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יו"ל ע"י

'באר החיים'  -המרכז לבית המקדש והמשכן

בית שמש
ידוע מאמר החכם כשם שא"א לבר בלי תבן ,כך א"א לספר בלי שגיאות ,ע"כ
נבקש מכל המעיין בספר שיואיל בטובו לשלוח הארות והערות ,חידושים
וציונים ומ"מ ,וכל דבר המתחדש ומתברר ,או תיקונים ,וכדומה ,אל:
'באר החיים' ת .ד 8031 .בית שמש.
להשיג את הספר
קרית ספר:
ר' ישראל נאגר
08-9741760

בית שמש:
אברהם חיים אופמאן
05041-94471
 .כל הזכויות שמורות

 .כל הזכויות של חלק מהציורים שמורות למכון בחצרות בית ה' .ותשוח"ח.
עיצוב כריכה
א.י.ש .אשדוד
טל0527627127 :
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לתשומת לב
ספר זה בא בזאת בשני אופנים ,עבור שני אופני
לימוד:
הביאור המופיע בחלק העליון של העמוד ,נועד
למבקשים ללמוד ולהבין בקלות ,בפשטות ובמהירות.
ואילו העיונים והמ"מ נקראים 'מהרה יבנה' ,המופיעים
בחלק התחתון של העמוד ,נועדו עבור הלומדים
המבקשים גם להתעמק בעומק הדברים והשיטות.
עם זאת ,כדי שלא להכביד על הלומד ,לא הבאנו
ב'באר ההיכל' מדי הרבה עיונים ושיטות ,רק כפי
הצורך ולפי הענין – ו'תן לחכם ויחכם עוד'.
לעיתים הורחבה היריעה ,ונכתבו עוד מובאות
ביאורים ועיונים .וכן הבנת העניינים ע"פ דרוש ורמז.
נקבע מקומם במדור 'אוצר ההיכל' ,שבסוף הספר.
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חלק מההסכמות ניתנו לספרינו הקודמים' ,באר החיים' על בית המקדש הראשון,
ו'היכל ידיד' על בית המקדש השני.

ומסודרים לפי סדר קבלתן.
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תשובות ומכתבים ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

תחלה היו ב' זה למעלה מזה והוא עשה י"ב סביבות הכיור ונטלו ב' ידיהם ורגליהם
בב"א מעומד והמוכני היו מורידין בגלגל ובבית ראשון לא הי' מוכני
יישר כח על הספר יגל יעקב

עי' תו"י יומא ל"ח א' שהיו משקעין אותו
כל לילה בים שעשה שלמה

כשתהי' אי"ה תכנס

שלוחי מצווה אינן נזוקין )פסחים ח' א'(

שהכה"ג נכנס שם ביוה"כ
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כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א

בס"ד
בשמחה הריני מצטרף לדברי ידידי הרב הגאון שליט"א
)הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א(

בברכה להרב האברך ר' אברהם חיים אופמאן שליט"א בביאור
צורת בית המקדש הראשון עפ"י מאמרי חז"ל ,יזכה להפיץ
ספרו בהצלחה ולהמשיך להרביץ תורה בכתב ובע"פ
מתוך נחת והצלחה בכל דרכיו .והריני חותם באהבה
ידיד בית אבותיו

יצחק טובי' ווייס
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כבוד האברך המופלג הרב אברהם חיים אופמן שליט"א
שכטו"ס
קיבלתי את ספרך "באר החיים" שהנך עומד להוציא לאור
בענין צורת הבית הראשון על פי חז"ל ורבותינו המפרשים,
בטוב טעם ודעת וניכר עמלו בזה ,והוא נחוץ מאוד.
והנני לברכו שיזכה תמיד לישב באהלה של תורה כל הימים
מתוך שלות הנפש והרחבת הדעת.
הכותב לכבוד התורה ולומדי'ה
בין המצרים יזרח אור לישרים נתן הכהן קופשיץ
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בס"ד
יום ג' לס' ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וגו'
כ"ו מנ"א תשע"ב

בא לפני האברך כמדרשו ,חוב"ט ,הרה"ח רבי אברהם חיים
אפפמאן שליט"א ,בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט"א,
מפק"ק בית שמש ת"ו ,ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני
ביהמ"ק הראשון ,והספר מדבר בעד עצמו ,בהיותו קילורין
לעיניים הן בחלק הביאור והן בחלק העיונים ,והוא מיוסד ע"פ
דברי חז"ל ורבותינו המפרשים ,ובוודאי ישמח לב מבקשי ה',
דורשי ה' המחכים לבנין אריאל ,לעסוק בעניני המקדש ולהתכונן
לקראת הבית השלישי שיבנה במהרה בימנו.
בעזרתו של הספר הנוכחי ,יוכל כל לומד ,וכל מלמד ,למן בני
תורה ועד תינוקות של בית רבן ,לבוא בשערי המקדש ולהבין
רזיו וצפונותיו ,ע"פ פשט וע"פ עמקות .כאשר תחזינה עיני כל
לומד – אשר נהורא נפיל בבי מדרשא.
ולא באתי ,כי אם להעיד על הרב המחבר שליט"א ,על שהנני
מכירו ומכיר את המשפחות החשובות ,תושבי קרייתנו המעטירה,
אשר מדובר על יראי ה' וחושבי שמו לתפארת ולתהילה – ואשרי
חלקו שזכה להעמיק בענין גדול זה ולזכות את הרבים כפי
מידתו .ואמינא לפעלא טבא יישר ,ומאת ה' ישא ברכתו לטב
ולחיין ולשלם.
בכל חותמי ברכה ,לכבוד התורה ולומדיה
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הרב שמואל חיים דומב
רב ביהכ"נ חניכי הישיבות הגבעה הדרומית
מו"צ וחבר ביה"ד מודיעין עילית
ומו"ל משך חכמה השלם
יום ג ,כג תשרי  -אסרו חג  -תשע"ג

מכתב ברכה
למע"כ האברך כפשוטו ומדרשו ,חו"ב טובא הרה"ג המופלג ר' אברהם חיים אפפמאן
שליט"א .לשמחה ולעונג היה לי לעבור בין בתרי חבורו החשוב "באר החיים" ,ובו
ביאר ופירש בטוב טעם ודעת צורת בנין בית המקדש הראשון.
"ומלאכה" שיש בה גם "חכמה" עשה ,לבאר ולפרש "חכמת שלמה  -ומלאכת שלמה",
עפ"י מדרשי חז"ל ומפרשי התנ"ך הראשונים והאחרונים.
בתוספת "מקלעות"  -ציורים ,ו"פטורי ציצים"  -פרחים )מלכים א' י ,יח( ,להמחיש לכל
לומד את תבנית ומעשה המקדש.
ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ"באר החיים" " -מי באר" מתוקים ומשיבי נפש.
וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה"חפץ חיים" בגודל חיוב ולימוד סדר קדשים,
שבזה שירבו העוסקים תבוא במהרה הגאולה.
ולשון הרמב"ם בפ"א מהלכות בית הבחירה הלכה ד'" ,בנין שבנה שלמה כבר מפורש
במלכים .וכן בנין העתיד להבנות אע''פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר
ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים
ביחזקאל".
ומעתה אם כן חובה גם ללמוד ולהתעסק לדעת צורת בנין בית ראשון] .וראה בתפארת
ישראל בבועז ריש מסכת מדות ,בשם הר"מ נכתבה מסכת מדות כדי שנדע איך
לבנות ,ועי"ש מהא דבית שלישי יבנה בידי שמים ,עי"ש .וקצת קשה מדוע הר"מ לא
הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים .ובמלבי"ם דבה"י ב' ג ג-ד ,כתב שעזרא בא
לפרש דברים הסתומים והחתומים שבספר מלכים ,או להוסיף דברים שלא נזכרו שם,
וכן בסיפור בנין הבית לא כתב רק דברים שנתחדשו לו ,וכו' ,עי"ש[.
והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
הכותב למען עמלי התורה ושוקדיה
ותחזינה עינינו ארמון על משפטו במהרה
שמואל חיים דומב
מען :רח' מרומי שדה  7מודיעין עילית טלפקס 08-9743291
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יצחק ישעי' ווייס

רב ואב"ד "נוה אחיעזר"
רח' עזרא  46בני ברק 03-5706326

בס"ד ,יום א' לסדר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' שנת 'שם משכן הוי-ה' ]תשע"ו[ לפ"ק.

מכתב ברכה
שמח לבי בראותי את הספר הנפלא היכל ידיד ,והוא חיבור מקיף על כל ענייני בנין בית המקדש השני,
וכולל בתוכו ביאור מקיף על כל משניות דמסכת מידות ,מלוקט מכל הספרים העוסקים בנושא נכבד
זה ,בתוספת נכבדה שהוסיף הרב המחבר ,מעשה ידי אמן ,ה"ה האברך היקר ,הרב הגאון המופלג
בתורה ויראה ,כמוהר"ר אברהם חיים אופמאן שליט"א ,אשר ידעתיו מנעוריו שהיה לבו בוער לרדת
לשרשי מצוה חביבה זו של בניין בית המקדש ומידותיו .ובוצין מקיטפיה ידיע ,שהשקיע עצמו במשך
השנים לעמול להבין ולהשכיל בפרטי מצוה זו על כל פרטיה ודקדוקיה .וכבר איתמחי גברא ואיתמחי
קמיעא בספרו הקודם באר החיים על תבנית בית המקדש הראשון ,שנתבארה בספר מלכים ודברי
הימים .וכעת המשיך במלאכת הקודש ,טרח ויגע כדי מידתו ,בכפלים לתושיה ,בענייני בנין בית
המקדש השני.
והנה הרב הגאון המחבר שליט"א הרחיב והעמיק בספרו ,ונכנס לפרד"ס כל ענייני בית המקדש ,טרח
ויגע ויצא בשלום ,שליקט מלא הטנא ביכורי פירות הפרדס .דלה דלה מהנהר היוצא מבית קדשי
הקדשים ,ושם בכליו מפירות גפן הזהב שעומדת על פתחו של היכל ,וכל עלה גרגיר או אשכול שמצא,
הביא ותלה בהיכלו אומר כבוד ,היכל עולמים .הפליא לעשות.
והנה לאו אורח ארעא למי שלא ראה את החידוש ,ולא השקיע עצמו במקצוע קשה זה ,שיבוא ויעיד על
החידוש ,היצירה הנפלאה שיצאה מתחת יד הרב הגאון המחבר שליט"א .אך זכרתי לו אהבת קדומים,
כד הויה טליא ,ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם ,לבקשתו שאהיה מהמברכים אותו בברכת
החידוש .על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה' :יהי רצון שתזכה להמשיך ולישב על התורה והעבודה
מתוך נחת והרחבה ,ומתוך בריאות ואושר ,ויפוצו מעיינותיך חוצה ,ותזכה לחבר חיבורים נוספים במקצוע
זה ובמקצועות אחרים ,לחדש ולירד לעומקה של הלכה ולאמיתה של תורה ,ויהיו ספריך מתקבלים
ומפיצים את העיסוק בתורת הבית .ונזכה בקרוב כולנו יחד לראות בבנין שלם בית המקדש השלישי
שיבנה במהרה בימינו אמן סלה'.
כעתירת המשתאה מיפי מלאכת הספר מתפלל להצלחתו כל הימים

כתובת זמנית :רח' הושע הנביא  21/2רמת בית שמש ג'

בעזהשי"ת

אור ליום שני בשבת ובחודש כסלו לס' "אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים" ,ה'תשע"ח.

הן אתא קמאי ,אלופי ומיודעי .ידידי מר ובר חביבי ,טמון באהבה בין קירות לבבי .מזה בר מזה וחתן מזה ,כדבריו יהיה האות
הזה .הרב החסיד והותיק ,שייף עייל ושייף נפיק .דקדקן כשמאי וענוותן כהלל ,כל היודעו ומכירו גומר עליו את ההלל .הוצק
ח"ן בשפתותיו בלשון בהירה ,לו עשר ידות ולשונו ועטו מהירה .חובר חבורים מחוכמים ,מפעימים דעת ולבות החכמים.
ה"ה האבר"ך כפשוטו וכמדרשו ,כמוהרה"ג ר' אברהם חיים אופפמאן שליט"א ,בן ידידי הדגול מרבבה החסיד המופלג
ועובד השי"ת רבי חנוך העניך שליט"א ,וחתן ידי"נ הגה"צ המקובל חכם הרזים רבי יצחק נאגר שליט"א ,מפארי עיה"ת בית
שמש יע"א.
אשרי לו שבא לכאן ותלמודו בידו ומגילת ספר כתוב עליו נקוב בשם 'מראה ההיכל' שכולו מוקדש מוקטר לבאר תבנית
בית שלישי ביחזקאל ,אשר כנודע הוא כספר החתום ,ואנן להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבהתנא ,דעליהם אמרו ז"ל
במדרש )דב"ר ז ח(" :אמר רבי הושעיא ראה הפחות בימי משה ,מה שלא ראה יחזקאל גדול בנביאים" ,ובעוונותינו מתקשים
אנו לראות ולהבין המראה שכתב לנו הנביא יחזקאל בנביאותו.
וענוותו של הרב המחבר שליט"א תרבני ,לבקש ברכתי ברכת הדיוט ולהיות עולה ועומד כשר המסכים על ספרו ,אמנם
לחיבת כתבי הקודש דיליה עברתי בין בתרי הספר ,והנה נכפל ונשלש בו כי טוב מראה הוא ,כאשר כבר היתה באמנה אתו,
ואתמחי גברא וקמיע בספריו הקודמים על בית ראשון ובית שני ,וניתן לדרוש עליו במליצה דהוא כדאמר רב אח"א
בירושלמי )תענית פ"ד ה"ה(" :ואני דורש ראשון ראשון ,ואחרון אחרון" .ועל שעתה באתי לברכו מה שקיים בלמודו מאמר
הנביא )חגי ב ט(" :גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון".
ויפה עשה להביא לשונות הפסוקים כסדרם ,וערך תחתם ביאור משולב בלשון צח ובהיר ,כאשר הפסוקים והביאורים
חוברים איש אל אחיו ואור כברק מפיצים ,כמו גם מדורי עיונים והרחבות להשלמת ביאור העניינים כנוגה סביב לו .וצירף גם
ציורים רבים מלאכת מחשבת מעשה ידיו להתפאר ,המבארים העניינים בחינת 'כזה ראה וקדש' .הכל פעל ועשה בתבונה
על אדני קודש דברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים ,מבלי לחצוב בבורות נשברים וחכמות זרים.
ונודע מאמר הרה"ק מראפשיץ זיע"א בזרע קודש )כי תצא ד"ה כי תבנה( שביאר האי דאמרינן בברכת ירושלים שבתפילת
עמידה 'ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם' ,דלכאורה די שיאמר או בקרוב או בימינו ,אלא ש'בונה ירושלים ה'' )תהלים קמז
ב( ובמה בונה אותה' ,בימינו' על ידי הימים שלנו ,כפי שאנו ממלאים אותם בלימוד התורה ועבודת השי"ת ,עכת"ד .והנה
גמרינן במנחות )קי" :(.מאי דכתיב )ויקרא ו יח(; 'זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם' ,כל העוסק בתורת חטאת כאילו
הקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם" .ובהרחבת הענין הביא בספר 'כבוד החופה' )סדר ארקים הנקרא
סדור של מדות טובות( בשם מדרש" :כל המלמד בנו ספר בראשית ,מעלה עליו הכתוב כאילו נתעסק ביצירת העולם .וכל
העוסק בספר אלה שמות ,כאילו עמד על הר סיני .וכל העוסק בספר ויקרא ,כאילו הקריב כל הקרבנות כולן .וכל העוסק
בספר במדבר ,כאילו הוא נסע וחנה עם בני ישראל במדבר .וכל העוסק בספר ואלה הדברים ,כאילו קיים כל התורה כולה".
ואם כן כאשר עוסקים בתורת בית שלישי הרי זה כאילו בנה הבית ,ובודאי ובבירור מקרבים בזה בנין העתיד.
על כן בואו ונחזיק טובה להרב המחבר שליט"א ,שעל ידי ספרא קדישא הדין שהוא מגיש היום לפנינו יקל מאוד על כל
החפץ להבין חזון יחזקאל ומראה ההיכל ,באופן הברור ביותר ,ועל ידי זה לקרב הגאולה ובנין הבית המקווה במהרה בימינו
ובתורתנו.
וברכתי תעלה לראש משביר מחולל ומוליד זה הספר הכביר ,שכשם שזכה )מלבד שאר ספריו( לזכות את ישראל
בשלושה ספרים העוסקים בתורת בית מקדשנו ,ובשלוש הוי חזקה ,כן חוט המשולש לא במהרה ינתק ,שיזכה עוד רבות
בשנים להגדיל תורה ולהאדירה ,ולחבר עוד ספרים בכל מקצועות התורה ,כאוות נפשו הטהורה ,מתוך בריות גופא ומעליא
נהורא ,ורוב נחת והרחבת הדעת ופרנסה תדירא ,ובקרוב יתאחדו בית מקדש של מעלה ושל מטה לבנין שלם בטהרה ,ונזכה
כולנו יחדיו לעלות לבית הבחירה ,ויעמדו כהנים להקריב ולהקטיר ולסדר המנורה ,ולויים בדוכנם יעבדו ה' בגיל ומורא,
וישראל במעמדם יזכו להתכפר ולהטהר במקום הנורא ,עם משיח צדקנו מהרה.
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זיידא א.ז .רוזנבוים
בהרה"ק מהרצ"ה זיע"א
מקרעטשניף סיגעט
רחוב רפפורט 20
פעיה"ק ירושלים תובב"א
כ"ב סיון תשע"ח לפ"ק

בעזהשי"ת

מכתב הסכמה
הן הובא לפני הספר הנפלא "היכל ידיד" אשר חיבר הרב הגאון המפורסם
ידידי ורב חביבי צנא מלא ספרי וחריפא טובא כמוהר"ר אברהם חיים
אופמאן שליט"א.
על כל עניני בנין בית המקדש שנזכה לבניינו בב"א ,ומבאר בו לעומקה
ולרוחבה את יסודותיה והלכותיה בטוטו"ד ,ובסייעתא דשמיא העלה בידו
מרגניתא טבא חיבור נחמד ונאה למאוד וראויים הדברים להפיצם ע"פ
תבל להגדיל תורה ולהאדירה.
והנני לברכו שיפוצו מעיינותיו חוצה לחבר עוד חיבורים לאמיתה של
תורה ,ובוודאי שבזכות לימוד ועסק בעבודת בית המקדש והקרבנות נזכה
לקיימם בקרוב בפועל ממש ולראות בישועתן ושמחתן של ישראל
שיתגלה לעינינו.
אשריכם שזכיתם להכניס בלבבות ישראל אמונה בבנין ביהמ"ק בב"א.
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הנה כבוד האברך החשוב היקר והנעלה הרה"ג ר' אברהם חיים אופמאן שליט"א נדבה רוחו לעסוק
בעניני בית המקדש )ועתה בקניין חזקה משולש( ועל בניין בית השלישי שיבנה במהרה ,וזכה עתה לזכות
את הרבים בזה שכידוע גודל העניין לעסוק בלימוד זה כמוש"כ רבינו החפץ חיים זי"ע ועוד צדיקים וגם
הוא שמירה גדולה כמו שמסופר ממהרי"ל דיסקין זי"ע ,דכשבא אחד לבקשו ישועה לשמירה ממה
שרודף אחריו גוי להזיקו ,ואמר לו זה העצה שיעסוק במסכת מידות ובניין ביהמ"ק ,וזה מסוגל שיגן
עליו ,והמקור לזה הביא אדמו"ר הרה"ק מסאטמאר בעל ה"דברי יואל" זי"ע מגמרא זבחים )נד(:
שכשברח דוד המלך ע"ה משאול כשרצה להזיקו בא אצל שמואל הנביא ועסקו בעניין מידות המקדש,
מוכח מזה שזה יכול לשומרו ולהגן עליו מכל צרה ,ועיין במלבי"ם דברים )יב ה( בדבריו הנוראים
והנלהבים וז"ל :כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו' לשכנו תדרשו ,בכל מקום קורא מקום המקדש
מקום אשר יבחר ה' .כי נתוודע ע"י נביא שהוא מקום הנבחר ,כמו שאמר ויבוא גד אל דוד וגו' ,וכן
אמר בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו ,ובכ"ז מצאנו שדוד דרש אחרי המקום ,כמו שנאמר )תהלים
קלב ה( עד אמצא מקום לה' .ולא המתין עד שבא אליו נביא ,ולמד ממה שנאמר לשכנו תדרשו,
שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר ,וזהו שאמר דרוש ומצוא ,למד להם שלא יגלה ה'
סודו ע"י נביאיו להודיעם מקום הנבחר רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו ,ואז יערה עליהם רוח ממרומים
אחרי ההכנה הראויה .עכ"ל.
וכתב בזה בספה"ק שם משמואל לאדמו"ר מסוכטשוב )פרשת ראה שנת תרע"ה( ומוכרח לומר כי מאת ה'
היתה זאת שלא יהי' המקום נגלה אלא לפי מסת הדרישה ,ועל כן אף שהי' מפורש לא התבוננו
בהבינה .דוגמא לדבר איתא בזוה"ק דזמן הקץ מפורש בתורה ולעתיד הכל יהיו רואין אותו מפורש
בתורה ועתה הוא סתום ואין אתנו יודע עד מה .וכן הי' בענין ציון וירושלים .עכ"ל .והיינו דהמציאה
היא ככמות הדרישה ,ככל שגדל התשוקה והכיסופין למקום המקדש ,כך גם זוכים ,למדריגה גבוהה
יותר המציאה ככמות הדרישה .וכן איתא באלשיך הק' שבית השלישי נבנה ממעשים טובים ורצון טוב
והשתוקקות לדברים טובים כמרומז בכתוב )שיר השירים ג י( "תוכו רצוף אהבה" ,ואם כן הוא דבר חשוב
וטוב הלימוד והעסק בלימוד ובירור דברים אלו ,וכמו שפירש אא"ז הרה"ק בעל ה"דברי ישראל" זיע"א
)הגש"פ אשי ישראל ד"ה כל ימי( על המשנה )ברכות פ"א מ"ה( כל ימי חייך )דברים טז ג( להביא לימות
המשיח ופירש דהכונה שבכל ימי שנות אדם ישתדל בכל עבודתו בתורה ותפילה להביא לקירוב
הגאולה ,בפרט בזמנינו שכל כך קרובים לזה.
ועסק התורה אצל חלק מישראל בעניין זה ודאי שמלמד זכות על כלל ישראל שלא עוסקים בזה
שיחשב כאילו נתעסקו בזה ויזרז לביאת המשיח ובנין בית המקדש במהרה בקרוב מתוך ברכה
והצלחה.
והרב בעל המחבר בדין הוא שיטול שכרו ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכמות ואיכות ותרווה רוב נחת
דקדושה מכל יוצ"ח אמן ואמן.

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

מונדרר
חיים אהרן הבאר
רב שכות יפה וף
מו"צ ה עדה החרדית

Rabbi Chaim Aahron
 Mondrerהחיים
מלכים א פרק ו
Rav of Yefeh Nof,
Moreh Tzedek of the Eidah Hachareidis

ר ח' בן ק יס מ א  2ב י ת שמ ש
טל 02 - 9917 187 .

בעזהשי"ת

2 BEN KISMO St. Beit Shemesh
Tel. 02-9917187

אור ליום ג' שנכפל בו כי טוב לסדר 'ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח' תשע"ח

מכתב ברכה
שמח לבי בראותי את הספר הנפלא מראה היכל ,והוא חיבור מקיף על כל
ענייני בנין בית המקדש השלישי ,והוא מיוסד על יסודות ביאור רבינו רש"י
הק' ,וכן עוד ראשונים וגדולי אחרונים ,העוסקים בנושא נכבד זה ,בתוספת
נכבדה שהוסיף הרב המחבר ,מעשה ידי אמן ,ה"ה האברך היקר כמדרשו,
הרב הגאון המופלג בתורה ויראה וחסידות ,ברוך המעלות וברוך הכשרון,
צנא מלא ספרא ,הרה"ח רבי אברהם חיים אופמאן שליט"א ,בן ידידי הרב
החסיד המופלג בתויר"ש וחסידות איש האשכולות רבי חנוך העניך שליט"א,
מחשובי ויקירי תושבי בית שמש ת"ו .אשר ידעתיו מנעוריו לבו הבוער להני
ענייני קדשים .וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בספריו הקודמים ובוודאי
ישמח לב דורשי ה' המחכים לבנין אריאל ,ואשרי חלקו שזכה להעמיק בענין
גדול זה ולזכות את הרבים כפי מידתו.
על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה ,יהי רצון שתזכה להמשיך ולעמול
על התורה והעבודה ולראות פרי קודש בעמלך עמלה של תורה מתוך נחת
והרחבה ,ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך הארוכים והברוכים ,מתוך בריות
גופא ונהורא מעליא ,ויפוצו מעיינותיך חוצה ,לחדש ולירד לעומקה של
הלכה ולאמיתה של תורה .ונזכה בקרוב כולנו יחד לראות בבנין שלם בית
המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן סלה.
הכו"ח לכבוד התורה ומנחיליה
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ברכת אבי מורי שליט"א
א' אלול ה'תשע"ז פה בית שמש עיר התורה

אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה על אשר זיכני לראות מפרי
עמלו של בני בכורי יקירי מחמד עיני ולבי הרה"ג ר' אברהם חיים
שליט"א עולה על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן.
עיינתי בחיבורך הגדול על בית המקדש השלישי אשר בשם "מראה
היכל" יקרא ,ומה מאוד שמח ורחב לבבי בראותי אותך ב"ה מעלה על
הכתוב מנחת עשיר מלאכת מחשבת דבר דבור על אופניו לבאר את
נבואת יחזקאל על בית המקדש השלישי לפי שיטות הראשונים
והאחרונים בטוב טעם ודעת ,וכאשר ידעתיך ביגיעתך הגדולה
והעצומה זה שנים ברוחב ועומק הסוגיות לפרטי פרטיהם עד אשר
ערכת שלחן מגדים לכל בית ישראל בלשון צח ונקי השווה לכל נפש.
וב"ה הפלאת לעשות בהשכל וחכמה רבה וביראה הקודמת לחכמה
לברר וללבן כל דבר ודבור ,ולהראות מקור טהור בכל העניינים מדברי
הגמרא ושיטות רבותינו ,וזה מתוך שימוש חכמים ועמל רב.
ויתן השי"ת שיפוצו מעיינותיך חוצה להרבות פעלים לתורה ולזכות את
הרבים לשמחת לב כל דורשי השם המצפים לראות בבניין בית
תפארתנו.
ויה"ר שתזכה להמשיך להיות דבוק בעמלה של תורה ולהוציא לאור
עולם עוד ספרים לעשות נחת רוח לבורא כל העולמים ,ולהאיר עיניהם
ולשמח את לבבם של כלל ישראל בהבנת התוה"ק בעזרת השי"ת.
בהודאה להשי"ת על כל הטובה אשר גמלני
ובברכת כתיבה וחתימה טובה
אביך המאחל באהבה רבה
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תוכן העניינים
הקדמה ...................................................................................לא
פתיחה  ...................................................................................מג
מדרש תנחומא  âהרמב"ם  âרבינו בחיי  âהתוספות יום טוב  âהאדר"ת â
החפץ חיים  âהעזרת כהנים  âמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

בית המקדש השלישי  ...............................................................נט
יחזקאל פרק מ  ........................................................................נט
זמן הנבואה  âבעשרים וחמש שנה לגלות יכניה  âיום הכיפורים  âמראות
אלהים  âקנה המידה  âפתיל פשתים  âהמלאך הדובר בי  âאת כל אשר
אתה רואה תאמר לבית ישראל

הר הבית  ...............................................................................סד
חומת הר הבית  âמידת הר הבית  âקנה המידה הוא באורך שש אמות â
בכל אמה מאמות אלו יש ששה טפחים  âרוחב החומה  âגובה החומה â
ההבדל בין החומה המזרחית לשאר החומות  âשערי הר הבית  âכל ענייני
הר הבית  âרובו מן הדרום  âהלשכות בהר הבית  âלשכת חשאים â
לשכת הכלים א'  âלשכת בדק הבית  âבית אבן  âלשכת הכלים ב' â
לשכת הפרוכת  âהלשכה לשקלים  âלשכה הנקראת 'שושן הבירה' â
לשכות לתרומות ביכורים ומעשרות  âלשכה לסולת ולבונה  âלשכת העצים
 âלשכת הרפואות  âלשכת פתחיה  âלשכת הלולבים  âלשכה למים עבור
ניסוך המים  âלשכות נוספות  âבית הכנסת בהר הבית  âשלשה בתי
דינים בבית המקדש  âסדר ישיבת הסנהדרין  âסטיו לפנים מסטיו â
איצטבא  âגב האיצטבא  âגג האיצטבא  âכיפין על גבי כיפין  âהסורג
 âצורת הסורג  âהעמודים שכתוב עליהם בלשונות הגוים שאסור לגוים
להיכנס לפנים מהסורג  âהחיל  âמידת החיל  âאפר פרה אדומה למשמרת

החצר החיצונה  -עזרת נשים ....................................................פג
שער עזרת נשים המזרחי  âלעזרת נשים יהיו שלשה שערים  âהמדרגות
לשערי עזרת נשים  âמידת המדרגות  âמספר המדרגות  âהטעם שנקרא
החצר החיצונה בשם עזרת נשים  âשער האיתון  âמזוזות שער עזרת נשים
 âמידת מזוזת השער  âמידות חומת עזרת נשים ,ומזוזת השער  âהתאים

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

שבצדדי השער  âצורת התא  âטעם השם 'תא'  âמקום התאים  âמידת
התאים  âהכתלים בין התאים  âהתאים ליד השער  âאולם השער  âמקום
אולם השער  âלאולם יש תקרה  âקירות האולם  âמידות מזוזות האולם â
מידת הכתלים של אולם השער  âמידת הכתלים וכן מידת הסף של האולם
 âמידות האולם עצמו  âהעמודים שבפתח האולם  âאילים  âמידת אולם
השער עם העמודים  âמקום האולם  âמבפנים  âהאולם הוא בצד הפנימי,
בתוך עזרת נשים  âיש שלשה תאים בכל צד של השער  âששה תאים לכל
שער  âמדה אחת לכל תאי השער  âמידת העמודים שבפתח האולם â
מידת הפתח  âמידת אולם השער  âרוחב  âאורך  âעשר אמות  âשלש
עשרה אמות  âרחבו על פני הבית  âגבול לפני התאות  âרווח אמה אחת
נוספת  âמקום פנוי  âשש אמות מפה  âמידות רוחב השער  âמדידת
השער מגג לגג  âעשרים וחמש אמות מגג התא לגגו  âהפתחים של
התאים  âפתח נגד פתח  âפתחי התאים הם באופן של פתח נגד פתח â
גובה העמודים שבפתחים  âאילים שישים אמה  âעמוד הנקרא איל  âגובה
השער  âשער האיתון  âועל פני  âחמישים אמה  âהחלונות  âחלונות
שקופים אטומים  âפתחי התאים  âאיליהמה  âהאילים והפתחים פונים לצד
הפנימי ,אל תוך השער  âצדדי פתח התא הם איליהמה  âביאור הפסוק â
צורת החלונות  âמקומות החלונות  âהחלונות של התאים  âהחלונות
בצדדי פתח התאים  âהחלונות באולם  âהחלונות בכותל עזרת נשים â
החלונות בכל המקומות יחד  âכותרות בצורת דקל  âאיל תימורים â
העמוד עם כותרת בצורת דקל  âהגזוזטרא שבעזרת נשים  âלשכות על
הגזוזטרא  âרצפה  âחלקה היתה בראשונה והקיפוה כצוצרה  âעל
הגזוזטרא יש לשכות  âהרצפה היא בגובה  âאורך השערים הוא גבהם â
כתף השערים  âהגזוזטרא גבוה כמו השער  âמקום הגזוזטרא ,ועליה
שלשים לשכות ,בעזרת נשים  âחצרות קטורות  âארבעת הלשכות ללא גג
שבעזרת נשים  âטורי אבנים ובהם נקבים  âמבשלות  âמקום בישול
קדשים קלים  âחצרות קטורות  -בית המבשלים  âמדידת עזרת נשים â
רוחב חלל עזרת נשים במזרח ובצפון  -מאה אמה  âעזרת נשים  âהעזרה
 âההבדל בין עזרת נשים לעזרה  âשער עזרת נשים בצפון  âהתאים של
השער הצפוני  âהאולם של השער הצפוני  âמידות השער הצפוני â
חלונותיו  âאולם  âאילים  âתימורים  âהמדרגות לשער הצפוני  âשערי
העזרה שכנגד שער עזרת נשים  âמדידה משער לשער  âבין שערי עזרת

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

נשים לשערי העזרה  -מאה אמה  âשער עזרת נשים בדרום  âחלונות â
כהחלונות האלה  âאולם  âאילים  âמידות השער  âהמדרגות לשער
הדרומי  âתימורים  âמקום השער הדרומי של עזרת נשים  âהשער הדרומי
של עזרת נשים  âהעמוד עם כותרת בצורת דקל  âמדידה בדרום משער
לשער  âמידת רוחב עזרת נשים בדרום מאה אמה

החצר הפנימי  -העזרה ...........................................................קעה
השער הדרומי של העזרה  âתאים  âאילים  âאולם  âחלונות שקופים
אטומים  âגובה השער  âרוחב מגג התא לגגו  âבעזרה האולם והתאים
מבחוץ  âבשער העזרה האולם והתאים מבחוץ  âהאולמות שבתוך כתלי
העזרה  âאורך האולמות עשרים וחמש אמה ורחבם חמש אמות  âיש שש
אולמות בתוך עובי כתלי העזרה  âמידת האולמות בתוך עובי חומת העזרה
 âהמשך שער העזרה בדרום  âאולם  âתימורים  âשמונה מדרגות לעלות
לעזרה  âובו המים מפכים  âהמים שיצאו לעתיד לבוא  âמקום שער
העזרה הדרומי  âשער העזרה בצד דרום  âשער העזרה במזרח  âכל פרטי
שער העזרה המזרחי  âמקום שער העזרה המזרחי  âשער העזרה בצפון â
כל פרטי שער העזרה הצפוני  âמקום שער העזרה הצפוני  âהלשכות בתוך
העזרה  âלשכת המדיחין  âאילים השערים  âפתח לשכת המדיחין כנגד
צדדי השער  âהדחת הקרביים  âהדחת הכרס  âשולחנות העשויים משיש
 âלשכת המדיחין  -בית המטבחיים  âהשולחנות שבתוך האולם  âמקום
שחיטת הקרבנות  âצפון  âהשולחנות באולם השער  âשולחנות נוספים בין
התאים  âסיכום השולחנות שבשער  âשמונה שולחנות בשער  âשולחנות
אחרים נוספים בלשכת המדיחין  âארבע שולחנות  âאבני גזית  âמידת
השולחנות  âיניחו את הכלים  âצורת המזרק  âארבע שולחנות בתוך
לשכת המדיחין  âעמודים ננסין  âשפתיים  âאונקליות של ברזל  âצורת
הננסין  âהפשט וניתוח  âלשכות כלי שיר  âשרים  âלשכת המלבוש â
מקום לשכות כלי השיר ומקום לשכת המלבוש  âהמשך לשכת כלי שיר â
כהנים שומרי משמרת הבית  âלוים משוררים  âהשיר בשעת הקרבת
הקרבנות  âכלי השיר  âצורת הצלצל  âחצוצרות  âהמגריפה  âצורת
המגריפה  âצורת הכינור  âצורת הנבל  âצורת החליל  âהנחת כלי השיר
בלשכותם  âמלבני בני לוי  âלשון של זהורית  âמקום לשכות כלי השיר
 âהמשך לשכת המלבוש  âהכהנים  âבני צדוק  âחלונות לבגדי הכהונה
 âלכל בגד יש תיק  âמקום לשכת המלבוש  âמידות החצר הפנימית -
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מלכים א פרק ו

החיים

העזרה  âהמזבח  âהעזרה באורך ורוחב מאה אמה והמזבח באמצע  âאורך
העזרה ממזרח למערב  âעזרת ישראל  âעזרת כהנים  âהמזבח  âבין
האולם ולמזבח  âהדוכן  âמידות העזרה  âהכיור  âמקום הכיור  âצורת
הכיור  âכנו  âאופן קידוש ידים ורגלים  âדדי הכיור  âהמוכני  âבור
הגדול  âשלשה עשר שופרות  âשלשה בתי הדשן  âהעזרה ובנין ההיכל

האולם ..................................................................................רסד
אולם הבית  âאיל אולם  âעובי מזוזות פתח האולם  âרוחב פתח האולם
 âבפתח האולם אין דלתות  âיש פרוכת בפתח האולם  âמידות פתח
האולם  âמידות חלל האולם  âהמדרגות אל האולם  âהעמודים בפתח â
האולם וההיכל  âבית החליפות  âמידות בית החליפות  âסדר המדרגות
לעלות אל האולם  âהשרשראות באולם  âגפן של זהב  âמיני מגדים â
פירות זהב  âשתי שולחנות באולם  âהנברשת  âעמודי יכין ובועז â
צורת עמודי יכין ובועז

יחזקאל פרק מא  .....................................................................שא
ההיכל  ..................................................................................שא
פתח ההיכל  âאילים  âרוחב האוהל  âמידת ההיכל  âבפתח ההיכל יש
גם דלתות וגם פרוכת  âמידות פתח ההיכל  âמנורה  âשולחן  âמזבח
הזהב  âטבלא של שיש  âכני הזהב

קודש הקדשים  ........................................................................שי
פתח קודש הקדשים  âעובי מזוזות פתח קודש הקדשים  âמידות הפתח של
קודש הקדשים  âמידות קודש הקדשים  âהארון  âאבן השתיה  âהלוחות
השלמות  âהלוחות השבורות  âספר תורה שכתב משה רבנו  âהשם וכל
כינויו  âצנצנת המן  âמטה של אהרן  âשמן המשחה  âשני עמודי כסף
 âארגז ששיגרו פלשתים  âההיכל וקודש הקדשים והתאים מסביב

התאים  ................................................................................שיח
שלש שמות לתאים  âיציע  âצלע  âתא  âשלשים ושלש תאים  âמקום
וסדר התאים  âאחד עשר תאים בכל קומה  âקיר הבית שש אמות  âצלע
 âהתאים סביב ההיכל וקודש הקדשים  âבקומה התחתונה כותל ההיכל
בעובי שש והתא ארבע  âמבנה התאים  âאופן בניית התאים  âמגרעות â
מספר התאים  âחיבור הגגות לכותל התא  âלהיות אחוזים  âהמגרעות
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בכותל ההיכל  âולא יהיו אחוזים בקיר הבית  âמידות התאים  âפתחי
התאים  âהמדרגות מקומה לקומה  âלולים  âמדרגות בעיגול  âהתא
בקרן מזרחית צפונית  âלתא שבקרן מזרחית צפונית יש חמשה פתחים â
המשך מבנה התאים  âהמשך המגרעות  âהמדרגות העגולות  âורחבה â
ונסבה  âמסיבה  âלמעלה למעלה לצלעות  âגובה ההיכל  âמידת יסוד
כותל התא  âמוסדות הצלעות  âאצילה  âיסוד כותל התא בתוך הקרקע
ברוחב שש אמה  âמידת כותל התא החיצוני  âכותל התא ברוחב חמש
אמה  âהמונח  âפתח התאים למונח  âרווח בין התאים ללשכות  âעשרים
אמה  âמקום בישול קדשי קדשים  âרווח עשרים אמה בין התאים ללשכות
 âהמשך המונח  âפתח התא פונה למונח  âמידת המונח  âהמסיבה â
מקום המסיבה  âהעליה  âהלולין בעליה  âפתחי התאים  âמידות בנין
ההיכל  âההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו  âמאה על מאה  âאורך ההיכל
ממזרח למערב  âמאה אמה  âרוחב ההיכל מצפון לדרום  âבית הורדת
המים  âבית החליפות  âחלף  âדומה לארי  âמידות הבית  âשבעים אמה
 âגיזרה  âבנין  âצד מערב  âרוחב שבעים אמה מאחור  âמידת כתלי
התאים  âאורך כל התאים יחד  âאורך חלל כל תא  âעובי הכתלים שבין
התאים  âתשעים אמה  âשמונים וחמש אמה  âאורך התאים יחד עם
המונח תשעים אמה ,ממערב למזרח  âאורך כל בנין ההיכל מאה אמה â
החשבון  âהרוחב בצד מזרח  âמאה אמה  âבצד הקדמי הרוחב מאה אמה
 âצר מאחריו ורחב מלפניו  âהמשך מידות אורך ההיכל  âאתיקיהא â
בית החליפות  âסיכום מידות ההיכל  âסיכום כל מידות האורך ממזרח
למערב  âסיכום כל מידות הרוחב מצפון לדרום

