות, וארבע עשרים וכשמשמרהקזבמקדש ,

שלה שהעבודה להראות הטבעת אותה משלשלת .קחנכנסת

הקרקעבמסיבה.[יא] שתחת .קגבמחילה
òביאורñ

מקומות מראי

במסבה[יא] הולך היה זו מלשכה הטבילה לבית היורד
עד ומכאן מכאן דולקות והנרות כלו המקדש תחת ההולכת

הטבילה. לבית שלשמגיע הכסא ובית שם. היתה ומדורה
נ מצאו כבודו, וזהו קריכבוד. אירע אדם. שם שיש בידוע עול

הבירה תחת ההולכת במסיבה לו והולך יוצא מהן באחד
הטבילה, לבית מגיע שהוא עד ומכאן מכאן דולקות והנרות
מצאו כבודו, הוא וזה כבוד, של הכסא ובית שם, היתה ומדורה

אדם שם שאין יודע פתוח אדם, שם שיש יודע (תמידנעול

מ"א) שנאמרפ"א בירה קרוי כולו המקדש כל . . בירה מאי ,
הכינותי אשר א).הבירה ב, (יומא

חשבונן.[יב] וזהו קפ''ז למערב המזרח מן העזרה ארך
אמה. עשרה אחת ההיכל כתל עד עזרה של מערבי מכתל
שתים ולמזבח האולם בין אמה. מאה כלו ההיכל וארך
הכהנים רגלי דריסת מקום ושלשים. שתים המזבח ועשרים.
רגלי דריסת מקום אמה. עשרה אחת כהנים עזרת הנקרא והוא

מן אמה. עשרה אחת ישראל עזרת הנקרא והוא ישראל
רגלי דריסת מקום ושבע, ושמונים מאה למערב המזרח
אחת הכהנים רגלי דריסת מקום אמה, עשרה אחת ישראל
ולמזבח האולם ובין ושתים, שלשים והמזבח אמה, עשרה
אמה עשרה ואחת אמה, מאה וההיכל אמה, ושתים עשרים

הכפורת בית מ"ח).לאחורי פ"ד (מדות

וחמש[יג-טו] ושלשים מאה לדרום הצפון מן העזרה ורחב
חשבונן. אמותוזהו שמונה המטבחים בית עד צפוני מכתל

שמונה השלחנות מקום . . ומחצה אמות י''ב המטבחים בית
. . אמה כ''ד הטבעות מקום השלחנות מקום ובצד . . אמות
והכבש ל''ב. והמזבח אמות שמונה והמזבח הטבעות מקום ובין
הצפון מן ומחצה. אמה י''ב דרומי ולכתל הכבש ובין שלשים.
מן ושתים, ששים והמזבח הכבש וחמש, ושלשים מאה לדרום
וארבע, עשרים הטבעות מקום אמות, שמונה לטבעות המזבח
מן ארבע, לננסין השולחנות מן ארבע, לשולחנות הטבעות מן

קאפח).צו. (ר"י בו דרה שהאש מקום כלומר מדור, מלשון מפרש שהרמב"ם מ"א.צז.נראה ב.צח.פ"א כא, יומא א. סג, פיה"מצט.עירובין
מי"א. פ"א מ"א.ק.שבת מ"ג.קב.שם.קא.פ"א פ"ג תמיד מ"א.קג.פיה"מ פ"א תמיד הפרק.קד.רע"ב בסוף לקמן הועתק פיה"מקה.בסופו.

מ"ד. פ"ח מ"ה.קו.עדיות שם תמיד מ"ה.קז.פיה"מ פ"ג מ"ו.קח.תמיד פ"ה סוכה הי"ד.קט.פיה"מ בתחלת בא ובכ"י ובצדן. בכ"י:

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית רמב"םיד-טזהלכות נגלקוטי

ׁש ּמ נּ יחיןיד. ׁש יׁש  ׁש ל ׁש לחנוֹ ת וּ בוֹ  אּמ וֹ ת ׁש מוֹ נה ה�לחנוֹ ת ְִִִֶֶַַָ�ְְֶַָ�ְַמקוֹ ם
היוּ . ׁש לחנוֹ ת וּ ׁש מוֹ נה לב�לוֹ . הבּ שׂ ר את וּ מדיחין הנּ תחים ְָָ�ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָעליהן
את ׁש וֹ חטין וׁש ם אּמ ה. כ''ד הּט בּ עוֹ ת מקוֹ ם ה�לחנוֹ ת מקוֹ ם ְְְֲִֶַַַָָָָ�ְְַַוּ בצד

ִַָָהקּ דׁש ים:

והכּ בׁש טו. ל''ב. והּמ זבּ ח אּמ וֹ ת ׁש מוֹ נה והּמ זבּ ח הּט בּ עוֹ ת מקוֹ ם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוּ בין
וּ ב צפוֹ ניׁש לׁש ים. מכּ תל וּ מחצה. אּמ ה י''ב דּ רוֹ מי וּ לכתל הכּ בׁש  ין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

מכּ תל וּ כנגדוֹ  וּ מחצה. ׁש �ים רחב ׁש הוּ א הּמ זבּ ח כּ תל עד עזרה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁש ל
וׁש בעים: ׁש ׁש  אר� ׁש הוּ א עזרה ׁש ל מזרחי כּ תל עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹהאוּ לם

בּ וֹ טז. ׁש �וֹ חטין הּמ קוֹ ם הוּ א צפוֹ ן הנּ קרא הוּ א הזּ ה המרבּ ע ְֲִִֶֶַַַָָָָ�ְַָכּ ל
קדׁש ים: ְִֵָָָקדׁש י

דשקלים[יד] בששי נתבאר שהיהקיוכבר
שיש של שלחנות שמונה המטבחים בבית
והטעם הקרבים. את מדיחין שעליהן
זהב של עשאום ולא שיש של שעשאום
המקדש מעשי בכל אצלינו הוא שכלל כיון
להראות פעמים כמה לך שהזכרתי כפי
מפני עשירות, במקום עניות אין עושר

מח הבשר את מקלקל שהואשהזהב מת
מצננו והשיש עפושו, ומחיש מפשירו

אמרו וכך העפוש, ממנו בטעםקיאומרחיק
את ומסריח שמרתיח "מפני הדבר

.קיבהקרבן"

שורטים"ונוקפין", שהיו אנשים הם
כדי למזבח הקרבים בשורים שריטות
כלום יראו ולא עיניהם על דם שינטף

ולשחטם לעקדם הואקיגויוכלו "ונוקף", .
ובתלמוד ניקףקידהפוצע, אדם "אין

מן ונגזר מלמעלה", עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה ו)באצבעו יז, והוא(ישעיה המסיקה, בעת פוצעם שהוא לפי זית", "כנוקף
גדול] כהן רגלי[-יוחנן בהן ללכוד בקרקע קבועים ברזל של טבעות ועשה מום כבעל הקרבן אותו שנראה מפני זה מעשה גם בטל

מדות במסכת שיתבאר כמו לשחטו ויוכלו .קטזקטוהנשחט

לוכדיןוכבר שבהן בארץ קבועות והיו שבעזרה השחיטה במקום טבעות התקין גדול כהן שיוחנן שני מעשר מסכת בסוף הזכרנו
של שורות שש שהיו דמדות בשלישי ויתבאר שהזכרנו. כמו לכפתה אפשר שאי כיון השחיטה בשעת וידיה הבהמה רגלי

.קיזטבעות

השחיטהכבר בשעת הבהמה רגלי בהן ללכוד כדי בארץ קבועים גדול כהן יוחנן שעשה הללו שהטבעות תמיד במסכת .קיחבארנו

ש[יג-יד] והם שם היו שיש של ושחיטתןוששלחנות קדשים קדשי הצבור קרבנות שכל זה בסדר שהקדמנו ממה וידוע מונה.
המטבחים בית וכך בצפון, הטבעות נקבעו ולפיכך .קיטבצפון

בעולה[טו-טז] אמר שחיטתן, מקום יא)על א, בחטאת(ויקרא ואמר צפונה", המזבח ירך על אותו יח)"ושחט ו, אשר(צו "במקום
באשם ואמר החטאת", תשחט העולה ב)תשחט ז, לכל(צו אב "בנין אמרו האשם", את ישחטו העולה את ישחטו אשר "במקום

הטבעות.[יד] שחיטהמקום בשעת הבהמה, רגלי בהם .קכלאסור
òביאורñ

מקומות מראי

לכותל כבש בין והמותר אמות, שמונה העזרה לכותל הננסין
הננסין מ"ח).ומקום פ"ד ששים(מדות והמזבח הכבש התם תנן

היסוד על אמה פורח נמצא הוו וארבעה שיתין הני ושתים
הסובב על ב)ואמה סב, ,(זבחים

הקדשים[יד-טו] את מפשיטין תולין ושם . . המטבחיים בית
ומדיחין הנתחים עליהן שמניחין שיש של שלחנות ובו . .

לבשלו. הבשר הי'את המטבחיים ובית היו. שלחנות ושמונה
ארז של ורביעין ננסין, עמודין שמונה ועליו מזבח, של לצפונו
סדרים ושלשה בהן קבועין היו ברזל של ואנקליות גביהן, על
שיש של ושלחנות ומפשיטין, תולין שבהן ואחד אחד כל על

העמודים מ"ה).שבין פ"ג תמיד מ"ה. פ"ג עשרה(מדות שלש
המטבחיים בבית שיש של שמנה במקדש, היו שולחנות

הקרביים את מדיחין ב).שעליהם לא, תמיד מ"ד. פ"ו (שקלים

השולחנות על במעוטה פעמים שלשה אותן מדיחין הקרבים

העמודים שבין שיש מ"ב).של פ"ד (תמיד

הקדשים. את שוחטין ושם . . הטבעות היומקום וטבעות
אומרין ויש ארבע ארבע של סדרים ששה מזבח של לצפונו

הקדשים את שוחטים שעליהן שש שש של פ"גארבעה (מדות

מ"ה).

רחב[טו-טז] שהוא המזבח כתל עד עזרה של צפוני מכתל
ומחצה. עזרהששים של מזרחי כתל עד האולם מכתל וכנגדו

צפון הנקרא הוא הזה המרבע כל ושבעים. שש ארך שהוא
מקיר צפון איזהו קדשים. קדשי בו ששוחטין המקום הוא
צפון כולו המזבח כל וכנגד צפוני עזרה כותל ועד צפוני המזבח
אף מוסיף שמעון ברבי אלעזר רבי יהודה ברבי יוסי רבי דברי
הכהנים רגלי דריסת מקום אף מוסיף רבי ולמזבח האולם בין
הכל ולפנים החליפות מן אבל ישראל רגלי דריסת ומקום

שפסול א).מודים לו, יומא א. כ, (זבחים

ה"ח.קיא.מ"ד.קי. פ"ג חגיגה בירושלמי הרמב"ם שם.קיב.נוסח תמיד א.קיג.פיה"מ מח, ב.קיד.סוטה ז, מ"ה.קטו.חולין פ"ג
מט"ו.קטז. פ"ה מע"ש מ"א.קיז.פיה"מ פ"ד תמיד מ"ה.קיח.פיה"מ פ"ג מדות מ"ה.קכ.שם.קיט.פיה"מ פ"ג מדות פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית יזהלכות רמב"ם לקוטי נד

בּ דּ רוֹ ם.יז. וׁש לׁש  בּ צּ פוֹ ן. ׁש לׁש  ישׂ ראל. בּ עזרת היוּ  לׁש כוֹ ת ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁש מוֹ נה
לׁש כּ ת הּמ דיחין. לׁש כּ ת הּפ רוה. לׁש כּ ת הּמ לח. לׁש כּ ת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָׁש בּ דּ רוֹ ם
עוֹ רוֹ ת מוֹ לחין ׁש ם הּפ רוה לׁש כּ ת לקּ רבּ ן. מלח נוֹ תנין ׁש ם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּמ לח
הכּ ּפ וּ רים. בּ יוֹ ם גּ דוֹ ל לכהן טבילה בּ ית היתה גּ גּ ּה  ועל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹהקּ דׁש ים.
עוֹ לה מסבּ ה וּ מ�ם הקּ דׁש ים קרבי מדיחין היוּ  ׁש ם הּמ דיחין ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָלׁש כּ ת
הגּ וֹ לה. לׁש כּ ת הגּ זית. לׁש כּ ת ׁש בּ צפוֹ ן וה�לׁש  הּפ רוה. בּ ית ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹלגג
היה וחציּה  יוֹ ׁש בת. גּ דוֹ לה סנהדרי ׁש בּ ּה  הגּ זית לׁש כּ ת העץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלׁש כּ ת
לחל ואחד לקּ דׁש  אחד ּפ תחים ׁש ני ולּה  חל. היה וחציּה  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹקדׁש 
בּ וֹ ר היתה ׁש ם הגּ וֹ לה לׁש כּ ת יוֹ ׁש בין. הּס נהדרין היוּ  חל ׁש ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוּ בחצי
ולׁש כּ ת העזרה. לכל מים מסּפ קין וּ מ�ם בּ גּ וֹ לה מּמ נּ וּ  ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁש ּמ מלּ אין

וכן בצפון". אלא ישחטו שלא חטאות
בצפון אלא יהא לא הדם את קכאהמקבל

השחיטה לתיאור בסמוך שנאמר לפי
בצפון. הקבל גם שיהא הפר" מדם "ולקח
הצפוני המזבח מכותל הזה המקום ורבוע
וחצי, אמות ששים והוא העזרה כותל עד
עד האולם מכותל זה רוחב שכנגד כל
ושש שבעים והוא המזרחי העזרה כותל
צפון הנקרא הוא זה מרובע אמות,
לך יתבאר והוא קדשים קדשי לשחיטת
וכך במדות, נצייר אשר המקדש מציור

זבחים בתוספתא מקוםקכגהואקכבנתבאר
.קכדהשחיטה

.[יז] . המלח נותנין היו מקומות ובשלשה
עורות מולחין היו המלח בלשכת

.קכוקכההקדשים

וה"ופרוה", העבודה את שיראה כדי הזו הלשכה מן העזרה את חתר אמגושי איש שמושם על הפרוה לשכת ונקראה .קכחקכזרגוהו

בבית אותה מדיחין . צרכה]קכט[המדיחין. .קלאקלכל
יומאוכן בגמרא לחול",קלבנתבאר פתוח ואחד לקדש פתוח אחד פתחים שני ולה חול, וחציה קדש חציה הגזית ש"לשכת

דוד" בית למלכי אלא בעזרה ישיבה ש"אין בארנו כבר כי לשבת אפשר החצי ובאותו המערב לפאת חול של .קלדקלגושחציה

עליהןבית ראש אותו מושיבין שבכולן בחכמה הגדול ושבעים, אחד ומנינם גדולה סנהדרי הנקרא והוא במקדש הגדול ,קלהדין
לראש משנה שבשבעים הגדול מימינוקלוומושיבין מעלתםקלזויושב וכפי שניהם כפי לפניו יושבין השבעים ושאר הגדולקלח, כל

מחבירו יותר משמאלו לנשיא קרוב יהיה בחכמה ביתקלטמחבירו אב עם הנשיא שיהיה כדי בעיגול גורן חצי בכמו יושבין והם ,
כלן את רואין .קמאקמדין

חקר"ובור ובאר הגדול בור וכן השאיבה, בשעת גדול רעש שמשמיע גלגל עליו והיה הלשכות באחת היה בור .קמבהגולה",

כבשמסיבה.[יז] .קמגכמין
בגולה. . . גדולשממלאין ספל כמין .קמדפי'

òביאורñ

מקומות מראי

ישראל.[יז] בעזרת היו לשכות ושלששמונה בצפון. שלש
בדרום ושלש בצפון שלש בעזרה, היו לשכות שש בדרום.

מ"ח). פ"ד לשכת(מדות שבדרום כו'. המלח לשכת שבדרום
שם המלח לשכת המדיחין, לשכת הפרוה, לשכת המלח,
הקדשים, עורות מולחין שם הפרוה לשכת לקרבן, מלח נותנין
לשכת הכיפורים, ביום גדול לכהן טבילה בית הי' גגה ועל
עולה מסיבה ומשם הקדשים קרבי מדיחין היו שם המדיחין

הפרוה בית שם).לגג (מדות

הגזית. לשכת שבצפון העץ.והשלש לשכת הגולה. לשכת
הגולה ולשכת הגזית ולשכת העץ לשכת פ"דשבצפון (מדות

הגזיתמ"ח) לשכת יושבת. גדולה סנהדרי שבה הגזית לשכת ,
יושבת ישראל של גדולה סנהדרין היתה מ"ח)שם פ"ד ,(מדות

לקדש אחד פתחים שני ולה חל. היה וחציה קדש היה וחציה

לשכת תניא יושבין. הסנהדרין היו חל של ובחצי לחל ואחד
יושב וזקן במזרחה פייס היתה גדולה בסילקי כמין הגזית
בא והממונה בכוליאר כמין ועומדין מוקפין והכהנים במערבה
פייס שממנו ויודעין מהן אחד של מראשו מצנפת ונוטל
בקדש חצי' הגזית לשכת מינה שמע אביי אמר . . מתחיל
בקדש פתוח אחד לה היו פתחים שני מינה ושמע בחול וחצי
יושב זקן בקדש כולה דעתך סלקא דאי בחול פתוח ואחד
דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין מר והאמר במערבה

עיי"ש).בלבד א כה, (יומא

ומשם בגולה ממנו שממלאין בור היתה שם הגולה לשכת
העזרה. לכל מים הגולהמספקין בור הי' שם הגולה לשכת

העזרה לכל מים מספקין ומשם עליו נתון פ"דוהגלגל (מדות

כהןמ"ח). לשכת היתה והיא שתיהן אחורי היתה העץ ולשכת

ב.קכא. מח, ז.קכב.זבחים ולפיקכג.פ"ו, שניה, במהדורה הרמב"ם והוסיפו במהדו"ק היה לא כאן עד בצפון" הגבול גם "שיהא מן הזה הקטע כל
השחיטה".מהדו"ק במקום בצפון "הגבול מ"א.קכד.כתיב פ"ה זבחים ב.קכה.פיה"מ פ"ו, שם תוספתא א. כב, פ"הקכו.מנחות מזבח איסורי הל'
א.קכז.הי"ג. לה, שם.קכח.יומא זו.קכט.פיה"מ מילה קיים כת"י ובמהדורות הנפוצים, בדפוסים ריבוע) (בחצי מ"ג.קל.כ"ה פ"ה מדות ראה
ה"ו.קלא. פ"ו הקרבנות מעשה א.קלב.הל' כב.קלג.כה, הערה ז' פרק לקמן שם.קלד.נסמן א.קלה.פיה"מ קכ, ב"ב עירוביןקלו.ראה עיין
ב. (במשנה).קלז.נד, ב לו, סנהדרין וראה ה"ד. פ"א סנהדרין שם.קלח.ירושלמי א.קלט.ב"ב פ"ח, סנהדרין תוספתא שםקמ.ראה ירושלמי

שם. סנהדרין וראה הי"ד. ה"ג.קמא.פ"ט פ"א סנהדרין מי"ד.קמב.הל' פ"י עירובין מ"ג.קמג.פיה"מ פ"ה מדות פ"הקמד.תפ"י מדות תויו"ט
לשכת. ד"ה מ"ד

והגהות הערות ציונים



ה הבחירה בית רמב"םיזהלכות נהלקוטי

והיא גּ דוֹ ל כּ הן לׁש כּ ת היתה והיא ׁש ּת יהן אחוֹ רי היתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהעץ

אחרוֹ ת לׁש כוֹ ת וּ ׁש ּת י ׁש וה. ׁש לׁש ּת ן וגג ּפ רהדרין. לׁש כּ ת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהנּ קראת

זוכבר מסכתא בתחלת שהשערקמהקדם
נקרא שבדרום העזרה משערי השלישי

יומא בגמרא ונתבאר המים. כיקמושער
טובל שבו מים מקוה היה הזה השער מעל
שם שהיה ממעין הכיפורים ביום גדול כהן
אמרו זו טבילה ועל עיטם", "עין ושמו
והוכרע העזרה, פתח על הזו המקוה בצד לשכה גדול לכהן לו שהיתה ונתבאר שם. שפירשנו כמו בחול היתה שהיא ביומא

בתלמוד בתחלתקמזאצלם שנזכרה פלהדרין לשכת גם והיא גדול כהן לשכת שהיתה היא בצפון שהיתה העץ" "לשכת שזו
שבארנוקמחכפורים כמו הכפורים יום ערב בה אותו שמשביעין אבטינס בית לשכת היא המים שער על שבדרום הזו ושהלשכה ,

.קנקמטשם
לוובית גדול]יהיה גדול[-לכהן כהן לשכת הנקרא והוא במקדש .קנבקנאמוכן

נקנורכל משער חוץ מזוזות להם היה לא במקדש שהיו פרהדריןקנגהשערים לשכת ושל ממנו, שהלשכהקנדושלפנים מפני
ההפרשה ימי בשבעת גדול לכהן דירה בית היתה .קנוקנההזאת

ה'כלל אמר ובכח, בעושר בנואי וביראה בחכמה ממנו מושלם יותר הכהנים מן דורו באנשי יהיה לא גדול שכהן אצלינו הוא
י) כא, ובחכמה(אמור בעושר בכח בנואי מהם גדול שיהא בקבלה ובא מאחיו", העניניםקנז"הגדול כל בו שהיו שני במקדש אבל

בכח גדולים כהנים מעמידים והיו הישרה המסורת לפני הולכים היו לא והמלכים שידעת כמו מושלמים פיקנחבלתי על אף
"לשכת גדולים כהנים בה שדרים הלשכה נקראה כך ומשום למדתה", לא "שמא לומר אפשר ועליהם לכך, ראוים שאינם

המלך רצון לפי קצר בזמן אותם ומעבירין השוקים על המלכים אותם שמעמידין הפקידים בית ענינו היוקנטפלהדרין", וכך ,
גדול כהן מנהו ממון לו ומרבה למלך להתקרב המוסיף כל גדולים בכהנים .קסעושין

ועשייתם"ופנחס בהחסנתם ומתעסק בגדיהם לכהנים מלביש .קסאהמלביש",

הכלזה נעשה ידו ומתחת ובאריגתן כ"ג ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה בגדי מעשה על ולשכהקסבהממונה
במקדש לו .קסדקסגהיתה

המקדש"ועושי את נצייר וכאשר גדול, כהן חבתי העושים הם בעזרהקסהחבתין", היתה היכן הלשכה אותה מקום לך .קסויתבאר

ושעריהוכיון בכללותה העזרה צורת כאן לצייר רוצה ואני ההיכל, מדות דיוק וכן מדותיו, ודיוק המזבח ציור לנו קדם שכבר
מדות הזכרת בציור אעמיס לא לכן המוקד, ובית נשים עזרת לכך ונצרף הלשכות, מן בה שהיה מה וכל ורוחב אורך ומדותיה
אשר הכוללת הצורה היא וזו קדם. שכבר כיון מהם חלק כל מדות לכתוב בלי שקדמו בתאריהם בה אקבעם אלא והמזבח ההיכל

לעיל שנזכר מה כל צורת היא וזו הקודמים. בסדרים במשנה מקומות בכמה עליה וציננו בה הבא)הבטחנו בעמוד ציור .קסז(ראה

שםוכן משמרה[במקדש]היו לכל חלון כהונה בגדי שבהם חלונות וארבעה עשרים משמרהקסחגם וכשנכנסת סגורים, וכולם ,
שלה החלון אותו פותחת .קסטלעבודה

שוה. שלשתן וגג . . שתיהן אחורי היתה העץ לשלשתןולשכת היה אחד גג .קעפי'
òביאורñ

מקומות מראי

לשכת שוה. שלשתן וגג פרהדרין. לשכת הנקראת והיא גדול
משמשת, היתה מה שכחתי יעקב בן אליעזר ר' אמר העץ,
וגג שתיהן אחר היתה גדול כהן לשכת אומר שאול אבא

שווה מ"ח).שלשתן פ"ד (מדות

מביתו גדול כהן מפרישין הכיפורים ליום קודם ימים שבעת
פלהדרין מ"א)ללשכת פ"א לשכות(יומא שתי פפא רב אמר

בית לשכת ואחת פרהדרין לשכת אחת גדול לכהן לו היו
לשכת אי ידענא ולא . . בדרום ואחת בצפון אחת אבטינס

בית לשכת או בדרום אבטינס בית ולשכת בצפון פרהדרין
בדרום פרהדרין ולשכת בצפון עיי"ש).אבטינס א יט, (יומא

ישראל. בעזרת שם היו אחרות לשכות שערושתי מימין אחת
והוא משמאלו ואחד המלביש. פינחס לשכת והוא מזרחי
היו לשכות ושתי ניקנור שער שבמזרח חביתין. עושה לשכת
המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו ואחת מימינו אחת לו

חביתים עושי בית לשכת א).ואחת יט, יומא מ"ד. פ"א (מדות

מ"ד.קמה. א.קמו.פ"א א.קמז.לא, יט, מ"א.קמח.שם מ"ה.קמט.פ"א מ"ח.קנ.פ"א פ"ד מדות מ"ד.קנא.פיה"מ פ"ה הל'קנב.מדות
ה"ז. פ"ה המקדש א.קנג.כלי יא, א.קנד.שם י, א.קנה.שם פ"א, יומא תוספתא א. ב, ה"ו.קנו.שם פ"ו מזוזה א.קנז.הל' יח, שם

ציבור.קנח. של כרחם בעל השלטון, בכח בחזקה, וענינה, "באלענאיה" הערבית המילה קאפח): (ר"י המתרגם ב.קנט.הערת ח, פיה"מקס.שם
מ"ג. פ"א מ"א.קסא.יומא פ"ה שקלים ה"א.קסב.פיה"מ פ"ה שקלים מ"ד.קסג.ירושלמי פ"א ה"כ.קסד.מדות פ"ז המקדש כלי הל'

זו.קסה. בהל' לקמן נעתק מדות. מסכת מ"ג.קסו.סוף פ"א תמיד מ"ח.קסז.פיה"מ פ"ד מדות פ"דקסח.פיה"מ תמיד וראה ב. פ"ד, תוספתא
ה"ח. פ"ח המקדש כלי הלכות וראה מ"ו.קסט.מ"ג. פ"ה סוכה מ"ד.קע.פיה"מ פ"ה מדות רע"ב

והגהות הערות ציונים



הבחירה בית הלכות נו



ציור זה שייך להלכה יז

נזהלכות בית הבחירה



הלכות בית הבחירה נח

ז"ל  הרמב"ם  כתי"ק  מגוף  פקסימיליה 
בפירוש המשניות



ה-ו הבחירה בית רמב"םיז-אהלכות נטלקוטי

ּפ ינחס לׁש כּ ת והוּ א מזרחי ׁש ער מימין אחת ישׂ ראל. בּ עזרת ׁש ם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהיוּ 

חביתין עוֹ שׂ ה לׁש כּ ת והוּ א מ�מאלוֹ  ואחד :קצגהּמ לבּ יׁש . ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ

שישי פרק

נכנס.א כּ ׁש אדם ההר. בּ מעלה אלּ א בּ מיׁש וֹ ר היה לא כּ לּ וֹ  ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ	ְִַָהּמ קדׁש 

מן ועוֹ לה בּ ׁש וה. החיל סוֹ ף עד מהלּ � הבּ ית הר ׁש ל מזרחי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָמ ער

כמוונותנין בחלונות כהונה בגדי כל
סוכה בסוף "וכתובקעאשבארנו ואמרו ,

שהחלון לפי הכלים", תשמיש עליהם
מכנסים, עליו כתוב המכנסים בו שהיו
וכך מצנפת, עליו כתוב המגבעות בו ושהיו

ואבנט .קעבכתנת

להניחוששה במקדש היו חלון ותשעים
משמר, לכל חלונות ארבעה הבגדים בהן
וכולן חלונותיו על כתוב משמר כל ושם
לעבודה משמר אנשי וכשיכנסו סתומות,
ימי כל חלונותיהן פותחין שלהן בשבת
מחזירין וכשיצאו הכלים, ונוטלין שבתן

וסותמן לחלונותיהן בחלוןקעגהבגדים המכנסים כל אלא מעורבין, הכלים יהיו שלא לפי משמר, לכל חלונות ארבעה עשו ולמה ,
אחד בחלון כולן והכתנות אחד, בחלון כולן המצנפות וכן אבנט עליו וכתוב אחד בחלון האבנטים וכן מכנסים, עליו וכתוב .קעדאחד

בנישתי ועניים בחשאי לתוכן נותנין חטא יראי חשאים לשכת הכלים, לשכת ואחת חשאים, לשכת אחת במקדש, היו לשכות
כל אותה, פותחין הגזברין יום לשלשים ואחת לתוכה זורקו כלי שהתנדב מי כל הכלים לשכת בחשאי, ממנה מתפרנסים טובים

הבית בדק ללשכת נופלין ודמיהן נמכרין והשאר אותו מניחין הבית לבדק צורך בו שנמצא .קעוקעהכלי

הגדול דין הביתבית שבהר המדרש בבית יושבין היו טובים וימים .קעחקעזבשבתות

אותהמפרישין השורף אדומה]הכהן מקבלין[-פרה שאין אבנים כלי כליה שכל מפני נקראת, היתה אבן ובית בעזרה, מוכנת ללשכה
מביתוקעטטומאה אותה השורף כהן מפרישין הפרה שריפת קודם ימים שבעת מזרחיתקפ, צפונית ז' כל בה יושב שהיה הלשכה .

בחוץ נשחטת שהיא אע"פ בצפון הנשחטת כחטאת שהיא להזכירו כדי .קפבקפאהיתה,

כך היוםואחר כל להן הצריכין השרת כלי כל ומוציאין הכלים ללשכת .קפדקפגנכנסין

לשריפהשלשה ושעיריםקפהמקומות ופרים שנפסלו קלים קדשים ואימורים המוקדשין פסולי שורפין ובו העזרה בתוך אחד ,
הנשרפות חטאות מןקפושל צאתן אחר פסול בהן אירע אם הנשרפות חטאות שורפין ובו בירה, ושמו הבית בהר השני והמקום ,

הדשןקפזהעזרה בית הנקרא והוא לירושלים חוץ השלישי והמקום .קפח,

המזבח]והופך את המדשן על[הכהן שחתה הגחלים את וצובר הצפון, כלפי אמות עשר כמו הכבש למזרח בארץ ומהלך לצפון פניו
והמנורה הפנימי המזבח ודשון העוף מוראת שנותנים במקום טפחים, שלשה הכבש מן רחוק הרצפה .קצקפטגבי

שישי פרק
עשרה[א] בשתים החיל מן עולה כך ואחר לחיל, שמגיע עד ישר בשטח מהלך הבית שבהר שושן בשער האדם יכנס וכאשר

שהיתה מעלה שכל קדם שכבר לפי אמות, שש והחיל הבית הר משטח גבוהה נשים עזרת נמצאת נשים, לעזרת ומגיע מעלות
אמה חצי גבהה .אבמקדש

המלביש. כהונהפנחס בגדי עשיית על הממונה היה .קצאהוא
בערבחביתין. ומחציתן בבוקר מחציתן יום, בכל מקריב שכה"ג חלות, .קצבי"ב

òביאורñ

הרבי ביאורי
ה"א-ד פ"ו

ההר במעלה הי' מקדש

במעלהכתב אלא במישור הי' לא כולו "המקדש הרמב"ם:
סוף עד מהלך הבית הר של מזרחי משער נכנס כשאדם ההר
עשרה בשתים הנשים לעזרת החיל מן ועולה בשוה. החיל
לעזרת ממנה ועולה בשוה הנשים עזרת כל ומהלך כו' מעלות

ומהלך כו' מעלות עשרה בחמש העזרה תחלת שהוא ישראל
במעלה הכהנים לעזרת ממנו ועולה בשוה ישראל עזרת כל
ועולה כו' והמזבח הכהנים עזרת כל ומהלך כו' אמה גבוהה
כולו וההיכל והאולם כו' מעלות עשרה בשתים לאולם משם

בשוה".

הי'הטעם לא כולו "המקדש בשלילה מתחיל שהרמב"ם

מ"ז.קעא. מ"ז.קעב.פ"ה פ"ג תמיד יב.קעג.פיה"מ פ"ד, סוכה תוספתא מ"ג. פ"ה תמיד ה"ח-ט.קעד.ראה פ"ח המקדש כלי שקליםקעה.הל'
מ"ו. הי"ב.קעו.פ"ה פ"ב וחרמים ערכין ה"ד.קעז.הל' פ"א שם ירושלמי א. פ"ז, שם תוספתא ב. פח, ה"א.קעח.סנהדרין פ"ג סנהדרין הל'

א.קעט. ב, מ"א.קפ.יומא פ"ג שם.קפא.פרה ה"א-ג.קפב.פרה פ"ב אדומה פרה א.קפג.הל' ל, תמידיקפד.תמיד ה"א.הל' פ"ו ומוספין ן

ב.קפה. קד, א.קפו.זבחים כד, (במשנה).קפז.פסחים א קד, מ"ה.קפח.זבחים פי"ב זבחים בפיה"מ וכ"ה ה"ג-ד. פ"ז הקרבנות מעשה הל'

א.קפט. סד, זבחים ב. כח, הי"ב.קצ.תמיד פ"ב ומוספין תמידין ה"כ.קצא.הל' פ"ז המקדש כלי מ"ד.קצב.הל' פ"א וזוקצג.תפ"י נוסף: בכ"י
ו). ציור (ראה מדותיה לפי כולה והעזרה הלשכות כל צורת מ"ד.א.היא פ"ב מדות פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית א-גהלכות רמב"ם לקוטי ס

חצי מעלה כּ ל רוּ ם מעלוֹ ת עשׂ רה בּ ׁש ּת ים הנּ ׁש ים לעזרת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחיל
אּמ ה: חצי וׁש לחּה  ְְֲִִַַָָָאּמ ה

ישׂ ראלב. לעזרת מּמ נּ ה ועוֹ לה בּ ׁש וה. הנּ ׁש ים עזרת כּ ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוּ מהלּ �
חצי מעלה כּ ל רוּ ם מעלוֹ ת. עשׂ רה בּ חמׁש  העזרה ּת חלּ ת ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁש הוּ א

אּמ ה: חצי וׁש לחּה  ְְֲִִַַָָָאּמ ה

הכּ הניםג. לעזרת מּמ נּ וּ  ועוֹ לה בּ ׁש וה ישׂ ראל עזרת כּ ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוּ מהלּ �
כּ ל רוּ ם מעלוֹ ת. ׁש לׁש  בּ וֹ  יׁש  דּ וּ כן ועליה אּמ ה גּ בוֹ הה ְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָֹבּ מעלה

הואושטח המעלה
צ וזו ורתה"שלחה"

ציור) כדי(ראה
הדבר שיתבאר

"שלחה" .בהנקרא

משתדליםוידוע היו זרה עבודה עובדי כי
במרומי פסליהם ולהעמיד היכליהם לבנות
ההרים על שם, שמוצאים המקומות

הרגהרמים אבינו אברהם קדש לפיכך ,
שם, ביותר הגבוה ההר שהוא מפני המוריה

הייחוד את בו .דופרסם
נשים[ב] עזרת כל את מהלך כך ואחר

לעזרת מסופה עולה כך ואחר ישר, בשטח
שיזכיר כפי מעלות עשרה בחמש ישראל

זה ומחצהזבפרק אמות בשבע נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת ונמצאת .ח,
המעלות,אמר בצורת היום מפורסם שהדבר כפי המעלות כשאר מאורכות היו לא נשים עזרת מעלות כי

כך גורן חצי מעלה כל שיעור ויהיה עגול חצי כעין מעלה כל היתה ציור)אלא כמי(ראה המעלות צורת והיתה
לצייר אפשר ואי סולם, כעין מהם שייעשה עד בדרוג חתיכה גבי על חתיכה והרכיב עגולות חתיכות שלקח

בקירוב מובן שהוא אלא שטוח על זה .טדבר

הרגלושלחה.[א] דריסת מקום והיינו המעלה, רוחב משך .הפי'
דוכן.[ג] . . אמה . . בשעהואצטבאועולה עומדים הלוים ועליה ארוך, ספסל -

ה"ו. כדלקמן שירה שאומרים

òביאורñ

מקומות מראי

מעלות[א] עשרה בשתים הנשים לעזרת החיל מן ועולה
אמה. חצי ושלחה אמה חצי מעלה כל עשרהרום ושתים

אמה חצי ושלחה אמה חצי מעלה רום שם, היו (מדותמעלות

מ"ג). פ"ב

בשוה.[ב] הנשים עזרת כל לעזרתומהלך ממנה ועולה
עולות מעלות עשרה וחמש מעלות. עשרה בחמש . . ישראל

הנשים מעזרת ישראל לעזרת מ"ה)מתוכה פ"ב כל(מדות רום ,
שם שהיו המעלות וכל אמה. חצי ושלחה אמה חצי מעלה

אמה חצי ושלחה אמה חצי מעלה מ"ג).רום פ"ב (מדות

ועליה[ג] אמה גבוהה במעלה הכהנים לעזרת ממנו ועולה
מעלות. שלש בו יש ושלחהדוכן אמה חצי מעלה כל רום

שתי ישראל של על גבוהה הכהנים עזרת נמצאת אמה. חצי

הרבי ביאורי

הי' כולו "המקדש בחיוב ולא ההר)", במעלה (אלא במישור
לומר: יש - ההר" במעלה

לכןלדעת למשכן, בהמשך הוא המקדש בנין מצות הרמב"ם
המקדש כך במישור, הי' שהמשכן שכשם לומר, מקום הי'
הרמב"ם מתחיל זה, קס"ד לשלול כדי זה, באופן להיות צריך
במעלה אלא המשכן), (כמו במישור הי' לא כולו ש"המקדש

ההר".

המשךלאידך הוא שהמקדש מאחר להבין, צריך גיסא
ו הסברהלמשכן, מהי המשכן, בדוגמת הוא בנינו עיקר גם

מהמשכן? שונה להיות המקדש צריך זה שבענין

למשכן,ויובן המקדש בין עיקרי חילוק ישנו בהקדם, הביאור
קבע. בנין הוא המקדש משא"כ עראי, בנין הי' שהמשכן

חלותהחילוק היתה שבמשכן הוא, הקדושה בגדר ביניהם
נמשכו שהם כו', והיריעות הקרשים וחלקיו, בהבנין הקדושה
בהמקום, קדושה היתה לא אבל קבועים, והיו המשחה בשמן
שום נשאר לא וכשנסעו מקום, בקביעות הי' לא המשכן כי

שעצם מקומו, קדושת יש במקדש משא"כ במקום. קדושה
המקדש בנוגע דוקא א) ענינים: ובשני נתקדש, המקדש מקום

יא)נאמר יב, הי'(ראה ב) בו". ה"א יבחר אשר "המקום
המקדש. (רצפת) קרקע של קידוש מעשה

ממקוםלפ"ז ועליות חילוקים היו במקדש דוקא מדוע מובן
שייך גופא, במקום קדושה שישנו במקדש דוקא כי למקום,
במקום חילוקים פועלים שבמקדש הקדושה שחילוקי לומר

חלקיו. בגובה - המקדש

נקבעמשא"כ לא בהמקום, קדושה בו היתה שלא במשכן,
הי' אלא במדבר, במקומו המשכן חלקי קדושת שבין החילוק

"במישור".

המשכןעפ"ז בין זה חילוק הרמב"ם מדגיש למה מובן
בא בזה כי ביניהם, חילוקים כו"כ שישנו למרות והמקדש,
להיותו המשכן, לגבי המקדש של העיקרי חידושו ביטוי לידי
- מקומו על המקדש חלקי פעלו ה'", יבחר אשר "המקום

המקום. בקדושת

מ"ג.ב. ב.ג.שם יב, פמ"ה.ד.ראה ח"ג רש"י.ה.מו"נ א טז, מ"ח.ו.יומא אות פ"ב ערכין מ"ד.ח.מ"ה.ז.תפ"י פ"ב מדות פיה"מט.פיה"מ
מ"ה. פ"ב מדות

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית רמב"םג-ההלכות סאלקוטי

גּ בוֹ הה הכּ הנים עזרת נמצאת אּמ ה. חצי וׁש לחּה  אּמ ה חצי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמעלה
וּ מחצה: אּמ וֹ ת ׁש ּת י ישׂ ראל ׁש ל ְְֱִֵֵֶֶַַָָעל

בּ ׁש וה.ד. ולּמ זבּ ח האוּ לם וּ בין והּמ זבּ ח. הכּ הנים עזרת כּ ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוּ מהלּ �
חצי מעלה כּ ל רוּ ם מעלוֹ ת. עשׂ רה בּ ׁש ּת ים לאוּ לם מ ם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָועוֹ לה

אּמ ה חצי וׁש לחּה  בּ ׁש וה:יחאּמ ה כּ לּ וֹ  וההיכל והאוּ לם ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ	ְֶָ

ׁש ערה. קרקע על ההיכל קרקע גּ בּה  הבּ יתנמצא הר ׁש ל הּמ זרח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹ
לפיכ� אּמ ה. עשׂ רים הבּ ית הר ׁש ער וגבּה  אּמ וֹ ת. ועשׂ רים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹׁש ּת ים
עשׂ וּ  זה וּ מּפ ני ההיכל. ּפ תח רוֹ אה אינוֹ  הּמ זרח ׁש ער כּ נגד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעוֹ מד
הּמ ׁש חה בּ הר העוֹ מד כּ הן ׁש יּ הא כּ די נמוּ �. זה ׁש ער גּ בּ י ׁש על ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹכּ תל

ההיכל: נכח הּפ רה מדּ ם ׁש ּמ זּ ה בּ ׁש עה ההיכל ּפ תח ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרוֹ אה

לעזרת[ג] ישראל מעזרת עולה כך ואחר
מעלות ושלש אמה, שגבהו בדוכן כהנים

הדוכן .ימעל
בןושכל אליעזר ר' קבלת היא זו מסכתא
כהניםיאיעקב עזרת כי זה בפרק שיאמר

אמות שתי ישראל עזרת על גבוהה היתה
.יבומחצה

כהנים[ד] עזרת כל את מהלך כך ואחר
אחד בשטח ולאולם המזבח ובין והמזבח
עשרה בשתים עולה כך ואחר ישר,
בשלישי שיזכיר כמו האולם אל מעלות

זו בשטחידממסכתא וההיכל והאולם .
מעזרת גבוה ההיכל ונמצא ישר, אחד

אמות בשש .טוכהנים
גבההואמר במקדש שהיתה מעלה שכל

בפרק ויתבאר אמה, חצי ושטחה אמה חצי
מעלהטזשלישי כל רום האולם שמעלות

אמה ושלחה אמה .יזחצי
שושן[ה] שער וגובה אמות, ושתים עשרים שושן שער בו אשר הבית הר מקרקע גבוה ההיכל שקרקע הגבהים כל בסכום נמצא

יגיע שושן משער ויסתכל המשחה בהר הכהן יעמוד וכאשר שער, כל גובה שזהו קדם שכבר כפי אמה עשרים אלא היה לא

כו'.[ה] זה העומדומפני כהן א"כ המזרח, שער דרך ההיכל פתח לראות שא"א כיון פי'
לעשות הוצרכו לפיכך המזרח, שער דרך ההיכל פתח לראות לו א"א המשחה, הר על
ההיכל פתח לראות יכול הכהן שעי"ז נמוך, המזרח שער שע"ג הכותל שהוא מזרחי כותל

ממנו שלפנים השערים דרך זה, משער שלמעלה הכותל גובה .יגמעל

òביאורñ

מקומות מראי

וגבוהה היתה מעלה אומר יעקב בן אליעזר ר' ומחצה. אמות
אמה, חצי חצי של מעלות שלש ובה עליי, נתון והדוכן אמה,
אמות שתי ישראל מעזרת גבוהה הכהנים עזרת נמצאת

מ"ו).ומחצה פ"ב (מדות

מעלות.[ד] עשרה בשתים לאולם משם מעלהועולה כל רום

שם, היו מעלות עשרה ושתים אמה. חצי ושלחה אמה חצי
אמה ושלחה אמה חצי מעלה מ"ו).רום פ"ג (מדות

אמה.[ה] עשרים הבית הר שער שםוגבה שהיו הפתחים כל
אמה עשרים מ"ג)גבהן פ"ב שער(מדות כנגד העומד לפיכך ,

פיתחא לי' דאיכסי ההיכל. פתח רואה אינו אהמזרח טז, (יומא

הרבי ביאורי

* * *

המקוםאך בשטח שהעליות הנ"ל לפי להבין, צריך
שככל המקום, שבקדושת הדרגות חילוקי עם קשורים
מקומו (שטח) הי' יותר נעלית שבמקדש חלק שקדושת
הקדשים, לקדש לעלות מעלות הי' לא מדוע יותר, גבוהה

המקדש? חלקי משאר לגמרי מובדלת שקדושתו

בסגנוןויובן והמקדש, המשכן בין החילוק ביאור בהקדם זה
סדר "לשקף" הוא המשכן ענין עיקר החסידות, תורת
המקדש שבבית ומעלה והיתרון העולמות. של השתלשלות
הקב"ה ש"נתאוה הכוונה נשלמת ידו שעל הוא, המשכן לגבי

בתחתונים" דירה לו טז)להיות נשא שהקדושה,(תנחומא דוקא,
בו. ותחדור העולם בתוך תומשך השכינה, השראת

השראתומאחר את להמשיך הוא המקדש של שענינו
ותעלה גשמיות תחדור שהקדושה באופן בעולם, השכינה
גופא העולם של הגשמית במציאות גם התבטאה לכן אותה,
גם הי' יותר נעלית שבקדושה ומדריגת עליית שהי' שככל -

בגשמיות. יותר גבוה מקומו

עדמשא"כ השכינה השראת נמשך לא שבו במשכן,
במקומו בקדושה, הדרגות חילוקי פעלו לא העולם, לגשמיות

במישור". "כולו הי' אלא במדבר,

דרגותכללות מחילוקי מגיע מהשני, גבוה אחד אשר הענין
הם בקדושה המדריגות חילוקי אם רק שייך שבהם, הקדושה
אין ערוך, באין הוא ביניהם כשהחילוק אבל לזה, זה בערך
גשמי. מקום בגובה ומוגבל, מדוד בגובה יתבטא שזה שייך

לקדשזהו המקדש, בחלקי הקדושה דרגות בין החילוק
אבל בקדושה, דרגות חילוקי ישנם המקדש בחלקי הקדשים,
לחילוק ובהתאם לה, הסמוכה לדרגה בערך הוא דרגה כל
למקום. מקום בין המעלות וגובה במספר החילוק הי' הערך
חלקי לשאר כלל בערך אינה הקדשים קדש קדושת אך
ודוגמא) ברמז (אפילו להתבטא יכול אינו ולכן המקדש,
ומוגבל. מדוד שהוא מעלות, במספר גשמי מקום של בגובה

(jli`e 71 'r h"kg y"ewl t"r)

א.יא.שם.י. טז, שם.יב.יומא מ"ד.יג.פיה"מ פ"ב מדות שם.טו.מ"ו.יד.רע"ב מ"ג.יז.מ"ו.טז.פ"ב פ"ב מדות בחלקיח.פיה"מ
אמה. ושלחה מכ"י:

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית והלכות רמב"ם לקוטי סב

הנּ ׁש ים.ו. לעזרת ּפ תוּ חוֹ ת ישׂ ראל עזרת ּת חת ׁש ם היוּ  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָוּ לׁש כוֹ ת

ה יר. כּ לי וכל והּמ צלּת ים והנּ בלים הכּ נּ וֹ רוֹ ת נוֹ תנין הלויּ ם ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁש  ם

הלויּ ם היוּ  הכּ הנים לעזרת ישׂ ראל מעזרת העוֹ לה הדּ וּ כן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹועל

הקּ רבּ ן: על ׁש ירה ׁש אוֹ מרים בּ ׁש עה ְְְְִִִֶַַָָָָָעוֹ מדים

ממעלות השמינית המעלה עד מבטו
השער מן ההיכל את יראה ולא האולם
למעלה שלו התחתון המפתן כי כלל
אמות בשתי שושן שער ממשקוף
הכותל שיהא צריך ולפיכך מקבילות,
שיראה כדי קצר שושן שער מעל אשר

רואהו כשהוא ההיכל לנוכח מדמה להזות צריך אדומה שפרה מעליו. ההיכל מדמהיטאת והזה יתעלה (חוקתלאמרו

ד) שאמרנויט, מה שכל פי על ואף מועד", אהל פני בקלות,"נכח שיובן כדי אותו מצייר הריני ההתבוננות עם ברור
צורתן וזו ההר, בשפוע והעזרות ההיכל הנחת היתה כיצד שיובן כדי ציור)וגם מעשרים(ראה נמוך שהוא אמרנו ולא ,

הכותל גובה היה ואם אמות, שתי על יותר ההיכל משער הנראה שיהא כדי המשל דרך על אלא אמה
פשוט דבר וזה ספק, בלי יותר ההיכל משער ייראה הרי .כפחות

זו"ומלבני כצורה עמודים שני על מורכב מאורך מרובע קרש לוי", ציור)בני הלוים(ראה בו תולין
יום בכל השיר את עליהן שאומרין הכלים .כאמיני

העזרה[ו] לקרקע שוין גגותיהן שיהו ובתנאי קדש", "וגגותיהן שהעזרהכבואמרו לפי אפשרי וזה ,
מדות במסכת זה ויתבאר בהר. קדשים,כגבנויה קדשי שם לאכול מותר שיהא קדש, היותה ותועלת .

כרת חייב לשם שנכנס וטמא קלים, קדשים שם בשבועותכדולשחוט שיתבאר חולכהכמו היו ואם ,
אלו מדינים דין שום בהם שייך ואין ירושלים כדין דינם .כוהרי

מקומות מראי

שיהאעיי"ש) כדי נמוך. זה שער גבי שעל כתל עשו זה ומפני ,
מדם שמזה בשעה ההיכל פתח רואה המשחה בהר העומד כהן
חוץ גבוהים, היו שם שהיו הכתלים כל ההיכל. נכח הפרה
המשחה בהר עומד הפרה השורף שהכהן מזרחי, מכותל

הדם הזיית בשעת היכל של פתחו ורואה פ"בומתכוון (מדות

א). טז, יומא מ"ד.

ישראל[ו] עזרת תחת שם היו ולשכות כו'. היו ולשכות
הכנורות נותנין הלוים ששם הנשים, לעזרת פתוחות

השיר כלי וכל והמצלתים מ"ו)והנבלים פ"ב הדוכן(מדות ועל ,
עומדים הלוים היו הכהנים לעזרת ישראל מעזרת העולה
הדוכן על עומדין לוים הקרבן. על שירה שאומרים בשעה

עיי"ש). מ"ו פ"ב (ערכין

גגותיהן[ז] היו אם לחל ופתוחות בקדש הבנויות הלשכות
קדש. וגגותיהן חל תוכן העזרה קרקע עם הלשכותשוין

קדש וגגותיהן חול תוכן לחול ופתוחות בקדש (מע"שבנויות

א) פו, פסחים מ"ח. שויןפ"ג בשגגותיהן חסדא רב תרגמא
עזרה שם)לקרקע חל(פסחים גגותיהן אף שוין אינן ואם ,

לא ועליות גגין רב אמר נתקדשו. לא והעליות שהגגות
ב).נתקדשו פה, קדשי(פסחים שם אוכלין אין אלו גגים לפיכך

שם אוכלין אין הללו גגין קלים. קדשים שוחטין ולא קדשים

קלים קדשים שם שוחטין ואין קדשים א.קדשי פו, (פסחים

ב). יז, שבועות

א.יט. קיג, זבחים מ"ט. פ"ג מ"ד.כ.פרה פ"ב שם ה"ב.כא.פיה"מ פ"ד כלים בהל' וכ"ה מ"ג. פי"ח כלים א.כב.פיה"מ פו, פ"בכג.פסחים
כלפנינו.כד.מ"ד. ותיקן "קרבן" כתב א.כה.במהדו"ק מ"ח.כו.יז, פ"ג מע"ש פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית רמב"םז-יאהלכות סגלקוטי

עםז. ׁש וין גּ גּ וֹ תיהן היוּ  אם לחל וּ פתוּ חוֹ ת בּ קּ דׁש  הבּ נוּ יוֹ ת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהלּ ׁש כוֹ ת
גּ גּ וֹ תיהן אף ׁש וין אינן ואם קדׁש  וגגּ וֹ תיהן חל ּת וֹ כן העזרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹקרקע
ׁש ם אוֹ כלין אין אלּ וּ  גּ גּ ים לפיכ� נתקדּ ׁש וּ . לא והעליּ וֹ ת ׁש הגּ גּ וֹ ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹחל

קלּ ים: קדׁש ים ׁש וֹ חטין ולא קדׁש ים ְְֲִִִִֵַָָָָָֹקדׁש י

קדׁש יח. לאכילת קדׁש  ּת וֹ כן לקּ דׁש  וּ פתוּ חוֹ ת לחל בּ נוּ יוֹ ת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹהיוּ 
בּ טמאה לׁש ם והנּ כנס קלּ ים קדׁש ים ׁש ם ׁש וֹ חטין אין אבל ְָ	ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָָקדׁש ים

דּ בר: לכל חל וגגּ וֹ תיהן ְְֵֶַָָָָֹּפ טוּ ר.

חל.ט. הבּ ית להר והּפ תוּ חוֹ ת קדׁש  לעזרה הּפ תוּ חוֹ ת ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹהּמ חלּ וֹ ת
בּ ין קדׁש ים קדׁש י לאכילת בּ ין כּ לפנים החוֹ מה ועבי ְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהחלּ וֹ נוֹ ת

ְָ	ְלטמאה:

הי. על להוֹ סיף אוֹ  ירוּ ׁש לים על להוֹ סיף ׁש רצוּ  דּ ין עזרהבּ ית ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
הבּ ית מהר ׁש יּ רצוּ  הּמ קוֹ ם עד העזרה למׁש � להם ויׁש  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמוֹ סיפין.

ׁש יּ רצוּ : מקוֹ ם עד ירוּ ׁש לים חוֹ מת ְְְְִִִֶַַַָָֹולמׁש �

ועליא. הּמ ל� ּפ י על אלּ א העזרוֹ ת על אוֹ  העיר על מוֹ סיפין ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאין
זקנים ואחד ׁש בעים ׁש ל סנהדרין ּפ י ועל ותּמ ים וּ באוּ רים נביא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָ	ְְִִִָּפ י

ט)ׁש נּ אמר כה, היה:(תרומה מל� רבּ נוּ  וּ מׁש ה לדוֹ רוֹ ת. ּת עשׂ וּ  וכן אוֹ ת%" מראה אני אׁש ר "כּ כל ְְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

למשה[י] ה' ט)אמר כה, אשר(תרומה "ככל
בזה רצה תעשו", וכן וכו' אותך מראה אני
תהיה זה כמו שייעשה מקדש שכל
ומכלל מלך משה כי ידעת וכבר עשייתו.

מנאוהו ועליוכטהמלכים הנבואה על נוסף
אומר ה)הוא לג, מלך(ברכה בישורון "ויהי

וכןל" זקנים. השבעים הם והסנהדרין, ,
היו מצוים ותומים .לאהאורים

מוסיפין"ואין שאין העיר", על מוסיפין
מקומות שהופכין לפי ירושלים על
יותר למעלה מסויימת במעלה שקדושתן
קדושתן שהעזרות לפי ממנה, גבוהה
וירושלים ירושלים, משאר חמורה
כמו ישראל, ארץ משאר חמורה קדושתה

טהרות בתחלת אפשרלבשיתבאר ואי ,
שהרי הגדול דין בבית אלא קדושה לחדש

למשה ה' ט)אמר כה, אני(תרומה אשר "ככל
ואת המשכן תבנית את אותך מראה
לו מסור הדבר תעשו", וכן כליו כל תבנית

דינו .לגולבית

אלו.[ז] גגין ממנו.לפיכך למעלה אלא העזרה, לקרקע שוין שאינן גגין על קאי
.כזהמערותהמחילות.[ט]

העזרההחלונות. שבחומת החלונות חלל .כחעובי

òביאורñ

מקומות מראי

לאכילת[ח] קדש תוכן לקדש ופתוחות לחל בנויות היו
והנכנס קלים קדשים שם שוחטין אין אבל קדשים קדשי

פטור. בטמאה בחוללשם בנויות דבר. לכל חל וגגותיהן
חול וגגותיהן קדש תוכן לקדש מ"ח).ופתוחות פ"ג תני(מע"ש

קל"ה רוחב על קפ"ז היתה העזרה כל נחמן דרב קמי' תנא

אמר הכי לי' ואוכלין(לי)אמר לשם נכנסין כהנים זה כגון אבא
משום וחייבין קלים קדשים שם ושוחטין קדשים קדשי שם

לשכות . . למעוטי אילימא מאי למעוטי אי(ו)טומאה
מדרבנן קדש תוכן והתנן לקדש ופתוחות בחול [ד]בנויות
ופתוחות בחול בנויות ללשכות מנין והתניא לא ודאורייתא
ושירי קדשים קדשי שם ואוכלין לשם נכנסין שהכהנים לקדש
ריבתה התורה יאכלוה מועד אהל בחצר לומר תלמוד מנחה
אבל שאני לאכילה רבא אמר אחת אכילה אצל הרבה חצרות
ופתוחות לחול הבנויות לשכות והתניא לא טומאה לענין
ואין קדשים קדשי שם ואוכלין לשם נכנסין כהנים לקדש
אמרת לאו טומאה משום וחייבין קלים קדשים שם שוחטין

חייבין אין נמי תני שוחטין עיי"ש).אין א נו, (זבחים

הבית[ט] להר והפתוחות קדש לעזרה הפתוחות המחלות
תוכןחל. לקדש ופתוחות בחול בנויות סיפא אימא הכי אי

הויא עזרה לקרקע שוין בשגגותיהן ס"ד ואי חול וגגותיהן קדש

יוחנן רב קאמר כי נתקדשו לא מחילות יוחנן וא"ר מחילות לה
לעזרה בפתוחות ההיא תניא כי הבית להר (פסחיםבפתוחות

א). כלפניםפו, החומה ועובי החלונות כו'. פ"זהחלונות (פסחים

כהניםמי"ב). זה כגון לטמאה. בין קדשים קדשי לאכילת בין
קדשים שם ושוחטין קדשים קדשי שם ואוכלין לשם נכנסין
למעוטי אילימא מאי למעוטי טומאה משום וחייבין קלים
החומה ועובי החלונות תנינא החומה ועובי דלתות חלונות

א).כלפנים נו, (זבחים

העזרה[י] על להוסיף או ירושלים על להוסיף שרצו דין בית
ביתמוסיפין. פי על אלא העזרות ועל העיר על מוסיפין אין

ואחד שבעים של מ"ה).דין פ"א (סנהדרין

המלך[יא] פי על אלא העזרות על או העיר על מוסיפין אין
שבעים של סנהדרין פי ועל ותמים ובאורים נביא פי ועל

זקנים. במלךואחד אלא העזרות ועל העיר על מוסיפין שאין

מחילות.כז. רד"ה ב סז, א.כט.כס"מ.כח.פסחים קב, בזבחים והובא פ"ז. רבה עולם וביקראל.סדר ה. מח, ופרשה ב. פרשה סוף רבה בשמות וכ"ה
ד. לא, פרשה מ"ב.לא.רבה פ"ב שבועות מ"ו-ט.לב.פיה"מ פ"א מ"ה.לג.כלים פ"א סנהדרין פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית יב-ידהלכות רמב"ם לקוטי סד

ולוֹ קחיןיב. ּת וֹ דוֹ ת ׁש ּת י דּ ין בּ ית עוֹ שׂ ין העיר. על מוֹ סיפין ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָוכיצד
וּ ׁש ּת י הּת וֹ דוֹ ת ׁש ּת י אחר דּ ין בּ ית והוֹ לכים ׁש בּ הם חמץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלחם
ּפ נּ ה כּ ל על וּ בצלצל וּ בנבלים בּ כנּ וֹ רוֹ ת ועוֹ מדין זוֹ  אחר זוֹ  ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָהּת וֹ דוֹ ת

ואוֹ מר ׁש בּ ירוּ ׁש לים (ואבן) אבן כּ ל ועל ב)וּ פנּ ה ל, "ארוֹ ממ%(תהילים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ קדּ ׁש ין הּמ קוֹ ם לסוֹ ף ׁש ּמ גּ יעין עד וגוֹ '. דלּ יתני" כּ י ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָה'
וה ניּ ה הּת וֹ דוֹ ת מ תי אחת ּת וֹ דה לחם ׁש ם ואוֹ כלים ׁש ם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָועוֹ מדין

זוֹ : את ואוֹ כלין זוֹ  את שׂ וֹ רפין הנּ ביא ּפ י ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנשׂ רפת.

מהיג. הּמ נחה. בּ ׁש ירי אוֹ תּה  מקדּ ׁש ין העזרה על הוֹ סיפוּ  אם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָוכן
הּמ נחוֹ ת ׁש ירי העזרה אף מקדּ ׁש ּת ּה  בּ ּה  ׁש נּ אכלת הּת וֹ דה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָיּ רוּ ׁש לים
בּ סוֹ ף אוֹ תן ואוֹ כלין בּ הן. אוֹ תּה  ׁש ּמ קדּ ׁש ין הן בּ ּה  אלּ א נאכלין ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁש אין

ׁש קּ דּ ׁש וּ :הּמ קוֹ  ם ְִֶַָ

גּ מוּ ר.יד. קדוֹ ׁש  אין הזּ ה וכּס דר אלּ וּ  בּ כל נעשׂ ה ׁש לּ א מקוֹ ם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹכּ ל
בּ מעשׂ יו לא ׁש עשׂ ה הוּ א זכּ רוֹ ן ּת וֹ דוֹ ת ׁש ּת י עזרא ׁש עשׂ ה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוזה
וּ במה ותּמ ים. אוּ רים ולא מל� לא ׁש ם היה ׁש לּ א הּמ קוֹ ם ְִַ	ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹנתקדּ ׁש 

בעזרא[יב] שנ' ממה תודות לשתי ולמדו
לא) יב, תודות(נחמיה שתי "ואעמידה

הוא שאומרים והשיר ב)גדולות". ל, (תהלים

את ומוליכין וכו'", דליתני כי ה' "ארוממך
המקום עד זו אחר זו התודות שתי
עומדים לסופו מגיעים וכאשר שרוצין,
נשרפת והשניה מהן אחת ונאכלת שם,
שיצוה אותה שם, הנוכח נביא במצות

וא נאכלת בשריפתהבאכילתה שיצוה ותה
אמרם ענין והוא נביאלדנשרפת, פי "על

תודות ושתי נשרפת", נביא פי ועל נאכלת
כבשים בלי בלבד לחם הם לפילהאלו ,

שיתבאר כמו התודה ממיני זה שגם
.לזלובמקומו

על[יד] ואף קדוש שני בית שהיה והטעם
מלך בלי ותומים אורים בלי שנעשה פי
הדורות, סוף עד עומד בקדושתו שהוא לפי
שלמה, בימי שנתקדש הקדושה כלומר
הוא בעלמא "זכר עזרא שעשה ומה

.לטלחדעבד"

כו'.[יב] ארוממך הבית"ואומר חנוכת שיר "מזמור שמתחיל הפרק שאומר .מכלומר
òביאורñ

מקומות מראי

ואחד שבעים של ובסנהדרין ותומים ובאורים (שבועותונביא

מ"ב). ט)שנאמרפ"ב כה, וכן(תרומה אותך מראה אני אשר ככל
דאמר חייא בר שימי רב אמר מילי הני מנא לדורות. תעשו
תבנית ואת המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר ככל קרא

לדורות תעשה וכן כליו א).כל ב-טו, יד, רבנו(שבועות ומשה
מלך רבינו משה היה. א).מלך טו, שבועות חננאל חמש(רבינו

מלך יבמה ישראל בנות על יתירה אלישבע היתה שמחות
א). קב, מלך(זבחים בישורון ויהי שנאמר מלך (שמו"רמשה

ד). בישורוןפמ"ח, ויהי דכתיב מלכות . . לשתיהן זכה אעפ"כ
ו).מלך פ"ב, (שמו"ר

העיר.[יב] על מוסיפין תודות.וכיצד שתי דין בית עושין
תודות מ"ב)ובשתי פ"ב שבהם.(שבועות חמץ לחם ולוקחין ,

חמץ ניהו ומאי . . בבשרן ולא בלחמן שאמרו תודות שתי תנא

א) טו, ושתי(שבועות התודות שתי אחר דין בית והולכים ,
אחריהן תודות ושתי מהלכין דין ובית זו. אחר זו התודות

מ"ב) פ"ב תודות(שבועות ושתי מהלכין דין בית קאמר הכי ,
ורבי חייא רבי מהלכות כיצד אחריהם, דין ובית מהלכות

זו אחר זו אמר וחד זו כנגד זו אמר חד ברבי (שבועותשמעון

ב) ועלטו, ופנה פנה כל על ובצלצל ובנבלים בכנורות ועומדין ,
אבן ואומר(ואבן)כל ב)שבירושלים ל, כי(תהילים ה' ארוממך

ובשיר וגו'. מ"ב)דליתני פ"ב תודה(שבועות של שיר ת"ר
אבן כל ועל ופינה פינה כל על ובצלצלים ובנבלים בכנורות

וגו' דליתני כי ה' ארוממך ואומר שבירושלים (שבועותגדולה

ב). והשניהטו, התודות משתי אחת תודה לחם שם ואוכלים
נשרפת והחיצונה נאכלת הפנימית מ"ב)נשרפת. פ"ב ,(שבועות

נאכלת נביא פי על זו. את ואוכלין זו את שורפין הנביא פי ועל
נשרפת נביא פי א).ועל טז, (שבועות

המנחה.[יג] בשירי אותה מקדשין העזרה על הוסיפו אם וכן
שירי העזרה אף מקדשתה בה שנאכלת התודה ירושלים מה
אמר בהן. אותה שמקדשין הן בה אלא נאכלין שאין המנחות
מאי מנחה בשירי אלא מתקדשת העזרה אין חמא בר רבי
אף מקדשה בה הנאכל דבר ירושלים מה כירושלים טעמא
לא מי בעזרה תודה לחמי אטו מקדשה בה הנאכל דבר עזרה
ויוצא בה הנאכל דבר ירושלים מה כירושלים אלא מתאכלי
נפסל ממנה והיוצא בה הנאכל דבר עזרה אף נפסל ממנה

א). טו, (שבועות

נתקדש[יד] לא הזה וכסדר אלו בכל נעשה שלא מקום כל
חייבין אין לשם הנכנס אלו בכל נעשה שלא כל גמור קידוש

מ"ג)עליו פ"ב זכרון(שבועות תודות שתי עזרא שעשה וזה ,
לא שם היה שלא המקום נתקדש במעשיו לא שעשה הוא
דלא . . דעבד הוא בעלמא זכר ועזרא ותמים. אורים ולא מלך

ותומים אורים א)הוו טז, מלך(שבועות בלא עזרא דקדיש והא
ותומים אורים שם)ובלא חננאל בקדשה(רבינו נתקדשה ובמה ,

לשעתן וירושלים העזרה קדש שהוא שלמה שקדשה ראשונה
לשעתה קדשה הראשונה שקדושה לבוא. לעתיד וקדשן

לבא לעתיד א).וקדשה טז, שבועות מ"ו. פ"ח (עדיות

א.לד. טז, מ"ו.לו.שם.לה.שבועות פ"ה מ"ב.לז.זבחים פ"ב שבועות שם.לח.פיה"מ שבועות שם.לט.גמ' שבועות פיה"מ
כס"מ.מ. רש"י.

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית רמב"םיד-טזהלכות סהלקוטי

העזרה קדּ ׁש  ׁש הוּ א ׁש למה ׁש קּ דּ ׁש ּה  ראׁש וֹ נה בּ קד ה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ	ְְְִִַָנּ תקדּ ׁש ה
לבוֹ א: לעתיד וקדּ ׁש ן לׁש עתן ְְְִִִִִֶַָָָָָָוירוּ ׁש לים

בּ נוּ י.טו. בּ ית ׁש ם ׁש אין ּפ י על אף כּ לּ ן הקּ רבּ נוֹ ת מקריבין ִִֵֶַַַָָָ	ְְְִִִַַָָָלפיכ�
ואינּה  חרבה ׁש היא ּפ י על אף העזרה בּ כל קדׁש ים קדׁש י ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָואוֹ כלין
אף ירוּ ׁש לים בּ כל ׁש ני וּ מעשׂ ר קלּ ים קדׁש ים ואוֹ כלין בּ מחצּ ה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ	מקּ פת
וקדׁש ה לׁש עתּה  קדׁש ה ראׁש וֹ נה ׁש הקּ ד ה חוֹ מוֹ ת ׁש ם ׁש אין ּפ י ְְְְִִָָָָָָָָ	ְִֵֶֶַַָעל

לבוֹ א: ִֶָָלעתיד

קדׁש הטז. ראׁש וֹ נה קד ה וירוּ ׁש לים בּ ּמ קדּ ׁש  אוֹ מר אני ְִָָָָ	ְְְֲִִִִֵַַָָָָולּמ ה
וּ מעשׂ רוֹ ת ׁש ביעית לענין ישׂ ראל ארץ ׁש אר וּ בקד ת לבוֹ א. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ	ְִִֶָָלעתיד

ליקרב[טו] שהרי[קדשים]ראוי בפנים,
מפני בית, שאין פי על אף להקריב מותר
וקדשה לשעתה קדשה ראשונה שקדושה

לבא .מבמאלעתיד
דשבועות[טז] בשני ביארנו מןמגוכבר כי

קדשה ראשונה "קדושה הנכונים הכללים
וכוונתו לבוא", לעתיד וקדשה לשעתה
וזה שלמה, קדוש ראשונה", "בקדושה
אבל הכל, לדברי מוסכם בלבד במקדש
מחלוקת, בו יש ישראל ארץ שאר בקדוש
קדושה והיא עזרא קדוש על בזה והסמך
כל והיא שניה שקדושה הכל ולדברי שניה,
וקדשה לשעתה קדשה בבל עולי שהחזיקו

לבאלעת .מדיד

מקומות מראי

בנוי.[טו] בית שם שאין פי על אף כלן הקרבנות מקריבין
חרבה שהיא פי על אף העזרה בכל קדשים קדשי ואוכלין
בכל שני ומעשר קלים קדשים ואוכלין במחצה מקפת ואינה
יהושע ר' אמר חומות. שם שאין פי על אף ירושלים
קדשי ואוכלין בית שאין פי על אף שמקריבין שמעתי
אף ומעשר קלים קדשים קלעים שאין פי על אף קדשים

חומה שאין פי י,על מגילה א. טז, שבועות מ"ו. פ"ח (עדיות

ב) קז, זבחים הראשונהא. שקדושה כו'. ראשונה שהקדושה ,
לבא לעתיד וקדשה לשעתה שם.קדשה שבועות שם. (עדיות

שם). זבחים שם. מגילה

ומעשרות[טז] שביעית לענין ישראל ארץ שאר ובקדשת
לבוא. לעתיד קדשה לא בהן עוליוכיוצא כבשו כרכים הרבה

קדשה ראשונה שקדושה מפני בבל עולי כבשום ולא מצרים
עליהן שיסמכו כדי והניחום לבא לעתיד קדשה ולא לשעתה

בשביעית א)עניים ז, חולין א. טז, יבמות ב. ג, לפי(חגיגה ,
בטלה. אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים המקדש שקדשת

ולבי עיני והיו שנאמר ההיכל מתוך השכינה זזה לא אומר ר"א
וגו' עיי"ש)שם ב פ"ב, אומר(שמו"ר הוא והרי לא), כו, (בחוקותי

ששוממין פי על אף חכמים ואמרו מקדשיכם את והשמותי
בקדושתן מקדשיכם את והשמותי שנ' עומדים. הן בקדשתן

הרבי ביאורי
הי"ד-טז פ"ו

השכינה מפני וירושלים המקדש קדושת

וקידשןכתב לשעתן . . קידש . . ראשונה "קדושה הרמב"ם:
שם שאין אע"פ כולן הקרבנות מקריבין לפיכך לבא, לעתיד
השכינה מפני וירושלים המקדש שקדושת לפי כו' בנוי בית

בטלה". אינה ושכינה

מפניואינו ג"כ היתה בשילה המשכן קדושת הרי מובן,
המשכן הי' בו במקום קדושה נשארה לא ומ"מ השכינה,
השכינה "מפני היא שהקדושה מכיון אומרים ואין בשילה,
בטילה? אינה זה מקום קדושת גם לכן בטילה", אינה ושכינה

בשניוהביאור, להיות יכולה מסויים במקום הקב"ה בחירת
ומובן מטרה, איזה להשיג כדי היא הבחירה א) אופנים:
המקום, ב(בחירת) צורך אין שוב המטרה נשלמה דכאשר
מצד בעצם, ובחירתו רצונו היא הבחירה ב) הבחירה. ובטלה

בטילה. אינה זו בחירה ולכן עצמו,

הלשונותזהו בחילוקי כמודגש וירושלים, שילה בין החילוק
נאמר בשילה וירושלים, שילה בענין ה)בכתובים יב, (ראה

ובירושלים שם", שמו את לשום גו' ה' יבחר אשר "המקום
יא)הלשון אח"כ(שם (ורק בו ה"א יבחר אשר "המקום

הדבר, טעם לבאר יש הנ"ל וע"פ שם", שמו לשכן ממשיך)
שמו את ד"לשום המטרה בשביל היתה הבחירה בשילה
הוא דשם "בו", בחר הקב"ה בירושלים, משא"כ שם";
שם נמצאת ממילא ובדרך מזה וכתוצאה ובחירתו, רצונו

שם". "שמו שהשכין ית', שכינתו

המקדשוזהו שקדושת "לפי במש"כ הרמב"ם כוונת
לא שבזה - בטלה" אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים
שבחירת דכיון מבאר, אלא הקדושה, לנצחיות ראי' מביא
נתאחד זה מקום הרי הדבר, בעצם הוא זה במקום הקב"ה
ובמילא השכינה, של הקבוע מקומו שזהו עד השכינה עם
מקום קדושת תתבטל לא כך בטילה" אינה ש"קדושה כשם

זה.

בו[משא"כ הבחירה שהרי השכינה, בחירת מקומו אין בשילה,
הבחירה.] בטלה דבר כשבטל מטרה, לשם הוא

(jli`e 200 'r e"lg y"ewl t"r)

ב.מא. קז, הט"ו.מב.זבחים פי"ט הקרבנות מעשה מ"ו.מד.מ"ב.מג.הל' פ"ח עדיות פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ו הבחירה בית טזהלכות רמב"ם לקוטי סו

הּמ קדּ ׁש  ׁש קּ ד ת לפי לבוֹ א. לעתיד קדׁש ה לא בּ הן ְִַַָ	ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכיּ וֹ צא

אוֹ מר הוּ א והרי בּ טלה. אינּה  וּ ׁש כינה ה כינה מּפ ני (בחקתיוירוּ ׁש לים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

לא) ׁש  וֹ ממיןכו, ּפ י על אף חכמים ואמרוּ  מקדּ ׁש יכם" את ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ"והׁש ּמ וֹ תי

אינוֹ  וּ במעשׂ רוֹ ת בּ ׁש ביעית הארץ חיּ וּ ב אבל עוֹ מדים הן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ	ְִבּ קד תן

בּ טל מידיהם הארץ ׁש נּ לקחה וכיון רבּ ים כּ בּ וּ ׁש  ׁש הוּ א מּפ ני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאלּ א

מן אינּה  ׁש הרי וּ מ ביעית מּמ עשׂ רוֹ ת הּת וֹ רה מן ונפטרה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהכּ בּ וּ ׁש 

שהחזיקוהתרומה במקום ואפלו הזה בזמן
מן אינה עזרא בימי ואפלו בבל עולי

מדבריהן אלא תרומהמההתורה לך שאין .
בלבד ישראל בארץ אלא תורה ובזמןמושל

שנאמר שם ישראל ב)שכל כה, "כי(בהר
ראשונה בירשה כשהיו כלכם ביאת תבאו"
שלישית. בירשה לחזר עתידין שהן וכמו
בימי שהיתה שניה בירשה כשהיו לא
לא ולפיכך מקצתן ביאת שהיתה עזרא

התורה מן אותן כתרומהמזחיבה מדבריהם אלא הזה בזמן חיבין שאין במעשרות הדין שהוא לי יראה וכן .מטמח.

וקדושהוהדברים עבד בעלמא זיכר אלא כיבש לא ע"ה עזרא דאמר דמאן אליבא אזלי דיליה וחושבנא דגאון מימרא דהאי מראים
אליבא ערכין מגמרת דשמעת' אליבא דסליק והוא דאמרינן קמא מימרא ואזיל לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונה
והאמוראים התנאים בו נחלקו זה ודבר לבוא. לעתיד קדשה ולא לשעתה קדשה ראשונה וקדושה קדש ע"ה עזרא דאמ' דמאן

מקומות מראי

שוממין כשהן אף עומדין מ"ד).הן פ"ג (מגילה

בחזקה אלא בכבוש קדשה לא וקדשה עזרא שעלה וכיון
בה. אףשהחזיקו ונתחייבו היו פטורים יהושע בימי ביאתן מה

נתחייבו לא אבותיכם ונתחייבו היו פטורים עזרא בימי ביאתם

שחילקו ושבע שכיבשו שבע שנה עשרה ארבע לאחר אלא
נתחייבו לא אבותיכם . . נתחייבתם שנכנסתם כיון אתם אבל
ומתחייב קונה ראשון ראשון אתם אבל כולה שקנו שעה עד

ה"א). פ"ו שביעית (ירושלמי

הרבי ביאורי
הט"ז פ"ו

וחזקה כיבוש

שהואכתב מפני אלא אינו . . ראשונה "קדושה הרמב"ם:
הכבוש בטל מידיהם הארץ שנלקחה וכיון רבים כיבוש

ומשביע ממעשרות התורה מן ארץונפטרה מן אינה שהרי ית
אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה עזרא שעלה וכיון ישראל.
בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה שהחזיקו בחזקה
ואע"פ היום, מקודש הוא השני עזרא בקדושת ונתקדש

ובמעשרות". בשביעית וחייב ממנו הארץ שנלקח

מכחוהקשה גדול חזקה כח מה יודע "איני א) משנה: הכסף
מידנו הארץ משנלקחה כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש
לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה "ותו ב) חזקה". בטלה
עם מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא מי אטו חזקה שם היתה

כיבוש".

הראשונהויש כניסה הכניסה, באופן הוא דהחילוק לבאר
ע"י דכיבוש באופן תהי' שהכניסה ה' וציווי רצון היתה

תעברו" "חלוצים כמ"ש יט)מלחמה, ג, תעברו(דברים "ואתם
החיל" גבורי כל אחיכם לפני ד)חמושים א, "ונכבשה(יהושע

לפניכם" כט)הארץ לב, הארץ(מטות קדושת נפעלה ולכן ,
ה' ציווי עזרא, בכניסת משא"כ כיבוש. ע"י - כזה באופן
להשיב וגו' אתכם "אפקוד כמ"ש בה, ויתישבו שיעלו היתה

הזה" המקום אל יו"ד)אתכם כט, קדושת(ירמי' נפעלה ולכן ,
בה". שהחזיקו "חזקה ע"י הארץ

מכיוןובזה ראשונה, בקדושה חזקה הועילה לא למה יובן
כי - תועיל לא חזקה ה', ציווי ע"פ נפעלה הארץ שקדושת

ה'. ציווה כן לא

הארץיתירה "ונכבשה נאמר הארץ בכניסת שתיכף כיון מזו,
קדושת נשלמה שכבר לומר, יש סתם, "הארץ" לפניכם",
כבר כי ישראל. ארץ של מנעולה יריחו, בכניסת מיד הארץ
בארץ שהחזיקו שטרם ונמצא, כיבוש, של באופן לארץ באו

כיבוש). של (באופן הקדושה חלות נגמרה כבר

מכיוןלפ"ז משנה, הכסף של השני' קושיא ג"כ תתורץ
- שנצטווה באופן הכניסה ע"י נפעלה יהושע ע"י שהקדושה
נגד אחר מאדם משהו שלוקחים הוא כיבוש וגדר כיבוש, ע"י
בעלות בתחילה כאן ישנו הציווי שמפני נמצא, הרי רצונו,
ולכן האומות, על ההתגברות עם קשורה והקדושה האומות,
שבטלה בשעה - הכיבוש" בטל מידיהם הארץ שנלקחה "כיון

ידה. על שבה הקדושה בטלה האומות על ההתגברות

החזקה,משא"כ ע"י נפעלה שהקדושה שני', בביאה
שלו הוא שהחפץ דהמחזיק, גמורה בעלות הוא שהגדרתו
מאחר הבעלות את שלקח וע"י מכיון שלו שנעשתה ולא
ומכיון אחרות, אומות בעלות ביטול שעיקרו כיבוש), (ע"י
ו"אדמתנו", "ארצנו" היא שתמיד בטלה, לא זו שחזקה

בטלה. לא ידה על שבאה הקדושה לכן

(jli`e 101 'r e"hg y"ewl t"r)

א.מה. לז, נזיר א. כה, כתובות ב. מו, נדה א. מד, בחוצהמו.פסחים אין בארץ תרומה א: קלו, חולין בארץ. אלא נוהגת אינה קרקע חובת א: לז, קדושין
לא. (כס"מ).מז.לארץ סע"א כה, כתובות א.מח.ראה סה, גיטין הכ"ו.מט.ראה פ"א תרומות הל'

והגהות הערות ציונים



ו-ז הבחירה בית רמב"םטז-אהלכות סזלקוטי

ׁש ע וכיון ישׂ ראל. אלּ אארץ בּ כבּ וּ ׁש  קדּ ׁש ּה  לא וקדּ ׁש ּה  עזרא לה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
בּ בל עוֹ לי בּ ּה  ׁש החזיקוּ  מקוֹ ם כּ ל וּ לפיכ� בּ ּה  ׁש החזיקוּ  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָבּ חזקה
ּפ י על ואף היּ וֹ ם מקדּ ׁש  הוּ א ה ניּ ה עזרא בּ קד ת ְִַַַָ	ְְְִֶַַָָ	ְְְִִֵַונתקדּ ׁש 
ׁש בּ ארנוּ  הדּ ר� על וּ במעשׂ רוֹ ת בּ ׁש ביעית וחיּ ב מּמ נּ וּ  הארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁש נּ לקח

ּת רוּ מה: ְְְִָבּ הלכוֹ ת

שביעי פרק

ׁש נּ אמרא. הּמ קדּ ׁש  מן ליראה עשׂ ה ל)מצות יט, ב)(קדושים כו, (בהר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁש צּ וּ ה מּמ י אלּ א ירא אּת ה הּמ קדּ ׁש  מן ולא ּת יראוּ ". ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"וּ מקדּ ׁש י

יראתוֹ : ְִַָעל

שני פרק שבועות בגמ' שנתברר נכמו
שמעתא אזלא בתלמוד מקומות ובכמה
יש פירושים וכמה קידש לא דאמר כמאן

שחברנו בחבורים אלו בדברים .נאלנו

תרומהומכח שכל לכם, יתברר דברינו
ואפילו מדרבנן, מעשר כל וכן הזה בזמן
בשדה ואפילו בבל, עולי שהחזיקו בארץ
ראשונה שקדושה לפי עצמה ישראל
אותם, חייבה לא שנייה וקדושה בטלה
ביבמות שנתבאר כמו מקצת ביאת להיותה
שעיקר בסוריא, לומר צריך ואין וכתובות,

מדרבנן שם .נבהמעשרות
שביעי פרק

הצווי[א] ועשרים, האחת והמצוה
אמרו והוא מקדש, מוראת היא וזו והרעדה היראה מקום בלבנו לו שנקבע עד מאד, מאד הנזכר הזה הבית את ליראה שנצטוינו

ב)יתעלה כו, בהר ל. יט, נאמר(קדושים ושם . . תיראו" המקדש"א"ומקדשי על שפקד ממי אלא ירא אתה המקדש מן "לא .בעוד
אשריראת ויכנעו, הקשוחים הלבבות ויתרככו אליו, פונים כאשר להתפעלות גורם שזה מפני ה', ליראת סבה היא המקדש,

ה' צוויי יקבלו ואז הזה, הבית אל יפנו כאשר הרוח לשפלות ולהביאם לרככם כדי מרחוק בעצות הללו ההנחיות כל ה' הנחה
בתורה בכתוב לנו שמתבאר כפי וייראוהו, האדם את כג)המכשירים יד, שמו(ראה לשכן יבחר אשר במקום אלהיך ה' לפני "ואכלת

הימים" כל אלהיך ה' את ליראה תלמד למען וצאנך בקרך ובכרות ויצהרך תירשך דגנך מעשר .גשם
בעתוכבר והכניעה הרוח שפלות התפעלות לאדם שתהא כדי ויראתו, המקדש רוממות על הדעה את התורה הדגשת ידעת

ואמר שם)ראייתו בהר שם. המקדש(קדושים ליראת חזוק שבת לשמירת והשוהו תיראו", .הד"ומקדשי

מקומות מראי

המקדש.[א] מן ליראה עשה המקדשמצות מן לירא פקודא
ב) קט, על(זח"ג שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ולא ,

המקדשירא על שפקד ממי אלא ירא אתה המקדש מן לא תו.

ל). יט, קדושים ממי(תו"כ אלא מתיירא אתה ממקדש לא
המקדש על ב).שהזהיר ו, (יבמות

הרבי ביאורי
ה"א פ"ז

המקדש יראת

שנאמרכתב המקדש מן ליראה עשה "מצות הרמב"ם:
על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ולא תיראו ומקדשי

יראתו".

"לאוצריך היא שהיראה מזה להלכה הנפק"מ מהי להבין,
ובפרט יראתו", על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן
בהר אדם יכנס "לא הוא מקדש" ד"מורא ומפרש שממשיך

כו'"? במקלו הבית

הנובעיםהנה דינים כמה הרמב"ם מפרט וד' ג' ב' בהלכות
זה "כל כותב ד' הלכה ובסיום מקדש", ד"מורא מהחיוב

המקדש". מן ליראה

מזרחיואח"כ שער כנגד ראשו את יקל "לא כתב: ה' בהלכה
בית כנגד מכוון שהוא מפני ניקנור שער שהוא עזרה של
שמותר במקום בנחת יהלך לעזרה הנכנס וכל הקדשים קדש
כמו ה' לפני עומד שהוא עצמו ויראה לשם, להכנס לו

ג)שנאמר ט, ומהלך(מ"א הימים כל שם ולבי עיני והיו
שנאמר ורעדה וביראה טו)באימה נה, א(תהלים לקיםבבית

ברגש". נהלך

ולמהולכאורה מקדש, מורא מצד הם ה' בהלכה הדינים גם
המקדש"? מן ליראה זה ב"וכל ד' הלכה הרמב"ם מסיים

לשניהביאור מקדש מורא דדין הגדר לחלק דיש בזה,
יראה של רגש כפשוטו, רגש על הוא החיוב א) דינים:
המבטא באופן בפועל להתנהג הוא החיוב ב) בלב. ופחד
היראה). היפך של מפעולות להימנע (או יראה של ענין

בעשייתויש הוא המצוה שקיום ס"ל שהרמב"ם לומר,
להשמיענו שבא מה וזהו יראה, של ענין המבטאות פעולות
ענין יראתו": על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ב"לא
אלא ירא", אתה המקדש "מן - היראה רגש אינו כאן היראה

יראתו"). על ("ציוה במעשה היראה ציווי קיום

הרמב"םועפ"ז מפרט וד' ג' ב' בהלכות ההלכות, סדר יובן
ליראה זה ב"וכל ד' הלכה ומסיים פעולות, רק שהם הדינים

א.נ. שפ"ט.נא.טז, ס' הרמב"ם קכ"ט.נב.תשובות ס' ח.א.שם פ"ז, קדושים כא.ב.ספרא מ"ע להרמב"ם פמ"ה.ג.סהמ"צ ח"ג מו"נ
ה"ז.ד. לקמן וראה תיראו". ומקדשי תשמרו שבתותי פמ"ה.ה."את ח"ג מו"נ

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית ב-גהלכות רמב"ם לקוטי סח

בּ מנעלב. אוֹ  בּ מקלוֹ  הבּ ית להר אדם יכּ נס לא יראתוֹ  היא זוֹ  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹואי

לוֹ  הצּ רוּ רין בּ מעוֹ ת אוֹ  רגליו ׁש על בּ אבק אוֹ  בּ אפנדּ תוֹ  אוֹ  ְְְְִֶַַַָָָָָָ	ְְֲֶַַָׁש בּ רגליו

נזדּ ּמ ן אם אלּ א הבּ ית הר בּ כל לרק ׁש אסוּ ר לוֹ מר צרי� ואין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹבּ סדינוֹ 

מּפ תח ׁש יּ כּ נס דּ ר� הבּ ית הר יעשׂ ה ולא בּ כסוּ תוֹ . מבליעוֹ  רק ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלוֹ 

ולא מבּ חוּ ץ. יקּ יפוֹ  אלּ א הדּ ר� לקצּ ר כּ די ׁש כּ נגדּה  מּפ תח ויצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹזוֹ 

מצוה: לדבר אלּ א לוֹ  ְְִִִֵֶַָָָיכּ נס

דּ ר�ג. ויוֹ צאין וּ מקּ יפין ימין דּ ר� נכנסין הבּ ית להר הנּ כנסין ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל

בספרא[ב] שהזכירו כמו זו יראה זוהגדרת
הבית להר יכנס לא מורא, הוא זה "אי
שעל ובאבק ובאפנדתו ובמנעלו במקלו
מקל ורקיקה קפנדריה יעשנו ולא רגליו,

.חוחומר"
שאדם"ומקלו", בגד "ואפונדתו", מטהו.

יתלכלכו שלא בו להזיע בשרו על לובשו
אדם שום דרך ואין בזיעה, העליונים בגדיו
בגד עליו שילבש עד אלא לבדו בו לצאת

.טאחר
ביאורוואמרו וחומר", מקל "ורקיקה

קל בדרך ההר באותו הרקיקה שתיאסר
שהוא להגנה שעשוי מנעל עם ומה וחמור,
ההר, לאותו בו להכנס אסור הרגל על מגן
דבר שהיא הרקיקה שתיאסר וחומר קל

.ימגועל
לפיוביאור מקום, לאיזה שיגיע כדי שכנגדו אחר בפתח ויצא זה בפתח שיכנס כגון הדרך, לקרב מעבר שיעשהו "קנפדריא",

העבודה מעניני ענין לאיזה אלא הנכבד ההר לאותו לכתחלה להכנס .יאשאסור

לבדו,באפונדתו.[ב] באפונדתו יכנס שלא ור"ל בו. להזיע בשרו על שלובש התחתון בגד
אחר בגד עליו ילבש .ואלא

ימין.[ג] דרך פונהנכנסין לצדו, אלא לפניו שאינו למקום לילך ורוצה לשער, כשיכנס פי'
לשם שמגיע עד ומקיף השער של ימין .יבלצד

òביאורñ

מקומות מראי

או[ב] במקלו הבית להר אדם יכנס לא יראתו היא זו ואי
או רגליו שעל באבק או באפנדתו או שברגליו במנעל
בכל לרק שאסור לומר צריך ואין בסדינו לו הצרורין במעות

הבית. הביתהר בהר אדם יכנס לא מקדש מורא היא ואיזו
ורקיקה . . רגליו גבי שעל ובאבק בפונדתו במנעלו במקלו

וחמר מ"ו).מקל פ"ט ברכות ל. יט, קדושים תו"כ ב. ו, לא(יבמות
שברגלו במנעלו ולא שבידו במקלו לא הבית להר אדם יכנס
. לאחוריו מופשלת ובפונדתו בסדינו לו הצרורים במעות ולא

ממנעל וחמר מקל ורקיקה ב).. סב, בהר(ברכות אדם יכנס לא
בסדינו צרורין ומעותיו רגליו שעל ובאבק במנעלו הבית

מבחוץ עליו ברכותואפונדתו ירושלמי כד. פ"ו, ברכות (תוספתא

עיי"ש). יז פ"ד, קה"ר ה"ה. מבליעופ"ט רק לו נזדמן אם אלא
בטליתו מבליעו רוק לו ונזדמן בתפלה עומד הי' בכסותו.

עיי"ש). ב כד, (ברכות

שכנגדה מפתח ויצא זו מפתח שיכנס דרך הבית הר יעשה ולא
מבחוץ. יקיפו אלא הדרך לקצר קפנדריאכדי יעשנו ולא

ב). סב, ברכות מ"ו. פיט ברכות ל. יט, קדושים תו"כ ב. ו, מאי(יבמות
אדמקיפנא דאמר כמאן כשמה מאי כשמה רבא אמר קפנדריא

בדא איעול עיי"ש).אדרי ב סב, ברכות א. כט, יכנס(מגילה ולא
בחמה בהן נכנסין אין . . כנסיות בתי מצוה. לדבר אלא לו

הגשמים מפני ובגשמים החמה א-ב).מפני כח, (מגילה

ימין[ג] דרך נכנסין הבית להר הנכנסין וכל כו'. הנכנסין וכל
שהוא דבר שארעו ממי חוץ שמאל דרך ויוצאין ומקיפין

השמאל על מ"ב).מקיף פ"ב מה(מדות לו שואלין היו לפיכך
ינחמך. הזה בבית השוכן אבל. שאני השמאל. על מקיף לך
לדברי ותשמע בלבבך יתן הזה בבית השוכן מנדה. שאני
בבית השוכן אבל שאני לשמאל מקיף לך מה ויקרבוך. חבריך
ויקרבוך בלבם יתן הזה בבית השוכן מנודה שאני ינחמך הזה

הרבי ביאורי

ולא פעולות, של ענינים רק שהם אע"פ כלומר, המקדש", מן
שהוא מקדש מורא במצות נכללים מ"מ שבלב, היראה עצם

במעשה.

במצותאבל חדש וגדר בדין מתחיל ה', בהלכה אח"כ
הוא זו הלכה ויסוד ונפש, שבלב היראה רגש מקדש, מורא
עומד הוא כאילו עצמו ש"יראה צריך בעזרה שבהליכתו
בלב. ופחד יראה של רגש לידי יבוא ומזה ה'", לפני

ההלכות:[ובזה בין שינויים כמה יומתק

"והיוהטעם - ה' בהלכה אחרים פסוקים מביא שהרמב"ם

הוא, ברגש", נהלך אלקים "בבית הימים"; כל שם וליבי עיני
בפסוקים כמפורש יראה של רגש עצמו, בפני דין הוא כי

אלו.

הבית,גם להר בנוגע גם דן הראשונות שבהלכות הטעם
מתחיל הבית בהר כי הוא, העזרה, בנוגע רק הוא ה' והלכה
משא"כ מקדש, מורא של במעשים ולהשמר לעשות החיוב
לעזרה שנכנסים עד חל אינו שבלב והיראה הפחד רגש חיוב

ה'".] לפני "עומד הוא שאז

(jli`e 55 'r f"lg y"ewl t"r)

מ"ה.ו. פ"ט ברכות מ"ו.ז.פיה"מ פ"ט ברכות משנה והוא ט. פ"ז, כא.ח.קדושים מ"ע להרמב"ם מ"ו.ט.סהמ"צ פ"ט ברכות שם.י.פיה"מ
ח'.יב.שם.יא. אות פ"ב מדות תפ"י

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית רמב"םג-והלכות סטלקוטי

ה�מ על מקּ יף ׁש הוּ א דּ בר ׁש ארעוֹ  מּמ י חוּ ץ היוּ שׂ מאל לפיכ� אל. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
הזּ ה בּ בּ ית ה וֹ כן אבל. ׁש אני ה�מאל. על מקּ יף לּ $ מה לוֹ  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹׁש וֹ אלין
לדברי ותׁש מע בּ לבב$ יּת ן הזּ ה בּ בּ ית ה וֹ כן מנדּ ה. ׁש אני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ	ְְְֲִֶֶַינחמ$.