ענייני ההיכל  ..........................................................................תג
ההיכל ,קודש קדשים והאולמות  âסיפים  âחלונות  âאתיקים  âבפנים יש
ציפוי עץ ועל זה זהב  âהציפוי על המזוזות  âהציפוי על כתלי הבית â
המשך הציפוי בכל הכתלים  âמידות  âהציורים על הכתלים  âציורי
כרובים ודקלים  âלכרוב יש שני פנים  âפני אדם ופני אריה  âכרובים
ודקלים מצויירים וחקוקים בכל הכתלים  âמזוזות ההיכל  âצורת המזוזות
בפתח ההיכל  âהמזוזות בפתח ההיכל מרובעות  âגילוי שכינה בקודש
הקדשים  âמראה המרכבה  âהשולחן  âהשולחן נקרא מזבח  âמידות
השולחן  âדלתות ההיכל  âהדלתות כפולות  âמראה דלתות ההיכל â
פתיחת שער ההיכל  âשני פשפשין  âנגר  âפותחות  âהציורים על
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הדלתות  âכלונסאות של ארז  âאמלתראות  âחלונות האולם  âציורי
דקלים בשני הצדדים של חלונות האולם  âגג הבית  âצלעות הבית â
העובים  âמרישות  âמלטסין

יחזקאל פרק מב  ...................................................................תמא
הלשכות  .............................................................................תמא
מקום הלשכות  âהלשכות העליונות  âהלשכות התחתונות  âהדרך דרך
הצפון  âהדרך שהמלאך הוליך את יחזקאל אל הלשכות  âהלשכות הם
כנגד ההיכל והתאים  âהרווח בחצר החיצונה בין הלשכות לחומת החצר
החיצונה  âהפתח העיקרי של הלשכות  âהרווח שבעזרת נשים כנגד
הלשכות  âחלל עזרת נשים  âסימנים היכן מקום הלשכות  âהלשכות הם
כנגד רווח העשרים ,וכנגד הגזוזטרא  âהאתיקים  âאתיק אל פני אתיק â
שלש פעמים  âמקום האתיקים  âהכניסה אל רווח העשרים  âלכאורה
סתום  âלכן יש שיפוע אמה אחת כדי להיכנס אל רווח העשרים  âמהלך
עשר אמות  âרווח באורך עשר אמה בין בית החליפות ללשכות  âביאור
הפסוק  âפתחי הלשכות  âהדרך להיכנס אל רווח העשרים  âפירוש מבעל
אשל גדול  âהלשכות העליונות  âקצורות  âיוכלו אתיקים מהנה  âהטעם
לאתיקים  âכי משולשות הנה  âצורת העמוד הנקרא אתיק  âהאתיק בולט
לחוץ לשני הצדדים בקומות התחתונות  âהקיר המזרחי של הלשכות â
באורך חמישים אמה  âאורך ורוחב הלשכות עצמן  âמידות הלשכות  âיש
לשכות גם במזרח  âהמשך מקום הלשכות במזרח  âמקום הלשכות
התחתונות  âהרווח בין הלשכות לכותל  âרווח חמישים אמה בין הלשכות
לכותל עזרת נשים  âמראה הלשכות המזרחיות  âמידות הלשכות התחתונות
כמו העליונות  âלשכות בצד דרום  âהדוכן  âהגדרת הגינה  âעזרת
ישראל  âעוד פתח ללשכות המזרחיות  âמקום אכילת קדשי קדשים â
קדושת בגדי כהונה  âמקום בישול קדשי קדשים  âשיפוע אמה אחת

הר הבית  .............................................................................תקב
מדידת הר הבית  âמזרח הר הבית  âצפון הר הבית  âדרום הר הבית â
מערב הר הבית  âחומת הר הבית  âמידת הר הבית

יחזקאל פרק מג .....................................................................תקו

הבאר
מראה המרכבה â
צורת בית המקדש
כל חוקותיו הודע
תורת הבית  âכל

מלכים א פרק ו
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קדושת בית המקדש  âושכנתי בתוכם לעולם  âלימוד
 âצורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת
אותם  âוישמרו את כל צורתו  âועשו אותם  âזאת
גבולו סביב קודש קדשים  âהנה זאת תורת הבית

המזבח  ..............................................................................תקכב
מהלכות המזבח  âבניית המזבח  âאבני המזבח  âסיד זפת וקוניא  âסדר
בניית המזבח  âיסוד המזבח  âהסובב  âמקום הקרנות  âמקום הילוך
רגלי הכהנים  âמידות המזבח  âאמה בת חמשה  âאמה בת ששה  âחיק
 âהקרבנות  âגב המזבח  âמזבח הזהב  âמזבח החיצון  âהיסוד  âעזרה
 âמסתימתא  âהסובב  âמקום המערכה  âההראל  âהאריאל  âארבע
קרנות  âגובה המזבח  âאורך ורוחב מקום המערכה  âרבוע  âאורך
ורוחב כל גג המזבח  âאל ארבעת רבעיה  âהכבש  âבניית הכבש â
רבובה  âפרטי המזבח  âחוט הסיקרא  âהמערכות והתפוח  âשלש
המערכות על המזבח  âשני גזירי עצים  âמערכה גדולה  âמערכה שניה
 âמערכה לקיום האש  âמערכה רביעית ביום הכיפורים  âהתפוח  âהמלח
בכבש  âהנקבים ביסוד  âאופן ניקוי רצפת העזרה  âטבלא של שיש â
שית  âשיתין  âניסוך היין  âניסוך המים  âלול  âאבני המזבח והכבש
 âאבנים שלמות  âמלבנים שני פעמים בשנה  âכפיס  âאינו בדין שיונף
המקצר על המאריך  âשתי שולחנות  âשולחן כסף  âשולחן שיש  âמחתה
לתרומת הדשן  âמקום המזבח בעזרה

חנוכת בית המקדש השלישי ..................................................תקעג
שבעת ימי המילואים  âכ"ג אדר  âקרבנות מיוחדים בהוראת שעה â
יחזקאל בן בוזי הכהן  âתחיית המתים  âפר בן בקר לחטאת  âזריקת הדם
 âמפקד הבית  âפר המילואים  âביום השני  âשעיר עיזים לחטאת  âפר
 âאיל  âוהיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם
ואת שלמיכם  âוארצה אתכם נאום ה'

יחזקאל פרק מד  ..................................................................תקפד
הפשפש הדרומי  âהשי"ת ישוב לשכון בתוך בני ישראל בבית המקדש
השלישי ,וישכון בתוכם לעולם ועד  âשני פשפשין  âהשער הזה סגור יהיה
לא יפתח  âמקום הפשפש הדרומי  âהנשיא ישב בו לאכול מהקדשים â
כניסת ויציאת העם בשלשת הרגלים  âכניסת ויציאת הנשיא באמצע השנה

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

 âנכנס בפשפש הצפוני  âאופן הכניסה דרך הפשפש הצפוני להיכל  âשים
לבך וראה בעיניך

יחזקאל פרק מה ..................................................................תקצח
תרומת הקודש מארץ ישראל  ................................................תקצח
חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא  âתרומת הקודש  âחלוקת ארץ ישראל
לשלש עשרה שורות שוות  âהחלוקה בתוך תרומת הקודש  âהרצועה
לכהנים  âמידות הרצועה של הכהנים  âמקום בית המקדש  âמידת הר
הבית  âסביב הר הבית יש מגרש ברוחב חמישים אמה  âהחלק לבית
המקדש ולכהנים  âמקום בית המקדש באמצע הרצועה של הכהנים  âללוים
 âמשרתי הבית  âעשרים לשכות  âמידות הרצועה של הלוים  âעשרים
לשכות ברצועה של הלוים  âאחוזת העיר  âלכל בית ישראל יהיה â
מידות הרצועה עבור העיר  âהחלק של הנשיא  âלנשיא יש משני צדדי
התרומה  âתרומת הקודש  âחלוקת ארץ ישראל

חנוכת בית המקדש השלישי ..................................................תרכו
קרבנות מיוחדים  âהוראת שעה על פי הנבואה  âראש חודש ניסן  âפר
בן בקר  âזריקת הדם  âההיכל והאולם ושלשת שערי העזרה  âהמזבח â
ז' ניסן  âוכפרתם את הבית  âערב פסח  âחג הפסח  âמצות יאכל  âפר
חטאת  âהנשיא  âשבעת ימי חג הפסח  âמנחה  âחג הסוכות  âקרבנות
מיוחדים â

יחזקאל פרק מו  ...................................................................תרלח
המשך חנוכת בית המקדש השלישי  âשער העזרה המזרחי  âביום השבת
יפתח  âוביום החודש יפתח  âוהיה מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו
 âובא הנשיא  âוהשער לא יסגר עד הערב  âמצוות השתחוויה לפני ה' â
שבת קודש  âראש חודש  âכניסת הנשיא לעזרה  âכניסת העם לעזרה â
כניסת הנשיא לעזרה במועדים  âכניסת ויציאת הנשיא באמצע השנה â
כניסת ויציאת העם והנשיא בשלשת הרגלים  âחג השבועות  âראש השנה
 âיום הכיפורים  âקרבנות נדבה שמביא הנשיא  âימות החול

נחלת הנשיא בארץ ישראל  ...................................................תרנד

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

נחלת הנשיא  âמקום החלק של הנשיא  âמתנת הנשיא לבנו  âמתנת
הנשיא לעבדו  âשנת הדרור  âיובל  âאך נחלתו בניו להם תהיה  âולא
יקח הנשיא מנחלת העם  âלמען אשר לא יפוצו עמי איש מאחוזתו

מקומות בישול הקרבנות בבית המקדש  .................................תרנט
מקום בישול קדשי קדשים  âברווח בין התאים ללשכות  âשיפוע אמה אחת
כדי להיכנס לרווח העשרים  âדרך האמה נמצא בסוף כתף שער העזרה
הצפוני  âהמקום אשר יבשלו שם הכהנים את החלקים הנאכלים מקרבנות
קדשי קדשים  âבישול קדשי קדשים ברווח העשרים סמוך למערב  âארבע
חצרות קטורות
ארבעים אמה â
 âאופן הבישול
הלשכות קטורות

 âארבע לשכות בארבע פינות החצר החיצונה  âאורך
רוחב שלשים אמה  âקטורות  âקיטור  âטור  âמבשלות
 âבישול קדשים קלים בארבע הלשכות הקטורות  âמקום
בתוך עזרת נשים

יחזקאל פרק מז ...................................................................תערב
מעיין מבית ה' יצא  ............................................................תערב
המעיין שיצא מבית המקדש לעתיד לבוא  âהמעיין יצא מקודש הקדשים â
מים יוצאים מתחת מפתן הבית  âלצד מזרח  âומשם לדרום המזבח  âמים
מפכים  âמהלך המים מבית המקדש  âקדים  âמי אפסיים  âמי ברכיים â
מי שחו  âנחל אשר לא יעבר  âהראית בן אדם  âויוליכני וישיבני אל
שפת הנחל  âעצים רבים מאוד משני צדדי הנחל  âהגלילה הקדמונה â
וירדו על הערבה  âכינרת  âים המלח  âים אוקיינוס  âהמים ירפאו â
נחליים  âיחיה  âיהיה שם הרבה מאוד דגים  âעמדו עליו דוגים  âעין
גדי  âעין עגליים  âלמיני מינים  âרבה מאוד  âמלח  âעל הנחל  âעץ
מאכל  âלא יבול עלהו  âלא יתום פריו  âכי מימיו מן המקדש המה
יוצאים  âפריו למאכל  âעלהו לתרופה

ארץ הקודש  .......................................................................תרצא
גבולות וחלוקת ארץ ישראל  âזה הגבול  âיוסף חבלים  âכשורות הכרם
 âחלוקת ארץ ישראל לשלש עשרה שורות  âגבול ארץ ישראל  âהגבול
הצפוני  âהים הגדול  âהור ההר  âטורי אמנון  âחתלון  âצדדה  âחמת
 âברותה  âסבריים  âגבול דמשק  âגבול חמת  âחצר התיכון  âגבול
חורן  âחצר עינון  âהגבול המזרחי  âבין חוורן ובין דמשק  âבין הגלעד

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

ובין ארץ ישראל  âנהר הירדן  âים המלח  âהגבול הדרומי  âתמר  âמי
מריבות קדש  -מדבר צין  âנחל מצרים  âהים הגדול  âהגבול המערבי â
הים  âמנחל מצרים  âעד כנגד לבוא חמת  âחלוקת ארץ ישראל לשבטים
 âלכם ולגרים

יחזקאל פרק מח  ..................................................................תשיז
חלוקת ארץ ישראל לשבטים  âנחלת שבט דן  âמקצה צפונה  âליד הדרך
לחתלון  âלבוא חמת  âחצר עינן  âגבול דמשק  âצפונה ליד חמת  âדן
אחד  âנחלת שבט אשר  âנחלת שבט נפתלי  âנחלת שבט מנשה  âנחלת
שבט אפרים  âנחלת שבט ראובן  âנחלת שבט יהודה  âתרומת הקודש â
מידות תרומת הקודש  âבית המקדש יהיה בתוך תרומת הקודש  âמקום
תרומת הקודש בארץ ישראל  âריבוע התרומה מתוך התרומה הגדולה â
לכהנים ומקום בית המקדש  âמידות רצועת הכהנים  âהכהנים בני צדוק â
תרומיה  âהחלוקה בתוך תרומת הקודש  âמקום בית המקדש באמצע
הרצועה של הכהנים  âמידת הר הבית  âללוים  âמידת הרצועה של
הלוים  âירושלים  âהרצועה של העיר  âחלוקת הרצועה של העיר â
המידות של העיר  âמקום העיר באמצע אחוזת העיר  âמגרש סביב לעיר
 âהמגרש סביב העיר הוא ברוחב מאתים וחמישים קנים  âהנותר בשני
צדדי העיר  âללחם לעובדי העיר  âהמקום עבור עובדי העיר  âמידת
תרומת הקודש  âמרובע  âהחלק של הנשיא  âלעומת חלקים  âהרצועה
של הנשיא הואא בין גבול יהודה ובין גבול בנימין  âנחלת שבט בנימין â
נחלת שבט שמעון  âנחלת שבט יששכר  âנחלת שבט זבולון  âנחלת
שבט גד  âגבול ארץ ישראל בדרום  âתמר  âסמוך לים המלח  âמי
מריבת קדש  âנחל מצרים  âנשפך לים הגדול  âחלוקת ארץ ישראל
לשבטים  âשערי העיר ירושלים  âמידות העיר ירושלים  âשנים עשר
שערי ירושלים  âהשראת השכינה בירושלים

נספח  -אוצר ההיכל  ..........................................................תשעב
מהלכות בית המקדש  âמצוות בנין בית הבחירה  âבענין כלי השרת â
בענין כלי השרת שמודדים בהם מידות היבש והלח  âקרבן העצים  âלשכת
הרפואות  âבן אחיה  âמרדכי בלשן  âגגות צריפין  âעין סוכר  âבענין
חמשה עשר בשבט  âמיד אחרי קבלת התורה כתוב ענייני בית המקדש â
תמונה מאחד העמודים שבסורג  âמדרגות הקדושה  âשמחת בית השואבה

הבאר

מלכים א פרק ו

החיים

 âהמנורות בשמחת בית השואבה  âישלח עזרך מקודש  âהאם בבית
המקדש השלישי יהיו טבעות  âעבודת הלוים  âועבד הלוי הוא  âמשוררים
 âשוערים  âהמגריפה  âשלטי הגיבורים על המגריפה  âמהבעש"ט הקדוש
על המגריפה  âדברי הרה"ק מפיסצנא זצוק"ל על המגריפה  âתורת המנחה
 âבן איש חי  âעשר קדושות הן  âסדר מעלות הקדושה  âהכיור â
ענייני הכיור  âהלכות קידוש ידים ורגלים  âשלשה עשר שופרות שבבית
המקדש  âביאור שיטות המפרשים בענין י"ב המעלות שבין האולם והמזבח
 âשיטת הרע"ב  âשיטת הרא"ש  âשיטת הרמב"ם  âמאמר עמודי יכין
ובועז  âבענין גודל מעלת ויקרת בית המקדש השלישי ,שהוא בנין
מעשה הקב"ה בעצמו ,ולא מעשה ידי אדם  âהזוהר הקדוש  âהרמח"ל
 âספר משכני עליון לרמח"ל  âילקוט שמעוני  âשעריך לאבני אקדח â
המנורה  âהשולחן  âמזבח הקטורת  âויקרא אליו ה' מאהל מועד  âאבן
השתיה  âהארון  âצנצנת המן  âהמטה של אהרן הכהן  âהארגז ששיגרו
פלישתים דורון לאלהי ישראל  âרני רני השיטה  âבענין עובי גג התאים
 âהצד השני של קורות התא  âמאמר בסוגיא דתאים להרמב"ם  âויקחו לי
תרומה  âועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם  âבית המקדש השלישי יהיה בנוי
מכסף וזהב ואבנים יקרות  âתיקוני הזוהר  âבענין שכתלי בית המקדש
מצופים בעץ ועליהם ציפוי זהב  âבענין כרובים ודקלים  âהשולחן â
בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם ,ועכשיו שאין בית המקדש
קיים ,שולחנו של אדם מכפר עליו  âאור החיים הקדוש  âוכן תעשו â
פתח ההיכל לשיטת רבי יהודה ,מפירוש המשניות להרמב"ם  âפתיחת
דלתות ההיכל  âרש"י  âפנקסאות של עץ  âהכניסה להיכל בבוקר  âבית
דילפא  âאמה כלה עורב  âגג ההיכל  âתיבת נח  âאתיקים  âאתיק â
לא ידעתי להבין בו  âרישא דלא איתיידע  âתכלית הידיעה שלא נדע â
עיקר השגה שאין להשיג  âספיקות דעתיק  âעתיק יומין  âנעתק מבחינת
יומין  âלא הבנתי בהם כלל  âלמכסה עתיק  âטעמי תורה  âמידות
המזבח  âאמת המים העוברת בעזרה  âמלבנים  âכפיס  âאינו בדין שיונף
המקצר על המאריך  âתשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב  âשער המים â
המים שיצאו מבית המקדש  âחצר התיכון  âבריכת עגבאי  âנהר פרת â
ושמתי כדכד שמשותיך  âשם העיר

רש"י מכת"י  ......................................................................תתקיג

הבאר
מראה

הקדמה

החיים
היכל

לא

בפתח היכל בית המקדש
"אמר יחזקאל לפני הקב"ה ,רבונו של
עולם עד עכשיו אנו נתונים בגולה
בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך
ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב
אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו
ואת כל חוקותיו ,וכי יכולין הן לעשות,
הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר
כך אני הולך ואומר להם .אמר לו
הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל שבני נתונין
בגולה יהא בנין ביתי בטל ,אמר לו
הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה,
לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת
הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו
לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם
עוסקים בבנין הבית" )תנחומא צו י"ד(.

ישמחו החכמים ויגילו הנבונים בהגלות נגלות הספר החשוב והנכבד
'מראה היכל' ,על תבנית צורת בית המקדש השלישי .אודה ה' מאוד
בפי ובתוך רבים אהללנו ,על הזכות הגדולה להוציא לאור עולם
ספר יקר זה .אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי .מה אשיב לה' כל
תגמולוהי עלי על שזיכני והחייני וקימני והגיעני לזמן הזה ,לכתוב
ולערוך ספר זה על בית המקדש השלישי ,ללמוד וללמד את תבנית
בתיו וגנזכיו ועליותיו ,וחדריו הפנימים ,ובית הכפורת )מלשון הכתוב
בדברי הימים א' כח יא( .העסק בצורת הבית ,הרי הוא כעסק בנין
הבית  -כדברי חז"ל דלעיל  -ויהי רצון שנזכה בקרוב לבנין בית
המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.
מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ,ולא
שמת חלקי מיושבי קרנות .אשרינו מה טוב חלקנו ,להגות בתורתו
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הקדושה ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה.
מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי ,על כל החסד אשר עשית
עמדי ,ואשר אתה עתיד לעשות עמי.
âââ
הספר הזה יקל מאוד בעזרתו ית' על הבנת נבואת יחזקאל על בית
המקדש השלישי .בספר זה יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו ,ללמוד
ולהבין בנקל ובבהירות את כל צורת בית המקדש השלישי לפרטי
פרטיו  -ואף את עניניו הסבוכים ביותר .ענייני בית המקדש,
בנבואת יחזקאל הנביא ,באים בזאת מבוארים בביאור נפלא ,לצד
איורים מקוריים ומדויקים להפליא .הנושאים ערוכים בדיוק רב
ומסודרים דבר דבור על אופניו ,מבלי להחסיר פרט ואף על ענין
'התאים' ניתן דגש רחב ונתבאר דבר דבור על אופניו.
הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר ,מפורש כשמלה מחוורת .מה
שעד עתה דרש הכנה ועבודה גדולה ,מוגש בזאת באופן ברור ללא
קושי .פסוקים מתבהרים ,מושגים מתלבנים ,מידות נמדדות ,אריח
ולבנה חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית .מראה הבית
מתגלה בכל יפעתו והדרו .תלמידי חכמים ,ימצאו בו מקום נרחב,
לצד עמך ישראל .בפרט מלמדים ומגידי שיעורים ,יגלו כאן כלי עזר
יקר למלאכת הקודש  -ואף ילדי ישראל עצמם ,יוכלו להיכנס
בשערי בית המקדש.
âââ
הפירוש לצורת בית המקדש הוא לפי שיטת רש"י ,עם הוספות
מספר 'צורת הבית' לתוספות יום טוב ,ומספר 'משכני עליון'
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לג

לרמח"ל .ועם תוספות ביאורים מהאברבנאל ומהמלבי"ם ,ומשאר
המפרשים ,במקומות שאין מנגד לפירוש רש"י.
וכבר כתב רש"י )יחזקאל מב ג( וז"ל :ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר
בכל הבנין הזה ,אלא כמו שהראוני מן השמים.
כמו כן הוספנו הלכות וענייני בית המקדש ,בפרטי פרטים ,מתוך
דברי חז"ל ,מלוקט מהש"ס ומהרמב"ם ,משובצים הדברים במקומם
על מכונם בסדר נאה.
כתב רבנו הבית יוסף )אורח חיים סימן ג סעיף ו( וז"ל :נראה לי שהוא
מפני שאינם מעיינים בדברי הרמב"ם בהלכות בית הבחירה אלא
חד או תרי בדרא ,והנכון ליזהר כדברי הרמב"ם ז"ל שהוא עמוד
ההוראה.
âââ
שם הספר נאה לו 'מראה היכל' ,בעסקו בבית המקדש ,הנקרא
'היכל' ,שראה יחזקאל במראה הנבואה.
מדור העיונים המופיע בחלק התחתון של העמוד ,נקרא בשם 'מהרה
יבנה' ,שבגימטריא כשמי אברהם חיים עה"כ .ויהי רצון שנזכה
בקרוב במהרה לראות את בית המקדש בנוי ומשוכלל ,בקרוב מאוד
במהרה בימינו אמן.
âââ
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תעמוד על הברכה נוות ביתי ,עזרתי בחיים ,עקרת הבית מנב"ת
תחי' ,אשר רק ע"י עזרתה הגדולה הגעתי לספר זה .זכרה לה אלוקי
לטובה ,ויהי רצון שנזכה בצוותא לכל הטוב.
יחדיו נביע הוקרה וכבוד להורינו היקרים באדם ,אצילי הרוח ,עובדי
ה' ,אבי מורי הרה"ג רבי חנוך העניך אופמאן שליט"א ואמי מורתי
תליט"א .מורי וחמי הרה"ג רבי יצחק נאגר שליט"א וחמותי
תליט"א.
לעד נודה ה' על הזכות הגדולה להיוולד ולהתגדל בתוך ביתם
פנימה ,שהוא מקדש ומשכן לכבודו ית' ,ומהם נתעוררה בלבנו
התשוקה לדברים שבקדושה .בצדק ייאמר שספר זה משלהם הוא,
פרי תפארת באילנם הנאצל .דמותם ומידותיהם והליכותיהם וכל
מעשיהם הטובים ,הם מקורותיו ומבועיו של באר החיים .על אדניהם
ושרשיהם יזכנו ה'  -להקים להשי"ת את המשך דורותיהם ,לעשות
נחת רוח לבורא ית"ש.
ברכות שמים מעל ,בהכרת הטוב מיוחדת ,למוח"ז הרב ישראל
נאגר שליט"א ,על כל מעשיו המרובים ,ובפרט על עזרתו הגדולה
והמרובה לספר ,עודדני וחזקני כל העת עד שהגענו לברך על
המוגמר ב"ה בספר השלם .יעזור השי"ת ויזכה לחזות בשוב ה' את
שיבת ציון ,ויראה כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם
במהרה בקרוב מאוד.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי יצחק כהן שליט"א ,בעמ"ח הספר
הנפלא 'לשכנו תדרשו' ,עבור חלק מהציורים שבספר.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי יעקב מאיר שטראוס שליט"א ,עבור
חלק מהציורים שבספר.
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ברכת יישר כח להרה"ג רבי יהושע בוגרד שליט"א ,עבור חלק
מהציורים שבספר.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי אברהם ישעיה נייוויירטה שליט"א,
עבור חלק מהציורים שבספר.
ברכת יישר כח להרה"ג רבי אמתי בן דוד שליט"א ,עבור חלק
מהציורים שבספר.
חלק מהציורים שבספר צוייר על ידינו בס"ד .הכרת הטוב מיוחדת
לכל אלו שעזרו לספר הזה ,ואי אפשר לפרטם כי רבים הם ,ברם
לפניך ה' גלויים הם וידועים .יזכו לכל הברכות ממעון קדשך .שמרם
ברכם טהרם רחמם ,צדקתך תמיד גמלם.
âââ
נבואת יחזקאל על בית המקדש השלישי ,סתום וחתום מאוד מאוד,
יותר משאר נבואות .כפי שכתב הרמב"ם )הלכות בית הבחירה א ד(:
בנין העתיד להבנות ,אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש
ומבואר.
וזה כעין מה שכתוב בדניאל )יב ד( :וְ אַ ּ ָתה ָדנִ ּיֵאל ְסתֹם הַ דְּ בָ ִרים
וַ ֲחתֹם הַ ּ ֵספֶ ר .ופירש המצודת דוד ,שנאמר לדניאל שיכתוב בדברים
סתומים וברמזים.
ְ

ֲת ִמים הַ דְּ בָ ִרים )דניאל יב
ועוד כתוב :וַ ּיֹאמֶ ר לֵך דָּ נִ ּיֵאל ִּכי ְס ֻת ִמים ַוח ֻ

ט( .כי ענייני הגאולה השלימה הם נעלמים ונסתרים.
יחזקאל הוא בבחינת ' ֶנא ֱַמן רוּחַ ְמכַ ּ ֶסה ָדבָ ר' )משלי יא יג( ,על כן סתם
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וחתם את הדברים ,וכתבם בדרך חידה .ככתוב ביחזקאלֶּ :בן אָ ָדם
ש ָראֵ ל )יחזקאל יז ב(.
ידה וגו' אֶ ל ֵּבית יִ ְ ׂ
חוּד ִח ָ
אמנם רש"י ,הוא ראש המפרשים ,גילה את פירוש נבואת יחזקאל
זו ,עפ"י חז"ל ,וכפי שהראו לו מן השמים .והוא בבחינת הכתוב
ש ִּכלִ ים י ִָבינ ּו' .שעל אף שהדברים סתומים וברמזים,
בדניאל 'וְ הַ ּ ַמ ְ ׂ
מכל מקום הצדיקים כן יבינו .וכמו שכתב האבן עזרא ,שיחתום
הספר שלא יראנו רק מי שראוי לראותו.
וזכינו שרש"י פתח לנו שערי אורה ,שערי הבנת בנין בית המקדש
השלישי .ובודאי שמי שלומד את זה ,הוא הראוי לזה ,כמו שכתב
האבן עזרא ,והוא הראוי לגילוי האור הגדול הזה.
âââ
בהיות שרבים שאלוני איך זכיתי להבין את נבואת יחזקאל על
צורת בית המקדש השלישי ,אשר הוא סתום וחתום .למודעי אני
צריך ,לספר חסדי השי"ת .שנים רבות לא הצלחתי ולא זכיתי להבין
את צורת בית המקדש השלישי .עד אשר התפללתי והתחננתי
להשי"ת בשריד בית מקדשנו אשר ממנו לא זזה שכינה מעולם,
ומאז זכיתי שנפתחו לפני שערי אורה ,וזכיתי להבנת צורת בית
המקדש השלישי ,ולכתבו ולבארו באר היטב ועם ציורים ותרשימים,
עפ"י המפרשים ,בחסדי השי"ת .הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.
âââ
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לז

רש"י תמך יסודותיו בפירושו ,על דברי חז"ל .שזה משניות מסכת
מידותא .וכן תרגום יונתן ,מהתנא יונתן בן עוזיאלב .וכן בכמה
מקומות בגמרא ,וכן במדרש ,שמבואר בעניינים אלו .על פי דברי
חז"ל אלו פירש רש"י את נבואת יחזקאל על בית שלישי.
וכן כתב רש"י )יחזקאל מב ג( שהראו לו מן השמים .ומי שלומד את
פירוש רש"י על יחזקאל ,רואה בחוש שפירוש כזה הוא רק על ידי
שמראים מן השמים.
רבינו יצחק אברבנאל פירש בהרבה מקומות את דברי רש"י .וכן
בעל התוספות יום טוב בספרו 'צורת הבית' ,ביאר את דברי רש"י,
והוסיף לבאר בתוספת מרובה .הרמח"ל בספרו משכני עליון ביאר
עפ"י דברי רש"י ,ומלבד הנגלה ביאר גם הרבה סודות בזה .וכן בעל
היסוד ושורש העבודה ביאר את דברי רש"י.

–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– X â W
א .במסכת מידות כתוב צורת בית המקדש השני ,ובדומה לזה יהיה בית המקדש השלישי ,עם
שינויים לפי נבואת יחזקאל.
מסכת מדות הוא מהתנא רבי אליעזר בן יעקב )יומא טז ,(:שהיה בעצמו בבית המקדש .רבי
אליעזר בן יעקב משנתו קב ונקי ,בכל מקום הלכה כמותו )גיטין סז .(.ויש במסכת מידות עוד
כמה עניינים מהתנאים :אבא שאול ,רבי יהודה ,רבי מאיר ,רבי יוסי ,אבא יוסי בן חנן ,רבי
אליעזר ברבי צדוק.
צורת בית המקדש הוא 'הכל בכתב מיד ה'' )דברי הימים א' כח יט( ,ואסור לשנות שום דבר,
אפילו הפרט הקטן ביותר )עירובין קד .סוכה נא :זבחים לג .זבחים סב .חולין פג.(:
ב .תרגום יונתן הוא מהתנא יונתן בן עוזיאל ,שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו )סוכה כח.
בבא בתרא קלד .(.ואיתא :אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף
שפורח עליו מיד נשרף )סוכה כח .בבא בתרא קלד .(.וכתב רש"י :שהיו מלאכי השרת מתקבצין
סביביו לשמוע דברי תורה מפיו .ע"כ.
ואיתא בגמרא )מגילה ג :(.תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי,
ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ,יצתה בת קול ואמרה ,מי הוא
זה שגילה סתריי לבני אדם ,עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני
אדם ,גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא
ירבו מחלוקת בישראל .ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים ,יצתה בת קול ואמרה לו דייך.
מאי טעמא ,משום דאית ביה קץ משיח.
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ועוד זכינו לפירוש הרד"ק ,והמצודות ,והגר"א ,והמלבי"ם ,כל חד וחד
לפי דרכו בקודש.
âââ
ביחזקאל כתוב את צורת בית המקדש השלישי באופן של חידה,
ש ָראֵ ל' )יחזקאל יז ב( .א.
ידה וגו' אֶ ל ֵּבית יִ ְ ׂ
כעין הכתובֶּ ' :בן אָ ָדם חוּד ִח ָ
הרבה תיבות סתומות מאוד עד שקשה להבין אפילו את פירוש
המילות .ב .הרבה פעמים יש כמה חצאי פסוקים שיחד הם מדברים
על ענין אחד .וכן יש שמבואר בפסוק אחד כמה עניינים שאינם
שייכים זה לזה .ג .בהרבה מקומות לשון הפסוק קשה מאוד מאוד
להבין.
ועוד ענין ,יש הרבה פעמים ממש ממש פלא פלאות בלשון הנביא.
א .הלשון הסתום הזה בודאי שרמוזים בו סודות נוראים .ב .הכתיב.
שלפעמים כתוב 'מפה' ולעיתים 'מפו' ,וכן רבים .ג .הקרי והכתיב,
שיש שינויים מופלאים רבים .ד .הלשונות שונים שלעיתים פירוש
כמה לשונות אחד הוא ]כגון' :אילי' ו'אולמי' )מ לז([ ,ולעיתים לשון אחד
יש לו כמה פירושים ]כגון' :אתיקהא' ו'אתיקים'[ .כל זה מורה על גודל
עומק הסודות הרמוזים כאן ,וטמונים נעלמים ונסתרים כאן .ואשרי
המחכה ויגיע לקץ ,ונזכה לגילוי הסודות הנוראים הרמוזים בזה.
וכבר גילה האריז"ל בענין 'ספיקות דעתיק' ,ואכמ"ל.
פשוט שכל זה הוא מפני שהם רזין דרזין עמוקים וטמירים מכבשונו
של עולם ,ומרומז בזה סדרי הנהגת העולמות )מלבי"ם יחזקאל מג ג(,
ויחזקאל ראה בקודש הקדשים את מראה המרכבה ,כמו שראה על
נהר כבר )רש"י יחזקאל מב כא( ,ובית המקדש השלישי הוא מסודות
הגאולה השלימה אשר הוא סתום עד אשר יהיה קרוב לזמן הגאולה,
ככתוב בדניאל ובפירוש המלבי"ם שם.
יעה ִחידוֹ ת ִמ ִ ּני ֶק ֶדם' )תהילים עח ב(,
הדברים בלשון חידה ,ככתוב 'אַ ִ ּב ָ
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דהיינו שדברים אלו שהם מקדמונו של עולם ,הם בלשון סתום
כחידה.
אמנם אנו צריכים ללמוד את נבואת יחזקאל ,ולעסוק בזה הדק היטב
היטב הדק ,בכל הפרטים ,כמו שציוה הקב"ה ע"י יחזקאל נביאו )מג
ש ָראֵ ל אֶ ת הַ ַּביִ ת וְ יִ ּ ָכלְ מ ּו
י-יא( :אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם הַ ֵּגד אֶ ת ֵּבית יִ ְ ׂ
אֲשר ָעשׂ ּו צו ַּרת
ֶׁ
מֵ ֲעוֹ נוֹ ֵתיהֶ ם ו ָּמ ְדד ּו אֶ ת ּ ָתכְ נִ ית .וְ ִאם נִ כְ לְ מ ּו ִמכּ ֹל
הַ ַּביִ ת ו ְּתכ ּונָתוֹ וּמוֹ צָ אָ יו וּמוֹ בָ אָ יו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו וְ אֵ ת ּ ָכל חֻ ּק ָֹתיו וְ כָ ל
צ ּור ָֹתיו וְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתיו הוֹ ַדע אוֹ ָתם וּכְ תֹב לְ ֵעינֵיהֶ ם וְ יִ ְׁש ְמר ּו אֶ ת ּ ָכל
חֻק ָֹתיו וְ ָעשׂ ּו אוֹ ָתם.
צו ָּרתוֹ וְ אֶ ת ּ ָכל ּ
יש ֶּבן אָ ָדם ְראֵ ה ְבעינ ָ
ֶיך
וכן כתוב )יחזקאל מ ד( :וַ יְ ַד ֵּבר אֵ לַי הָ ִא ׁ
ֵ
ְ
ו ְּבאָ זְ נ ָ
אֲשר אֲנִ י ַמ ְראֶ ה אוֹ ָתך ִּכי לְ ַמ ַען
ֶׁ
שים לִ ְ ּב ָך לְ כֹל
ֶיך ּ ְׁש ָמע וְ ִ ׂ
ש ָראֵ ל.
אֲשר אַ ּ ָתה רֹאֶ ה לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
אתה הֵ ּנָה הַ ּגֵד אֶ ת ּ ָכל ׁ ֶ
הַ ְראוֹ ְתכָ ה הֻ בָ ָ
ואיתא במדרש תנחומא )צו יד( וז"ל :אמר יחזקאל לפני הקב"ה,
רבונו של עולם עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ,ואתה
אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניהם
וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו ,וכי יכולין הן לעשות ,הניח
להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני הולך ואומר להם .אמר לו
הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין ביתי בטל,
אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם ויתעסקו
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני
מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית .ע"כ.
על כן זכינו שגילה לנו רש"י את פירוש נבואת יחזקאל ,ואף שעדיין
הדברים סתומים ,מכל מקום עוד זכינו שכעת אשר אנו קרובים
לגאולה השלימה ,וככל שמתקרבים לאור הגאולה כך מתחיל
להתגלות אור הגאולה מעט מעט ,כמו שאמרו חז"ל על אילת
השחר )שיר השירים רבה ו( שאור הגאולה מתחיל להתגלות מעט
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מעט ,על כן זכינו שבדורינו זה נתגלה יותר ויותר עד שאפשר
להבינו ב"ה ,הודו לאל השמים כי לעולם חסדו.
עצה טובה קא משמע לן ,למי שנשאו לבו לבוא ללמוד את תבנית
בית המקדש השלישי ,שיקיים את עצת האברבנאל )יחזקאל מ א(
וז"ל :ואני בפירוש הנבואה הזאת אתנהלה לאטי לרגל המתרגם
והמפרשים ,וכפי מה שיעלה על דעתי ויורוני מן השמים ,כי ה' יתן
חכמה מפיו דעת ותבונה .ע"כ.
דהיינו ,שלא יבהל האדם ויאמר ,מי אני שאוכל ללמוד את כל זה,
והלא הדברים ארוכים וסתומים ,ואיך אוכל ללמוד את זה .על כן
גילה האברבנאל שצריך להיות 'אתנהלה לאיטי' ,ללכת לאט לאט,
פסוק אחרי פסוק ,ללמוד עם התרגום והמפרשים .ולא להיבהל שזה
כל כך הרבה ואיך אצליח ללמדו ,אלא ללכת לאט לאט ,למוד עוד
קצת ועוד קצת ,עד אשר יעלה בידו ויצליח בעז"ה.
ובאמת שזה כבר עצת חז"ל ,שאמרו )ויקרא רבה יט ב( :רבי חנין
דצפורין פתר קרא בתלולית זו של עפר ,מי שטפש מהו אומר מי
יכול לקצות את זו ,מי שפקח מהו אומר הריני קוצץ שתי משפלות
היום ,שתי משפלות למחר ,עד שאני קוצץ את כולה .כך מי שטפש
אומר מי יכול ללמוד את התורה ,נזיקין שלשים פרקים ,כלים שלשים
פרקים .מי שפקח מהו אומר ,הריני שונה שתי הלכות היום שתי
הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה .אמר רבי אמי
)משלי כד ז( 'ראמות לאויל חכמות' ,אמר רבי יוחנן לככר תלוי באוירו
של בית ,מי שטפש אומר מי יכול להוריד את זה ,מי שפקח אומר
ולא אחר תלאו ,אלא מביא שני קנים ומספקן זה לזה ומורידו .כך מי
שטפש אומר מי יכול ללמוד תורה שבלבו של חכם ,מי שפקח אומר
והוא לא מאחר למדה ,אלא הריני לומד שתי הלכות היום ושתים
למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה .ע"כ.
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יהי רצון שנזכה בעגלא ובזמן קריב לראות ולחזות בעיני בשר
בשוב ה' ציון ,ובנין בית מקדשנו ותפארתנו יבנה בהר מרום הרים,
ונזכה להקרבת הקרבנות ,ועבודת הנסכים ,ושירת הלוים ,לראות
כהנים בעבודתם ,ולוים בשירם וזמרם ,וישראל בנוויהם .נעלה
ונראה ונשתחוה לפני ה' אלקינו ,בירושלים עיר הקודש ,בבית
קדשינו ותפארתינו ,במקום אשר בחר ,בחג המצות ובחג השבועות
ובחג הסוכות ,ובכל ראש חודש ובכל שבת ,ככתוב על הגאולה
העתידה )ישעיה סו כג(' :והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו
יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה'' ,בביאת משיח צדקנו
במהרה בימינו בקרוב מאוד.
'יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
שנ ּו רוּחֵ נ ּו
אל ֹהֵ ינ ּו יְ ִדידוּת אוֹ ר נַ ְפ ׁ ֵ
ֶיך אָ ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֱ
שאֵ ינָ ן חוֹ זְ רוֹ ת
ש ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶ
אֲשר ּ ָכ ַר ּ ָת לִ ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ית ָך ׁ ֶ
וְ נִ ְׁש ָמ ֵתנ ּו לְ ַמ ַען ְ ּב ִר ְ
ָ
לְ עוֹ לָם ִמ ְּלפָ נ ָ
שנ ּו
שב ְׁשכִ ינ ְָתך לְ בֵ ית ָק ְד ׁ ֵ
ֶיך ,זְ כֹר אַ הֲבָ ֵתנ ּו וְ ִח ָּב ֵתנוּ ,וְ הָ ׁ ֵ
ידת
יד ְת ָך ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכפְ ִר ַ
ש ַע ָּבנ ּו ִּכימֵ י ֶק ֶדםִּ ,כי ָק ָׁשה ּ ְפ ִר ָ
וְ הַ חְ זֵר לְ ִה ְׁש ּ ַת ֲע ׁ ֵ
ָ
שנ ּו אֶ ל ְ ּגאֻ ּלַת ְׁשכִ ינ ְָתך ,וְ אֶ ל
שנ ּו ִמגּ וּפֵ נוּ ,הָ מ ּו מֵ ֵעינוּ ,וְ כָ לְ ָתה נ ְַפ ׁ ֵ
נַ ְפ ׁ ֵ
ָ
ָ
ָ
שך ,וְ לִ ְרצוֹ נְ ך ה' נִ כְ סַ ְפנוִּ ,ה ְ ּננ ּו ִמ ְתחַ ְ ּננִ ים וּבוֹ כִ ים לְ פָ נֶיך ה' אָ ב
ְמעוֹ ן ָק ְד ׁ ֶ
שנ ּו ְ ּבאַ הֲבָ ְתךָ
ָ
יעה ה' ְׁשכִ ינ ְָתך וְ ַד ֵּבק נַ ְפ ׁ ֵ
הָ ַרח ֲָמן ַעל ּגָלוּת הַ ּ ְׁשכִ ינָ ה ,הוֹ ִׁש ָ
שנ ּו רוּחֵ נ ּו וְ נִ ְׁש ָמ ֵתנוּ ,וְ יֵיעוּל ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְ ּבהֵ יכָ ל ָּה
ימה וְ הָ ֲע ֵרבָ ה ַעל נַ ְפ ׁ ֵ
הַ ְ ּנ ִע ָ
אָ מֵ ן ּ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן' )לשון רבינו ה'אור החיים' הק' בתפילתו ,הובא בסידור
כתר נהורא ברדיטשוב(.
בהדרת קודש
אברהם חיים אופמאן
בית שמש יצ"ו

והנה בניתי
בשמים במחשבי ,לך ה' בשמים אבי ,בית זבול
לך כאשר ראה הנביא ,הנהו עומד ברעיוני בנוי
מחדש ,נצב לפני מתנשא בהדרת קדש ,ככתוב
בספר המחזה ,אשר כתב נביאך החוזה ,ואת
תכניתו מדדתי ,כאשר מפי חוזך למדתי ,בפתיל
פשתים וקנה המדה ,והנה פתרתי את החדה.
ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו ה' אלהי!
להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויומם,
להעמיד את חרבותיו והריסותיו תקומם .והבית
הזה יהיה עליון אז תתקדש ותתרומם ,עד מתי
נחלתך לחרפה ביד זרים ,בנהו נא בראש ההרים,
והבנין אשר ראינו ברוח ורעיון יראו עינינו,
מקדשך ה' וציון קרית מועדנו ,כי אתה ה'
אלהינו ,ונקוה לך כי אתה עשית ,ויסדת ובנית,
ברמים מקדשך ,תראהו לנו בחסדך ,ועינינו
כלות ,ונפשותינו מיחלות ,ליסדו ולבנותו ,ועין
בעין לראותו ,ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו
כוננה עלינו ,ותברך את מעשה ידינו ,החיינו
ונחיה לפניך ,הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך,
ואל תסיר ממני רוח קדשך ,הבינני ואצרה
תורתך ,ואל תסתר ממני מצותיך.
)מלשון המלבי"ם בהקדמתו ליחזקאל(
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בפתח בית רם ונישא
אוצרות פז בענין גודל מעלת יקרת חשיבות לימוד צורת בית המקדש
אמרו חז"ל במדרש תנחומא )צו י"ד( :אמר יחזקאל לפני הקב"ה ,רבונו של עולם
עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך ולהודיע
לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו ואת כל
חוקותיו ,וכי יכולין הן לעשות ,הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני
הולך ואומר להם .אמר לו הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין
ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם ויתעסקו
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה
עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית.
אמרו חז"ל בגמרא )מנחות קי :(.אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב )ויקרא ו יח( זאת
תורת החטאת ,וזאת תורת האשם .כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.
ואיתא בגמרא )מנחות קי :(.רבי יוחנן אמר ,אלו תלמידי חכמים העסוקין בהלכות
עבודה ,מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם.
בפירוש המשניות להרמב"ם )מנחות יג יא( :אמרו זאת התורה לעולה ולמנחה
וגו' ,כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה וחטאת ,ואמרו תלמידי
חכמים העוסקים בהלכות עבודה ,מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה בית המקדש
בימיהם .ועל כן ראוי לאדם להתעסק בדברי הקרבנות ,ולשאת ולתת בהן .ולא
יאמר הרי הן דברים שאין צורך להן בזמן הזה ,כמו שאומרים רוב בני האדם.
כתב רבינו בחיי )ויקהל לח ט( :ודע כי הספור בענין המשכן וכליו ,והחקירה
בתכונת צורותיו ומובאיו ושעור ארכן ורחבן וקומתן ,אף על פי שאין בית
המקדש קיים מצוה גדולה היא ,עד שמים יגיע שכרה ,ותורה היא וללמוד אנו
צריכין ,וכן הזכירו רז"ל בענין הקרבנות ,כי כל המתעסק בלמוד פרשיות וישא
ויתן בלבו עניניהם כאלו הקריב הקרבן עצמו ,הוא שאמרו) ,מנחות ק (:כל
העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה ,בפרשת חטאת כאלו הקריב חטאת,
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וכן כלם .הא למדת מזה על הספור בפיו בלבד שכרו אתו ופעולותו לפניו כאלו
עשה המעשה והקריב קרבן על המזבח ,והוא הדין בספור עניני המשכן והמקדש
שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם ונשתדל להבין פשוטן ונגליהם,
על אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם להשכיל אחד מרמזיהם ,והוא
שהזכיר דוד על הענין הזה על הנסתר והנגלה) ,תהלים מח יג-יד( 'סבו ציון
והקיפוה ספרו מגדליה שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור
אחרון' ,ובזכות הסבוב וההקף בנגלה ובנסתר ישיב שכינתו לתוכו ,שנאמר,
)שם טו( 'כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות'.
כתב רש"י )דברים לב מו( וז"ל :תבנית הבית ,שהוא נראה לעינים ונמדד בקנה,
צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוונים להבין.
כתב התוספות יום טוב )הקדמה לצורת הבית( וז"ל :אמר השם ב"ה אל הנביא
יחזקאל ע"ה )יחזקאל מג י-יא(ַ :א ָּתה בֶ ן ָא ָדם ַה ֵ ּגד ֶאת ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַּביִ ת
וְ יִ ָּכלְ מ ּו ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהםּ ,ו ָמ ְדד ּו ֶאת ָּתכְ נִ ית .וְ ִאם נִ כְ לְ מ ּו ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ,צ ּו ַרת ַה ַּביִ ת
ּו ְתכ ּונָ תוֹ ּומוֹ צָ ָאיו ּומוֹ בָ ָאיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו וְ ֵאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתיו וְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתיו הוֹ ַדע
אוֹ ָתםּ ,וכְ תֹב לְ ֵעינֵ ֶיהם ,וְ יִ ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ָּכל צ ּו ָרתוֹ וְ ֶאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו וְ ָעשׂ ּו אוֹ ָתם .צוה
השם ב"ה אל הנביא שיגיד לישראל שימדדו כל תוכן חשבון הבנין ושישמרו
הצורות בלבבם שמא היום יבא משיח ואין כאן בונה פונה לבנין בית המקדש.
וכך פירש רש"י :וישמרו ילמדו עניני המדות לעשותם לעת קץ .ע"כ.
ויוכל להיות כי כל צורותיו בתרא שכתוב בפירוש רש"י שלא פורש שיהיה
עניני הצורה המוחשת ,רצה לומר לעשות תמונה במדותיו כי הוא מבוא לקלות
ההבנה.
גם מדברי הרב רבי יצחק אברבנאל ז"ל נראה שהצווי היה אל הנביא לעשות
צורה מוחשת ,שהרי פי' מ"ש צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומבואיו בד'
לשונות הללו כנגד ד' אופני ההשגה שיש לכל הדברים המושגים אצלינו,
והאופן הא' מהם הוא ההשגה במוחש ,ועליו אמר הכתוב 'צורת הבית' .וכן
פירש עוד 'וכל צורתיו' הנזכר בכתוב שני פעמים ,שהאחד רומז על המוחש,
והשני על המושכל הראשון ,כי שניהם צורות מושגות לאדם בלי עיון .הרי יצא
לנו מכלל דבריו שהנביא נצטוה להרבות הדברים בחוש.

הבאר
מראה

פתיחה

החיים
היכל

מה

וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת תכנית צורת הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי
עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתים יכינו אותו לסימן שהרואים זאת
הצורה יחיו בבנין העתיד .ע"כ.
והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו ,למדנו עוד כי הבטיח השם ב"ה שעל ידי
הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד .וכן כתב בפירושו ל'ועשו אותם'
שהוא ראיה גדולה לתחיית המתים.
והנה הבטחה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים
אחריהם ,אך היא הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה
לתחייה לעשותה לעתיד .שכן כל יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח,
עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם אשר יקומו אחריהם ויספרו עד
דור אחרון ,ואמרו בלשון נוכח להקדים הטובה כשיזכו ,מצורף לזה שדברי
השם ב"ה והבטחתו כאלו אמר ונעשה מעתה ,כנזכר בפירש"י בכמה מקומות
על עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה.
ובמדרש ילמדנו :בן אדם הגד לבית ישראל את הבית ,בשעה שנגלה הקב"ה
והראה ליחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ,אמר הקב"ה הגד לבית ישראל
את הבית .אמר לו מרי וכי עכשיו הם בונין שאמרת וישמרו את כל צורתו ועשו
אותם .אמר לו לאו אף על פי שאינם עושים אותו עכשיו יהו קורין בצורת הבית
ואני מעלה עליהם כאלו בבניינו עסוקים.
ובפסיקתא דשמואל :אמר ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ,וכי יש צורת
הבית ,אלא אמר הקב"ה הואיל ואתם מתעסקים בו ,כאלו אתם בונים בו .ע"כ.
כתב רבינו יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' זיע"א בספרו 'ברכת חיים' )הפטרת
תצוה( ,על הפסוקים )יחזקאל מג י-יא( ַא ָּתה בֶ ן ָא ָדם ַה ֵ ּגד ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
ש ּו ,צו ַּרת
ַה ַּביִ ת וְ יִ ָּכלְ מ ּו ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהם ו ָּמ ְדד ּו ֶאת ָּתכְ נִ ית .וְ ִאם נִ כְ לְ מ ּו ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָע ׂ
ַה ַּביִ ת ו ְּתכוּנָ תוֹ וּמוֹ צָ ָאיו וּמוֹ בָ ָאיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו וְ ֵאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתיו וְ כָ ל
ש ּו
ּתוֹ ר ָֹתיו הוֹ ַדע אוֹ ָתם וּכְ תֹב לְ ֵעינֵ ֶיהם ,וְ יִ ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ָּכל צו ָּרתוֹ וְ ֶאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו וְ ָע ׂ
אוֹ ָתם .וז"ל רבינו בעל ה'בן איש חי' :כל דבר אשר יהיה ערב לאדם ,ומרגיש
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בערכו וחשיבותו ומשתעשע בו ,זה סימן ומבחן שיש לו רצון וחפץ בו ,וחשק
מלב ונפש .ואם אינו ערב לו ואין לו שעשוע בו ,זה סימן ומבחן שאין לו חשק
וחפץ ורצון בו .והנה כאן ישראל בזמן החורבן אשר אבד מהם כלי חמדה של
בית המקדש ,ונשארו ערומים מכל היקר והכבוד של בית המקדש ,הא ודאי
כאשר יבוא הנביא להגיד להם תכונת בית המקדש אשר עתיד להיות להם,
שהוא יקר ונחמד אלף פעמים יותר ממה שאבד מהם ,צריך שישתעשעו
בהגדתו זאת מאוד מאוד ,ויערב להם הסיפור הזה כמה וכמה ,וישישו וישמחו
מאד בקריאתם פרשת הבית אשר מסר להם הנביא בדבר ה' ,יען כי ודאי יש
להם רצון חזק וחפץ אמיץ בבניינו של בית המקדש מאד מאד ,אחר היה בידם
ואיבדו אותו ,וכל שכן אשר יהיה כבוד ויופי האחרון אלף פעמים על הראשון.
אך אם באמת גם אחר שמסר להם הנביא פרשת צורת הבית ,ותכונתו ומוצאיו
ומובאיו וכל צורותיו ,והם רואין וקורין בהם בלא שעשוע ושמחה ועריבות ,זה
מבחן וסימן שנברר טומאת העוונות שלהם כל כך עד שדוחה מהם הרצון
והחפץ הראוי להיות אתם על הבית הזה ,וכל כך העוונות טמטמו לבותם שאין
להם רצון וחפץ בדבר שהוא יקרם וכבודם ,ועל כן ודאי צריך שיכלמו מאד מן
העוונות שלהם שכל כך גברו עליהם לטמטם לבותם .ולזה אמר 'אתה בן אדם
הגד את בית ישראל את הבית' ומן ההגדה הזאת יוולד שיכלמו מעוונותיהם,
כי מזו ההגדה יהיה מבחן וסימן כמה גברו העוונות.
והנה באמת זו היא תוכחת מוסר גדולה לנו ,אנחנו היושבים בגלות המר הזה,
שאם מצפים באמת וצדק לבנין הבית שיבנה במהרה בימינו אמן ,וחפצים
ומשתוקקים לו מלב ונפש ,היה ראוי שיהיה לנו שעשוע גדול ועצום מקריאתנו
בספר יחזקאל הנביא עליו השלום בפרשת צורת הבית שיבנה במהרה בימינו
אמן.
משל לאחד שבא מעיר המלוכה ,ומספר לפני שני בני אדם על ארמון אחד
מפואר העומד שם להימכר ,ואחד מן השניים היה מטה אזנו ומניח דעתו היטב
על סיפור שלו אשר הוא מספר בפרטי שבחים של ארמון ההוא ומשתעשע
בדבריו ,והשני היה מתנמנם .ובנו של המספר היה יושב ורואה .ויאמר לאביו,
למה זה לקולך אבי ,מתנמנם ,וזה מתענג .אמר לו בני ,מן הקונים שהוא
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משתדל לקנות זה ארמון ,ולכך הוא משתעשע בסיפור שלי ,כי מצייר בדעתו
עתה כאילו כבר קנה אותו והוא שלו .אבל זה אין לו חפץ בו לקנותו ,לכך הוא
מתנמנם ואינו שם לב על השבחים והפארות אשר אני מספר .וכך הנמשל,
הנה תורת הבית אשר הגיד לנו הנביא עליו השלום ,עושה מבחן גדול לישראל
בעת לימודם בדברי המראה הזאת ,מצד השעשוע והעריבות שצריך להיות
להם בקריאתם בה .ולכן מן ההגדה וסיפור הטוב הזה של צורת בית המקדש
ותכונותיו שתהיה לעתיד ,יהיה סימן ומבחן על תוקף עוונותיהם כמה גברו
לטמטם לבם כל כך ,ודו"ק.
כתב רבי יהושע יוסף הכהן זיע"א בעל ה'עזרת כהנים' )הקדמה( וז"ל :הנה הגם כי
אמרו חז"ל הכל תלוי במזל אפילו ס"ת שבהיכל )עי' זוה"ק נשא קצ"ד .(.ואולי
זהו הדבר הסיבה למרבית וכו' אשר התרשלו מהגות ומלסלסל בתורת צורת
הבית המבואר ביחזקאל ובמשנה דמסכת מדות .ומתת יגיעם בעומק שכלם
להבין בכל אלה כפי כוחם .ואולי עוד נצמחה סיבה לזה מ"ש הרמב"ן ז"ל
בשער הגמול שכל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו .כן נמי השממה הזאת
הניאה לב גדולי חקרי ישראל מהגות בתבנית בניינה ,ונכלל בתואר שממה
וחורבן .אכן עכ"ז אין אנו פטורים מדרוש וחקור בכל תוצאי תבנית הבית לכל
מוצאיו ומובאיו .ובטח מובן לכל חכם לב ,דודאי המסכת הזאת עומדת
ומתחננת לפני כסא הכבוד ,ושואלת ומבקשת תחנון על מזלה בערך חברותיה
בשבתה בקרן זויות .ואין צה למכביר דורש ומבקש .וכבר אמרו ז"ל )ר"ה ל(.
ציון הוא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה .וכעת נהפך הדבר אתמהא.
לדעתי הצעירה נראה כי אין שיעור לחיוב דרוש בה ,והפוך בה דכולה בה .יעיין
קורא נעים בשער קריאת הבנין הבאתי שם בשם מדרש ויקרא רבה פ"ז,
שאמר הקב"ה דהעסק בלימוד תבניתה הוא כאילו בונים אותה .ובמדרש
תנחומא פ' צו וז"ל :אמר יחזקאל לפני הקב"ה רבש"ע עכשיו אנו נתונים
בגולה ,וכי יכולין הן לעשות הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני הולך
ואומר להם ,אמר לו הקב"ה ליחזקאל בשביל שבני נתונים בגולה יהא בנין ביתי
בטל .אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבניינה .ובשכר קרייתה שיתעסקו
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לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין .ע"כ .ועי' עוד בשער
קריאת הבנין הנ"ל מש"ש כשם רבינו בחיי ז"ל ביותר ביאור בזה .ועי' עוד שם
מש"ש בשם בעל הון עשיר ז"ל בפחיחה למסכת זאת שכ' דכוונת רבי המסדר
למסכת זאת היתה לזה ,כדי לקיים בלימודה ונשלמה פרים שפתינו .הרי לך
כמ"ש.
נשא נא לבבינו ונשים עצה ונחקורה .אולי כל המאורעות הקשות ]ר"ל[
הפוגעים בנו ,מרעין בישין ,פגעים בישין ,וכיוצא ,הן הן הדופקים כפטיש על
דלתי שערי לבבינו בזה ,ומקיצין ומעוררין אותנו משינת התרשלות הלזה .והן
הנה חלף ניב שפתי הנביאים בזמן המוקדם זה שנים קדמוניות .וכאמרם ז"ל
בספרים הקדושים דשליחות התוכחה אשר היתה בפי הנביאים בימי קדם עת
הנבואה פרצה בישראל נמסרה כהיום בידי יסורים וחלאים רעים ]ר''ל[
)כמדומה הוא בזוה"ק( .ואעיד עדים על בירור ואמיתות דברינו בזה ,בעליל אמיץ
בדברי חוזינו הקדושים.
הלא ראו נא איך כמו אלה עוררו גם כן נביאינו הקדושים את לב אבותינו בימי
התחלת בנין בית שני .ואמרו להם בשם ה' בעת היותם דוממים ובטלים
ממלאכת הבנין בעצת השוטנים וצרי יהודה וירושלים .אשר בכח ואדרע וחיל
בטילו המו .ויעוררו אותם הנביאים בשם ה' ואמרו להם ,העת לכם אתם
לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב ,שימו לבבכם על דרכיכם ,זרעתם
הרבה והבא מעט ,אכול ואין לשבעה וגו' ,יען מה נאום ה' צבאות יען ביתי
אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו ,על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ
כלאה יבולה ,ואקרא חורב על הארץ וגו' .יעויין שם ברש"י ז"ל ויובן כי ודאי כל
הפרטים האלו המבוארים בכתובים אלו המה מורים ומרמזים באצבע כל
ענייני ביטולי העבודה והמצוה שבמקדש .ואם כי לא ביארם רש"י ז"ל בכולם,
ודאי בכל פרט ופרט מורה כן באצבע ,אך קיצר במובן וסמך על המבין .ואחר
התעוררם לבנות המקדש אמר להם הנביא ,ועתה שימו נא לבבכם מן היום
הזה ומעלה מטרם שום אבן על אבן בהיכל ה' ,מהיותם בא אל ערימת עשרים
והיתה עשרה וגו' ,מן היום הזה אברך .כאומר ראו נא החילוק וההפרש בין
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המוקדם ובין ההוה ,ותראו כי בזכות בנותכם את הבית יהפכו היסורים והצער
לברכה.
בא וראה כמה זכות של המקדש גדול ,מימי בית ראשון נלמדנו .דהנה לערך
י"ד שנה קודם הבנין הי' מספר כל ישראל ]לבד משבט לוי ובנימין[ עולה רק
לאלף אלפים ותק"ע אלף .ועתה אחר עבור י"ד שנה היינו כשנשלם הבנין
נתרבו מאד עד כי כהנים לבדם עלה מספרם יותר מכפי שהיו אז כל ישראל,
היינו לאלף אלפים ותתמ"ח אלף .כל זה גרם זכות המקדש .וכמאמר הכתוב
בימי בית שני שאמר מן העת ההוא אברך .ובאמת אז לא לבד בגופניות לבד
נתברכו .אלא גם בנפשיות ,כי נתגדלו אז גם במדרגות גבוהות להפוך כל מרע
לטוב ,כידוע .והגם שבתחלת ביאתם לארץ ישראל היו במדרגה קטנה ,כי
עיקר החרש והמסגר נשאר בבבל ,אכן אח"כ איזה שנים אדרבה נהפך הדבר
ורק מציון שאלו תורה .כל זה קדושת המקדש סבב .יעויין בספר פירקי
היכלות מגורל מדרגתם.
הנה אמרו ז"ל )שוח"ט שמואל רבתי פ' ל"א בסופו( וז"ל :כל האוכלוסין שנפלו וכו'
ע"י שלא תבעו מבנין בית המקדש עי"ש .הרי דאפי' בימי דוד המלך ע"ה לא
התנקו מזה .הגם דמי לנו גדול מדוד אשר ידוע עליו מהכתוב מגודל הפלגת
היגיעה וההשתדלות בבנין בית המקדש שהיה מתייגע ונודד שנתו עליו בעבור
זה .אין לספר ואין לשער בזה ,כי קצרה היריעה מחקוק עליו מכל אלה .אעפ"כ
לא יצא דורו נקי מזה .וכבר נרמז בששת ימי בראשית דזה הוא עיקר בקשת
ישראל וצפויים .וכאמרם ז"ל בב"ר פי"ג על מ"ש הכתוב 'וכל שיח השדה טרם
יהיה בארץ' ,וז"ל :כל תפילתן של ישראל אינה אלא בית המקדש .מרי יתבני
בית מקדשא ,מרי מתי יתבני ביה מקדשא .וכו'.
גם בחזקיה מלך יהודה בעת שנשען בחליו בזכות אבותיו ,לא נשען כי אם
בזכות זה .וכאמרם ז"ל )ברכות י (:וז"ל :מאי קיר ,אמר לפניו רבש"ע ומה
שונמית וכו' ,אבי אבא שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב על אחת כמה
וכמה .ובאמת היה צריך אז לזכות גדול ,היינו לחדש חולי שיתרפא ,שעדיין לא
היה כזה מימות עולם .ולכן חפש ובקר זכות גדול .עכ"פ אנו רואים דכל
ההשענה היה בזכות בית המקדש .ולא בשארי זכיותיו הגדולים.
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הנה הארכתי בזה קצת להתוודע ולהגלות יקרת העוסק במצוה רבא הלזו .א"כ
איככה ניטוש ח"ו דבר ההגיון הזה .ואיך נסלק נפשין מלסלסל ומלפלפל
בתורת תבנית הבית מהגות בהאמור ביחזקאל ובמשנה דמדות .והנה ת"ל
הרבה יגעתי פה בספרי הנוכח לפניכם .וכו'.
וכפי שטוחות לפני השוכן בבית הקדוש ,דכשם הספר כן יהיה ה׳ בעזרי לגמור
בכי טוב עסק הספר והדפסתו על נכון בלי שום משגה ח"ו ,ולחלקו בתוך עם
בני ישראל אחינו יחיו ,ברוב חן והדר במהרה ,ואזכה יחד עם כל בני ישראל
לקיבוץ הנבחר ירושלים עיר הקודש ,ולראות המקדש על תלו בנויה במהרה,
ולהקריב בו קרבנות כמצוה עלינו משמו יתברך אמן ואמן.
כתב החפץ חיים )מתוך מאמר 'תורה אור' שהדפיס בראש ספר 'אסיפת זקנים'( וז"ל:
אמרו חז"ל )שבת לא( בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אתו נשאת ונתת
באמונה קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה .הורונו חז"ל בזה שמוטל על
האדם לצפות תמיד לישועת ה' והיא מהדברים ששואלין אותו בתחלת דינו.
וכן סדרו לנו אנשי כנסת הגדולה בשמנה עשרה :לישועתך קוינו כל היום .וכן
אנו מסיימין תפלתנו :על כן נקוה לך כו' לראות מהרה וכו' .וכן אנו אומרין באני
מאמין :ואני מחכה לו בכל יום שיבא .אבל צריך להתבונן אם אין דברינו רק
משפה ולחוץ ח"ו ,כי אם באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום
שיבא ,הלא היינו מכינין עצמנו בלימוד הלכות האלה ,שבבא זמן הישועה
ידרש לנו הלכה למעשה ,וההלכות הלא גדולות ומרובות הן אשר אי אפשר
ללמוד ולדעת אותן בשעה קלה ,ואם אין אנו נותנין לב ללמוד ולדעת הלכות
הקדשים ,אות הוא כי אין צפיתינו לישועה במהרה אמיתית ,שאלו כן ,בודאי
היינו משתדלים ומזדרזים בבל עוז ללמוד הלכות האלו הנצרכות לנו תיכף
בהגלות ישועתו יתברך .ואיך לא נירא ולא נבוש לומר שקר ח"ו לפניו יתברך,
ולהזכיר עוד שמו על זה ,כמו שאנו אומרין ג' פעמים בכל יום' ,על כן נקוה לך
ה' אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך' ,כיון שבמעשה אין אנו עושים כן,
שאלו בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה הגאולה בודאי היו מזדרזין
אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבן ולמקדש בעבור שאז

הבאר
מראה

פתיחה

החיים
היכל

נא

כל הדינים נוהגין למעשה ,לא מיבעי לכהנים ,אלא אף לישראלים כגון אכילת
קדשים וביאת המקדש ששייך לכלם .ובפרט לענין קרבן פסח שחייבה התורה
בעונש כרת אם ימנע מלעשותו .וגם בזמן ההוא על הגדולים שבישראל מוטל
להורות לעם ה' את כל הדינים השייכים לקודש ולמקדש .ועתה אם אמנם כן
כי מחכים ומצפים אנחנו לישועה מהרה כמו שאנו אומרין לפני בוראנו יתברך,
היה לנו גם כן להזדרז בכל עוז בלימוד הלכות אלה וכנ"ל.
ועוד אשאלה נא ,האם יקרה כזאת כשמחכים על מלך בשר ודם אף בחשש
ספק שמא יבוא לאיזה מקום ,הלא עושים אז כל ההכנות הנצרכות לקבלת
פניו .ואנו אומרין גם כן שמחכין אנו לו יתברך כמו שקבעו לנו בקדושה של
שבת ,היה לנו לעשות גם כן ההכנות הנצרכות לקבלת פני מלכנו מלך כל
העולמים יתברך.
ומה המה ההכנות הנדרשות לנו לקבל פניו היא בידיעת תורתו שבהגלות
נגלות כבודו יתברך ישאל לנו על זה ,כמו שנאמר מי בהם יגיד זאת ,ובפרט
בהלכות הקדשים שהוא חלק גדול מתורתו והן הנצרכות אז למעשה לכל,
ובפרט מהכהנים בודאי ישאלו על זה ,וכמו שהיה בזמן בית שני כעין שאלות
אלו ,שהיה נבואה מהשי"ת לחגי הנביא )חגי ב( 'שאל נא את הכהנים תורה',
עי"ש מה שגער הקב"ה על תשובת הכהנים בזה .ומזה נוכל לידע גם כעת
בודאי כשנזכה כשיבא הקץ בודאי יצוה ,הקכ"ה לשאול את הכהנים דברים
הנוגעים לכהונתם ,וכמה בושה וכלימה יגיע לנו אז כשלא נדע מה להשיב ,כי
כפי מה שנתרחקנו כעת מלימוד סדר הזה אף מה שמפורש בקרא ,נם כן כזר
נחשב לנו ולא נדע להשיב] .ואל יאמר האדם דכאשר תצמח ישועת הקב"ה
ואז הלא יבוא משיח ואליהו ועתידים להגיד לנו כל חלקי הספיקות וכמו
שמובא בגמרא פעמים רבות לענין ספיקות בשם תיקו ,ואמרו המפרשים
שתיקו הוא ראשי תיבות 'תשבי יתרץ קושיות ואבעיות' .על זה נשיב לו אמנם
הדבר כן הוא שכל חלקי הספיקות יתבררו לנו על ידי אליהו ,אבל הדברים
הפשוטים המבוארים בפסוק ובביאוריהן של תורה שבעל פה המסורה לנו
כמבואר בתורת כהנים ובגמרא הלא אנו צריכין בעצמנו לדעת כפי שביכולתנו
כי הלא אליהו לא יבוא ללמוד עם כל אחד ואחד דברים שהיה יכול לדעת