ויקרבוּ $: ְֲִֵֶָחברי$

אלּ אד. להיכל ואחוֹ ריו יוֹ צא אינוֹ  לוֹ  ונסּת לּ ק עבוֹ דה ׁש הׁש לים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָכּ ל
בּ נחת וּ מהלּ � מעט מעט אחוֹ רנּ ית מןיטמהלּ � ׁש יּ צא עד צדּ וֹ  על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַ

יוֹ צאין הם כּ � מדּ וּ כנן וּ לויּ ם מעמד ואנׁש י מׁש מר אנׁש י וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהעזרה.
מן ליראה זה כּ ל לאחוֹ ריו. ּת פלּ ה אחר ׁש ּפ וֹ סע כּ מי הּמ קדּ ׁש  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן

ְִַָהּמ קדּ ׁש :

ׁש ערה. ׁש הוּ א עזרה ׁש ל מזרחי ׁש ער כּ נגד ראׁש וֹ  את אדם יקל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
הנּ כנס וכל הקּ דׁש ים. קדׁש  בּ ית כּ נגד מכוּ ן ׁש הוּ א מּפ ני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ	ְְִִֵֶָניקנוֹ ר.
עצמוֹ  ויראה לׁש ם. להכּ נס לוֹ  ׁש ּמ ּת ר בּ מקוֹ ם בּ נחת יהלּ � ְְְְְִִֵֶַָָָ	ְְְֲֵֶַַַָָָָלעזרה

לפני עוֹ מד ׁש נּ אמרכׁש הוּ א כּ מוֹ  כאה'
ג) ט, א טז)(מלכים ז, ב הימים "והיוּ (דברי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָ

ׁש נּ אמר וּ רעדה וּ ביראה בּ אימה וּ מהלּ � היּ מים". כּ ל ׁש ם ולבּ י ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעיני
טו) נה, בּ רגׁש ":(תהילים נהלּ � אלהים ְְְֱִֵֵֶַָֹ"בּ בית

בּ עזרו. יׁש יבה ואין העזרה בּ כל ליׁש ב אדם לכל אלּ אואסוּ ר ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָ
ׁש נּ אמר בּ לבד דּ וד בּ ית יח)למלכי ז ב, טז)(שמואל יז, א הימים "ויּ בא(דברי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לא[ג] שושן משער שנכנס מי בזה המשל
שער לצד אלא חולדה שער לצד יהלך
בכל שנכנס מי לכל תדון זו דרך ועל טדה,

השערים מן .יגשער
השמאל]משנה: על שמקיף למי לך[שואלין מה

בבית השוכן אבל, שאני לשמאל, מקיף
הזה בבית השוכן מנודה, שאני ינחמך. הזה
לו אמר מאיר. ר' דברי ויקרבוך בלבם יתן
הדין, את עליו עברו כאלו עשיתם יוסי ר'
ותשמע בלבך יתן הזה בבית השוכן אלא
הרמב"ם: פירוש ויקרבוך. חבריך לדברי
שעברו הדין", את עליו עברו "כאלו וענין
את חושדין ואין בענינו, הצדק קו את

עבר שהוא עליו מחליטין אלא הדיינים,
יוסי ר' ודברי הנדוי. בעיניהם שנתחייב עד

.ידנכונים
כניסתו",[ד] בית כדרך "ובא אמרו וענין

הקדשים]שיוצא מקדש הכיפורים ביום גדול [הכהן

קדש כלפי פניו לאחוריו, מהלך כשהוא
והדור כבוד הפתח, כלפי ואחוריו הקדשים
מכל כשנפטרים הכהנים וכן למקום.
הדוכן, מן כשנפטרים והלוים עבודה,
כולם המעמד, מן כשנפטרים וישראל

לאחוריהם אלא נפטרים .יחיזאינם

השער[ה] לומר רצה המזרח", "ושער
שער הידוע והוא העזרה, משערי המזרחי
העזרה, במערב הקדשים וקדש ניקנור.
מקביל. "מכוון", וביאור השער. אותו מול

בתלמוד[ו] מקומות בכמה נתבאר ,כבוכבר
למלכי אלא בעזרה לשבת בהחלט שאסור

יתעלה שאמר לפי זה וכל בלבד, דוד ב)בית כו, בהר ל. יט, תיראו"(קדושים .כג"ומקדשי

שמאל. דרך אםויוצאין כגון כשנכנס. בשמאלו שהיה בהשער ויוצא מקיף כשיוצא, פי'
דרום. בשער ויוצא מקיף מזרח, בשער נכנס

דבר. נדויאבשארעו או .טוילות
כו'. השוכן אבל .שאני . "השוכן לו אומרים והם אבל", "שאני להם עונה הוא פי'

.טזינחמך"
פחד.ברגש.[ה] של בהרגשה פי'

òביאורñ

מקומות מראי

את עליו עברו כאילו עשיתם יוסי ר' לו אמר מאיר, ר' דברי
חבריך לדברי ותשמע בלבך יתן הזה בבית השוכן אלא הדין

שם).ויקרבוך (מדות

להיכל[ד] ואחוריו יוצא אינו לו ונסתלק עבודה שהשלים כל
עד צדו על בנחת ומהלך מעט מעט אחורנית מהלך אלא

העזרה. מן מדוכנןשיצא ולוים מעמד ואנשי משמר אנשי וכן
בדוכנן ולוים בעבודתן כהנים המקדש. מן יוצאין הם כך
והולכין פניהן מחזירין היו לא נפטרין כשהן במעמדן וישראל

והולכין פניהן מצדדין א).אלא נג, אחר(יומא שפוסע כמי
לאחוריו פסיעות שלש שיפסע צריך המתפלל לאחוריו. תפלה

ב). נג, (שם

עזרה[ה] של מזרחי שער כנגד ראשו את אדם יקל לא
ניקנור. שער קדששהוא בית כנגד מכון שהוא מפני

שהוא המזרח שער כנגד ראשו את אדם יקל לא הקדשים.
הקדשים קדש בית כנגד מ"ו).מכוון פ"ט הנכנס(ברכות וכל

תהא לא לשם. להכנס לו שמתר במקום בנחת יהלך לעזרה
אלא לי אין גודל. בצד עקב מהלך אלא גסה פסיעה פוסע
ונא' מזבחי על במעלות תעלה ולא ת"ל מנין לעזרות למזבח
מנשה מטה ועליו שנ' כענין בסמוך אלא עליו אין עליו

כג). כ, יתרו דרשב"י ורעדה.(מכילתא וביראה באימה ומהלך
בדחלתא אזלין תהון מוקדשי ל).ולבית יט, קדושים יונתן (תרגום

בעזרה[ו] ישיבה ואין העזרה בכל לישב אדם לכל ואסור

מ"ב.יג. פ"ב מדות שם.יד.פיה"מ מטו.פיה"מ פ"ב מדות א.יז.שם.טז."ב.תפ"י נג, מ"א.יח.יומא פ"ה יומא ליתא.יט.פיה"מ בכ"י
האדון.כ. נוסף: שאמר.כא.בכ"י ב.כב.בכ"י: כז, תמיד ב. קא, סנהדרין ב. עח, קדושין ב. מא, ב. מ, סוטה ב. סט, א. כה, סהמ"צכג.יומא

כא. מ"ע להרמב"ם

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית ו-טהלכות רמב"ם לקוטי ע

הגּ זית בּ לׁש כּ ת יוֹ ׁש בין ׁש היוּ  והּס נהדרין ה'". לפני ויּ ׁש ב דּ וד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמ ל�
חל: ׁש ל בּ חציּה  אלּ א יוֹ ׁש בין היוּ  ְְְִֶֶֶָָָֹלא

כּ מוֹ ז. בּ מוֹ ראוֹ  אדם חיּ ב בּ עוֹ נוֹ תינוּ  חרב היּ וֹ ם ׁש הּמ קדּ ׁש  ּפ י על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאף
לׁש ם להכּ נס ׁש ּמ ּת ר למקוֹ ם אלּ א יכּ נס לא בּ בנינוֹ . בּ וֹ  נוֹ הג ְְִֵָָָ	ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁש היה

ׁש נּ אמר הּמ זרח ׁש ער כּ נגד ראׁש וֹ  יקל ולא בּ עזרה יׁש ב (קדושיםולא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ל) ב)יט, כו, מה מירת(בהר ּת יראוּ ". וּ מקדּ ׁש י ּת ׁש מרוּ  ׁש בּ תתי ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹ"את

בּ קד תוֹ  ׁש חרב ּפ י על ׁש אף לעוֹ לם מקדּ ׁש  מוֹ רא אף לעוֹ לם ָ	ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁש בּ ת
ֵעוֹ מד:

הצּ וֹ פיםח. מן ראׁש וֹ  את להקל לאדם לוֹ  אסוּ ר בּ נוּ י ׁש הּמ קדּ ׁש  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹבּ זמן
ולא הּמ קדּ ׁש . את רוֹ אה ׁש יּ היה והוּ א ולפנים. לירוּ ׁש לים חוּ ץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁש הוּ א

הּמ קדּ ׁש : וּ בין בּ ינוֹ  מפסיק גּ דר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָיהיה

הכּ ּס אט. בּ ית קוֹ בעין ׁש אין לוֹ מר צרי� ואין לּמ ערב. מזרח בּ ין ׁש יּ יׁש ן אוֹ  ׁש יּ ּפ נה לעוֹ לם לאדם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאסוּ ר
בּ כ לּמ ערב מזרח ׁש הוּ אבּ ין מּפ ני למזרח ולא למערב יּפ נה לא לפיכ� בּ מערב. ׁש ההיכל מּפ ני מקוֹ ם ל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וּ פניו יׁש ב לא ולפנים הצּ וֹ פים מן מים הּמ טיל וכל ויׁש נים. נפנים לדרוֹ ם צפוֹ ן בּ ין אלּ א הּמ ערב. ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹכּ נגד
אוֹ  לדרוֹ ם אוֹ  לצפוֹ ן אלּ א הקּ דׁש  לצּ דדין:לגכּ לּפ י הקּ דׁש  יסלּ ק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

יושב,ואמרו שהיה משמע ומקבל", "עומד
שאין לפי נשים, בעזרת אלא יתכן לא וזה

דוד בית למלכי אלא בעזרה כמוכדישיבה
דכפורים בשביעי .כוכהשביארנו

במקדשואפילו העומדים הכשרים הכהנים
בו מלשבת למקדשכזמוזהרים רוממות .כח,

המקדש]וזה[ז] יראת לעולם,[-מצות חובה
בעונותינו חרב שהוא זה בזמננו אפילו

ספרא ולשון בזמןלאשרבו. אלא לי "אין ,
בית שאין בזמן קיים, המקדש שבית
את לומר תלמוד מנין, קיים המקדש
מה תיראו, ומקדשי תשמרו שבתתי
מקדש מורא אף לעולם שבת שמירת

.לבלעולם"

הצופים.[ח] לראותומן יכולין אין והלאה ומשם המקדש, בית את משם לראות שיכולין ירושלים סביב מקום כל .כטהיינו
למערב.[ט] מזרח בין שיישן או . . זהאסור לצד ורגליו זה, לצד ראשו .לפי'
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בלבד. דוד בית למלכי למלכיאלא אלא בעזרה ישיבה אין
בלבד דוד נסמן).בית ושם א כה, יושבין(יומא שהיו והסנהדרין

מינה שמע חל. של בחציה אלא יושבין היו לא הגזית בלשכת
זקן בקדש כולה דעתך סלקא דאי בחול חצי' . . הגזית לשכת
בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין מר והאמר מערבה יושב

בלבד שם).דוד (יומא

אדם[ז] חיב בעונותינו חרב היום שהמקדש פי על אף
בבנינו. בו נוהג שהיה כמו למקוםבמוראו אלא יכנס לא

שער כנגד ראשו יקל ולא בעזרה ישב ולא לשם להכנס שמתר
שנאמר ל)המזרח יט, ומקדשי(קדושים תשמרו שבתתי את

ואין לעולם. מקדש מורא אף לעולם שבת שמירת מה תיראו.
את ת"ל מנין ביהמ"ק שאין בזמן קיים שביהמ"ק בזמן אלא לי
אף לעולם שבת שמירת מה תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי

לעולם מקדש ב).מורא ו, יבמות ל. יט, קדושים (תו"כ

מן[ח] ראשו את להקל לאדם לו אסור בנוי שהמקדש בזמן
ולפנים. לירושלים חוץ שהוא אתהצופים רואה שיהיה והוא

רב אמר המקדש. ובין בינו מפסיק גדר יהיה ולא המקדש.
וברואה ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא רב אמר יהודה
רבי אמר הכי אבא בר חייא דר' ברי' אבא א"ר נמי איתמר
גדר ובשאין וברואה ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא יוחנן

שורה שהשכינה ב).ובזמן סא, (ברכות

למערב[ט] מזרח בין שיישן או שיפנה לעולם לאדם אסור
כנגד שהוא מפני למזרח ולא למערב יפנה לא לפיכך . .

מזרחהמערב. נפנין שאין וישנים. נפנים לדרום צפון בין אלא
ודרום צפון אלא פ"ז)ומערב ארץ דרך מסכת א. סב, ועל(ברכות

לדרום צפון בין נתונה שתהא ב).מטתי ה, המטיל(ברכות וכל
לצפון אלא הקדש כלפי ופניו ישב לא ולפנים הצופים מן מים
כלפי פניו המים את המטיל לצדדין. הקדש יסלק או לדרום או
אבל ולפנים הצופים מן אמורים דברים במה יוסי ר' אמ' קדש,

צריך אין ולחוץ הצופין ווינה).מן כ"י טו פ"ג, מגילה תני(תוספתא
אלא למערב ואחוריו למזרח פניו יתן לא רגליו את המיסך

ולפנים הצופים מן אומר יוסי ר' . . ברכותלצדדין (ירושלמי

ה"ה). פ"ט

כב.כד. הערה לעיל מ"ה.כו.מ"א.כה.נסמן פ"ז שוטה כב.כז.פיה"מ הערה לעיל פמ"ה.כח.נסמן ח"ג אם.כט.מו"נ תד"ה א מט, פסחים
ט.ל. ג, או"ח אדה"ז ח.לא.שו"ע פ"ז, כא.לב.קדושים מ"ע להרמב"ם ליתא.לג.סהמ"צ בכ"י או. לדרום או לצפון

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית רמב"םי-יגהלכות עאלקוטי

אוּ לם.י. ּת בנית אכסדרא היכל. ּת בנית בּ ית ׁש יּ עשׂ ה לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָואסוּ ר
אבל מנוֹ רה. בּ צוּ רת וּ מנוֹ רה ׁש לחן. בּ צוּ רת ׁש לחן העזרה. כּ נגד ְְְְֲַָָָָ	ְְַָ	ְֲֵֶֶָָָָחצר
מנוֹ רה אוֹ  קנים ׁש מוֹ נה ׁש ל אוֹ  קנים חמ ה ׁש ל מנוֹ רה הוּ א ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָעוֹ שׂ ה

קנים: ׁש בעה לּה  ׁש יּ ׁש  ּפ י על אף מּת כת ׁש ל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁש אינּה 

מחנוֹ ת.יא. ארבּ ע והוּ א ישׂ ראל מחנה בּ ּמ דבּ ר. היוּ  מחנוֹ ת ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹׁש לׁש ה
בּ ּה  ׁש נּ אמר לויּ ה נ)וּ מחנה א, וּ מחנה(במדבר יחנוּ ". לּמ ׁש כּ ן "וסביב ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּפ תח לדוֹ רוֹ ת. וּ כנגדּ ן ולפנים. מוֹ עד אהל חצר מּפ תח והוּ א ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁש כינה
ּפ תח עד הבּ ית הר וּ מּפ תח ישׂ ראל. כּ מחנה הבּ ית הר עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָירוּ ׁש לים
ולפנים העזרה וּ מּפ תח לויּ ה. כּ מחנה ניקנוֹ ר ׁש ער ׁש הוּ א ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
עוֹ למים: בּ בית יתרה מעלה הנּ ׁש ים ועזרת והחיל ׁש כינה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמחנה

קד תּה יב. היא וּ מה הארצוֹ ת. מכּ ל מקדּ ׁש ת ישׂ ראל ארץ ָָ	ְֲִִֶֶַָָָ	ְְִֵֶֶָָכּ ל
כּ ן מביאין מה אין והבּ כּ וּ רים הלּ חם וּ ׁש ּת י העמר מּמ נּ ה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁש ּמ ביאין

ארצוֹ ת: ְֲִָָמ אר

הּמ קּ פוֹ תיג. עירוֹ ת מזּ וֹ . למעלה וזוֹ  ישׂ ראל בּ ארץ הן קד וֹ ת ָ	ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ	ְֶֶעשׂ ר

שלש[יא] היו במדבר שישראל ודע
המחנות, ארבע והם ישראל מחנה מעלות,

ה' דבר והוא לויה נ)ומחנה א, "וסביב(במדבר
חצר והוא שכינה ומחנה יחנו", למשכן
אלו מעלות וכנגד שבתוכו. ומה מועד אהל
הבית הר עד ירושלים מפתח לדורות,
פתח עד הבית הר ומפתח ישראל, מחנה
לויה, מחנה ניקנור שער כלומר העזרה
וכבר שכינה. מחנה ולפנים העזרה ומפתח

ספרי בתחלת זה ולשוןלדנתבאר .
שלשלההתוספתא במדבר שהיו "כשם

ומחנה לויה מחנה שכינה מחנה מחנות
ירושלם מפתח בירושלם, היו כך ישראל
מפתח ישראל, מחנה הבית הר פתח עד
לויה, מחנה ניקנור שער ועד הבית הר
הן והן שכינה, מחנה ולפנים ניקנור משער

במדבר" שהיו .לוקלעים
בעומר[יב] ה' כב)אמר כג, "וקצרתם(ויקרא

ואמר וכו'", עומר את והבאתם קצירה את

הלחם יז)בשתי כג, "ממושבותיכם(שם
בבכורים ואמר וכו'", תנופה לחם תביאו

ב) כו, פרי(תבוא כל מראשית "ולקחת
וכו'" מארצך תביא אשר .לזהאדמה

אולם.[י] תבנית לפיכךאכסדרה דלתות, לו היה ולא מאד, וגבוה רחב היה האולם פתח
רביעית ברוח דופן לו אין אכסדרה דהרי לאכסדרה, קצת דומה .לחהאולם
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היכל.[י] תבנית בית שיעשה לאדם תבניתואסור אכסדרא
בצורת ומנורה שלחן. בצורת שלחן העזרה. כנגד חצר אולם.
שמונה של או קנים חמשה של מנורה הוא עושה אבל מנורה.
שבעה לה שיש פי על אף מתכת של שאינה מנורה או קנים
אולם תבנית אכסדרה היכל תבנית בית אדם יעשה לא קנים.
מנורה תבנית מנורה שולחן תבנית שולחן עזרה תבנית חצר
אפילו יעשה לא ז' ושל ח', ושל ו' ושל ה' של עושה הוא אבל

מתכות שאר כד,של השנה ראש א. מג, זרה עבודה ב. כח, (מנחות

א)

במדבר.[יא] היו מחנות ארבעשלשה והוא ישראל מחנה
בה שנאמר לויה ומחנה נ)מחנות. א, למשכן(במדבר וסביב

וכשם ולפנים. מועד אהל חצר מפתח והוא שכינה ומחנה יחנו.
מחנה לוי' מחנה שכינה מחנה מחנות שלש במדבר שהיו

ב)ישראל קטז, זבחים י. פ"א, כלים ג'(תוספתא אמרו מכאן ,
שכינה ומחנה לוי' ומחנה ישראל מחנה הן במדברמחנות (ספרי

ב). ה,

לדורות. ישראל.וכנגדן כמחנה הבית הר עד ירושלים מפתח
כמחנה ניקנור שער שהוא העזרה פתח עד הבית הר ומפתח
ועזרת והחיל שכינה. מחנה ולפנים העזרה ומפתח לויה.

מפתח בירושלים היו כך עולמים. בבית יתרה מעלה הנשים
הבית הר מפתח ישראל, מחנה הבית הר פתח ועד ירושלים
שכינה מחנה ולפנים נקנור משער לוי', מחנה נקנור שער ועד

שבמדבר קלעים הן ב).והן קטז, זבחים י. פ"א, כלים (תוספתא

הבית הר מפתח ישראל, מחנה הבית הר ועד ירושלים מפתח
שכינה מחנה ולפנים העזרה מפתח לוי', מחנה העזרה עד

ב). ה, במדבר מעלה(ספרי נשים ועזרת החיל אומר שמעון ר'
העולמים בבית קטז,יתירה זבחים ווינה. כ"י ז פ"א, כלים (תוספתא

עיי"ש). ב

הארצות.[יב] מכל מקדשת ישראל ארץ היאכל ומה
מה והבכורים הלחם ושתי העמר ממנה שמביאין קדשתה

מכל מקודשת ישראל ארץ ארצות. משאר כן מביאין שאין
והביכורים העומר ממנה שמביאין קדושתה היא ומה הארצות

הארצות מכל כן מביאין שאין מה הלחם מ"ו).ושתי פ"א (כלים

מזו.[יג] למעלה וזו ישראל בארץ הן קדשות עשרעשר
הן מ"ו)קדושות פ"א מקדשות(כלים חומה המקפות עירות ,

קוברין ואין המצרעים את מתוכן שמשלחין הארץ משאר
העיר. אנשי כל או העיר טובי שבעה שירצו עד מת בתוכן
פי על אף לתוכה אותו מחזירין אין לעיר חוץ המת יצא ואם

ב.לד. ה, ה"י.לה.במדבר פ"א ב"ק ע"ז-ע"ח.לו.כלים מל"ת ובסהמ"צ מ"ה-ו. פי"ב זבחים בפיה"מ וכ"ה מ"ח. פ"י כלים כליםלז.פיה"מ פיה"מ
מ"ו. אכסדרה.לח.פ"י תד"ה ב כח, מנחות

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית יג-ידהלכות רמב"ם לקוטי עב

ואין המצרעים את מּת וֹ כן ׁש ּמ ׁש לּ חין הארץ מ אר מקדּ ׁש וֹ ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ	ְָחוֹ מה
העיר. אנׁש י כּ ל אוֹ  העיר טוֹ בי ׁש בעה ׁש יּ רצוּ  עד מת בּ תוֹ כן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָקוֹ ברין
ׁש רצוּ  ּפ י על אף לתוֹ כּה  אוֹ תוֹ  מחזירין אין לעיר חוּ ץ הּמ ת יצא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָואם
אוֹ תוֹ . מפנּ ין הּמ דינה מן הקּ בר להוֹ ציא העיר בּ ני רצוּ  להחזירוֹ . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ	כּ לּ ן
העיר ׁש הקּ יפּת וּ  קבר מל�. אוֹ  נביא מקּ בר חוּ ץ מפנּ ין הקּ ברוֹ ת ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכל
בּ ינוֹ  היתה אם זוֹ  כּ נגד זוֹ  רוּ חוֹ ת מ תי בּ ין רוּ חוֹ תיו מארבּ ע ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָבּ ין
אוֹ תוֹ  מפנּ ין אין לכאן וחמ ים לכאן אּמ ה מחמ ים יתר העיר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוּ בין

אוֹ תוֹ : מפנּ ין מכּ אן ּפ חוֹ ת כּ לּ ן. ׁש יּ רצוּ  ְִִַָָָ	ְִֶַעד

ׁש אוֹ כליןיד. חוֹ מה. הּמ קּ פוֹ ת העירוֹ ת מ אר מקדּ ׁש ת ְִֶָָ	ְֲִֶֶַָָָ	ְְִַָירוּ ׁש לים
ׁש נּ אמרוּ  דּ ברים ואלּ וּ  מחוֹ מתּה . לפנים ׁש ני וּ מעשׂ ר קלּ ים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָקדׁש ים
עצמוֹ ת בּ תוֹ כּה  מעבירין ואין הּמ ת. את בּ ּה  מלינין אין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָבּ ירוּ ׁש לים.
לגר מקוֹ ם בּ תוֹ כּה  נוֹ תנין ואין בּ ּת ים. בּ תוֹ כּה  משׂ כּ ירין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָאדם.
חלדּ ה וקבר דּ וד בּ ית מקּ ברי חוּ ץ קברוֹ ת בּ ּה  מקיּ מין ואין ְָ	ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּת וֹ ׁש ב.
וּ פרדּ סים. גּ נּ וֹ ת בּ ּה  נוֹ טעין ואין הראׁש וֹ נים. נביאים מימוֹ ת בּ ּה  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁש היוּ 

במצורע[יג] ה' מו)אמר יג, ישב(ויקרא "בדד
מכל יצא ולפיכך מושבו", למחנה מחוץ

.לטעיר

מקודשותמשנה: חומה מוקפות עירות
יצא שירצו. עד מת לתוכן ומסבבין ממנה.
וענין הרמב"ם: פירוש אותו. מחזירין אין
או העיר אנשי כל שירצו עד שירצו", "עד
במגילה שבארנו כמו העיר טובי ,משבעה

קוברים בעיר במקום לקברו רצו ואם
שום אין העיר מן המת יצא וכאשר אותו.
רצו ואפילו בה ויקבר לעיר שיוחזר דרך
מן מורחקות שהטומאות לפי בכך כולם
אותן מכניסין ואין מהן ומוצאות הערים

.מאאליהן

אומר[יד] הכתוב ב)ומצאנו ה, (נשא

וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו
כי בדעתינו עולה היה לנפש", טמא
יורחקו נפש וטמא וזב צרוע שלשתם
אומר שמצאנוהו מה אלמלי אחד, למקום

מו)במצורע יג, וכיון(תזריע ישב", "בדד
מן חמורה שטומאתו המצורע את שמצאנו
שקדם כמו בביאה מטמא שהוא לפי הזב

אמרם והוא יותר, רחוק מקומו יהיה יותר חמורה שטומאתו שכל ידענו הטמאים משאר יותר והורחק מקום לו "שומעמבנתיחד
שטומאתו מצורע מה הכל, על ללמד הכלל מן ויצא בכלל, היה מצורע ישב, בדד במצורע לומר תלמוד אחד, במקום שלשתם אני
המצורע את הרחקנו הזה הכלל ולפי חברו". משלוח שלוחו חמור חמורה שטומאתו כל אף חברו, משלוח שלוחו וחמור חמורה

בעיר.[יג] טובי עסקישבעה כל על אפוטרופסין אותן עשה שהציבור אנשים, שבעה
המדינה..מגהציבור העיר.מן מן

òביאורñ

מקומות מראי

ממנה מקודשות חומה מוקפות עירות להחזירו. כלן שרצו
עד מת לתוכן ומסבבין המצורעים, את מתוכן שמשלחין

אותו מחזירין אין יצא מ"ז).(כליםשירצו, פ"א

מלך. או נביא מקבר חוץ מפנין הקברות הקברותוכל כל
הנביא ומקבר המלך מקבר חוץ ז.מתפנין פ"א, ב"ב (תוספתא

עיי"ש). ה"ג פ"ט נזיר ירושלמי פי"ד. שמחות שהקיפתומס' קבר
אם זו כנגד זו רוחות משתי בין רוחותיו מארבע בין העיר
לכאן וחמשים לכאן אמה מחמשים יתר העיר ובין בינו היתה
קבר אותו. מפנין מכאן פחות כלן. שירצו עד אותו מפנין אין
בין רוחות משלש בין רוחות מארבע בין העיר שהקיפתו
לכאן אמה מחמשים יתר רחוק זו כנגד זו רוחות משתי
אותו מפנין מכן פחות אותו מפנין אין לכאן אמה ומחמשים
עיי"ש). שם נזיר ירושלמי שם. שמחות מס' שם, ב"ב (תוספתא

חומה.[יד] המקפות העירות משאר מקדשת ירושלים
מן לפנים מחומתה. לפנים שני ומעשר קלים קדשים שאוכלין
שני ומעשר קלים קדשים שם שאוכלין מהן, מקודש החומה

מ"ח). פ"א מלינין(כלים אין בירושלים. שנאמרו דברים ואלו
משכירין ואין אדם. עצמות בתוכה מעבירין ואין המת. את בה

מקימין ואין תושב. לגר מקום בתוכה נותנין ואין בתים. בתוכה
מימות בה שהיו חלדה וקבר דוד בית מקברי חוץ קברות בה
ואינה ופרדסים. גנות בה נוטעין ואין הראשונים. נביאים
המת את בה מלינין אין תסרח. שמא נחרשת ואינה נזרעת
בתים בתוכה משכירין ואין אדם עצמות בתוכה צוברין ואין
קברות בה מקיימין ואין תושב לגר מקום בתוכה נותנין ואין

שם שהיו הנביאה חולדה וקבר דוד בית מקברי (מימיחוץ

ונזרעתהנביאים) נטעת ואינה הראשונים, הנביאים] [מימות
ב)ונחושת פ"ו, נגעים עצמות(תוספתא בתוכה מעבירין ואין ,

נטיעות בה נוטעים ואין . . ב)אדם פל"ה, נתן דר' ואין(אבות ,
ופרדסים גנות בה ב)עושין פב, ב"ק שם. נתן דר' משום(אבות

שם)סירחא ורדים(ב"ק מגנת חוץ אילנות בה מקימין ואין ,
אשפה בה מקימין ואין הראשונים. נביאים מימות שם שהיתה
שהי' ורדין מגינת חוץ אילנות בה מקיימין ואין השרצים. מפני
אשפתות בה מקיימין ואין הראשונים, הנביאים מימות שם

טומאה ב)משום פ"ו, נגעים אשפתות(תוספתא בה עושין ואין
שקצים ב)משום פב, זיזין(ב"ק הימנה מוציאין ואין ,

מוציאין ואין הטמאה. אהל מפני הרבים לרשות וגזוזטראות

מ"ז.לט. פ"י כלים מ"ג.מ.פיה"מ מ"ז.מא.פ"ג פ"י כלים ב.מב.פיה"מ ה, במדבר תריז.מג.ספרי סי' ח"א רשב"א שו"ת

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית רמב"םיד-טוהלכות עגלקוטי

אילנוֹ ת בּ ּה  מקיּ מין ואין ּת סרח. ׁש ּמ א נחרׁש ת ואינּה  נזרעת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואינּה 
ואין הראׁש וֹ נים. נביאים מימוֹ ת ׁש ם ׁש היתה ורדים מגּ נּ ת ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָחוּ ץ
זיזין הימנּ ה מוֹ ציאין ואין ה רצים. מּפ ני אׁש ּפ ה בּ ּה  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמקיּ מין
בּ ּה  עוֹ שׂ ין ואין הּט מאה. אהל מּפ ני הרבּ ים לרׁש וּ ת ְְִֵָָ	ְְְְְִִִֵֶַַָָֹוּ גזוּ זטראוֹ ת
הקּ דׁש ים. מּפ ני ּת רנגוֹ לוֹ ת בּ ּה  מגדּ לין ואין העׁש ן. מּפ ני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָכּ בׁש וֹ נוֹ ת
הּט הרוֹ ת. מּפ ני ישׂ ראל ארץ בּ כל ּת רנגוֹ לים הכּ הנים יגדּ לוּ  לא ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוכן

עירואי נעשׂ ית ואינּה  בּ נגעים. מּט ּמ א ואינוֹ  בּ ּה . נחלט הבּ ית ן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לׁש בטים: נתחלּ קה ׁש לּ א לפי ערוּ פה עגלה מביאה ואינּה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהנּ דּ חת.

נכנסיןטו. ויוֹ לדוֹ ת נדּ וֹ ת וזבוֹ ת זבין ׁש אין מּמ נּ ה מקדּ ׁש  הבּ ית ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ	ְִַַַהר
טמא לוֹ מר צרי� ואין הבּ ית להר עצמוֹ  הּמ ת להכניס וּ מּת ר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָ	ְָלׁש ם.

לׁש ם: נכנס ׁש הוּ א ְְִֵֶָָמת

מירושלים, יצא ולפיכך מחנות לשלש חוץ
מחנות לשתי חוץ ויולדת נדה וזבה וזב

הבית מהר יצאו .מדולפיכך
בירושליםאין כבשונות .מומהעושין

בהוירושלים נחלט הבית .מחמזאין

לפיוהטעם בנגעים מתטמא ירושלם שאין
לג)שנאמר יד, אחוזתכם"(מצורע "ארץ

לשבטים נתחלקה לא אלאמטוירושלים
העולם לכל משותף עבודה מקום .נהיא

בבכוראמר כ)ה' טו, קדשים(ראה והוא
כמו דזבחיםקלים בחמישי נאשנתבאר

בשנה שנה תאכלנו אלהיך ה' "לפני
שני במעשר ואמר יבחר", אשר במקום

כה) יד, יבחר(שם אשר המקום אל "והלכת
תאוה אשר בכל הכסף ונתתה בו אלהיך ה'

.נבנפשך"
א)ה'ואמר כא, שופטים ה'(פ' אשר "באדמה

לרשתה" לך ניתן לאנגאלקיך וירושלים ,
מביאה אין ולפיכך לשבטים, נתחלקה

ערופה .נדעגלה
ממחנה[טו] אלא מת טמא נרחיק ולא

לפי הבית, להר הוא נכנס אבל שכינה,
וזב משמא, באבן מטמא אינו מת שטמא

שקדם כמו משמא באבן מטמאין ויולדת נדה ובתוספתאנהוזבה ויקחנו. שנאמר עצמו מת אפילו אלא אמרו בלבד מת טמא "ולא
עמו יוסף עצמות את יט)משה יג, לויה"(בשלח במחנה .נזעמו

וכך[טו-כב] דינים, ולעזרה דינים, נשים ולעזרת דינים, ולחיל דינים, הבית להר שעשו במעלות, הזה הדירוג כי הוא פשוט וכן
לשם הפונה כל בלב יתרה יראה והשראת רוממות תוספת זה כל הקדשים, קדש .נחעד

תסרח.[יד] שמא נחרשת ואינה נזרעת ואינה . . נוטעין כשנוטעיןואין לזבל דהדרך
סרחון ואיכא חורשין, או .נטוזורעין

אילנות. בה מקיימין סרחוןואין ויש לזבלן .סדדרך
השרצים. הקדשיםמפני את מטמאין הם הרי השרצים וכשמתים באשפה, .סאדמצויים

הקדשים. מפני תרנגולות בה מגדלין ומטמאיןואין שרצים, בשר מביאין שהתרנגולות
הקדשים .סבאת

לשבטים. נתחלקה שלא לפי . . בה נחלט הבית דבריםואין דארבעה מקראי, וילפינן
נתחלקה שלא "לפי בירושלים שייך לא וזה בעלים, להם כשיש אלא נוהגין אין אלו,

.סגלשבטים"

òביאורñ

מקומות מראי

הטומאה אהל מפני הרבים לרשות וגזוזטראות זיזין הימנה
ב) פל"ה נתן דר' אבות ב. פב, ב"ק ב. פ"ו, נגעים ואין(תוספתא ,

כבשונות בה עושין ואין העשן. מפני כבשונות בה עושין
קוטרא ב)משום פב, מפני(ב"ק תרנגולות בה מגדלין ואין ,

ישראל ארץ בכל תרנגולים הכהנים יגדלו לא וכן הקדשים.
הקדשים, מפני בירושלים תרנגלין מגדלין אין הטהרות. מפני

הטהרות מפני ישראל בארץ כהנים מ"ז)ולא פ"ז ואין(ב"ק ,
בה חלוט הבית אין בה. נחלט ב)הבית לב, ערכין ב. פב, ,(ב"ק

מטמאים אינן לארץ וחוצה ירושלים בנגעים. מטמא ואינו
מ"ב)בנגעים פ"ו עיר(נגעים נעשית ואינה כו'. נעשית ואינה ,
ב)הנדחת פ"ו, נגעים תוספתא ב. פב, עגלה(ב"ק מביאה ואינה ,

ערופה עגלה מביאה ירושלים ואין מ"ב)ערופה. פ"ט ,(סוטה
באדמה חלל ימצא כי דכתיב לשבטים נתחלקה שלא לפי
נתחלקה לא וירושלים לרשתה לך נותן אלקיך ה' אשר

ב).לשבטים פב, (ב"ק

ויולדות[טו] נדות וזבות זבין שאין ממנה מקדש הבית הר
לשם. נדותנכנסין וזבות זבים שאין ממנו מקודש הבית הר

לשם נכנסין מ"ח)ויולדות פ"א עצמו(כלים המת להכניס ומתר ,
מת טמא לשם. נכנס שהוא מת טמא לומר צריך ואין הבית להר
עצמו מת אפילו אלא אמרו בלבד מת טמא ולא הבית להר נכנס

לוי' במחנה עמו עמו, יוסף עצמות את משה ויקח (תוספתאשנא'

א). מה, נזיר ב, כ, סוטה א. סז, פסחים ווינה. כ"י ז פ"א, כלים

ה"ב.מד. פ"ג המקדש ביאת בהל' וכ"ה מ"ח. פ"י כלים ב.מה.פיה"מ ל, ה"ה.מו.בכורות פי"א ומושב משכב מטמאי ב"קמז.הל' ב. לב, ערכין
ב. הי"ב.מח.פב, פי"ב ויובל שמיטה ספרא.מט.הל' וראה ב. פב, קמא בבא א. כו, מגילה א. יב, בהל'נ.יומא וכ"ה מ"ד. פי"ב נגעים פיה"מ

הי"א. פי"ד צרעת מ"ח.נב.מ"ח.נא.טומאת פ"י כלים ערופה.נג.פיה"מ עגלה מביאין מ"ב.נד.ששם פ"ט שוטה מ"ו.נה.פיה"מ פ"א כלים
י.נו. פ"א, קמא בבא ה"ג-ד.נז.כלים פ"א המקדש ביאת בהל' וכ"ה מ"ח. שם פמ"ה.נח.כלים ח"ג סרחון.נט.מו"נ רד"ה ב פב, שם.ס.ב"ק

רש"י.סא. ב פב, ב.סג.שם.סב.ב"ק פב, ב"ק

והגהות הערות ציונים



ז הבחירה בית טז-כהלכות רמב"ם לקוטי עד

לׁש ם:טז. נכנסים נדּ ה וּ בוֹ על מת וּ טמא עכּ וּ ''ם ׁש אין מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ	ְֵַהחיל

לׁש ם.יז. נכנס יוֹ ם טבוּ ל ׁש אין החיל מן מקדּ ׁש ת הנּ ׁש ים ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ	ְְִֶַַָעזרת
להכּ נס יוֹ ם לטבוּ ל מּת ר הּת וֹ רה מן אבל מדּ בריהם זה ְְִִֵָָ	ְְֲִִִִֵֶֶַָָואּס וּ ר

מת וּ טמא לויּ ה. חּט את:פגלמחנה חיּ ב אינוֹ  הנּ ׁש ים לעזרת ׁש נּ כנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

נכנסיח. כּ ּפ וּ רים מחּס ר ׁש אין נׁש ים מעזרת מקדּ ׁש ת ישׂ ראל ְִִִַַ	ְְִֵֵֶֶֶֶַָ	ְְְִֵֶַָעזרת
כּ רת: חיּ ב לׁש ם ׁש נּ כנס וטמא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָלׁש ם.

אלּ איט. לׁש ם נכנסין ישׂ ראל ׁש אין מּמ נּ ה. מקדּ ׁש ת הכּ הנים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ	ְְֲִֶַַֹעזרת
וּ לכּפ רה לסמיכה צרכיהם ולתנוּ פה:פדבּ ׁש עת ולׁש חיטה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ולּמ זבּ כ. האוּ לם ראׁש בּ ין וּ פרוּ עי מוּ מין בּ עלי ׁש אין מּמ נּ ה מקדּ ׁש  ח ְְְִֵֵַַָָ	ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לׁש ם: נכנסין בּ גדים ְְְְִִִֵָָָוּ קרוּ עי

להידור[טו-כ] המביאים הדברים ומכלל
יראה לנו שתהא כדי ורוממותו המקדש
ולא טמא ולא שכור אליו יכנס שלא ממנו,

בגדים וקרוע ראש פרוע כלומר .סדמנוול
כדרךולא החיל מן יום טבול הרחקנו

כבר יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו
יום דטבול ובשלישי אמרוסהטהור,

טמא" יום טבול אין אומרין .סו"וחכמים
לכנסועל מת לטמא מותר היה זו דרך

במעלת שהכל לפי נשים ולעזרת לחיל
שכבר אלא שהקדמנו, כמו לויה מחנה

בתוספתא ועזרתסזבארו "החיל ואמרו
העולמים, בבית יתירה מעלה נשים

פטורין" לשם שנכנסו .סחוהטמאין

ולא[יז] נשים מעזרת יום טבול והרחקנו
יום שטבול לפי כפורים, מחוסר הרחקנו
מותר כפורים ומחוסר בתרומה אסור

שקדם כמו הכללסטבתרומה לפי זה וכל .
לעזרת נכנס אם שהטמא חטאת", עליה "חייבין וענין חברו. משלוח שלוחו חמור חברו מטומאת חמורה שטומאתו כל האמור

בשבועות שנתבאר כמו חטאת חייב בשגגה ולפנים .עאוזולתהעישראל

לשם[יח] יכנס לא כפורים מחסר אפלו ולפנים ישראל שנאמרעבמעזרת גמורה טהרה טהר לא ח)שעדין יב, עליה(תזריע "וכפר
טהרתה גמרה לא שעדין מכלל וטהרה" .עגהכהן

פרועוכן או שכור או יין שתוי כשהוא ולפנים ישראל עזרת מתחלת כלו למקדש להכנס ישראל בין כהן בין אדם לכל אסור
בגדים קרוע או נוול דרך באזהרהעדראש שאינו פי על מנולעהאף בו שיכנס והקדוש הגדול לבית ומורא כבוד זה שאין .עו.

בזבחים[יט] בארנו קרבןפוכבר שם וישחוט כהנים לעזרת הישראלי שיכנס אפשר ולפיכך בזרים, כשרה .פאשהשחיטה

שבמקדש[כ] לאותם ה' ו)אמר י, ואמר(שמיני תפרעו", אל יח)"ראשיכם כא, יקרב"(אמור לא מום בו אשר .פב"כל

סמיכהולכפרה.[יט] בשעת שמתודה כפרהעזפי' נקרא דברים .עחשוידוי
ראש.[כ] יוםופרועי שלשים שערו שגידל .עטכהן

òביאורñ
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נדה[טז] ובועל מת וטמא עכו''ם שאין ממנו מקדש החיל
לשם. נכנסיןנכנסים מת וטמא גוים שאין ממנו מקודש החיל

מ"ח)לשם פ"א למחנותם(כלים . . מת כטמא נדה בועל (זבים,

א) ו, יומא א. סח, פסחים מי"א. ,פ"ה

נכנס[יז] יום טבול שאין החיל מן מקדשת הנשים עזרת
לשםלשם. נכנס יום טבול שאין ממנו מקודשת הנשים עזרת

מ"ח) פ"א מתר(כלים התורה מן אבל מדבריהם זה ואסור ,
תורה דבר יוחנן ר' ואמר לויה. למחנה להכנס יום לטבול
לפני יהודה בקהל יהושפט ויעמוד שנאמר בי' לית עשה אפילו

אמר החדשה חצר מאי החדשה יוחנן)החצר בה(ר' שחדשו
לוי' למחנה יכנס לא יום טבול ואמרו ושםדברים ב ז, (יבמות

ואיןנסמן) חטאת. חיב אינו הנשים לעזרת שנכנס מת וטמא ,
חטאת עלי' מ"ח)חייבין פ"א לשם(כלים שנכנסו והטמאין ,

ב).פטורין קטז, זבחים וראה ז. פ"א, כלים (תוספתא

מחסר[יח] שאין נשים מעזרת מקדשת ישראל עזרת
לשם. נכנס עזרתכפורים כרת. חיב לשם שנכנס וטמא

לשם נכנס כפורים מחוסר שאין ממנה מקודשת ישראל
חטאת עלי' מ"ח)וחייבין פ"א שנכנסו(כלים כפרה מחוסרי ,

חט חייב בשוגג טבוללעזרה צ"ל ואין כרת ענוש במזיד את

הטמאים כל ושאר ב)יום כז, שנכנסו(מנחות הטמאים כל ,
חייבין אלו הרי כפרה מחוסרי הן אפילו ולפנים נקנור משער
יום טבול לומר צריך ואין חטאת שגגתן ועל כרת זדונו על

ח). פ"א, כלים (תוספתא

שאין[יט] ממנה מקודשת הכהנים עזרת כו'. הכהנים עזרת
ולשחיטה לסמיכה צרכיהם בשעת אלא לשם נכנסין ישראל

מ"ח).ולתנופה פ"א (כלים

מומין[כ] בעלי שאין ממנה מקדש ולמזבח האולם בין
לשם. נכנסין בגדים וקרועי ראש ולמזבחופרועי האולם בין

שם.סו.מ"ו.סה.שם.סד. כלים מ"ח.סח.שם.סז.פיה"מ פ"י כלים מ"ה.סט.פיה"מ פ"א מ"ב.ע.כלים שם.עא.פ"ב כלים פיה"מ
ה"ו. פ"ה המקדש ביאת בהל' מ"ח.עב.וכ"ה פ"א ה"ז.עג.כלים פ"ה המקדש ביאת א:עד.הל' יז, תענית עיין ב. לא, ברכות יד. א, שמ"א עיין

מנוולין. כשהן למשמרתן יכנסו שלא ב.עה.כדי טז, אחרי הי"ז.עו.תו"כ פ"א המקדש ביאת הי"ד.עז.הל' פ"ג הקרבנות מעשה יוםעח.הל' הל'
ה"ו. פ"ב והי"א.עט.הכפורים ה"ח פ"א מקדש ביאת מ"א.פ.הל' מ"ח.פא.פ"ג פ"י כלים מ"ט.פב.פיה"מ מת.פג.שם ליתא: בכ"י

ליתא.פד. בכ"י ולכפרה.
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ז הבחירה בית רמב"םכא-כגהלכות עהלקוטי

אלּ אכא. לׁש ם נכנס ׁש אין ולּמ זבּ ח. האוּ לם מבּ ין מקדּ ׁש  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ	ְֵַָההיכל
ורגלים: ידים ְְְִִַַַָרחוּ ץ

כּ הןכב. אלּ א לׁש ם נכנס ׁש אין מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש  הקּ דׁש ים קדׁש  ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ	ְִֵֶַָָֹבּ ית
העבוֹ דה: בּ ׁש עת הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ְְֲִִִַַָָָגּ דוֹ ל

מכוּ ןכג. בּ עליּ ה ׁש היה לוֹ קאמקוֹ ם נכנסין אין הקּ דׁש ים קדׁש  על ְֲִֶַָָָָ	ְִִִֵֶַַָָָָֹ
בּ ׁש עה בּ דקוֹ . לחזּ ק צרי� הוּ א מה לידע בּ ׁש בוּ ע אחת ּפ עם ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאלּ א
את מ ם להוֹ ציא אוֹ  בּ היכל וּ לתקּ ן לבנוֹ ת הבּ נּ אים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁש נּ כנסין
ּת מימים מצאוּ  לא ּת מימים. כּ הנים הנּ כנסין ׁש יּ היוּ  מצוה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָָָֹֹ	ַהּט מאה.

כ)ואמר[כא] ל, אהל(תשא אל "בבואם
ימותו" ולא מים ירחצו .פהמועד

בחמשה[כ-כא] יוסי ר' אמר . . משנה:
להיכל, שוה ולמזבח האולם בין דברים
יין ושתוי ראש ופרועי מומין בעלי שאין
לשם, נכנסין ורגלים ידים רחוץ ושלא
בשעת ולמזבח האולם מבין ופורשין
קמא תנא הרמב"ם: פירוש ההקטרה.
בלבד להיכל להכנס שלא שהאזהרה אומר
כי אומר יוסי ור' ורגלים. ידים קדוש בלי
שלא למי אסור ולמזבח האולם בין גם
הלכה ואין לשם. להכנס ורגליו ידיו קדש

ורגליו ידיו קדש שלא פי על ואף יוסי כר'
שהתוספתא פי על ואף לשם. פולהכנס

לר' קמא תנא ודברי לחכמים דבריו יחסה
מן העם כל פורשין יום בכל בהיכל הקטורת הקטרת שבזמן להיכל ולמזבה האולם בין בו ששוה החמישי והדבר אמר מאיר.
לפרוש חייבים אינם הקדשים בקודש הקטורת את גדול כהן שמקטיר בזמן כפור צום ביום אבל ולמזבח, האולם ומבין ההיכל

בלבד ההיכל מן עשרפזאלא שהן הוא אחת קדושה אותה ועושה ולמזבח האולם ובין בהיכל הקדושה את שמשוה יוסי ר' ולדעת
תחלה שהזכיר כמו אמרופחקדושות והוא למקדש להכנס לשכורים שאסור הוא התורה ולשון ט). י, תשת(שמיני אל ושכר "יין

.פטוכו'"

פרט[כא-כב] תמיד, הקדשים לקדש ומלהכנס עת בכל להיכל ומלהכנס מוזהרים במקדש העומדים הכשרים הכהנים ואפילו
למקדש רוממות זה כל יותר, לא פעמים ארבע הכפורים ביום גדול .צלכהן

אמר[כב] הכפורים, ביום זולתי הקדשים לקודש מלהכנס גדול כהן הוזהר ב-ג)וכן טז, וכו'(תזריע הקדש אל עת בכל יבוא "ואל
הקדשים בקדש שם ומקטיר בקטורת הראשונה הפעם פעמים, ארבע כפור צום ביום המקום לאותו נכנס והוא וכו'", יבא בזאת

ביומא שבארנו ואתצאכמו הכף את להוציא יכנס הרביעית והפעם השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השניה והפעם ,
שם שנתבאר כמו הקדשים מקודש ובתוספתאצבהמחתה ארבעהצג. הכפורים יום לעבודת ושנה שנה בכל לשם נכנס גדול "כהן

מיתה" חייב חמש נכנס ואם ביום, .צדפעמים
במדות[כג] נתבאר ובתוספתאצווכבר ההיכל, על היתה עליה צריכה"צזכי היא מה לידע שנים לשבע אלא לה נכנסין "אין אמרו

שם שבארנו כמו מובדל בה הקדשים קדש בית שמקום לפי עליה, של הקדשים קודש לבית .צחכלומר

ואםוהואיל כשר, כהן האומן שיהא ומתכוונין משתדלין ההיכל בתוך לבנות נזקקים אנו כאשר כי נאמר האומנים את והזכרנו
כלים תוספתא ולשון יכנס. ישראל אלא נמצא ולא אפשר בכהנים,צטאי מצוה הטומאה, את ולהוציא ולתקן לבנות נכנסין "הכל

נכנסין תמימים אין בתמימים, מצוה טמאין, נכנסין טהורין אין בטהורין, מצוה ישראל. נכנסין לוים אין לוים, נכנסים כהנים אין
פתחים" דרך יכנסו תיבות שם אין בתיבות, שיכנסו מצוה מומין. .קבעלי

בצבור.[כג] דחויה קדשישהטומאה באכילת הותר מום בעל אבל הותרה, ולא
שמיני.צהקדשים פרק

òביאורñ
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לשם נכנסין ראש ופרועי מומין בעלי שאין ממנה מקודש
מ"ט). פ"א (כלים

ולמזבח.[כא-כב] האולם מבין מקדש לשםההיכל נכנס שאין
ממנו מקדש הקדשים קדש כבבית ורגלים. ידים רחוץ אלא
העבודה. בשעת הכפורים ביום גדול כהן אלא לשם נכנס שאין
ורגלים, ידים רחוץ אלא לשם נכנס שאין ממנו מקודש ההיכל
כהן אלא לשם נכנס שאין מהן מקודש הקדשים קדש בית

העבודה בשעת הכפורים ביום מ"ט).גדול פ"א (כלים

נכנסין[כג] אין הקדשים קדש על מכון בעליה שהיה מקום
בדקו. לחזק צריך הוא מה לידע בשבוע אחת פעם אלא לו
מבית חמורה הקדשים קדשי בית עליית אומר שאול אבא
פעם לו נכנס גדול כהן הקדשים קדשי שבית הקדשים קדשי

אלא לה נכנסין אין הקדשים קדשי בית ועליית בשנה אחת
פעם לה ואמרי בשבוע פעמיים לה ואמרי בשבוע אחת פעם

צריכה היא מה לידע ביובל כליםאחת תוספתא א. פו, (פסחים

ז). פ"א,

ו.פו.שם.פה. פ"א, קמא בבא א.פז.כלים מד, מ"ו.פח.יומא פ"א מ"ט.פט.כלים פ"י כלים פמ"ה.צ.פיה"מ ח"ג מ"א.צא.מו"נ פ"ה

מ"ד.צב. ז.צג.פ"ז פ"א, קמא בבא ה"א.צד.כלים פ"ב המקדש ביאת בהל' וכ"ה מ"ט. פ"י כלים כס"מ.צה.פיה"מ בפרש"י. א קה, פ"דצו.עירובין
ז.צז.מ"ה. פ"א, קמא בבא מ"ט.צח.כלים פ"א כלים ט.צט.פיה"מ פ"א, קמא מ"ה.ק.בבא פ"ד מדות ליתא.קא.פיה"מ בכ"י מכוון.

והגהות הערות ציונים



ז-ח הבחירה בית כג-אהלכות רמב"ם לקוטי עו

לויּ ם מצאוּ  לא לויּ ם. יכּ נסוּ  כּ הנים ׁש ם אין ואם מוּ מין. בּ עלי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָֹֹיכּ נסוּ 
טמאים. יכּ נסוּ  טהוֹ רים מצאוּ  לא בּ טהוֹ רים. מצוה ישׂ ראל. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָֹיכּ נסוּ 

טמא יכּ נס ואל מוּ ם בּ על יכּ נס מוּ ם וּ בעל דּ חוּ יההטמא ׁש הּט מאה ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ	ְְָָ
ּת בוֹ ת ׁש ם אין אם בּ תבוֹ ת. יכּ נסוּ  לתקּ ן להיכל הנּ כנסין וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָבּ צבּ וּ ר.

ּפ תחים: דּ ר� יכּ נסוּ  בּ תבוֹ ת ׁש יּ עשׂ וּ  להם אפׁש ר אי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאוֹ 

שמיני פרק

מאוֹ יביםא. ּפ חד ׁש ם ׁש אין ּפ י על ואף עשׂ ה. מצות הּמ קדּ ׁש  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁש מירת
ׁש יּ ׁש  ּפ לטרין דּ וֹ מה אינוֹ  לוֹ . כּ בוֹ ד אלּ א ׁש מירתוֹ  ׁש אין מלּ סטים. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולא

ׁש וֹ מרין: עליו ׁש אין לפלטרין ׁש וֹ מרין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָעליו

שמיני פרק
הצווי[א-ב] ועשרים, השתים והמצוה

המקדש את המקדש את לשמור שנצטוינו
כלאולבקרו לילה בכל בתדירות תמיד

אמרו והוא ולגדלו, ולכבדו לרוממו הלילה
לאהרן ב)יתעלה יח, אתך(קרח ובניך "ואתה

לפניו תהיו אתם כלומר העדת" אהל לפני
אחר, בלשון זה צווי נכפל וכבר תמיד.