נב

הבאר
מראה

פתיחה

החיים
היכל

בעצמו ורק הספיקות אשר אי אפשר לברר יתגלו לנו ע"י אליהו ,ועל
הפשוטות המבוארות הלא יאמר כי היה לכם ללמוד ולשנות בעצמכם קודם
שבאתי לבשר הגאולה ,וכמו שנאמר 'זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו
בחורב על כל ישראל חקים ומשפטים' ,ובתריה כתיב 'הנה אנכי שולח לכם
את אליה הנביא' וגו'[ .והנה מצאנו בכתוב )סוף בהעלותך( 'ויאמר ה' פתאום אל
משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד וגו'' ,ופרש"י שהיו
צועקין מים מים לטבילה .והכונה שלפיכך נגלה עליהם הקב"ה פתאום שמזה
יבינו שצדק משה שפירש מן האשה כיון שלא היה יודע אימתי ידבר עמו
הקב"ה היה צריך להיות מובן בטהרה כל שעה ,והכי נמי בעניננו כתיב נמי
)מלאכי ג( 'ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'.
וכיון שהישועה בהגלות כבודו יתברך תהיה פתאום לא יהיה אז זמן להכין
עצמם לעבודה ואשר הלימוד הוא לא לשעה ושתים כי אם לכמה שנים,
ולימוד הלכות עבודה להלוים גם כן היה נצרך חמש שנים ,כמבואר במסכת
חולין ,ובפרט לכהנים שצריך לידע כל עניני הקודש והמקדש.
ואם כן צריך להכין עצמם מקודם שכאשר בא יבא פתאום נהיה מוכנים
לעבודתו יתברך .ועיין סנהדרין )כב (:דלרבנן אסור לכל כהן בארץ ישראל
לשתות יין תמיד שמא יבנה פתאום המקדש ]וכן בעירובין )מג (:האומר הריני
נזיר ביום שבן דוד בא ,אסור לשתות יין כל ימי החול[ ,ואפילו לרבי דפליג
עלייהו ומתיר ,היינו דאינו חושש שיבנה פתאום כל כך שלא יהא שהות להפיג
יינו מעליו ,כפרש"י שם ,אבל בדבר שצריך שיהוי לזמן רב בודאי היו כולא
עלמא חוששין לזה .והכא בעניננו לידע הלכות עבודה הלא לא ליום אחד
ויומים הוא כידוע ,אם כן בודאי יש חיוב על כל פנים על הכהנים לעסוק בדיני
עבודה לידע הלכותיה שיהא מזומן לעבודה כשיצטרך .וכן שארי תלמידי
חכמים שבישראל גם כן צריכין ללמוד וללמד כדי לדעת להורות.
ובעניננו שייך המשל שאמר ר"י בן זכאי שהביא הגמרא בשבת קנ"ג על הפסוק
'בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר' ,אמר ר"י בן זכאי ,משל
למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן ,פקחין שבהן קשטו את
עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך ]בתמיה ,הכל
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מוכן ושמא יבהילונו לבא פתאום ,ואנו צריכין לכנס לסעודה מקושטים[.
טפשין שבהם הלכו למלאכתם אמרו כלום יש סעודה בלא טורח ]עדיין צריך
לטרוח לצורכי סעודה ויש לנו שהות הרבה להתקשט .רש"י[ .בפתאום בקש
המלך את עבדיו ,פקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטים ,והטפשים נכנסו
כשהן מלוכלכים ,שמח המלך לקראת פקחים ,וכעס לקראת טפשים וכו' .והכי
נמי בעניננו הפקחים המזרזים עצמם להיות מוכנים לעבודה ויהיו מקושטים
בכל הלכותיה ליום בא מלכו של עולם ,בודאי ישמח בהם ,והמתרשלים בדבר
וחושבים כי יש עוד זמן ,לזה יקרה להם כמקרה אנשים ההם ג"כ .ובפרט לפי
גודל מצוקות הזמן שמצוי כעת בעו"ה שנתקיימו כמעט כל הסימנים שהזכירו
חז"ל בעת קירוב הגאולה ,עיין סוף סוטה במשנה ,ובסנהדרין צ"ז וצ"ח ,בודאי
יש לקוות לגאולה ,וצריך להזדרז להכין לעבודה ובהלכותיה.
ולך נא וראה מה שאמרו חז"ל )סנהדרין סח( לענין משיח ,שראהו ריב"ל דהוי
שרי ואסר כל מכה בפני עצמה ולא הכל ביחד ,והטעם כי פן יאמר לו הקב"ה
שילך לגאול בניו ולא יצטרך לעכב .ועתה נוכל ללמוד בק"ו אם רגע אחד אינו
כדאי לעכב לכלל ישראל מה נאמר כשיבוא משיח צדקנו ויאמר לנו בשם ה'
להקריב קרבנות הקבועים בשם כלל ישראל וקרבנות האמורים בספר יחזקאל
ואנחנו נהיה מוכרחים להמתין עכ"פ איזה חדשים שנהיה בקיאים בהלכותיהן.
]ואף שללמוד איזה הלכות הנחוצות למעשה הוא קודם לכל ,אכן ידוע שכל מי
שהוא בן תורה לומד כמה מסכתות שאין נוגע לו למעשה .לאיש כזה הערנו
וזרזנו שלא ישליך הסדר הזה אחר גוו ,ואדרבה לו משפט הקדימה ,מפני כל
הטעמים הנאמרים עד כה[.
והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל ענין קדושת לימוד הזה ,וגודל החיוב להכין
עצמנו בידיעת הלכותיו ,ומי שאין לו שהות או שאינו מוכשר לזה ,יראה עכ"פ
לעשות מעמד ומצב לאחרים שיעשו כן ויחשב על שמו .ע"כ מה נאה היה אלו
ימצאו בכל פלך איזה עשירים מנדבין מנכסיהן לקבוע עשרה אברכים גדולי
תורה שילמדו הסדר ההוא ויהיו בקיאים בכל הלכותיו ]ויקדשו לזה מחצית
עתותם ומחצית לשאר לימודים איש איש בחפצו ביו"ד או בחו"מ[ ועשרה
אלו ישתדלו משך חמש שנים ללמוד ההלכות אלו על בורין ולפלפל בהן
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ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ,כי כיון שהקב"ה חושב להלימודים אלו
כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך להשתדל ולידע כל דבר בבירור ,וכמו
שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין' ,ובזה העת יקבלו הפרס הקצוב להם ואחר ה'
שנים ישבו אחרים במקומן .ובזה תהיה התועלת כפולה כי לבד מה שימצאו
בישראל מופלגים היודעים בהלכות אלו הנוהגים בזמן המקדש ]שיבנה
במהרה בימינו[ על בורין ,ולא יהיו הלכות אלו כמת מצוה ,עוד זאת שת"ח
העוסקים בהלכות עבודה מעלה הקב"ה כאלו מקריבין אותן בפועל וכנ"ל .וכל
זה הוא לבד מצות החזקת התורה שהיא מצוה רבה עד מאד וכנ"ל .ובזה תהיה
הוראה שאנו מצפין ומחכין לגאולה העתידה ועל כן אנו מכינין עצמינו בידיעת
הלכות אלו ,ולא נהיה שוב כדובר שקרים כשאנו אומרין 'על כן נקוה לך ה'
אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך' וכו' .וכן כשאנו אומרין 'כי מחכים אנחנו
לך' וכו'.
וכאשר יראה ה' יתברך שאנו מצדנו עושים כל ההשתדלות מה שבידינו
לעבודת בית אלהינו ,בודאי ימהר ויחיש הגאולה ויבנה לנו את ביתו ויזכנו
לראות כהנים בעבודתם וכו' במהרה בימינו אמן.
כתב הגאון האדר"ת )בהסכמתו לספר אדרת הקודש( וז"ל :היש חיך מתוק מזה,
שהקב"ה מבטיחנו על ידי נביאו הנאמן ,שגם הלימוד בבנין המקדש נחשב לפניו
יתברך שמו כאילו הבית בנוי .וכו'.
ואיך שהוא ,הלא הנביא קרא לאבותינו בשם השם יתברך ללמוד צורת הבית
בגלותם ,וגם אנחנו בזמנינו עתה אנו מצווים ועומדים במצוה הזאת ,ומדוע
נעמוד בחוץ בעוד דודינו דופק ואומר שובו אלי ואשובה אליכם ,פתחו לי פתח
כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם כדברי חז"ל בזה ,לישועת
ה' נצפה ,כי קרובה לבוא במהרה ,וכבר היא עקבות משיחנו וגאולתינו ,ואיך לא
נחוש לבנין בית תפארתנו לידע מהותו ומוצאיו ,חדריו ואולמיו ,ככתובה
וכמסורה ,והיא מצוה יקרה ונפלאה ,אהובה וחביבה מאוד מאוד שאין לה ערך
וכו' ,בודאי עלינו להזדרז חושים לדעת בנין קדשינו .ע"כ.
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כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א )דרך חכמה בהקדמה( וז"ל :יתברך הבורא
ויוצר הכל אשר נתן תורה לעמו ישראל וציונו תרי"ג מצות להשלים בזה את
נפשותינו )עי' בהקדמת המשנ"ב ח"א( ,והנה דיני קדשים אין בידינו לקיים בעוה"ר
מיום שחרב בית המקדש ,אמנם אמרו במנחות )קי :(.לעולם זאת על ישראל,
ר' יוחנן אמר העוסקים בדיני עבודה מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה מקדש
בימיהן .אמר ר' יצחק מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם ,כל
העוסק בתורת חטאת כאילו מקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו
מקריב אשם .ובתנחומא )צו סי' י"ד( :אמר לו הקב"ה ליחזקאל ובשביל שבני
נתונין בגולה יהא בנין ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבניינה,
לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו
לקרות בה אני מעלה עליהן כאילו הן עוסקין בבנין הבית כו' .ומי שעוסק
בתורת עולה כאילו מעלה עולה ומקריבה לפני הקב"ה.
וכבר האריך החפץ חיים זצ"ל במאמר 'תורה אור' שהדפיס בריש ספר
'אסיפת זקנים' ע"ש ,ומביא שם בשם 'באר שבע' שקדמונים אחזו שער
שהלימוד והעסק במצות הבלתי נוהגת בזמן הזה יותר הכרחי ויותר נבחר
מהלימוד בהמצות הנוהגות ,כי אחר שלשלמותינו צריכין אנו לעיון ולמעשה
בכל חלקי תורתנו הקדושה ,ובזה החלק הבלתי נוהג אי אפשר בו המעשה,
והעיון והעסק בו יספיק לנו לעיון ומעשה יחד ,עכ"ל .ורש"י בבבא מציעא
)קיד (:דלכך למדו גם סדר קדשים אף על פי שאין נוהג בזמן הזה משום
דאמרינן תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בכ"מ מעלה עליהן הכתוב
כאילו מקריבין אותן בבית המקדש ,ולכך סידרו עליהן גמרא ]והרמב"ם
בהקדמתו לפירוש המשניות כתב שגם ירושלמי נמצא על קדשים וכנראה
נאבד ממנו אחר כך[ .ועניני קדשים הם עמוקים וחריפים ,וכמו שכתוב בשבת
)לא (:חכמת זה סדר קדשים .ובבבא מציעא )קט (:כי מטית לשחיטת קדשים
תא ואקשי לי .פירש רש"י ,למסכת זבחים שהיא עמוקה .וכו'.
והשי"ת יזכנו להשלים ולהדפיס על כל קדשים ,ועוד ספרים ,ויזכנו לראות בית
הבחירה בבנינו ולהקריב תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם ,וכל הקרבנות,
במהרה בימינו אמן.
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זמן הנבואה
שנָ ה ּ ֶב ָע ׂש ֹור
ֹאש הַ ּ ׁ ָ
שנָ ה לְ גָ ל ּו ֵתנ ּוְּ ,בר ׁ
)א( ְּב ֶע ְ ׂש ִרים ְוחָ מֵ ׁש ׁ ָ
שר הֻ ְּכ ָתה הָ ִעירְּ ,ב ֶעצֶ ם
שנָ ה ַאחַ ר אֲ ׁ ֶ
ַלח ֶֹד ׁשְּ ,ב ַא ְר ּ ַבע ֶע ְ ׂש ֵרה ׁ ָ
א
ש ּ ָמה:
הַ י ֹּום הַ זֶּה הָ יְ ָתה ָעלַי יַ ד יְ הֹוָ ה וַ ָ ּיבֵ א א ִֹתי ׁ ָ
ְּב ֶעשְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה לְ גָ ל ּו ֵתנ ּו ,עשרים וחמש שנה אחרי 'גלות
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֶּב ָעשׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש,
יכניה' שבה גלה גם יחזקאל הנביאבְּ ,בר ׁ
בראש השנה שחל ביום העשירי בחודש ,דהיינו ביום כיפור.
איזו היא שנה שראש השנה שלה הוא בעשור לחודש ,זו היא
W
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א .רש"י :בראש השנה בעשור לחדש .איזו היא שנה שראש השנה שלה בעשור לחדש ,הוי אומר זה
יובל ,שחרב הבית בשנת שלשים ושש ביובל שהתחיל בשמונה עשרה שנה ליאשיהו ,ולסוף ארבע עשרה
שנה היה ראוי היובל להיות ,והוא שנת עשרים וחמש לגלות יכניה שגלה בעשרים ושש ביובל ,י"ד של
יאשיהו משמנה עשרה עד שלשים ואחד ,ויהויקים אחת עשרה :יד ה' .חוזק תוקפו להוליכני על כרחי:
ויבא אותי שמה .אל העיר ההוכתה ,היא ירושלים ,אותה שנה הראהו בניין הבית לעתיד לבא:
ב .הנה ,שמונה עשרה שנה לפני חורבן בית ראשון כבש נבוכדנאצר מלך בבל את יהויקים מלך
יהודה .לאחר שכבש נבוכדנצר את יהויקים ,עבדו שלש שנים .ואח"כ מרד בו שלש שנים.
ובשנה השביעית נבוכדנצר עלה שוב לירושלים והגלה את יהויקים ונתקיים בו 'קבורת חמור
יקבר' .ואחר כך המליך נבוכדנצר את יכניה ]הנקרא ג"כ יהויכין וכן כניהו[ ,ושלש חדשים אח"כ
חזר והגלהו יחד עם קהל רב .ומוזכר במסכת מידות 'שער יכניה' שמשער זה יצא יכניה לגלותו
)פרק ב' משנה ו'( .ואח"כ המליך נבוכדנצר את צדקיהו .ואחת עשרה שנים אח"כ הגלה אותו
והחריב את בית המקדש הראשון )מלכים ב' פרק כד .דברי הימים ב' פרק לו .מגילה דף יא :וברש"י,
ועי"ש(.
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שנת היובלג ,שאז ביום הכיפורים תוקעים בשופר והעבדים
יוצאים לחירותד.

ְּב ַא ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר,

ארבע עשרה שנה

לאחר חורבן בית המקדש הראשון וירושלים.
גלות יכניה היתה אחת עשרה שנה לפני חורבן בית ראשון,
נמצא שארבע עשרה שנה לאחר חורבן בית ראשון זה עשרים
וחמש שנה לאחר גלות יכניהה.

ְּב ֶעצֶ ם ַהיּוֹ ם ַה ֶ ּזה בעיצומו של יום הכיפורים בשנה הזווָ ,היְ ָתה ָעלַ י
יַ ד יְ הֹוָ ה ,היה עלי יחזקאל חוזק ותוקף מה' להוליך אותי בעל
כרחיז ,וַ ָ ּיבֵ א א ִֹתי ׁ ָש ּ ָמה אל העיר שהוכתה ,שהיא ירושלים .אז
הראה ליחזקאל את בנין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה
בימינוח.

יאנִ י ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וַ יְ נִ יחֵ נִ י ֶאל הַ ר
אות אֱ ל ִֹהים ה ֱִב ַ
)ב( ְּב ַמ ְר ֹ
ט
ָּגב ּ ַֹה ְמאֹדְ ,ו ָעלָיו ְּכ ִמ ְבנֵה ִעיר ִמ ּנֶגֶ ב:
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ג .ערכין י"ב .רש"י .יובל ראש השנה שלה ביום הכפורים דתוקעין בית דין בשופר ונפטרים
עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן ואז נראית שהיא יובל )רש"י ערכין יב.(.
ד .מלבי"ם.
ה .ערכין י"ב .רש"י.
ו .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :ולהגיד שקדושת היום סייעו בהשגת המראה הזאת ,אמר
'בעצם היום הזה היתה עלי יד ה'' ,לרמוז ליום הכפורים ,שאמרה בו תורה )ויקרא כג כח( 'בעצם
היום הזה'.
ז .רש"י .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :ואפשר לפרש 'היתה עליו יד ה'' כפשוטו ,שראה
כאילו יד שלוחה אליו ויקחהו בציצית ראשו ויביאהו מבבל אל ארץ ישראל.
ח .רש"י.
ט .רש"י :במראות אלהים הביאני .לא הוליכני שם ממש ,אלא הראני כאילו אני שם :אל הר גבוה
מאד .שכן הוא עתיד ליגבה ,שנאמר 'ונשא הוא מגבעות' )מיכה ד א( :כמבנה עיר .כבניין עיר :מנגב.
בדרומו של הר:
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יאנִ י ,מבאר שלא הייתי שם בפועל ,רק כך
ְּב ַמ ְראוֹ ת ֱאל ִֹהים ֱהבִ ַ
ראיתי במראהי ,שהביא אותי ֶאל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וַ יְ נִ ֵיחנִ י ֶאל ַהר ָ ּגב ַֹּה
ְמאֹד ,והניח אותי על הר גבוה מאוד ,הוא הר הביתיא ,שכך הוא
עתיד להיות גבוה מאוד ,כמו שכתוביב 'וְ הָ יָה ְ ּבאַ ח ֲִרית הַ ּי ִָמים
ֹאש הֶ הָ ִרים וְ נִ ּ ָשׂ א ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת'יג .וְ ָעלָ יו
נָ כוֹ ן יִ ְהיֶה הַ ר ֵּבית ה' ְ ּבר ׁ
ְּכ ִמבְ נֵ ה ִעיר ,ועל ראש ההר ראה כמו שבונים את בית המקדש,
שהוא כמו בנין עיר מוקף בחומה ,והבונים באו ִמ ֶּנגֶ ב מירושלים,
שהוא בצד דרוםיד.

ֹשת,
יש ַמ ְר ֵאה ּו ְּכ ַמ ְר ֵאה נְ ח ׁ ֶ
ש ּ ָמהְ ,ו ִה ּנֵה ִא ׁ
או ִתי ׁ ָ
)ג( וַ ָ ּיבֵ יא ֹ
טו
ש ַער:
דו ּו ְקנֵה הַ ִּמ ָ ּדהְ ,וה ּוא עֹמֵ ד ּ ַב ּ ׁ ָ
ּו ְפ ִתיל ּ ִפ ְׁש ִּתים ְּביָ ֹ
בתחילה הביאו קרוב אל ההר ,ועכשיו וַ ָ ּיבֵ יא אוֹ ִתי ׁ ָש ּ ָמה הביא
אותי למקום הקודש שבראש ההרטז .וְ ִה ֵּנה יש שם ִא ׁיש כלומר
מלאךיזַ ,מ ְר ֵאה ּו ְּכ ַמ ְר ֵאה נְ ח ׁ ֶֹשת ,ומראה המלאך כמראה נחושת
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י .מלבי"ם.
יא .מצודת דוד.
יב .ישעיה ב' ב'.
יג .רש"י .מלבי"ם.
יד .עפ"י אברבנאל פירוש ראשון.
טו .רש"י :כמראה נחושת .כעין זיו החיות' ,ונוצצים כעין נחושת קלל' )לעיל א ז( :ופתיל פשתים בידו.
למדירת קרקע אין יפה מחבל פשתים :וקנה המדה .למדוד בו עובי החומה ואורך ורוחב השערים:
טז .מלבי"ם.
יש ִע ּמוֹ '
יז .שכן מצינו בהרבה מקומות שמלאך נקרא איש .כמו )בראשית לב כה( ' ַו ּי ֵָאבֵ ק ִא ׁ
יש לֵ אמֹר'
יש וְ ִה ּנֵה תֹעֶ ה ּ ַב ּ ָשׂ ֶדה וַ ִ ּי ְׁש ָאלֵ ה ּו הָ ִא ׁ
שנאמר ביעקב ,וכמו )בראשית לז טו( ' ַו ִ ּי ְמצָ ֵאה ּו ִא ׁ
שנאמר ביוסף ,ועוד.
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תאמר לבית ישראל

ֹשת
כמו דבר הזוהר ובהירות ,כעין שנאמריח 'וְ נ ְֹצ ִצים ְּכ ֵעין נְ ח ׁ ֶ
ָקלָל'יט .וזה המלאך הנורא הוא מודד את הבניןכ ,לכן ּו ְפ ִתיל
ּ ִפ ׁ ְש ִּתים ְּביָ דוֹ כדי למדוד בו הרבה קרקעכא ,וכן ּו ְקנֵ ה ַה ּ ִמדָּ ה כדי
למדוד את החומה ומידות מועטותכב .וְ ה ּוא המלאך ,היה ע ֵֹמד
ַּב ׁ ּ ָש ַער של חומת הר הביתכג.
והענין ,שהראהו בנין הבית העתיד ,כדי לנחם את ישראל אשר
גלו ,שעוד ישוב זרעם אל הארץ וישבו בה לבטח ויבנו את בית
המקדש השלישי גדול ממה שהיה בתחילה .וגילה לו בזה שלא
יהיה בנין הבית העתיד כבנין בית שני שהיה מרצון בני אדם,
אבל בית המקדש השלישי יהיה מהשמים ,ולכן הראהו דמות
מלאך שהיה עומד על הבונים ומודד האורך והרוחב ,לפי שהכל
יהיה מאת ה' מן השמיםכד.

תאמר לבית ישראל
ֶיך ּו ְב ָאזְ נ ָ
ישֶ ּ ,בן ָא ָדם ְר ֵאה ְב ֵעינ ָ
ֶיך ּ ְׁש ָמע
)ד( וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלַי הָ ִא ׁ
ְ
או ְתכָ ה
או ָתךִּ ,כי לְ ַמ ַען הַ ְר ֹ
שר אֲ נִ י ַמ ְר ֶאה ֹ
ְו ִ ׂשים לִ ְּב ָך לְ כֹל אֲ ׁ ֶ
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ּש ּ ַבדִּ ים
יש ֶאחָ ד לָ בו ׁ
שא ֶאת עֵ ינַי וָ ֵא ֶרא וְ ִה ּנֵה ִא ׁ
יח .יחזקאל א' ז' .וכן בדניאל )י ה-ו( נאמר :וָ ֶא ּ ָ ׂ
ע ָתיו
ר ֹ
ידי ֵא ׁש ּו ְז ֹ
יש וּפָ נָיו ְּכמַ ְר ֵאה בָ ָרק וְ עֵ ינָיו ְּכלַ ּ ִפ ֵ
וּמָ ְתנָיו חֲ ג ִֻרים ְּבכֶ ֶתם אוּפָ ז .וּגְ וִ ּיָתוֹ ְכ ַת ְר ִׁש ׁ
ֹשת ָקלָ ל וְ קוֹ ל דְּ בָ ָריו ְּכקוֹ ל הָ מוֹ ן.
וּמַ ְר ְּגל ָֹתיו ְּכעֵ ין נְ ח ׁ ֶ
יט .רש"י .אברבנאל .מצודת דוד.
כ .אברבנאל.
כא .מלבי"ם .למדידת קרקע אין ]דבר[ יפה מחבל פשתים )רש"י .ומקורו בעירובין נח.(.
כב .מלבי"ם.
כג .מצודת דוד.
כד .אברבנאל.
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שר ַא ּ ָתה ר ֶֹאה לְ בֵ ית יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
אתה הֵ ָּנה ,הַ ּ ֵגד ֶאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
הֻ בָ ָ

כה

וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלַ י ָה ִא ׁיש המלאךֶּ :בן ָא ָדם יחזקאלְ ,ר ֵאה בְ ֵעינֶ ָ
יך את הדמות
והצורות שתראהּ ,ובְ ָאזְנֶ ָיך ׁ ּ ְש ָמע את הדברים שאומר לך ,וְ שִׂ ים
לִ ְּב ָך לְ התבונן בכֹל ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ַמ ְר ֶאה אוֹ ָת ְך ,כדי שתבין את הסודות
הצפונים בכל מה שאראה לךכו.
אתה ֵה ָּנה ,כי התכלית מה שהובאת לכאן
ִּכי לְ ַמ ַען ַה ְראוֹ ְתכָ ה ֻהבָ ָ
מבבלכז ,הוא כדי להראות לך .ותכלית הראיה הוא כדי ש ַה ֵ ּגד
ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ר ֶֹאה לְ בֵ ית יִ שְׂ ָר ֵאל ,כדי שתגיד לבית ישראל
את כל מה שאתה רואה ,כדי לנחמם ולחזק ידים רפותכח.
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כה .רש"י :לכל אשר אני מראה אותך .עיניין הביניין :הובאתה הנה .מבבל:
כו .מלבי"ם.
כז .רש"י.
כח .מלבי"ם.

סד

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

תאמר לבית ישראל

הר הבית
יש ְקנֵה
ַביִ ת סָ ִביב סָ ִביבּ ,ו ְביַ ד הָ ִא ׁ
חו ָמה ִמח ּוץ ל ּ ַ
)ה( ְו ִה ּנֵה ֹ
ש ׁש ַא ּמ ֹות ּ ָב ַא ּ ָמה וָ טֹפַ ח ,וַ ָ ּי ָמד ֶאת רֹחַ ב הַ ִּבנְ יָ ן ָקנֶה
הַ ִּמ ָ ּדהֵ ׁ ,
כט
קו ָמה ָקנֶה ֶאחָ ד:
ֶאחָ דְ ,ו ֹ
]א[ הר הבית ,הוא הר המוריהל ,ההר שבית המקדש בנוי עליולא,
יהיה ארכו ורחבו שלשת אלפים אמה על שלשת אלפים אמהלב,
מרובע ,ומוקף בחומהלג.
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כט .רש"י :והנה חומה מחוץ לבית .בניין בית אחד הראני בצפון ההר וחומה חוץ סביב ,כך מפורש
בסוף הספר שהעיר בדרום והבית בצפון :שש אמות באמה וטופח .תירגם יונתן 'שית אמין באמתא
דהיא אמתא ופשך' ,זו היא אמה בינונית בת ששה ,שהיא אמה וטפח באמה בת חמשה :רוחב הבנין.
עובי החומה :וקומה קנה אחד .וזו היא חומה חיצונה שהיא סביב הר הבית ,והיא היתה נמוכה ,כמו
ששנינו )מדות ב ד( כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל מזרחי מפני שהכהן השורף את הפרה
עומד בהר המשחה וכו':
ל .רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ה ה"א .כתב רבינו יצחק אברבנאל )להלן סוף פרק מח( וז"ל:
ואנחנו נלך בשם השם אלקינו לקיים ולהאמין שכל הנבואה הזאת היא כפשוטה ,ושניבא אותה
יחזקאל לעתיד לבוא ,ושהראהו הקדוש ברוך הוא מה שיהיה באחרית הימים מהגאולה
והתשועה לעמו ,ושמשם והלאה יהיה ישראל עם קדוש לאלקיו ,וירושלם כסא השם ,ונהרו אליו
כל הגוים )ישעיה ב ב( ,ושם העיר מיום השם ׁ ָשמָ ה.
לא .תפארת ישראל.
לב .יחזקאל סוף פרק מ"ב ,ובמפרשים.
לג .רע"ב ,תפארת ישראל במדות ב' א' .הערה כללית :בכל מקום שכתוב משנה ולא כתוב
מקור ,הרי מקור המשנה במסכת מדות .וכן בכל מקום שכתוב מפרשי המשנה ולא כתוב
המקור ,הרי המקור הוא מפרשי המשנה במסכת מדות.
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חומת הר הבית
וְ ִה ֵּנה חוֹ ָמה ִמח ּוץ לַ ַּביִ ת ָסבִ יב ָסבִ יב,

הנביא יחזקאל ראה
חומת הר הבית מבחוץ ,סביב סביב כל הר הבית .

הנה

לד

ּובְ יַ ד ָה ִא ׁיש ְקנֵ ה ַה ּ ִמדָּ ה ,וקנה המידה שיש ביד המלאך ,הוא
באורך ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת .שכל אמה מהם היא ָּבאורך ַא ּ ָמה של חמישה
טפחים ,וָ עוד ט ַֹפח .דהיינו הקנה הוא באורך שש אמות ,שכל
אמה מהם באורך שישה טפחיםלה.
וַ ָ ּי ָמד ֶאת ר ַֹחב ַה ִּבנְ יָ ן ,ומדד את רוחב החומה ,והוא
דהיינו שש אמה רוחב החומה .וְ קוֹ ָמה ָקנֶ ה ֶא ָחד ,וגובה החומה
הוא קנה אחד דהיינו שש אמהלו.

ָקנֶ ה ֶא ָחד,

ש ָהי ּו ׁ ָשם ,כל הכתלים שיש
ככתוב במשנהלזָ ּ :כל ַה ְּכ ָתלִ ים ׁ ֶ
בו ִהים ,הם גבוהים הרבה מאודלח ,חוּץ
בבית המקדשָ ,הי ּו גְ ֹ
ִמ ּכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָר ִחי ,חוץ מהכותל המזרחי של הר הבית שהוא
נמוךלט.
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לד .מצודת דוד.
לה .רש"י .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
לו .רש"י .משמע ברש"י שרק החומה המזרחית נמוכה ,אבל שאר החומות גבוהים ,כפי שהיה
בבית שני ככתוב במשנה מסכת מדות .וכן כתוב בצורת הבית לתוספות יום טוב .אפשר
להביא ראיה נוספת לדבריהם ,שהרי כתוב במדרש )במדבר רבה נשא יא ב ,שיר השירים רבה ב
כו ,ועוד( שהכותל המערבי לא יחרב לעולם .והכותל המערבי הוא גבוה מאוד הרבה יותר משש
אמה .נמצא שמידת גובה החומה שש אמה נאמר רק על הכותל המזרחי.
אבל לשיטת האברבנאל והמלבי"ם בבית שלישי החומה נמוכה בכל הצדדים ,והטעם הוא לנוי,
כדי שיראה את כל בית המקדש מבחוץ ולא תעלימהו החומה )מלבי"ם(.
לז .מדות ב' א'.
לח .רע"ב .תפארת ישראל.
לט .תפארת ישראל.
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המקדש
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שערי הר הבית

שערי הר הבית
חמש שערים יהיו להר הבית ,שנים בדרום ,ואחד במזרח ,אחד
בצפון ,ואחד במערבמ.
גובה כל פתח חמישים אמה ,ורוחב כל פתח עשר אמהמא .ויש
להם דלתותמב.
רוםמג ,רוב המקום הפנוימד של הר הבית
הר הבית ֻר ּב ֹו ִמן ַהדָּ ֹ
הוא בצד דרום ,דהיינו שהמרחק בין חומת העזרה לחומת הר
לו ִמן
שנִ י ֹ
הבית ,בצד דרום הוא המרחק היותר גדולמהֵ ׁ .
ַה ִּמזְ ָרח ,שבצד מזרח יש רווח פחות ממה שיש בצד דרום,
פון ,שבצפון
לו ִמן ַה ָ ּצ ֹ
ישי ֹ
ויותר מהרווח שיש בצד צפוןמוְ ׁ .שלִ ׁ ִ
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מ .משכני עליון לרמח"ל .והוא עפ"י המשנה במדות א' ג'.
מא .משכני עליון לרמח"ל.
מב .רמב"ם הלכות בית הבחירה ה' ב'.
שעַ ר
ֹאשוֹ ְּכ ֶנגֶד ׁ ַ
בענין שער הר הבית שבצד מזרח ,במשנה )ברכות ט ה( וז"ל :לֹא י ֵָקל ָא ָדם ֶאת ר ׁ
שי הַ ּ ֳק ָד ִׁשים.
שהוּא ְמכֻ ָ ּון ְּכ ֶנגֶד ּ ֵבית ָק ְד ׁ ֵ
הַ ִּמז ְָרחֶ ׁ ,
וברע"ב :לא יקל אדם ראשו .לא ינהג קלות ראש :כנגד שער המזרח .חוץ להר הבית אשר
בחומה הנמוכה אשר לרגלי הבית למזרח ,לפי שהוא מכוון ,שכל השערים מכוונים זה ,כנגד זה
שער מזרח שער עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח האולם וההיכל ובית קדש הקדשים .וכו'.
מג .משכני עליון לרמח"ל ,מתוך המשנה במדות ב' א'.
מד .ואין הכוונה פנוי ממש ,כי להלן במשנה זו נלמד שהיה שם הרבה לשכות ,אלא הכוונה שלא
היה שם העזרה ,ורוב הר הבית עצמו ,דהיינו השטח הקדוש בקדושת הר הבית ולא יותר מזה,
הוא רובו בצד דרום ,וכן הלאה בשאר הצדדים.
מה .רע"ב .תפארת ישראל .והטעם שבצד זה הוא הרווח הכי גדול ,הוא כי רוב הנכנסים הם מצד
דרום ,כי העיר ירושלים בנוי בדרום )תוספות יום טוב ,תפארת ישראל ,דרך חכמה למרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א הלכות בית הבחירה פ"ה ה"ו ,וראה לעיל פסוק ב(.
מו .והטעם לרווח הוא ,כי בצד זה נכנסים הרבה אנשים.
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יש רווח פחות ממה שיש במזרח ,ויותר ממה שיש במערבמז.
ּטו ִמן ַה ּ ַמעֲ ָרב ,והרווח המועט ביותר הוא בצד מערבמח.
ִמעו ֹ
שם ָהיָ ה רֹב ּ ַת ׁ ְש ִמ ׁ
תוָ ׁ ,
ש ָהיָ ה רֹב ִמדָּ ֹ
קום ׁ ֶ
ָמ ֹ
יש ֹו .במקום שהוא
רוב המידה של הר הבית ,דהיינו במקום ששם יש רווח יותר
גדול ]כגון בצד דרום[ ,שם הוא רוב התשמיש ,שיש שם הרבה
לשכות להשתמש שם מה שצריך לעבודת בית המקדשמט.
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מז .רע"ב .תפארת ישראל .הטעם לרווח המועט יותר הוא כי שם נכנסו אנשים מועטים יותר
)עזרת כהנים ,דרך חכמה שם(.
מח .והטעם לרווח המועט הוא כי שם לא נכנסים משום כבוד קודש הקדשים )עפ"י עזרת כהנים,
דרך חכמה שם(.
זה לשון הרע"ב :רובו מן הדרום שני לו מן המזרח .כלומר ,הרוחק שיש מחומת הר הבית
לחומת העזרה לצד דרום ,יותר מן הרוחק שיש ביניהן מצד מזרח .והרוחק שיש ביניהן מצד
מזרח יותר מן הרוחק שיש ביניהן לצד צפון ,והצפוני יותר מן המערב.
וזה לשון הרמב"ם :אמר שהעזרה לא היתה באמצע הר הבית ,אלא היה המרחק שבין חומת הר
הבית ובין חומת העזרה מצד דרום יותר מן המרחק שביניהם מצד מזרח ,והמרחק המזרחי יותר
מן הצפוני ,והצפוני יותר מן המערבי.
זה לשון התפארת ישראל :רובו מן הדרום .שתוך חומת הר הבית היה סביב לחומת העזרה
הסורג ,והוא היה רחוק מחומת העזרה י' אמות בכל צד בשוה וכלקמן ,אבל המרחק מחומת הר
הבית עד הסורג בצד דרום היה יותר מהמרחקים שבאחד משאר הצדדים .שני לו מן המזרח.
ששם היה המרחק מרובה טפי מהמרחק שבצפון .שלישי וכו' הצפון .מרובה ממרחק שבמערב.
ובבית הבחירה להמאירי כתב וז"ל :רובו מן הדרום ,כלומר שהמקום הפנוי שמצד הדרום גדול
יותר מן המקום הפנוי של שאר הרוחות ,ושני לו לענין זה המזרח ,ושלישי לו לענין זה הצפון,
ומיעוטו מן המערב .ונמצא שהרוחק שבין חומת הר הבית והעזרה לצד דרום גדול מן הרוחק
שביניהם מצד המזרח ,ורוחק שביניהם מצד המזרח גדול מן הרוחק שביניהם מצד המערב.
מט .ראה שלמה שמדת גמילות חסדים גדולה לפני הקב"ה ,וכשבנה בית המקדש בנה שני
שערים ,אחד לחתנים ואחד לאבלים ולמנודים .וישראל הולכים בשבתות ויושבים בין שני
שערים הללו .והנכנס בשער חתנים ,יודעים שהוא חתן ,ואומרים לו' :השוכן בבית הזה ישמחך
בבנים ובבנות' .והנכנס בשער האבלים ,והיה שפמו מכוסה ,היו יודעים שהוא אבל ,והיו
אומרים לו' :השוכן בבית זה ינחמך' .והנכנס בשער האבלים ,ולא היה שפמו מכוסה ,היו יודעים
שהוא מנודה ,והיו אומרים לו' :השוכן בבית הזה יתן בלבך לשמוע דברי חביריך ,ויתן בלב
חבריך לסלוח לך ויקרבוך אצלם' .כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים )פרקי דרבי
אליעזר פרק יז .מסכת סופרים יט יב(.
הדלתות לשער האבלים מישפה שחור .והדלתות לשער החתנים מזכוכית לבנה )ספר שבט
יהודא(.
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יתכן שיהיו שערים אלו גם בבית המקדש השלישי.
יתכן ששערים אלו אינם שערי כניסה נוספים להר הבית ,אלא הם שערים באמצע הר הבית
במקום מסויים בהר הבית ,ושערים אלו הם לחתנים ואבלים ומנודים לשם קיום גמילות חסדים
בלבד ,ולא לשם כניסה ויציאה ממקום אחד למקום אחר .וכמו שיש שאר לשכות בהר הבית,
כך יש עוד שערים מיוחדים לקיום גמילות חסדים.
נראה ששערים אלו יהיו רק עבור חתנים ]ומנודים[ ,ולא לאבלים ,שהרי אז יתקיים ' ִּב ּ ַלע הַ ּ ָמוֶת
דנָי יֱהֹוִ ה דִּ ְמעָ ה מֵ עַ ל ּ ָכל ּ ָפנִ ים' )ישעיה כה ח( ,ולא יהיו אבלים.
לָ נֶצַ ח וּמָ חָ ה אֲ ֹ
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W
נ .הציור אינו לפי קנה מידה מדויק.

מהרה יבנה

X

סט

ע

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

הלשכות בהר הבית

הלשכות בהר הבית
חלק מהלשכות שיש בהר הביתנא:
לשכת חשאים :שבה יראי חטא נותנים מעות בסתר ,ועניים
בני טובים מתפרנסים ממנה בסתרנב.
לשכת הכלים )א( :כל מי שמתנדב כלי ,זורק את הכלי לתוך
לשכה זונג.
לשכת בדק הבית :בלשכה זו נותנים את כל קדשי בדק הביתנד.
בית אבן :לשכה הנקראת 'בית אבן' .ללשכה זו פורש הכהן
השורף את הפרה ,שבעה ימים קודם שריפת הפרה אדומה.
מקום לשכה זו הוא בפינה צפונית מזרחית של הר הביתנה.
W
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X

נא .רוב לשכות אלו הם בצד דרום של הר הבית.
אלו הלשכות שהיו בבית המקדש השני ,ונראה שיהיו כן גם בבית המקדש השלישי.
שאי,
נב .כדאיתא בשקלים )פ"ה מ"ו( ,וז"ל המשנה :לִ ְׁש ּ ַכת חֲ ׁ ָש ִאים ,יִ ְר ֵאי חֵ ְטא נוֹ ְתנִ ים לְ תוֹ כָ ה ּ ַבחֲ ׁ ַ
ח ׁ ַשאי .וברע"ב :לשכת חשאים .על שם שהנותנים בתוכה
ַועֲנִ ִ ּיים ְּבנֵי טוֹ ִבים ִמ ְת ּ ַפ ְרנְ ִסים ִמתוֹ כָ ּה ּ ַב ֲ
מעות נותנים בסתר ,והמתפרנסים ממנה נוטלים בסתר.
נג .כל מי שמתנדב כלי זורקו לתוכה ,ואחת לשלשים יום הגזברים פותחים אותה ,וכל כלי
שימצאו בו צורך לבדק הבית מניחים אותו בלשכה אחרת המוכנת לבדק הבית .וז"ל המשנה
לשים יוֹ ם,
שהוּא ִמ ְתנַדֵּ ב ּ ֶכלִ י ,זוֹ ְרקוֹ לְ תוֹ כָ ּה .וְ ַאחַ ת לִ ְׁש ִׁ
בשקלים )פ"ה מ"ו( :לִ ְׁש ּ ַכת הַ ּ ֵכלִ יםָ ּ ,כל ִמי ׁ ֶ
יחין אוֹ תוֹ  .וְ הַ ּ ְׁש ָאר נִ ְמ ּ ָכ ִרין
ש ּמוֹ ְצ ִאין ּבוֹ צ ֶֹר ְך לְ בֶ ֶדק הַ ּ ַביִ ת ,מַ ִּנ ִ
ִּגז ּ ְָב ִרין ּפוֹ ְת ִחין אוֹ ָת ּה .וְ כָ ל ְּכלִ י ׁ ֶ
ִּב ְדמֵ יהֶ ן וְ נוֹ ְפלִ ין לְ לִ ְׁש ּ ַכת ּ ֶב ֶדק הַ ּ ַביִ ת.
לשכה זו אינה לשכת הכלים שנוטלים ממנה תשעים ושלש כלי כסף וכלי זהב בכל יום )כדאיתא
בתמיד פ"ג מ"ד( ,כי הלשכה שהיו בה הכלים האלה פותחים אותה בכל יום ,ואילו לשכה זו
פותחים אותה רק אחת לשלשים יום )שלטי הגבורים(.
בנוסף ללשכת הכלים זו ,יש עוד לשכת הכלים שמשם מוציאים בכל יום תשעים ושלשה כלי
כסף וכלי זהב לעבודה )תמיד ג ד( .וכדלהלן.
נד .רע"ב שקלים ה' ו'.
באחת מהלשכות נמצא מקדח ,כדי לקדוח את הצריך לבדק הבית )בכורות לז :וברש"י( .ויתכן
שהמקדח מונח בלשכה זו.
ופשוט שאינו עבור אבני הכתלים ,שהרי בהם אסור לעשות שום נקב ופגימה )רמב"ם הלכות בית
הבחירה א יד-טו( ,אלא הוא עבור שאר צרכי בדק הבית ,כגון לכלים וכדומה.
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]ב[ לשכת הכלים )ב( :מלשכה זו מוציאים בכל בוקר תשעים
ושלשה כלי כסף וכלי זהבנו.
לשכת הפרוכת :בלשכה זו אורגים את הפרוכתנז.
הלשכה :את כל המטבעות של 'מחצית השקל' שנותנים בכל
שנה ,מניחים בתוך לשכה אחת בבית המקדש .ושלש פעמים
בשנה לוקחים משם ,ונותנים לתוך קופות ,כדי לקנות בהם
קרבנות ציבורנח.
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ישין ּכֹהֵ ן הַ שּׂ וֹ ֵרף ֶאת
ש ֵרפַ ת הַ ּ ָפ ָרה מַ ְפ ִר ִׁ
נה .במשנה במסכת פרה )פ"ג מ"א(ִׁ :ש ְבעַ ת י ִָמים ק ֶֹדם לִ ְ ׂ
ית ֶאבֶ ן הָ יְ ָתה נִ ְק ֵראת.
הַ ּ ָפ ָרה ִמ ּ ֵביתוֹ לַ ִּל ְׁש ּ ָכה ׁ ֶ
שעַ ל ּ ְפנֵי הַ ִּב ָירה ,צָ פוֹ נָה ִמז ְָרחָ ה ,וּבֵ ּ
וזה חלק מלשון הרע"ב שם :הבירה .אית דאמרי מקום היה בהר הבית ובירה שמו .ואית דאמרי
כל המקדש קרוי בירה ,כמו שנאמר אל הבירה וגו' )דברי הימים א' כט( :צפונה מזרחה .טעמא
דמפרישים הכהן השורף את הפרה ללשכה שהיא צפונית מזרחית ,כיון דחטאת היא וחטאת
טעונה צפון ,תקינו ליה רבנן בצפונה מזרחה כי היכי דלהוי לה הכירא :ובית אבן היתה נקראת.
לפי שכל מעשיה היו בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה שאינן מקבלין טומאה ,ובהם בלבד היה
משתמש כל שבעת ימי ההפרישה.
לשכת האבן היא בקרן צפונית מזרחית של הר הבית )כך משמע במאירי יומא ב .ועוד(.
לשה ְכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י
ּש ׁ ָ
נו .כדאיתא בתמיד )ג ד( :נִ ְכנְ ס ּו לְ לִ ְׁש ּ ַכת הַ ּ ֵכלִ ים ,וְ הוֹ ִציא ּו ִמ ּ ׁ ָשם ִּת ְׁש ִעים ו ְׁ
זָהָ ב .כתב השלטי הגיבורים שלשכה זו היא בהר הבית .וכן כתב שלשכה זו סמוכה לבית
המוקד .ונראה כוונתו שהיא סמוכה לבית המוקד מבחוץ בהר הבית.
אמנם התפארת ישראל כתב )שם( על לשכה זו וז"ל :לא ידעתי מקומה ,ואפשר שהיתה באותן
ל"ח לשכות שהיו סביב לכותלי ההיכל .ע"כ.
אך העזרת כהנים כתב )מדות ה ג( שלשכה זו היא בתוך חומת העזרה ,סמוך לצד מערב של
המזבח.
נז .תבנית היכל ,הובא בעזרת כהנים מדות א' א' .בלשכה זו אורגים את הפרוכת )רא"ש מדות א
א(.
בכל שנה אורגים שתי פרוכות חדשות להבדיל בין ההיכל לקודש הקדשים .עובי כל פרוכת
טפח ,ארכה ארבעים אמה ורחבה עשרים אמה ,ושמונים ושתים ריבוא נערות עובדות לארוג כל
פרוכת ,ושלש מאות כהנים מטבילים את הפרוכת )שקלים פ"ח מ"ה .גמרא תמיד כט :חולין צ.(:
נח .רע"ב שקלים ג' א' .ועי"ש כל הענין.
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שושן הבירה :מעל שער הר הבית המזרחי יש לשכה הנקראת
'שושן הבירה'נט .בלשכה זו יש שתי אמות המידהס.
יש לשכות שמביאים לשם את התרומות והביכורים ואת
המעשרות ,ומשם מחלקים ביניהם ,הכהנים נוטלים את הראוי
להם ,והלוים נוטלים את הראוי להםסא.
יש לשכה גדולה שנמצא שם סולת למנחות ,ולבונה עבור
המנחות ועבור לחם הפנים ,וכלי בית המקדשסב.
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נט .בבית המקדש השני ,ציירו על הכותל החיצוני של לשכה זו שזה מעל השער המזרחי ,את
צורת העיר שושן הבירה .ולכן נקראת הלשכה 'שושן הבירה' ,והשער נקרא 'שער שושן' .ואולי
גם בבית המקדש השלישי יהיה מצוייר מעל שער הר הבית המזרחי את צורת העיר שושן ,כדי
לזכור את נס פורים ,וכעין הכתוב 'וְ ִז ְכ ָרם לֹא יָסוּף ִמזּ ְַרעָ ם' )אסתר ט כח(.
ס .מסכת כלים י"ז ט' .בלשכה זו יש שני אמות המידה ,כמו שמבואר במשנה במסכת כלים
ּשן
ּש ּ ֵתי ַא ּמוֹ ת הָ י ּו ְב ׁשו ׁ ַ
ש ָא ְמרוָּ ּ ,ב ַא ּ ָמה הַ ּ ֵבינוֹ נִ ית ,ו ְׁ
וברע"ב ,וז"ל המשנה )מסכת כלים יז ט( :הָ ַא ּ ָמה ׁ ֶ
שעַ ל ֶק ֶרן ִמז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ ית
הַ ִּב ָירהַ ,אחַ ת עַ ל ֶק ֶרן ִמז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ ית ,וְ ַאחַ ת עַ ל ֶק ֶרן ִמז ְָר ִחית דְּ רוֹ ִמיתֶ ׁ .
ח ִצי ֶא ְצ ּ ַבע,
שעַ ל ֶק ֶרן ִמז ְָר ִחית דְּ רוֹ ִמית הָ יְ ָתה יְ ֵת ָרה עָ לֶ יהָ ֲ
משה חֲ ִצי ֶא ְצ ּ ַבעֶ ׁ .
של ׁ ֶ
הָ יְ ָתה יְ ֵת ָרה עַ ל ׁ ֶ
שהָ אֻ ּ ָמנִ ין נוֹ ְטלִ ין
משה ֶא ְצ ּ ַבע .וְ לָ ּ ָמה ָא ְמר ּו ַאחַ ת ְּגדוֹ לָ ה וְ ַאחַ ת ְקטַ ּנָהֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
של ׁ ֶ
נִ ְמצֵ את יְ ֵת ָרה עַ ל ׁ ֶ
ידי ְמ ִעילָ ה.
שלּ ֹא יָבוֹ א ּו לִ ֵ
ִירין ּ ַב ְּגדוֹ לָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
חז ִ
ּ ַב ְ ּקטַ ּנָה וּמַ ֲ
וז"ל הרע"ב :האמה שאמרו .לענין שבת ועירובין וסוכה ומדות וכלאים :באמה בינונית .היא
אמה בת ששה טפחים .דאיכא אמה בת חמשה ]קטנה ממנה[ ,ואיכא אמה גדולה בת ששה
ואצבע ,ואמה בת ששה היא הבינונית :שתי אמות .שתי מדות שבהן מודדים האמות ,וכל אחת
מהן אמה :בשושן הבירה .חדר אחד בנוי על שער מזרחי של עזרה ,ועליו שושן הבירה מצויירת,
כדי שתהא עליהם אימת מלכות :על של משה .על אמה בת ששה טפחים :שהאומנין נוטלים
בקטנה .שהיה הגזבר מתנה עם האומנים ,כך וכך אמות בנין תעשו לבדק הבית מאמות של
משה ,בכך וכך דמים ,ומחזירים לו במדת האמה היתירה עליה אצבע ,כדי שיוסיפו משלהם על
תנאם ,פן יפחתו ונמצאו באין לידי מעילה שנהנו מן ההקדש .ולמה שתים ,חדא לכספא ודהבא,
שכשמתנים עם צורפי זהב וכסף לעשות טבלא בת ארבע וחמש אמות באמה של משה,
מחזירים למדה היתרה עליה חצי אצבע ,לא למדה היתרה עליה אצבע ,לפי שאומנות יקרה היא
ואין מפסידין אותן כל כך.
סא .נחמיה י' ל"ח-מ' .נחמיה י"ב מ"ד וברש"י .בפשטות לשכות אלו בהר הבית .וכן כתב
השלטי הגיבורים.
סב .נחמיה י"ג ט' .ובמצודת דוד בנחמיה י"ג ה' .בפשטות לשכות אלו בהר הבית.
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ויש עוד לשכות לצורך חפצי בית המקדש ולצורך הקרבנותסג.
כגון ]ג[ לשכת העציםסד] ,ד[ לשכת הרפואותסה] ,ה[ לשכת פתחיהסו.
פתחיהסו .וכן לכהן גדול ולשאר המשרתים בבית המקדש ,יש
לשכות בהר הבית ,ויכולים ללון שם אם ירצוסז.
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סג .עזרת כהנים.
סד .שנותנים שם את כל העצים שצריכים עבור שנה ,שהיו מנדבים בני דוד בן יהודה וחבריהם
)שלטי הגיבורים( .ולשכה זו היא לשכה נוספת בהר הבית ,חוץ מלשכת העצים שיש בעזרת נשים.
ראה את לשון המשנה בתענית )פ"ד מ"ה( וביאור הרע"ב ,בהרחבה בסוף הפרק.
סה .שלטי הגיבורים .בלשכה זו יש את כל התרופות והרטיות שצריך בן אחיה ,שהוא ממונה על
רפואת הכהנים )שקלים פ"ה מ"א( .וז"ל המשנה והרע"ב )שם(ֶ ּ :בן אֲ ִח ּיָה עַ ל חוֹ לֵ י מֵ עַ יִ ם .לפי
שהכהנים הולכים יחפים על הרצפה ואוכלין בשר הרבה ושותין מים היו מעיהן מתקלקלין
וצריכין תמיד לרופא לומר להם זה הסם טוב למעים.
סו .שלטי הגיבורים .לשכה זו היא לשכת הקינין .בשקלים )ה א(ְ ּ :פ ַת ְחיָה עַ ל הַ ִ ּק ִּניןְ ּ .פ ַת ְחיָה ,זֶה
שהָ יָה ּפוֹ ֵתחַ ִּב ְדבָ ִרים וְ דוֹ ְר ׁ ָשן ,וְ יוֹ ֵדעַ ִׁש ְב ִעים לָ ׁשוֹ ן.
מָ ְרדְּ כָ י .לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ְׁשמוֹ ּ ְפ ַת ְחיָהֶ ׁ .
וברע"ב :על הקינים .מחוסרי כפרה כגון זב וזבה ויולדת שמביאים קיני חובה דהיינו תורים ובני
יונה ,נותנין מעותיהן לשופרות שבמקדש ,והממונים על השופרות לוקחים המעות ומביאין בהן
הקינים .והיה צריך שיתמנה על זה חכם גדול ובקי ,כדאמרינן במסכת אבות )ג יח( קינים ופתחי
נדה הן הן גופי הלכות .שהיה פותח דברים כו' .והוא מרדכי בלשן שעלה מן הגולה .ונקרא כן,
שהיה בולל לשונות הרבה.
ובתפארת ישראל :על הקינין .דיני קנין שרגילין להתערב בהעזרה מדרבו מביאיהן ,ודין
התערובת עמוקים מאוד ,והיה צריך חכם גדול להורות הדינין בכל מה שיארע בהן.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ז ט( :הממונה שעל הקינים הוא שפוסקין עמו שימכור הקנים
לקרבנות כך וכך בסלע וכל מי שהוא חייב תורים או שני בני יונה יביא דמיהם למקדש .וזה
הממונה נותן הקינים לבעלי הקרבנות ועושה חשבון עם הגזברין ונותנין לו .משלשים יום
לשלשים יום פוסקין עמו השער .ואם הוזלו הקינים מספיק כשער הזול ואם הוקרו מספיק כמו
שפסקו עמו שיד הקדש על העליונה .וכן קן שנמצא פסול או שנפסל קודם שיקרב נותן אחר
תחתיו.
סז .שלטי הגיבורים )נראה שמקור הדברים בדברי הימים א' ט כז( .עזרת כהנים.
יש גם כן לשכה שמניחין שם הזקנים את הלולבים שלהם מערב שבת ,כשחל יום טוב ראשון
להיות בשבת ]אמנם לא מוכרח שזה לשכה מיוחדת לזה בלבד ,ויתכן שבשאר ימות השנה השתמשו
של ָחג
אשוֹ ן ׁ ֶ
בלשכה זו לדברים אחרים[ .ככתוב במשנה )סוכה ד ד(ִ :מ ְצ ַות לוּלָ ב ּ ֵכיצַ ד .יוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
יכין ֶאת לוּלְ בֵ יהֶ ן לְ הַ ר הַ ּ ַביִ ת ,וְ הַ חַ זָּנִ ין ְמ ַק ְּבלִ ין מֵ הֶ ן וְ סוֹ ְד ִרין אוֹ ָתן עַ ל ּגַב
ש ּ ָבת ,מוֹ לִ ִ
שחָ ל לִ ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַ
ֶׁ
ש ּ ַמ ִּגיעַ לוּלָ ִבי ְביָדוֹ ,
ש ּ ָלהֶ ן ּ ַב ִּל ְׁש ּ ָכה .ו ְּמלַ ְּמ ִדים אוֹ ָתם לוֹ מַ רָ ּ ,כל ִמי ׁ ֶ
יחין ֶאת ׁ ֶ
הָ ִא ְצטַ ּ ָבא ,וְ הַ זּ ְֵקנִ ים מַ ִּנ ִ
יש
ימין וּבָ ִאין ,וְ הַ חַ זָּנִ ין זוֹ ְר ִקין אוֹ ָתם לִ ְפנֵיהֶ ם .וְ הֵ ן ְמחַ ְּט ִפין וּמַ ִּכין ִא ׁ
ה ֲֵרי הוּא לוֹ ְבמַ ּ ָתנָה .לְ מָ חָ ר מַ ְׁש ִּכ ִ
ש ְ ּיהֵ א כָ ל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד נוֹ טֵ ל ְּבבֵ יתוֹ .
ידי סַ ּ ָכנָהִ ,ה ְת ִקינ ּו ׁ ֶ
ש ּ ָבא ּו לִ ֵ
ש ָרא ּו בֵ ית דִּ ין ׁ ֶ
ֶאת חֲבֵ רוֹ  .ו ְּכ ׁ ֶ
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הלשכות בהר הבית

בספר 'עזרת כהנים' חישב מנין מאה ואחת לשכות שיש בהר
הביתסח.
יש בית הכנסת בהר הבית ,סמוך לעזרהסט.
יש בבית המקדש שלשה בתי דינים :א .סנהדריה קטנה של
עשרים ושלשה דייניםע ,ליד פתח הר הבית המזרחי מבפנים .ב.
סנהדריה קטנה של עשרים ושלשה דיינים ,ליד פתח עזרת
נשים המזרחי מבפנים .ג .סנהדריה גדולה של שבעים ואחד
דיינים ,בלשכת הגזית שבעזרהעא.
בסנהדריה קטנה שבהר הבית ,וכן בסנהדריה קטנה שבעזרת
נשים ,יושבים בכל אחת מהן עשרים ושלשה דיינים .בלשכת
הגזית יושבים סנהדרין גדולה של שבעים ואחד דייניםעב.
הסנהדרין יושבים ופניהם לדרום ואחוריהם לצפוןעג ,ויושבים
W
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גם יש לשכה שמניחים שם מים מוכנים עבור ניסוך המים ,בערב שבת שבתוך סוכות ]אמנם לא
מוכרח שזה לשכה מיוחדת לזה בלבד ,ויתכן שבשאר ימות השנה השתמשו בלשכה זו לדברים אחרים[,
ש ּ ָבת חָ ִבית
שהָ יָה ְממַ ּ ֵלא מֵ עֶ ֶרב ׁ ַ
ש ּ ָבתֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
ֲשה ּו ְב ׁ ַ
ֲשה ּו ְבחֹל ּ ָכ ְך מַ ע ֵׂ
ככתוב במשנה )ד י(ְּ :כמַ ע ֵׂ

שתִ ,מן הַ ִּׁשלּ וֹ חַ  ,וּמַ ִּניחָ ּה ּ ַב ִּל ְׁש ּ ָכה .נִ ְׁש ּ ְפכָ ה אוֹ נִ ְת ּג ְַּל ָתה ,הָ יָה ְממַ ּ ֵלא ִמן
ש ֵאינ ָּה ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶ
של זָהָ ב ׁ ֶ
ֶׁ
ְבחַ .
ַבי הַ ִּמז ּ ֵ
שהַ ּיַיִ ן וְ הַ ּ ַמיִ ם הַ ְּמג ִֻּליןְ ּ ,פסוּלִ ים לְ ג ּ ֵ
הַ ִּכיּוֹ רֶ ׁ ,
רע"ב :שאינה מקודשת .שלא נתחנכה לעבודת מזבח .דאי הוי מייתי במקודשת אפסילו להו
בלינה שכלי שרת מקדשים כדכתיב )שמות ל כט( 'כל הנוגע בהם יקדש' ,וכל הקדוש קדושת
הגוף נפסל בלינה :היה ממלא מן הכיור .ואף על פי שהכיור הוקדש לכלי שרת ומקדש את
מימיו ,לא היו נפסלים בלינה ,לפי שהיו משקיעים אותו מבערב בבור כדאמר ביומא )ג י( אף
הוא עשה מוכני לכיור שלא יהו מימיו נפסלים בלינה :שהמים והיין המגולין .היינו טעמא
דנתגלה ממלא מן הכיור ולא היה מנסך ]מהן[ ,שהמים ]והיין[ המגולין פסולים לגבי המזבח.
סח .עיי"ש פירוט הלשכות.
סט .יומא סח :וברש"י.
ע .סנהדרין ב.
עא .סנהדרין י"א ב' ובתפארת ישראל שם.
עב .סנהדרין ג:
עג .תפארת ישראל בסימני הציור .והטעם הוא כדי שהסנהדרין והתלמידים ובעלי הדין ,לא יפנו
אחוריהם אל היכל ה' )שם(.
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עה

בחצי עיגול ,כדי שיראו כל הסנהדרין אלו את אלו .בשני
הצדדים יש שני סופרים הכותבים .לפני הסנהדרין יושבים שלש
שורות של תלמידים ,בכל שורה עשרים ושלשה תלמידים.
והבעלי דינים והעדים עומדים ברווח העיגולעד.
סמוך לחומת הר הבית מבפנים ,יש 'סטיו לפנים מסטיו' .דהיינו
ספסלים סביב ,סביב ארבע כתלי הר הבית .ולפניהם שורה
נוספת של ספסלים .מעל שני שורות הספסלים יש גג .הספסלים
נקראים 'איצטבא'עה.
בשבת שבסוכות ,היו מביאים את הלולבים מערב שבת
ומניחים אותם על הספסלים עצמם .וזה נקרא 'גב האיצטבא'עו.
בערב פסח מונחים שתי חלות חמץ של תודה ,עד זמן שריפת
חמץ ,על 'גג האיצטבא' .דהיינו על הגג שמעל הספסליםעז.

כיפין על גבי כיפין
תחת כל בית המקדש בנוי כיפין על גבי כיפיןעח .חוץ ממקום
המזבח שאסור שיהיה תחתיו כיפין או מחילותעט.
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עד .סנהדרין ל"ו:
עה .עזרת כהנים .עפ"י ברכות ל"ג :פסחים י"ג :סוכה מ"ה .וברש"י.
עו .סוכה מ"ה .ובעזרת כהנים.
עז .פסחים י"ג:
עח .רמב"ם הלכות בית הבחירה ה' א' .והטעם הוא שמא היה מת קבור שם לכן היה כמו אוהל
חוצץ .ובשביל מקום הכותל של הכיפין היו עוד כיפין עליהם ,כדי שיהיה חוצץ גם שם )ר"ש פרה
ג ה .דרך חכמה הלכות בית הבחירה ה א(.
עט .רמב"ם הלכות בית הבחירה א' י"ג.
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כיפין על גבי כיפין

דהיינו שעושים הרבה כיפין ]מלשון כיפה[ ,אחד ליד השני ,ואחר
כך עושים מעליהם עוד שורה של כיפין ,והחלל בשורה היותר
גבוהה הוא מול החלק שהיה אטום בשורה הנמוכהפ.
ובאופן זה ,אם היה טומאה למטה ,לא עולה הטומאה ,כי מול
רגלי הכיפין של השורה התחתונה ,יש חלל בשורה שמעליהפא.
כזה:

 Qכיפין על גבי כיפין R

W

מהרה יבנה

X

פ .מסכת פרה פ"ג מ"ו ,וברע"ב שם.
פא .מסכת פרה פ"ג מ"ו .וברע"ב שם .על עצם ענין זה ,ראה ברמב"ם )הלכות טומאת מת פרק י"ב(
וז"ל :טפח על טפח מרובע על רום טפח מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה דין תורה .שאין
קרוי אהל אלא טפח על טפח ברום טפח או יתר על זה .כיצד .כזית מן המת מונח לאויר ובצדו
כלים כגון מחטין וצנורות וכיוצא בהן ואינן נוגעים בטומאה .אם האהיל עליהן אהל שיש בו טפח
על טפח והיה גבוה מעל הארץ טפח ה"ז מביא את הטומאה לכלים וטמאין .היו כלים אחרים על
גבי אהל זה שיש בו טפח על טפח הרי הן טהורין .מפני שהאהל חוצץ בינם ובין הטומאה.
הנה למדת שכשם שהאהל מטמא כל שתחתיו מציל כל שחוצה לו וחוצץ בין הטומאה ובין
כלים שעל גביו .וכן אם היתה הטומאה על גביו וכלים תחתיו הכלים טהורין .שהאהל חוצץ
בפני הטומאה.
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עז

הסורג
סו ֵרג ,שהוא
לִ ְפנִ ים ִמ ּ ֶמנּ ּופב ,יותר פנימי מחומת הר הביתפג ,יש ֹ
מחיצה מלאה נקבים ,העשויה מעצים דקים שמרכיבים אחד על
השני באלכסון ,מעשה רשתפד.
כעין זה:

ה'סורג' הוא מחיצה המקיפה סביב סביב את כל חומת עזרת
נשיםפה .ויש בין הסורג לחומת עזרת נשים מרחק של עשר
אמהפו .הרווח הזה שבין הסורג לחומת עזרת נשים ,נקרא
'חיל'פז.
מול כל שער ושער ליכנס לעזרת נשים ,פתוח בסורגפח.
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פב .משכני עליון לרמח"ל ,מתוך המשנה במדות ב' ג'.
פג .רא"ש .רע"ב .תפארת ישראל.
פד .רא"ש .רע"ב .תפארת ישראל.
נקרא בשם 'סורג' כי עשוי כמו שבכה ,והוא מלשון )מלכים ב' א ב( ' ְּבעַ ד הַ ּ ְשׂ בָ כָ ה' ,ותרגם יונתן
'מן ְס ַרגְ ּ ָתא' )עזרת כהנים(.
בן עוזיאל ִ
והיה עשוי באופן זה בשביל שיהיה דומה לקלעי המשכן )עזרת כהנים עפ"י שלטי גבורים(.
פה .עזרת כהנים.
פו .תפארת ישראל .עזרת כהנים.
פז .תפארת ישראל.
פח .תפארת ישראל.
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החיל

בו ּ ַה עֲ שָׂ ָרה ְט ָפ ִחים .הסורג בגובה עשרה טפחים.
הסורג ָּג ֹ
לגויים אסור להיכנס אחרי הסורג ,והסורג הוא בשביל להבדיל
בין המקום שעד שם מותר לגויים ליכנס ,ובין המקום שמשם
והלאה אסור לגויים ליכנספט.
]ו[ יש שם הרבה עמודים ,שכתוב עליהם בכתב יווני ורומי שכל
גוי שיעבור מהסורג והלאה ,דמו בראשוצ.

החיל
שר ַא ּמ ֹות.
לִ ְפנִ ים ִמ ּ ֶמנּ וּ ,לפנים מהסורג ,הוא הַ חֵ יל ,ברוחב ֶע ֶ ׂ
בין הסורג לחומת עזרת נשים יש רווח ברוחב עשר אמות,
ורווח זה נקרא 'חיל'צא.
W
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פט .תוספות יום טוב.
צ .תבנית היכל בשם יוסיפון ,הובא בעזרת כהנים .ומסתמא בבית המקדש השלישי יהיה זה
כתוב באנגלית ובצרפתית ובספרדית וכדומה.
צא .רא"ש .רע"ב .תפארת ישראל .אך לשיטת הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ה ג( החיל הוא חומה
נמוכה נוספת ,לפני חומת העזרה .החומה הנמוכה הוא נקרא 'חיל' .חומה זו בגובה עשר אמה.
כתוב בדרך חכמה )הלכות בית הבחירה ה ג( וז"ל :ולפנים מן הסורג החיל .דעת רבנו ]-הרמב"ם[
דהחיל הוא עוד חומה אחר הסורג .והא דתנן 'החיל עשר אמות' היינו גובהו .וכמה היה מרוחק
בינה לסורג לא נתפרש .אבל דעת שאר הראשונים שהשטח שבין הסורג לחומת העזרה נקרא
חיל ,ולא היה שם חומה אחרת .וכן כתב רש"י ביחזקאל )מב כ( וכן כתב הגר"א )מדות ב ג( .ע"כ.
ולהלן וז"ל :החיל גובהו עשר אמות .והיא החומה הקטנה .וחומת העזרה הוא החומה הגדולה,
שהרי השערים האלו היו גבוהים עשרים אמה ,כדבסמוך הלכה ה' ,וכל שכן החומה שהיתה
גבוהה יותר .ע"כ.
עוד איתא בביאור ההלכה )שם( וז"ל :ופשוט דגם רבנו מודה דמחומת החיל עד חומת עזרת
נשים כל השטח בכלל חיל הוא .עי' לקמן פ"ו ה"א 'ועולה מן החיל לעזרת נשים בי"ב מעלות',
ובפ"ה ה"ט 'פתוח לחיל' ואין הכונה לחומה ,ובפ"ז הט"ז 'החיל מקודש ממנו שאין גוים וטמאי
מתים נכנסין לשם' ואין הכונה שמטפסין על הקירות ,וכן בתוספתא פ"א לכלים 'החיל ועזרת
נשים מעלה היתה בבית עולמים' ,והעתיקו רבנו בפ"ז הי"א ,ובפסחים ס"ד ב' 'שניה ישבה
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]ז[ הרווח הזה של עשר אמות שבין הסורג לעזרת נשים ,קדוש
יותר מהר הבית ופחות מעזרת נשים ,ונקרא 'חיל'צב.
בחילצג ,ליד פתח עזרת נשיםצד ,מונח ומוצנע חלק מאפר פרה
ש ָראֵ ל
אדומה ,בתוך כד של אבןצה .שנאמרצו 'וְ הָ יְ ָתה ל ֲַע ַדת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
לְ ִמ ְ ׁשמֶ ֶרת'צז.
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בחיל' ,ובסנהדרין פ"ח ב' 'ובשבתות וי"ט ישבו בחיל' ,והעתיקו רבנו בפ"א מק"פ הי"ז ,ופשיטא
שלא עלו לישב על החומה .וכ"ז פשוט ,וכן מצאתי במעשה רוקח .ע"כ.
ֲשר
שאוֹ ְכלִ ים ׁ ָשם ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים וּמַ ע ֵׂ
צב .במשנה )כלים א ח-ט( :לִ ְפנִ ים ִמן הַ חוֹ מָ ה ְמקֻ דָּ ׁש מֵ הֶ םֶ ׁ ,
ש ֵאין ז ִָבים וְ זָבוֹ ת ,נִ דּ וֹ ת וְ יוֹ לְ דוֹ ת נִ ְכנ ִָסים לְ ׁ ָשם .הַ חֵ יל ְמקֻ דָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ וּ,
שנִ י .הַ ר הַ ּ ַביִ ת ְמקֻ דָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ ּוֶ ׁ ,
ֵׁ
ש ֵאין ְטבוּל יוֹ ם נִ ְכנָס לְ ׁ ָשם ,וְ ֵאין
שת ִמ ּ ֶמנּ וֶּ ׁ ,
ָשים ְמקֻ דֶּ ׁ ֶ
ש ֵאין גּ וֹ יִ ם ו ְּטמֵ א מֵ ת נִ ְכנ ִָסים לְ ׁ ָשם .עֶ ז ְַרת נ ִׁ
ֶׁ
ש ֵאין ְמחֻ ּ ַסר ִּכ ּפו ִּרים נִ ְכנָס לְ ׁ ָשם ,וְ חַ ּי ִָבין עָ לֶ יהָ
שת ִמ ּ ֶמ ּנָהֶ ׁ ,
ש ָר ֵאל ְמקֻ דֶּ ׁ ֶ
חַ ּי ִָבים עָ לֶ יהָ חַ ּ ָטאת .עֶ ז ְַרת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל נִ ְכנ ִָסים לְ ׁ ָשם ֶא ּ ָלא ִב ְׁשעַ ת צָ ְרכֵ יהֶ ם ,לִ ְס ִמיכָ ה
ש ֵאין יִ ְ ׂ
שת ִמ ּ ֶמ ּנָהֶ ׁ ,
כהֲנִ ים ְמקֻ דֶּ ׁ ֶ
חַ ּ ָטאת .עֶ ז ְַרת הַ ּ ֹ
לִ ְׁש ִחיטָ ה וְ לִ ְתנוּפָ ה.
ֹאש נִ ְכנ ִָסים לְ ׁ ָשם .הַ הֵ יכָ ל ְמקֻ דָּ ׁש
ש ֵאין ּ ַבעֲלֵ י מו ִּמין ו ְּפרוּעֵ י ר ׁ
ְבחַ ְמקֻ דָּ ׁש ִמ ּ ֶמ ּנָהֶ ׁ ,
ּ ֵבין הָ אוּלָ ם וְ לַ ִּמז ּ ֵ
ש ֵאין נִ ְכנָס לְ ׁ ָשם
שלּ ֹא ְרחוּץ י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לָ יִ ם .ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים ְמקֻ דָּ ׁש מֵ הֶ םֶ ׁ ,
ש ֵאין נִ ְכנָס לְ ׁ ָשם ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמנּ וֶּ ׁ ,
ֶא ּ ָלא כֹהֵ ן ּ ָגדוֹ ל ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים ִּב ְׁשעַ ת הָ עֲבוֹ ָדהָ .אמַ ר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ ּ ,בח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְדבָ ִרים ּ ֵבין הָ אוּלָ ם
שלּ ֹא ְרחוּץ י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם נִ ְכנ ִָסים
ּשת ּויֵי יַיִ ן ,וְ ׁ ֶ
ֹאש ,ו ְׁ
ש ֵאין ּ ַבעֲלֵ י מו ִּמין ,ו ְּפרוּעֵ י ר ׁ
ְבחַ ׁ ָשוֶה לַ הֵ יכָ לֶ ׁ ,
וְ לַ ִּמז ּ ֵ
ְבחַ ִּב ְׁשעַ ת הַ ְקטָ ָרה.
לְ ׁ ָשם ,וּפוֹ ְר ִׁשין ִמ ּ ֵבין הָ אוּלָ ם וְ לַ ִּמז ּ ֵ
צג .מסכת פרה ג' י"א.
צד .תפארת ישראל במסכת פרה ג' י"א ,ע"פ מסכת פרה ג' ג'.
צה .תפארת ישראל במסכת פרה ג' י"א ,ע"פ מסכת פרה ג' ג'.
צו .במדבר י"ט ט'.
צז .מסכת פרה ג' י"א .רמב"ם הלכות פרה אדומה ג' ד' .וז"ל המשנה :וְ חוֹ לְ ִקים אוֹ תוֹ ]-את אפר
לשה חֲלָ ִקיםֶ ,אחָ ד נִ ּ ָתן ּ ַבחֵ יל ,וְ ֶאחָ ד נִ ּ ָתן ְּבהַ ר הַ ִּמ ְׁשחָ ה ,וְ ֶא ָחד הָ יָה ִמ ְתחַ ּ ֵלק לְ כָ ל
פרה אדומה[ לִ ְׁש ׁ ָ
הַ ִּמ ְׁשמָ רוֹ ת.
בתפארת ישראל :וחולקים אותו .האפר הנכבר .נתן בחיל .בכד אבן למשמרת ,ומעמידין הכד
אצל פתח עזרת נשים וכלעיל ,וממנו מזין על הכהן השוחט )כלעיל מ"ג( .בהר המשחה .ג"כ נשאר
בכלי במקום סגור המיוחד לכך ,וממנו לוקחין הכהנים שבירושלים לכשיצטרכו להתטהר .לכל
המשמרות .ר"ל לכל הראש של משמור ומשמור של כ"ד משמורות שיש בישראל כהנים ולויים,
ובעיר שדר שם ראש המשמור לשם נותנין תחת רשותו חלק משליש האפר ,והיינו משום
דהראשים ההם יודעין להזהר בהאפר בטהרה ,וכל יחיד שבישראל שירצה להטהר ,הולך אצל
הראש ,והוא נותן לו מהאפר ,ונ"ל דגם הכהנים היו רשאין ליקח להתטהר מהאפר שיש ביד
ראשי המשמורות בעיירות ישראל ,ורק לאותן כהנים שבירושלים ,דמסתמא כשירצו להתטהר,
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הוא כדי לעבוד בביהמ"ק ,להכי עשו בהן סלסול ליקח מהאפר ,שלא זז ממקום שרפת הפרה,
דהיינו בהר המשחה ,שאין בו שום חשש שנטמא בטלטול הדרך.
וז"ל הרמב"ם :אין מכניסין כלום מאפרה להניחו בעזרה שנאמר )במדבר יט ט( 'והניח מחוץ
למחנה' .ושלשה חלקים היו חולקין את כל אפרה אחד ניתן בחיל ואחד בהר המשחה ואחד
מתחלק לכל המשמרות .זה שמתחלק לכל המשמרות היו הכהנים מקדשין ממנו .וזה שניתן בהר
המשחה היו ישראל מזין ממנו .וזה שניתן בחיל היה מוכן ומוצנע שנאמר )במדבר יט ט( 'והיתה
לעדת בני ישראל למשמרת' מלמד שמצניעין ממנו .וכן היו מצניעין מאפר כל פרה ופרה
ששורפין בחיל .ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה .ראשונה
עשה משה רבינו .שנייה עשה עזרא .ושבע מעזרא עד חורבן הבית .והעשירית יעשה המלך
המשיח מהרה יגלה אכי"ר.
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החצר החיצונה עזרת נשים

שער עזרת נשים המזרחי
ימה ,וַ ַ ּי ַעל
שר ּ ָפנָ יו ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִד ָ
ש ַער אֲ ׁ ֶ
בוא ֶאל ׁ ַ
)ו( וַ ָ ּי ֹ
ש ַער ָקנֶה ֶאחָ ד רֹחַ בְ ,ו ֵאת סַ ף
לו ָתיו ,וַ ָ ּי ָמד ֶאת סַ ף הַ ּ ׁ ַ
כתיב( ְּב ַמ ֲע ֹ
צח
ֶאחָ ד ָקנֶה ֶאחָ ד רֹחַ ב:
)במעלותו

נכנס אל תוך הר הבית ,וַ ָ ּיבוֹ א ֶאל ׁ ַש ַער ,ובא אל שער עזרת
ימה ,השער שבצד מזרחצט.
נשיםֲ ,א ׁ ֶשר ּ ָפנָ יו דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִד ָ
לעזרת נשים יהיו שלשה שערים ,אחד במזרח ,ואחד בדרום,
ואחד בצפוןק .וכאן בא אל השער שבצד מזרח.
וַ ַ ּי ַעל ְּב ַמ ֲעלוֹ ָתיו ,ועלה במדרגות העולות מהחיל אל שער הזה של
עזרת נשיםקא.
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צח .רש"י :ויבא אל שער אשר פניו דרך הקדימה .נכנס לתוך ההיקף ובא לו לשער עזרת נשים
המזרחי .והיא נקראת 'חצר החיצונה' בכל העיניין הזה ,לפי שהיא לפני עזרת ישראל :ויעל במעלותיו.
ששיפוע ההר הולך ועולה מן החיל התחתון עד עזרת נשים שתים עשרה מעלות ,כאותה ששנינו )מדות ב ג(
לפנים הימנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם וכו' :סף השער .היא מזוזת השער :קנה
אחד רחב .שש אמות .ומכסה את כל עובי החומה שהוא קנה אחד ,כמו שאמר למעלה )פסוק ה( :ואת
סף אחד .מזוזה השנית ,אחד מצפון ואחד מדרום:
צט .רש"י.
ק .משכני עליון לרמח"ל וכדלהלן.
קא .רש"י.
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ּש ֵתים
יש שם שתים עשרה מדרגותקב ,ככתוב במשנהקג :ו ׁ ְ
שם ,שתים עשרה מדרגות יש שם ,כדי
לות ָהי ּו ׁ ָ
ֶעשְׂ ֵרה ַמעֲ ֹ
לעלות מהחיל לעזרת נשים.
רוּם ַה ּ ַמעֲ לָ ה חֲ ִצי ַא ּ ָמהקד ,הגובה של כל מדרגה הוא חצי אמה,
ְו ׁ ִש ּ ְל ָח ּה חֲ ִצי ַא ּ ָמה ,והרוחב של כל מדרגה ,דהיינו המקום
שמניחים שם את הרגל ,הוא חצי אמהקה.
כזה:
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קב .רש"י.
קג .מדות ב' ג'.
קד .בצורת הבית לתוספות יום טוב העתיק גם את מידות המדרגות מהמשנה.
ש ְּלחָ ּה' ,הוא המקום שדורך עליה ,וכמו שכתוב )ישעיה לב כ(
קה .רא"ש .רע"ב .כתב הרא"ש' ,וְ ִׁ
ש ְּלחֵ י ֶרגֶל' .והרוחב הוא חצי אמה ,כמו האורך של רגל אדם ]-אדם בינוני )עזרת כהנים([.
' ְמ ׁ ַ
כתב התפארת ישראל בענין מקום המדרגות שבחיל וז"ל :היה ד' אמות הראשונים קרקע שוה,
וששה אמות הנותרים היו מגביהים א"ע בשפוע ,ובו' אמות אלה עשו הי"ב מעלות שזכרה
המשנה ,נמצא שהיו הי"ב מעלות תכופין זה אצל זה ,רום מעלה חצי אמה ורחבה חצי אמה.
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בצד מזרח יש שתים עשרה מדרגות .אבל בצד דרום ובצד
צפון יש רק שבע מדרגותקו .כי ההר יותר מדרון בצד מזרח,
לכן יש במזרח שתים עשרה מדרגותקז.
עזרת נשים נקרא בבית המקדש השלישי 'החצר החיצונה',
מפני שהוא לפני עזרת ישראלקח.
עזרת נשים נקראת כן ,מפני ששם עדיין מותר לנשים להיכנס,
אבל לעזרה אסור לנשים להיכנס .ורק לצורך תנופה ושחיטה
מותר להן להיכנס לעזרהקט.
שער זה ,שהוא שער עזרת נשים המזרחי ,נקרא ' ּ ַׁש ַער
הָ ִאיתוֹ ן'קי.

מזוזות שער עזרת נשים
ַסף ַה ׁ ּ ַש ַער :מזוזת השערקיא.
וַ ָ ּי ָמד ֶאת ַסף ַה ׁ ּ ַש ַערָ ,קנֶ ה ֶא ָחד ר ַֹחב ,המלאך מדד את מזוזת
השער ,שעביו הוא קנה אחד ,שזה שש אמות .ומכסה את עובי
החומה שהוא קנה אחדקיב.
W

מהרה יבנה

X

קו .להלן פסוק כ"ב ופסוק כ"ו.
קז .צורת הבית לתוספות יום טוב.
קח .רש"י .עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה' .כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר הפנימית'.
קט .עזרת כהנים במדות ,ועי"ש .ונראה שכך יהיה גם בבית המקדש השלישי.
'ת ְרעָ א ְמ ִציעָ ָאה' ,דהיינו השער האמצעי.
שעַ ר הָ ִאיתוֹ ן' )שם( ,תרגם יונתן ּ ַ
קי .להלן פסוק ט"ו' .הַ ּ ׁ ַ
עפ"י רש"י שער זה הוא שער עזרת נשים המזרחי ,והרי כל השערים שבמזרח מכוונים זה מול זה
)רש"י ברכות נד .רש"י יומא טז ,(.נמצא ששער עזרת נשים הוא אמצעי ,כי מאחוריו הוא שער הר
הבית ,ומלפניו שער העזרה ,ושער עזרת נשים הוא האמצעי ביניהם.
קיא .רש"י.
קיב .רש"י .כדלעיל בפסוק הקודם שעובי החומה קנה אחד שזה שש אמות ,המזוזות מכסות את
עובי החומה )רש"י(.

פו

בית הבאר
המקדש

מזוזות שער עזרת נשים

החיים
השלישי

וְ ֵאת ַסף ֶא ָחדָ ,קנֶ ה ֶא ָחד ר ַֹחב .וכן מדד את המזוזה השנית ,שעביו
הוא קנה אחד ,שזה שש אמות .מזוזה אחת בצפון ומזוזה אחת
בדרוםקיג.