אמרו ד)והוא יח, משמרת(שם את "ושמרו
אתך ובניך "אתה ספרי, ולשון מועד". אהל
והלוים מבפנים הכהנים העדת, אהל לפני
ולבקורו. לשמירה כלומר מבחוץ",

אתבובמכילתא "ושמרו זה, לשון אמרו
בעשה, אלא לי אין מועד, אהל משמרת

לומר תלמוד תעשה, בלא ד)מנין יח, כל(שם נתבארו וכבר עשה. מצות ששמירתו לך נתברר הנה הקדש". משמרת את ושמרתם
מדות מסכת ומן תמיד מסכת מן הראשון בפרק זו מצוה .גדיני

לבית[א] כבוד מצוה זו אלא פחד מחמת אינו והמשמרות הרובין ידי על המקדש את ששומרים הללו והנטירה השמירה כי ודע
הדורות סוף ועד שלמה ובימי במדבר המשכן את שומרים היו וכך ורוממות, .דוהדור

מקומות מראי

משם להוציא או בהיכל ולתקן לבנות הבנאים שנכנסין בשעה
הטמאה. מצאואת לא תמימים. כהנים הנכנסין שיהיו מצוה

לוים. יכנסו כהנים שם אין ואם מומין. בעלי יכנסו תמימים
מצאו לא בטהורים. מצוה ישראל. יכנסו לוים מצאו לא
את ולהוציא ולתקן לבנות נכנסים הכל טמאים. יכנסו טהורים
לוים אין לוים נכנסין כהנים אין בכהנים מצוה הטומאה
טמאין נכנסין טהורין אין בטהורים מצוה ישראלים, נכנסים

מומין בעלי נכנסין תמימים אין בתמימין כליםמצוה (תוספתא

ט). אתפ"א, ולהוציא לתקן לבנות בהיכל נכנסין הכל רבנן תנו
אין לוים נכנסין כהנים שם אין אם בכהנים ומצוה הטומאה
לא טמאים אין טהורין ואידי ואידי ישראלים נכנסין לוים שם
מצוה . . כהנא רב דתני כהני מסייע כהנא רב הונא רב אמר
בטהורין מצוה מומין בעלי נכנסין תמימים שם אין בתמימים
ישראלים אין כהנים ואידי אידי טמאין נכנסין טהורין שם אין

א)לא קה, יכנס(עירובין ואל מום בעל יכנס מום ובעל טמא ,
מום ובעל טמא להו איבעיא בצבור. דחויה שהטמאה טמא

דהא נכנס טמא רב אמר אשי בר חייא רב נכנס מהן איזו
דהא נכנס מום בעל אומר אלעזר ר' ציבור בעבודת אישתרי

קדשים באכילת א)אישתרי קה, המת(עירובין טומאת איתמר ,
היא דחוי' אמר ששת ורב בצבור היא הותרה אמר נחמן רב

ב).בצבור ו, (יומא

בתבות. יכנסו לתקן להיכל הנכנסין אווכל תבות שם אין אם
מצוה פתחים. דרך יכנסו בתבות שיעשו להם אפשר אי

פתחים דרך יכנסו תיבות שם אין בתיבות (תוספתאשיכנסו

ט). פ"א, כלים

עשה.[א] מצות המקדש אהלשמירת משמרת את ושמרו
בעשה אלא לי אין - בסהמ"צמועד הובא ד יח, קרח זוטא (ספרי

שם). הגדול ובמדרש מכילתא, בשם כב מצוה מ"ע שאיןלרבינו
שומרין עליו שיש פלטרין דומה אינו לו. כבוד אלא שמירתו
עלי' שיש למקדש גדולה שומרין. עליו שאין לפלטרין
שאין לפלטורין שומרין עלי' שיש פלטורין דומה לא שומרים,

הרבי ביאורי
ה"א פ"ח

המקדש שמירת

פחדכתב שם שאין ואעפ"י מ"ע, המקדש "שמירת הרמב"ם:
אינו לו, כבוד אלא שמירתו שאין מלסטים, ולא מאויבים
עליו שאין לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין דומה

שלאח"ז בההלכה וממשיך ב)שומרין". זו(הלכה "ושמירה :
שנאמר והלוים הכהנים הם והשומרים הלילה, כל מצותה

ב) יח, אתם(קרח כלומר העדות אהל לפני אתך ובניך ואתה
נאמר והרי לי שומרים ד)תהיו אהל(שם, משמרת את ושמרו

ונאמר לח)מועד, ג, מועד(במדבר אהל לפני קדמה והחונים
הקודש". משמרת שומרי ובניו ואהרן משה מזרחה

שמירתוצריך ע"ד הכתובים הרמב"ם מביא למה להבין,
הכהנים הם ש"השומרים ולראי' ב'), (בהלכה בסוף המקדש
על ולימוד כמקור א'), (בהלכה הענין בתחלת ולא והלוים",

שמירה? מצות עצם

ב'הביאור המקדש שמירת במצות דיש בהקדים, יובן
אופנים:

זה.א. אחר זה רבים אנשים של בקור או אחד, אדם של חוזר בקור "טוף" קאפח): (ר"י המתרגם זוטאב.הערת בספרי והובא ליתא. לפנינו במכילתא
ד. יח, כ"ב.ג.קרח מ"ע להרמב"ם מ"א.ד.סהמ"צ פ"א תמיד מום.ה.פיה"מ בעל יכנס ואל טמא יכנס בכ"י:

והגהות הערות ציונים



ח הבחירה בית רמב"םב-גהלכות עזלקוטי

והלויּ םב. הכּ הנים הם וה וֹ מרים הלּ ילה. כּ ל מצותּה  זוֹ  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוּ ׁש מירה
ב)ׁש נּ אמר יח, אּת ם(קרח כּ לוֹ מר העדת". אהל לפני אּת � וּ בני% "ואּת ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ	ְֶַַ

נאמר והרי לוֹ . ׁש וֹ מרים ד)ּת היוּ  יח, אהל(קרח מׁש מרת את "וׁש מרוּ  ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ונאמר לח)מוֹ עד" ג, מזרחה(במדבר מוֹ עד אהל לפני קדמה "והחנים ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הקּ דׁש ": מׁש מרת ׁש מרי וּ בניו ואהרן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמׁש ה

ׁש נּ אמרג. ּת עשׂ ה בּ לא עברוּ  ׁש מירה בּ ּט לוּ  ה)ואם יח, "וׁש מרוּ (במדבר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
למדּת  הא היא אזהרה ׁש מירה וּ לׁש וֹ ן הקּ דׁש ". מׁש מרת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאת

ּת עשׂ ה: לא מצות ׁש מירתוֹ  וּ בּט וּ ל עשׂ ה. מצות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁש  מירתוֹ 

עליהואמרוושם שיש למקדש "גדולה
עליה שיש פלטורין דומה לא שומרין
שומרין". עליה שאין לפלטורין שומרין
כי אמר הארמון, שם "פלטורין" כי וידוע
שיהיו ורוממותו, הארמון מהאדרת

עליו סדירים .זשומרים
סביבוהלויים המקדש סביב שומרים

פחד שום שם אין אפילו מצוה וזו .חסביב,
סביבאבל והבקורת שהשמירה מה

וכבוד לו רוממות זה הרי תמיד ,טהמקדש
והטמאים הסכלים יתפרצו שלא כדי וגם
שיתבאר כמו נוול של במצב ולא .יאליו,

האזהרה[ג] וששים, השבע והמצוה
המקדש שמירת מלהשבית שהוזהרנו

אמרו והוא לילה, כל תמיד בו ה)ולבקר יח, ממצות(קרח ועשרים השתים במצוה בארנו וכבר הקדש", משמרת את "ושמרתם
בו והבקור המקדש שמירת כי "ושמרויאעשה המכילתא ולשון תעשה. לא מצות זה דבר שהשבתת כאן נבאר וכך עשה, מצות

דיני נתבארו וכבר הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד תעשה בלא ומנין בעשה, אלא לי אין מועד, אהל משמרת את

ומדות תמיד בתחלת זו .יבמצוה

אתך[ב] ובניך שומרים.יגואתה הם שכהנים מצינו הרי ובניו, אהרן על קאי .
מועד אהל משמרת את שומרים.ידושמרו הם שלוים מצינו הרי הלוים, על וקאי .

òביאורñ

מקומות מראי

שומרין ד).עלי' יח, קרח זוטא (ספרי

שנאמר[ב] והלוים הכהנים הם ב)והשומרים יח, ואתה(קרח
לו. שומרים תהיו אתם כלומר העדת. אהל לפני אתך ובניך
ולוים מבפנים הכהנים - העדת אהל לפני אתך ובניך אתה

ד)מבחוץ יח, קרח ונאמר(ספרי לח), ג, קדמה(במדבר והחנים
משמרת שמרי ובניו ואהרן משה מזרחה מועד אהל לפני
לפני והחונים קרא אמר אביי אמר מילי הני מנא הקדש.
ובניו ואהרן משה מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן

אין אמרי ישראל בני למשמרת המקדש משמרת שומרים
שימור ולוים כהנים דבעי אשכחן בעלמא א.שימור כו, (תמיד

עיי"ש).

שנאמר[ג] תעשה בלא עברו שמירה בטלו יחואם (במדבר

לומר:ה) תלמוד תעשה בלא מנין הקדש. משמרת את ושמרו
הקדש משמרת את בסהמ"צושמרתם הובא ד יח, קרח זוטא (ספרי

שם). הגדול ובמדרש מכילתא. בשם אזהרהלרבינו שמירה ולשון
לאו נמי דעשה השמר ב).היא. לו, (מנחות

הרבי ביאורי

-א) המקדש מצד היא שהמצוה כלומר, המקדש, בבית פרט
שחיוב (אלא ה"חפצא" חובת נשמר, להיות צריך שהמקדש

והלוים). הכהנים על הוטל זו שמירה

שמלכתחילהב) כלומר, והלוים, הכהנים בעבודת פרט שהיא
שהחיוב (אלא והלוים הכהנים ממצות - ה"גברא" חובת היא

המקדש). את לשמור הוא

שמירתויש מצות שאם הוא ביניהם החילוק שיסוד לומר,
או במקדש; פרט הוא אז מקדש, כבוד מצד הוא המקדש
הוא אז וכיו"ב, וטמא זר במקדש יכנס שלא כדי היא השמירה
זו. שמירה מוטלת שעליהם והלוים, הכהנים בחיובי פרט

פרטויש היא המקדש ששמירת ס"ל דהרמב"ם לומר
שמירתו "אין הוא הרמב"ם לשון א) שמצינו: כפי במקדש,
לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין דומה אינו לו כבוד אלא
השמירה דיני כל מביא הרמב"ם ב) שומרין". עליו שאין
בית ומצות קדושת ע"ד מדובר בהם הבחירה בית בהלכות

קבע להם בו, הנעשות העבודות ע"ד ולא עצמו, הבחירה
עצמו. בפני הלכות

עלעפ"ז לראי' אלו כתובים הרמב"ם הביא לא למה מובן
בחיוב עוסקים אלו בכתובים א) כי: השמירה, חובת עצם
ועיקר: ב) הבית). (את לשמור והלוים הכהנים של "גברא"

ישראל בני לטענת בהמשך באים אלו כח)כתובים יז, "כל(קרח
ציוה כן שעל וגו'" יומת מות ה' משכן אל קרב הקרב

ב)הקב"ה עון(שם את תשאו אביך ובית ובניך "אתה
שהכהנים - העדות" אהל לפני אתך ובניך ואתה . . המקדש
להמשכן. ישראל בני יכנסו שלא שומרים יהיו והלוים

המקדש,ואין שמירת של הענין עיקר על גמורה הוכחה מזה
בבית ופרט חלק המקדש, כבוד בשביל הוא הרמב"ם שלדעת

עצמו. המקדש

(jli`e 56 'r b"ig y"ewl t"r)

שם.ו. זוטא כ"ב.ז.ספרי מ"ע להרמב"ם מ"א.ח.סהמ"צ פ"ה שקלים מ"עט.פיה"מ להרמב"ם סהמ"צ הובא תשנב. ח"א שמעוני ילקוט ראה
פמ"ה.י.כ. ח"ג א.יא.מו"נ הערה סז.יב.ראה מל"ת להרמב"ם ב.יג.סהמ"צ יח, ד.יד.קרח שם

והגהות הערות ציונים



ח הבחירה בית ד-ההלכות רמב"ם לקוטי עח

מבּ חוּ ץ.ד. והלויּ ם מבּ פנים ׁש וֹ מרים הכּ הנים ׁש יּ היוּ  ׁש מירתוֹ  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶַַַַָֹמצות

הכּ הנים מקוֹ ם. בּ כ''ד ּת מיד לילה בּ כל אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מרין עדה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹוכ''ד

מקוֹ ם: בּ כ''א והלויּ ם מקוֹ מוֹ ת ְְְְְִִִַָָֹבּ ׁש לׁש ה

וּ בביתה. אבטינס בּ בית ׁש וֹ מרים היוּ  כּ הנים ׁש וֹ מרים. היוּ  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹוהיכן

בּ נוּ יוֹ ת עליּ וֹ ת היוּ  הנּ יצוֹ ץ וּ בית אבטינס בּ ית הּמ וֹ קד. וּ בבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהנּ יצוֹ ץ

וּ בית כּ ּפ ה הּמ וֹ קד בּ ית ׁש ם. ׁש וֹ מרים היוּ  והרוֹ בין העזרה ׁש ערי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָבּ צד

אבן ׁש ל רבדין מקּ ף היה היוּ כדגּ דוֹ ל היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש ל אב בּ ית וזקני ָָָ	ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

בּ ידם: העזרה וּ מפּת חוֹ ת ׁש ם ְְְְֲִֵַָָָָָָיׁש נים

יתעלה[ד] לח)אמר ג, לפני(במדבר "והחונים
משמרת שומרים וכו' קדמה המשכן
זה ומפסוק ישראל", בני למשמרת המקדש
שלש שומרים שהכהנים הרמז הוא
שנ' ממה מקומות בשלשה משמרות

למשמרת" משמרת .טזטו"שומרים
אתתהיינה השומרים המשמרות מנין

משמר, וארבע עשרים בכללותו המקדש
הימים בדברי שנאמר למה זה את הסמיכו

יז-יח) כו, לצפונה(א ששה הלוים "למזרח
ארבעה ליום לנגבה ארבעה ליום
למערב לפרבר שנים שנים ולאסופים
אלו הרי לפרבר", שנים למסלה ארבעה
שקרא פי על ואף משמר, וארבעה עשרים
שיש בעוד "לוים" זה בפסוק כולם את

אמר רבים במקומות לוים הכהנים שנקראו לפי שקדם. כמו כהנים שלשה טו)מהם מד, וכך(יחזקאל צדוק", בני הלוים "והכהנים
התלמוד כאןיזפירש שנתבאר כמו העזרה לחומת מחוץ המשמר שיהא כלומר בר", כלפי דאמר כמאן - "לפרבר פירש וכן .יח,

בתלמוד[ה] כעיןיטונתבאר היתה שתקרתו והוא הקמור, הוא "וכיפה", כהונה". "פרחי קראם אשר הם היורים והם "הרובין" כי
עגול .כחצי

עבודהוהרובים.[ה] לעשות הגיעו שלא מי"גכאנערים פחותים שהיו .כבמפני
רובדין. מוקף . . המוקד ארוכין.כגאיצטבאותבית כסאות והן -

òביאורñ

מקומות מראי

והלוים[ד] מבפנים שומרים הכהנים שיהיו שמירתו מצות
מבפניםמבחוץ. הכהנים - העדות אהל לפני אתך ובניך אתה

מבחוץ ד)ולוים יח, קרח בכל(ספרי אותו שומרין עדה וכ''ד ,
והלוים מקומות בשלשה הכהנים מקום. בכ''ד תמיד לילה
המקדש בבית שומרים הכהנים מקומות בשלשה מקום. בכ''א

מ"א) פ"א מדות מ"א. פ"א מקום(תמיד ואחד בעשרים והלוים
א) כז, תמיד שם. ליום(מדות לצפונה ששה הלוים למזרח דכתיב ,

לפרבר שנם שנים ולאסופים ארבעה ליום לנגבה ארבעה
. . הוו כ"ד הני אמרי לפרפר שנים למסלה ארבעה למערב

דלוים וחד ועשרין דכהנים מינייהו עיי"ש).תלתא א. כז, (תמיד

ובבית[ה] הניצוץ ובבית אבטינס בבית שומרים היו כהנים

המקדש,המוקד. בבית שומרים הכהנים מקומות בשלשה
המוקד ובבית הניצוץ ובבית אבטינס מ"א.בבית פ"א (תמיד

מ"א). פ"א שערמדות שבצפון העזרה. שערי בצד בנויות
גביו על בנוי' ועלי' הי' אכסדרה וכמין מ"ד).הניצוץ פ"א (מדות

אבטינס בית מ"ה)עליית פ"א היתה(יומא המים שער גבי על
ה"ה) פ"א יומא והרובין(ירושלמי שם. שומרים היו והרובין ,

שם מ"א)שומרים פ"א היה(תמיד גדול ובית כפה המוקד בית ,
ישנים היו היום אותו של אב בית וזקני אבן של רבדין מקף
אב בית וזקני . . המוקד בית בידם. העזרה ומפתחות שם

בידם העזרה ומפתחות שם, פ"אישנים מדות מ"א. פ"א (תמיד

מ"ז).

הרבי ביאורי
ה"א-ב פ"ח

בלילה המקדש שמירת

פחדכתב שם שאין ואעפ"י מ"ע, המקדש "שמירת הרמב"ם:
אינו לו, כבוד אלא שמירתו שאין מלסטים, ולא מאויבים
שומרין, עליו שאין לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין דומה

הלילה". כל מצותה זו ושמירה

למקדש,וצריך כבוד" "אלא אינו המקדש שמירת אם להבין,
ולמה הלילה, וכל היום כל שמירתו להיות צריכה הרי

בלילה? רק הוא השמירה

מצותויובן יסוד שהוא המקדש, כבוד תוכן ביאור בהקדם

כבוד אלא שמירתו ש"אין הרמב"ם כמ"ש המקדש, שמירת
הרא"ש כמ"ש הוא שתוכנו לומר, דיש תמיד)לו". מס' (ריש

ולא ביום לא ממנו דעתם יסוחו שלא המקדש "כבוד
בלילה".

הכהניםעפ"ז היו ביום בלילה, רק הוא השמירה למה יובן
כוונה, בזה להיות וצריך המקדש, בבית עבודתם עובדים
הדעת היסח היפך זה הרי בעבודתם שהכהנים הוא, ופשוט
נצטוו המקדש, בבית עבודה שאין בלילה, משא"כ מהמקדש;

ממנו". דעתם יסיחו "שלא המקדש בשמירת

(jli`e 56 'r b"ig y"ewl t"r)

א.טו. כו, מ"א.טז.תמיד פ"א תמיד א.יז.פיה"מ כז, מ"ז.יח.תמיד פ"א מדות ב.יט.פיה"מ כו, מ"א.כ.תמיד פ"א תמיד תמידכא.פיה"מ
א. שם.כב.כז, תמיד רא"ש מ"ה.כג.כס"מ. פ"ג מדות בארץ.כד.פיה"מ המוקד בית בכ"י: אבן. של רובדין מוקף היה גדול ובית כיפה המוקד ובית

והגהות הערות ציונים



ח הבחירה בית רמב"םו-חהלכות עטלקוטי

אוֹ תןו. מקּפ לין אלּ א כּ הנּ ה בּ בגדי יׁש נים ה וֹ מרים הכּ הנים היוּ  ְְִֶַָָָ	ְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹלא
הארץ. על ויׁש נים עצמן בּ גדי ולוֹ בׁש ין ראׁש יהן כּ נגד אוֹ תן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוּ מנּ יחין

הּמ ּט וֹ ת: על ייׁש נוּ  ׁש לּ א הּמ לכים חצרוֹ ת ׁש וֹ מרי כּ ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹכּ דר�

ׁש הּמ חלּ וֹ תז. הקּ רקע ׁש ּת חת בּ ּמ סבּ ה הוֹ ל� מהן. לאחד קרי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָארע
אחיו אצל ויוֹ ׁש ב וחוֹ זר וטוֹ בל נתקדּ ׁש וּ  לא הבּ ית להר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּפ תוּ חוֹ ת

לוֹ : והוֹ ל� יוֹ צא בּ בּ קר ה ערים ׁש נּ פּת חין עד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהכּ הנים

ארבּ עח. ועל הבּ ית. הר ׁש ערי חמ ה על ׁש וֹ מרים. הלויּ ם היוּ  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָוהיכן
ליׁש ב ׁש אסוּ ר מבּ חוּ ץ העזרה ּפ נּ וֹ ת ארבּ ע ועל מּת וֹ כוֹ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפ נּ וֹ תיו

להשמיענו[ו] בארץ", כסותו "איש ואמרו
באותן המטות על לישן שאסור

כהונהכההמקומות בגדי על ואמרו .
בכך רצה ראשיהם", תחת אותן "מניחין

התלמוד באר וכך ראשיהם" לפיכו"כנגד ,
לפי מראשותיהם, להניחם יכולים שאינם
דוקא שעטנז בהם שיש כהונה שבגדי
עבודה, בשעת זולתי בהם ליהנות אסור
כלומר שעטנז בהן יש הדיוט כהן ובגדי

.כזהאבנט
והיא[ז] במסבה מהלך קרי שבעל ואמרו

הכלל על מורה המקדש, שתחת הדרך
אמרם והוא לאכחשאצלינו "מחילות

שהיו השבילים הם ומחילות נתקדשו"

בתחלת שיתבאר כמו שמשו שיעריב עד לעזרה להכנס לו ואסור יום טבול שהוא מפני לו" והולך "יוצא ואמרו העזרה. תחת
.לכטכלים

אומרמשנה: יעקב בן אליעזר ור' הרמב"ם: פירוש בטדה. לו והולך יוצא החיל תחת ההולכת במסיבה אומר יעקב בן אליעזר ר'
לעיל שנזכר כמו הבית הר משערי הצפוני השער הוא טדה כי הבית, הר מכל יוצא אלא המוקד, לבית חוזר זה יום טבול שאין

זה יעקבלאבפרק בן אליעזר כר' הלכה ואין .לב.
פירש[ח] הדברלגוכן וטעם כאן, שנתבאר כמו העזרה לחומת מחוץ המשמר שיהא כלומר בר", כלפי דאמר כמאן - "לפרבר

פעמים כמה שהזכרנו כמו העזרה בתוך לישב שאסור מפני שבארו יהיהלדכמו ולפיכך הלילה, כל לעמוד יכולים ואינם ,

ראשיהן.[ו] כנגד אותן ראשיהם.ומניחין אצל פי'
òביאורñ

מקומות מראי

אלא[ו] כהנה בבגדי ישנים השומרים הכהנים היו לא
בגדי ולובשין ראשיהן כנגד אותן ומניחין אותן מקפלין

הארץ. על וישנים ולאעצמן בארץ כסותו איש כהונה ופרחי
אותן ומניחין ומקפלין פושטין אלא קדש בבגדי ישנים היו

עצמן בכסות ומתכסין ראשיהן מ"א).תחת פ"א רב(תמיד אמר
ראשיהן כנגד אימא אלא ראשיהן תחת תימא לא (יומאפפא

א). כז, תמיד א. יישנוסט, שלא המלכים חצרות שומרי כל כדרך
ארעא אורח לאו אביי אמר מטות לעיילי ואמאי המטות. על

המקדש לבית מטות ב).לעיולי כו, (תמיד

מהן.[ז] לאחד קרי אירעארע הקרקע. שתחת במסבה הולך

הבירה תחת ההולכת במסיבה לו והולך יוצא מהן באחד קרי
מ"ז) פ"א מדות מ"א, פ"א הבית(תמיד להר הפתוחות שהמחלות ,

נתקדשו לא מחילות דאמר יוחנן לר' לי' מסייע נתקדשו. לא
ב) סז, פסחים ב. כז, להר(תמיד בפתוחות יוחנן רבי קאמר כי

א)הבית פו, עד(פסחים הכהנים אחיו אצל ויושב וחוזר וטובל ,
עלה וטבל ירד לו. והולך יוצא בבקר השערים שנפתחין
הכהנים אחיו אצל לו וישב בא המדורה, כנגד ונתחמם ונסתפג

לו והולך יוצא נפתחים, שהשערים מ"א).עד פ"א (תמיד

שומרים.[ח] הלוים היו ועלוהיכן הבית. הר שערי חמשה על
שאסור מבחוץ העזרה פנות ארבע ועל מתוכו. פנותיו ארבע

הרבי ביאורי
ה"ח פ"ח

הניצוץ ושער המוקד בשער שמירה

חמשהכתב ועל . . שומרים הלוים היו "והיכן הרמב"ם:
לעיל והנה - העזרה" ה"ד)שערי "ושבעה(פ"ה הרמב"ם כתב

על רק הכהנים שמרו למה וא"כ לעזרה", היו שערים
"שהרי - דבריו בהמשך המרב"ם מבאר מהם? חמשה

הניצוץ". שער ועל המוקד שער על שומרים הכהנים

תמידוהנה בגמרא הוא הדברים א)מקור הקשו,(כז, ושם ,
כתיב אחת מ"א)במשנה פ"א באחד(מדות (שומרים) "והלוים

ולהלן , העזרה" שערי חמשה על חמשה כו' מקום ועשרים

מ"ד)כתיב בגמרא(שם ומתרץ בעזרה"? היו שערים "ושבעה
שערים") (מה"שבעה מינייהו תרי אביי "אמר תירוצים, שני
על רק הוא שהשמירה התנא אמר [ולכן שימור צריכי לא

העז שערי תנא"חמשה ואיכא . . היא תנאי אמר רבא רה"],
הוו". חמשה דאמר תנא ואיכא שבעה דאמר

הכללולפ"ז הרי ותמוה, כאביי, פסק שהרמב"ם נמצא
כרבא? דהלכה ורבא אביי במחלוקת

שהמשנהויתבאר המשניות, בפירוש הרמב"ם דברי ע"פ
מן שיש לפי קמא, תנא "לדעת הוא שערים" ד"חמשה
המדבר והוא בעזרה היו שערים חמשה שאמר מי התנאים

שם.כה. תמיד א.כו.גמ' כז, תמיד א. סט, שם.כז.יומא תמיד א.כח.פיה"מ פו, ב. סז, פסחים ב. כז, מ"ח.כט.תמיד תמידל.פ"א פיה"מ
מ"א. מ"ז.לב.מ"ג.לא.פ"א פ"א מדות א.לג.פיה"מ כז, כב.לד.תמיד הערה ז' פרק לעיל נסמן

והגהות הערות ציונים



ח הבחירה בית חהלכות רמב"ם לקוטי פ

הכּ הנים ׁש הרי לעזרה חוּ ץ העזרה ׁש ערי חמ ה ועל ְֲֲֲֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹבּ עזרה.
מקוֹ ם: עשׂ ר ׁש מוֹ נה הרי הנּ יצוֹ ץ. ׁש ער ועל הּמ וֹ קד ׁש ער על ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָׁש וֹ מרים

לשבת שיוכל כדי מבחוץ .לההמשמר

מקומות מראי

והלוים לעזרה. חוץ העזרה שערי חמשה ועל בעזרה. לישב
הבית הר שערי חמשה על חמשה מקום, ואחד בעשרים
שערי חמשה על חמשה תוכו, פנותיו ארבע על ארבעה

מבחוץ פנותי' ארבע על ארבעה מ"א).העזרה, פ"א מאי(מדות
דעבדינן עזרה שנא ומאי מתוכו דעבדינן הבית הר שנא

ד הבית הר אמרי יתיבמבחוץ, [מצי] מיתב ובעי תמה אי
מצי(אמרינן) לא למיתב ובעי תמה דאי עזרה מתוכו, [עבדינן]

בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין מר דאמר יתיב
מבחוץ(אמרינן) א).[עבדינן] כז, שומרים(תמיד הכהנים שהרי

שערי ה' על ה' מר אמר הניצוץ שער ועל המוקד שער על
היו שערים זי ורמינהו בעזרה דהוי הוא שערים וה' עזרה
מינייהו תרי אביי אמר במזרח ואחד בדרום וג' בצפון ג' בעזרה

שימור צריכי עיי"ש).לא א. כז, (תמיד

הרבי ביאורי

ולדעת . . רבים דעת והיא ז' שאמר מי מהם ויש כאן,
השבעה". מן שערים חמשה על המשמר הי' החכמים

מחלוקתמזה שהוא - כרבא לתרץ מתחיל שהרמב"ם
היו שערים ששבעה התנא שלפי - כאביי ומסיים תנאים,
לומר: מוכרחים - מהם חמשה על רק המשמר הי' בעזרה

אלאשאף המחלוקת אין היא" "תנאי דאמר רבא לדעת
שעל השמירה בנוגע לא אבל בלבד, השערים במספר
שערים, חמשה על רק השמירה היתה הכל ולדברי השערים,
מודה בעזרה" היו שערים "שבעה דס"ל התנא שגם דהיינו,
אין אביי לדעת [אבל מהם חמשה על רק היתה שהשמירה
בעזרה" היו שערים ש"שבעה סוברים וכולם כלל, מחלוקת

שימור"]. צריכי לא מינייהו ו"תרי

ביןאך סתירה אין רבא לדעת שגם דמאחר יוקשה, לפ"ז
שערי חמשה על ל"חמשה בעזרה" היו שערים "שבעה
דמשנה התנא למיקם אפשר שאי לומר ההכרח מהו העזרה",
דמשנה כהתנא העזרה") שערי חמשה על ("חמשה הראשונה
מוכרח אלא בעזרה", היו שערים ד"שבעה שאומר האחרת

הוו"? ד"חמשה וס"ל עליו שחולק לומר

ועפ"זוהביאור במציאות, מחלוקת שאין הכלל דידוע בזה,
בעזרה, היו שערים כמה במחלוקת - בעניננו לומר יש
הי' הכל לדברי אלא בפועל, היו שערים כמה אינה המחלוקת

במשנה (כמובא שערים מ"ג)י"ג פ"ו שקלים מ"ו. פ"ב וזה(מדות ,(
ח' ז', ה', הי' אם השערים במספר שנחלקו (תמידשמצינו

היושם) שערים מהי"ג כמה אלא אינה המחלוקת י"ג, או
שער. דין להם

שערואחד דין להם שיש השערים שרק בזה, הנפק"מ מן
בשמירה. מחוייבים

דמשנהולפ"ז דתנא היא, רבא לדעת התנאים מחלוקת
שערי "חמשה על רק היתה שהשמירה ס"ל הראשונה
שרק מפני הוא, - שערים י"ג הי' שלפועל הגם - העזרה"
השני' דמשנה ותנא שער; דין להם הי' אלו שערים חמשה
חל ובמילא שער, דין להם הי' שערים מהי"ג ששבעה ס"ל
על רק שמרו שהלוים והטעם שמירה, חיוב מהם אחד כל על
מפני אלא בשמירה, חייבים שאינם מפני אינו מהם, חמשה

כהנים. ע"י נשמרים כבר שהם

"שהרילפי הרמב"ם בלשון ביאור שצריך מה יובן הנ"ל
ולא הניצוץ", שער ועל המוקד שער על שומרים הכהנים
ע"י השמירה היו שבהם הניצוץ" ובית המוקד בית "על

לעיל (כמ"ש שגם(ה"ה)הכהנים הרמב"ם, מדגיש בזה כי .(
מחוייבים הם ובמילא שער דין להם היו אלו שערים שני
ע"י כי הוא, הלוים שם שמרו שלא והטעם בשמירה,
בדרך הם הניצוץ" ובית המוקד "בבית הכהנים שמירת
הניצוץ". שער ועל המוקד שער על "שומרים ממילא

שניכלומר, ישנו הניצוץ ובבית המוקד בבית השמירה שבדין
ב) לכהנים; השייך ה"בית" מצד השמירה חיוב א) דינים:
שע"י מכיון אלא ללוים, (בעיקר) השייך השערים מצד
ממילא בדרך הם הניצוץ ובבית המוקד בבית הכהנים שמירת
לא ולכן הניצוץ, שער ועל המוקד שער על (גם) שומרים

לשמרו. הלוים הוצרכו

לאע"פ הראשונה דמשנה שהתנא לומר ההכרח יובן כהנ"ל
הראשונה משנה בתחלת דהנה, השני', דמשנה כהתנא ס"ל
וז"ל והלוים, הכהנים בהם ששמרו המקומות בכל התנא דנה
המקדש, בבית שומרים הכהנים מקומות "בשלשה המשנה:
כו' והלוים המוקד, ובבית הניצוץ ובבית אבטינס בבית

העזרה". שערי חמשה על חמשה

בביתונמצא, הכהנים) (שע"י השמירה את רק מזכיר שהתנא
שערי חמשה "על הלוים ושמירת המוקד, ובית הניצוץ
היו שערים ש"ז' ס"ל זה שתנא נאמר אם א"כ העזרה",

ה ובמילא שהלויםבעזרה", והטעם בשמירה, מחוייבים ם
נמצא הכהנים, ע"י נשמרים הם כי מהם, חמשה על רק שמרו
שער על השמירה חיוב ע"ד ברמז) (אפילו מזכיר שאינו

המוקד; שער ועל הניצוץ

דוקאועוד שהתנא לומר שאפשר במקום הוא כלל עיקר, וג"ז
וכו'. וסתם דוקא לאו שהם אומרים אין דבריו, ופירש קאמר

היוולכן לא אלו ששערים ס"ל שהתנא לומר מוכרחים
להם אין בשמירה מחוייבים אינם ואם בשמירה, מחוייבים
שערים שחמשה ס"ל שהתנא לומר בהכרח עפ"ז שער, דין

בעזרה. היו

(jli`e 212 'r g"ig y"ewl t"r)

מ"ז.לה. פ"א מדות פיה"מ

והגהות הערות ציונים



ח הבחירה בית רמב"םט-יאהלכות פאלקוטי

בּ יתט. ואחוֹ רי הּפ רכת וּ בלׁש כּ ת הקּ רבּ ן בּ לׁש כּ ת ׁש וֹ מרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹועוֹ ד
ֶַַֹהכּ ּפ רת:

הבּ יתי. הר ואיׁש  ה וֹ מרים. מׁש מרוֹ ת כּ ל על אחד ממנּ ה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ	ְֲִִַוּ מעמידין
ואבוּ קוֹ ת הלּ ילה. כּ ל וּ מׁש מר מׁש מר כּ ל על מחזּ ר והיה נקרא. ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָהיה
הבּ ית הר איׁש  לוֹ  ואוֹ מר עוֹ מד ׁש אינוֹ  מׁש מר וכל לפניו. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָדּ לוּ קוֹ ת
לשׂ רף לוֹ  היה וּ רׁש וּ ת בּ מקּ לוֹ . חוֹ בטוֹ  יׁש ן ׁש הוּ א נכּ ר עלי% ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁש לוֹ ם
לוי בּ ן קוֹ ל בּ עזרה קּ וֹ ל מה בּ ירוּ ׁש לים אוֹ מרין ׁש היוּ  עד כּ סוּ תוֹ  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

מׁש מרּת וֹ : על ׁש יּ ׁש ן נשׂ רפין וּ בגדיו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלוֹ קה

ׁש ליא. הממנּ ה יבוֹ א לוֹ  סמוּ � ה חר עּמ וּ ד ׁש יּ עלה קדם ֶֶ	ְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָֹבּ  חר
את נטל לוֹ . ּפ וֹ תחין והן הּמ וֹ קד ׁש בּ בית הכּ הנים על וידּפ ק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקדּ ׁש 
העזרה וּ בין הּמ וֹ קד בּ ית ׁש בּ ין הקּ טן ה ער את וּ פתח ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּמ פּת ח
אבוּ קוֹ ת וּ ׁש ּת י הכּ הנים אחריו ונכנסוּ  לעזרה הּמ וֹ קד מבּ ית ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹונכנס
הוֹ לכת וכת למזרח הוֹ לכת כּ ת כּ ּת וֹ ת. לׁש ּת י ונחלקוּ  בּ ידם אוּ ר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁש ל
הכּ ּת וֹ ת ׁש ּת י ׁש יּ גּ יעוּ  עד העזרה כּ ל את והוֹ לכין בּ וֹ דקין והיוּ  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמערב.
הכּ ל ׁש לוֹ ם אוֹ מרין ואלּ וּ  אלּ וּ  הגּ יעוּ  חביתין. עוֹ שׂ י בּ ית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָלמקוֹ ם

ההלקאה[י] על הפקיע", על בבי "בן
מדותלובשוט במסכת לך שיתבאר לזכמו

המקדש סביב שומרים והלויים שהכהנים
שום שם אין אפילו מצוה וזו סביב, סביב
ישן שנמצא ומי הלילה כל ומבקרין פחד,
בבי בן והיה נשרפין, ובגדיו בשוט לוקה

זו פעולה על .לחממונה

הביתזה הר איש הוא השומרים שעל
שישן מי וכל לילה בכל הלוים על שמסבב
את ושורף במקלו אותו מלקה משמרו על

.מלטכסותו
את[יא] ופתח המפתח את נטל משנה:

לעזרה, המוקד מבית ונכנס הפשפש,
בידן, אור של אבוקות ושתי אחריו ונכנסו
באכסדרה הולכין אלו כתות, לשתי נחלקו
דרך באכסדרה הולכין ואלו המזרח, דרך
כמה בארנו כבר הרמב"ם: פירוש המערב.

"אלפרטל"מאפעמים היא אכסדרה כי
בליטות והם הבתים, לפני לעשות שדרך
עליהן ועושין הכתלים מן יוצאות עץ של
במקדש זה דבר לעשות ואסור מעזיבה,

אמרם עושיןמבוהוא שאין "מנין
לומר תלמוד בעזרה כא)אכסדראות טז, שופטים כאן(פ' האמורה שהאכסדרה בתלמוד אמרו ולפיכך עץ", כל אשרה לך תטע לא

אמרם והוא לכולה מסביב העזרה כתלי בגוף בולט בנין אלא כשארמגאינה עץ של קרוי היה ולא היו", בנין של "אכסדראות
הולכין", ואלו הולכין "אלו ואמרו "כ'וכ'ה". הנקראין אותם כעין הגדולה הדלת בגוף קטנה דלת "פשפש" ופירוש האכסדראות.

השניה האבוקה נושא אחר וההולכין זו אבוקה נושא אחר ההולכין לומר .מדרוצה
המקדש"ועושי את נצייר וכאשר גדול, כהן חבתי העושים הם בעזרהמהחבתין", היתה היכן הלשכה אותה מקום לך .מויתבאר

הכפורת.[ט] בית הכפורתואחורי ששם הקדשים, קדש אחורי .מזפי'
òביאורñ

מקומות מראי

ואחורי[ט] הפרכת ובלשכת הקרבן בלשכת שומרים ועוד
הכפרת. הפרוכתבית ללשכת ואחד הקרבן ללשכת אחד

הכפורת בית לאחורי מ"א).ואחד פ"א (מדות

השומרים.[י] משמרות כל על אחד ממנה ואישומעמידין
כל ומשמר משמר כל על מחזר והיה נקרא. היה הבית הר
ואומר עומד שאינו משמר וכל לפניו. דלוקות ואבוקות הלילה.
במקלו. חובטו ישן שהוא נכר עליך שלום הבית הר איש לו
בירושלים אומרין שהיו עד כסותו את לשרף לו היה ורשות
על שישן נשרפין ובגדיו לוקה לוי בן קול בעזרה קול מה
ומשמר, משמר כל על מחזר הי' הבית הר איש משמרתו.
איש לו ואמר עומד שאינו משמר שכל לפניו, דולקין ואבוקות
ורשות במקלו. חובטו ישן, שהוא ניכר עליך, שלום הבית הר
בן קול בעזרה קול מה אומרין והן כסותו, את לשרוף לו הי'

משמרו על לו שישן נשרפין ובגדיו לוקה מ"ב).לוי פ"א (מדות

הממנה[יא] יבוא לו סמוך השחר עמוד שיעלה קדם בשחר

לו. פותחין והן המוקד שבבית הכהנים על וידפק מקדש של
בא שהוא פעמים שוות העתים כל לא הממונה בא שעה באיזו
בא הממונה מלפניו. או מלאחריו לו סמוך או הגבר מקריאת

לו פותחין והן עליהן מ"ב).ודפק פ"א המפתח(תמיד את נטל
ונכנס העזרה ובין המוקד בית שבין הקטן השער את ופתח
של אבוקות ושתי הכהנים אחריו ונכנסו לעזרה המוקד מבית
הולכת וכת למזרח הולכת כת כתות. לשתי ונחלקו בידם אור
שתי שיגיעו עד העזרה כל את והולכין בודקין והיו למערב.
אומרין ואלו אלו הגיעו חביתין. עושי בית למקום הכתות
נטל חביתין. לעשות חביתין עושי והעמידו שלום. הכל שלום
לעזרה, המוקד מבית ונכנס הפשפש, את ופתח המפתח את

כתות, לשתי נחלקו בידן, אור של אבוקות ושתי אחריו נכנסו
דרך באכסדרה הולכין ואלו המזרח דרך באכסדרה הולכין אלו
עושי בית למקום מגיעין שהן עד והולכין בודקין היו המערב,
העמידו שלום. הכל שלום, אומרין ואלו, אלו הגיעו חביתין,

חביתין לעשות חביתין מ"ג).עושי פ"א (תמיד

א.לו. כג, מ"ב.לז.יומא מ"א.לח.פ"א פ"ה שקלים מ"ב.לט.פיה"מ פ"א ה"ד.מ.מדות פ"ז המקדש כלי סה.מא.הל' הערה א פרק לעיל נסמן
ב.מב. כ"ח, מ"ג.מד.שם.מג.תמיד פ"א תמיד ספ"ו.מה.פיה"מ לעיל הועתק מדות. מסכת מ"ג.מו.סוף פ"א מ"א.מז.פיה"מ פ"א מדות תפ"י

והגהות הערות ציונים



ח הבחירה בית יא-יבהלכות רמב"ם לקוטי פב

חביתין: לעשׂ וֹ ת חביתין עוֹ שׂ י והעמידוּ  ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁש לוֹ ם.

בּ ידםיב. ׁש אין ׁש בּ ת מלּ ילי חוּ ץ ולילה לילה בּ כל עוֹ שׂ ין הזּ ה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָכּ ּס דר
ׁש בּ ת: מערב ׁש ם הדּ לוּ קין בּ נּ רוֹ ת בּ וֹ דקין אלּ א ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאוּ ר

דסייען רחמנא בריך

הוא,סדר כך יום בכל התמידות עבודות
שעל הממונה יבוא השחר לעלות סמוך

לו ופותחין העזרה על ויקיש ,מחהפייסות
העזרה כל את עושימטומבלשין ומעמידין ,

החביתין לעשות .נאנחביתין

מקומות מראי

שבת.[יב] מלילי חוץ ולילה לילה בכל עושין הזה כסדר
עושה העמידו והתנינן בלילה השבת את שידחו מהו מכשירין

בחול תיפתר חביתין, לעשות ה"ח.חביתין פ"א ר"ה (ירושלמי

ה"ז). פ"ב מגילה ירושלמי

הרבי ביאורי
הי"ב פ"ח

הבחירה בית הלכות וסיום במקדש שבות איסור

הרמב"םבסוף מבאר בו הבחירה, בית דהלכות האחרון פרק
של הבדיקה סדר את שמתאר לאחרי המקדש, שמירת הלכות
בידם", אור של "אבוקות עם היום, בתחילת בעזרה הכהנים
עצמה): בפני (בהלכה הרמב"ם מסיים כראוי, הכל אם

שאין"כסדר שבת מלילי חוץ ולילה לילה בכל עושין הזה
שבת". מערב שם הדלוקין בנרות בודקין אלא אור בידם

ולמה(כס"מ)המפרשיםותמהו במקדש, שבות שאין דשנינו ,
ולא שבת, מערב שם הדולקים בנרות להשתמש הוצרכו
שבות? איסור אלא שאינה שבת, בלילי הנרות טלטלו

למקדש,והביאור כבוד הוא המקדש שמירת דענין בהקדים,
הרמב"ם ה"א)כמ"ש אינו(לעיל לו, כבוד אלא שמירתו "אין

עליו שאין לפלטרין שומרין, עליו שיש פלטרין דומה
אחר במקום ונתבאר ואילך)שומרין". 61 ע' חי"ג ,(לקו"ש

מהמקדש. דעת מסיחין שאין הוא זה כבוד שענין

המקדש,לפ"ז כבוד מצד הוא זו בדיקה של שענינה מובן,
המקדש. כבוד שהוא מהמקדש, הדעת היסח העדר הוא שהרי
הביאור, יובן המקדש לכבוד היא זו שבדיקה ומאחר

במפרשים דמבואר נוסף, ענין ב)ובהקדים כא, שבת ,(פנ"י
לשם אבל בעבודה, הצורך מצד רק בציבור הותרה דטומאה
הותרה דטומאה מההיתר נמנעים ישראל של דחיבתן ענינים
דוחקים בהיתרים להשתמש מקום אין שכן בציבור.

חיבה. להראות כשבאים ובדיעבד

מעבודותעפ"ז אינו זו שבדיקה מאחר בענינו, לומר יש
ולתת להראות וכשבאים המקדש, כבוד מצד אלא המקדש,
במקדש. שבות דאין - להיתרים שיזדקקו מתאים אינו כבוד,

עוד:[ע"פ יומתק הנ"ל

שלום"הטעם "הכל לאלו אלו אומרים הבודקים שהכהנים
הי"א) לשון(לעיל שהוא וכיו"ב, במקומו" "הכל ולא ,

לעבודה, ומוכן מסודר שהכל הדברים לתוכן יותר שמתאים
כבוד - הבדיקה ענין כל וזהו יותר, מכובד לשון שזה מפני

המקדש.

שבשבתגם והפרט הבדיקה ענין קבע שהרמב"ם הטעם
שענין מפני הוא, הבחירה, בית בהלכות מבחול שונה
פרט המקדש, כבוד אלא) להעבודה, הכנה (אינו הבדיקה
(גם) הוא מבחול שונה שבשבת זה וגם עצמו, בהמקדש
היתר, בשום השתמשו ולא עי"ז כי המקדש, כבוד מצד

ומכובד. מהודר הכי באופן הבדיקה נעשה

מבחולהטעם הבדיקה שונה שבשבת הפרט קבע שהרמב"ם
להלכה הוספה אלא אינו דלכאורה עצמו, בפני בהלכה
באופן הי' שהבדיקה משמיענו זו בהלכה כי הוא, שלפנ"ז,

היתר]. בשום בו השתמשו שלא - ומהודר מכובד הכי

* * *

המפרשים,ע"פ לקושיית נוסף תירוץ לומר יש הנ"ל
מצינ טוב ויום בשבת במקדש למלאכה בנוגע שניובהקדים, ו

בשבת הקרבנות עבודת כל לעשות מצוה - אחד מצד הפכים,
דוחה המקדש בית בנין אין - גיסא מאידך אבל טוב, ויום

השבת. את

-ויש המקדש בתוך בעבודה כשמדובר בזה, ההסברה לומר
לעשות כדי בעבודה כשמדובר אבל השבת; את דוחה אז

השבת. את דוחה אינו אז - המקדש ולבנות

החכמיםועד"ז במקדש, שבות בנוגע - בעניננו לומר יש
משא"כ המקדש, בתוך בעבודות רק במקדש שבות התירו
החכמים בו התירו לא כבודו) - (כולל עצמו הבית בנין בנוגע

שבות.

בארוכהוזה ביאור הרגצובי דהגאון נוסף, ענין בהקדם יובן
קסה-קסו) ע' ויקהל עה"ת פעולת(צפע"נ אינו המקדש בנין שמצות ,

הבחירה. בית שיהי' הבני', תוצאת אלא הבני',

וחלקונמצא, המשך הוא למקדש, כבוד שהוא זו שבדיקה
נעשה שהבית הבית, בדק ע"ד הוא והבדיקה - המקדש מבנין

יותר. ומהודר מכובד עי"ז

כדיומאחר ושבות בשבת מלאכה היתרו לא שהחכמים
את דוחה אינו זו בדיקה שגם נמצא הבית, בנין את לפעול

הבית. מבנין חלק הוא כי שבות, של האיסור

א.מח. כח, ועיין (במשנה). א כו, מ"ז.מט.תמיד פ"א מדות א.נ.ראה כח, (במשנה). א כו, ה"א.נא.תמיד פ"ו ומוספין תמידין הל'

והגהות הערות ציונים



הבחירה בית פגהלכות

הרבי ביאורי

* * *

עםעפ"ז הבחירה בית דהלכות הסיום בין הקשר לבאר יש
הרמב"ם: כתב הבחירה בית הלכות בתחלת דהנה תחילתה,
(ולא "לעשות" ומהלשון לה'", בית לעשות עשה "מצות
היא אלא) הבנין, פעולת (אינו שהמצוה למדים, "לבנות")
זקוק זה שבית הפרטים כל עם לה' בית שיהי' - הבנין תוצאת

להם.