W

מהרה יבנה

X

כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית המדוברת ,ששיבשו את המילה 'משקוף'
וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 'משקוף' ,בעוד שבאמת רק העץ העליון שמעל
הפתח נקרא משקוף ,ושני העצים שבשני צידי הפתח ,הם נקראים שני המזוזות .כמו שכתוב
ֹאכל ּו אֹתוֹ ּ ָבהֶ ם
שר י ְ
בתורה :וְ לָ ְקח ּו ִמן הַ דָּ ם וְ נ ְָתנ ּו עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וְ עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף עַ ל הַ ּ ָב ִּתים אֲ ׁ ֶ
שר ּ ַב ּ ַסף וְ ִה ּג ְַע ּ ֶתם ֶאל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ֶאל ְׁש ּ ֵתי
)שמות יב ז( .וּלְ ַק ְח ּ ֶתם אֲ גֻדַּ ת ֵאזוֹ ב ו ְּטבַ לְ ּ ֶתם ּ ַבדָּ ם אֲ ׁ ֶ
יש ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ֵביתוֹ עַ ד ּב ֶֹקר .וְ עָ בַ ר ה' לִ נְ ּגֹף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
שר ּ ַב ּ ָסף וְ ַא ּ ֶתם לֹא ֵת ְצא ּו ִא ׁ
הַ ְּמז ּוזֹת ִמן הַ דָּ ם אֲ ׁ ֶ
וְ ָר ָאה ֶאת הַ דָּ ם עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וּפָ סַ ח ה' עַ ל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא יִ ּ ֵתן הַ ּ ַמ ְׁש ִחית לָ בֹא ֶאל
ּ ָב ּ ֵתיכֶ ם לִ נְ ּגֹף )שם כב-כג(.
ברש"י )שמות יב ז( :המזוזות .הם הזקופות ,אחת מכאן לפתח ואחת מכאן .המשקוף .הוא העליון,
שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו ,לינט"ל בלע"ז .ולשון שקיפה ,חבטה ,כמו )ויקרא כו לו( 'קול
עלה נדף'' ,טרפא דשקיף' ]התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף'[ .חבורה ,משקופי.
קיג .רש"י .יתכן שמצפון לדרום הסף הוא ברוחב אמה וחצי ]ובזה יתורץ ענין ה'גבול אמה אחת'
דלהלן )יב( ,שמתחיל לאחר אמה וחצי של הסף .ודו"ק[.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ו

החיים
היכל

 Qמידות חומת עזרת נשים ,ומזוזת השער R
עזרת נשים
סף

חומת עזרת נשים

סף

]מזוזה[

חלל השער

י"ב מדרגות

החיל

פז

פח

בית הבאר
המקדש

התאים שבצדדי השער

החיים
השלישי

התאים שבצדדי השער
)ז( ְוהַ ּ ָתא ָקנֶה ֶאחָ ד א ֶֹר ְך ְו ָקנֶה ֶאחָ ד רֹחַ בּ ,ובֵ ין הַ ּ ָת ִאים חָ מֵ ׁש
קיד
ש ַער מֵ הַ ּ ַביִ ת ָקנֶה ֶאחָ ד:
ש ַער מֵ ֵאצֶ ל א ּולָם הַ ּ ׁ ַ
ַא ּמ ֹותְ ,וסַ ף הַ ּ ׁ ַ
ָּתא :חדרקטו ,לשכהקטז .התאים נקראים כן מלשון 'אתא'קיז ,על
שהם משמשים להבא אל השער לעמוד שם קודם שיכנסקיח.
לתאים יש שלש שמות :יציע .צלע .תאקיט.
ליד השער יש תאים ,שלשה תאים מימין השער ,ושלשה תאים
משמאל השערקכ.
התאים סמוכים לכותל עזרת נשים המזרחי מבחוץ ,כלפי הר
הביתקכא.
W

מהרה יבנה

X

קיד .רש"י :והתא .הוא יציע שקורין אַ ּ ַפנְ דִ י"ץ .והיו שלשה מימין השער ושלשה מן השמאל כמו שאמור
בעיניין .והתאין סמוכין לכותל מזרחי של עזרת נשים מבחוץ כלפי הר הבית .ומהיכן אני למד שהן מבחוץ,
ממה שכתוב אחר כל הענין 'ויביאני אל החצר החיצונה' )להלן מ יז( ,מכאן אני למד שכל האמור למעלה
היה חוצה לה שעדיין לא נכנס לתוכה :והתא קנה אחר אורך .חללו של כל אחד ואחד שש אמות
מרובע :ובין התאים חמש אמות .כתלים המפסיקין בין התאין עוביין אמות חמש ,וכן תירגם יונתן
'ובין תוויא כותלא חמש אמין' ,וכן שנינו במסכת מידות )ד ז( 'כותל התא חמש' :וסף השער מאצל אולם
השער וגו' .שלפנים מן השער היה עשוי אולם מחובר לשער ,כמו שמפורש בעיניין ,בולט לתוך עזרת
נשים עשר אמות ,ובראשו דלתות ומזוזות .וזהו שאמר וסף השער שהוא אצל אולם השער ,מהבית,
כלומר לצד פנים ,קנה אחד רחבו ,לכסות עובי חומת האולם אחת מימין ואחת משמאל .שעובי החומה
של אולם לימין ולשמאל קנה אחד כמו שמפרש והולך:
קטו .מצודת ציון.
קטז .רע"ב ,תפארת ישראל במדות ד' ג'.
קיז .כמו ' ָא ָתא ב ֶֹקר' )ישעיה כא יב(.
קיח .מלבי"ם.
קיט .בבא בתרא ס"א.
קכ .להלן פסוק י' .רש"י .תאים אלו שליד השערים לא נזכרו כלל בבית המקדש השני )צורת
הבית לתוספות יום טוב(.
קכא .רש"י.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ז

החיים
היכל

פט

מידת התאים
וְ ַה ָּתא ָקנֶ ה ֶא ָחד א ֶֹר ְך וְ ָקנֶ ה ֶא ָחד ר ַֹחב ,חלל כל אחד מהתאים ,הוא
באורך שש אמה ,וברוחב שש אמה .מרובעקכב.

הקירות בין התאים
ּובֵ ין ַה ָּת ִאים ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת,

הכתלים שבין התאים הם בעובי חמש

אמותקכג.
גם הכתלים החיצוניים של התאים ,וגם הכותל שלפניהם ,בעובי
חמש אמה .אבל מאחוריהם ,כותל עזרת נשים הוא גם כותל
עבור התאיםקכד.

W

מהרה יבנה

X

קכב .רש"י.
חמֵ ׁש ַא ִמין .וכעי"ז כתוב במשנה )מדות ד ז( לגבי
קכג .רש"י .וכן תרגם יונתן :וּבֵ ין ְּת ַויָא כָ ְתלָ א ֲ
התאים שסביב ההיכלּ :כ ֶֹתל הַ ּ ָתא חָ מֵ ׁש )רש"י(.
קכד .מצודת דוד.

צ

בית הבאר
המקדש

הקירות בין התאים

החיים
השלישי

 Qהתאים ליד השער R

עזרת נשים

חומת עזרת נשים

חלל השער

י"ב מדרגות

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ז

החיים
היכל

צא

אולם השער
עד כאן דיבר על התאים שמחוץ לשער .כעת ידבר מענין
האולם שבצד הפנימי של השער.
בצד הפנימי של השער ,יש אולם מחובר לשערקכה ,בולט לתוך
עזרת נשים עשר אמות ,ובראשו דלתות ומזוזותקכו.

 Qמקום אולם השער R

W
קכה.

מהרה יבנה

X

בלשון הקודש' ,אולם' ,פירושו פרוזדור )רש"י מלכים א' ז ז( ובית שער )מצודת ציון מלכים א' ו

ג(.
קכו .רש"י .וכדלהלן בפסוקים.

צב

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מידת מזוזות האולם

לאולם יש תקרהקכז.
עובי כתלי האולם שנמשך לתוך עזרת נשים ,הוא שש אמותקכח.

מידת מזוזות האולם
וְ ַסף ַה ׁ ּ ַש ַער ,מזוזת השערֵ ,מ ֵאצֶ ל א ּולָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער שהוא אצל אולם
השערֵ ,מ ַה ַּביִ ת ,כלומר בצד הפנימי .הוא ָקנֶ ה ֶא ָחד ,רחבו שש
אמה .דהיינו ,שמזוזת האולם שבפנים בתוך עזרת נשים ,הוא
ברוחב שש אמה ,ומכסה את עובי כותל האולם שהוא בעובי
שש אמהקכט .וכן הוא גם בימין ,וגם בשמאלקל.
הסף של האולם ,נקרא בשם 'סף השער' ,כי גם האולם שייך אל
השערקלא.

W
קכז .צורת הבית לתוספות יום טוב.
קכח .רש"י .וכדלהלן בפסוקים.
קכט .רש"י.
קל .רש"י.
קלא .מלבי"ם.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ז

החיים
היכל

צג

 Qהסף ]המזוזה[ של אולם השער R

סף

סף

צד

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מידת קירות האולם

מידת קירות האולם
)ח(

ש ַער מֵ הַ ּ ַביִ תָ ,קנֶה ֶאחָ ד:
וַ ָ ּי ָמד ֶאת אֻ לָם הַ ּ ׁ ַ

קלב

וַ ָ ּי ָמד ֶאת ֻאלָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער ,מדד את אולם השערֵ ,מ ַה ַּביִ ת ,האולם
נמצא בצד הפנימי לשערקלג ,בתוך חלל עזרת נשיםקלדָ .קנֶ ה
ֶא ָחד ,כתלי ימין ושמאל של האולם ,שהאולם קיים על ידי
כתלים אלו ,עביים הוא קנה אחד ,דהיינו שש אמותקלה.

W

מהרה יבנה

X

קלב .רש"י :וימד את אולם השער מהבית .לפנים מן השער :קנה אחד .עובי חומת הימין והשמאל,
שהאולם נכון עליהם:
קלג .רש"י.
קלד .מצודת דוד.
קלה .רש"י.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ח

החיים
היכל

 Qמידת הכתלים של אולם השער R

הכותל של
אולם השער

הכותל של
אולם השער

צה

צו

בית הבאר
המקדש

מידת קירות האולם

החיים
השלישי

 Qמידת הכתלים וכן מידת הסף של האולם R

סף

סף
הכותל של
האולם

הכותל של
האולם

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ט

החיים
היכל

צז

מידות האולם עצמו
ש ַער ְׁשמֹנֶה ַא ּמ ֹות) ,ואילו כתיב( ְו ֵאילָיו
)ט( וַ ָ ּי ָמד ֶאת אֻ ָלם הַ ּ ׁ ַ
קלו
ש ַער מֵ הַ ּ ָביִ ת:
ְׁש ּ ַתיִ ם ַא ּמ ֹותְ ,ואֻ לָם הַ ּ ׁ ַ
וַ ָ ּי ָמד ֶאת ֻאלָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער ,מדד את האולםְ ׁ ,שמֹנֶ ה ַא ּמוֹ ת ,האולם בולט
שמונה אמות לתוך חלל עזרת נשיםקלז.

W

מהרה יבנה

X

קלו .רש"י :וימד את אולם השער שמונה אמות .משך בליטתו לתוך עזרת נשים :ואיליו .כל אילים
האמורים בעיניין זה כמין אילנות עגולין ,עשויין מאבני גזית ,ועומדין בפתח ,אחד מימין ואחד משמאל,
במקום סיפים ומזוזות .וכן תירגם )ישעיה ו ד( 'וינועו אמות הסיפים' ' -אילוות סיפייא' .וקרויין 'אילים'
על שם עיגולן ,כאלה וכאלון )ישעיה ו יג( :ואיליו שתים אמות .עובי עיגולן .ועומדין בסוף חלל האולם,
דבוקים זה לכותל ימין וזה לכותל שמאל .נמצא בליטת האולם ואילים שלו עשר אמות ,לתוך העזרה,
לפנים מן השער :ואולם השער מהבית .לפי שאולמי שערי עזרת ישראל היו משוכין ובולטין לצד החוץ
כמו שמפורש בעיניין ,פירש באולמי שער עזרת נשים שהן היו משוכין לצד פנים .ושערי עזרת נשים
מכוונין כנגד שערי עזרת ישראל ,נמצא אולם כנגד אולם ,ודבר נוי הוא זה:
קלז .רש"י.

צח

בית הבאר
המקדש

מידות האולם עצמו

החיים
השלישי

 Qמידת אולם השער R

הכותל של
אולם השער

הכותל של
אולם השער

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק ט

החיים
היכל

צט

העמודים שבפתח האולם
ֵאילָ יו :כל ה'אֵ ילִ ים' המוזכרים בבית המקדש השלישי ,הם
עמודים עגולים עשויים מאבני גזית ,ועומדים בפתח אחד מימין
ואחד משמאל ,כמו מזוזותקלח.
וְ ֵאילָ יו ׁ ְש ַּתיִ ם ַא ּמוֹ ת ,עובי עיגול האילים הוא שתי אמות .ועומדים
בסוף חלל האולם ,דבוקים אחד לכותל הימני של האולם ,ואחד
לכותל השמאלי של האולםקלט.
נמצא שהאולם יחד עם האילים ,בולט לתוך עזרת נשים עשר
אמותקמ .כי כותל האולם שמונה אמות ,והאילים עוד שתי
אמות ,יחד עשר אמות.

W
קלח .רש"י.
קלט .רש"י.
קמ .רש"י.

מהרה יבנה
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העמודים שבפתח האולם

החיים
השלישי

 Qמידת אולם השער עם העמודים R

הכותל של
אולם השער

הכותל של
אולם השער
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קא

מקום האולם
וְ ֻאלָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער ֵמ ַה ָּביִ ת,

האולם הוא בצד הפנימיקמא.

מכיוון שהדרך הוא שהאולם יהיה מחוץ לשער ,בצד החיצוני,
כמו שהאולם של עזרת ישראלקמב הוא לצד חוץ .על כן הודיע
שהאולם של שער עזרת נשים הוא 'מֵ הַ ָּביִ ת' ,דהיינו בפנים,
בצד הפנימי ,בתוך עזרת נשים .וזה כך לנוי כדי שיהיה אולם
כנגד אולםקמג.

W
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X

קמא .רש"י .מלבי"ם.
קמב .רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל' ,כדי להבדילו מ'עזרת נשים' .אבל כוונתו לכל
העזרה ,הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח.
קמג .רש"י .מלבי"ם.

קב
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מקום האולם

החיים
השלישי

 Qהאולם הוא בצד הפנימי ,בתוך עזרת נשים R
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יחזקאל פרק מ פסוק י

החיים
היכל

קג

יש שלשה תאים בכל צד
ש ַער ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדיםְׁ ,של ׁ ָֹשה ִמ ּפֹה ּו ְׁשל ׁ ָֹשה ִמ ּפֹהִ ,מ ָ ּדה
)י( ְו ָת ֵאי הַ ּ ׁ ַ
קמד
ָש ּ ָתםּ ,ו ִמ ָ ּדה ַאחַ ת ָל ֵאילִ ם ִמ ּפֹה ּו ִמ ּפ ֹו:
ַאחַ ת לִ ְׁשל ְׁ
וְ ָת ֵאי ַה ׁ ּ ַש ַער ,והתאים שליד השער ,דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים ,בצד מזרח,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִמ ּפֹה ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִמ ּפֹה ,יש שלשה תאים מצד דרום של
השער ,ושלשה תאים מצד צפון של השערקמה.

התאים סמוכים לכותל עזרת נשים המזרחי מבחוץ ,ופניהם להר
הביתקמו.
אחר שכבר מדד את התא שליד השער ,וראה שחללו שש על
שש אמות ,ועובי הכותל המפסיק בין תא לתא הוא חמש
אמות ,הלך למדוד את האולם שהוא גם כן ליד השער מבפנים.
ואחר כך יצא לחוץ ומדד את שלשת התאיםקמז .וראה ש ִמדָּ ה
ַא ַחת לִ ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ,שכל שלשת התאים הם כמידת התא הראשון
שכבר מדד .דהיינו שחללם שש על שש אמות ,ועובי כל אחד
מהכתלים המפסיקים בין תא לתא הוא חמש אמותקמח.

W

מהרה יבנה

X

קמד .רש"י :ותאי השער הזה ,אשר דרך הקדים ,שבכותל מזרחי של עזרת נשים ,שלשה היו מפה
ושלשה היו מפה ,שלשה לדרום ושלשה לצפון ,סמוכין לכותל עזרת נשים ,ופניהם להר הבית .ומידת חללן
וכותל המפסיק בין כל אחד פירש למעלה :ומידה אחת לאילים .העשויין לסיפי האולם מבפנים :מפה
ומפה .מימין ומשמאל ,מדתן שתים אמות:
קמה .רש"י.
קמו .רש"י.
קמז .מלבי"ם.
קמח .רש"י .מלבי"ם.
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בית הבאר
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יש שלשה תאים בכל צד

החיים
השלישי

 Qששה תאים ליד השער R
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יחזקאל פרק מ פסוק י

החיים
היכל

קה

מידת העמודים בפתח האולם
אחר כך ,חזר למדוד את האילים שבמזוזות האולם מבפנים:

ּו ִמדָּ ה ַא ַחת לָ ֵאילִ ם ִמ ּפֹה ּו ִמ ּפוֹ ,

שני האילים שמימין ומשמאל הם

באותה מידה ,שתי אמותקמט.

 Qמידת העמודים שבפתח האולם R

W
קמט .רש"י.

מהרה יבנה

X

קו

בית הבאר
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מידת הפתח ,ומידת האולם

החיים
השלישי

מידת הפתח ,ומידת האולם
ש ַער
שר ַא ּמ ֹות ,א ֶֹר ְך הַ ּ ׁ ַ
ש ַער ֶע ׂ ֶ
)יא( וַ ָ ּי ָמד ֶאת רֹחַ ב ּ ֶפ ַתח הַ ּ ׁ ַ
קנ
לו ׁש ֶע ְ ׂש ֵרה ַא ּמ ֹות:
ְׁש ֹ

מידת הפתח
וַ ָ ּי ָמד ֶאת רֹ ַחב ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ַש ַער ֶעשֶׂ ר ַא ּמוֹ ת,

רוחב חלל הפתח עצמו

מצפון לדרום ,הוא עשר אמהקנא.
שם וכו' ,כל
ש ָהי ּו ׁ ָ
ככתוב במשנהקנבָ ּ :כל ַה ּ ְפ ָת ִחים ְו ַה ׁ ְש ָע ִרים ׁ ֶ
שר ַא ּמ ֹות,
הפתחים והשערים שיש בבית המקדשָ ,ר ְח ּ ָבן ֶע ֶ ׂ
ברוחב עשר אמה.

מידת אולם השער
א ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ַש ַער ,מידת חלל אולם השער ,הוא
שלש עשרה אמה מצפון לדרוםקנג.

W
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ׁ ְשלוֹ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּמוֹ ת,

X

קנ .רש"י :רוחב פתח השער .רוחב חלל הפתח .וכן שנינו )מדות ב ג( כל הפתחים רחבן עשר אמות:
אורך השער .הוא חלל אולם השער מן הצפון לדרום :שלש עשרה אמות .עשר כנגד חלל הפתח,
ואמה וחצי לכאן ואמה וחצי לכאן .ואל תתמה שאצל הפתח קורהו רוחב ואצל חלל האולם קורהו אורך,
שהפתח גובהו הוא אורכו ,והרוחב מסף אל סף ,והאולם לפי שמשך בליטת חללו מן המזרח למערב פחות
ממידת חללו מן הצפון לדרום ,שזו שמונה אמות וזו שלש עשרה ,קורא אותה מידה היתירה אורך .והרי
עדות לדבר במשכנא דמלכים )א' ו ג( 'והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על פני רוחב הבית',
נמצא מן הדרום לצפון קרוי להיכל רוחב ,ולאולם קרוי אורך ,לפי שההיכל מידת מן המזרח למערב יתירה
על מצפון לדרום ,ובאולם חילוף ,למדת שהמדה היתירה קרויה אורך:
קנא .רש"י.
קנב .מדות ב' ג'.
קנג .רש"י.
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החיים
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קז

כתלי האולם אינם בולטים בהמשך ישר ממש מהפתח ,אלא
מרוחקים מעט מהפתח אמה וחצי לצפון ,ואמה וחצי לדרום.
נמצא שרוחב האולם ,בין שני כתליו ,הוא שלש עשרה אמה.
עשר אמה כנגד חלל הפתח ,ועוד אמה וחצי בצפון ואמה וחצי
בדרוםקנד.

W
קנד .רש"י.

מהרה יבנה

X

קח

בית הבאר
המקדש

מידת אולם השער

החיים
השלישי

 Qמידת רוחב הפתח ,ומידת אולם השער R

מזרח

אולם השער
דרום

צפון

חלל פתח השער

מערב

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק יא

החיים
היכל

קט

אין לתמוה על שקורא לחלל הפתח בלשון רוחב ולחלל האולם
קורא בלשון אורך ,אף ששניהם מצפון לדרום ,כי כלפי שקורא
בהמשך לגובה השער בלשון אורך ,ראוי לקרוא לחלל הפתח
ממזוזה למזוזה בלשון רוחב .אבל האולם הלא משך הבליטה
לתוך עזרת נשים הוא רק עשר אמה ,ובין הכתלים יש שלש
עשרה אמה ,על כן ראוי לקרוא לחלל שבין כתלי האולם בלשון
אורך .כי המידה הגדולה יותר נקראת בלשון אורך ,והקטנה
יותר נקראת בלשון רוחבקנה.
וכן במלכים רואים ענין זה שהמידה היותר ארוכה נקראת
שר ּ ָבנָ ה
אורך ,ככתוב בבית המקדש הראשוןקנוְ :ו ַה ּ ַביִ ת אֲ ׁ ֶ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה לַ יהֹוָ הִ ׁ ,ש ּׁ ִשים־ ַא ּ ָמה ָא ְר ּכ ֹו ְו ֶעשְׂ ִרים ָר ְח ּב ֹו,
תו .הבית אשר בנה המלך שלמה לה' ארכו
קו ָמ ֹ
ּשל ׁ ִֹשים ַא ּ ָמה ֹ
ו ְׁ
שישים אמה .דהיינוקנז אורך קודש הקדשים עשרים אמה ,ואורך
ההיכל ארבעים אמה ,ויוצא יחד שישים אמהקנח .ורחבו של
הבית ,דהיינו ההיכל וקודש הקדשים ,עשרים אמה .וקומתו
יכל ַה ּ ַביִ תֶ ,עשְׂ ִרים ַא ּ ָמה
שלשים אמהְ .ו ָהאוּלָ ם ַעל־ ּ ְפנֵי הֵ ַ
שר ּ ָב ַא ּ ָמה ָר ְח ּב ֹו ַעל־ ּ ְפ ֵני ַה ּ ָביִ ת.
ָא ְר ּכ ֹו ַעל־ ּ ְפנֵי ר ַֹחב ַה ּ ָביִ תֶ ,ע ֶ ׂ
מחוץ להיכל יש כעין מבוא ופרוזדור הנקרא 'אולם' ,ארכו
עשרים אמה ,ורחבו עשר אמה.
העולה מכך ,שהמגיע אל מול בנין בית המקדש הראשון רואה
לראשונה את האולם הפרוש לנגד עיניו על פני עשר אמה,
W
קנה .רש"י .מצודת דוד.
קנו .מלכים א' ו' ב'-ג'.
קנז .מסכת מידות פ"ד מ"ז.
קנח .רש"י מלכים א' פרק ו' פסוק ב'.

מהרה יבנה

X
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רווח אמה אחת נוספת

החיים
השלישי

אחר כך ניצב ההיכל שעל פני ארבעים אמה ,ולאחר מכן מקום
קודש הקדשים שעל פני עשרים אמה.
המידה היותר גדולה ,נקראת אורך ,והיותר קצרה נקראת
רוחב .ולכן ארכו של האולם הוא על פני רחבו של הביתקנט.
מן הצפון לדרום ,בהיכל נקרא רוחב ,ובאולם נקרא אורך ,מפני
שבהיכל מידתו מן המזרח למערב יתירה על מידתו שמצפון
לדרום .ובאולם להיפך .נמצא שהמידה היתירה נקראת אורךקס.

רווח אמה אחת נוספת
אות ַא ּ ָמה ֶאחָ תְ ,ו ַא ּ ָמה ַאחַ ת ְ ּגב ּול ִמ ּפֹה,
)יב( ּוגְ ב ּול לִ ְפנֵי הַ ּ ָת ֹ
קסא
ש ׁש ַא ּמ ֹות ִמ ּפ ֹו:
ש ׁש ַא ּמ ֹות ִמ ּפ ֹוְ ,ו ׁ ֵ
ְוהַ ּ ָתא ׁ ֵ
התאים מורחקים לצפון ולדרום אמה אחת יותר ממה שהאולם
מורחק לצדדים.

W
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קנט .רש"י במלכים .הנה המידות בבית המקדש הראשון:

} 60--------------אמה{-10-}{----------------
קודש
הקדשים

ההיכל
)קודש(

אולם  20אמה

} 20-אמה 40--------}{-אמה{---------
קס .רש"י.
קסא .רש"י :וגבול לפני התאות אמה אחת וגו' .התאות שמכאן ומכאן לשער היו משוכין מן כנגד
חלל האולם שלפנים אמה לצפון ואמה לדרום ,נמצאו משוכים מחלל רחב הפתח שתי אמות ומחצה לכאן
ושתי אמות ומחצה לכאן .וזהו לשון וגבול ,אַ שו ַּמ ְייְ "ל ,מקום פנוי .וכותל התא עוביו חמש ,נמצא עובי כותל
צפוני של התא הצפוני ,ועובי כותל צפוני של אולם ,כלים זה כנגד זה .שכותל אולם עוביו שש ,וכותל התא
חמש ,והוא נמשך אמה אחת לתוך כנגד עובי כותל האולם ,וכן לדרום:
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קיא

האולם שהוא בפנים ,מורחק מהפתח אמה וחצי לכל צד.
והתאים שהם מבחוץ ,מורחקים מהפתח שני אמות וחצי ,לכל
צד .נמצא שהתאים מורחקים מהפתח אמה אחת יותר ממה
שהאולם מרוחקקסב.
ּוגְ ב ּול :מקום פנויקסג ,שלא בנוי שםקסד.
ּוגְ ב ּול לִ ְפנֵ י ַה ָּתאוֹ ת ַא ּ ָמה ֶא ָחת ,התאים שבצד השער ,מורחקים
אמה אחת יותר ממה שהאולם מורחק לצדדיםקסה.
וְ ַא ּ ָמה ַא ַחת ְ ּגב ּול ִמ ּפֹה ,וכן גם בצד השני ,התאים מורחקים אמה
אחת יותר ממה שהאולם מורחק לצדדיםקסו.
מלבד האולם שמרוחק אמה וחצי מהפתח ,התאים מרוחקים
עוד אמה נוספת.
נמצא שהתאים מרוחקים שתיים וחצי אמה.

W
קסב .רש"י.
קסג .רש"י.
קסד .מצודת ציון.
קסה .רש"י.
קסו .רש"י.
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רווח אמה אחת נוספת

החיים
השלישי

' Qוגבול'  -מקום פנוי אמה R

מזרח

אולם השער

חלל פתח השער
דרום

צפון

מערב
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יחזקאל פרק מ פסוק יב

וְ ַה ָּתא ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ ,

החיים
היכל

קיג

חלל התא מרוחק שש אמה ,מהתחלת

גבול האמה הנוספת.
דהיינו ,כותל התא עביו חמש אמה ,ועם האמה הנוספת ,הרי
שש אמה .נמצא שחלל התא מרוחק שש אמה ממקום התחלת
האמה הנוספתקסז.
ונמצא שכותל התא וכותל האולם מסתיימים אחד מול השני,
זה בפנים וזה בחוץ .כי עובי כותל האולם הוא שש אמה ,ועובי
כותל התא הוא חמש אמה .וכותל התא מתחיל בריחוק אמה
אחת יותר מכותל האולם .נמצא שכותל התא וכותל האולם
מכוונים ומסתיימים אחד מול השניקסח.

וְ ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ ,

וכן הוא גם בצד השניקסט.

W

מהרה יבנה

X

ש ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ ' .אלמלא
ש ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ וְ ׁ ֵ
קסז .מצודת דוד .רש"י לא פירש את התיבות 'וְ הַ ּ ָתא ׁ ֵ
פירוש המצודת דוד ,היה אפשר לפרש שחלל התא עצמו הוא ברוחב שש אמה ,ככתוב לעיל.
ומידה זו שהתא הוא שש אמה ,זה גם בתא שבצד ימין של השער ,וגם בתא שבצד שמאל של
השער.
קסח .רש"י.
קסט .מצודת דוד.

קיד

בית הבאר
המקדש

רווח אמה אחת נוספת

החיים
השלישי

' Qשש אמות מפו' R

מזרח

אולם השער

חלל פתח השער
דרום

צפון

מערב

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק יב

החיים
היכל

קטו

 Qמידות רוחב השער R

מזרח

אולם השער

חלל פתח השער

דרום

צפון

בין התאים

מערב

קטז

בית הבאר
המקדש

מדידת השער מגג לגג

החיים
השלישי

מדידת השער מגג לגג
ש ַער ִמ ַּגג הַ ּ ָתא לְ גַ גּ ֹו ,רֹחַ ב ֶע ְ ׂש ִרים ְוחָ מֵ ׁש
)יג( וַ ָ ּי ָמד ֶאת הַ ּ ׁ ַ
קע
ַא ּמ ֹותֶ ּ ,פ ַתח נֶגֶ ד ּ ָפ ַתח:
יש כאן רוחב של עשרים וחמש אמה.
והחשבון כך :חלל השער ,עשר אמה .כותל התא מצד ימין,
חמש אמה .כותל התא מצד שמאל ,חמש אמה .שני אמות וחצי
רווח בין השער לתאים ,משני הצדדים ,הרי חמש אמה .סך הכל
עשרים וחמש אמהקעא.
יש תקרה בין התאים ,מגג התא לגג התא שכנגדו ,ונראה כמו
שערקעב.

וַ ָ ּי ָמד ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַער ִמ ַ ּגג ַה ָּתא

התאים שמהצדדים שייכים לשערקעג.
לְ גַ גּוֹ  ,מדד את השער ,מגג התא שבצפון השער ,עד גג התא
שבדרום השערקעד ,דהיינו מגג התא שבצד הזה ,עד גג התא
שממולו בצד השניקעה.
W

מהרה יבנה

X

קע .רש"י :וימד את השער מגג התא לגגו .מגג התא שבצפון השער לגג התא שבדרום השער :עשרים
וחמש אמות .עובי כותל התא חמש ,וכן עובי כותל התא שמצד השיני הרי עשר ,ושתי אמות ומחצה
שתהא משוך מחלל הפתח לכאן וכן לכאן הרי ט"ו ,וחלל הפתח עשר אמות ,הרי כ"ה אמות .וכולן מידת
רוחב השער הן ,כנגד י"ג אמות של חלל האולם מבפנים ,ושני כתליו קנה מכאן וקנה מכאן ,הרי כ"ה:
פתח נגד פתח .פתח התא שאצל השער בדרום ,מכוון כנגד פתח התא שאצל השער בצפון .שלא היה לכל
ששת התאים האלה פתח בכותל של צד החוץ ,אלא שני התאין הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל
אויר שבין שניהם .וכן הוא אומר למטן )פסוק טז( 'ואל איליהמה לפנימה לשער' ,למדנו שפתחיהם פונים
לשער:
קעא .רש"י.
קעב .מצודת דוד.
קעג .מלבי"ם.
קעד .רש"י .באברבנאל וז"ל :וימד את השער מגג התא לגגו רוחב כ"ה אמות ,פרש"י מגג התא
שבצפון השער לגג התא שבדרום השער כ"ה אמות ,עובי כותל התא חמש ,וכן עובי כותל התא

באר
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יחזקאל פרק מ פסוק יג

החיים
היכל

קיז

מדד מגג חלל התא עצמו ,ולא מכותל התא.
מדד מגג חלל התא עצמו ,בלי חלל התא ,אלא רק משם והלאה.
ר ַֹחב ֶעשְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ,הרוחב הוא עשרים וחמש אמה.
והחשבון כך :כותל התא מצד ימין ,חמש אמה .שני אמות וחצי,
רווח בין התא הימני לשער .חלל השער ,עשר אמה .שני אמות
וחצי ,רווח בין התא השמאלי לשער .כותל התא מצד שמאל,
חמש אמה .סך הכל עשרים וחמש אמהקעו.
יש תקרה בין התאים ,ונראה כעין שערקעז.

W

מהרה יבנה

X

שמהצד השני ,הרי עשר ,ושתי אמות ומחצה שהוא משוך מחלל הפתח לכאן ,וכן לכאן ,הרי
ט"ו ,וחלל הפתח עשר ,הרי כ"ה אמות ,וכולם מדת רוחב השער הן .והקשה עליו הרב רבי דוד
קמחי למה אמר וימד את השער ,שהיה לו לומר וימד מגג התא האחד לגג התא האחר שכנגדו,
מבלי שיזכור השער .ולי נראה שאין בזה קושיא כי בהיותו מודד מגג התא לגג התא שכנגדו
היה מודד השער שביניהם .וכו' .ע"כ.
קעה .מצודת דוד.
קעו .רש"י .מצודת דוד.
קעז .מצודת דוד.

קיח

בית הבאר
המקדש

מדידת השער מגג לגג

החיים
השלישי

' Qמגג התא לגגו'  -רוחב עשרים וחמש אמה R

חלל פתח השער

בין התאים
)גם כאן יש גג ,וזה חלק מהשער(

באר
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יחזקאל פרק מ פסוק יג

החיים
היכל

קיט

הפתחים של התאים
סדר פתחי התאים :התאים אין להם פתחים לחוץ ,אלא אחד
פתוח לשניקעח.
כל הפתחים של התאים הם זה כנגד זה ,שיש פתחים בין תא
לתא ,ורק בתא הסמוך לשער יש פתח הפתוח אל השער.
כך הוא בצד ימין מהשער ,וכך גם בצד שמאל מהשער .נמצא
שפתחי התאים הםֶ ּ :פ ַתח נֶ גֶ ד ּ ָפ ַתח .כי פתח התא שבצד ימין
הוא מול פתח התא שבצד שמאל ,נמצא ששני פתחים אלו הם
'פתח נגד פתח'קעט.

W

מהרה יבנה

X

לשה ְפ ָת ִחים הָ י ּו לְ כָ ל
ּש ׁ ָ
קעח .רש"י .במסכת מידות )ד ג( בענין התאים שסביבות ההיכל ,כתוב :ו ְׁ
ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ,לכל אחד מהתאים יש שלשה פתחיםֶ ,א ָחד לַ ּ ָתא ִמן הַ ּי ִָמין ,פתח אחד לתא שלידו
ַביו,
שעַ ל ּג ּ ָ
בצד ימין ,וְ ֶאחָ ד לַ ּ ָתא ִמן הַ ְּשׂ מֹאל ,ופתח אחד לתא שלידו בצד שמאל ,וְ ֶאחָ ד לַ ּ ָתא ׁ ֶ
ופתח אחד בתקרה ,שהוא פתח לתא שבקומה מעליו .ועולים אליו במדרגות.
ועל זה כתב רש"י )להלן פסוק טז( :התאים האלה אין להם פתחים אל החוץ ,אלא זה פתוח לזה.
וכן שנינו במסכת מידות )ד ג( בתאים שסביבות ההיכל ,שלשה פתחים לכל אחד ואחד ,אחד
לתא מן הימין ,ואחד לתא מן השמאל ,ואחד לתא שעל גביו .ולתאים שבחצר שלא היו אלא
שלשה תאים זה אצל זה ,ולא היו להם תאים על גביהם ,היו לאמצעי שנים פתחים ,אחד לתא מן
הימין ,ואחד לתא מן השמאל .ולחיצון של צד השער היו שני פתחים ,אחד פתוח לאמצעי ,ואחד
פתוח לצד השער .וכן לתא החיצון של כתף השיני מזה ומזה לשער .ע"כ.
וכן כתב רש"י )כאן( וז"ל :פתח נגד פתח .פתח התא שאצל השער בדרום ,מכוון כנגד פתח התא
שאצל השער בצפון .שלא היה לכל ששת התאים האלה פתח בכותל של צד החוץ ,אלא שני
התאין הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל אויר שבין שניהם .וכן הוא אומר למטן )פסוק
טז( 'ואל איליהמה לפנימה לשער' ,למדנו שפתחיהם פונים לשער .ע"כ.
קעט .רש"י.

קכ
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הפתחים של התאים

החיים
השלישי

 Qפתחי התאים 'פתח נגד פתח' R

פתח התא שבימין השער ,הוא מול פתח התא שבשמאל
השער .נמצא ששני פתחים אלו הם אחד כנגד השני' ,פתח נגד
פתח'.
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יחזקאל פרק מ פסוק יד

החיים
היכל

קכא

גובה העמודים שבפתחים
ש ַער
)יד( וַ ַ ּי ַע ׂש ֶאת ֵאילִ ים ִׁש ּ ִׁשים ַא ּ ָמהְ ,ו ֶאל ֵאיל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ׁ ַ
קפ
סָ ִביב סָ ִביב:

וַ ַ ּי ַעשׂ ֶאת ֵאילִ ים ׁ ִש ׁ ּ ִשים ַא ָּמה,

האילים שבמזוזות האולם ,הם

בגובה שישים אמהקפא.
וְ ֶאל ֵאיל ֶה ָחצֵ ר ,ובמידת גובה זו ,גם כל האילים שבחצר,
שהם בכל אולמות השעריםָ ,סבִ יב ָסבִ יב ,בכל הצדדיםקפב.

ַה ׁ ּ ַש ַער,

הפסוק הודיע ,שכמו שיש אילים בגובה שישים אמה לאולם
השער המזרחי ,כך יש אילים בגובה זה לכל אולמות השערים
סביבקפג.
כי גם בדרום ובצפון יש שערים בתבנית השער הזהקפד .וגם שם
האילים הם בגובה שישים אמהקפה.

W

מהרה יבנה

X

קפ .רש"י :ויעש את אילים ששים אמה .גובהן של אילים של סיפי האולם גבוהין ששים אמה :ואל
איל החצר השער סביב .וכן לכל אילי החצר שבכל אולמי שעריה סביב סביב .שאף בצפון ובדרום היו
לה שערים עשויין כתבנית השער הזה ,כמו שמפורש בעניין:
קפא .רש"י.
קפב .רש"י .מצודת דוד.
קפג .רש"י .עפ"י אברבנאל.
קפד .כמפורש להלן.
קפה .רש"י .מצודת דוד .בראש כל עמוד ,יש כותרת בצורת דקל )להלן פסוק טז(.

קכב

בית הבאר
המקדש

גובה העמודים שבפתחים

 Qעמוד ' -איל' R

החיים
השלישי
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יחזקאל פרק מ פסוק טו

החיים
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קכג

גובה השער
ש ַער
יתוןַ ,על לִ ְפנֵי אֻ לָם הַ ּ ׁ ַ
ש ַער )היאתון כתיב( הָ ִא ֹ
)טו( ְו ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ׁ ַ
קפו
ימי ,ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה:
הַ ּ ְפנִ ִ
ׁ ּ ַש ַער ָה ִאיתוֹ ן :השער הזה ,שהוא שער עזרת נשים המזרחי,
'ש ַער הָ ִאיתוֹ ן' .מפני שהוא משמש כניסה ויציאה
נקרא בשם ּ ַׁ
לכל באי העזרהקפז.
קפח

'איתוֹ ן' ,הוא לשון ביאה ,כמו
ִ

'אָ ָתא ב ֶֹקר'קפט.

ואומר הכתוב ,שגובה השער הוא חמישים אמהקצ.
וְ ַעל ּ ְפנֵ י :הוא ענין גובה ,על שם שפני האדם הוא בגובה הגוףקצא.
ַעל :כמו עםקצב.
W

מהרה יבנה

X

קפו .רש"י :ועל פני השער האיתון .גובהו של שער הזה .והוא קרוי 'שער האיתון' ,לפי שהוא משמש
כניסה ויציאה לכל באי העזרה .איתון ,תרגום של ביאה :על לפני אולם השער הפנימי .עם גובהו של
אולם השער שהוא לפנים מן השער ,חמשים אמה .ומגובה שאר השערים שבעיניין שהם חמשים אמה אני
למד ש'על לפני' האמורים כאן הוא גובה:
קפז .רש"י .באברבנאל וז"ל :וקרא השער הזה שער האתון לפי שהיה משמש בכניסה ויציאה
לכל באי העיר ,ואיתון הוא תרגומו של ביאה .ע"כ .במצודת דוד וז"ל :ויקרא כן לפי שהנכנסים
להשתחוות באים דרך בו ,שהוא מכוון מול פתח ההיכל ובית קודש הקדשים .ע"כ .במלבי"ם
וז"ל :האיתון .מענין ביאה .ונקרא כן בצירוף התאים שנחשבו עם השער.
קפח .ישעיה כ"א י"ב.
קפט .מצודת ציון.
קצ .רש"י.
קצא .מצודת ציון .ברש"י וז"ל :ומגובה שאר השערים שבעיניין שהם חמשים אמה ,אני למד
ש'על לפני' האמורים כאן הוא גובה .ע"כ.
באברבנאל וז"ל :פרש"י 'ועל פני השער' גובה השער ,כי מגובה שאר השערים שבענין שהם
חמשים אמה ,אני למד ש'על פני' האמור כאן הוא לשון גובה .וכן פירש למטה 'חמשים אמה
ארכו'  -גבהו .ומסייע לפירוש הרב שמצינו בספר מלכים )מלכים א' ז טו( בבנין שלמה במדת
העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי הימים ב' ג טו( כתב במקומה אורך .וכו' .ע"כ.
קצב .מצודת ציון.

קכד

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

החלונות

לִ ְפנֵ י :ענין גובהקצג.

ַעל לִ ְפנֵ י ֻאלָ ם

וְ ַעל ּ ְפנֵ י ַה ׁ ּ ַש ַער ָה ִאיתוֹ ן ,גובה שער האיתון הזה,
ימי ,שהוא בולט בצד הפנימי
ַה ׁ ּ ַש ַער ,עם גובה אולם השערַ ,ה ּ ְפנִ ִ
של השערקצדֲ ,ח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה ,גובה השער וכן גובה אולם השער,
הוא חמישים אמהקצה.
ולפי זה ,האילים בולטים עשר אמות יותר גבוה מהשער .כי
האולם והשער בגובה חמישים אמה ,אך ה'אילים' בגובה שישים
אמהקצו.

החלונות
ַש ַער
ימה ל ּ ׁ ַ
מות ֶאל הַ ּ ָת ִאיםְ ,ו ֶאל ֵאלֵיהֵ ָמה לִ ְפנִ ָ
)טז( ְוחַ לּ ֹֹנות אֲ טֻ ֹ
ימה,
נות סָ ִביב סָ ִביב לִ ְפנִ ָ
סָ ִביב סָ ִביבְ ,וכֵ ן ָל ֵאל ַּמ ֹות ְוחַ לּ ֹו ֹ
קצז
ְו ֶאל ַאיִ ל ִּתמ ִֹרים:
W

מהרה יבנה

X

קצג .מצודת ציון.
קצד .כמו כל שאר שערי עזרת נשים שבולטים בצד הפנימי של השער ,ומשוכים לתוך פנים
עזרת נשים.
קצה .רש"י.
קצו .מצודת דוד.
קצז .רש"י :וחלונות אטומות אל התאים .התאים האלה אין להם פתחים אל החוץ ,אלא זה פתוח
לזה .וכן שנינו במסכת מידות בתאים שסביבות ההיכל )ד ג( שלשה פתחים לכל אחד ואחד ,אחד לתא מן
הימין ,ואחד לתא מן השמאל ,ואחד לתא שעל גביו .ולתאים שבחצר שלא היו אלא שלשה תאים זה אצל
זה ,ולא היו להם תאים על גביהם ,היו לאמצעי שנים פתחים ,אחד לתא מן הימין ,ואחד לתא מן השמאל.
ולחיצון של צד השער היו שני פתחים ,אחד פתוח לאמצעי ,ואחד פתוח לצד השער .וכן לתא החיצון של
כתף השיני מזה ומזה לשער .והיו להם חלונות שקופים אטומים ,פתוחים לצד החוץ וסתומים לצד פנים,
כלומר קצרים לצד פנים ורחבים לצד החוץ אל המזרח :ואל איליהמה לפנימה לשער .ואל כתפות
פתחיהם ,של שני תאין הסמוכין לשער מזה ומזה .שהיה פתחן אל תוך אויר השער ,פתח התא הצפוני
מצפון לשער ,ופתח התא הדרומי מדרום לשער .וכתפות הפתחים שמזה ומזה לפתח התא ,הם האילים.
והיו בהם חלונות פתוחות לאויר הפסק רחב השער שהיה מפסיק בין התאים .ואותו אויר קורא 'לפנימה
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ַחלּ ֹנוֹ ת ֲא ֻטמוֹ ת :אין הכוונה שהחלונות הם אטומות לגמרי ,כי לא
יקרא חלון אם אין שם פתחקצח ,אלא החלונות בבית המקדש הם
' ְ ׁשקֻ ִפים אֲטֻ ִמים'קצט ,שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים ,פתוחים
לצד החיצון וסתומים לצד פנים ,דהיינו קצרים לצד הפנימי
ורחבים לצד החיצוניר.
אין החלונות בבית המקדש כמו שלנו ,אלא צר מבפנים ורחב
מבחוץ ,להראות שאינו צריך לאורהרא ,והעומד בפנים רואה
שאור השכינה זורח שם ואור ה' מאיר בכבודורב ,ומבית המקדש
יוצא האור לעולםרג.
W
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לשער' ,שמשנכנס לבין אויר בליטת התאים שמכאן ומכאן נראה שהוא נכנס לשער :וכן לאילמות .וכן
היו חלונות לאילמות של כל שער ושער :וחלונות סביב סביב לפנימה .בחומה לצד העזרה מבפנים:
ואל איל תימורים .יונתן תירגם 'כותרתא' .כותרת בראש האיל היה עשוי כמין כותרת דומה לדקל .כי
במשכנא דשלמה )מלכים א' ו לב( הן מתורגמות 'צורות דיקלין':
קצח .אברבנאל .וז"ל האברבנאל :ואומרו וחלונות אטומות אל התאים אין הכוונה שהיו חלונות
סתומות בהחלט כי לא יקרא חלון אם אין שם פתח ,אבל פירוש אטומות הוא כפירוש שקופים
אטומים )מלכים א' ו ,ד( בבנין שלמה וכתבו המפרשים שם שהיו רחבות מבחוץ וצרות מבפנים
להודיע שהמקדש היה מאיר לכל העולם ולא היה צריך לאורה ,וכן אמרו בילמדנו לפי שנאמר
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן וגומר לא בשביל שאני צריך אורה אלא כדי
להאיר לך הוי ויקחו אליך שמן ,ראה מה כתוב מחוץ לפרוכת העדות לא היתה המנורה צריכה
להנתן אלא לפנים מן הפרוכת אצל הארון והיא נתונה חוץ לפרוכת להודיעך שאינו צריך
לאורה ,וכו' .ע"כ .ועי"ש עוד ב' פירושים בענין החלונות.
קצט .כמו במלכים א' ו' ד'.
ר .רש"י .כך מפרש רש"י שמה שכתוב כאן 'חַ לּ ֹנוֹ ת אֲ טֻ מוֹ ת' ,היינו חלונות שקופים אטומים ,צר
מבפנים ורחב מבחוץ .אבל המלבי"ם מפרש שהחלונות אטומות בזכוכית.
רא .רש"י במלכים.
רב .מלבי"ם במלכים.
רג .כתב רבנו בחיי )במדבר ח ב( וז"ל :ודע כי החלונות שהיו בבית המקדש היו צרות מבפנים
ורחבות מבחוץ ,וזהו שדרשו חז"ל )תנחומא בהעלותך ב( דרך העולם כשאדם בונה בית עושה לו
חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים כדי שיהא האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים ,אבל שלמה
לא עשה כן ,בנה בית המקדש ועשה שם חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ כדי שיהא האור
יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ ,להודיעך שכולו אור ואינו צריך לאורה ,וזהו שכתוב )מלכים א'
ו ד( ויעש לבית חלוני שקופים אטומים ,פירוש שקופים פתוחים לצד חוץ ,אטומים סתומים לצד
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החלונות

 Qצורת החלונות כעין זה R

חוץ

פנים
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פנים ,כלומר קצרים .ומזה אמר הכתוב ביחזקאל )מ כה( וחלונים לו ולאילמיו סביב סביב
כהחלונות האלה ,לא אמר כחלונות אלא כהחלונות בתוספת ה"א ,לרמוז כי חלונות המקדש היו
בדמיון צורת ה"א שהיא צרה מבפנים ורחבה מבחוץ כדי שתצא האורה משם לחוץ.
ועוד דרשו חז"ל )במדבר רבה טו ז( כהחלונות ,כחלונות לא נאמר אלא כהחלונות לשון כהה,
כלומר חלונות כהות שהיו צרות מצד פנים ורחבות מבחוץ לצד חיצון של מזרח ,ועל כן נקרא
בית המקדש אריאל )ישעיה כט א( מלשון אריה ,מה אריה צר מאחוריו ורחב מלפניו כך חלונות
המקדש .ע"כ.
כתוב במשכני עליון לרמח"ל בענין החלונות שקופים אטומים וז"ל :המאורות האלה עומדים
להאיר את כל ההיכל ,ולמלאותו ברכה ורצון .והשפע הנאסף שם ,בהתחזקו בתמורים האלה
ובכרובים ,מתגבר מאד מאד ,ולא יחלש כוחו בצאתו מלפני אדוניו .ובהתחזק האור מבפנים,
מלבד הפתח ,בקע בחומות בקיעות רבות וכו' ,פניו לצאת .ואף על פי שמקום הבקיעה קצר
הוא ,כאשר יצא משם נתפשט לצד זה ולצד זה ,וכל אלה הבקיעות הם נקראים 'חלונות אטומים'
כי הם צרים מבפנים ומתרחבים חוצה .וזה נמצא בכל חומות ההיכל וקודש הקדשים והאולמות.
ודרך אלו החלונות יוצאים אורות רבים תמיד ,מלבד השפע היוצא דרך השערים .כי השפע
נמשך בעתו ,ואלה האורות יוצאים תמיד ולא נפסקים ,ומהם מקבלים התחתונים כח ועצמה
רבה .ע"כ.
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פתחי התאים
פתחי התאים :כל הפתחים של התאים הם זה כנגד זה ,שיש
פתחים בין תא לתא ,ואין להם פתחים אל החוץ ,אלא רק בתא
הסמוך לשער יש פתח הפתוח אל השעררד.
כך הוא בימין השער ,וכך גם בשמאל השער .ופתח התא
שבצד ימין הוא מול פתח התא שבצד שמאל .נמצא שפתחי
התאים הם אחד כנגד השניֶ ּ ,פ ַתח ֶנגֶד ּ ָפ ַתחרה .והם פתוחים
לכיוון השעררו.

איליהמה
יה ָמה :לשון האילים שלהם .דהיינו ,צדדי פתח התאים
ֵאלֵ ֵ
רז
הסמוכים לשער ,הם האילים של התאים .

ֵאלֵ ֵיה ָמה לִ ְפנִ ָימה לַ ׁ ּ ַש ַער:

האילים והפתחים הם לצד הפנימי ,אל

תוך השעררח.
האויר שבין התאים נקרא 'לפנימה לשער' ,כי מי שנכנס לבין
התאים נראה כמו שנכנס לתוך השעררט.

W
רד .רש"י.
רה .לעיל פסוק י"ג.
רו .רש"י.
רז .רש"י.
רח .רש"י.
רט .רש"י.
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 Qצדדי פתח התא ,נקראים 'איליהמה' R

איליהמה

איליהמה

חלל פתח השער

בין התאים
מקום זה נקרא 'לפנימה לשער'
וגם כאן זה כחלק מהשער

איליהמה

איליהמה

פתח התא

פתח התא

צדדי פתח התא ,הם ה'אילים' של הפתח .הם הנקראים
'איליהמה'.
פתח התא ,פונה אל השער הגדול.
וכן האילים של פתח התאים ]'-איליהמה'[ ,פונים אל השער
הגדול.
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ביאור הפסוק
וְ ַחלּ ֹנוֹ ת ֲא ֻטמוֹ ת ֶאל ַה ָּת ִאים ,לתאים יש חלונות הפונים כלפי חוץ
לצד מזרח ,קצרים מבפנים ורחבים מבחוץרי.
יה ָמה ,וכן יש חלונות שקופים אטומים ב'אילים' של
וְ ֶאל ֵאלֵ ֵ
ימה לַ ׁ ּ ַש ַער ,שזה פונה
התאים ,דהיינו בצדדי פתח התאים .לִ ְפנִ ָ
לצד הפנימי אל השערריא.
ָסבִ יב ָסבִ יב ,כן הוא בכל התאים הפנימיים של כל שער ושער.
גם בשערים שבדרום ובצפוןריב.

וְ כֵ ן לָ ֵאלַ ּמוֹ ת,

וכן יש חלונות באולמות הבולטים מכל שער

ושערריג.
ימה ,וכן יש חלונות בחומת עזרת נשים,
וְ ַחלּ וֹ נוֹ ת ָסבִ יב ָסבִ יב לִ ְפנִ ָ
פתוחים לפניםריד אל תוך עזרת נשים ,בכל כותל עזרת נשים,
למעלה מן התאיםרטו.
העולה מזה:
א .החלונות הם 'שקופים אטומים' ,קצרים מבפנים ורחבים
מבחוץ.
ב .יש חלונות בתאים.
W
רי .רש"י.
ריא .רש"י.
ריב .מצודת דוד.
ריג .רש"י.
ריד .רש"י.
רטו .מלבי"ם.
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ביאור הפסוק
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ג .וכן יש חלונות בצדדי פתח התאים ,לכיוון השער.
ד .וכן יש חלונות באולמות.
ה .וכן יש חלונות בחומת עזרת נשים.

 Qהחלונות של התאים R
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 Qהחלונות באולם R
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 Qהחלונות בכותל עזרת נשים R
עזרת נשים

חומת עזרת נשים

הר הבית

 Qהחלונות בכל המקומות יחד

רטז
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רטז .בחומת עזרת נשים ,יש חלונות גם בגובה מעל התאים ]לא נראה בציור[.
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כותרות בצורת דקל

כותרות בצורת דקל
וְ ֶאל ַאיִ ל ִּתמ ִֹרים ,תירגם יונתן' :וְ ַעל אֵ ילָא כּ וֹ ַת ְר ָּתא' .דהיינו שעל
כל האילים יש כותרת בצורת עץ דקל תמר ,לנויריז.
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ריז .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
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הגזוזטרא שבעזרת נשים

יחזקאל פרק מ
כותְ ,ו ִר ְצפָ ה ָע ׂש ּוי
ש ֹ
יצונָ הְ ,ו ִה ּנֵה לְ ׁ ָ
יאנִ י ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִח ֹ
)יז( וַ יְ ִב ֵ
א
כות ֶאל הָ ִר ְצפָ ה:
ש ֹ
לֶחָ צֵ ר סָ ִביב סָ ִביבְׁ ,של ִֹׁשים לְ ׁ ָ
עד עכשיו פירש את התאים שמחוץ לשער ,ואת השער
והאולם .ורק עכשיו נכנס אל תוך עזרת נשיםב.

וַ יְ בִ ֵיאנִ י ֶאל ֶה ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה,

כעת המלאך מכניסו אל תוך עזרת

נשיםג.
עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה' ,מפני שהוא לפני עזרת
ישראלד.
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א .רש"י :ורצפה .אומר אני שהיא עלייה סביב .כאותה ששנינו )מדות ב ה( חלקה הייתה בראשונה
והקיפוה כסוסטרא .ועל אותה עלייה היו הלשכות .וממה שאמור בעיניין )פסוק יח( 'והרצפה אל כתף
השערים' ותחתיתה כנגד גובה השערים ,אנו למידין שהרצפה הזו עלייה היא:
ב .רש"י לעיל פסוק ז' .ועי"ש.
ג .באברבנאל וז"ל' :ויביאני אל החצר החיצונה' ,יאמר שהכניסו באותה עזרה שהיתה חיצונה
לעזרת ישראל ,ועם היות שכבר אמר למעלה 'ויבא אותי שמה' 'ויבא אל השער אשר פניו דרך
הקדימה' ,הנה חזר לומר כאן 'ויביאני אל החצר החיצונה' ,להגיד שראה בנבואתו ראשונה איך
הובא אל ההר הגבוה ההיא ושהאיש אשר ראה נכנס בשער המזרחי וכאילו הנביא נשאר מחוץ,
ועתה יאמר שהכניסו באותה עזרה.
ד .רש"י לעיל פסוק ו' .עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה' .כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר
הפנימית'.
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לשכות על הגזוזטרא
וְ ִה ֵּנה לְ ׁ ָשכוֹ ת ,ראיתי שיש שם לשכות .והלשכות הם על הרצפה,
כדלהלןה.

לְ ׁ ָשכוֹ ת:

חדריםו.

הגזוזטרא בעזרת נשים
ִרצְ ָפה :אבנים מסודרות שעליהם דורכים ברגליים .מלשוןז ' ַעל
ִר ְצפַ ת ַּבהַ ט וָ ׁ ֵ
ש ׁש'ח.
וְ ִרצְ ָפה ָעשׂ ּוי לֶ ָחצֵ ר ,בחצר יש גזוזטרא גבוהה סביב סביב ,דהיינו
מרפסת בולטת בגובה החומהט .מרוצפת באבניםי.
ָסבִ יב ָסבִ יב ,גזוזטרא זו ,היא סביב כל עזרת נשים מבפנים,
משלשה צדדים ,מזרח דרום וצפוןיא.
בבית המקדש השני עשו בדומה לרצפה הכתובה כאןיב ,ככתוב
אש ֹונָ ה ,עזרת נשיםיד היתה חומתה
במשנהיג :וַ חֲ לָ ָקה ָהיְ ָתה ּ ָב ִר ׁ
W
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ה .מצודת דוד .באברבנאל וז"ל :יאמר שהכניסו באותה עזרה ,וראה שם לשכות ,ואחר זה יבאר
כמה היו הלשכות שהיו שלשים ,כמו שיזכור ,כי לא ספר עתה אלא שהיו בנויות על רצפה.
ו .מצודת ציון.
ז .אסתר א' ו'.
ח .מצודת ציון.
ט .רש"י.
י .מצודת דוד.
יא .משכני עליון לרמח"ל.
יב .צורת הבית לתוספות יום טוב.
יג .מדות ב' ה'.
יד .בבית המקדש הראשון היה עזרת נשים ,והיה נקרא 'החצר החדשה' .ככתוב בדברי הימים
ּש ִ ַלם ְּבבֵ ית ה' לִ ְפנֵי
)ב' כ ה( באמצע ימי בית המקדש הראשוןַ :ו ַּי ֲעמֹד יְ הוֹ ׁ ָשפָ ט ִּב ְקהַ ל יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָ
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חלקה בבית המקדש הראשוןטו ,דהיינו שלא היה שום דבר
צו ְצ ָרה ,ובבית המקדש
ּה ְכ ֹ
באמצע גובה החומהטזְ ,ו ִה ִ ּקיפו ָ
השנייז עשו גזוזטרא ,דהיינו תקרה בולטת באמצע גובה
אות ִמלְ ַמ ְעלָ ןְ ,ו ָהאֲ נָ ׁ ִשים ִמ ּ ְל ַמ ּ ָטןְּ ,כ ֵדי
רו ֹ
ש ַה ָּנ ׁ ִשים ֹ
החומהיחֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ּלֹא יְ ה ּו ְמע ָֹר ִבין] ,ח[ שבשמחת בית השואבה הנשים עומדות
על הגזוזטרא ורואות בשמחה ,והאנשים נמצאים למטה ,כדי
שלא יהיו מעורביםיט.
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הֶ חָ צֵ ר הַ חֲ ָד ׁ ָשה .ועל זה כתוב בגמרא )פסחים צב .זבחים לב :ועוד( :מאי 'חצר החדשה' ,אמר ר'
יוחנן שחידשו בה דברים ,ואמרו טבול יום אל יכנס למחנה לויה .ע"כ.
ובתוס' וז"ל :טבול יום לא יכנס במחנה לויה .לא בכל המחנה אלא מעזרת נשים ולפנים ,כדתנן
במסכת כלים )פ"א משנה ח( 'עזרת נשים מקודש הימנו שאין טבול יום נכנס לשם' ,אבל בהר
הבית היה נכנס ,וקרי חצר לעזרת נשים ,כדתנן פ"ב דמדות עזרת נשים היתה אורך קל"ה,
וארבעה לשכות היו בארבעה מקצעותיה של מ' אמה ,ולא היו מקורות ,וכן הם עתידות להיות
כדכתיב 'ויוציאני אל החצר החיצונה' וגו' .ע"כ .וכן כתבו הר"ש והרע"ב במסכת כלים )א ח(.
נמצא שהעזרת נשים היה לפני יהושפט ,ונראה ששלמה המלך בנה את העזרת נשים .שהרי אם
יהושפט היה בונה את עזרת נשים היה צריך לכתוב בגמרא שנקרא החצר החדשה משום שבנו
אותה כעת על כן זה חצר חדשה .ומפני שלא כתוב כך בגמרא ,אלא כתוב שכל הטעם שנקראת
'חצר החדשה' הוא מפני שחידשו בה דברים ,הרי ראיה ברורה שהעזרת נשים היה בנוי לפני
יהושפט המלך ,ונקרא 'החצר החדשה' רק מפני שחז"ל עשו בה תקנה חדשה ,שלטבול יום אסור
להיכנס לעזרת נשים.
ונראה ששלמה המלך בנה את עזרת נשים ,כפי שהוא בנה את כל בית המקדש הראשון .ונמצא
ש ִּכיל .ובזה מובן
שהיה זה עפ"י הגבורה ,ככתוב )דברי הימים א' כח יט( :הַ ּכֹל ִּב ְכ ָתב ִמ ּיַד ה' עָ לַ י ִה ְ ׂ
מדוע כשחז"ל רצו בבית שני לעשות את הגזוזטרא לנשים היו צריכים לדרוש את זה מפסוק,
כמבואר בגמרא )סוכה נא.(.
טו .הגר"א במדות.
טז .תפארת ישראל.
יז .הגר"א במדות.
יח .תפארת ישראל .כתב רש"י )סוכה נא (:וז"ל :נתנו זיזין בכתלים בולטין מן הכותל סביב סביב.
וכל שנה מסדרין שם גזוזטראות לווחין שקורין בלנ"ק ,כדי שיהו נשים עומדות שם בשמחת בית
השואבה ורואות .וזהו תיקון גדול דקתני מתניתין שמתקנין בכל שנה .ע"כ.
יט .תפארת ישראל .עשו רק שלש גזוזטראות בשלש צדדים )תוספתא סוכה ד א( בדרום ומזרח
וצפון .אבל לא במערב ,כדי שלא להפנות אחוריהם אל ההיכל )חנוכת הבית לרבי מלכיאל
אשכנזי ,עזרת כהנים(.
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על הגזוזטרא יש לשכות
ׁ ְשל ׁ ִֹשים לְ ׁ ָשכוֹ ת ֶאל ָה ִרצְ ָפה ,על הגזוזטרא יש שלשים לשכותכ.
עשרה במזרח ,עשרה בדרום ,ועשרה בצפוןכא.

הריצפה היא בגובה
)יח( ְוהָ ִר ְצפָ ה ֶאל ּ ֶכ ֶתף הַ ּ ְׁש ָע ִרים ,לְ ֻע ּ ַמת א ֶֹר ְך הַ ּ ְׁש ָע ִרים ,הָ ִר ְצפָ ה
כב
הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה:

א ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ְש ָע ִרים:

גובה השעריםכג.
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זה לשון הרי"ד )פסקי הרי"ד סוכה נא :(:מאי תיקון גדול ,אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה
היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא ,כדי שיהו נשים רואות מלמעלה ואנשים מלמטה .פירוש ,הכי
תנן במידות ,חלקה היתה בראשנה ,עזרת נשים ,ולא היו זיזין יוצאין מן הכותל ,ואחרי כן
הקיפוה גזוזטרא ,שהוציאו בה זיזין בכותלי העזרה מבפנים סביב סביב ,או בבנין או על ידי
חורין שעשו שם בכתלים ,ושמו שם קורות ועליהם נסרים ,שיעמדו עליהן הנשים ויראו השמחה
מלמעלה ,והאנשים יעמדו למטה בעזרה .ולא יוכלו האנשים להביט בנשים ,שהיו לה מחיצות
סביב ועשויות כמין סריגי החלונות ,שהנשים בפנים רואות מבחוץ ,ושבחוץ לא יוכלו לראות
מבפנים .ע"כ.
וצריך עיון האם בבית המקדש השלישי גם כן יעמדו הנשים על הגזוזטרא ,כמו שהיה בבית
המקדש השני.
כ .רש"י .מהראוי לציין ללשון הרמב"ם )מדות ב ה( בפירוש המשניות )בתרגום החדש( ,שמשמע
שם שגם בבית המקדש השני עשו לשכות בגזוזטרא שבעזרת נשים ,וז"ל :ומפני שחששו
להתערבות האנשים עם הנשים הקיפוה עמודים ועשו עליהם מסביב תאים גבוהים שיסתכלו
מהן הנשים בזמן שמתקבצין ישראל שם לשמחת בית השואבה כמו שבארנו בסוף סוכה .ע"כ.
אמנם בגמרא )בבא בתרא סא (.כתוב שלתאים יש שלש שמות :יציע ,צלע ,תא .ועיין שיטת
הרמב"ם בענין התאים )ראה שיטת הרמב"ם במסכת מידות פרק ד' וב'היכל ידיד' שם( ,ואולי זה שייך
לסוגיא דידן ,ויתכן שלא ,ואכמ"ל.
כא .עפ"י מלבי"ם.
כב .רש"י :והרצפה אל כתף השערים .גובה שערי החצר היה מפסיק את העלייה ,שלא היתה מסככת
את כל החצר .והיא אל כתפות השער ,מזה ומזה כנגד גובה השערים :הרצפה התחתונה .נשתנית תיבה
זו מכל 'התחתונה' שבמקרא ,שבכל מקום הטעם בנו"ן וזה בתי"ו ,למדנו שאין 'התחתונה' זו רצפה שתחת
אחרת ,אלא רצפה אחת היא ,ותחתיתה של רצפה היתה לעומת גובה השערים .וה"י של 'תחתונה' ,כה"י
של 'ביתה' ,וכה"י של 'עזרתה' ,וכה"י של 'חלאתה' ,שהן יתירות:
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אורך השער הוא גובה השער .רוחב השער הוא ממזוזה
למזוזהכד.
גובה שער החצר מפסיק את הגזוזטרא באמצע ,דהיינו שאין
הגזוזטרא מקיפה את כל החצר ממש ,אלא היא משני צידי כל
שער ,והשער מפסיקו באמצעכה .יש חמש לשכות על הגזוזטרא
מצד ימין השער ,וחמש לשכות על הגזוזטרא משמאל השערכו.
וְ ָה ִרצְ ָפה ֶאל ֶּכ ֶתף ַה ׁ ּ ְש ָע ִרים ,הגזוזטרא ,היא כמו כתף לשער משני
הצדדים .דהיינו שהגזוזטרא היא משני צידי השערכז.

הגזוזטרא גבוה כמו השער
לְ ֻע ּ ַמת א ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ְש ָע ִרים ,כנגד גובה השערים .דהיינו שהגזוזטרא
היא בגובה ,כנגד סוף גובה השעריםכח.
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כג .רש"י.
כד .רש"י .באברבנאל )לעיל פסוק טו( וז"ל :פרש"י 'ועל פני השער' גובה השער ,כי מגובה שאר
השערים שבענין שהם חמשים אמה ,אני למד ש'על פני' האמור כאן הוא לשון גובה .וכן פירש
למטה 'חמשים אמה ארכו'  -גבהו .ומסייע לפירוש הרב שמצינו בספר מלכים )מלכים א' ז טו(
בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי הימים ב' ג טו( כתב במקומה
אורך .וכו' .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית ,שהטעם שגובה השער נקרא אורך ,הוא מפני
שבתחילה מדד את גובה השער ע"י פתיל ,ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה
קנים ארכו .על כן יש בו לשון 'אורך'.
כה .רש"י.
כו .עפ"י מלבי"ם.
ש ֵרה ַא ּ ָמה ְקלָ ִעים לַ ּ ָכ ֵתף עַ ּ ֻמ ֵדיהֶ ם ְׁשל ׁ ָֹשה וְ ַא ְדנֵיהֶ ם
כז .רש"י .לשון 'כתף' הוא כמוַ :וחֲמֵ ׁש עֶ ְ ׂ
חמֵ ׁש עֶ ְ ׂ
שנִ ית ֲ
ְׁשל ׁ ָֹשה .וְ לַ ּ ָכ ֵתף הַ ּ ׁ ֵ
ש ֵרה ְקלָ ִעים עַ ֻּ ֽמ ֵדיהֶ ם ְׁשל ׁ ָֹשה וְ ַא ְדנֵיהֶ ם ְׁשל ׁ ָֹשה )שמות כז יד-טו(.
וכמוַ ּ :ב ּ ָכ ֵתף יִ ּֽ ָשׂ א ּו )במדבר ז ט(.
כח .רש"י.
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נמצא שהגזוזטרא בגובה חמישים אמה .כי השער בגובה
חמישים אמהכט.
ָה ִרצְ ָפה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ,תחתית הריצפה היא כנגד גובה השעריםל.
שה'ר ְצפָ ה' היא גזוזטרא ,דהיינו מרפסת .שהרי
ִ
מפסוק זה ראיה
ְ
כתוב' :לְ ֻע ּ ַמת א ֶֹרך הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים ,הָ ִר ְצפָ ה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָ ה' ,דהיינו
שתחתית הריצפה היא כנגד גובה השער .נמצא שהריצפה היא
גזוזטראלא.
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כט .בפשטות חומת עזרת נשים גבוהה מאוד ,הרבה יותר מחמישים אמה ,וכמו שכתוב במשנה
שהָ י ּו ׁ ָשם הָ י ּו גְ בוֹ ִהים .ופירש הרע"ב שגבוהים הרבה .ולמשל ,אם
)מדות ב ד( ּ ָכל הַ ְּכ ָתלִ ים ׁ ֶ
הכתלים גבוהים מאה אמה ,נמצא שבליטת הגזוזטרא הוא באמצע גובה חומת עזרת נשים .ואם
גבוהים מאה וחמישים אמה ,הרי הגזוזטרא בשליש החומה.
ל .רש"י.
לא .רש"י.
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 Qמקום הגזוזטרא ,ועליה שלשים לשכות ,בעזרת נשים R

הגזוזטרא

עזרת נשים
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חצרות קטורות
בארבע הפינות של עזרת נשים יש לשכות ,וללשכות אין גג.
יה,
ֹעו ֶת ָ
כות ָהי ּו ְב ַא ְר ּ ַבע ִמ ְקצ ֹ
ש ֹ
ככתוב במשנהלבְ :ו ַא ְר ּ ַבע לְ ׁ ָ
בארבעת הפינות של עזרת נשים מבפניםלג ,יש ארבע לשכות,
של ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ּ ָמה ,אורך כל לשכה ארבעים אמה.
ֶׁ
אבל רוחב כל לשכה הוא שלשים אמהלד.
רות ,ארבע לשכות אלו לא היה להם גג ,בבית
ק ֹ
ְולֹא ָהי ּו ְמ ֹ
ידים לִ ְה ֹיות ,וכך יהיו לשכות אלו
המקדש השניְ .ו ָכ ְך הֵ ם עֲ ִת ִ
בבית המקדש השלישי ,ללא גג.
יאנִ י,
ש ּנֶאֱ ַמר בנבואת יחזקאל על בית המקדש השלישילה :וַ ֹיו ִצ ֵ
ֶׁ
יצונָ ה ,היא
המלאך הוציאלו את יחזקאל הנביא ֶאל הֶ ָחצֵ ר הַ ִח ֹ
צו ֵעי הֶ ָחצֵ ר ,והעביר
ירנִ י ֶאל ַא ְר ּ ַב ַעת ִמ ְק ֹ
עזרת נשיםלז ,וַ ַ ּיעֲ ִב ֵ
אותי אל ארבעת זויות החצר ,היא עזרת נשיםְ ,ו ִה ּנֵה ָחצֵ ר
W
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לב .מדות ב' ה'.
לג .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
לד .יחזקאל מ"ו כ"ב .חנוכת הבית לרבי משה חפץ.
לה .יחזקאל מ"ו כ"א-כ"ב.
ש ֵרה
ֹאש הַ ּ ׁ ָש ָנה ּ ֶבעָ שׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְּב ַא ְר ּ ַבע עֶ ְ ׂ
ש ִרים וְ חָ מֵ ׁש ׁ ָשנָה לְ גָלו ֵּתנ ּו ְּבר ׁ
לו .ביחזקאל )מ א-ד(ְּ :בעֶ ְ ׂ
שר הֻ ְּכ ָתה הָ ִעיר ְּבעֶ צֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה הָ יְ ָתה עָ לַ י יַד ה' ַו ּיָבֵ א א ִֹתי ׁ ָש ּ ָמהְּ :ב ַמ ְראוֹ ת אֱ לֹ ִקים
ׁ ָשנָה ַאחַ ר אֲ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל וַ יְ נִ יחֵ נִ י ֶאל הַ ר ּ ָגב ּ ַֹה ְמאֹד וְ עָ לָ יו ְּכ ִמ ְבנֵה עִ יר ִמ ּ ֶנגֶב :וַ ּיָבֵ יא אוֹ ִתי ׁ ָש ּ ָמה
יאנִ י ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ה ֱִב ַ
ֹשת ו ְּפ ִתיל ּ ִפ ְׁש ִּתים ְּביָדוֹ ו ְּקנֵה הַ ִּמ ָּדה וְ הוּא עֹמֵ ד ּ ַב ּ ׁ ָשעַ ר :וַ יְ ַד ּ ֵבר
יש מַ ְר ֵאה ּו ְּכמַ ְר ֵאה נְ ח ׁ ֶ
וְ ִה ּנֵה ִא ׁ
ֶיך ו ְּב ָא ְזנ ָ
יש ּ ֶבן ָא ָדם ְר ֵאה ְבעֵ ינ ָ
שר אֲ נִ י מַ ְר ֶאה אוֹ ָת ְך ִּכי לְ מַ עַ ן
שים לִ ְּב ָך לְ כֹל אֲ ׁ ֶ
ֶיך ּ ְׁשמָ ע וְ ִ ׂ
ֵאלַ י הָ ִא ׁ
ש ָר ֵאל.
שר ַא ּ ָתה ר ֶֹאה לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
אתה הֵ ּנָה הַ ּגֵד ֶאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
הַ ְראוֹ ְתכָ ה הֻ בָ ָ
וברש"י :במראות אלהים הביאני .לא הוליכני שם ממש ,אלא הראני כאילו אני שם :אל הר
גבוה מאד .שכן הוא עתיד ליגבה ,שנאמר 'ונשא הוא מגבעות' )מיכה ד א( :כמבנה עיר .כבניין
עיר :מנגב .בדרומו של הר :לכל אשר אני מראה אותך .עיניין הביניין :הובאתה הנה .מבבל.
ע"כ.
לז .תפארת ישראל .החצר החיצונה היא עזרת נשים ,כי היא חיצונה יותר מהעזרה )תפארת
ישראל(.