הבחירה,ענין בית דהלכות האחרון בפרק מודגש עצמו זה
המקדש שמירת של הדינים הרמב"ם קבע טעמא שמהאי
בית שיהי' פועלת המקדש שמירת כי הבחירה, בית בהלכות
הבחירה. בית להיות ראוי ומקום כבוד של בית - הבחירה
ב"בית פרט היא שהבדיקה מחמת הענין, בסיום ומתבטא

שבות. לא גם - כולל השבת, את דוחה אינו הבחירה"

(jli`e 266 'r (`) n"g my .jli`e 238 'r `"kg y"ewl t"r)



ענייני בית הבחירה
מספר יחזקאל



שלה השנה שראש שנה איזוהי
שהתחיל ביובל ושש ל' בשנת הבית שחרב יובל זה אומר הוי לחדש בעשור
היובל ראוי היה עשרה ארבע ולסוף לישעיהו שנה עשרה בשמנה
ביובל ושש בעשרים שגלה יכניה לגלות וחמש עשרים שנת והיא להיות
להוליכני תוקפו חוזק י"א: ויהויקים ל"א עד מי"ח יאשיהו של י"ד
אותה ירושלים היא ההוכתה העיר אל כרחי: על

לבא: לעתיד הבית בנין הראהו שנה
שכן שם: אני כאילו הראני אלא שם הוליכני לא

מגבעות: ונשא ב) (ישעי' שנא' גבוה להיות עתיד הוא
זיו כעין הר: של בדרומו עיר: כבנין
קרקע למדידת קלל: נחשת כעין ונוצצים החיות
החומה עובי את בו למוד פשתים: מחבל יפה (דבר) אין



ענין השערים: ורוחב ואורך
בנין מבבל: הבנין:
בסוף מפורש כך סביב סביב מחוץ והחומה ההר בצפון הראני אחד בית

בצפון: והבית בדרום שהעיר הספר
בת בינונית אמה היא זו ת"י כן ופשך אמתא דהיא באמתא אמין שית

החומה: עובי חמשה: בת באמה וטופח אמה שהוא ו'
והיא הבית הר סביב שהיא חצונה קומה היא וזהו
מכותל חוץ גבוהים היו שם שהיו הכתלים כל ששנינו כמו נמוכה היתה

כו': המשחה בהר עומד הפרה את השורף שהכהן מזרחי
לו ובא ההיקף לתוך נכנס



הזה הענין בכל החיצונה חצר נקראת היא המזרחי נשים עזרת לשער
הולך ההר ששפוע ישראל: עזרת לפני שהוא לפי
כאותה מעלות עשרה שתים נשים עזרת עד התחתון החיל מן ועולה

שם: היו מעלות וי"ב אמות י' החיל ממנו לפנים ששנינו
עובי כל את ומכסה אמות שש השער: מזוזת היא
מזוזה למעלה: שאמר כמו אחד קנה שהיה החומה
אפנדי"ן שקורין יציע הוא מדרום: ואחת מצפון אחת השנית
בענין שאמור כמו השמאל מן ושלשה השער מימין שלשה והיה בלע"ז
הבית הר כלפי מבחוץ נשים עזרת של המזרחי לכותל סמוכין והתאים
אל ויבאני הענין כל אחר שכתוב ממה מבחוץ שהם למד אני ומהיכן
לה חוצה היה למעלה האמור שכל למד אני מכאן החיצונה החצר

כל של חללו לתוכו: נכנס לא שעדיין
כתלים מרובע: אמות שש ואחד אחד
תאוויא ובין יונתן תרגם וכן אמות ה' עוביים התאים בין המפסיקים

חמש: התא כותל מדות במסכת שנינו וכן אמין ה' כתלא
אולם עשוי היה השער מן שלפנים
אמות עשר נשים עזרת לתוך בולט בענין שמפורש כמו לשער מחובר
השער: אולם אצל שהוא השער וסף שאמר וזהו ומזוזות דלתות ובראשו
חומות עובי לכסות רחבו פנים: לצד כלומר
ולשמאל לימין אולם של החומה שעובי משמאל ואחד מימין אחד האולם

והולך: שמפרש כמו אחד קנה
שהאולם והשמאל הימין חומות עובי השער: מן לפנים



בליטתו משך עליהם: נכון
הם בענין האמורים אילים כל אשישלטינ"ץ נשים: עזרת לתוך
ואחד מימין אחד בפתח ועומדין גזית מאבני עשויין עגולין אילנות כמין
אמות וינועו ו) (ישעיה ת"י וכן מזוזות במקום ספים במקום משמאל

וכאלון: כאלה עגולין שם על אילים וקרוין ספיא אילנות הסיפי'
לכותל זה דבוקים האולם חלל בסוף ועומדין עגולן עובי
לתוך אמות י' שלו ואילים האולם בליטת נמצא שמאל לכותל וזה ימין
שער שאולמי לפי השער: מן לפנים העזרה
פי' בענין שמפורש כמו החוץ לצד ומשוכים בולטים היו ישראל עזרת
נשים עזרת ושערי פנים לצד משוכין היו שהם נשים עזרת שערי באולמי

הוא נוי ודבר אולם כנגד אולם נמצא ישראל עזרת שערי כנגד מכוונים
עזרת של מזרחי שבכותל הקדים דרך אשר הזה זה:
עזרת לכותל סמוכין לצפון וג' לדרום ג' מפה היו וג' מפה היו ג' נשים
פי' אחד כל בין המפסיק וכותל חללו ומדת הבית להר ופניהם נשים

מבפנים: האולם לספי העשויין למעלה:
אמות: שתים מדתן ומשמאל מימין

אמות: י' רחבן הפתחים כל שנינו וכן הפתח חלל רוחב
כנגד י' לדרום: הצפון מן השער אולם חלל הוא
הפתח שאצל תתמה ואל לכאן וחצי ואמה לכאן וחצי ואמה הפתח חלל
ארכו הוא גובהו שהפתח אורך קורהו האולם חלל ואצל רוחב קורהו



למערב המזרח מן חללו בליטת שמשך לפי והאולם סף אל מסף והרחב
את קורא י"ג וזו אמות שמונה שזו לדרום הצפון מן חללו ממדת פחות
והאולם א') (דמלכים במשכנא לדבר עדות והרי אורך היתירה המדה
הצפון מן נמצא הבית רוחב פני על ארכו אמה כ' הבית היכל פני על
מן מדתו שההיכל לפי אורך קרוי ולאולם רוחב להיכל קרוי לדרום
שהמידה למדת חלוף ובאולם לדרום מצפון על יתירה למערב המזרח

אורך: קרוי היתירה
שלפנים האול' חלל כנגד מן משוכין היו לשער ומכאן שמכאן התאות
השער חלל מכנגד משוך מבית שהוא פי' שכבר לדרו' ואמה לצפון אמה
משוכים שבחוץ שהתאים מפרש ועכשיו לדרום וכן לצפון ומחצה אמה

משוכין נמצאו אחת אמה לדרום וכן האולם מן יותר אחת אמה לצפון
ל' וזהו לכאן ומחצה אמות וב' לכאן ומחצה אמות ב' הפתח רחב מחלל
כותל עובי נמצא ה' עובי התא וכותל פנוי מקום בלע"ז אשומיי"ל וגבול
אולם של הצפוני כותל ועובי הצפוני התא של צ"ה) הדרומי (צ"ל הצפוני
נמשך והוא חמש התא וכותל שש עוביו אולם שכותל זה כנגד זה כלים

לדרום: וכן האולם כותל עובי כנגד לתוך אחת אמה
שבדרום התא לגג השער שבצפון התא מגג
כותל עובי וכן חמש התא כותל עובי השער:
משוך צ"ה) (כצ"ל שתהא ומחצה אמות ושתי עשר הרי שני שמצד התא
כ"ה הרי אמות עשר הפתח וחלל ט"ו הרי לכאן וכן לכאן הפתח מחלל



ושני מבפנים האולם חלל של אמות י"ג כנגד הן השער רוחב מדת וכולן
התא פתח כ"ה: הרי מכאן וקנה מכאן קנה כתלים
היה שלא בצפון השער שאצל התא פתח כנגד מכוון בדרום השער שאצל
התאים שלשני אלא החוץ שבצד בכותל פתח האלה התאים ששת לכל
וכן שניהם שבין אויר שער אל פונים פתחים להם היו לשער הסמוכין
פונים שפתחיהם למדנו לשער לפנימה אליהמה ואל למטה אומר הוא
ספי של אילים של גובהן לשער:
לכל וכן אמה: ששים גבוהים האולם
לה היו ובדרום בצפון שאף סביב סביב שערים אולמי שבכל החצר אילי

בענין: שמפורש כמו הזה השער כתבנית עשויין שערים
לפי האיתון שער קרוי והוא הזה השער של גובהו
ביאה: של תרגום העזרה: באי לכל ויציאה כניסה משמש שהוא
שהוא השער אולם של גובהו עם
אמה נ' שהם שבענין השערים שאר ומגובה אמה, נ' השער מן לפנים
נ' גובהו החיצון משער (כלומר גובה הוא כאן האמור פני שעל למד אני
אולם של בסופו שאף אולם של הפנימי ששער האולם כל פני על אמה

סא"א): ז' בפסוק כבר שמפורש כמו שער הוא
זה אלא החוץ אל פתחים להם היו לא האלה התאים



פתחים ג' ההיכל שסביבות בתאים מדות במסכת מצינו וכן לזה פתוח
גביו שעל לתא וא' השמאל מן לתא וא' הימין מן לתא א' וא' א' לכל
תאים להם היו ולא זה אצל זה תאים ג' אלא היו שלא שבחצר ולתאים
השמאל מן לתא וא' הימין מן לתא א' פתחים ב' לאמצעי היו גביהם על
השער לצד ואחד לאמצעי פתוח א' פתחים ב' היו השער צד של ולחיצון
פתח למעל' שכתוב כמו לשער ומזה מזה השני כתף של החיצון לתא וכן
וסתומים החיצון לצד פתוחי' אטומים שקופים חלונות להם והיו פתח נגד
ומנחם המזרח, אל החוץ לצד ורחבים פנים לצד קצרים כלומר פנים לצד
קב) (תהלים הנשקפה זאת מי ו') (שיר כמו השקפה לשון שקופים פתר
לשון פתר כן גם המשקוף אל י"ב) (שמות וכן קדשו ממרום השקיף כי
של פתחיהם כתפות ואל השקפה:

השער אויר תוך אל פתחן שהיה ומזה מזה לשער הסמוכים תאים שני
לשער מדרום הדרומי התא ופתח לשער מצפון הצפוני התא פתח
חלונות בהם והיו האילים הם התא לפתח ומזה שמזה הפתחים וכתפות
אויר ואותו התאים בין מפסיק שהיה השער רוחב הפסק לאויר פתוחים
ומכאן שמכאן התאים בליטת אויר לבין שנכנס שמי לשער לפנימה קורא
של לאילמות חלונות היו וכן לשער: נכנס שהוא נראה
העזרה לצד בחומה ושער: שער כל
היה האיל בראש כותרות כותרתא ת"י מבפנים:
צורת מתורגמות הן דשלמה במשכנא כי לדקל דומה כותרות כמין עשוי
אני אומר רצפה בלע"ז, פלנקי"ץ בלע"ז: פומיל"ש דקלין
גזוזטרא והקיפוה בראשונ' היתה חלקה ששנינו כאותה סביב עלייה שהוא



בענין שאמור וממה בלע"ז קנברא"ש הלשכות היו העלייה אותה ועל
למדין אנו השערים גובה כנגד ותחתיהם השערים כתף אל והרצפה
גובה היא: עלייה הזאת שהרצפה
והיא החצר כל מסבבת היתה שלא העלייה מפסיק היה החצר שער

השערים: גובה כנגד ומזה מזה השער לכתפות
וזה בנו"ן הטעם מקום שבכל שבמקרא תחתונה מכל זו תיבה נשתנית
היא אחת רצפה אלא אחרת שתחת רצפה זו תחתונה שאין למדנו בתי"ו

כה"א תחתונה של וה"א השער גובה לעומת היה רצפה של ותחתיתה
יתירות: שהן חלאתה ושל עזרתה של וכה"א ביתה של

המפורש השער זה נשים: עזרת חלל
ישראל: עזרת עד למעלה:

שער כמדת אמה: מאה חללה רוחותיה לשתי
גובהו: בענין: מפורש כך הקדים

לגגו: התא מגג



שיכנס קודם המעלות לפני השער ואולם
לעזרת במעלות: עולה היה לאולם
עד התחתון מכוונין: החיצונ' ישראל:

נשים: עזרת חלל רחב הוא אמה מאה העליון

תנחומא רבי דרש החיצונה: לחצר
מבפנים וקצרות מבחוץ רחבות כהות חלונות כהה לשון יתירה זו ה"א
קצרות אורה להכניס העשויות חלונות שכל צריך אני לאורה לא לומר
על מעלותיו: כמו מבפני': ומרחיבות מבחוץ



חצר של מצוייר: דקל היה האיל ראש
עשוי היה הכותל בלע"ז: ארבו"ץ הפנימי:
למעלה (ס"א בפנים היו הללו ואולמות בעוביו נכנסי' אולמים אולמים
היה השער אולם שהרי הפנימי בחצר מבפני' היו התאים כי מהתאים
פונים והאולם התאים שהיו וא"א בענין שאמור כמו החיצונה אל בולט
השוה שהרי העולם לתוך נפתחים התאים פתחי להיות אחד למקום

אלא ביניהם חלק ולא והפנימים החיצונים השערים מדות כל העניין
וט"ו וכותליהם תאים וששה מבחוץ היו התאים (כי האולמות) בליטת
צ"ה) כצ"ל ואחת (לתשעים ואחת לשמוני' עולים השער רוחב של אמות
בענין שמפורש כמו מאה על מאה אלא אינו הפנימי החצר וכל אמה
הפנימי שער של אולמו סא"א):
היה מבחוץ אלא החיצונה שער של אולמות שהיו כמו פנים לצד היה לא



אמה: חמשים גבהו בולט:
אילים קרוי השער ואולם בלע"ז אשישפיאר"קאש

ישראל: בעזרת הצפוני שער אצל היתה כאן:
בפרשה יש השער: לצד השער אילי אל לשכה של

בלע"ז: מיינשלי"ש אילי' השער לכתפו' קורין פסוקים
את ירחצו בצפון: הנשחטת העולה
במזרחו הצפוני: הקרביים:
קדושתן החיצונה החצר תוך אל משוכין היו שהן ואע"פ במערבו ושתים



לחלל מחוצה האולם פתח עבר ואל כלפנים:
ישראל: עזרת צד) של (סא"א של פתח של חללו לתוך האולם

פתח במעלות ועולה השער לתוך כשנכנס
למערב: (וכן) למזרח הפתח לכתף שולחנות העזרה:

שולחנות: שנים האולם לפתח אשר

הדם את בהן שמקבלין והמזרקות הסכינין מניחין עליהם
בצפון: קדשים קדשי שם לשוחטים מוכנים שיהיו

בצפון המטבחים שבבית ננסין בעמודי קבועין ברזל של עונקליות
של אונקליות בפסחים ששנינו הוא הקדשים את בהם ולהפשיט לתלות
ת"י וכן ומפשיטין תולין שבהם ובכתלים בעמודים קבועין היו ברזל



העזרה חלל בתוך קבועים חד: פשך נפקין ועונקלין
השער אולם לחלל ומחוץ לגיו: בבית

בסופו: במקרא שמפורש כמו הפנימי חצר אויר לתוך
דרום: לצד פתחם משוררים: לוים לשכות

הקדים: שער כתף אל אחת לשכה
הבית משרתי צפון: לצד ופתחה
עזרת חלל המשוררים: הלוים הם כמדומה

וההיכל: האולם לפני ישראל



אולם איל כמו ההיכל: אולם
למערב, המזרח מן מדד סא"א) המזרח את (הרואה הפתח כתפות עובי
ורוחב שהעתק"תי כ"מו אחרי"ם בפירושי"ם מצאת"י הכות"ב (ואנ"י
הפתח חלל לתוך הצפוני האיל עובי הוא וגו' מפה אמות שלשה השער
שכך ע"פ ואף למערב האולם חלל לתוך הדרומי האיל עובי וכן למערב
שלש אלא אינו לבא שלעתיד עשרה אחת ואולם חמש אולם כותל שנינו
היה שני בית של ואף סא"א): וכו' שני בית שבאולם אלא
שני בית שבאולם אלא עשרה אחת ואולם חמש אולם כותל שנינו שכן כן
אמה עשרים הפתח רוחב שהיה ולדרום לצפון לפתח כתפות היו לא

מפה אמות וג' מפה אמות ג' השער ורוחב כתוב וכאן האולם כרוחב
סותמין אמות ג' הפתח כתפות לרוחב אלא פירוש"ו לצד"ד יוד"ע ואינ"י

מכאן: אמות וג' מכאן הפתח חלל
למערב: המזרח מן ההיכל: רחב כנגד
יעלו בהם אשר הדרך היה ובמעלות
רום שם היו מעלות וי"ב אמה כ"ב ולמזבח האולם בין ששנינו כמו אליו
שהיו ובועז יכין תחת אמה: חצי מעלה
שבין ההיכל כותל עובי הוא ראשון: במקדש
שהוא האולם רוחב למערב): (ממזרח לאולם ההיכל



האוהל רחב אחרי"ם בפירוש"ים היכל, של ובאורכו אולם של ברחבו
כ' רחבו שההיכל פתח: של אהלו

ה': ה' של ומפה מפה כתפותיו נמצא י' הפתח ורוחב אמה
הקדשים: לקודש ההיכל בין המפסקת המחיצה אל

טרקסין: לאמה שוה זה אין אמות שתים עוביו

פני על לגבהו: אלא לפרשו יכול איני
אפנדי"ץ מערבי: כותל היכל: של רחבו
כרחך ועל שש היה שני בית ושל חללו אמות ד' אחריו של התא בלע"ז
קדשי לבית מפסקת חומה היתה לא שני בבית שהרי לבא לעתיד זה בית

תא: על ותא תא אל תא הקדשים:



חמשה על חמשה בדרום וט"ו בצפון ט"ו ל"ח היו שני ובבית
ואומר תא, הוא יציע הוא צלע הוא במערב ושמונה גביהם על וחמשה
הרי אמה י"ב ארכו וא' א' שכל סדרן כך ובדרום שבצפון שהתאים אני
אמות ה' ורחב פ"ה הרי אמה ה' ה' של כתלים וה' תאים לחמש אמה ס'
א' ושבמערב לדרום וכן הכותל אורך של אמה צ' פירנסת המונח של
קדשי בית רחב כנגד אמה כ' גביהם על ואורכן גביהן על ושלישי א' ע"ג
פעמים ל"ג (ס"א בסידרא, עסרי חד וכת"י סדר בכל י"א הרי הקדשים
שני ובבית בסידור' עסרי חד ת"י וכן גביהן על עשר אחת ע"ג י"א ג"פ

לא): ותו תא, הוא עד וכו'
באות החיצונה התאים מחיצת שלצד ראשיהם היו היציעים עליות קורות
לתוך אשר בצדו לצלעות לבית אשר וזהו הפנימי בצדו בקיר ונוקבות

בלע"ז: פופרי"ש בחזקה קבועים הבית בקיר אחוזים להיות וזהו התאים
היו ההיכל קיר צד של ראשיהם
כמו התאים לתוך בולט ההיכל קיר שהיה כניסות על ונוקבות באות
היציע חוצה סביב לבית נתן מגרעות כי ו) א (מלכים שלמה בבנין שאמור
ההיכל כותל שהיה שש ועלייתה חללה רוחב באמה חמש התחתונה
שבע והשלישית רחבה אמה ו' התיכונה חלל לפיכך אמה מלמעלה כנוס
כנוס ההיכל כותל שהיה תיכונה של עלייה היתה והיא רחבה באמה
אחוזים יהיו ולא שאמר וזהו כמותן היו אלו ואף מלמעלה אמה לתוכה
נמוכי' הקורות ראשי כשאר ההיכל בקיר נוקבים היו לא הבית בקיר
בנקבי': הקורות ראשי ותוקעים הכותל שנוקבים גבוה בכותל הקבועים
שפירשתי כמו למעלה ומרחיבין הולכין היו והצלעות



אמה: האמצעית מן העליונה וכן אמה התחתונה מן רחבה האמצעית
בנין של בלע"ז וי"ץ שקורין מסיבה ומוסבה
כהולך לו דומה בהם והעולה בו עולות ומעלות עמוד כמין הוא אבנים
הוא שטיין שווינד"ל קרוי אשכנז ובלשון אבנים עמוד סביבות ומקיף
ובמסיבת' מתורגם הוא אף התיכונה אל יעלו ובלולי' שלמה בבנין שאמו'
העליון התא גג עד למעלה עולה מסיבה וכן למעל' למעל' ונסבה כמו
ומן לאמצעי התחתון מן עולה שהמסיבה והולך מפרש שהוא כמו

לצלעות: לעליון: האמצעי
ורחבה שאמרנו ע"כ

מכולן: רחבה העליונה למעלה הצלעות תוך בית רחב למעלה למעלה
לעיליתא ארעיתא מן סלקין במסיבתא וכן יונתן תרגם
דרך העליונה אל התחתונה מן מסיבה ע"י יעלו וכן מציעתא באורך
במסכת אבל שיעורו פירש לא התיכונה:

אמה: מאה רום על שנינו מדות
יסוד ריוח ת"י כקנה: מלא היה הצלעות יסוד
הארץ מן למעלה אבל אמות שש רחב היה הארץ בתוך הצלע מחיצת

אחריו: של במקרא בענין שמפורש כמו אמות חמש רחבו היה
הוא לחצר הסמוכה התאים מחיצת



כותל שאותו מדות במסכת שנינו וכן מערבית: מחיצת
הצפון במקצועות מונח היה פנוי ומקום חמש: הוא
מקום ולאותו הבית כל את מקיפין התאים שאין המזרח שאצל והדרום
ופתח בענין שאמור כמו מזרחיים שבמקצועות התאים פתחי היו פנוי
לצד ולא החצר לצד לא לתאים פתחים להם היה לא כי למונח הצלע
היה דרומית ובמזרחית צפונית מזרחית שבמקצוע לאותן אלא ההיכל
לו נכנסין פתח ובאותו המונח מקום לאותו פתוח רחבו בכותל הפתח
מדות במסכת שנינו שכן סביב וכן השלישי אל השני ומן השני לתא וממנו
וא' השמאל מן לתא וא' הימין מן לתא א' ואחד אחד לכל פתחים שלשה
מונח ואשר אחר לשון שביק ואתר מונח ואשר כן י"ת ואף גביו שעל לתא
היה פנוי מקום מונח בית לצד הצלעות מן פנים) צד (של אותן וכן כלומ'
שמפורש כמו התאים פתחי היו מקום ובאותו הבית ובין התאים בין מונח

ורחב אומר שהוא כמו אמות ה' היה ורחבו למונח הצלע ופתח בענין
לבית סמוכים התאים יהיו שלא לעיל כדפרישית אמות ה' המונח מקום

שביק: ואתר ת"י וכן אמות ה' והבית ביניהם יהיה ואויר כלל
סביב הזוית, בקרן הצלעות רוחב אויר נגד
מכאן כלומר אלא כמשמעו פנות בד' אינו המונח במקום שכתוב סביב

מזרחית: צפונית וזוית מזרחית דרומית זוית וצפון דרום ומכאן
בצפונה החיצונה בחצר היו לשכות
מחיצות רחב בין אמה כ' והפסק קומתה אצל הפנימית החצר של
שני בית בבנין כן הבית היה ולא היה שסביב התאים למחיצות הלשכות
החיצוני' התאים ופתח העתיד: בבנין אלא

שפרשתי: כמו זוית בקרן פנוי המונח למקום פתוחים
רחב המערבית לרוח הבנין כל רחב



הצפונים התאים עם והדרומיים הצפוניים הכתלים ועובי הבית
שני בבית היה וכן אמה ע' רחב ולדרום לצפון כתליהם ועובי והדרומים
אמה שבעים לדרום הצפון מן מערבי בקיר מדות במסכת שנינו וכן
קרוי הגבוה שהבית אני ואומר בצורתא, ת"י החשבון: ומונה
גזרה פתר ומנחם בנין קורא הוא אותם סביב אשר הנמוכין והתאים כן

מערבית: רוח לשכה: לשון
הצפוני התא החשבון, לך והא אמה, שבעים לדרום מצפון הבנין רוחב
התא בין הפנוי מקום וחמש עשר, ארבע הרי עשר, וכותליו ארבע,
התא בחלל נבלע היה הכתלים יסוד רוחב עשר, תשע הרי לבית,
מ"ה, הרי כ', רוחב וחללו כ"ה, הרי ששה, ההיכל וכותל הפנוי ובמקום
הכל סך הדרום, תאי של וי"ט נ"א, הרי ששה, דרומי ההיכל וכותל

אורך התאים: כותלי שבעים:
החליפות מבית חוץ והדרום הצפון אמה תשעים והמונח התאים בנין
שוה היה ולא ולדרום לצפון החוץ אל בולט שהיה לפי עמו נמנה שאינו
כמו אחריו משל יותר אמה ל' מלפניו רחב היה שהבית הבנין לשאר
והוא בדרום אמה וט"ו בצפון אמה ט"ו ההיכל על עודף האולם ששנינו
מן בנין אותו ואורך הסכינין את גונזין ששם החליפות בית נקרא היה
שכל ע' ברוחב אורך אמה תשעים נשארו אמות עשר למערב המזרח
מדות: ובמסכת בענין שמפורש כמו ומזה מזה ק' אורך היה הבית
בית משך עם הכל סך
המזרח מן ק' ברום ק' על ק' ההיכל מדות במסכת שנינו וכן החליפות
ואמה מ' וארכו שש ההיכל כותל י"א ורחבו חמש אולם כותל ק' למערב



התא וכותל שש והתא שש וכותל הקדשים קדשי בית אמה וכ' טרקסין
טרקסין מאמה חוץ כולם מדת מפורשת כך בענין למעלה ואף חמש
התא רוחב את ממעט הוא וכנגדן אמות שתים זה בענין בו שכתוב
וכותלו ארבע רחבו וכאן חמש וכותלו שש רחבו שבמשנה שהתא אמה
וכונס מצר הוא ולמעלה הקנה מלא הצלעות ומוסדות (כאן) שנאמר שש

אמות: חמש הצלע וקיר שנאמר אמה
אמה: מאה הכל סך לומר ראשו את מפרש המקרא סוף

שמאחריו והתא הגזרה
למעלה שפירשתי הוא אמה ק' הכל הכתלים ועובי בנין כמו הבנויה היא
ומן ההיכל מן מרחיב שהאולם אמה שלשים רחב לפניו עודף שהבית
מחלל רחב האולם שחלל ולא לדרום אמה וט"ו לצפון אמה ט"ו התאים

ומכאן: מכאן לאולם מחובר החליפות בית כי אלא ההיכל
חוזר עכשיו
אחריה על והיינו מצאתי, לצפון, שמדד כמו לדרום הבית אורך ומודד
ת"י מערב: כלפי עקיבו על ומדד שחזר אחורנית כלומר

הבית: שבזויות החליפות בית משך עם כלומר זויות
מחובר אלא ראשו כלפי מוסב אינו זה מקרא של סופו
הקדשים קדשי בית שהוא הפנימי וההיכל פירושו וכן אחריו של למקרא
הספים אלו לכל סביב סביב ואולמות למעל' המפורשין החצר אולמי וכן
בין ההיכל הוא לגזרה בין לשלשתן סביב והאתיקים האטומות והחלונות
לפתחיהן מזוזות הסיפים היו לשלשתן הקדשים קדשי לבית בין לאולמות
הם מה ידעתי ולא אתיקים היו ולשלשתן אטומות חלונות היו ולשלשתן



וקורין לחיזוק בחומה בולטין מרובעים עמודים כמין שהם אני ואומר
נגד ארז של נסר ת"י בלע"ז: פיליר"ש להם
(סא"א) בעץ חיפה הפתח עובי חלל בתוך הפתח מזוזות נגד הסף

הפתח: חלל צדי בשני ומזה מזה כלומר מצאתי:
ועולה כנגדו ארז נסרי כותל עשוי החומה מקרקעית
היו החלונות שאף מצאתי בו, מכוסות החלונות וגם החלונו' עד למעלה
(סא"א) הבי' אל אטומות וחלונות (כאן) שנאמר כענין מבפנים אטומות
ואין בזהב טוח הבית שכל זהב צפוי עליו טחין שהיו לפי מבפנים זה וכל

בגובה: אבנים: גבי על זהב לטוח יכולין
ההיכל: לצד כולו: עד הקדשים קדשי הבית כל
הקדשים קדשי בבית כותליו: בכל

במדה: עשויות גדולות נסרים מחופה ובהיכל:
ודקלים: כרובים מצוייר הארז ואותו

פונה וזה לכאן פונה זה אדם פני ואחד כפיר פני אחד
ופני מכאן לה הכפיר פני היה לכרוב כרוב בין התמורה כשהיתה לכאן
קדשי לבית בענין: שאמור כמו מכאן אדם



אני ההיכל: לקיר וכן הקדשי':
ומפתן צדדין משני מזוזות לה שהיו רבועה מזוזת שלמה בבנין שמעתי

מרובעות: היו שהמזוזות אומר ואני ממעל ומשקוף מתחת
במרכבה שראיתי כבוד כסא כמראה יקריה כחיזו חזויה ת"י

הקדשים: קדשי בבית ראיתי נוגה ואור כבר נהר על
בזמן שמכפר מזבח קורא השלחן ר"ל פתורא מדבחא לקבל ת"י
במקרא כתוב וארכו גגו (רגליו, שמעתי: כך כמזבח הזה
השלחן: גוף צו"ה) כצ"ל גגו הוא במקרא הכתוב וארכו ורגליו, והוא גגו



זה סוגרים פתח לכל מסגרותיו:
דרומית: במזוזת ואחד צפונית במזוזת אחד זה לעומת

ששנינו כמו דלתות זוגות שתי היו ההיכל לפתח
נפתחות החיצונות מבחוץ וב' מבפנים ב' לו היו דלתות ד' מדות במסכת
חמש רחבו והדלת אמה שש שהיה כותל של עוביו לכסות הפתח לתוך
עובי נמצא המזוזה מן לפנים אמה וכנוס הפתח רוחב חצי כשיעור
אותה מכסה היה לפנים בפתח החיצון וכשהדלת מגולה אמות ה' הכותל
היה הבית שכל הדלתות אחר לכסות הבית לתוך נפתחות והפנימיות
היו הפנימיות אף אומר יהודה רבי הדלתות מאחר חוץ בזהב טוח
ב' אלו לאחוריהן נקפלות היו איסטרמיטא וכמין הפתח בתוך עומדות
אמה וחצי מכאן מזוזה אמה וחצי ומחצה אמות ב' ואלו ומחצה אמות

וגו' דלתות מוסבות שתים לדלתות דלתות ושתים שנאמר מכאן מזוזה
ואלו הכותל עובי בתוך עומדות חיצונות בין פנימיות בין פירושו וזהו
החיצוניו' לצד נפתחות הפנימיות המזוזה מן לפנים אמה חצי כנוסות ואלו
נפתחות אמות חמש חמש של דלתות ב' וכיצד הפנימיות לצד וחיצוניות
היו חציין וכנגד היו חוליו' של הכותל עובי של רחב ה"א בתוך זו כנגד זו
עליהם שכותבין עץ של פנקסאות כמין אותן כשפותחין לאחוריהן נקפלות
אמות שתי על עמדו כשנקפלות נמצא זו אחורי זו שנקפלות ברזל בעט
הכותל: עובי של אמות חמש מכסות זו לעומת זו וכשנפתחו' ומחצ'
בתינו קורות לשון בלע"ז טרי"ף (ועב
אולם של לכותלו היכל של מכותלו קבועים היו ארז של כלונסות סא"א)
ובא הבית מכותל יוצא ועב וזהו מדות במסכת שנינו כך יבעט שלא כדי



הפתח: עברי לשתי מבחוץ: האולם פני אל
רז"ל ואמרו העובים ואת צלעות והראני
מרישות הן ומה המרישו' אלו והעובים המלטסין אלו הבית צלעות
עליהן להניח הכתלים בראש שנותנין ארזים מלטסין הן ומה קורות

הפנימי: החצר מן הקורות: ראשי
לצפון השער נגד הפנימי לחצר ושער למעלה שהוזכר הצפון בשער

אמה: מאה שהוא ישראל עזרת אורך באמצע נתון היה והוא
א"נ הראשונות מהלשכות אחת (אל
בצפון העומדות הלשכות הם בלע"ז קנברי"ץ הלשכות מקום אל סא"א)
הלשכות ובין למעלה שאמור כמו התאים מן אמה כ' המובדלו' הבית
לאויר ולא לשכות לאותן לכנס יוכל אדם ואין לבית סביב אמה כ' רחב
(החיצונה (הפנימי') החצר דרך אלא התאי' ובין שביניהם העשרים רחב
על מאה הפנימי שהחצר אמר שהרי בענין למטה שמפורש כמו כצ"ל)

אמה מאה לקדים הבית רחב על ואמר למזרח הבית לפני מרובע מאה
יוש"ה) כצ"ל (הפנימית החיצונה החצר רוחב את סותם הבית רוחב נמצא
הוצרך לכך לדרום ולא לצפון לא הלשכות מצידי לפנים ליכנס יכול ואינו

הצפונית: החיצונה החצר דרך הלשכות לאותן לבא
למערב המזרח מן הבית אורך של אמה מאה כל כנגד היו הלשכות אותן
אמה: מאה ההיכל פני על והנה הללו בלשכות בענין שאמור כמו
הלשכה פתח אל
עד רחב אמה חמשים כנגדו ורואה החיצונה לחצר לצפון פונה שהיא
מחזיקות הלשכות שהרי אמה מאה ואורך החיצונה חצר של צפוני הכותל
כמו אמה נ' לדרום הצפון מן ורחבו אמה מאה למערב המזרח מן
שאמור כמו רחב אמה מאה החיצונה החצר וחלל בענין למטה שאמו'
אויר חלל הלשכות לפני נמצא אמה מאה שער אל משער וימד למעלה

חמשים: ורוחב אמה מאה אורך



אשר אויר רוחב העשרים אצל הלשכות מקום סימן זה כל
רוחב הלשכות ובנין למעלה שאמור כמו לבית סביב סביב הפנימי לחצר
למעלה שאמרנו אמה: כ'

לה: סביב מוקפת (סביב) החצר היתה שעליה
רש"י שפי' כמו עמוד הוא אתיק אתיק, פני אל אתיק (תו') מהו, ידעתי לא
והלשכות עמודים שהם לשלשתם סביב והאתיקים טז) (לעיל נמי
עליונות אותם וקורא מהם שמדבר עצמם לשכות הני היינו העליונות
והכי האלה הלשכות ומתחת גבי שפירש"י כמו הר של בגובהו שהם לפי
היו מהם ב' הר של בגובהו שהם העליונות והלשכות הסדר על פי'
דרך שכן בהם ממעטים היו שהאתיקים לפי רווחות אינם כלומ' קצרות
החומה שלישי ב' עד עמודים לעשות בניינם מלאכת לחזק הבנאים
דקאמר והיינו קצרה אינה השלישית ולכך ומשפיעים כלים ואילך ומשם
ואין מלמטה כמו חיזוק צריך שאין לפי עמודי' להם ואין הנה משולשות כי
כשאר אינם אלו לשכות עמודי כלומר החצרות כעמודי עמודים להם
בעובי הני אבל לחיזוק החומה אצל מיושבים עמודים ששאר עמודי'

הבנין: מן אוכלים לכך ולפנים לחוץ בולטין החומה
מחזקים ולפנים לחוץ בולטים החומה בעובי שהם לפי דחיקן כתרגומו

כך הארץ לצד הלשכות:
שהיו משמע מתלתין ת"י (סא"א): גדול אשל בשם מצאתי
כן מוכיחין המקראות וגם מזו למעלה זו שלש משולשות לשכות אותן
לא ואני ומהתיכונות מהתחתונו' קצרות העליונות והלשכות אומר שהוא
הם מה אתיקים יוכלו כי מהו כלל הללו המקראות בשלשת להבין יכולתי
התחתונות מן אוכלות ואינם העליונות מן אוכלות והיאך אתיקים אותם
להם ואין הנה משולשות כי לדבר נותן שהוא וטעם התיכונות ומן
בכ"ל עו"זר ול"א ר"ב ל"א ל"י היה ל"א (ואנ"י בו, להבין ידעתי לא עמודים

השמי"ם): מ"ן שהראוני כמ"ו אל"א הזה הבני"ן
בעיני נראה
חמשים רחב הלשכות ומהן לדרום מצפון מאה רחב החיצונה שחלל לפי
רחב כל נמצא החצר רחב כל כאן הרי צפון לצד חמשים אויר ולפניהם
ואין כלום החליפות בית זוית לבין הלשכות בין אויר שאין סתום החצר
אמה כ' אויר כי והתאים הלשכות שבין הכ' לאויר בו ליכנס מבוא
החליפות בית שאחורי אמות ט"ו הוא והלשכות התאים בין המפסיק
לזויות החליפות זויות בין ה"א אויר נמצא וא"ת אמות חמש עליהם ונוסף
הבא החיצונה חצר ובין הפנימי חצר בין המפסיק כותל עובי הרי הלשכו'



לתוך זוית לאותו כלה וראשו ו"א עוביו שהרי סותמו למערב המזרח מן
מבוא אין לפיכך החליפות בית זוית אל הפנימית חצר של אורך מאה
כשהיה וכונס משפע היה אא"כ בחיצונה ולא בפנימית לא כ' אויר לאותו
בפנימית) החיצונה חצר בתוך (שופע החצרות שתי שבין חומה סוף מכלה
כותל שבין ה"א אויר לתוך ונכנס אדם כניסת כדי אמה החומה בעובי
כלה ושם אמות י' מערב לצד אויר באותו והולך הלשכה לכותל החליפות
רחב י"א מהלך שאמר וזהו כ' רחב אויר לתוך ונכנס החליפות בית משך
אחת אמה פתח דרך בו נכנס שהרי א' אמה ודרך הפנימי' אל לבא

לומר לו היה ולא רחב מהלך קורהו ולמה החומה בסוף וכינס ששיפע
שבנין לפי רוחב הוא החליפות בנין שלענין לפי אורך אמות י' מהלך
י"א: אלא אינו למערב המזרח ומן אמה ט"ו לדרום הצפון מן החליפות
פתח של פי' וזהו מצאתי, לצפון, הללו הלשכו' פתחי
מ"ב לרש"י שייך (זה פירשו וכאן הדבור קיצר שם למעלה הכתובה הצפון
מדעתו, וכתב שמעיה ר' פי' וזהו למעלה הדבור בגמר ב' פסוק

וגו': העליונות תוספות):
וממעטים אוכלים יאכלו כמו כלל: בהם הבנתי לא



הלשכות בין המפסיק הלשכות: באויר
לדרום: הצפון מן מזרח: צד של החיצונה והחצר

אמה: חמשים לדרום הצפון מן
הכפרת ובית וההיכל האולם כנגד למערב המזרח מן

בא אם יודע איני אמה: ק' והתאים
במזרח לשכות שהיו ללמד בא או מתחתיהם מחילות להם שהיה ללמד
הלשכות ומתחת לו קורא המזרח לצד ומשפע הולך שההר ולפי החצר
אל חצר של ובשפולו אומר הוא וכן בשפולו ואלו בגובהו שאלו האלה



החיצונה: מהחצר להנה בבואו מהקדים אשר המבוא
דרך הצפון אל וסובב החיצונה חצר של הקדים מן הבא
הלשכות לאותן לבא מבחוץ הפנימית חומות של מזרחית צפונית מקצוע
שהיא הפנימית חצר של מזרח כותל החצר גדר פני על מוצא שבצפון
לאותו סמוכות לשכות שבפנימית והבנין הגזרה כנגד לחיצונית מערבית
הללו לשכות לפני מצאתי: בחיצונה ועומדי' הכותל
הלשכות דרך כמראה אמה חמשים (החיצונה) בחצר אויר רחב דרך יש
של ארכן הצפון לשכות של למעלה: הכתובות הצפון בצד אשר

הצפון: לשכות כמוצא רחבן: וכן אלו
הצפון: לשכות של

מן מובדלות לשכות היו בדרו' שאף הקדים לשכות פתחי
רוחב הלשכות ובין למעלה שאמור כמו אמה עשרי' הדרומיים התאים
להם היה פתח סביב: סביב לבית מבית אמה כ'
דוכן ת"י הגינה הגדרת בפני היה והדרך דרך בראש הקדים ללשכות
נוגנים שהיו במעלות עשוי אבנים גדר בנין הגינה גדרת ולשון ליואי
הימים בדברי כדכתיב במזרח היה שהדוכן עליו: ושרים



וגו' לידותון להימן לאסף לכולם המשוררים והלוים ותשלם בפרשת
לאותן בבואם למזבח: מזרח עומדים

בבגדי קודש: שהן מהן לאכול: לשכות
שעליהם: קודש



העם אל יגעו לא כהונה בבגדי אבל ירצו אם העם בבגדי ליגע ויגשו
להם: מדרס החול ובגדי טהרה מעלות בהן שיש

שלשת מבחוץ: הבית הר היקף לכל
הקלירי שייסד וזהו אמה שש שהקנה אמה אלפים שלשת על אלפים
קצובה אמות אלפי שלשת קו ינטה דוד סוכות) של שני דיום (בקדושתא
הר שהיה הראשונה כמדה וששה שלשים והיא אמות אלפי שלשת על
שלשת על אלפי' שלשת חלוק אמה מאות ה' על אמה מאות ה' הבית

וששה שלשים שם ותמצא וערב שתי אמות מאות ה' של לרצועות אלפים
בקדושתא) (שם הפייט אמר כן ועל מאות חמש על מאות חמש של רבעים

הבית: להר מצאתי: מתכפלת, שהיתה כמו ל"ו
את ההר: כל המקפת החיל חומת זו וערב שתי
מדה כל גמר מצאתי שבחוץ, לחול שלפנים קודש בין העם
יורד הכבוד וראיתי הקדים לשער והכניסני חזר (סא"א):

לעזרה:



היו ומתוכן זה במקרא כתובין מראות תשע
לפיכך אחת מראה מתוך רואה שהיה רבינו ממשה חוץ הנביאים רואין
בסילוק) (שם הפייט שייסד וזהו ממש ורואה מאירה שלו איספקלריא

מחזות: בתשע המצוחצחות מחזות

ושם העיר פקודות קרבו שם שנאמר ט') (לעיל תיו והתוית בפרשת
לומר הוא כבוד עמי מתמלל מרכבה: דוגמת את פירש
והקול מדבר כבודו לבין בינו כלומר מתדבר כמו מדבר מעלה כלפי
הקברות) (לבית סמוכין בתיהם שהיו אלי: בא



בגו אותם קוברין שהיו ופעמים ובעתליהו בשלמה במלכים שמצינו כמו
מצאתי: ספי, את ספם בתתם ואמר מפורש שהוא כמו ביתם

לי שהבדלתי זנותם את ירחקו כרחם על וכליתי: ואכלה כמו

סביב: גדול גבול היקף
מואסם שאיני חסדי למו בהראותי
את מורה שאתה ידיך על ומדדו מצאתי: בעונם,



אשר מכל פניהם ויכבשו שיתביישו הבנין: חשבון תוכן
להם: לעשות עתיד שאני מה את אותם הודע אז עשו

רוחותיו: לארבע סדורים אחריו ועד מלפניו הוא היאך הבנין וגבול
ואילי' ותמורי' כרובים ולשכותיו: תאיו חשבון
ילמדו פורש: לא בתרא מצאתי: ואילמים,

היתה ראויה מצאתי, קץ, לעת לעשותם שידעו מפיך המדות ענייני
ובנס בזרוע לבא יהושע של ראשונה כביאה עזרא של שנייה ביאה
הגולה מן כשעלו להם ראוי היה מאז זה ובנין יעבור עד כדדרשינן
שלא מנת על הוגנת תשובתם הית' שלא החטא שגר' אלא עולם לגאולת
בנכריות: נכשלו בבבל אומרים ויש לעצמן ובנו כורש ברשות ויצאו לחטוא



בארבע אורך עשרה ארבע למטה שמפרש
שהיא ששה בת באמה רחב: עשרה
נמדד שלא היסוד אבל חמשה: בת באמה וטופח אמה
האמה היסוד והיא קביעות חיקויו לשון חיק ה' בת שהיא חול של באמה
במנחות שנינו וכן ששה בת אמה שהיא וטופח אמה ולא חול אמת
זה חמשה: בת באמה נמדדין והקרנות והסובב שהיסוד

הסובב: זה היסוד:

הרי רוח לכל זרת מדדו מאמצעיתו אחד זרת הקרנות אלו
הזהב מזבח גב נמדד היה זו ובאמה אמה: על אמה
צד) (דף ובמנחות בעירובין מפורש כך רבוע רחבו ואמה ארכו אמה
רחב ואמה אמה עלה בגובהה האמה חיק החשבון לפי יותר מפורש
וכנס ה' עלה ששנינו עלייתו אבל חמשה בת אמה הסובב כניסת כנסה
לרחבן בין הקרנות חמשה: בת באמה אינו אמה
מקרקע היסוד מן חמשה: בת באמה לגבהן בין



הראשון: מלבן גב עד הארץ:
על ל"ב של מלבן מביא שנינו ששם עולמים בבית כן היה ולא
מלבן כשהניח שתים: גובהו וכאן אמה וגובהו ל"ב
סביב לו כניסה נמצא שלשים על שלשים השני מלבן היה עליו השני
היסוד והוא אמה וכנס שתים עלה הרי היסוד והוא אמה רחב סביב
אבנים חלוקי המלבן את ממלא שהיה רצפה לשון מסמתא עזרה י"ת
רצפה: כמין הוא והרי למעלה ומחליקו ושופך וממחה וקוניא וסיד מזפת
מגג

גובה: אמות ארבע שעליו מלבן גג עד התחתון מלבן
קורא והתחתון סובב זהו אמה וכנס ארבעה עלה הסובב כניסת הוא

ארבע: גובהו והעליון שתי' אלא גובהו שאין לפי קטנה
אלא היה לא עולמים ובבית ולמעלה הסובב מן המזבח גג גובה הוא

אמין: ארבע ומדבח' הוא אף וי"ת שלש
וזהו וארבע עשרים על וארבע עשרים היה המערכה מקום
רוח לכל י"ב מודד הוא שמאמצעיתו בי"ב: י"ב
המזבח מדות במסכת שנינו וכן בזבחים מפורש כך כ"ד על כ"ד הרי
עלה ל' על ל' נמצא היסוד זה אמה וכנס אמה עלה ל"ב על ל"ב היה
אמה הקרנות מקום כ"ח על כ"ח נמצא הסובב זה אמה וכנס חמש
רגלי הלוך מקום ושש עשרים על ושש עשרים נמצא מזה ואמה מזה
המערכה: מקום כ"ד על כ"ד נמצא מזה ואמה מזה אמה הכהנים



הקרנות מקום עם המזבח גג
מאמצעיתו כאן האמורים וי"ד כ"ח על כ"ח הכהנים רגלי מקום ועם
י"ת רבעיה: ארבעת על שמפורש כמו מודד
מודד מאמצעיתו הקרנות: על פרשוהו ורבותינו וגדנפא

היסוד: כניסת זו אמה: על אמה נמצא
פונה בו העולה שיהא כדי בדרום היה בו שעולים וכבש
העולה בדרום הכבש נותן וכשאתה ימין דרך היו הפינות שכל למזרח
משבט אשר למזרח: פונה ימין דרך ופונה בו



שלמה בימי במקדש ראשון ששימש כ"ג שהיה לפי לוי:
מזבח: של שמו: על נקראו

בקדוש' להכניסו שבו חול מדרך אותו תקנח המזבח: גג
באתר ת"י ולהלן: מזה עליו לכפר ראוי להיותו
כלה שהבית מקום הבית במפקד ולשון קדוש במקום כלומ' לביתא דחזי

שעשו כדרך המלואים פר והוא איש ממנו נפקד לא לא) (מדבר כמו
מלואים במנחו' רבותינו דרשו וכן נאכל ולא פר אותו ונשרף במשכן

משה: בימי שהקריבו כדרך עזרא בימי הקריבו
פי על הם כך לבא לעתיד של ובמלואים במשכן היה לא זה

מלטהר: הדבור:



רצון: לשון לעולה:



מסכת מדות



וע"ש: תמיד מסכת בריש עוד שנויה רישא
ל' וכן שמעיה. הר"ר וכ"כ הלילה כל הר"ב פי'
המפרש דברי נראין ואין הבחירה. בית מהלכות בתרא בפרק הרמב"ם
בסוף עמ"ש ולילה: יום שומרים שיהו שכתב תמיד למסכת
מקום תמצא שם העץ. לשכת על מכילתין

אבטינס: בית לשכת זו לשכה
שבכ"ד הר"ב כתב
[י"ז]. כ"ו סי' בד"ה כדכתיב כו'. מקומות
במקומות שגם עוד. הר"ב כתב הפרק [ובסוף
משמרים. ג"כ הלוים היו הכהנים. ששמרו
החומה שכלה למקום אנגל"ש ע"ש]:
דף [ריש] דתמיד המפרש לשון חומה ומתחלת
הר"ב כתב כ"ז:

וגנבים, לסטים פחד מפני לא
שומרים, בלא יהא שלא לבית הוא וגדולה שכבוד אלא
כנגד שומרים, שהכהנים מקומות שלשה והני הלילה. כל מצותה זו ושמירה
משמרת שומרים וגו' קדמה המשכן לפני והחונים ג) (במדבר בתורה שכתוב מה

בשלשה משמרות לשלשה רמז למשמרת,
בניו ושני אהרן היו שבמשכן וכשם מקומות.
עולמים בבית אף מקומות, בשלשה שומרים
שתי כן:
ובית העזרה. שערי בצד בנויות היו עליות
ארקוול"ט כיפה, אלא עליה היתה לא המוקד
מסכת בריש מפורש כך בארץ, עשויה בלע"ז,

תמיד:
המקדש. לשמור צריכים היו מקומות שבכ"ד
הלוים למזרח כו), (א הימים בדברי כדכתיב

היו מהן שלשה משמרות, כ"ד כאן הרי לפרבר, שנים למסלה, ארבעה למערב לפרבר שנים, שנים ולאסופים ארבעה, ליום לנגבה ארבעה, ליום לצפונה ששה,
צדוק: בני הלוים והכהנים מד) (יחזקאל דכתיב לוים, קרויין נמי כהנים לוים, אלא אמר לא דקרא ואע"ג ללוים. ואחד ועשרים ברישא, כדאמרן לכהנים

תנא האי הבית: הר לחומת מבפנים פנותיו: ארבע על אחרים שומרים הבית: הר שערי חמשה על שומרים,
חמשה: על אלא משמר היה שלא מודה היו, שערים שבעה לקמן האומר לדברי ואפילו לעזרה. היו בלבד שערים חמשה סבר



ה'. על אלא משמר היה שלא מודה היו. שערים ז' לקמן האומר לדברי ואפי'
הר"ר בכאן ופירש כ"ז. דף דתמיד גמרא שימור. צריכי לא מינייהו דתרי
בפ"ב פי' עזרה ותיבת השערים: לשאר תכופין שהיו לפי שמעיה
היו לפיכך כו'. ישיבה שאין לפי הר"ב כתב מ"ו:

השומרים וכן העזרה. בפנות השומרים
ומבחוץ מבחוץ. שומרים העזרה. בשערי
מבחוץ: ואלו ואלו כלומר הרר"ש פי' דקתני
ובערוך בתרא ר"פ תנן והכי
ע"כ. הכפרת. בית נקרא הקדשים קדש בית
ששם שם ועל [י"א] כ"ה [א'] ד"ה בכתוב וכן
המרכבה: לתבנית בכרובים הכפרת
אישים אליכם כמו שר.
כ"ז דף סוף דתמיד המפרש ל' ח') (משלי אקרא

דיומא: פ"ק במ"ג הר"ב וכ"פ
לו והיה ומשמר משמר כל על ולילה לילה בכל
שם. דתמיד המפרש כ"כ הבית הר מפתחות
יוכיח ושמו הכהנים משמרות לאפוקי ור"ל
[שחבר הגבורים השלטי דברי צדקו ולפיכך
במה ממנטוב"ה] רופא אברהם הר"ר החכם
בפ"ה שכתב הר"ב דברי על ל"ו בפ' שהשיג
והלוים. כהנים להלקות הפקיע על דשקלים

לוקים: כהנים מצינו שלא
בית הלכות סוף הרמב"ם

הבחירה:
ר"פ שיתבאר מהטעם בדרום נכנס
חולדה שם שעל לומר יתכן זה ושמם דלקמן.
כ"ג ב' מלכים שז"ש ואפשר כן. נקראו הנביאה
בתוך היינו במשנה. בירושלים יושבת והיא
זו. ברוח הם ששנים משנה שהוא זה שער
שנאמר ואע"פ האחרות. ברוחות משא"כ
כולל ירושלים הבית בהר הן ואלו בירושלים

שהוא חשב פ"ג הגבורים ובשלטי טעם. לו ידעתי לא נ"ל: דלקמן. בר"פ כדתנן בדרום הבית הר תשמיש שרוב לפי שערים שני בכאן שהיו ומה הכל.
הירדן כפת על רש"י לשון הזכיר פ"ז ובפ' מ"ה] דמעשרות בפ"ב ששנינו [וכאותה הבית להר מחוץ ורדים של גן שם שהיה שאפשר הגן עבודת וענינו יון. לשון
לו דהולך והא מקומו. כאן אין לרש"י לו מודה אינו כפה שבפי' אע"פ כו'. כפה ההוא הורד נקרא בירושלים היתה ורדין גנת רש"י שכתב הקטורת. שבפטום
בערך הביאו בערוך וגם הרר"ש. כ"כ בדל"ת מ"ג: דתמיד בפ"ג דגמ' משמא כמ"ש בה. לן לית בעלמא בחושבנא ימין. דרך מקיף ואינו למערב. מדרום
[היינו יטידוך בטעמים כמו הצנע פי' טדי. וז"ל שכתבו התוס' פסקי ואשתמטתיה] אדם. שם שהוא כתב מ'. סי' יחזקאל בפי' [והרד"ק כלום פי' ולא בדל"ת טדי
שנקרא ניחא הראשון ולפי' ע"כ. גלותא. ריש קמי בהו רגילי ופיוטי טיידי הני כמו פיוט. לשון א"נ בצניעותיך שידברו וכו'] אדוקי כי המתחיל דיו"כ שחרית בפיוט
לא השני לפי' אבל ושבים. עוברים אין שם כי בו ירגישו שלא לצניעות ג"כ היה בו יוצא היה קרי שבעל פרקין בסוף לראב"י ואף כלום. משמש היה שלא לפי כן
כן מפרש והראב"ע מיוחד. ניגון מזמור לכל יש כי המזמורים. נגוני ללוים מלמדים שבה לשכה להם היתה שער באותו שהפייטנים [ואולי כן נקרא למה ידעתי
הניגון כפי מזמור לכל לימוד שצריך נמצא בהם. כיוצא וכל השמינית. על וכן מחלת. המתחיל הפיוט ניגון על שהוא מחלת על למנצח כמו מזמור התחלת לכל
ולכך כזה זקופות אבנים שני טרי שער וכתב בריש טרי שם ונכתב שני. בית בנין סדר כתוב ובסופו הראבי"ה. ספר לקנות מהשי"ת זכיתי והנה עליו. שמיוחד
בשלהי כדמפרש לראב"י יוצא היה קרי בעל אלא דלקמן]: פרק במ"ב עמ"ש ועוד זה. לפירושו הבינותי ולא עכ"ל. מוצב. פי' טרי נקרא
כתב דכלים: פי"ז במ"ט הר"ב בפי' עיין מ"ב: דלקמן בפ' ועיין הרר"ש. פרקין.
הדיוט. בכהן אף שכשרה אע"פ ליה תני מש"ה בכ"ג נעשה שלפעמים הר"ב פי' כ"ג נמי דתנן דפרה פ"ג במ"ח אבל הרמב"ם. וכ"כ וכו' היא ר"מ מתני' הר"ב
דשקלים: פ"ו ומ"ג ספ"ב לקמן עיין שם: ועמ"ש בכ"ה. שכשרה אע"פ בכ"ג נעשית היתה שבתמידית שם פי' והרמב"ם
כתב המזבח: ע"ג הדיוט של אש השער אותו דרך מביאים שהיו שמעתי כתב והראבי"ה וכו' עצים כו' שהיו שם על הר"ב פי'

לשומר אפשר היה ולא בלבד, דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לפי
השומרים וכן העזרה בפנות השומרים היו לפיכך הלילה, כל בעמידה לשמור
אקרא, ואסמכוה בישיבה, מותרין שיהיו כדי מבחוץ שומרים העזרה בשערי

העזרה: לחומת חוץ כלומר בר, כלפי לפרבר, שנים דכתיב
השומרים: כל על ממונה
היו שבהן

הבית: להר ויוצאים נכנסין
מערב שבצד הבית הר של שער

שמו: טדי צפון ושל שמו, קיפונוס
צוו הגולה מן כשעלו
על הבירה שושן צורת לצייר פרס מלכי להם
מלכות, מורא להם שיהיה כדי הבית, שערי

המזרח: בשער וציירוהו
אין דסבר היא מאיר ר' מתניתין
ואינה גדול. בכהן אלא נשרפת אדומה פרה
המסייעים הכהנים כל הלכה:

אותה: השורף לכהן וסועדים
שם ירושלים, של במזרחו שהוא הזיתים להר
על הפרה: את שורפין היו
מערכה של עצים שם דרך מכניסים שהיו שם

הדלק: שער נקרא המזבח על הדולקים
היו ששם גרסינן,

בדרום: ששחיטתן הבכורות מכניסים
והנה ב) (מז יחזקאל בספר כדכתיב
דרום והיינו הימנית, הכתף מן מפכים מים
יחזקאל וראה וימין. צפון כדכתיב ימין שקרוי
קודש מבית יוצאים מים שהיו בנבואה
וכשמגיעים חגבים כקרני דקים הקדשים
והיינו קטן, פך פי כמלוא נעשים זה לשער

מפכים: מים להם דקרי



אף ששחיטתן כלומר בדרום. ששחיטתן הבכורות מכניסים היו ששם הר"ב
קשיא ואכתי בצפון. ששחיטתן קדשים קדשי לאפוקי בעזרה מקום בכל בדרום
וי"ל לשם. להכניסם להם והיה בעזרה מקום בכל שחיטתן קלים קדשים כל לי
נתייחד ומש"ה לבעליהם. שהם קלים קדשים משא"כ הן לכהן מתנה דבכורות
הר"ב כתב לבכורות: שער
טעמא והיינו וכו'. יחזקאל בספר כדכתיב
יהיב ת"ק אבל דספ"ב. במשנה ראב"י דאמר
מ"ג. דשקלים ובפ"ו התם. אחרינא טעמא
נראה כו' וכן ראב"י בדברי לקמן דגרס ולמאי
הר"ב דפירש הא וכי מוסיף. אלא פליג דלא
הר"ב כתב ד': משנה בפ"ג
י': משנה פ"ג יומא. במסכת מפורש

וע"ש: ט' במשנה הר"ב כדכתב
ל'
הרמב"ם וז"ל וכו'. קטנים כחדרים הר"ב
המלכים בטירות שיש השינה בתי כדמות
מה והוא גדול בית בתוך קטן בית שהוא
וכבר לטרקלין הפתוחה כקיטונה שאמר
המלכות בית שהוא טרקלין פעמים בארנו
וקיטון דב"ב] פ"ו ד' משנה הר"ב בפי' [עיין
הקיץ. בזמן בו שישנים השינה בית מקום

ע"כ: קייטא. קיץ תרגום
עד הכותל מן יוצאות קורות ראשי הר"ב כתב
היו קורות ראשי כלומר קדש. שהוא המקום
המקום עד מגיעים והיו חול שהוא במקום
כמ"ש מזבח אצל עץ כל וגו' תטע דלא איסור משום הקדש. במקום ולא הקדש
בפרק עמ"ש ועוד ו'. משנה דלקמן בפרק ועיין דתמיד. פ"ק ג' במשנה הר"ב
דלקמן בפרק תמצא פספסים לשון ופי' כו'. שאול אבא בד"ה ד' משנה אחרון
לתמידין מבוקרים טלאים שם שהיו הר"ב כתב שם:
לחם לשכת היתה היא ה': משנה ב' פרק בערכין כדתנן
בפנים אפייתן כמ"ד אתיא מקודשת שהיתה ונמצאת לעזרה וסמוכה הפנים
רפ"ה עיין גרמו. בית הר"ב [ומ"ש ב'. במשנה ע"ש דמנחות י"א בפרק
ובמס' הר"ב כתב כו' חשמונאי בית גנזו בה דשקלים]:
קא ואחריה מערבית צפונית טלאים דלשכת התם דתנן דלמאי ודאי והא הרמב"ם. וכ"כ החותמות לשכת לה קורא [מ"ג] [פ"ג] תמיד ובמס' [מ"ג] [פ"ה] שקלים
מ"מ קשיא אבל טלאים ללשכת סמוכה מזרחית שבצפונית החותמות לשכת היא הרי התם וכדכתיבנא מבחוץ שמאל דרך מקיף כשאתה החותמות לשכת חשיב
בין לה מני קא והיאך מערבית ג"כ היא שהרי לטלאים. החותמות בין עומדת כרחינו ועל דהכא. הטבילה בית והיא המוקד. בית לשכת חשיב קא דאח"כ
שם שלחתי לא ומ"מ החותמות. לשכת ואחת המוקד בית לשכת ואחת איפכא במשנה גרסינן דהתם קמאי מלתא שפיר הלכך הפנים. לחם בית ללשכת החותמות
דשאר קאמר והתם כו'. חשמונאי בית גנזו שבאחת קאמר דהכא אהדדי. דרמו הספרים. כגי' ג"כ גרסי ט"ז דף דיומא בפ"ק שהתוס' לפי בספר. כן להגיה יד

ע"כ: דברים. ושלשה שנים שמשמשין כלים [וה"נ] לשכות איכא דטובא ותירצו המוקד. בית ולשכת החותמות לשכת הוו לשכותיה שתי

בשעת הכהנים להלביש היה ממונה יומא: במסכת מפורש
כהונה: בגדי ולשמור עבודה אחר ולהפשיטן עבודה

ומחציתה בבוקר מחציתה יום בכל מקריב גדול שכהן המנחה עושין היו בה
חביתין: נקראת תיעשה, בשמן מחבת על ו) (ויקרא בה שנאמר שם ועל בערב,

אחד כותלים שני
בולטין היו לשער, זה מצד ואחד זה מצד
הבית, הר לצד העזרה לחומת מחוץ ויוצאים
כותלים: שני אותן על למעלה בנויה ועלייה
הכתלים מן באחד
לפנים מקום דהיינו לחיל היוצא פתח היה
קרוי והוא לעזרה מחוץ הבית הר מחומת
קדשי מכניסים שם חיל:
על בצפון: ששחיטתן קדשים
שם להתחמם תמיד בה דולקים שמדורות שם
בית קרוי יחפים, שהולכים מפני הכהנים
היו פינותיו ולארבע היה, גדול ובית המוקד.
ואזיל: כדמפרש קטנות לשכות ארבע
הפתוחים קטנים כחדרים

טרקלין: דהיינו מלכים של גדול לבית
קצתו המוקד שבית
בחול: ומקצתו המקודשת העזרה בתוך בנוי
מן יוצאים קורות ראשי
לדעת כדי קודש, שהוא המקום עד הכותל
בקודש: קדשים ולאכול חול ואיזה קודש איזה
טלאים שם שהיו
מששה פוחתים אין כדתנן לתמידים, מבוקרים

עושים היו גרמו בית טלאים: בלשכת טלאים
ובמסכת זרה. לעבודה עליו שהקטירו שם: הפנים לחם

החותמות: לשכת לה קורא תמיד ובמסכת שקלים
(שאחר) במחילה והולך קרי שראה הכהן יורד היה לשכה באותה
הכהן בה שמתחמם מדורה ושם הטבילה, לבית המקדש בית שתחת] [צ"ל
לבית פתוחה והיא קרויה, היא המוקד ולשכת ונסתפג, ועלה שטבל לאחר
פתוח היה המוקד בית שבצפון הפתח הגדול: המוקד



לו. היו שערים דב' כיון תמיד מסכת ריש בגמרא
אביי אמר ומשני שומר חד אלא ודהתם דהכא פירקין ריש חשיב קא לא אמאי
שומר בחד להו סגי אהדדי] דסמיכי א"נ זה כנגד [זה קיימי הוו הדדי דגבי כיון
פריך לא ה' דמתני' הנצוץ דשער ואאכסדרה להכא. ודוי להכא [רואה] דוי

לחיל לה היה פתח אלא תנן לא דהתם מידי
שער: כמו שמירה וא"צ

בריש שנויה זו משנה
בארץ וע"ש: תמיד

הרר"ש: לשון עליו וטבלא
לפי
מפתחות צריכי' שהיו זו ממשנה הנראה
בלי דלתותיהן מנעולי והיו הדלתות לסגור
ערבי בל' הנקראים למנעולים דומים ספק
דטורנ"ו קאדינו"ש ובלע"ז אלול"ב אקפ"ל
אלא סוגרים. ואינם אצלנו אותם שעושים
הרמב"ם: נפתחים שבהם במפתחותיהם
הרר"ש: השוער. הכהן - הטבלא את [הגביה
לשון כך לו. וישן חזר עליה כסותו לוי בן
שהרי תימה דברי אלא בעיני אלו ואין הרר"ש
בעצמו הוא וגם מבחוץ אלא ישן לוי בן אין
השוער הכהן כו' הגביה בסמוך לעיל פי' הרי
לכל הגומר ההוא הכהן יהיה לא א"כ ולמה
הנראה כפי וגם מהנעילה ומסתעף הצריך
נעילת שנגמר מכיון ליכנס לוי בן יכול היה לא
מבפנים לוי בן עוד היה לא וגם השערים
להם שהיה שנאמר אא"כ בעצמה זו לסיבה
דוחק. זה וכל הצורך מפני לשם ליכנס מקום

צורך]: וללא נבואה וכדברי
וע"ש: שנויה שם זו גם

פ"ג ח' במשנה עיין
דתענית:

העזרה רוחב שכל
בתרא ר"פ כדתנן לדרום מצפון קל"ה הוא
הללו רוחות בשתי הבית מהר שהנותר ונמצא
המזרח מן העזרה אורך [וכל אמה שס"ה היא
קיימין אנן הפנימית שבעזרה קפ"ז] למערב
פ"ה הרמב"ם דברי הם וכן בכלל ע"נ ואין

הבית הר בכלל דע"נ ד' משנה דסוטה בפ"ג כתבתי וכבר הבחירה. בית מהל'
ותתן שס"ה כשתחלק שי"ג הוא הבית. מהר הנותר הרוחות שתי שבאלו נמצא
ותתן שי"ג וכשתחלוק קט"ו. לצפון ישאר וחמשים. מאתים לדרום משל דרך

השער בתוך קטן שער לעזרה: פתוח היה ושבדרומו לחיל,
דרך בוקר בכל נכנסים שהיו הגדול:
תנן והכי במקומן. כולן שיהיו שבעזרה שרת כלי כל על לחפש פשפש אותו
מבית ונכנס הפשפש את ופתח המפתח את נטל א] [פרק תמיד במסכת
באכסדרה הולכים אלו וכו' לעזרה המוקד
דרך באכסדרה הולכים ואלו המזרח דרך
שמגיעים עד והולכין בודקין היו המערב,
ואלו אלו הגיעו, חביתין, עושה למקום
שרת כלי כל כלומר שלום, הכל שלום אומרים
ויחפש, תרגום בשלום: במקומן הן
בית של בנין ובלש:
ארקוול"ט כיפה אלא עליה, היה לא המוקד

בארץ: עשויה בלע"ז
היו גזית אבני של סביב אצטבאות
בית לתוך הכותל מן ויוצאות בכותל משוקעות
אבנים גביהן ועל הקרקע, לצד המוקד
הכותל, מן נמי שיוצאות מהן קצרות אחרות

זו: על זו מעלות כעין והיו
אבות בתי לשבעה מתחלק היה המשמר
וזקני יומו, עובד אחד כל השבוע, ימות כמנין
אותן על שם ישנים היו יום אותו של אב בית
שמתחיל בחורים רובדים:

השומרים: היו והם לפרוח, זקנם שער
על שם לשכב רשאים היו שלא
חצרות ששומרי כדרך בארץ, אלא מטות גבי
וכסתות: כרים לשון עושים: המלכים
שערי לנעול

העזרה:
כמה לכהנים, טפלים שהלוים
הלכך וישרתוך. עליך וילוו יח) (במדבר שנאמר
היו עליות, שהיו הנצוץ ובבית אבטינס בבית
ובית למטה. ולוים למעלה שומרים הכהנים
היה הארץ, על כיפה אלא היתה שלא המוקד

מבחוץ: לוי ובן מבפנים כהן
שמחילה הבירה, תחת המהלכת במחילה
בירה, קרוי המקדש וכל המקדש. תחת היתה
אשר הבירה אל כט) א הימים (דברי כדכתיב
דרך אלא העזרה דרך מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני הכינותי.
מכאן במחילה נתקדשו: לא מחילות לן דקיימא המחילות,
לפי המוקד לבית חוזר ואינו יוצא, ומכאן:
בא תמיד, בריש כדתנן אלא יעקב, בן אליעזר כר' הלכה ואין יום. טבול שהוא
לפי הקלו, לזה לויה, מחנה דהיינו נשים לעזרת ליכנס אסור יום שטבול שאע"ג לו, והולך יוצא נפתחים שהשערים עד המוקד בבית הכהנים אחיו אצל לו וישב

בפנים: שנטמא
העזרה לחומת הבית הר מחומת שיש הרוחק כלומר, סביב: חומה מוקף
המערב: מן יותר והצפוני צפון, לצד ביניהן שיש הרוחק מן יותר מזרח מצד ביניהן שיש והרוחק מזרח. מצד ביניהן שיש הרוחק מן יותר דרום, לצד



שני וחמשים. מאתים לדרום רובו הנה למערב ק' ישאר למזרח רי"ג משל דרך
ק': המערב מן מיעוטו קט"ו. הצפון מן לו שלישי רי"ג. למזרח לו

הגבורים שלטי בעל פי' יפה
למשמשי ויושר באמת עשוים שהיו ובתים הרבה לשכות על שהוא שכתב
כי במשנה שנאמרו הלשכות על נוסף הבית
למנין עמד מספרו ובפכ"ה יספיקו לא אותן
לו לסיוע אומר ואני שלשים אותן ומנה וחשב
(במספר) י"ז] [מ' דיחזקאל בבנינא נמצא שכן
ועוד (שבחצונה). הרצפה אל לשכות שלשים
הראוי שמן לשכות [בט"ו] (בש"ל) נסתפק
הממונים מט"ו אחד לכל לשכה [שיהיה]
הבית. בהר ללון כשירצו דשקלים שברפ"ה
או השלשים הלשכות אלו תשמישי שעל ואמר
יצאה שגגה אבל כו'. בדרום שרובן אמרו מ"ה
הר שאמצע שם כשכתב בפ"ב השליט מלפני
גלוי שהיה המזבח מפני מסוכך היה לא הבית
אבל בעזרה. אלא מזבח אין והרי לשמים.
שלא מכוסה הבית הר שאין ודאי הכי בלאו
[כאותה האצטבאות ע"ג אלא מסוכך היה
בצדדים והן דפסחים] פ"ק ה' במשנה ששנינו
מן רובו שהיה וטעמא באמצע. לא סביב
אדם כל כניסת היתה ששם לפי יראה הדרום
ולפיכך ביחזקאל. ככתוב בנגב שהיא מהעיר
הראשון במקום התשמיש רוב שתהיה ראוי
מקיף שכן המזרח. מן לו שני נכנסים. שבו
הדרום מן רובו שכיונתי ה' [וברוך ימין דרך
וכו']: לפנים בד"ה דלקמן לראבי"ה
היה דלא תנן פ"ק ג' במשנה דהא לי. וקשיא הטדי. שער דרך מקיפין הימין מן שהן חולדה שערי דרך הנכנסין כגון הר"ב פי'
זה וכאן לכניסה שערים שני היו שבדרום אלא עוד ולא היציאה. וכאן הכניסה היתה שבדרום אלא הדרום שערי שמוש כמו שמושו עכשיו והרי כלום. משמש
כפי בפירושו הרמב"ם וז"ל ויציאה. כניסה משמשין היו שבדרום השערים ב' דאלו התם תנן דהא וע"ק השערים. בשני נכנסין יציאת משמש היה האחד השער
כלל יציאה כאן אין ומעתה ע"כ. מהשערים. שאר על הנכנס לכל תקיש וכן טדי. שער לצד אלא חולדה שער על הולך אינו שושן. משער הנכנס כשנכנס א"י
צדדין לכל מקיף היה שהסורג ונראה ג'] משנה דלעיל פרק שכתבתי [בספרו הראבי"ה כתב נקטיה: בעלמא לסימנא אלא טדי לשער
העיר. לצד שהוא הדרום מן היה תשמיש ורוב כלים מסכת בריש כדמפרש מחברו. מעלה בו יש ואחד אחד כל דהא החיל. וכן ולדרום. למערב. ולצפון. למזרח.
ותו בצפון. נמי היה דהחיל אלמא לחיל לו היה ופתח עד כו'. ניצוץ שער שבצפון דלעיל בפרק דקתני ותו רוחות. מבשאר טפי במזרח לעשותו צריך היה ולמה
שערים של ממש דכנגדן מ"ג] [פ"ו בשקלים ואמר שערים י"ג כנגד אומר חנן בן יוסי אבא תנן [פרקין] (מכילתין) ובסוף פרצות. הי"ג שכנגד השתחויות י"ג דהנך
הולך היה הסורג זה ולפי משתחוים. היו ממש שגדרום במקום דסורג י"ג ה"נ במקומן ממש כנגדן דההוא היכי וכי י"ג השתחויות (שכן) היו י"ג [שערים] במקום
ליכנס שיוכלו [עזרה] (מזרח) שערי י"ג כנגד בסורג. פרצים י"ג ופרצו יון בני ובאו ושמירה חיזוק ומשום מזרח לצד אלא ופרוץ פתוח היה ולא הקיפו. סביב סביב
לא פרצות י"ג כנגד השתחויות די"ג מ"ד אלא כן. אינו פ"ו ובשקלים דס"פ. הר"ב ובפירוש עכ"ל. כו'. וגדרום חשמונאי בית חזרו ושוב בהרוחה. לעזרה צד בכל
הבחירה בית מהלכות בפ"ה הכ"מ כתב בירושלמי: אחרת גירסא דלהראבי"ה וצ"ל בירושלמי. שם להדיא הוא וכן שערים. ז' רק שהיו ס"ל
ואני ע"כ. מהני דלא [ישב] ולבסוף מוקף דהוי מהני לא הבית הר דהיקף מחיצה. כל כדין טפחים י' גבוה היה ולזה שבת לטלטול נעשה שהסורג הרא"ש בשם
פסחיהם טלטלו היאך מהני לא הבית הר דהיקף איתא ואי בחיל שניה הבית בהר לה וישבה פסחם] [עם הראשונה כת יצתה תנן דפסחים בספ"ה דהא תמה
גזרו. לא במקדש ושבות דשבת. ברפי"א כמ"ש גמור. רה"י הוא מחיצות בד' מוקף שהוא מה כל התורה שמן לפי דבר שום צריך היה לא דלטלטול נ"ל ולכן לשם
לשכות כמה עם העזרה הימנו שלפנים וכ"ש מעיקרא. לדירה הוקף יקרא לא למה המקדש שומרי שם לשמור מקום הבית מהר לפנים שם שהיה כיון ועוד
כן. מפני הזה הבנין שיהיה נ"ל שאין אלא דבפסחים. לכת כת בין לחוץ שהוא לומר. אפשר היה הסורג בנין בטעם ואמנם הקדש. עבודת עובדי ולוים לכהנים
צריכין היו טעם לאיזו כי הנראה. מן אינו זה לכתחלה כן בשביל בנין לעשות אבל וחלוקות. ההבדלות אלו בין מתחלקים היו הכי. בלאו הבנין הוה כי דבשלמא
כוכבים העובדי בין והבדל מקום לתת שהוא נ"ב סי' הבית צורת בספר בס"ד כבר שכתבתי מה הוא הסורג. של הבנין בזה שנ"ל מה אבל לכת. כת בין הבדל

שערי דרך הנכנסים כגון
מה אותו נשאלין הטדי: שער דרך מקיפין הימין, מן שהן חולדה
וכו': ינחמך הזה בבית השוכן לו אומרים אבל, שאני ואמר לשמאל, להקיף לך
כאלו נראה כן, לו אומרים הן אם

כהלכה: שלא ונידוהו הדין עוותו חבריו
דהשתא
תשובה. וצריך כדין שלא עשה שהוא משמע
הר מחומת יוסי: כר' והלכה
נקבים נקבים העשויה מחיצה הבית:
מדפי עשויה והיא בחבלים, מסורגת כמטה
זו על זו אותן שמרכיבין וקצרים ארוכים עץ

באלכסון:
פרצה כל כנגד כשמגיע
יון: מלכות אבדן על ומודה משתחוה ופרצה,
עשר פנוי מקום היה סורג מאותו

חיל: נקרא והוא אמות,
לעזרת משם לעלות כדי
גבוהה מהן מעלה כל נשים:
הראשונה המעלה וכן אמה. חצי מחברתה
משך אמה: חצי הקרקע מן גבוהה
הרגל, דריסת מקום דהיינו המעלה, רוחב
המעלות מן חוץ אמה: חצי
כדתנן כן, כולם היו שלא ולמזבח האולם שבין
דתנן ג': בפרק
אמה ארבעים גבהו פרקין באידך לקמן
אבן עשרים: ורחבו



החיל [מ"ח] דכלים בפ"ק ששנינו כאותה ישראל ובין ה' בבית להתפלל הנכנסין
הקשיתי זו וממשנה לשם. נכנסין מת וטמא כוכבים עובדי שאין ממנו מקודש
החיצונה העזרה וז"ל כ' ליחזקאל שבפירושו אברבנאל הר"י על לשאול
אותו ושבנו נשים עזרת היה שני שבבית ז"ל חכמים אמרו הראשונה.

חכמי בפירושי אני וראיתי גזוזטראות
מיוחדת הראשונה העזרה שהיתה הנוצרים
שלמה וכמ"ש ה'. בבית להתפלל לנכרים
דבריהם ונראין וגו'. הנכרי אל וגם בתפלתו.
הנביאים ייעדו לבא לעתיד הנה כי לדעתי
אלהי בית ואל ה' הר אל רבים עמים שילכו
שייוחד ראוי היה ולכן תורתו לקבל יעקב
מרוחק ויותר חיצוני מיוחד מקום אליהם
עלייה תהיה עזרה אותה שעל ואולי מהקודש
ותהיינה כדבריהם לנשים גזוזטרא מוקפת
מלמטה בעזרה והנכרים מלמעלה רואות
דכלים. מתני' שכח ולא זכר ואילו עכ"ל. וכו'
היה ההוא המיוחד שהמקום כותב היה לא
מלכנס. נמנעים היו בחיל אף שהרי בע"נ
הדברים נאמרו תקיפה שידם שבשעה ולומר
מי תקיפה ידם שאם פנים בשום א"א זה הללו

שהוא מיוחד מקום להם שהיה עצמם הנוצרים חכמי דברי שמשמעות ועוד יעבורו. בל וחוק גבול ומקום יד להם לשום עמים גבולות יציב ומי בהם יעצור
החיל עד הבית בהר אלא אמרו לא הנוצרים חכמי שאף העיקר אלא נראה. אינו זה גם תקיפה. כשידם ביניהם נעשה דבר שפשר ולומר ישראל. מדעת
רשאים כוכבים עובדי היו לא הנאמנה. העדות שהיא משנתינו לדעת כך ובין כך ובין בלבד. מושאל שם הוא עזרה שקראו וזה להם. מיוחד היה ההוא שהמקום
מבוא אותם להבדיל ונעשה הואיל פרצות בו פרצו היונים כן שבשביל טעם טוב תת הוספתי הנזכר שבספר ובמהדורות הסורג. נעשה ולפיכך בחיל ליכנס
על אין עכ"ז להלן. עוד שאוכיח וכמו והצדק האמת שזה ואע"פ טוב. כי לה' להודות השתחויה גדר כל על תקנו לגדרם וזכו ישראל כשחזרו ולכך פנימי. יותר
בקינות אומר הוא ועליו אמות י' גובהו החיל הסורג מן לפנים וז"ל כתב ב"ה מהל' שבפ"ה הרמב"ם דעת על ויושר באמת סמוכים דבריו כי להתלונן הרא"ש
אין ומעתה ע"כ. הבית. [הר] לחומת מבית העזרה כל שסובבת חומה הוא חיל ה' משנה דלעיל בפ' בפירושו ג"כ כך וכתב עזרה. חומת זו וחומה חיל ויאבל
ושם הסורג היה החיל מן שחוצה לפי שפיר. עכשיו מתישב הבית להר הראשונה כת יצתה היאך דפסחים מההיא לשאול שהקשיתי שמה כלל הרא"ש על תלונה
אבל עירובין. בסוף וכמ"ש התירו שלא שבות בכמה שמצינו במקדש שבות אין והלא הטלטול מצד הסורג לתקון צריך מה תמיה אין וגם והסורג. החיל בין ישבו
שהוא הכ"מ וכתב וחומה חיל ויאבל בקינות נאמר שעליה דאמר והא בסורג. שאמרו כמו גבוה. בחיל אמרה לא שמשנתינו לפי תלונתינו עצמו הרמב"ם על
שראשה כלומר משכחת היכי החומה עובי פ"ו דף התם איתא דהכי גמורה סתירה שמשם זו אף אלא לדבריו ראיה שאינה זו שלא אני אומר צולין. כיצד מפ'
שורא ובר שורא חנינא ר' תימא ואי אחא ר' ואמר וחומה חיל ויאבל דכתיב שורא בבר לה משכחת ומשני כמוה. מוקדשת ותהא העזרה לקרקע שוה תהא
העזרה שקרקע העזרה גובה לקרקע ושוה נמוכה והיא גדולה חומה מן לפנים קטנה חומה שורא בר פירש"י וכן העזרה לקרקע סמוך הוא דחיל קמן הא
לחומת מבפנים הוא שבכתוב שהחיל למדנו מ"מ הגדולה] לחומה [ויזיק ממנה העפר יפול שלא הקרקע לחזוק לדעתי זה והיה ע"כ. במעלות. ועולה וגבוה הולך
נראה ב"ה מה' ברפ"ו ועוד העזרה. לחומת חוצה שהחיל שבפירושו. לשונו שבמשמע הרמב"ם דעת שזו לומר ואין העזרה. לקרקעית יותר סמוכה העזרה
הנמוכה שהחומה אלא שכתבתי. הגמ' כפי אינו וזה שלפניו. נמוכה חומה ע"ש כן נקרא שלדבריו אלא חיל. ונקרא לעזרה חוצה יש שמקום שסובר מדבריו ג"כ
סמוך עכ"פ עשויה היא מ"מ החומה. מזו לפנים העזרה ושחומת העזרה. לחומת חוצה שהיא לומר ג"כ שאפשר ואע"פ היא. העזרה מחומת לפנים שבכתוב
מהר אותו הבדיל הסורג אבל כלל. חומה אינה שהחיל הר"ב דברי יותר נראין לכן פ"ד. ז' במשנה ועיין כמ"ש. ולחזוק לה שוה בקרקעיתה ממש דהיינו מאד לה
שהיתה חומה על נאמר דקינות שבכתוב וחיל בלבד. לעזרה הסורג שבין למקום אלא החיל שם שאין לפי בסורג. דתנן כמו גובה שום בו תנן דלא והיינו הבית.

פירקין: בסוף עיין הגדולה: החומה ותפול עפרורית ממנה תפול שלא הקרקע להחזיק העזרה לקרקע מאד סמוכה
אומר הוא וכן הרגל. זה ושלח כדתניא שלחה [ולשון ט"ז דף דיומא פ"ק רש"י ולדרום לצפון ההר רוחב בכל וארכה המעלה. רוחב משך הר"ב פירש
אותו שקורין אהלות במסכת תראה ועוד [להקל] השם בזה משתמשת והמשנה משקוף לשון הר"ב כתב דב"ק]: ברפ"ק הר"ב שהביאה הרגל משלחי
אבנים שתי שם וצ"ע: משקוף תנן אלו זולת אבל אחר. פי' והרמב"ם הר"ב מפרש ששם פ"ח ב' ומשנה ספ"ק וע"ש הרמב"ם משקוף. ולא שקוף תמיד
מזוזה [וחצי מכאן מזוזה וחצי התחתון מפתן חקוק ובאחד מכאן. מזוזה חצי וחקק מכאן מזוזה חצי וחקק העליון משקוף הפתח חצי חקוק בא' זו. גב על זו מוטות
ע"כ: [בית] ובמקום [אלף] במקום מונח השער ציר והיה זה כגון זו ע"ג זו מוטות אבנים וב' פי' והרמב"ם הרר"ש. כ"כ לשונו ידעתי לא מוטות. כזה]. מכאן
העזרה שערי אפילו וכתב ב"ה מהל' בספ"א הרמב"ם שדקדק וזה זהב. של לעשות יכלו לא עשירים היו לא הגולה מן שכשעלו לפי
שנבאר כמו הזהב כתבנית ואמרו הצהוב שער רחמנא שאמר מה בספרא בארו וכבר מזהיב כמו הר"ב פירש ידם: מצאה אם זהב אותן מצפין
מקרקע יותר אמות [כ"ב] (שתי) גבוה ההיכל פתח שקרקע עד ומגביה הולך שההר לפי הר"ב כתב הרמב"ם: בנגעים.
פלגא איכא הא רבנן אמרת [דאי ומחצה אמות ב' ישראל עזרת על גבוה היתה כהנים שעזרת זה בפרק שאמר דראב"י אליבא זו ומסכתא הבית. הר רגלי
החיל מן עולה אח"כ החיל אל שמגיע עד ישרה בקרקע הולך הבית מהר שושן בשער אדם וכשנכנס ט"ז] דף דיומא גמ' בגויה. פתחא ליה דמתחזי דאמתא

משקוף: לשון ושקופות עליו. שוקף שהדלת המזוזות שתי על מונחת
ע"א]: לח [דף ג' פרק ביומא שמפורש כמו

זהב: של לעשותו הוצרכו לא לפיכך לזהב דומה שמראיתן מזהיבות, כמו
עד הרבה, הבית: הר בניני בכל
אמה, עשרים גובהן שבהן הפתחים כל שהיו

הפתחים: שעל ממה לבד
הבית: הר לרגלי התחתון הוא

פני על אשר הזיתים הר הוא
ומתכוין למערב הכהן ופני מקדם, ירושלים
השערים דרך הכותל ראש גובה מעל ורואה
מזה כשהוא היכל, של פתחו את ממנו שלפנים
פני נוכח אל והזה יט) (במדבר כדכתיב בדם,
אע"פ גבוה, הכותל היה ואם מועד. אוהל
שער זה, כנגד זה כולם מכוונות שהשערים
ושער נשים, עזרת שער כנגד הבית הר
הגדולה, העזרה שער כנגד נשים עזרת
לא ההיכל, פתח כנגד הגדולה העזרה ושער
דרך ההיכל פתח את לראות יכול היה



[בשש] הבית הר מקרקע גבוהה ע"נ ותהיה לע"נ שמגיע עד מעלות בי"ב
אח"כ אמה. חצי גבוה במקדש שהיתה מעלה שכל הקדמנו שכבר לפי אמות
בפ' שיזכור כמו מעלות בט"ו לע"י מסופה ועולה ישרה שהיא כולה ע"נ הולך
עזרת אל מע"י עולה אח"כ ומחצה. אמות ז' מע"נ גבוהה ע"י ולפיכך זה.
מעלות וג' אמה שגבהו בדוכן הכהנים
כהנים עזרת על הולך אח"כ לדוכן. למעלה
בקרקע והמזבח האולם ובין והמזבח כולה
האולם. אל מעלות י"ב הולך אח"כ אחד ישר
וההיכל והאולם זו. ממסכת בפ"ג שיזכור כמו
ההיכל יהיה ולפיכך ישר. אחד בקרקע
ויעלה אמות בשש כהנים מעזרת למעלה
למעלה ההיכל שקרקע הגבוהים. מכל בידינו
אמה. כ"ב שושן שער שבו בית הר מקרקע
כמו הרוב על אמה כ' שושן שער של וגבהו
לפיכך פתח. כל של גובה שזה שהקדמנו.
השער ומביט המשחה בהר עומד כשהכהן
השמינית המעלה אל עיניו ראות יגיע שושן.
מן ההיכל את רואה ואינו האולם. ממעלות
התחתון שהמשקוף לפי פנים בשום הפתח
שתי העליון שושן שער ממשקוף למעלה
של הכותל שיהא צריך ולפיכך לנוכח. אמות
ההיכל שיראה כדי נמוך שושן שער של מעלה
דרך אמה מכ' נמוך שהוא ואמרו לו. ממעל
יותר ההיכל משער הנראה שיהא כדי משל.
פחות. כותל של גובהו היה ואם אמות מב'
וזה ספק בלי יותר ההיכל מפתח הנראה יהא

הרמב"ם: מבואר. ענין
כנגד תנן ט' משנה פ"ג פרה ובמסכת
בס"ד: בזה אכתוב ושם קדשים. קדשי בית
ואע"פ שבפנים. במקצעותיה פירוש פירקין: דריש הבית הר אמדת ליה וסמיך אמה פי'
הד' אלו הושמו ושם לפ"ק. אשמ"ח שנת בוינציא שנית נדפסה שני בית צורת על אחת תמונה שראיתי מפני כן לכתוב הוצרכתי הוא. שכך מבואר עצמו שהלשון

בסמוך: ועיין ע"א. סי' הבית צורת בספר בזה הארכתי וכבר יחזקאל. בספר מוכח וכן כך. ואינו זו לעזרה שמבחוץ המקצעות בד' קטורות חצרות
שלמים העם זבח את בתוכו לבשל כדי הרר"ש: רוחב. ושלשים אורך ארבעים היו יחזקאל של אבל היו. מרובעות אם יודע ואיני
שנמצא העצים מסירים הר"ב פי' העם: זבח את הבית משרתי שם יבשלו אשר המבשלים בית אלה [מ"ו] ביחזקאל וכ"כ הרר"ש. נזיר. ואיל התודה

הרמב"ם: בדרך. שהושלכו האבנים הרמת על דשביעית] פ"ב ג' [במשנה מסקלין שאמרו כמו תולעת בהן
בעל אין דלמא או דמי מום כבעל דפסול כיון מום בעל משום עליו שילקה מהו הקדישו רבא בעי פ"ה דף פ"ט ובמנחות הכתוב מן סמך לו ראיתי לא
לטהרתן בשמיני טובלים המצורעים ששם הר"ב כתב וכשר: גוררו יבש אבל לח. אלא שנו לא שמואל אמר שם עוד תיקו. בבהמה. אלא מום
טבילה אותה אבל לשם. נכנס יום טבול שאין דכלים בפ"ק כדתנן בע"נ. ליכנס רשאי טבל ומבערב והואיל מבערב. שטבל אע"פ בפנים. ידו להכניס כשבא
התמונה שבעל ואולי נתקדשה. לא זו שלשכה הרר"ש כתב ובחנם שם. הר"ב כדפי' ישראל בעזרת ההיא דיומא פ"ג ג' במשנה כדתנן לעזרה הנכנס כל שטעון
המצורע רשאי ע"נ קדושת להם שיש שאע"פ כלל. צורך מבלי והוא ע"נ. קדושת להם יהיה שלא כדי מבחוץ. חצרות הד' אלו כל העמיד כן מפני לעיל שהזכרתיו
שאין הימנו מקודשת ע"נ תנן דכלים ובפ"ק כו'. טבול דלא אי בד"ה ל' דף דיומא בפ"ג בהדיא התוס' וכ"כ שמש. הערב לו והיה טבל. שמערב כיון שם. ליכנס
מכלל הר"ב כתב ע"כ: מקצעותיה. שבארבע לשכות מארבע אחת והיא בע"נ. עומדת [היתה] (הקפה) מצורעים ולשכת לשם. נכנס יום טבול
ט"ז דף פ"ק ביומא בגמ' מוכח והכי הר"ב ומ"ש ד'. משנה שם כמ"ש דזבחים בפ"ז קנים דסוף אמתני' בגמ' דייקינן דיוקא האי וכי לה קאמר ראב"י כולה דרישא

(שתי) גבוה ההיכל פתח שקרקע עד ועולה ומגביה הולך שההר לפי הפתחים,
גבוהה ההיכל שאסקופת ונמצא הבית, הר רגלי מקרקע יותר אמות] [כ"ב
אלא גבוה הבית הר פתח היה לא שהרי אמות [שתי] הבית הר פתח ממשקוף
חללו לראות יכול הפרה את השוחט הכהן שאין ונמצא לעיל, כדתנן עשרים

פתח: אותו דרך ההיכל פתח של
הצפון מן למערב: המזרח מן

לדרום:
יט), (בראשית הארץ קיטור עלה והנה מלשון
תקרה: להן שאין לפי עשן, מעלת כלמר
באש לשרפן
דכתיב השלמים, בה שמבשלים היורה שתחת
זבח תחת אשר האש על ונתן ו) (במדבר

העצים מסירין השלמים:
פסולים שהן לפי תולעת, בהן שנמצא
ששם למערכה:
כשבא לטהרתן בשמיני טובלים המצורעים
שטבל ואע"פ בהונות למתן בפנים ידו להכניס

מבערב:
מכלל
לה, קאמר יעקב בן אליעזר ר' כולה דרישא
מתניתין דסתם דיומא בגמרא מוכח והכי

היא: יעקב בן אליעזר ר' דמדות



הרמב"ם בשם הר"ב כתב דמכילתין: בתרא דפ' במ"ב ועמ"ש
שהרי סביב. לה היה שמעקה לומר וצריך מחיצה. מוקפת היתה שלא פרוצה
דסוכה בתרא פרק במ"ב שכתבתי ולפירש"י הבית. מהר אמות ו' היתה גבוה
לדרום מצפון פי' ע"ש: טפי. ניחא

רש"י כמ"ש אורך. קרוי יתירה מדה וכל
קדושת ומה יחזקאל. ובספר מלכים בספר
יתירה כהנים של וכן נשים. משל יתירה ע"י

דכלים: פ"ק במ"ח תנן ישראל משל
מצאתי ישראל עזרת ראבי"ה כתב
הוא דבר דשם נראה וכן בסגו"ל] [העי"ן נקוד
בירושלמי השחר תפלת דבפרק עזרה לשון
לעולם באה עזרה שמשם עזרה מפרש
וגו': מקדש עזרך ישלח כ') (תהלים שנאמר
פס כשיעור אלא היו שלא אפשר
ששנינו כאותו פספסים נקראת לכך יד.
שהם הר"ב [ומ"ש מ"ז. פי"א נגעים במסכת
איסור אין א"כ כו' בולטות קורות ראשי
קורות הראשי והיו ישראל בעזרת עץ נטיעת
עזרת מקום עד מגיעות ישראל בעזרת
בבית מ"ו דלעיל דפרק וכההיא כהנים
שהבאתים הראב"ד לדברי ומסתייע המוקד.
כפי כו' שאול אבא בד"ה במ"ד אחרון בפרק
שיש כתבתי שם אבל לשונם בתחלת המובן
במ"ב מפורש בדבריהם]: סתירה
לדוכן בהן שעולין הר"ב [ומ"ש דכלים. פ"ז

הרר"ש]: העם את לברך
האחרון: בפרק מפורש

וע"ש: דשקלים פ"ו במ"ג כבר נשנה הכל
הוא ועליון הראבי"ה כתב - העליון [שער
בפ' אבל ויורד. משופע ההר היה כי להר
העליון דשער משמע בירושלמי מעברין כיצד
העליון שער ושנקרא המזרח שער הוא
ועזרת והחיל ישראל מעזרת למעלה שהוא
לישבו. יכול ואיני ע"כ. יתירה ומעלה הנשים
מעזרת בקדושה למעלה שהוא לפרש ויש
דמסיים והיינו כלים. ריש כדאיתא וחיל. נשים
כנגד מכוון שהיה ונראה יתירה. ומעלה

כתב דהכא: הך ואינו דמסיק טעם מאותו שבמזרח לשער מושאל שם דירושלמי והא בדרום דהכא העליון שער דודאי ול"נ עכ"ל. המזבח
שער היה לא דרום שבצד ההיכל. אל שאחוריהן המזרח בשער יוצאות היו לא שהרי שלהם] [העזרה מן יוצאות הנשים היו הנשים שבשער ונראה ראבי"ה
אשה דאמרינן ואע"ג דמנחות] פ"ט מ"ח [ועיין ושחיטה סמיכה בשעת שם עומדות היו שהנשים כתב עוד [השער]. בזה ויוצאות שמאל דרך מקיפות והיו בע"נ.
כתב עכ"ל: שיר כלי המחילה מן מביאין היו שם דרך ראבי"ה כתב עכ"ל: מידי קשיא לא למה בעזרה

עכ"ל]: לקדש. [ביציאה] אחוריהן יפנו שלא כדי הקדשים קדש כנגד יהיו שלא [כדי] צפון כלפי והשני דרום. כלפי משוך האחד ראבי"ה

מחיצה: מוקפת היתה שלא פרוצה, רמב"ם, פירש
עומדות הנשים שיהיו נשים, לעזרת סביב הקיפו גזוזטרא כמו
שלא כדי השואבה, בית בשמחת לראות למטה והאנשים הגזוזטרא על למעלה
ישראל עזרת קרקע גובה ראש: קלות לידי יבואו
ארוכות נשים: מעזרת
עגולות אלא המעלות, כל כדרך זויות ובעלי

עגולה: גורן כחצי
הכותל מן ויוצאים בולטים קורות ראשי
כהנים: לעזרת ישראל עזרת בין להבדיל

ישראל: בעזרת
של העזרה: כל כאורך ואורכה
וגובה אצטבא, כמין ועשוי עליה בנוי לוים

וחצי: אמה הדוכן
לדוכן: בהן שעולין

[אחרי] עד ישראל עזרת מתחילת
אחורי שהיה פנוי מקום אמה עשרה אחת
לדרום: מצפון הכפורת: בית
להו חשיב כדקא
לעזרה היו שערים שבעה והאומר ואזיל.
כנגד השתחויות, עשר לשלשה טעם נותן
בסורג, יון מלכי שפרצו פרצות עשר שלשה
מתניתין וכולה בפרקין. לעיל כדאמרינן

קמא: בפרק מפורשת



שלא המשנה בסוף הר"ב דמפרש למאי
ואמה מכאן באמה אם כי ודרום. במזרח כלל בנוי קרן היה
מן היינו ל"ב. על ל"ב הכא תנן דכי נ"ד). (דף דזבחים פ"ה בגמ' מפרשינן מכאן.
לא ודרום דמזרח רבעיו. בד' ולא ל"ב היה [ומערב] צפון מצד פירש"י הצד.
פי' ל"א: על ל"א אלא היה
כו'. אבנים וממלאו כו' דפוס מביא הר"ב
ואם דריש ובמכילתא נ"ד. דף דזבחים בפ"ה
ודכתיב חובה. אלא רשות אינו אבנים מזבח
כדכתב באדמה. מחובר שיהא אדמה מזבח
כלים במס' לקמן: הר"ב
חוץ טפחים ו' בת אמות דכל תנן מ"י פי"ז
פירושים שני ויש והיסוד. והסובב מהקרן
הכניסה. ולא ה'. בבת היסוד גובה לרש"י
ולפיכך ה'. בבת היסוד כניסת אף ולהרמב"ם
ב"ה מהל' פ"ב בחבורו גם בפירושו כתב
אמה ל' על טפחים ושני אמה ל' רחב נמצא
לא דמתני' בפירושו ומסיים טפחים. ושני
פי"א מהגמ' אמה הוי דלא כיון ליה חשיב

צ"ז: דף דמנחות
הסובב כניסת דהא דוקא לאו לכ"ע הכא
דלהרמב"ם אלא טפחים. ה' בת באמה לכ"ע
שאינה היסוד כניסת מפני ב' ד"ט. כאן מוסיף
שהיא הסובב כניסת מפני וב' ה'. בבת רק
צריכין אנו אין לרש"י. אבל ה'. בבת רק ג"כ

בלבד: הסובב כניסת מפני טפחים ב' רק בכאן להוסיף
הקרנות מקום זה שלש עלה הרר"ש כתב כו'. דפוס ומביא וחוזר הר"ב לשון
קומתו אמות וג' במקרא כתובות ג' ואותן קחשיב לא כניסה שם היתה שלא
לר' קדשים קדשי בפרק דאמרי' כלומר הכ"מ ופי' ע"כ. ולמעלה. סובב משפת
משפת והיינו משה] [בשל קומתו אמות וג' דכתיב דמאי כוותיה דנקטינן יוסי
מצאתי ובסמ"ג וז"ל הכ"מ עוד וכתב הקרנות. מקום והיינו ולמעלה סובב
אמה וכנס אמות ה' עלה במשנה גורס שהוא עצמה במשנה כן כתוב שהיה
אמה. קרן כל וגובה כלומר הקרנות מקום זה אמה וכנס ג' עלה סובב זה
לרש"י והרוחב לכ"ע. ה'. בבת הגובה ומדת ע"כ. המזבח. גובה אמות י' הרי
אולי עליו כתב והראב"ד טפחים. וד' אמה כ"ד על טפחים וד' אמה כ"ד כתב בחבורו הרמב"ם ו': בבת ולהרמב"ם ה'. בבת [הוא] אף
נקרא שהקרן לפי בו. חזר שבחבורו נראה אבל טפחים הד' אלו כתב לא בפירושו שגם ובאמת ע"כ. המזבח מדפני הקרנות כניסת הם טפחים הד' כי כן אינו
עלי ה' מיד בכתב הכל כ"ח) א' (ד"ה והכתיב הזויות: על ממש עומד שהוא לומר ראוי ולפיכך בזויות. עומד שהוא שם על כן
ששים מזבח אף אמה ששים בית מה בית כי לישראל. לעולה מזבח וזה האלהים ה' בית הוא זה דוד ויאמר כ"ב) (שם ודרוש אשכח קרא יוסף רב אמר השכיל
אמה ולששים להם. הצורך לפי עליו והוסיפו דרשוהו והם לדרשו הבין לא ושלמה המזבח. במקום אמה ששים לדוד שנאמר ודרוש. אשכח קרא פירש"י אמה.
דזבחים פ"ו [ורש"י] גמ' ע"כ. ירצו. אם המקום ומקודש לו ראוי אמה ששים עד המזבח אף ארכו אמה ששים ו') א' (מלכים כדכתיב אמה. ששים בית מה הוצרכו. לא
אלא ד'. משנה כדלקמן ופוסלת פגימה דהוה פתחו. שנבנה שאחר למימרא לאו כו' הנסכים שם לירד כנגדו המזבח לראש נקבים ופתחו הר"ב ומ"ש ס"ב. דף
דמזרח ביסוד לקמן הר"ב שפי' כמו ונתקשה. שנתיבש אחר משם ללקחו ויכולים הבנין המונעים דברים הנקבים במקום שם מניחין הבנין בשעת מתחלה שהיו

שם: תוס' מזבח. צורך דהוה כיון מחילה. חשוב היה לא שיתין של ובור מחילות. גבי על ולא הר"ב ומ"ש ודרום.
של בחלקו בנו א"כ בדרום. הוסיפו שני בבית ואם טורף של בחלקו היה שלא לפי מזרחית דרומית לקרן יסוד ראשון בבית היה לא מסתמא וא"ת
יסוד בלא שהיה נשתנה שלא מזרחית מרוח חוץ טורף. של בחלקו משוך שהיה לדרום. יסוד להן היה ראשון דבבית ס"א דף דזבחים פ"ו התוס' תירצו יהודה.
בבית אף א"נ נאמרו. שני בית משום יסוד. לה שאין קרן הר"ב] בפי' מתני' בסוף [ועיין מקומן איזהו בפרק דממעטי וקראי שני בבית כמו יהודה של חלקו [על]
כמו בו. דמים נותנין היו לא שני בבית יסוד בלא להיות עתיד שהיה לפי א"נ מזרח. בצד כגון צדדים משני יסוד ה"ל דלא כיון קרן. דרומית קרן חשיב לא ראשון

ארכו קרש כל קרשים, מארבע עשוי מרובע דפוס מביא היה
וממלאו הדפוס, של גבהו והוא אמה הקרש ורוחב אמות, ושתים שלשים
ושתים שלשים של אחת מקשה נעשה והוא מהותך ועופרת וזפת וסיד אבנים

וזהו אמה. גבוה אמה ושתים שלשים על אמה
שעלה אחר יסוד:
שאורך אחר דפוס מביא אמה לגובה היסוד
דהיינו הקרש ורוחב אמה שלשים קרש כל
על ונתנו אמות, חמש זה דפוס של גבהו
ועופרת וזפת וסיד אבנים וממלאו היסוד,
של אחת מקשה ונעשה ביסוד ונדבק כראשון,
על עומד אמה שלשים על אמה שלשים
היסוד מן גבוה והוא סובב. נקרא וזה היסוד.
מתקצר שהוא אמה, כנס והיינו אמות. חמש
דפוס ומביא וחוזר רוח. לכל אמה היסוד מן
עשרים על אמה ושמונה עשרים שהוא שלישי
על ונותנו אמות, שלש גבוה אמה, ושמונה
מקום וזהו כראשון, וממלאו הסובב,
היסוד נמצא מזבח. של ראשו שהוא המערכה
והסובב צד, לכל אמה הסובב מן ויוצא בולט
ואח"כ צד. לכל אמה מערכה מקום מן בולט
ונותנו אמה גבוה אמה על אמה דפוס מביא
המזבח. קרן והוא וממלאו, המזבח זוית על

זויות: לארבע וכן
פנוי אמה מניחין אלא הקרנות, בין להלך צריכים הכהנים יהיו שלא

שלמה: בימי הכהנים: רגלי להלוך ולפנים הקרנות ממקום
יסוד של ועולה וכונס
המערכה מקום שנשאר עד הכהנים רגלי הלוך ומקום הקרנות ומקום וסובב
נמצא עשרים: על עשרים
על וארבע עשרים מערכתו ומקום ושתים, שלשים על ושתים שלשים יסודו

וארבע: עשרים
יונית גימל קדשים: קדשי פרק בזבחים לה מייתי והכי גרסינן.



הנקבים דהיינו שיתין דמשום מפרש והתם שלנו. הפוכה נו"ן כמין שהוא
בימי דמעיקרא ולמערב. לדרום המזבח למשוך הוסיפו הנסכים, בהן שיורדין
על מנסכים וכשהיו חלול, יהא שלא כאדמה אטום אדמה, מזבח דרשו, שלמה,
לרצפה המזבח מן יורדין הנסכים היו מערבית דרומית בקרן המזבח גבי
קרן אצל שם כרוי שהיה לבור ושותתים
היה ולא למזבח, סמוך מערבית דרומית
בבנין הוסיפו הגולה ובני המזבח. בתוך
לתוך קלוט בור אותו שהיה עד המזבח
כנגדו המזבח לראש נקבים ופתחו המזבח,
שתיה אומרים היו שהם הנסכים. שם לירד
דהיינו במזבח, מתעכלת אכילה מה כאכילה,
שתיה אף מזבח, גבי על שנשרפים הקרבנות
דמזבח וקרא במזבח. תבלע נסכים דהיינו
שלא באדמה, מחובר שיהא ליה דרשי אדמה,
מחילות: גבי על ולא כיפים גבי על יבננו
ביחזקאל הוא מקרא
ושלעתיד שני בית מדת על מתנבא שהיה (מג)

מדות לבא:
עשרה: שתים קאמר המערכה מקום

מודד שמאמצעיתו מלמד
עשרים והיינו רוח, לכל אמה עשרה שתים
אדום חוט וארבע: עשרים על וארבע
אמה דהיינו גובהו, של אמות חמש לסוף באמצעו למזבח סביב עשוי היה
חטאת סובב: של מעליונו למטה אחת

הסיקרא: מחוט למעלה נזרק שדמן העוף ועולת בהמה
החוט: מן למטה דמן שזריקת קרבנות שאר לכל

הדרום אורך פני על אחת מאמה חוץ בנימין, של בחלקו היה כולו המזבח
שלא אלא יהודה, של מחלקו תופס שהיה המזרח אורך פני על אחת ואמה
צפונית מזרחית לקרן שכשמגיע המזרח, כל פני על שבמזרח אמה היתה
אמה. לקרן סמוך כלה היתה מערבית דרומית לקרן שכשמגיע הדרום, כל פני על מהלכת היתה לא הדרומית האמה אכילת וכן לקרן, אמה בתוך כלה היתה
עד יאכל בבקר יטרף זאב בנימין את יעקב שבירך ולפי יהודה. של בחלקו היתה בלבד מזרחית דרומית וקרן בנימין, של בחלקו המזבח קרנות שלש ונמצאו
לפי מזרחית, דרומית בקרן למזבח יסוד עשו לא לפיכך בנימין, של בחלקו אלא יהא לא לדמים המקודש דבר מקדשא, יתבני ובאחסנתיה ומתרגמינן מט) (בראשית

היו כדאמרן, ועופרת וזפת וסיד אבנים למלאותו ליסוד מרובע דפוס עושים וכשהיו קרן. באותו למטה ניתנים דמים היו ולא טורף, של בחלקו היתה שלא
נקרא זה ומפני יסוד. בלי פנוי קרן אותו ונשאר העץ שומטין ואח"כ ההיא, הזוית תתמלא שלא כדי מזרחית, דרומית של זוית באותו דבר כל או עץ משימים
נקבים: שני היו יסוד של באמה למטה ביסוד: משא"כ הקרנות, כל את וסובב מקיף שהוא לפי סובב, מזבח של האמצעי החלק

מערבי: יסוד על הדם שיירי שופך היה המתנות כל שלאחר הפנימיות, חטאות של הדם שיירי כגון

[כמין ע"כ: עולמים בבית יסוד בלא להיות עתיד שהיה לפי משה של במזבח
שני אלא לה שאין משיט"א בכתב ור"ל שלנו. הפוכה נו"ן כמין הר"ב פי' - גמא
הצדדים שני לאלו ממש דומה והוא כזה תהיה נהפכה ואם כזה צדדים
אל המזרח משער ההולך האדם לשמאל במזבח הוא הדרום שכן הנוספים.

המרובע יוני בכתב ראיתי אך המזבח.
הוא הר"ב. כדפירש הגמא דהיינו שהגימ"ל
במזבח דומה יהיה הנה כזה הצורה בזו
ומה המזבח אל מהאולם ההולך בערך
לא א'. משנה דפסחים קמא בפרק שהר"ב
טעמא. היינו כאן. שכתב כמו הפוכה כתב
ועיין ושכיבה. זקיפה לענין מפרש דהתם
כתב דכלים: ספי"ד
על מתנבא שהיה ביחזקאל הוא מקרא הר"ב
שכתבתי בפתיחה עיין כו'. שני בית מדת

זו]: מסכתא לתחלת
רב אמר מנה"מ
והיתה כ"ז) (שמות שנאמר קטינא רב בר אחא
מחיצה נתנה התורה המזבח חצי עד הרשת
התחתונים. לדמים העליונים דמים בין להבדיל
הר"ב לשון נ"ג: דף דזבחים פ"ה
אחת אמה דהיינו גובהו. של אמות ה' לסוף

הקרן גובה הרי ה' בת באמה היסוד שגובה שאע"פ סובב. של מעליונו למטה
באמצע כתב בחבורו והרמב"ם דכלים בפי"ז ששנינו כמו ה'. בת באמה ג"כ
בששה. ולא כששה. לכתוב דייק ולמטה הסובב מסוף טפחים כששה המזבח
החוט מרחיב והיה לצמצם דא"א י"ז דף דבכורות בפ"ב דאמרינן הא משום

נ"ל: כך ומכאן. מכאן
דבר מקדשא יתבני ובאחסנתיה ומתרגמינן כו' יעקב שבירך לפי הר"ב כתב
פי"ב במ"ד עיין גם דזבחים. פ"ה במ"ד זה על עמ"ש וכו'. לדמים המקודש



חיצונות. של הדם שירי הר"ב פי' שם: מ"ש דנגעים
בהדיא לשונו וכן לעיל. מיירי בחטאות דהא קאמר חיצונות חטאות לכאורה
כתב דוקא: דלאו כתבתי ושם דזבחים. פ"ו מ"ב בפי'
דיומא. פ"ה במ"ו כדתנן כו'. הגזברים מן אותן קונים היו גנות ובעלי הר"ב
פ"ג במ"ג מ"ש עיין וע"ש:

דמעילה:
קדים פנות ומעלותיהו אומר יהודה ר' דתניא
אלא יהו לא פונה שאתה פינות כל מ"ג) (יחזקאל

כבר כמ"ש שלמה. של מים כדילפינן ימין. דרך
[שתעמיד] קרא וקאמר דיומא. פ"ד במ"ה
הימנה לפנות הראויה ברוח מעלותיו כבש
רוח לך ואין לימין הפנייה אותה ותהא למזרח
ס"ב: דף דזבחים פ"ו דרום. אלא לכך ראויה
מ"ב בתרא בפרק עיין
כמין הר"ב כתב בס"ד: שם ומ"ש
נקוב שיהיה חלול שהיה לא כו'. חלול חלון
וכמו הכבש של השני מעבר עד והולך
ששנינו החלונות כמו שהיה אלא המפולש.
הצורך יהיה למה כי וע"ש. דתמיד. פ"ה במ"ג
כרחב ארכו אז שיהיה מפולש החלול לעשות
עופות שכ"כ דא"א אמה. ט"ז שהוא הכבש
גדול למקום שיצטרך עד א' ביום נפסלים יהיו
להוציאם. רב טורח יהיה וגם שיכילם. כזה
הושטת מכדי ביותר מונחים שיהיו אחר
לו דהיתה [ולישנא לכלי ויצטרך הזרוע
אם כי נראית היתה שלא דייקא במערבו
הרי"ש נשתנה שלפיכך אלי והקרוב במערבו]
היה שלא לפי הר"ב. כמ"ש הנו"ן. במקום
משם מורכב הוא עכשיו וגם ממש. נבוב
הארובה שגם ואע"פ נבוב. ומשם ארובה
אלא בכותל אינה מ"מ לעבר מעבר מפולשת
ומורה דביצה. ברפ"ה הר"ב כמ"ש בתקרה.
ולענין שבכותל כנבוב ממש שאינו ההרכבה
ג"כ: ממש לארובה יתדמה לא שהרי המפולש.
הבנין כל
ו': מתני' ריש פ"ד זה עיין היכל. קורא יחד גם
גי' היתה שכך ונ"ל
כתב בפירושו והרמב"ם בס"ד. פירשתי ושם דתמיד. פ"ה במ"ד זכר בל' המשנה בל' מצאנוהו כבר נקיבה. בל' הכף שבמקרא ואע"ג בכפות. שכתב הר"ב
עמ"ש התמיד. את כופתים היו שלא לפי הר"ב כתב בסמ"ך: כפיס העתיק בה"מ. מה' פ"א בחבורו וגם כפיס. שנקראת
טבעות שש של היו סדרים ד' וי"א כ"ד. שהן טבעות ארבע סדר ובכל אחת בשורה הטבעות היו סדרים ששה דתמיד: רפ"ד בזה
תמיד במס' בזה עמ"ש כו': שלחנות על בד"ה לקמן עיין - עמודים [שמנה הרר"ש: מקום. באותו כלומר הרר"ש: כ"ד. נמי שהן

המים באמת ומתערבים נקבים, אותן דרך חיצוניות: של הדם שיירי
הגזברים מן אותן קונים היו גנות ובעלי קדרון. לנחל יוצאין ומשם שבעזרה,

דרומית: מערבית של הקרקע: את בהן לזבל
הנסכים: מקום כנגד המזבח שתחת לחלל

שבו מדרון ועשוי משופע גשר כמין
אפשר היה שלא המזבח. מן ויורדין עולין
ולא כ) (שמות שנאמר משום במעלות לו לעלות

מזבחי: על במעלות תעלה
ממזרח ורחבו לצפון, מדרום נתון היה ארכו
חלון כמין אמה: עשרה שש למערב
עצמו ובכבש היה, אמה על ואמה חלול.
נבובה, כמו עומד: היה למערבו

לחות: נבוב לשון
נותר לידי שיבואו עד שם שיהיו

השריפה: לבית יצאו ואח"כ
אותן: מביאים היו

מעולם: שם חפרו שלא קרקע
נפגמו לא ואפילו באבנים, פוסלת
פעמים בסיד, בברזל:
קמא, אתנא פליג לא בשנה:
היו שבת ערב דבכל לומר מוסיף אלא

הדמים: מפני במפה אותן מקנחים
קמא דתנא אמלתיה
פעמים בסיד אותן מלבנים כשהיו מהדר,
בנאים של בכפות אותן סדין היו לא בשנה,

בו: לסוד שרגילים
כופתים היו שלא לפי
יוחנן התקין תמיד, במסכת כדתנן התמיד את
לעשרים טבעות וארבע עשרים גדול כהן
קבועות והיו כהונה, משמרות וארבעה
בהן מכניסים שהיו קשת כמין עשויות ברצפה
ראש ונועצים שחיטה בשעת בהמה צואר
לפי מזבח, של לצפונו והיו בארץ. הטבעת

בצפון: שחיטתן קדשים שקדשי
נמוכין: אבן של עמודים
של מרובעות חתיכות



בלע"ז: אנציני"ש מזלגות כעין העמודים: על היו ארז
של הבהמה: בהן ותולין ארז, של רביעין באותן
קטנה: או גדולה בהמה לתלות עץ, חתיכת בכל היו מזו למעלה זו אונקליות
ומצנן מקרר שהשיש לפי הקרבים, מדיחין שעליהן

יסריח: שלא הבשר ושומר
אמה אמה אמה, ושלחה אמה חצי מעלה רום
העליונה שלש, ורובד אמה אמה שלש, ורובד
אומר יהודה ר' ארבע. ורובד אמה אמה
כתב כך חמש. ורובד אמה אמה העליונה
מדוייקות. ישנות בנוסחאות שמצא ברוך רבי
אמה. חצי המעלה, גובה פירושה. והכי
רוחב משך דהיינו כולן: שהיו כמו
אמה. היה הרגל, מדרך שזהו המעלה,
שלחה היה אחת כל ושלישית, שניה ומעלה

דקתני: אמה אמה והיינו אמה,
שלש רחבה היה רביעית מעלה
רצפה, של שורה היינו דקתני, ורובד אמות.
הרובד על אבן, של רובדים מוקף כמו
רחבה היתה שהרצפה לפי שבעזרה. הרביעי
שלש, שלחה אמר לא הכי ומשום מעלה, בלא
הרצפה: שורת כלומר שלש, רובד אלא
וששית, חמישית מעלה כלומר

אמה: שלחה היה אחת כל
אמות: שלש רחבה היה שביעית מעלה

של המעלה שהיא העליונה המעלה פירוש,
לכל שהיה מעלות ארבע לאחר עשרה שתים
רחבה היתה העליונה המעלה אמה, אחת
המעלות כל נמצאו האולם. עד אמות ארבע
האולם. עד הראשונה מן אמות עשרה תשע
מן היה חלקה רצפה של רוחב אמות ושלש
עשרים הרי המעלות, תחילת עד המזבח

ולמזבח: האולם בין אמות ושתים
האולם. עד
מתחילות מזבח של אמות שתי לסוף דסבר
קורות המעלות:
הקורה כתבו: מילין במי שמא חיישינן יט] [דף בגיטין כדאמרינן מילין. שקרויין עפצים בו שגדלים אילן של ומכויירות: מצויירות
ושתים. עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה אמה הפתח על עודפת והקורה אמה, עשרים רחב שהוא פתח של לרחבו הפתח משקוף על מושכבת התחתונה
ושמונה, עשרים והרביעית ושש, עשרים והשלישית וארבעה. עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה אמה הראשונה על עודפת הימנה שלמעלה שניה וקורה
אבנים של בנין של שורה אלא בזו, זו נוגעות היו לא אלו קורות חמש ו): (עזרא גלל אבן די נדבכים כמו שורה. שלשים: וחמישית
יפלו: שלא הכתלים שני סומכים זה לכותל זה מכותל הנמשכים הללו הכלונסות והיו גובהן, מחמת ליפול הכתלים יטו שלא לזו: זו בין היתה
היה זהב, מצופה כולו שהיה לפי בהיכל יתנוהו שהתנדב עצמו שהזהב ורוצה להיכל זהב היכל: של שבחלונות
שלש הוצרכו בה, שהיה מרובה הזהב מכובד בה: ותולה אשכול או עלה או גרגיר כדמות שמתנדב זהב מאותו עושה

כתב הרביעין. של מ"ה: פ"ג
לצפון למזרח. האונקליות קבועים הצדדין בג'] [צ"ל (בגמ') פי' וז"ל הראבי"ה
הקדשים. לקדש אחוריהן המפשיטים יהפכו שלא מערב לצד לא אבל ולדרום
שבין פי' הראבי"ה. [ל' עכ"ל]:

העמודים היו שלא ונראה ולעמודים. המזבח
ארבע זה. אצל זה מסודרים השלחנות. וכן
כזה. זה. אחר זה מסודרין ב' ב' של שורות
שלחנות ח'. עמודים למערב דממזרח כל אלא
מדיחין שעליהן הר"ב וכתב עכ"ל] שמנה.
דתמיד: פ"ג במ"ה בזה עמ"ש הקרבים.
עומד היה שלא
ולמזבח. האולם כבין אלא בינתים באמצע
מ"ג: דלעיל בפרק פירשתי הרר"ש:
של רובדים מוקף כמו הר"ב כתב
שבעזרה. הד' הרובד על מ"ח. בפ"ק אבן.
על הרישא נקט דלא וקצ"ק דיומא. פ"ד מ"ג
של שבהיכל: הרביעי הרובד
משום הוה ולא כו'. אילן של הר"ב פי' מילה.
ג' במשנה כמ"ש עץ. כל אשרה לך תטע לא
אסרה דלא מכילתין. בסוף וכן דתמיד. פ"ק
בולט. שהוא עץ דנטיעת דומיא אלא תורה
ואין כתב ב"ה מהל' בפ"א שהרמב"ם וזהו
פי' כלל: בולט עץ בו בונין

דר"ה: פ"ב ג' במשנה הר"ב
בבנין קאמר ממש קבועים לא
קעבר דאל"כ בנין בלא בעלמא קבועים אלא
פ"א הכ"מ כדלעיל. עץ כל לך תטע לא על
פי' לקמן: ועיין ב"ה מהל'
כעין כו' סומכות כו' והיו יטו שלא הר"ב
ז"ל הראבי"ה לשון שתיצ"ר. אונדר שקורין
למטה ותולות ה"ה:
מפסגין כהונה פרחי בהן שאוחזין באולם
עשו הרר"ש: כו' ועולין
להתברך היכל של פתחו על זהב של גפן צורת
כמו לגפן נמשלה ישראל שכנסת לפי כגפן



כעין הרמב"ם: בכתוב. מפורסם שהוא
לך תטע אלא עברו דלא ארז של עמודין ע"ג אותה מגביהין גפן של דלית
לעיל: ועיין כ"ט דף בפ"ב תמיד למסכת המפרש בנין. אינו דזה עץ כל אשרה
שהתנדב עצמו שהזהב ורוצה להיכל הר"ב פירש
מתנדב וכל הרמב"ם וז"ל כו'. בהיכל יתנוהו
בתפארת בעצמו הזהב להוציא ר"ל להיכל זהב
שהיה לי ויראה ע"כ. כו' שהיה לפי ההיכל.
ולשעה בגפן. ותלהו גרגיר. או עלה עושה
לוקחין היו ההיכל לבדק לזהב צריכין שהיו
שצריך מה ממנו לעשות אותו ומהתכין מכאן

עצמו: בהיכל
ממקום ולפנותה לטלטלה הר"ב פי'
משוי ולפרק לפנותה הרר"ש וז"ל למקום.
ומ"ש ע"כ. עליה שתלו ואשכולות גרגירים
דאם כהנים. מאות שלש דוקא דלאו הר"ב
מאות שלשה שצריכה כך כל טעונה היתה
ממתינין. היו לא כך וכל תשבר. לפנות. כהנים

פ"ב: לתמיד המפרש
תפלת בפרק ראבי"ה כתב
שמשם היכל ירושלמי השחר
ביה"כ. כ"ג של בתפלה לעולם יוצאה כלכלה
מירושלים ה' ודבר שם על דביר שם עוד
וגו' שלום נא אדברה ורעי אחי למען וא"ד
גירסא שלפנינו ובירושלמי עכ"ד. קכ"ב) (תהלים

אחרת:
פנים. כלפי ולקדש חוץ. כלפי להיכל
שנקפלות הרר"ש:
הרמב"ם: המחולקות. הדלתות שנקפלות כמו
פשפשין. שני בערך
שאר בערך ולא הגדול הוא נקרא שבצדיו
הפתחים כל בפ"ב שנינו שהרי שערים.
י' ורחבן אמה כ' גובהן שם שהיו והשערים
מזה גדול אולם ושל אולם משל חוץ אמות.
שכתב מצאתי עכשיו [אבל דלעיל בס"פ כדתנן
נקרא ההיכל קדושת גודל ומפני הראבי"ה.
הגדול והנהר א') (דברים כדאמר הגדול. שער
ואידהן דיהנא לגבי קרב וגו' פרת נהר
פרשת בספרי וגם מ"ז) (דף שבועות במסכת
גדול וכי הגדול והנהר מפורש הדברים. ואלה
לתא נכנס בזו כדאמר הגדול שער מן רחוקים היו שהפשפשין ותו פשפשין. שני ליה הוי נמי נקנור שער שהרי [הגדול] נקרא הפשפשין שמפני לומר ואין הוא.

עכ"ל]: לעיל כדפירש גדול ונקרא היו שרחוקים נמצא חמש היכל וכותל שש התא כדחשיב ההיכל לחומת מחוץ היו והתאים

שדברו המקומות מן אחד וזה למקום. ממקום ולפנותה לטלטלה כהנים מאות
ברבי אליעזר ר' נתכוין ולא כהנים, מאות שלש דוקא דלאו הבאי, לשון חכמים

שם: התנדבו הרבה שזהב להודיע אלא צדוק
פנים: שכלפי הכותל בעובי

החוץ. שכלפי בעוביו
ולסוף אמות, שש היה ההיכל כותל של שעוביו
הדלתות היו הכותל עובי של חיצונה אמה
כל לשמאלו, ואחד הפתח לימין אחד החיצונות
נעולות וכשהיו אמות, חמש רחבה מהן דלת
הפתח חלל רוחב וסותמות בזו זו נוגעות היו
לצד נפתחות וכשהיו אמות, עשר שרחבו
הכותל. עובי של אמות חמש מכסות פנים
קבועות היו אלו כמדות אחרות דלתות ושתים
נפתחות וכשהן פנים, לצד הכותל עובי בסוף
מפה אמות וחמש מפה אמות חמש מכסות
היה לא ושם בפנים, ההיכל כותל מרוחב
שלא לפי הבית, שאר כמו בזהב טוח הכותל
פרקים של לוחות נראה: היה
נפתחות, והן חוליות, ידי על מחוברות
כל היו כך זו. על זו ונכפלות נכפפות וכשרוצה
מחוברות שלחוץ בין שלפנים בין הללו הדלתות
עובי של אמה חצי ולסוף חוליות, ידי על
בין שבפנים הדלתות בין קבועות, היו הכותל
הכותל עובי של אמות וחמש שבחוץ, אותן
לדלתות החיצונות הדלתות בין מפסיקות
מחובר אמות חמש היה דלת וכל הפנימיות.
ומחצה, אמות שתי לוח כל לוחות, משתי
חציו היה פנים לצד החיצון הדלת וכשנפתח
הכותל מעובי ומכסה זה, על זה ונכפל נכפף
בפנים הקבוע הדלת וכן וחצי, אמתים
ונכפל נכפף הוא אף היה חוץ לצד כשנפתח
הכותל: מעובי שנשארו וחצי האמתים ומכסה

חלוקה היתה ודלת דלת כל אלמא
פתחים שני לשתים:
ואחד היכל של הגדול שער מימין אחד קטנים
אותו השער. מן קצת רחוקים משמאלו,
בשל יפתח, לא יהיה סגור כתיב שבדרום



כתב דלקמן: במתני' אפרש
כו'. המסבה כותל קתני אמה ע' לדרום מצפון חשיב כי בפרקין לקמן הר"ב
הכותל ובין שבינו החלל עם הכותל עובי אלא כו' כותל דעובי למימרא ולאו
יטעך ואל הרמב"ם. וכתב דב"ב. רפ"ד הר"ב בפי' ועיין מונה. הוא השני

והתא התא וכותל ומסבה כותל אותם שקרא
תאים. כולם וקראם חזר אח"כ ההיכל. וכותל
הוא הכתלים שתי בין שיש שההרחקה לפי
סתום כותל היה [לא וכו' תאים וכולם התא
שקרא כגון שמות. היו התאים ולקצת וכו'].
הורדת ובית מסיבה מהם התחתונה השורה
מאין המראה. על ואשתומם ע"כ. המים.
הפנימיים. הללו התאים כל אל האורה נפלה
מגגי למעלה החלונות היו להיכל ובשלמא
היו לא תאים שורות שהשלשה התאים
עצמן בתאים משא"כ היכל. של לרומו מגיעים
בסוף שאכתוב לפירש"י אבל ודאי. דקשיא
היתה לא שהמסבה שאפשר ניחא. המשנה
התאים אל האורה נפלה וממנה כלל מקורה
זה יבין והמשכיל לשם. הפתוחים חלונות דרך
גם ומ"מ בס"ד. לקמן שאכתוב פירש"י מתוך
ממעל שיפול אור להן מצאתי הרמב"ם לפי'
ג"כ שנינו שכן זו. על זו שהיו ארובות בדרך
דאהלות: פ"י ד' במשנה זו ע"ג זו ארובות

שאין שבחוץ אותן שהרי קאמר לכולן לאו
תא. לשום החוצה עבר אל פתח להן יהיה לא תא שום להן חוצה עוד להם
מימין עבריהם משני תאים להם שיש לאותן אלא לו. חוצה עוד תא שאין כיון
שלכולן ונמצא העזרה. אל פתחים שמבחוץ לאותן גם שהיה י"ל א"נ ומשמאל.
צ"ל כן וכמו ממש. לתאים פתוחים כולם פתחי שאין אלא פתחים. שלשה
תאים אין שהרי גבם על לתאים פתחים להן היה לא שכולן העליונות בדיוטות

הראשון: כפירוש להוכיח יש ובסמוך גגותיהן על פתחים להן שהיה ג"כ שנאמר א"כ אלא עליהם
בו שיש לתא ר"ל אחד לפשפש וכן ומ"ש הרמב"ם. וז"ל כו'. כרבנן מתני' וסתם להיכל נכנסים תא שבאותו הצפוני הפשפש בו שיש לתא הר"ב פירש
שע"ג והוא מהתאים. אמצעית בשורה היה הוא הזה והתא פתחים חמשה לו שהיה תא של [בדרומו] שהיה הפתח וזהו להיכל. נכנסים שבו הצפוני הפשפש
וכתב דיוטאות. זו על שזו שורות לג' שקורא ב"ה מהל' פ"ד בחבורו מבואר וכן זו. אצל שזו בשורות ולא למעלה ממטה היינו אמצעית שורה ופי' ע"כ. המסבה
היה הוא הזה שהתא דמדפירשו דוחקים בכמה לכנוס אנו צריכים והרמב"ם הר"ב של פירושם ולהעמיד וכו' האמצעית שבדיוטא בתא צפונית מזרחית ובקרן
כנגד הוא התחתונה שבדיוטא שהתא שם שכתב כו'. גבה על ורובד שעל בהשגה ב"ה מהל' בפ"ד הראב"ד כדברי דס"ל מוכח כו'. מהתאים אמצעית בשורה
האוטם. כנגד היא התאים שמן התחתונה שדיוטא הזה בענין מ"מ גבה. על ברובד הרמב"ם פי' על להשיג אמר שזה ואע"פ אמות שש שהיה ההיכל האוטם
א"כ היא האוטם על עצמה תחתונה שדיוטא אלא דאלת"ה כן. סובר הוא שגם האמצעית. בדיוטא הוא הזה שהתא בכאן שמפרש הרמב"ם פי' מתוך מוכח
בדיוטא שגם שנאמר א"כ אלא להיכל ואחד לפשפש אחד פתחים שני יש האמצעית שבדיוטא התא שמן שנינו והיאך התחתונה. לדיוטא שוים וההיכל הפשפש
בהיכל וכן פשפש. באותו מונח שהיה סולם דרך להיכל נכנסים ממנו ושגם שתחתיו אותו שם על הפשפש שבו התא שעל לתא פשפש כן [גם] קורא האמצעית
יצטרך שמא ופירש"י אשור. מלך מפני ה' בית הסב החיצונה המלך מבוא ואת ט"ז] ב' [מלכים באחז שנאמר לענין דומה זה ואולי שם. לעלות כדי סולם מונח ג"כ
כאן ששנינו פשפש וא"כ האוטם. כנגד היתה התחתונה שדיוטא ג"כ והר"ב הרמב"ם של שסברתן יותר נראה לכן דוחק זה אבל ע"כ. בהצנע. ויברח להחבא
ושוה האוטם על בשיעורם האמצעית הדיוטא שהעמדנו כאמור הסולמות דרך הזה בדוחק לכנוס מוכרחים אנו שאין אע"פ והנה היא האמצעית בדיוטא ולעיל
ימינה אל תא עוד יש שהרי בקרן ממש שאינה שמעינן הימין מן לתא א' מדקאמר שנית. בס"ד. ו' משנה לקמן כמ"ש דוחק. יש בזה גם הנה ההיכל. לקרקעית
שפיר שייך הא כלפי כו' הימין אל אחד כו' פתחים וג' שנינו וכבר שלה לימין פתח שום שבימינה התא אל שאין שלפי לתרץ אפשר ובזה בקרן. קתני למה וא"כ
פתחים. ג' ג"כ לו שיהיה בקרן תא עוד ואין קיימינן. אנן פתחים מפקד במספר דהא אליו. ושפתוחה לימינה אחר תא ג"כ לו שיש תא אותו על ובקרן למתני
לכל האמצעית ובדיוטא לשנות יכול היה זה דלפי קשה שתחתיו היינו למסבה וא' שלישית. פתחים. ג' החיצון לתא שאין לעיל שכתבתי הראשון פירוש מכריח וזה

עולמים: בבית היה כך ומסתמא עתיד,
בחלל והולך להיכל, נכנס התא ומן להיכל. הפתוחה אחת לשכה והיא
אל לו ובא ופותחו מבפנים, הכותל עובי שבסוף הגדול השער עד ההיכל

ופותחו: בפנים ועומד מבחוץ הכותל עובי שבסוף השני שער

נכנס היה לא התא דמן קסבר
עוביו בתוך מהלך היה התא מן אלא להיכל,
השערים, שני בין עומד שנמצא עד כותל של
מבפנים, החיצון שער של דלתות את ופותח

מבחוץ: הפנימי שער של ודלתות
בפרקין לקמן לשכות:
תני קא אמה, שבעים לדרום מצפון חשיב כי
כותל שלש, והמסיבה חמש, המסיבה כותל
שש. ההיכל וכותל שש, והתא חמש, התא
דעובי למימרא ולאו בדרום. קחשיב וכנגדן
כותל ועובי התא כותל ועובי המסיבה כותל
הכותל עובי אלא כך, היה צפון שלצד ההיכל
מונה, הוא השני הכותל ובין שבינו החלל עם
מסיבה של ושלש המסיבה כותל של ובחמש
של ושש התא של ושש התא כותל של וחמש
היתה החמשה מאלו אחד בכל ההיכל, כותל
תאים חמשה הרי תא, דהיינו אחת לשכה
היו החמשה אלו ועל בדרום. וכנגדן בצפון.
גביהן, על חמשה ועוד אחרים, חמשה בנויין
עשר וחמשה לצפון תאים עשר חמשה הרי
וכותל שש והתא שש ההיכל כותל בפרקין לקמן קחשיב במערב וכן לדרום.
הכותל אלא שש עב הכותל היה שלא לשכה, היה מהם אחד בכל חמש, התא
האחר התא וכותל שש, היה לו שחוצה [האחר] והתא שש, היה שבו התא עם
אחרות לשכות ושלש לשכות. שלש הרי חמש, היה שבו התא עם להם שחוץ



דביה התא מן שאין ודאי להיכל ואחד לפשפש ואחד רביעית. פתחים. ד' א'
הפשפש בו שיש התא שהרי ההיכל אל מגופו פתוח פתח שום קיימין אנן
אליו כולן את ומיחס ההיכל עד שממנו הפתחים כל קחשיב דתנא אלא מפסיק.
וא"כ הללו. הפתחים כל דרך עצמו ההיכל עד ללכת יכולין היו שממנו אחר
שנקראו הרחקות ב' עוד יש שהרי תקשה
זה לתא הפשפש בו שיש התא בין הא' תאים
תא. כותל הנקרא והוא המסבה. שעל
והוא להיכל. הפשפש בו שיש התא בין והשניה
נמי חשיב קא לא ואמאי היכל. כותל הנקרא
אלא חשיב קא דלא ואפשר הללו. לפתחים
יקרא מיוחד בשם שלכולם וההיכל הפשפש
דידהו. לפתחים מני קא חשיבותייהו ומפני
ולחשוב במנין להרבות הוי רבותא למנין. שיורד שכיון דוחק זה וכל לאינך. ולא
חשיב לא דמש"ה בזה לומר לי ואפשר שבעה. ולהוו פתחים השני אלו עוד
היה לא קיימין אנן דביה המסבה שעל הזה התא שאל לפי והיכל. דפשפש אלא
לחוץ פתוח שהוא הפשפש בו שיש התא ע"י אלא מבחוץ. לתוכו לכנס פתח לו
אותו למחשב ה"ל א"כ החוצה. אל פתח עצמו התא לזה שהיה אמרת דאי
הפשפש ידי על אלא לחוץ פתח לו שאין ודאי אלא לו. עיקר שהוא הפתח.
פתח לו שיש כלומר הפשפש. אל ואחד דתנן הוא הא וכלפי אליו נכנסים
שני למיחשב צריך ולא הפשפש דרך וזהו מבחוץ. ויציאה כניסה המשמש
ג"כ פתח לו שיש למיחשב הוא המכוון עיקר שכל לפי לפשפש. שבינו פתחים
שהתכלית ומפני ההיכל. אל הזה מהתא מבוא שיש לומר ובא הבית. עקרת וההיכל ההיכל חשיבות מחמת זהו להיכל חשיב ודקא מהחוץ ולצאת לכנס פתוח
לא דוחקים סובל והרמב"ם הר"ב של זה שפי' קמן הא ומ"מ לפשפש. באחד וכמ"ש להיכל. פשפש בין פתחים דב' ולומר למיחשב צריך היה לא ההיכל. הוא
מה וזהו יקראו. תאים בשם ולכולם חלולים הם ששנינו שהכתלים והרמב"ם הר"ב של דרכן וע"פ אחר. בענין ס"ה סי' הבית בצורת פירשתי ולפיכך מעטים.
לאחד אלא תא התנא קרא לא מ"מ תאים. נקראים כולם ההרחקות שכל שאע"פ מוחלט. בשם תא הנקרא התא על קאי צפונית מזרחית דבקרן שם שפירשתי
אני ועוד וההיכל. הפשפש פתחי למחשב בעי לא יפתח. לא סגור השער ששם דרומית שבמזרחית ולאפוקי צפונית. מזרחית ובקרן שאומר הוא אותו ועל מהן
אני וכן ההיכל. כותל שבחלל התא באותו הוא אבל והרמב"ם. הר"ב מפירוש כן הנראה כפי תא בשם המוחלט בתא היה לא ולעיל כאן ששנינו שהפשפש אומר
ואחד תא. שבכותל אותו הוא הימין מן לתא אחד פתחים. ה' הני הוו והשתא אוטם. בענין ו' במשנה עוד שאפרש מה לפי קיימין אנן התחתונה שבדיוטא אומר
המפסיק הימין שאל התא שזה אחרי המסבה. אל שפתוח ולומר במנין לכנס ראוי מ"מ ביניהם תא כותל הפסק שיש ע"פ ואף למסבה. ואחד ממש. שע"ג לתא
נמי חשיב וקא כדפרישית. היכל שבכותל התא הוא לפשפש ואחד עצמו. בפני לפתח פתחה ג"כ נחשב לכן תא ג"כ שם יש שבאמת שלפי אלא נקרא. כותל בשם
הואיל ומ"מ בעצמו. המוחלט התא אל וליחסו ההיכל של הפתח לחשוב ראוי ולפיכך נקרא. כותל בשם היכל שבכותל תא שאותו דפרישית מהטעם שבהיכל לאחד
חלולים. שהם בכתלים והרמב"ם הר"ב של הפירוש בשמירת המשנה לפרש שנ"ל מה זהו הפתחים. במנין ג"כ פתחו להכניס ראוי וחדר. חלל יש היכל ובכותל
וזה שנשנה כמו עביה כותל כך היתה כותל. שנקרא מה שכל אלא כן מפרש אינו [מ'] יחזקאל בפירוש רש"י אבל ושורה. שורה שבכל החמשה התאים והם
ומה הצפון אורך כל ממלאים ואחד אחד כל בין שיש כותליהם ועם שש. רוחב אחד שכל מזה לפנים זה היו חמשה אלא א' תא רק שהיה לא שש והתא ששנינו
אלא תני דלא ותנא ההוא. המערב אורך כל ממלאים זה אצל זה תאים ג' היו היכל וכותל תא כותל בין ג"כ ולמערב היכל. וכותל תא כותל הכתלים שני בין שיש
פירושה וכך המשנה. בפי' הרר"ש תלמידו פירש וכך בלבד. אחד תא אלא הדבקים שבין במנין נכנס ואינו והרחב הארך לחשבון אלא צריך שאינו לפי אחד. תא
כותל עובי כל כנגד שהיה באופן ההיכל חלל כנגד ממנו שמקצת עד למערב ממזרח ארכו שהיה הצפון שבסדר הראשון התא הוא צפונית מזרחית שבקרן
היה לא לר"י אבל להיכל. נכנס התא שמן דקאמרי לרבנן עצמו ההיכל חלל תוך אל ממנו פתוח פתח שהיה עד יותר למערב להלן ומשוך ההיכל של מזרחית
מן לתא שהא' כלל דחק שום מבלי כמשמען הפתחים חמשה כל והשתא השערים לבין מזרחית הכותל עובי דרך נכנס היה הזה התא שמן עצמו להיכל פתוח
שעל לתא ואחד שאחוריו. התא עבר אל ימינו הנה תשמישו עיקר שזהו להיכל לכנס הזה בתא שהעומד ימין ונקרא מערב לצד שאחוריו אותו והוא הימין.
מחוץ הר"ב פי' לרבנן: אתאן להיכל ואחד עצמו. זה לתא שיש הפשפש פתח כלומר לפשפש ואחד כמשמען. למסיבה ואחד גבו.
המגרעות שבו זה שכותל לפי מאד. צר מסיבה שבכותל החלל היה ולדבריהם הרמב"ם פירש וכך כו'. ומיצר הולך היה המסבה שכותל לפי כו'. המסבה לכותל
ולפי אמות. חמש היציע גובה היה שלמה שבבנין יציעות שלשיעור אמה חצי הכותל עובי לפחות יהיה העליונה שביציע כדי וחצי אמות ב' פנים כל על היתה
הדיוטאות. לשלשת אחת וקצב מדה ומסתמא אמות ו' בגובה היתה האוטם כגובה היתה שבתאים דיוטאות משלשה התחתונה שהדיוטא לעיל שנתבאר מה
שהיה הזה החלל של השנית הכותל והנה אמות. שבעים שהוא כזה רב בארך כ"ש אמה. מחצי פחות שתהיה ראויה איננה אמות חמש או שש שגובהה וחומה
ההיכל בכותל מגרעות היו ולהם קאי גופייהו אתאים כו'. התחתונה מתני' לרש"י אבל מאד. צר שהחלל נמצא אמה חצי לה תספיק לא אמות. ט"ו או י"ח גובהו
בפירוש ועיין תקרה. הר"ב פי' הרמב"ם: לפי' ג"כ מתישב ובישובו פירש"י לפי נמי דקשיא מאי פרקין סוף ועיין הרר"ש פי' וכן לפירש"י. ממש שש שעוביו

למערב: תאים שמונה הרי גביהן, על ושתים השלש, אלו גבי על בנויות
להיכל. נכנסים תא שבאותו הצפוני הפשפש בו שיש לתא
יהודה כר' דלא להיכל. התא ומן לתא נכנס לעיל דאמרי כרבנן מתניתין וסתם
לכותל מחוץ מהלך: היה כותל של עביו בתוך דאמר

היו הקודש של החיצון הכותל שהוא המסיבה
הבית את מקיפים גזוזטראות דהיינו יציעים,
והיו ודרום, צפון מערב רוחות משלש
היציע ושלישים. שניים תחתיים הללו היציעים
והרובד רחבה, באמה חמש התחתונה
שהיא התחתונה שעל התקרה דהיינו שעליה
לפי רחבה, באמה שש התיכונה, של הרצפה
מעלה, כלפי ומיצר הולך היה המסיבה שכותל

ועל אחת, אמה לפנים נכנס היה התחתונה גבי שעל הרובד אל וכשהגיע
רחבה התיכונה היציע נמצאת היציע, קורות נתונים היו הבולטת אמה אותה
וכן לפנים. הכותל שנכנס אמה אותה דהיינו התחתונה, מן יותר אחת אמה
הכותל היה שלישית, של הרצפה שהיא התיכונה גבי שעל לרובד כשמגיע
שכותל אמה, אותה על הקורה ראש שיניח כדי אחת, אמה לפנים ונכנס מיצר
העליונה היציע ונמצאת העליונה, מכותל יותר לחוץ ויוצא בולט התיכונה
שנאמר וזהו התחתונה. מן יותר אמות ושתי התיכונה מן יותר אמה רחבה
היה כלומר הבית, בקירות אחוז לבלתי חוצה לבית נתן מגרעות כי ו) א (מלכים



ומערה. מחילה כמין הר"ב לשון דלעיל: פרק ו' משנה
ההולכת שנינו שם אבל דתמיד קמא פרק דריש מסיבה ללשון להשוותו רצה
כמין לומר שייך לא למעלה העולה היא דמסיבה כאן ואילו הבירה תחת
ג' משנה דלקמן ובפרק דייקא. לא כמין. בלשון שאומר ואע"פ ומערה. מחילה

מעלות אבנים בנין מסבה הר"ב מפרש
בית מהלכות פ"ד הכ"מ ולשון כו'. מגלגלות
כמו עשוי חלול עמוד בנין מסבה פי' הבחירה
כן היקף. דרך עולה בו והעולה סביב מעלות
פרק פירש"י וכן יחזקאל. בפי' הרד"ק כתב
מעלות אבנים בנין מסבה דיומא קמא
גלגל עץ כמין עמוד במקיף וסובבות מגלגלות
דיחזקאל בפירש"י ואף הכ"מ. עכ"ל גת של

האלה: כדברים נמצא [מ"ז]
הרר"ש: הבית. בבדק לראות

ובין הבית גג כלפי למעלה זקופות
הרר"ש: שליבות. הכלונסות

בפרק דכתבתי למאי תמיהני
היו פרוכות דשתי ד'. משנה דשקלים בתרא
בגמרא אתמר דרב ומשמא בעלייה. מבדילות
תנא רב אמרינן דלא היא תנאי למימר וליכא
שמצאנוהו ועוד הדחק. מפני אלא ופליג.

להוסיף בא וכאילו דרב הא דהכא אמתני' הביא בפירושו הרר"ש גם המקדש. כלי מהלכות בספ"ז לדרב נמי ופסק ב"ה. מהלכות בפ"ד משנתינו שפסק להרמב"ם
עליית אומר שאול אבא דפ"ו. דפסחים פ"ז בגמרא דתניא בהא לי וניחא למטה. בדביר כן לא למה תרתי צריך בעלייה ואי לי. למה תרתי קשיא וא"כ לחלוק. ולא
אחת פעם אלא לה נכנסים אין הקדשים קדש בית ועליית בשנה. א' פעם לו נכנס כ"ג הקדשים קדש שבית הקדשים] קדש מבית [חמורה הקדשים קדש בית
שקדושת עלייה עולי שיכירו כדי פספסים נמי עבדי חמורה והיא הואיל ומעתה צריכה. היא מה [לראות] ביובל אחת פעם וא"ל בשבוע פעמים לה ואמרי בשבוע
הרמב"ם פסק ב"ה מהל' ובספ"ז בס"ד. שם כמ"ש דכלים דספ"ק כמתני' דלא דהכא. דמתני' וצ"ל בשנה. אחת אפילו בה יכנסו ולא חמורה קדשים קדשי עליית
לפסוק ה"ל ולפירושו מכרעת שלישית דעת דאין מציעתא. סברא דהיא משום שהוא הכ"מ מ"ש בעיני ישר ולא ת"ק. דעת כמו שהוא לפי ונ"ל בשבוע. אחת פעם
מוגה ובנא"י לשנים. אלא לה נכנסים אין דהתם התוספתא שהעתיק דכלים. בספ"ק הרמב"ם בפי' מצאתי ושוב כת"ק. דפסק כדפרישית טעמא אלא לחומרא.
הראבי"ה לשון בספ"ב: הר"ב פי' לשנים: ג"כ התם שהגירסא אלא שנאה. שאול דאבא בתוספתא ראיתי שם דגם למ"ש מסכים שנים. לשבע

עכ"ל: ושמאל. ימין להסתכל דרך אין החומה ואצל סתומין. צדדין והג' החומה אצל לבנות להם שהיה במקום אחד לרוח פרוצין היו שתיבות ונראה
שמשביע כמזונות הנאה לשון יזונו ובפירש"י כ"ו. דף דפסחים בפ"ב מייתי וה"נ הספר. כגי' ראיתי הנוסחאות בכל אבל יהנו. שלא כדי העתיק והר"ב
אהל או קדש. בכתוב ונקרא הקדשים קדש בית שלפני מה על הונח ההיכל ששם אע"פ ונהנה: המלאכה נוי ממראית עצמו
לפרושי. פתח מאה רום דסיים במאי היכל: הפרט. בשם יחד גם הבנין לכל לקרוא רגילים ההשאלה צד על חז"ל אבל במשכן. מועד
בגוף שבונין אטום בנין הוא אוטם בפירושו הרמב"ם וז"ל הכתלים. מעמידין שעליו יסוד להיות וסתום אטום בנין הר"ב לשון שבת: מסכת ריש ועמ"ש
של ברומו הוא שכך משמע מאה דרום נראה. שאינו בארעא דהוה מאי בחושבנא סליק האיך הוא התימא ומן ע"כ. הכתלים. מעמידים ועליו יסוד הקרקע
וצ"ל סתומה. חומה אטום בבנין אמות שש מהארץ גבוה המפתן אמות שש האוטם וז"ל כתב והרר"ש מתחת. בארץ שהוא מה עם לא לעינים הנראה עולם
הרר"ש. דעת על שבחבורו הרמב"ם דברי גם להעמיד נלחץ והכ"מ ע"כ. מהמפתן בהן לירד בהיכל ומורדות המפתן על [עולים] שמהם בהאולם היו מעלות
והיינו יסוד כמו כתב שהרי ממש ליסוד בקרקע מובלע היה שלא שסובר מזה לדון שיש אמר לו יסוד כמו סתום אטום אמות ו' גובה ב"ה מהל' בפ"ד מדכתב
המעלות והולך ומונה כו'. במישור היה לא כולו המקדש כתב בפ"ו שהרי הרר"ש. כדברי הרמב"ם שדעת שא"א עליו תמיה ואני הכ"מ. כ"כ הרר"ש. כדברי
מקרקע יותר אמה כ"ב גבוה ההיכל שקרקע ד' משנה בפ"ב דאמרן מהא הוא שכן ומבואר בשוה כולו וההיכל שהאולם ומסיים ההר במעלה למקום שממקום
יחשוב האוטם שראיית נאמר א"כ אלא שם כמ"ש ט"ז) (דף דיומא בפ"ק ערוך תלמוד הוא החשבון שאותו הרר"ש על קשיא ודאי ומזה ע"ש. הבית [הר] רגלי
הנה והן האולם אל ג"כ הוא הזה שאוטם נ"ל לכן בשוה. וההיכל שהאולם בהדיא כתב שהרי ליתא דלהרמב"ם ודאי ומ"מ דוחק. וזה עצמו. ההיכל חלל לראיית
בכלל נכלל היה ולא לאולם לו היתה לא שעליה שאפשר ואע"פ האוטם והוא ו' הגובה כל נמצא אמה חצי מעלה רום האולם אל ישראל שמעזרת מעלות הי"ב
ל"ק זה. הוא עצמו ההר של גובהו שהרי בו שייך בנין מה האוטם הוא שזה א"כ וא"ת זולתו. אוטם להיכל היה ולא ג"כ לו היה האוטם זה מ"מ כולו. הרום
ג'. משנה פ"ב בחיל שכתבתי וכדרך משופע בלתי ושוה גבוה תל או הר כדרך העפרורים יפלו ושלא ימוט. לבל ההר סביב חומה כמו לבנין עכ"פ צריך שהיה
אבל הארץ פני על נראה מזה העבר אל שהרי ממש. יסוד אינו שבאמת לפי לו יסוד כמו לכתוב בחבורו דדייק והיינו ג"כ. הרמב"ם סברת שתהיה היא וזאת

ועוד התיכונה, של ברובד אחת אמה מבחוץ הכותל בעובי ומחסר מגרע
ראשי בהם לשום מקום לו שיהיה כדי העליונה, של ברובד אחרת אמה
בכותל חורין לעשות הבית בקירות לאחוז יצטרך שלא כדי הרובד, של הקורות

ומערה: מחילה כמין הקורות: ראשי שם ולתחוב
בה שהעולה ומפני
קרוי היקף, דרך ויורד היקף דרך עולה
בעליות: שעושים ארובות מסיבה:
אותם מורידין
בראיית יהנו שלא כדי התיבות, בתוך בחבל
שצריך מה מתקנין אלא הקדשים, קודש בית
אורך מאה ועולין: בלבד
להיות וסתום אטום בנין רוחב: ומאה



מן אלא דליתא ולפנים. ההיכל מן מתחיל האוטם שזה שכתב כהרר"ש לא
אל שבערך ניחא נמי שבפירושו הרמב"ם לשון וגם שהתחיל. הוא האולם
הקרקע בגוף בנוי הוא הרי וההיכל האולם מצד שהוא האוטם של מזה העבר
שבחבורו דבריו ונמצאו וההיכל האולם קרקעית על נראה אינו שם כי
ועכשיו ויושר. באמת מכוונים כולם ובפירושו
זה מסכים בשוה וההיכל האולם שקרקעית
ג' במשנה להרמב"ם דכתבי' למאי מאד
היו התאים שורות שבג' האמצעית שמדיוטא
ג"כ שוה דיוטא אותה שכן להיכל נכנסים
לפשפש נכנסים שממנו האולם לקרקעית
האוטם כנגד היתה התחתונה שהדיוטא
דלעיל הסברא אותה שעדיין אלא שם. כמ"ש
מטעם דוחק הוא האמצעית דיוטא בענין
ומכאן מכאן עודף היה שהאולם דכיון אחר
שוה והיה אליהם ממנו לכנוס התאים כנגד
זה למה האוטם. בגובה ההיכל לקרקעית
בשוה התאים גם להעמיד שלא עצמנו נדחוק
בנין על עומדים ושהיו ההיכל לקרקעות
לדיוטא נכנסים ומהאולם ההיכל כמו האוטם
ג"כ התאים שהיו להיכל וממנה התחתונה
שהוא וכמו והאולם. ההיכל לקרקע שוים
לפי להרמב"ם לחצו המשנה אבל לפירש"י.
עם זה אצל זה התאים חמש שמפרש דרכו
לתא אלא פתחים. חמש מצא ולא הכותלים
לכל שא"צ לרש"י משא"כ האמצעית שבדיוטא
פי' למדי: הארכתי ולעיל זה
כיור. נקרא כו'. זהב טוחה שהיתה לפי הר"ב
תרגום הר"ב פי' זרה: דעבודה פ"ג ז' במשנה ועיין
היו לא לה. סמוכה התקרה היתה ואם כו'. לתמוה ואין לופי בית במחברת
הכותל. מבחוץ היו כיור שבאמת שהציורים וצ"ל כך. כל ונכרות נראות ציוריה
שכפי בזהב טוחה שהיתה בכיור עצמו הר"ב שפירש מה לפי דוחק וזה
שהיה לכתוב לו למה מיירי קא מבחוץ ואי בפנים. אלא זהב טיחת אין הנראה
אבל בזהב. טוח נקט בדוקא דלאו דאה"נ וצ"ל הא. דמנליה בזהב טוח
בבנינם אצלם נהוג והיה [הגגים] מן המים [נפילת] שם דלף וז"ל כתב הרמב"ם
מעט שניהם בין ונותנים מחבירו למעלה קרוי [גגים] שני לבית לעשות
הקרוי יטיף שאם די הדלף. שם על הדליפה בית החלל אותו וקורים הרחקה
וכו'. הטיט הר"ב פי' ע"כ: החלל. באותו המים יעמדו העליון
דיומא: ברפ"ה בס"ד בזה הארכתי פרוכות. שתי שני בבית עשו לפיכך כו'. חכמים בו הכריעו ולא הר"ב כתב דסוכה: פ"ק ז' במשנה ועמ"ש
דמתני' [ולפירש"י רחבה באמה חמש התחתונה היציע ו') א' (מלכים דהכתיב דב"ב ברפ"ד וכן נ"ב. דף דיומא פ"ה בתוס' הקשו
ועשו סביב. לבית נתן מגרעות כי רחבה באמה שש והתיכונה (שם) דכתיב האמצעית בתא מיירי דהכא וי"ל שם] כמ"ש מדתם כך שני. שבבית התאים ה"נ ד'.
לגרוע הוצרכו ושוב כניסה אותה על קורות ראשי להניח אמצעי התא תקרת נגד אמה ממנה לגרוע והוצרכו אמות שבעה למטה במערב ההיכל חומת את
והתא ז' ההיכל כותל למטה חשיב קא לא ואמאי וא"ת חשיב. קא התיכונה כנגד והכא כו'. חמש רחבה התחתונה דתנן והיינו הג'. תא תקרת כנגד אמה עוד
אמה שמוסיפין זו ולסברא ע"כ. ו' כן כמו שהיה מזרחי של היכל כותל כמו ו' ההיכל כותל שהיה במקום למחשב ליה דניחא וי"ל הוא שיעורא חד ואידי ואידי ה'
מפני הוסיפו אמות ששתי צ"ל שלהרמב"ם אלא המגרעות בלא היינו חמש המסיבה כותל חשיב דקא להרמב"ם ג"כ ליישב יש המגרעות מפני הכותל עובי על

של התחתונה הקורה הכתלים: מעמידין שעליו לבית, יסוד
נאים ציורים ומצויירת בזהב טוחה שהיתה ולפי אמה. עוביה היתה תקרה
על הנשענות העליונות הקורות כיור: נקראת
שהנסרין לפי דלפה, בית קרויין והן אמות, שתי עוביין היה התחתונה הקורה

במחברת, תרגום ידן. על מחוברין תקרה של
הקורה היתה היאך לתמוה ואין לופי. בבית
אמה עוביה עליהם נשען שהכל התחתונה
סובלות שאין העליונות והקורות בלבד אחת
לפי אמות, שתי עוביין היה כך כל משא
רחבה שהיתה מתוך התחתונה שהקורה
ובריאה חזקה היתה אמה בעובי ביותר
הקורות אבל שעליה, הבנין לקבל ויכולה
פחות או טפח אלא רחבות היו שלא העליונות
היו נמי, אי יותר. עבות להיות צריכות
כדי אמות שתי עוביין העליונות הקורות
לפי התחתונה, הקורה מן התקרה להרחיק
היתה ואם נאים, ציורים מצויירת שהיא
נראות ציוריה היו לא לה סמוכה התקרה
על שנותנין הנסרים כך: כל וניכרות
הטיט אמה: עוביין היו הקורות

הנסרין: על שנותנין והסיד והאבנים
וגבהו סייף כמין חד ברזל של טס
שלא כדי המעקה, גבי על מונח היה אמה
עורב כלה נקרא לפיכך עליו, העופות ינוחו

משם: העורבים שמכלה
וכן אמות. חמש מזרח לצד האולם כותל עובי

מזרח: לצד שש עוביו ההיכל כותל
לבין ההיכל בין המפסיק כותל אמה: ארבעים היכל של חללו
בסיני. שניתנו והלוחות הארון על שסוגר שם על טרקסין, קרוי הקדשים קדשי
ועוביו סיני. סין, ע"א]. כח [ברכות גלי טרוקי כמו סגירה, ארמי בלשון טרק
או פנים כקדושת קדושתו אי חכמים בו הכריעו ולא אמה. זה, כותל של
פנימית, ואחת חיצונה אחת פרוכות, שתי שני בבית עשו לפיכך חוץ, כקדושת

אמה: עוביו שהיה הכותל מקום אויר ביניהן לקלוט אמה, אויר וביניהן
עוביו מערב שבצד ההיכל כותל היה שלא לעיל פירשנו כבר
שחוצה השני הכותל ובין שבינו הפנוי המקום עם ההיכל כותל עובי אלא שש,
ובין שבינו הפנוי המקום עם תא שקרוי השני כותל ועובי אמות. שש היה לו



שהיתה במקום ולמעלה המגרעות מן אלא חשיב קא ולא המגרעות. שתי
קא אמצעית יציע שמן להרמב"ם לומר טעם שאין בשווי ועולה שוה שוב
שלא הוא תא וכותל ותא היכל כותל בחשבון בכאן הר"ב [ומ"ש חשיב.
הוא ג' במשנה לעיל שפי' כמו אבל הרביעית כותל מדת נותר שא"כ בדקדוק

נכון]:
עביו האולם שכותל הר"ב לשון
וכן לצפון. אמות עשר והאולם אמה חמש
פ"ד בחבורו הרמב"ם כדברי דעתו לדרום.
צפון רוח לכל מעדיף היה האולם ב"ה. מהל'
והיה המערבית מקצוע עד התאים כנגד
לדרום. וכן אמות ה' וכותלו אמות עשר תוכו
מאחוריו צר ההיכל לקמן דאדתנן והיינו
לי אתפרש ולא הר"ב כתב מלפניו ורחב
הא בשוה היה מאה על מאה שהרי היאך.
לכל מעדיף היה שהאולם הר"ב שסובר קמן

היא גדולה וטעות כלל לאולם כותל שם היה שלא רוח. ורעיון הבל זה כל וכתב הראב"ד עליו השיג והנה הרמב"ם. שסובר כמו דרומית ורוח צפונית רוח
התנצל והכ"מ עכ"ל. ההיכל ברוחב נמנה האולם ורוחב מלפניו ורחב מאחריו צר ההיכל אמרו כן ועל ההיכל שלפני המזרח כותל אלא לאולם היה שלא זו
הארי. כדמות מתרחב המזרח לצד וכשימשך המערב לצד צר מעט הבנין מטין היו אבל מאה. על מאה ההיכל כל היה המשנה בפי' מ"ש עם להרמב"ם
ששנינו ממה הוא טעות לו לייחס הראב"ד של עצמו שכל כו' מאחריו צר ששנינו ממה להרמב"ם טעות לייחס אין ולפיכך מאחריו. וצר מלפניו רחב שהוא
מהשגה נמלט שלא אומר אני עכ"ז כו'. מטין שהיו מאחריו צר יפרש שהרמב"ם שאע"פ בהכי. סגיא לא ולי הכ"מ. כ"כ שלנו לנדון ענין אינו פירושו ולפי כן
כל לכלול דמתני' לתנא היה הוא כן שכדבריו איתא ואי ודרום צפון הרוחות שתי כל כנגד מעדיף האולם שהיה כן לפרש יכריחהו מי לו אמרים שנשיב לפי
לדרום הצפון מן שכתב בחבורו הוא עשה וכן כו'. חמש המסבה כותל עשרה והאולם חמש האולם כותל אמה מאה לדרום הצפון מן ולמתני כאחד החשבון
הצפון בחשבון וכותל האולם התנא נקט לא דמש"ה לתרץ שיש ואע"פ וכו'. אמות עשר הקדש כותל עד אולם ומכותל חמש האולם כותל עובי אמה מאה
דדייק והיינו בלבד. המזרח מן שנמשך מפני אלא ודרום לצפון אולם שם צודק ואין במזרח. והוא הבית שער שלפני מה על הונח האולם ששם לפי והדרום
הבית. פתח לפני שהוא במזרח אלא אולם. שם יצדק שלא לפי וזה עשר. והאולם כתב ולא עשר. הקדש כותל עד אולם ומכותל לכתוב בחבורו הרמב"ם נמי
אחד בחשבון הכל התנא יכלול לא למה א"כ קשה והיה ודרום צפון הרוחות ב' לכל מעדיף הוא שהאולם מוכרח היה כבר אילו לתרץ יפה הוא כן אמנם
האולם להכניס שלא התנא ראה ולפיכך מזרח. והוא הפתח. שלפני על אלא בהחלט הונח לא אולם דשם דמשום כהוגן עולה התירוץ היה זה על כאמור
כייל שלא מה זה לפי א"כ יהיה כלל התאים כנגד ודרום בצפון אולם היה שלא לומר ונוכל כך לפרש שיכריחנו מכריח לנו אין אם אבל ודרום. צפון בחשבון
לאותו אולם שם ג"כ לו להשאילו התנא יוכל מ"מ אולם נקרא לא שבהחלט שאע"פ כלל. אולם שם היה שלא ג"כ מאמת ודרום בצפון אולם חשבון התנא
הראב"ד של עצמו שכל הכ"מ שחשב ומה זו. סברתו על מההשגה הרמב"ם נמלט לא ולפיכך אחר]. בשם יקראהו [או לדרום וכן לצפון. ממנו הנמשך הריוח
להעדיף שיכריחנו מי שאין לפי עליו. להשיג יש משנה אותה שמלבד הוא כן לא כו'. מאחריו צר ההיכל ששנינו ממה בלבד שהוא להרמב"ם טעות לייחס
וההשגה בלבד לראיה הביאה אלא ההשגה באה בלבד הזו המשנה מן שלא כו'. מאחריו צר ההיכל אמרו כן ועל וכתב הראב"ד דייק והכי צד. בכל האולם
ודרום לצפון התאים אצל כלל נמשך ולא שהוא במקום במזרח אלא כלל מעדיף האולם היה שלא לומר הנכון ולפיכך וכדכתיבנא. היא הכי בלאו במקומה
פני על אשר והבנין מ"א סימן ביחזקאל נאמר העתיד בבנין וכן ע"כ אמה. מאה מלפניו ורחב אמה שבעים מאחריו צר הרר"ש וז"ל הראב"ד. וכסברת
אלא שני בבית כן כמו שהיה הכרח לנו אין בכתוב הנזכר אמה תשעים בארך מ"מ אבל אמה תשעים וארכו אמה שבעים רחב הים דרך פאת הגזרה
י"א עוד שהאולם אמה ושמנים ארבע האורך א"כ והיה ההיכל שער כנגד מגיעים שהיו התאים ארך משך בכל אלא היה לא רוחב שהשבעים יותר נראה
מונח ואשר נאמר ששם לפי תשעים. באורך שבעים הרוחב זה יהיה העתיד שבבית ומה באמה. מאה הבית כל אורך למלאות אמות חמש וכותלו אמה
שם היה לא האולם אף כלל. דבר שום שם שאין פנוי מקום במזרח התאים לפני שהיה שביאורו אמות חמש המונח מקום ורחב וגו' לבית אשר צלעות בית
אמות. חמש המונח זה והיה הפשפש. שהוא התאים. פתח ושם העתיד בבית הסובבת החיצונה העזרה היא החצר מן שם לבא ויכולין בלבד פנוי מקום אלא
היה ואילך התשעים אלו ומן ע' רק רוחבן אין אמה תשעים ונמצאו ס"ד סי' הבית צורת בחיבור בארוכה בס"ד שבארתי כמו פ"ה באורך התאים והיו
דבר שום נזכר לא שני בבית אבל לכאן. וט"ו לכאן ט"ו עוד רוחב השבעים על עודף שהיה למזרח שממערב האורך מן הנותרים בעשרה מעדיף האולם
נכנסים היו האולם מן אלא מונח שום היה שלא יותר נראה במשנה נזכר שלא ואחרי שני בבית מונח היה אם נסתפק שהרר"ש אע"פ הזה. המונח מן
כשיעור אמה. ט"ז למזרח ממערב במשך הזה העודף והיה לדרום וט"ו לצפון ט"ו עליהן עודף עוד והיה ומזה מזה התאים לפני בעצמו האולם והיה לתאים
אמה הט"ו על קאי הנראה כפי אמה: ע' שרוחבן אמה פ"ד הבית מארך א"כ ונשארו י"א והאולם חמש האולם כותל
התא כנגד לצפון האולם כותל להרחיב צריך החליפות מלבד שכתב. הרר"ש לשון וכ"נ החליפות בית נקרא שהיה מה הוא בלבד שאלו ומזה. מזה העודפות
שכל ומזה. מזה שש שהוא ההיכל כותל מלבד ור"ל כאן. עד ומזה. מזה אמות י"ט שהן [וכותלם] המים והורדת התא כנגד [ולדרום] וכותלם. והמסבה
וכבר האיך. לו אתפרש דלא כתב הר"ב ומזה: שמזה ההיכל. כותל לפני מתרחבים האולם כותלי שהיו שכן

בס"ד: פירשתיו

המקום עם התא כותל שקרוי השלישי הכותל ועובי אמות. שש השלישי הכותל
המקומות ושלשת אמות. חמש היה החיצון הרביעי הכותל ובין שבינו הפנוי
ששנינו כאותה אחרים, תאים ועליהן התאים. הן כתלים ארבעה שבין הפנויין
כותל לדרום מצפון וכן גביהן. על ושנים שלשה גבי על שלשה במערב למעלה
כותל שבין החלל עם כולן כו', חמש המסבה

לעיל: שפירשתי כמו הכל לכותל,
האולם שכותל
לצפון אמות עשר והאולם אמה, חמש עוביו
הסכינים שם על לדרום: וכן
בלשון שכן החליפות, בית קרוי שם, שגונזים

חלפים: הגדולים לסכינים קורין רומי
לצד מלפניו ורחב מערב, לצד
על מאה שהרי האיך, לי אתפרש ולא מזרח.

בשוה: היה מאה



ואזיל מני קא דפ"ק: א' במשנה פירשתי דכלים: פ"ק ח' במשנה עיין
מזבח של לדרומה היה כבש דלעיל] פ"ג ג' [משנה דהתנן הוו וארבע דשתין ופריך לה. מייתי ס"ב. דף דזבחים בפ"ו לצפון: מדרום
אמה פורח דה"ק נ"ד דף דזבחים פ"ה בגמ' מסיק לדרום יסוד דאין רפ"ג לעיל דמפרשינן ולמאי סובב. על ואמה יסוד על אמה פורח נמצא ומשני ל"ב ארך
שהיסוד בליטה שכנגד הפנימי לתוך נכנס שהיה מזבח של ל"ב לתוך נבלעות אמות שתי ונמצאו להיות ראויה יסוד של שהכניסה במקום ופירש"י יסוד. כנגד

אחת: אמה בדרום [לאכול] בה התחיל

במס' פירש"י
נמי עצמן שלחנות דמקום י"ו. דף פ"ק יומא
פ"ו ד' במשנה כדתנן שמנה. שהיו לפי ארבע
ארבע. בראש ארבע. נותן וכשאתה דשקלים.
דעת וכן ברוחב. זו אצל זו ארבע נמצא
דתנן הא ליישב נדחקו כן שמפני התוס'
של שלחנות על דתמיד. ג' פרק ד' במשנה
מן תנן הכא והא העמודים. שבין שיש
קרי דאעפ"כ וכתבו ארבע. ולננסין השלחנות
אבל בשמם. שם כמ"ש כו'. העמודים בין ליה
לישנא העתיק לא ב"ה מהל' בפ"ה הרמב"ם ל'
מקום כתב אבל כו'. הטבעות מן דמתני'
היו שלחנות ושמנה כו' אמות שמנה השלחנות
הטבעות מן דמתני' דה"פ הכ"מ וכתב כו'
השלחנות וממחצית ארבע השלחנות למחצית
עצמו רש"י גם וכן ע"כ. ארבע. לננסין
השלחנות שמקום שאפשר לומר כמסתפק
הוא. שכן וששמע הננסין. מקום עם כלול
כלל. מקום שום התוס' לתמיהת אין ומעתה
אצל היו סמוכים מהשלחנות שמקצת אחרי

כו': ומפשיטין תולין שבהן הננסים
ארבע. לשולחנות ונתנו כ"ה העזרה רחב של מקל"ה נשארו לצפון הכבש מן במשנה מנה ועשר מאה פירש"י ביומא התם
אותן מחלק מותר. כ"ה ונמצאו שבמשנה ק"י מנין על לשלחנות ד' מוסיף שאינו והרמב"ם לכותל. כבש בין והחצי החצי הננסין למקום תחלוק אותן כ"א. ונשאר
הוא והמותר כתב הרר"ש גם ומחצה. אמה י"ב דרומית לכותל הכבש ובין ומחצה. אמות י"ב המטבחיים בית בחבורו שם וכ"כ לכותל. כבש ובין לננסין לחצאין
עד צפוני כותל שמן מדות שכלה קאי נמי בצפון דמזבח למדנו כולם ומדברי ע"כ. אחר. מצד הננסין מקום ובין מזה לכותל כבש בין אותו פרוס אמות כ"ה
הננסין ועוד נ"ב. הרי לשולחנות ד' עליה תן עוד ולפירש"י מ"ח. עולים וכו' לטבעות המזבח מן במשנה שנמנו מנינים שכלה ומחצה ושתים ששים הם המזבח
מהמזבח אמות חמש נמצאו קל"ה. חצי שהוא ומחצה ס"ז הוא העזרה חצי וכל העזרה. צפון ולכותל המזבח מקיר שיש מה ומחצה. ס"ב הרי ומחצה עשרה
מוסיפין הננסין במקום אבל לשלחנות מוסיפין ואין מ"ח. שעולים כו' לטבעות המזבח מן במשנה ששנינו מה אלא לנו שאין ולהרמב"ם העזרה. בצפון עומדים
והיינו המזבח. בהן שאוכל אמות שבע העזרה מצפון ויותרו ומחצה ששים העזרה צפון כותל עד המזבח מקיר שיש מה נמצא להרר"ש. נראה וכן וחצי. י"ב עד
מזבח דלראב"י כתבתי מ"ט דיומא ובפ"ג ראב"י דמדות מתני' דסתם אמרי' פ"ב דבמ"ה ותימה קאי. נמי בצפון מזבח דמדות דלתנא דיומא פ"ג במ"ט דכתבתי
כבש בין נותן אתה אי ששנינו שמהמותר לפרש שצריך היא ראב"י דמדות מתני' סתם דאמרי' דלמאי דיומא פ"ק שם רש"י כתב כבר ומיהו כלל. קאי בצפון לאו
הנותר שאין הכי תימא דאי כן לפרש שוה אינו עצמו שלרש"י אלא קאי. בדרום כולו המזבח הרי ושנים ששים והמזבח והכבש ומחצה. אמות חמש אלא לכותל
דש"מ י"ז דף בגמ' התם כלל דל"ג מסיק ולפיכך דהתם. מהסוגיא עוד לו הוקשה וגם לחצאין. לחלקו אתה צריך פירש שלא וכיון לפרש. לתנא ה"ל לחצאים מחולק
שלא בזה דוחק שיש עם היא ראב"י ש"מ מהספרים למחוק שאין התוס' שדעת אע"פ דיומא. בפ"ג כמ"ש הרמב"ם דעת ג"כ היא וזו היא. ראב"י מדות סתם
היא. דראב"י דמדות הגמ' ביאר שכן מ"ה בפ"ב לעיל עצמו הרמב"ם דכתב והא רש"י. וכדעת כלל לזה גרס לא שלהרמב"ם נאמר אנו לחצאין. הנותר לחלוק
דלא דהיכא הוא כללא לאו היא ראב"י מדות תנא מאן התם דקאמר ואע"ג ט"ז. בדף מיניה לעיל שם כן שאמרו הוא משנה אותה על אלא היא דהכא הך לאו
אלא כראב"י. דתיקום היכי כי המשנה משמעות לפי כן שאינו מה לחצאין הנותר לחלק ושלא לדחוק דתצטרך כלל קאמר לא דהכא הך כי כוותיה מוקמא מצית
ב"ה. מהל' בפ"ה הרמב"ם העתיק וכן י"ט. דף דיומא בפ"ק לה מייתי והכי שבדרום נ"א היא: ראב"י ולא לחצאין. הנותר דתחלוק כפשטה מתני'
אחרי שבצפון לגרוס נשתבשה הספר שגירסת בעיני ונראה דפ"ק. וד' במ"ג ברישא שבדרום ששנויין ושבעזרה הבית שבהר בשערים ג"כ מוצא אתה וכן
השערים גבי כדתנן למערב. סמוכין שבדרום הכא תנן מדלא בצפון: ועיקרם הם לקרבנות כולם לשכות הג' אלו שתשמישי
ואחריה למזרח סמוך המלח לשכת שמסדר הרמב"ם פירוש של בציורו ראיתי וכן העזרה. כניסת דרך חשיב קא למערב ממזרח דהכא שמעינן ב'. פרק בסוף

שבתוך העזרה, היקף כל
מערבו, לצד הבית נבנה היקף אותו

במזרחו: והמזבח והחצר
למערב: המזרח מן

הצפון מן
והיא לדרום:
רגלי דריסת ומקום ישראל. עזרת הנקראת

כהנים: עזרת קרויה הכהנים
ג': פרק ריש לעיל מפורש
וחללו אולם, כותל עובי
ואמה וחללו, ההיכל, כותל ועובי אולם, של
וכותל הקדשים, קדשי בית וחלל טרקסין,
מאה הכל התא, וכותל והתא למערב, ההיכל

דלעיל: בפרקין כמפורש אמה
החיצון מכותל
של מערבי הכותל עד מערב לצד היכל של
עם חלל של אמה עשרה אחת היה עזרה
הכפורת: בית אחורי קרוי הכותל, עובי
פרוה ששמו מכשף אדם
ונקראת מכשפות, ידי על לשכה אותה בנה
שהיה כתב, ורמב"ם מצאתי. כך שמו. על



כתב כו': הפרוה לשכת
בנין בקדש שיקיימו תמה ואני מכשפות. ע"י כו' פרוה ששמו מכשף אדם הר"ב
וכן מכשפות ע"י שבנאה הר"ב השמיט מ"ו דיומא ובפ"ג כשוף. ע"י הנעשה
שלכך כתב והרר"ש מכשפות. ע"י שבנאה נזכר לא ל"ה דף בפירש"י שם

הפרים עורות שם על פרוה הלשכה נקראת
שם על שנקראו דחברותיה דומיא שבה
לדם שדומה פרוים זהב לדבר וזכר מעשיהן
פרוה גבה. שעל טבילה בית אבל הפרים.
טבילה בית לדומה דומה ועשאו בנאו מגושא

ע"כ: המים. שער ע"ג שבנו בחול
לפי הר"ב כתב
מ"ו פ"ג יומא ובמסכת כו'. מקודשת שהיתה
עצמה דהיא ודאי משמע היתה ובקדש תנן
שבא ולא הר"ב ג"כ נתכוין ולזה בקדש. היתה
שהיתה אלא בחול בנויה שהיתה לומר
התמונה בעל שהעמיד וכמו מקודשת.
שהיתה דייקא דיומא דמשנה לעיל. שהזכרתי
היו שכולן משמע דהכא במשנה וגם בקדש.

בנויה דכשהיא משמע מ"ח פ"ג מ"ש במס' דתנן מהא ועוד עצמה. בעזרה
לקדש: כשפתוחות קדש שתוכן אע"פ כלל. נתקדשו לא גגותיהן בחול

מאי סגי לא כן ומפני הקרבים את מדיחים היו שיש של השלחנות שעל תנן דשקלים פ"ו דבמ"ד לתמוה ויש
דהא ע"כ. המדיחין. בלשכת אותם מדיחין ומאיסי פרש בהן שיש קדשים קרבי אבל שלחנות. על מדיחין קדשים דבשר ע"ב] י"ט [דף דיומא פ"ק התוס' דכתבו
על במעוטה פעמים ג' מדיחין והקרבים מ"ב פ"ד בתמיד תנן ותו דתמיד. פ"ג במ"ה ועוד מ"ה. פ"ג לעיל הר"ב העתיק וכך הקרבים. מדיחין נמי תנן בשלחנות
הנתחים עליהן שמניחין שיש של שלחנות ובו כתב ב"ה. מה' שבפ"ה אע"פ והרמב"ם [ע"ב]. ט"ז דף דיומא פ"ק כן העתיקו בעצמם והתוס' כו' שיש של שלחנות
תמיד למס' להמפרש וראיתי כו'. שולחנות על כו' מדיחין שהקרבים דתמיד דפ"ד הא העתיק הקרבנות מעשה מהל' בפ"ו הנה וכו' לבשלו הבשר את ומדיחין
דהכא קדשים דקרבי ותירץ קדשים קרבי מדיחים היו ששם המדיחים לשכת תנן והכא כו' שלחנות על מדיחין והקרבים תנן דהתם זו בקושיא הרגיש בפ"ד שם
ואח"כ בפרש. הרבה שמלוכלכין לפי בצנעה. מדיחין בלשכת ראשונה פעם מדיחין הקרבים מדיחין בבית אותה מדיחין והכרס התם נמי וכדתנן כרס היינו
וחלקה רחבה שהיא והכרס יפה להדיחם כו'] שלחנות של קטן בשלחן ומפרש על דל"ג שלחנות על במיעוטה אינה [גירסתו שלחנות במיעוט עוד ג"כ מדיחין
ללשכה המשמש הא' הפתח לעזרה פתחים שני לה היתה זו המדיחין שבלשכת בעיני נראה ע"כ: מדיחין. בבית אחת פעם אותה מדיחין
לומר בעיני יתכן שלא הזאת המסבה היתה מיד ההוא ובפתח פרוה לשל סמוך שהוא במקום היה האחר והפתח בה. ולצאת לכנס ההדחה למלאכת עצמה
בבל עליה שהעולה במחיצה מחולקת המדיחין שאל מצד במעלותיה המסבה היתה ולדעתי כדפרישית. אלא בו שמדיחין מקום דרך טבילתו לבית יעלה שהכ"ג
בפ"ק לה מייתי והכי שבצפון נ"א כו': משם תנן ולפיכך המדיחין בבית שם להשתמש יכולים היו המעלות מתחתית אבל המדיחין. לתוך יראה
מה' פ"ה בחבורו והרמב"ם ביומא שם לה מייתי הזה וכסדר לעיל: וכמ"ש י"ט דף דיומא
נוסח בשום כן מצאנוה לא כי אחרת גירסא דה"ל דלאו בעיני ונראה כו'. סנהדרין שבה הגזית לשכת העץ לשכת הגולה לשכת הגזית לשכת בהפך העתיקם ב"ה
לא הקודמת שבמשנה אותן כמו למערב. ממזרח הוא שבמשנה דסדרן איתא ואי שתיהן. אחורי היתה והיא דתנן קשיתיה דמתני' הסדר מהפך שלכך נ"ל אבל
העזרה בדרום והולך מקיף שהוא דתמיד. פ"ג ג' במשנה דתנן כה"ג שמאל דרך חשיב קא דתנא לומר להרמב"ם ליה ניחא מש"ה לפניהן אלא אחוריהן היתה
מערבית שהיא העץ ולשכת שבצפון הללו לשכות לג' שמגיע עד למזרח ופניו צפון אל הולך סובב וסובב מערב כל ומקיף הקודמות לשכות בג' למערב ממזרח
לקמן: מזה עוד ועי' הרמב"ם. בדעת נ"ל זה הקודמים. כמו למערב ממזרח חשבן שלא לומר שתיהן אחורי שהיא קתני הא ולאשמעינן בראשונה בה פוגע להם
בגמ' מסיק הכי כו'. פרהדרין לשכת הר"ב כתב פ"ב: ה' משנה הר"ב בפי' עיין
עץ כל אשרה לך תטע מלא לו והוקשה עץ של שהיתה שכתב ב"ה מה' פ"א הראב"ד בהשגות וראיתי העץ לשכת נקראת למה טעם וצריך י"ט דף דיומא פ"ק
נקנור משער כהנים עזרת והיא ה'. מזבח אצל אלא התורה אסרה דלא ליה וניחא דתמיד. פ"ק ג' במשנה וכמ"ש עץ. כל נטיעת התורה שאסרה מזבח אצל
ישראל עזרת אף האיסור בכלל יהיה אסור ולהלן נקנור שמשער אומר הוא שאם עליהן לעמוד יכולתי ולא עכ"ד. מותר. הבית ובהר נשים בעזרת אבל ולפנים
וכדמסיים ע"נ. לאפוקי אלא אתא. ע"י למעוטי לאו כהנים עזרת דכתב הא וא"כ כהנים. לעזרת ע"י בין שער שאין הוא ישראל עזרת בתחלת נקנור ששער
הדרך זה ע"פ מיישב הוא שגם הכ"מ על לי קשיא וכן קיימין. אנן ישראל דבעזרת נשים בעזרת כלל זו לשכה היתה לא הכא דתנינן מאי דלפום לי וקשיא למלתיה
דוחק ג"כ זה ספ"ג לעיל בשמו שכתבתי הא וכי בנין בלא אלא בבנין. קבועה היתה לא כ"ג דלשכת לתרץ דיש הכ"מ עוד ומ"ש ו'] משנה בפ"ב [ועיין הראב"ד של
לשכה שהיתה אלא כן. נראה לא ממשנתינו מ"מ בשנה. אחת והוא יוה"כ. לפני שמפרישין ימים ז' לצורך נעשה דלכ"ג כיון קביעות. צריך היה שלא שי"ל שאע"פ
וכתב פעם איזה עצים בה שהניחו מפני אלא עץ של נקראת ולא אבנים. בנין אלא היתה עץ של לא כ"ג שלשכת די"ל הכ"מ עוד ומ"ש דאינך. דומיא קבועה
בה מניחין היו שלפעמים שע"י גדול דוחק וזה עכ"ד. בנין. של שהיו לשכות משאר יותר עץ של לעשותה זו לשכה נשתנית למה דאל"כ הוא. דמסתבר דטעמא
לי אפשר עץ של לעשותה זו לשכה נשתנית מה דדייק ומאי לכ"ג. המיוחדת בלשכה עץ מניחים שהיו לומר פירכא דדינא דאעיקרא מלבד כן נקראת תהיה עץ

שם: ונהרג העבודה עובד כהן היה היאך משם לראות כדי בקיר חותר
טבילות חמש
ומבגדי לבן לבגדי זהב מבגדי משנה כשהוא הכיפורים ביום גדול כהן שטובל
בקדושת מקודשת שהיתה לפי הפרוה, בית גג על היו כולם זהב, לבגדי לבן
יום מחמת הבאות וטבילות העזרה.
(ויקרא כדכתיב קדוש במקום בעינן הכיפורים
חוץ קדוש. במקום במים בשרו את ורחץ טז)

יום בשביל באה שאינה ראשונה מטבילה
אדם אין השנה ימות כל שאר שאף הכיפורים
טבילה הלכך שיטבול, עד לעזרה נכנס טהור
הוא המים, שער גבי על בחול היתה ראשונה
היה מים של ומעין שבדרום, השלישי שער
היה ושם עיטם, מעין הבאה באמה שם משוך
אבנים בנין הראשונה: טבילה טובל
בית לגג לעלות וסובבות מגולגלות מעלות

המסיבה: דרך הפרוה
גולה: עולי שם שכרו בור שם על

היתה היא העץ לשכת אותה
יום קודם ימים שבעה יומא, בריש דתנן פרהדרין לשכת והיא גדול. כהן לשכת



תזוח  שלא כדי לדרום. ומצפון לצפון מדרום עליו שמטריחין י"ט. דף דיומא פ"ק דגמרא במסקנא נמי וכדאמרינן עליו דעתו תזוח שלא כדי כן שנעשה לתרץ
דן שאינו כיון דעתו יזוח לא שבהם הראש גם הם ורבים הואיל דעת הזחת שם שייך שלא היתה דגזית סנהדרין של אבל כהונה. בכתר להתגאות עליו דעתו
כדאים ואינן לפניהם. המקדש שראו וכ"ש לישב רשאים אינם ושם כדלקמן. בקדש שבנויה מלשכתם החצי לפניהם כשראו זחה ולא נחה דעתם שכבר ועוד יחידי.
תטע דלא מהא לדוכתא הראב"ד קושית הדרא וא"כ עץ. של נעשית ולכך עליו. דעתו שתזוח לחוש ואפשר אלו כל שאין גדול בכהן משא"כ בקדש. שם לשרת
בעזרת דמשנתינו כיון עץ. כל אשרה לך
היתה עץ של דלא נ"ל ולכן שנויה. ישראל
שבה לפי טעמא היינו העץ לשכת ונקראת
ואשכחן יוה"כ לפני ימים ז' גדול כהן מפרישין
שריפת לפני ימים ז' אותו דמפרישין נמי
שמפרישין דפרה ברפ"ג תנינן ותמן הפרה
היתה אבן ובית הבירה פני שעל ללשכה אותו
אבנים בכלי היו מעשיה שכל לפי נקראת
זו לשכה שם הסבו והלכך הר"ב. שם כדפי'
עץ לשכת לקרותה דיוה"כ להפרשה שהיא
לומר הפרה הפרשת של האבן בית היפך
ונקראת דהואיל לפרה הפרשתו במקום יוה"כ לפני כ"ג מפרישין היו לא דלהכי דיומא ברפ"ק התוס' כתבו אחד טעם והרי דוקא. אבן בשל אינם יוה"כ שמעשה
א"כ האבן. בבית הפרישוהו לא היכרא דמשום וכיון ע"כ. לפרה. היכרא ה"ל לא אז יוה"כ לפני כ"ג שם מפרישין ואי באבנים. מעשיה שכל להיכרא האבן בית
אף ומש"ה אבנים. בשל אלא מעשיה שאין דפרה משא"כ עץ בשל אפילו דבר בכל מעשיה דזו לומר היכרא נמי עביד דיה"כ ללשכת העץ לשכת שם קריאת
ז' שבכל לפי כ"ג לשכת במשנתנו ונקראת היא אבטינס בית של שבצפון וזו מים. שער שעל הטבילה בית אצל הוא בדרום אלא פרהדרין. לשכת זו דלא לדס"ד
פרהדרין לשכת עליה שמה היתה האחרת שללשכה ולפי פרה לשל היכרא דלהוי דפרישית מה"ט עץ של נקראת ג"כ היתה החפינה. ללמוד שם הולך היה הימים
שהיא שמענו השם שבזה כ"ג של השניה הלשכה לזו העץ לשכת שם הסבו מש"ה יומא. בריש כדמפורש לכ"ג מיוחדת שהיא מצד לה יקראו אשר שמה שזה
של לקרותה דניחא פרהדרין של היא דמשנתינו דזו והרמב"ם הר"ב כדפי' דלמסקנא וכ"ש ולהיכרא. אבן דשל אותה בהיפך עץ של נקראת שהיא לכ"ג. שייכא
למלכי אלא בעזרה ישיבה אין והלא בתמידות ימים שבעת שם כ"ג דירת היתה היאך קיימא ישראל דבעזרת ואמינא הואיל למידק איכא דאכתי אלא נ"ל. כך עץ.
דיומא. ברפ"ז הר"ב כדכתב לישב. רשאי אינו בע"י דאילו בע"נ זה היה יושב הוא ס"ת לו שמביאין שקודם ביה"כ קורא כשהוא טעמא האי דמשום בלבד דוד בית
חול. תוכן לחול ופתוחות בקדש הבנויות הלשכות שני. דמעשר פ"ג ח' במשנה ותנן לחול פתוחה היתה בקדש בנויה שהיתה שאע"פ יפלא לא בעיני זה גם אבל
וכמו בעזרה. שהיא הלשכה של ממקומה נמוך שהיא החול מן עליה יעלו אשר מעלות לה והיו דלקמן. הגזית לשכת משא"כ הקדש אל כלל פתח לזו היה ולא
לומר מדקדק פכ"ג הגבורים ובשלטי י"ט]. [דף דיומא פ"ק רש"י הגזית. ולשכת הגולה ללשכת הגזית: בלשכת לקמן בס"ד שאפרש
בנוין היו העץ ולשכת הגולה שלשכת שתיהם לפני במזרח היתה הגזית שלשכת זה ובענין משתיהן אחת כל אחורי היתה זו שלשכה לומר זה בלשונו התנא שכיון
שלה במערב שהרי ממש דגזית אחורי העץ שלשכת אומר ונמצאת גזית. של בצפון העץ ולשכת גזית של לדרום הגולה לשכת והיתה בשוה. הגזית לשכת אחורי
אע"פ ומ"מ היטב. זה תשכיל המסכתא בסוף מצייר שאני ובצורה עכ"ד. לצפון אחוריה העץ שלשכת ונמצא בדרום. היא שהגולה דגולה אחורי היא וגם היא.
לעיל אני שכתבתי מה עכ"ז הזה. השליט כדברי שהוא ש"מ שתיהן. אחורי אלא האחרונה. היתה והיא תנן מדלא כך שנראה לפי הזה. בדקדוק לדבריו שנסכים
נאמר שאם לפי ג"כ מוכרח דלעיל. במשנה הקדומות שסדורים כסדרן במשנה סדורים שהן כמו הלשכות אלו של סדרן שאין מהכא דדייק הרמב"ם לדעת
עץ לשל דרומית גולה של ואותה השתים אלו ולפני במערב דגזית להעמיד שתצטרך אחורי. לשון כלל יתכן לא היתה. במזרח העץ ושלשכת הוא כך שסדרן
אינה עץ של זו א"כ והרי המזרח. הוא הפנים דלעולם דייקא לא אחורי לשון ואעפ"כ דגולה. מפני ובדרום דגזית. מפני במערב נסתרת היא עץ של שזו בענין
איכא שתיהן. אחורי תנן אלא האחרונה והיא נמי תנן ומדלא כהוגן. אחורי ויצדק במערב. עץ דשל אותה הוי במזרח גזית של כשאותה משא"כ ממש. אחורי
עירובין מסכת ובסוף הגולה. בור גרסינן ובס"א קבוע. בור האי מאי לי וקשיא הזה: השליט כדברי למשמע ודאי
שפירש"י ד' דזכריה ראשה על וגלה כמו הגולה זו ולגירסא ע"כ. עליו נתון והגלגל בו קבוע והגולה בור שם הגולה לשכת שהעתיק ראיתי יהונתן הר"ר בפירוש
הגלגל שם על הגולה לשכת שנקראת ונראה הראבי"ה [וז"ל גלגל. ע"י מקומות במקצת בו ששואבים עמיר בל"א קורין שאנו מה והוא ע"כ. עגול. גדול ספל כמין

עכ"ל]: שלמה שעשה ים אז היה שלא מפני לשקעו בור שם כרו הגולה ובני בלינה יפסל שלא כדי הכיור. משלשלים שבו
לכבודם גזית עשויה והיתה להדחה: פ"ג] ב' [דבמשנה המים ואמת לשתייה. מתוקים מים הגולה בור הרר"ש ל'
את לקרוא שם מתאספים היו ועוד דתמיד. פ"ק ב' במשנה מ"ש זה על ועיין מפייסין. היו ובקדש בקדש. וחציה בחול חציה שהיתה הר"ב וכתב הסנהדרין. של
בס"ד. בצורה שתראה וכמו שאצלה האחרות משתי יותר הרבה גדולה לשומה ראוי ולפיכך רב עם אסיפת היה התשמישין אלו ולכל דתמיד. ספ"ד כדתנן שמע
היו לחול היא שפתוחה במקום אבל שוה. קרקעיתה היתה שהלשכה בו ספק אין שזה העזרה כגובה גבוה ג"כ היה בחול בו בנויה שהיא שהמקום לומר וצריך
ודנין יושבין שהיו התדיר מעשיהם ועיקר מקדש ביאת מהל' ספ"ו הרמב"ם לשון נמוך: שהוא לחול. יורדין וממנה עולין שעליה מעלות
עכ"פ צריכין היו שזה התדיר מעשיהם בעיקר הכא אלא ישראל. לכל תורה יוצאה שממנה תנן דסנהדרין פי"א ב' במשנה דהא עמו והדין ע"כ. כו' הכהונה את
וכדאיתא דקידושין פ"ד ה' משנה כדמוכח הלוים. ואת למשפט: דבר יפלא שלא כלל תבא שלא אפשר הוראה אבל הכהונה. את לבדוק
עיקרית ג"כ שזאת לפי בלבד כהונה הכא נקט אבל בס"ד] במהדורות אותם שאכתוב אחרים בדבורים שנעשה כמו שלי מהתוס' השמיטו [והמדפיסים בגמ' התם
קוראים היו פסול בהן נמצא שלא אותם פי' לעבודה: שזכו הכהנים כמו יו"ט עושים היו לא שהלוים יתכן וגם הלוים. מבדיקת יותר להם

ללשכת מביתו גדול כהן מפרישין הכפורים
אחד קירוי פרהדרין:

לשלשתן:
לפי שבה. החול בצד
וחציה בקודש חציה היתה הגזית שלשכת
אפשר היה לא קודש של ובחציה בחול,
אלא בעזרה ישיבה שאין לשבת, לסנהדרין
ויבא ז) ב (שמואל דכתיב בלבד, דוד בית למלכי

ה': לפני וישב דוד המלך



להש"י ומשבחים מודים ג"כ והיו עמו. ושמחים ומיודעיו לרעיו ואחד אחד כל
נקראת הגזית שלשכת שם על כו':

יבחר אשר המקום מן נאמר שעליה מקום
ולפיכך דסנהדרין פי"א ב' במשנה כדתנן ה'.
לומר מקום בשם הש"י עכשיו מכנים היו

הגבלת לא אמנם יתברך. בכחו ומלואו עולם המגביל האמתי המקום שהוא
והגבלנוהו שאמרנו שאע"פ זה להורות הוא ברוך ואמרו חזרו שלכך מקום.
הנה עולם. של מקומו שהוא על מקום בשם
אם כי מקום הגבלת שם על כן מלהזכירו ב"ה

נ"ל: כך ומקיימו. העולם חיי שהוא מצד
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(לה) ח) ז ו ה משנה (פ"ק

(לו) ו') משנה (שם

(לז) (שם)

(לח) (שם)

(לט) (שם)

(מא) וספ"ב) מ"ה (פ"ק (מ) ט') משנה (שם

(מב) מ"ה) (פ"ק

(מג) וספ"ב) מ"ד (פ"ק

(מה) (שם) (מד) (שם)

(מו)

(מז) ו) משנה (פ"ג

ופ"ג (ספ"ד. (מח) (שם)

(מט) מ"ז)

(נ) (ספ"ו)

(נא) (שם)

(נב) מ"ז) דמנחות ופי"א מ"ד. דשקלים (פ"ו

(נג) וסופו) (רפ"ד

(נד) (שם)

(נה) מ"ב) פ"ב (סוטה

(יומא

(נו) מ"ה) (ע"ש ד') ג' משנה פ"ה

(נח) (ספ"ד) (נז)

(נט) (שם)

(ס) ב') משנה פ"ה (יומא

(סא) ג) משנה (ספ"ד

(שם)

(סב) ב) משנה (שם

(סג) (שם)

(סד) (שם)

(סה) (שם)

(סז) (שם) (סו) (שם)

(רפ"ה) (סח) (שם)











(פ"ק
ורפ"ב) ג' מדות משנה דמסכת

(שם)

באותו (שם
דבור)

(שם)

(שם)

לו) דף (סנהדרין

ג') ממשנה (פ"ב

א') משנה פ"א כלים מ"ג פ"ב (מדות

פ"ה (מדות
ח') משנה

ה') (שם פ"ב משנה
(שם)

(שם)
(שם)
(שם)

לו) דף (סנהדרין

משנה פ"ב (מדות
ו')

ד') משנה ופ"ק (שם

ו) משנה (פ"ב

מ"ד) (פ"א
מ"ו) (פ"ב

מ"ג) פ"ה (שם

(שם)

(שם)

(שם)
(שם)

(שם)

פ"ג) (ריש

מ"ג) פ"ג מדות נד. דף דזבחים (פ"ה

מ"ב) פ"ב (מדות

כח) דף (תמיד

מ"ו) פ"ג (מדות

פ"ג (מדות
ג') משנה

משנה פ"ו (שקלים
ה') ד'

ו') משנה פ"ג (מדות

פ"ד) (סוף

מ"ג) פ"ב (מדות



מ"ז) פ"ד (שם

(שם)

(שם)

וסופו) (רפ"ד

ב') משנה פ"ב (מדות

מ"ט) פ"ג (תמיד

ד') משנה פ"ה (יומא

(שם)

ספ"ד) (מדות

וסמ"ג) ותוספות רש"י וכגרסת (שם
(רפ"ה)

ט') משנה (פ"ק

מ"ז) (שם
(שם)

(שם)
(שם)

וספ"ב) ה' משנה (פ"ק

ה') משנה (פ"ק
ד') משנה (שם

ד') משנה (פ"ק

מ"ד) (פ"ה
(שם)

(שם)
יט) דף (יומא

ד') משנה (פ"ק

א)

ג) ב)

ד)

[א]

[ב]

[ג]

[ד]
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