קמד

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

חצרות קטורות

ְּב ִמ ְקצ ַֹע הֶ ָחצֵ רָ ,חצֵ ר ְּב ִמ ְקצ ַֹע הֶ ָחצֵ ר ,יש חצר קטנה ,דהיינו
צעֹת
לשכה ,בכל זוית וזוית של עזרת נשיםְּ ,ב ַא ְר ּ ַב ַעת ִמ ְק ֹ
הֶ ָחצֵ ר ,בארבע הפינות של עזרת נשים ,יש לשכה בכל אחת
ּרות ,לשכות אלו הם 'קטורות'.
רות ְקטו ֹ
מהפינותלח .חֲ צֵ ֹ
ש ֵאינָ ן
ּרות ֶא ּ ָלא ׁ ֶ
מבארת המשנה מהו 'קטורות'ְ :ו ֵאין ְקטו ֹ
ֹרות' ,קטורות' ,הכוונה שאינן מקורות ,שהלשכות ללא גג.
ְמק ֹ
לט
'קיטור' הוא עשן .מלשון 'וְ ִה ּנֵה ָעלָה ִקיטֹר הָ אָ ֶרץ'  .ו'לשכות
קטורות' ,הכוונה שהלשכות באופן שיוכל לצאת מהם עשן,
דהיינו שהם ללא גגמ.
ירנִ י ֶאל
יאנִ י ֶאל הֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצֹנָ ה ,וַ ַ ּיעֲ ִב ֵ
והרי הפסוקיםמא :וַ ּי ֹו ִצ ֵ
צו ֵעי הֶ ָחצֵ רְ ,ו ִה ּנֵה ָחצֵ ר ְּב ִמ ְקצ ַֹע הֶ ָחצֵ רָ ,חצֵ ר
ַא ְר ּ ַב ַעת ִמ ְק ֹ
רות,
רות ְקטֻ ֹ
ֹעות הֶ ָחצֵ ר חֲ צֵ ֹ
ְּב ִמ ְקצ ַֹע הֶ ָחצֵ רְּ .ב ַא ְר ּ ַב ַעת ִמ ְקצ ֹ
ּשל ׁ ִֹשים ר ַֹחבִ ,מדָּ ה ַא ַחת לְ ַא ְר ּ ַב ְע ָּתם,
ַא ְר ּ ָב ִעים א ֶֹר ְך ו ׁ ְ
עות .הלשכות הם בזוויות מקצועות החצר.
ְמהֻ ְק ָצ ֹ
ְוטוּר ָס ִביב ּ ָבהֶ ם ,שורה של אבנים רחבות בולט מן החומה
סמוך לארץ ,ובו נקבים נקבים ,שיעמידו בהם את הקדרות,
ָס ִביב לְ ַא ְר ּ ַב ְע ָּתם ,כך הוא בארבעת הלשכות סביב מבפנים,
ירות ָס ִביב .מתחת טור האבנים
לות ָעשׂ וּי ִמ ּ ַת ַחת ַה ִּט ֹ
ו ְּמבַ ּׁ ְש ֹ
יש חלל ,כדי להדליק שם את האש ,והקדרות מלמעלה ,כדי
לבשלמב.
W
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לח .מצודת דוד ביחזקאל מ"ו כ"א .מלבי"ם שם.
לט .בראשית י"ט כ"ח.
מ .רע"ב.
מא .יחזקאל מ"ו כ"א-כ"ד.
מב .עפ"י רש"י ,מצודת דוד ,מלבי"ם.
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קמה

וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ י ,המלאך אמר אל יחזקאל הנביאֵ ,א ּ ֶלה ּ ֵבית
ש ְר ֵתי ַה ּ ַביִ ת ֶאת זֶבַ ח ָה ָעם.
שם ְמ ׁ ָ
שר יְ בַ ּׁ ְשל ּו ׁ ָ
ַה ְמבַ ּׁ ְשלִ ים ,אֲ ׁ ֶ
ארבע לשכות אלה ,הם בית המבשלים ,שהכהנים יבשלו שם
קדשים קלים .שמותר לאכלם גם מחוץ לעזרהמג.
W
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מג .עפ"י רש"י ,מצודת דוד ,מלבי"ם.
קדשים קלים אפשר לאכול מחוץ לעזרה ,ככתוב במשנה )זבחים ה ו-ח( :הַ ּתוֹ ָדה וְ ֵאיל ָנזִיר,
שהֵ ן ַא ְר ּ ַבע ,וְ נֶאֱ כָ לִ ים ְּבכָ ל
ָק ָד ִׁשים ַק ִּליםְׁ ,ש ִחיטָ ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ּ ָב ֲעז ָָרה ,וְ ָדמָ ן טָ עוּן ְׁש ּ ֵתי מַ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶ
שהַ ּמו ָּרם נֶאֱ כָ ל
הָ ִעיר לְ כָ ל ָא ָדםְּ ,בכָ ל מַ אֲ כָ ל ,לְ יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה עַ ד חֲצוֹ ת .הַ ּמו ָּרם מֵ הֶ ם ּ ַכיּוֹ צֵ א בָ הֶ םֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
שיהֶ ם וְ לִ ְבנֵיהֶ ם וּלְ עַ ְב ֵדיהֶ ם:
כהֲנִ ים ,לִ נְ ׁ ֵ
לַ ּ ֹ
שהֵ ן ַא ְר ּ ַבע ,וְ נֶאֱ כָ לִ ין
ְׁשלָ ִמיםָ ,ק ָד ִׁשים ַק ִּליםְׁ ,ש ִחיטָ ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ּ ָב ֲעז ָָרה ,וְ ָדמָ ן טָ עוּן ְׁש ּ ֵתי מַ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶ
שהַ ּמ ּו ָרם
ְּבכָ ל הָ ִעיר לְ כָ ל ָא ָדםְּ ,בכָ ל מַ אֲ כָ ל ,לִ ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה ֶאחָ ד .הַ ּמו ָּרם מֵ הֶ ם ּ ַכיּוֹ צֵ א בָ הֶ ןֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
שיהֶ ם וְ לִ ְבנֵיהֶ ם וּלְ עַ ְב ֵדיהֶ ם:
כהֲנִ ים ,לִ נְ ׁ ֵ
נֶאֱ כָ ל לַ ּ ֹ
שר וְ הַ ּ ֶפסַ חָ ,ק ָד ִׁשים ַק ִּליםְׁ ,ש ִחיטָ ָתן ְּבכָ ל מָ קוֹ ם ּ ָב ֲעז ָָרה ,וְ ָדמָ ן טָ עוּן מַ ּ ָתנָה ַאחַ ת,
הַ ְּבכוֹ ר וְ הַ ּ ַמ ֲע ֵׂ
ֲשר לְ כָ ל ָא ָדם ,וְ נֶאֱ כָ לִ ין
כהֲנִ ים ,וְ הַ ּ ַמע ֵׂ
ש ִ ּי ּ ֵתן ְּכ ֶנגֶד הַ יְ סוֹ דִׁ .ש ָּנה בַ אֲ ִכילָ ָתן ,הַ ְּבכוֹ ר נֶאֱ כָ ל לַ ּ ֹ
ו ִּבלְ בָ ד ׁ ֶ
ְּבכָ ל הָ ִעיר ,לְ כָ ל ָא ָדםְּ ,בכָ ל מַ אֲ כָ ל ,לִ ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה ֶאחָ ד .הַ ּ ֶפסַ ח ֵאינוֹ נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא בַ ּ ַליְ לָ ה ,וְ ֵאינוֹ
נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא עַ ד חֲצוֹ ת ,וְ ֵאינוֹ נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא לִ ְמנ ּויָו ,וְ ֵאינוֹ נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא צָ לִ י:
בפירוש המשניות להרמב"ם :התודה ואיל נזיר קדשים קלים שחיטתן בכל כו' .התודה היא קרבן
שלמים עם מנחה ,ועוד נבאר אותה במנחות שנאמר וזאת תורת זבח השלמים אם על תודה
יקריבנו .ונאמר בזריקת דם השלמים סביב כמו שנאמר בעולה ,לפיכך כל שלמים דמן טעון
שתי מתנות שהן ד' כמו העולה ,ואמר רחמנא בחטאת ואכלתם אותה במקום קדוש ,ואמרו
אותה במקום קדוש ולא אחרת במקום קדוש ,ר"ל שהחטאת וכל הראוי לה והאשם שמשפטו
כמשפטם שנאמר בתורה כחטאת כאשם היא שאינה נאכלת אלא בעזרה אבל זולתם מן
הקרבנות נאכלין בכל ירושלים .והמורם הוא הדבר שהכהן נוטל מתודה ואיל נזיר והוא שנוטל
מקרבן תודה חזה ושוק ונוטל מן הלחם שמקריבין עמו אחד מכל קרבן שהן ד' חלות כמו שנבאר
בשביעי ממנחות ,ונוטל מאיל נזיר הזרוע בשלה וחזה ושוק ג"כ וחלת מצה ורקיק מצה מן הלחם
שמקריבין עם איל השלמים ,וכל אלו אוכלין אותן הכהנים זכרים ונקבות לפי שכן בא הכתוב
עליהן כי חקך וחק בניך וגו' .ונאמר בתודה בפי' ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא
יניח ממנו עד בקר ,ואיל נזיר הוקש לתודה שהוא ג"כ קרבן שלמים עם מנחה .וכבר ידעת שכ"מ
שנאמר בו עד בוקר מצותו עד שיעלה עמוד השחר אבל מדרבנן אמרו עד חצות להרחיק האדם
מן העבירה כמו שנזכר למעלה.
שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה כו' .אמר רחמנא על השלמים ושחטו אותו פתח
אהל מועד ,ואמרו להכשיר כל הרוחות לפי שלא ייחד בו צפונה ,ואמר כל מיני שלמים מלבד
תודה ואיל נזיר שדומה לו אמר בו והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ,ואינן נאכלין
אלא ביום השחיטה והלילה וממחרת עד ליל ג' .ומה שנוטל הכהן מן השלמים והוא הנקרא מורם
מהם הוא חזה ושוק שנאמר בו כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו'.
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הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן כו' .אמר רחמנא בבכור את דמם תזרוק על
המזבח ולא אמר את דמו ,שזה נאמר על הבכור שאינו צריך אלא זריקה אחת ומעשר בהמה
שמקריבין ממנה האימורים ואוכלין הבעלים הנותר כמו שביארנו פעמים ואין לכהנים בו שום
דבר אפי' חזה ושוק ,והוא מה שאמר לכל אדם ,והבכור אוכלים אותו הכהנים וכן כתוב בו
ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וגו' ,וכבר ידעת שחזה ושוק דומה לשלמים כמו שאמרנו המורם
מהם כיוצא בהם ,והשלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד ,וג"כ הבכור אוכלין אותו הכהנים
לשני ימים ולילה אחד בכל העיר בכל מאכל כמו שאוכלין חזה ושוק ,וכל מה שנאמר בפסח
הוא דבר תורה וכבר ביארנו אותו בפסחים .ואשר הצריכנו שתהא מתנה כנגד היסוד לפי
שנאמר בעולה וזרקו את הדם ואמר באלו את דמם תזרוק על המזבח ,לפיכך כמו שהעולה אי
אפשר בלא יסוד שנאמר אל יסוד מזבח העולה כך אלו .ובמדות יתבאר לך שפנות המזבח יש
מהן שיש להן יסוד ויש מהם שאין להם יסוד ושמה נצייר זה.
ודע כי מה שאמרנו בתחילת דברינו במסכת הזאת שלמים או הדומים להם לא היתה כוונתינו
אלא על אלה השלשה קרבנות ר"ל הבכור והמעשר והפסח ,לפי שהן דומין לשלמים במקומות
השחיטה ובהקטרת אימורים ובמקומות האכילה והיות האוכלים זכרים ונקבות ועבדים ובהיותן
קדשים קלים ובזמן אכילתן זולתי הפסח שנאמר בו פסוק .ואם יקשה מקשה ויאמר איך לא
אמרת במיני הקרבנות ותמנה אלו השלשה מוסף על העולה החטאת והאשם והשלמים זה אינו
ראוי מצד החלוק לפי שאותן ד' מינים פעמים רבות יתחייב היחיד בכל אחד מהם כפי שינוי
העניינים והציבור חייבין בהם בזמנים משונים ואלו אינם כן ,ועוד שהכתוב לא בא אלא על אלו
המינים בלבד והם שנתן להם תורות שנאמר זאת תורת העולה למנחה ולחטאת לאשם
ולמילואים ואמר אח"כ אשר צוה ה' וגו' ,הרי אין שם קרבן זולתי אלו .אמנם המילואים לא זכרנו
אותו לפי שאינו זוכר אלא קרבן הנוהג לדורות ,והמנחה עוד יתפרשו דיניה במסכתא שאחרי
זאת .ע"כ.
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מדידת עזרת נשים

מדידת עזרת נשים
ימי
ש ַער הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה לִ ְפנֵי הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)יט( וַ ָ ּי ָמד רֹחַ ב ִמ ִּל ְפנֵי הַ ּ ׁ ַ
מד
פון:
ִמח ּוץ מֵ ָאה ַא ּ ָמה ,הַ ָ ּק ִדים ְוהַ ָּצ ֹ
ַה ׁ ּ ַש ַער ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה :שער עזרת נשים נקראת 'השער התחתונה'מה.
ההר משופע ועולה ,על כן שער עזרת נשים נקראת 'השער
התחתונה' ,מפני שהיא בתחתית ההר .ולעזרת ישראלמו עולים
במדרגותמז.
ימי :עזרת ישראלמח.
ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִ
W
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מד .רש"י :וימד רחב .חלל עזרת נשים :מלפני השער התחתונה .זה השער המפורש למעלה :לפני
החצר הפנימי .עד עזרת ישראל :הקדים והצפון .לשתי רוחותיה חללה מאה:
מה .רש"י.
מו .רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל' ,כדי להבדילו מ'עזרת נשים' .אבל כוונתו לכל
העזרה ]מחנה שכינה[ ,הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח.
מז .אברבנאל .מלבי"ם .מצודת דוד .ואף שגם לשער עזרת נשים צריך לעלות במדרגות ,מכל
מקום לעזרת ישראל צריך לעלות במדרגות נוספות ,על כן שער עזרת נשים הוא תחתון כלפי
שער עזרת ישראל.
ועוד ,שהרי בשעת המדידה עמד המלאך בפנים בתוך עזרת נשים ,ושם רואים ממש ששער
עזרת נשים הוא בגובה ישר עם עזרת נשים ,אבל שער עזרת ישראל הוא יותר גבוה ,וצריך
לעלות אליו במדרגות .על כן ראוי לקרוא לשער עזרת נשים 'השער התחתונה'.
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ו א-ב( וז"ל :המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר.
כשאדם נכנס משער מזרחי של הר הבית ,מהלך עד סוף החיל בשוה .ועולה מן החיל לעזרת
הנשים בשתים עשרה מעלות ,רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה .ומהלך כל עזרת הנשים
בשוה .ועולה ממנה לעזרת ישראל ,שהוא תחלת העזרה ,בחמש עשרה מעלות ]כך היה בבית שני,
ובבית שלישי יהיה שמונה מדרגות )יחזקאל מ לד([ .רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה .וכו'.
ע"כ.
באברבנאל וז"ל :וימד רוחב מלפני השער התחתונה ,רוצה לומר שמדד האיש הנראה אליו,
שער החצר החיצונה שהיא עזרת הנשים ,שהיתה תחתונה כנגד שער החצר הפנימית שהיא
עזרת ישראל ,כי כמו שזכרתי עזרת ישראל גבוהה מעזרת הנשים להיות ההר משופע ועולה.
מח .רש"י .השם 'החצר הפנימי' כולל את כל העזרה ,שבו עזרת ישראל ועזרת כהנים וכו'.
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קמט

וַ ָ ּי ָמד ר ַֹחב ,מדד את רוחב חלל עזרת נשיםִ .מ ִּל ְפנֵ י ַה ׁ ּ ַש ַער
ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ,מבפנים משער עזרת נשים ,לִ ְפנֵ י ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימי ִמח ּוץ,
עד החלל שלפני שער עזרת ישראל מבחוץֵ ,מ ָאה ַא ּ ָמה ,הרוחב
הוא מאה אמהמט.
דהיינו שרוחב חלל עזרת נשים ,משער עזרת נשים ,עד שער
עזרת ישראל ,הוא מאה אמהנ.
ַה ָּק ִדים וְ ַה ָ ּצפוֹ ן .כך הוא בצד מזרח ,וגם בצד צפוןנא.
שאחרי שמדד את הרוחב בצד מזרח ,הלך ומדד בצד צפון,
ומצא שגם בצפון הרוחב הוא מאה אמהנב.
כי עזרת נשים מקפת את עזרת ישראל מכל ארבעת הצדדיםנג.
מדד את חלל עזרת נשים בצד מזרח ,וגם את חלל עזרת נשים
בצפון ,שבשני הצדדים רוחב החלל הוא מאה אמהנד.

W
מט .רש"י .מצודת דוד.
נ .רש"י .מצודת דוד.
נא .רש"י .מצודת דוד.
נב .מלבי"ם.
נג .מצודת דוד.
נד .רש"י .מצודת דוד.
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החצר הפנימית )העזרה(
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 Qרוחב חלל עזרת נשים גם בצפון  -מאה אמה R

קנב

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מדידת עזרת נשים

עזרת נשים ,נקרא בשם 'החצר החיצונה'נה.
הטעם שנקרא 'החצר החיצונה' ,מפני שהוא לפני העזרהנו.
הטעם שנקרא 'עזרת נשים' ,מפני ששם עדיין מותר לנשים
להיכנס ,אבל לעזרה אסור לנשים להיכנס .ורק לצורך תנופה
ושחיטה מותר להן להיכנס לעזרהנז.
העזרה ,נקרא בשם 'החצר הפנימית'נח.
הטעם שנקרא 'החצר הפנימית' ,מפני שהוא יותר פנימי
מעזרת נשים' .הָ ֲעז ָָרה' ,נקרא כן מלשון ֶעזְ ָרה ,שמשם באה
עזרה לעולם] ,ט[ כמו שכתובנט 'יִ ְ ׁשלַח ֶעזְ ְר ָך ִמ ּק ֶֹד ׁש ,ו ִּמ ִ ּציּוֹ ן
יִ ְס ָע ֶד ּ ָך'ס' .העזרה' הוא הרווח שבתוך החומה הפנימית .בעזרה
יש את 'עזרת ישראל'' ,עזרת כהנים' ,המזבח באמצע העזרה,
בין האולם והמזבח' .העזרה' הוא 'מחנה שכינה'סא .והוא כנגד
'חצר אוהל מועד' שהיה במשכןסב .וטמא הנכנס לשם חייב
כרתסג.

W

מהרה יבנה

X

נה .רש"י.
נו .רש"י לעיל פסוק ו' .עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה' .כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר
הפנימית'.
נז .עזרת כהנים במדות ,ועי"ש .ונראה שכך יהיה גם בבית המקדש השלישי.
נח .רש"י .ובכמה מקומות כתב רש"י 'עזרת ישראל' ,אך כוונתו לכל העזרה ,שכוללת את עזרת
ישראל ,ועזרת כהנים ,והמזבח ,ובין האולם ולמזבח.
נט .תהילים כ' ג'.
ס .תוספות יום טוב מדות ב' ו' ,בשם ירושלמי פרק תפילת השחר.
סא .רא"ש .רמב"ם הלכות בית הבחירה ז' י"א.
ירושלים הוא מחנה ישראל .הר הבית הוא מחנה לויה .העזרה הוא מחנה שכינה )רמב"ם שם(.
סב .רמב"ם הלכות בית הבחירה א' ה'.
סג .רא"ש במדות ה' א' .קדושת מקום בית המקדש הוא קדושה לעולם .ולכן טמא הנכנס לעזרה,
אפילו בזמן הזה ,חייב כרת )רמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ט"ז ,ז' י"ח(.
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קנג

שער עזרת נשים בצפון
יצונָ הָ ,מ ַדד
פון לֶחָ צֵ ר הַ ִח ֹ
שר ּ ָפנָ יו ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּצ ֹ
ש ַער אֲ ׁ ֶ
)כ( ְוהַ ּ ׁ ַ
סד
ָא ְר ּכ ֹו ְו ָר ְח ּב ֹו:
אחר שכבר עמד בצד צפון ומדד את חלל עזרת נשים ,מדד
עכשיו את אורך ורוחב השערסה.
וְ ַה ׁ ּ ַש ַער ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנָ יו דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּצפוֹ ן ,לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה ,שער עזרת נשים
שבצד צפוןסוָ ,מ ַדד ָא ְרכּ וֹ וְ ָר ְחבּ וֹ  ,מדד את אורך ורוחב השער,
שהוא כמו מידת השער המזרחיסז.

שה ִמ ּפ ֹו ּו ְׁשל ׁ ָֹשה ִמ ּפ ֹו,
לו ׁ ָ
)כא( )ותאו כתיב( ְו ָת ָאיו ְׁש ֹ
אש ֹון,
ש ַער הָ ִר ׁ
ַמיו הָ יָ ה ְּכ ִמ ַ ּדת הַ ּ ׁ ַ
ְו ֵאילָיו )ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
סח
ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה ָא ְר ּכ ֹוְ ,ורֹחַ ב חָ מֵ ׁש ְו ֶע ְ ׂש ִרים ּ ָב ַא ּ ָמה:
)ואילו כתיב(

וְ ָת ָאיו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִמ ּפוֹ ּ ,ו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִמ ּפוֹ  ,ליד השער יש תאים ,שלשה
תאים מימין השער ,ושלשה תאים משמאל השערסט .וְ ֵאילָ יו,
והאיליםע ,וְ ֵאלַ ָּמיו ,וכתלי האולםעא שבולט לתוך עזרת נשיםָ ,היָ ה
W
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סד .רש"י :מדד ארכו ורחבו .כמידת שער הקדים .כך מפורש בעיניין:
סה .מלבי"ם.
סו .עפ"י אברבנאל .מצודת דוד.
סז .רש"י .וכדלהלן בפסוק הבא.
סח .רש"י :חמשים אמה ארכו .גובהו :ורחב חמש ועשרים אמה .מגג התא לגגו:
סט .מצודת דוד.
ע .נראה דלשיטת רש"י הכוונה גם לאילים שהם עמודים עגולים בראש האולם ,וגם לאילים שהם
צדדי פתחי התאים.
עא .מצודת דוד .המצודת דוד פירש 'ואלמיו' היינו כתלי האולם .ונראה שבא בזה לתרץ מדוע
כתוב בלשון רבים ,ולא בלשון יחיד ,שהרי יש בכל שער רק אולם אחד .אלא שהכוונה שני
כתלי האולם ,ובזה ראוי לשון רבים.
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אשוֹ ן ,הכל הוא באותה המידה של השער
ְּכ ִמדַּ ת ַה ׁ ּ ַש ַער ָה ִר ׁ
עב
המזרחי שנמדד ראשון .
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה ָא ְרכּ וֹ  ,גובה השער חמישים אמהעג.

וְ ר ַֹחב ָח ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ָּב ַא ָּמה,

הרוחב ִמ ַּגג הַ ָּתא לְ גַ גּוֹ

עד

הוא עשרים

וחמש אמהעה.
והחשבון כך :חלל השער ,עשר אמה .כותל התא מצד ימין,
חמש אמה .כותל התא מצד שמאל ,חמש אמה .שני אמות וחצי
רווח בין השער לתאים ,משני הצדדים ,הרי חמש אמה .סך הכל
עשרים וחמש אמהעו.
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עב .מצודת דוד.
עג .רש"י .באברבנאל )לעיל פסוק טו( וז"ל :ומסייע לפירוש הרב ]רש"י[ שמצינו בספר מלכים
)מלכים א' ז טו( בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי הימים ב' ג טו( כתב
במקומה אורך .וכו' .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית ,שהטעם שגובה השער נקרא אורך ,הוא מפני
שבתחילה מדד את גובה השער ע"י פתיל ,ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה
קנים ארכו .על כן יש בו לשון 'אורך'.
עד .כדלעיל פסוק י"ג.
עה .רש"י.
עו .רש"י לעיל פסוק י"ג.
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)גם כאן יש גג ,וזה חלק מהשער(
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חלל פתח השער
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המשך שער עזר"נ בצפון
ַמיו )ותמרו כתיב( ְו ִתמ ָֹריו,
)כב( )וחלונו כתיב( ְוחַ לּ ֹונָ יו )ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
שבַ ע יַ ֲעל ּו
לות ׁ ֶ
שר ּ ָפנָ יו ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדיםּ ,ו ְב ַמ ֲע ֹ
ש ַער אֲ ׁ ֶ
ְּכ ִמ ַ ּדת הַ ּ ׁ ַ
עז
ַמיו לִ ְפנֵיהֶ ם:
בו) ,ואילמו כתיב( ְו ֵאיל ּ ָ
ֹ
וְ ַחלּ וֹ נָ יו ,והחלונות,
בצורת דקל תמר
ַה ָּק ִדים ,הכל הוא באותה המידה של השער המזרחיעח.

וְ ֵאלַ ָּמיו ,וכתלי האולם ,וְ ִתמ ָֹריו,
שעל האיליםְּ ,כ ִמדַּ ת ַה ׁ ּ ַש ַער ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנָ יו דֶּ ֶר ְך

ּובְ ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶשבַ ע יַ ֲעל ּו בוֹ ,

והכותרות

מהחיל עולים אל השער הזה בשבע

מדרגותעט.
בצד דרום ובצד צפון יש רק שבע מדרגות .אבל בצד מזרח יש
שתים עשרה מדרגותפ .כי ההר יותר מדרון בצד מזרח ,לכן יש
במזרח יותר מדרגותפא.
יהם ,האולם הוא לפנים מהמדרגות ,דהיינו שהאולם
וְ ֵאילַ ָּמיו לִ ְפנֵ ֶ
יותר פנימי מהמדרגותפב .כי האולם הוא בתוך עזרת נשיםפג.
וצריך לעלות במדרגות לפני שמגיעים לאולםפד.
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עז .רש"י :ואילמיו לפניהם .ואולם השער לפני המעלות ,קודם שיכנס לאולם היה עולה במעלות:
עח .מצודת דוד.
עט .מצודת דוד.
פ .רש"י לעיל פסוק ו'.
פא .צורת הבית לתוספות יום טוב.
פב .עפ"י רש"י .מצודת דוד.
פג .כדלעיל פסוק ז'.
פד .רש"י .מצודת דוד.
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צפון
הר הבית

עזרת נשים
)החצר החיצונה(
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קנט

שערי העזרה כנגדם
פון ְול ָ ַּק ִדים ,וַ ָ ּי ָמד
ש ַער ַל ָּצ ֹ
ימי ,נֶגֶ ד הַ ּ ׁ ַ
ש ַער לֶחָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)כג( ְו ׁ ַ
פה
ש ַער מֵ ָאה ַא ּ ָמה:
ש ַער ֶאל ׁ ַ
ִמ ּ ׁ ַ
לעזרה יש שערים כנגד שערי עזרת נשים.
פו

כעת נשא עיניו אל עזרת ישראל ,וראה
W
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וְ ׁ ַש ַער לֶ ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימי,

X

פה .רש"י :ושער לחצר הפנימי .לעזרת ישראל .נגד השער של חיצונה ,מכוונים :וימד משער התחתון,
עד העליון ,מאה אמה ,הוא רוחב חלל עזרת נשים:
בתשובות רש"י ,במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצויירא ,כתב לו רש"י וז"ל :כתוב
בשאילתו' ,וימד משער אל שער מאה אמה' )יחזקאל מ כג( ,והלא כבר מדד כל רוחב עזרת נשים מזרח
מערב צפון דרום ,כמו שכתוב למעלה )מ יט( וימד רוחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי
הקדים והצפון] .תשובה [:כאן לא דקדק חביבי בשאילתו ,והלא אין כתוב כאן 'הדרום והמערב' אלא
'הקדים והצפון' .וכך היה לאחי לשאול ,והלא כבר מדד הקדים והצפון ,ולמה כשהוא עוסק בשער הצפון
חזר ומדד משער עזרת נשים אל שער עזרת הפנימית מאה אמה .ועוד תמיה חביבי על שכתוב )מ כג(
'ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים' ,וכי לא היה שער לפנימית אלא לצפון ולקדים ,והלא אף
לדרום כתוב לו למטה בעניין 'שער הדרום' )מ כח( .ועוד תמיה ,עומד בשער החיצונה ומונה שערי
הפנימית .על זה אני משיב ראשון ,כי אותה שאל ראשון .אין זה תמיה ,עסוק היה בשערי החיצונה ופירש
את תפארת נוי שלהם ,ואף זו תפארתם ,שהוא שערי הפנימית מכוונים כנגדן ,ואולם שער זה בולט בחצר
כנגד שער אולם זה:
וששאל למה כפל 'וימד' 'וימד' בחלל הצפוני .ומהו ושער לחצר הפנימית לצפון ולקדים ,והלא אף לדרום
כן] .תשובה [:יבין אחי בעניין ,כשהראהו המלאך ,הכניסו בשער הקדים תחילה לתוך חצר החיצונה ,והראה
לו שער הקדים ,ומדד רחב חצר החיצונה לקדים ,מאה אמה לחצר הפנימית ,ומשם סובב לצפון ,והראהו
שער הצפון .וכשבא להראותו את שער הדרום ,לא הוליכו דרך המערב ,שהרי לא כתב רוח מערבית בכל
ביניין החצרות ,אלא החזירו על עקיביו כל רוח הצפון והקדים אל דרך הדרום .לפיכך כשפירש הנביא
מעשה שער הקדים של חיצונה ,והעיד על מדידת חלל רחב החצר ,פירש עמו את רחב הצפון ,והוסיף
תיבה אחת בסוף המקרא וכתב 'הקדים והצפון' )מ יט( ,לפי שמדידת הצפון היתה עם מדידת הקדים מהלך
אחד קודם שהחזירו על עקיביו .וכשחזר ופירש את מעשה הצפון ,חזר והעיד על מדידת רחב חלל צפוני
של חצר החיצונה ,שהיא הייתה שעת מדידתו ,ובמדידה ראשונה לא מדד אלא לקדים .ומה שכתוב במדידה
ראשונה 'הקדים' ,לא שמדד לו רחב צפונית עם רחב הקדים ,אלא הנביא הוזקק להעיד על מידת הקדים,
ולפי שאף רחב חלל הצפון מדד לו באותו דרך עצמו קודם שהחזירו על עקיבו ,כתב הצפון אצל הקדים.
ומכל מקום לא מדדם יחד ,אלא כך היה הסדר ,תחילה מדד שער הקדים ורחבו וגובהו ,ואחר כך רחב
חלל החצר לקדים ,ואחר כך מדות שער הצפון כארכו ורחבו וגובהו ואולמיו ,ואחר כך חלל החצר לצפון.
וזהו שחזר וכתב )מ כג( 'וימד משער אל שער':
פו .מלבי"ם ,ועי"ש.
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מדידה משער לשער

שיש שער לעזרת ישראלפז,
עזרת נשיםפח.

נֶ גֶ ד ַה ׁ ּ ַש ַער,

והוא מכוון מול שער

דהיינו ששער עזרת ישראל ושער עזרת נשים מכוונים זה כנגד
זהפט.
לַ ָ ּצפוֹ ן ,וְ לַ ָּק ִדים ,כך הוא בצד צפון ,וכך הוא גם בצד מזרחצ.

מדידה משער לשער
וַ ָ ּי ָמד ִמ ׁ ּ ַש ַער ֶאל ׁ ַש ַער ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ,מדד משער עזרת נשים עד שער
עזרת ישראל ,הרוחב הוא מאה אמהצא.
דהיינו שרוחב חלל עזרת נשים ,משער אל שער ,הוא מאה
אמהצב.
בתחילה מדד מקיר לקיר ,ועכשיו מדד משער לשער.
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פז .רש"י .רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל' ,כדי להבדילו מ'עזרת נשים' .אבל כוונתו
לכל העזרה ,הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח.
פח .רש"י .אברבנאל .מלבי"ם .מצודת דוד.
פט .רש"י .אברבנאל .מלבי"ם .מצודת דוד.
צ .מצודת דוד.
צא .רש"י .מצודת דוד.
צב .רש"י .מצודת דוד .ראה בתשובות רש"י וכן ראה במלבי"ם מדוע נכפל המדידה ב' פעמים
)לעיל בפסוק י"ט וכאן בפסוק כ"ג(.
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 Qבין שערי עזרת נשים לשערי העזרה  -מאה אמה R

החצר החיצונה
)עזרת נשים(

קסב

בית הבאר
המקדש

שער עזרת נשים בדרום

החיים
השלישי

שער עזרת נשים בדרום
רוםּ ,ו ָמ ַדד
ש ַער ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּד ֹ
רוםְ ,ו ִה ּנֵה ׁ ַ
)כד( וַ י ֹּולִ כֵ נִ י ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּד ֹ
צג
ַמיו ּ ַכ ִּמ ּד ֹות הָ ֵא ּלֶה:
כתיב( ֵאילָיו )ואילמו כתיב( ְו ֵאיל ּ ָ

)אילו

וַ יּוֹ לִ כֵ נִ י דֶּ ֶר ְך ַהדָּ רוֹ ם ,עכשיו הלך בתוך עזרת נשים אל צד דרום,
וְ ִה ֵּנה ׁ ַש ַער דֶּ ֶר ְך ַהדָּ רוֹ ם ,וראה שיש שער גם בצד דרוםצד.

ּו ָמ ַדד ֵאילָ יו ,ומדד את האילים ,וְ ֵאילַ ּ ָמיו ,ואת האולם,
ָה ֵא ֶּלה ,וראה שזה באותה המידה של השערים הקודמיםצה.

ַּכ ִּמדּ וֹת

ַמיו סָ ִביב סָ ִביבְּ ,כהַ חֲלּ ֹֹנות
לו )ולאילמו כתיב( ּולְ ֵאיל ּ ָ
)כה( ְוחַ לּ ֹונִ ים ֹ
צו
הָ ֵא ּלֶה ,ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה א ֶֹר ְךְ ,ורֹחַ ב חָ מֵ ׁש ְו ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמה:
וְ ַחלּ וֹ נִ ים לוֹ  ,יש חלונות לכל תא ותא מתאי השערצז,
ָסבִ יב ָסבִ יב ,וכן החלונות שבכתלי האולם סביב סביב,
ָה ֵא ֶּלה ,כל החלונות האלו הם כמו החלונות שיש בתאים
ובאולמות של השערים הקודמיםצח .דהיינו שהחלונות הם

ּולְ ֵאילַ ָּמיו
ְּכ ַה ֲחלּ ֹנוֹת
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צג .רש"י :ויוליכני דרך הדרום .לחצר החיצונה:
צד .מלבי"ם.
צה .עפ"י מצודת דוד.
צו .רש"י :כהחלונות האלה .דרש רבי תנחומא ,ה"י זו יתירה לשון 'כהה'' ,חלונות כהות' ,רחבות מבחוץ
וקצרות מבפנים ,לומר לא לאורה אני צריך ,שכל חלונות העשויות להכניס אורה קצרות מבחוץ ומרחיבות
מבפנים:
צז .מצודת דוד .לכאורה אפשר לפרש לפי רש"י שפירוש 'וְ חַ לּ וֹ נִ ים לוֹ ' היינו חלונות השער,
דהיינו החלונות שבבכתלים בצידי פתח התאים ,שפונים לצד השער ,ועליהם ראוי יותר הלשון
'חלונים לו' דהיינו חלונות השער ממש ,מפני שחלונות אלו פתוחים מחלל השער אל התאים.
אבל המצודת דוד פירש חלונות כל תא ותא שליד השער .ונראה שפירש תיבת 'לו' על תא.
ונראה שפירש כך מפני שהתאים הם כחלק מהשער.
צח .מצודת דוד.
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' ְ ׁשקֻ ִפים אֲטֻ ִמים'צט ,שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים ,דהיינו
קצרים בצד הפנימי ורחבים בצד החיצוניק.
'כהַ חֲלּ ֹנוֹ ת' אות ה"א יתירה .והוא
ְּכ ַה ֲחלּ ֹנוֹ ת ָה ֵא ֶּלה :יש בתיבת ְּ
מלשון 'כהה חלונות' .שהחלונות כהות .דהיינו קצרות מבפנים
ורחבות מבחוץ .שחלונות רגילות העשויות להכניס אור ,רחבות
מבפנים וקצרות מבחוץ .אבל חלונות בית המקדש הם קצרים
בצד הפנימי ,ורחבים בצד החיצוני .כדי לומר לא לאורה אני
צריך ,אלא מבית המקדש יוצא האור לעולםקא.
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צט .כמו במלכים א' ו' ד'.
ק .רש"י.
שלֹא
קא .במדרש רבה )במדבר טו ז(ֶ :אל מוּל ּ ְפנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה י ִָאיר ּו ִׁש ְבעַ ת הַ ּנֵרוֹ ת )במדבר ח ב(ֶ ׁ ,
שהוּא צָ ִר ְ
יך אוֹ ָרהְ ,ר ֵאה מַ ה ְּכ ִתיב ּ ַבחַ לּ וֹ נוֹ ת ,וְ חַ לּ וֹ נוֹ ת אֲ טֻ מוֹ ת ֶאל הַ ּ ָת ִאים
י ְַטעֶ ה אוֹ ְת ָך יִ ְצ ְר ָך לוֹ מַ ר ׁ ֶ
וְ ֶאל ֵאלֵ יהֵ מָ ה לִ ְפנִ ימָ ה וגו' וְ כֵ ן לָ ֵאלַ ּמוֹ ת וגו' ְּכהַ חַ לּ וֹ נוֹ ת הָ ֵא ּ ֶלהַ ּ .כחַ לּ וֹ נוֹ ת ֵאין ְּכ ִתיב ּ ָכאןֶ ,א ּ ָלא
יאין אוֹ ָרה לַ חוּץ.
ש ִ ּי ְהי ּו מוֹ ִצ ִ
ש ִ ּי ְהי ּו ְרחָ בוֹ ת ִמ ּ ַבחוּץ וְ צָ רוֹ ת ִמ ִּב ְפנִ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ְּכהַ חַ לּ וֹ נוֹ תֶ ׁ ,
ש ְּמ ׁשוֹ ְט ִטים ְּבכָ ל הָ ָא ֶרץָ ּ ,כ ְך
במדרש תנחומא )בהעלותך ה(ִׁ :ש ְבעַ ת הַ ּנֵרוֹ ת ְּכ ֶנגֶד ִׁש ְבעָ ה ּכֹכָ ִבים ׁ ֶ
שלּ ֹא ִּת ְהי ּו ְמבַ זִּין עָ לֶ יהָ  .לְ כָ ְך נֶאֱ מַ רֶ :אל מוּל ּ ְפנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה י ִָאיר ּו ִׁש ְבעַ ת הַ ּ ֵנרוֹ ת,
יבין הֵ ם לְ פָ נַיֶ ׁ ,
ח ֲִב ִ
שהוּא צָ ִר ְ
יך אוֹ ָר ּה .מַ ה ְּכ ִתיב ּ ַבחַ לּ וֹ נוֹ ת ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ חַ לּ וֹ נוֹ ת
ש ּ ָמא י ְַטעֶ ה אוֹ ְת ָך יִ ְצ ְר ָך לוֹ מַ רֶ ׁ ,
ֶׁ
שעַ ר וְ גוֹ 'ַ ּ .כחַ לּ וֹ נוֹ ת ֵאין ְּכ ִתיב ּ ָכאןֶ ,א ּ ָלא ְּכהַ חַ לּ וֹ נוֹ ת,
אֲ טֻ מוֹ ת ֶאל הַ ּ ָת ִאים וְ ֶאל ֵאלֵ יהֵ ּ ָמה לִ ְפנִ ימָ ה לַ ּ ׁ ַ
יאים אוֹ ָר ּה לַ חוּץ.
ש ְ ּיה ּו מוֹ ִצ ִ
שהָ י ּו ְרחָ בוֹ ת ִמ ּ ַבחוּץ וְ צָ רוֹ ת ִמ ִּב ְפנִ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ֶׁ
בפסיקתא דרב כהנא )כא ה( :תני רבי חייא ,מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב"ה בית המקדש
בנוי ,וחרב ,ובנוי' .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ' )בראשית א א( בנוי' ,והארץ
היתה תהו ובהו' )שם ב( הרי חרב' ,ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור' )שם ג( הרי בנוי ומשוכלל
לעתיד לבא] .אמר[ רבי שמואל בר נחמן ,לפי שבעולם הזה מהלכין לאור החמה ביום ולאור
הלבנה בלילה ,אבל לעתיד לבוא אינן עומדין להלוך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה
בלילה ,ומה טעמא' ,לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך' )ישעיה ס יט(,
לאור מי מהלכין ,לאורו של הקב"ה ,הדא הוא דכתיב 'והיה לך ה' לאור עולם וגו'' )שם יט( .א"ר
חנינה ,חלונות היו בבית המקדש ומהם היתה אורה יוצאת לעולם ,ומה טעמא 'ויעש לבית חלוני
שקופים אטומים' )מלכים א' ו ד( שקופות היו אטומות היו ,מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ
כדי להוציא אורה לעולם .אמר רבי לוי ,בנוהג שבעולם אדם בונה לו טרקלין ועושה לו
חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות מבפנים ,כדי להכניס אורה לתוכה ,אבל חלונות בית
המקדש לא היו כן ,אלא מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם .רבי
ברכיה בשם רבי בצלה כתיב 'וחלונות לו ולאילמיו' ,כחלונות אין כתיב כן אלא 'כהחלונות',
חלונות כהות היו ,אטומות היו ,מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ ,כדי להוציא אורה

קסד

בית הבאר
המקדש

שער עזרת נשים בדרום

החיים
השלישי

 Qצורת החלונות כעין זה R

חוץ

פנים

W

מהרה יבנה

X

לעולם .רבי שמעון בן יוצדק שלח שאל את רבי שמואל בר נחמן ,אמר ליה לפי ששמעתי
שאתה בעל הגדה מאיכן היתה אורה יוצא לעולם ,אמר ליה נתעטף הקב"ה באיצטלית לבנה
והיה כל העולם כולו מבהיק מזיו הדרו ,אמרה ליה בלחישה ,אמר ליה מקרא מלא הוא 'עוטה
אור כשלמה נוטה שמים כיריעה' )תהלים קד ב( ואת אומרה לי בלחישה ,אמר ליה כשם שאמרו
לי בלחישה כך אמרתי לך בלחישה ,ואילולי שדרשה רבי יצחק ברבים לא היה איפשר
לאומרה ,קמיי כן מה הוון אמרין ,רבי ברכיה אמר ממקום בית המקדש היתה אורה יוצא לעולם,
ומה טעמא 'והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה
מכבודו' )יחזקאל מג ב( ,ואין כבודו אלא בית המקדש דכתיב 'כסא כבוד מרום מראשון מקום
מקדשינו' )ירמיה יז יב(.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק כה

ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה א ֶֹר ְך,
וְ ר ַֹחב ָח ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ָּב ַא ּ ָמה ,הרוחב

החיים
היכל

קסה

גובה השער חמישים אמהקב.
ִמ ַּגג הַ ָּתא לְ גַ גּוֹ

קג

הוא עשרים

וחמש אמהקד.
והחשבון כך :חלל השער ,עשר אמה .כותל התא מצד ימין,
חמש אמה .כותל התא מצד שמאל ,חמש אמה .שני אמות וחצי
רווח בין השער לתאים ,משני הצדדים ,הרי חמש אמה .סך הכל
עשרים וחמש אמהקה.

W

מהרה יבנה

X

קב .רש"י לעיל .באברבנאל )לעיל פסוק טו( וז"ל :ומסייע לפירוש הרב ]רש"י[ שמצינו בספר
מלכים )מלכים א' ז טו( בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי הימים ב' ג
טו( כתב במקומה אורך .וכו' .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית ,שהטעם שגובה השער נקרא אורך ,הוא מפני
שבתחילה מדד את גובה השער ע"י פתיל ,ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה
קנים ארכו .על כן יש בו לשון 'אורך'.
קג .כדלעיל פסוק י"ג.
קד .רש"י לעיל פסוק כ"א.
קה .רש"י לעיל פסוק י"ג.

חלל פתח השער

בין התאים

' Qמגג התא לגגו'  -רוחב עשרים וחמש אמה R

)גם כאן יש גג ,וזה חלק מהשער(

קסו

בית הבאר
המקדש

שער עזרת נשים בדרום

החיים
השלישי

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק כו

החיים
היכל

קסז

המשך שער עזר"נ בדרום
ַמיו
ֹלו ָתיו) ,ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
לות ִׁש ְב ָעה )עלותו כתיב( ע ֹ
)כו( ּו ַמ ֲע ֹ
לו ֶאחָ ד ִמ ּפ ֹו ְו ֶאחָ ד ִמ ּפ ֹו ֶאל )אילו כתיב(
לִ ְפנֵיהֶ םְ ,ו ִתמ ִֹרים ֹ
קו
ֵאילָיו:
עֹלוֹ ָתיו :כמו מעלותיוקז.
ּו ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ִשבְ ָעה עֹלוֹ ָתיו ,המדרגות לעלות בהם אל השער הזה ,הם
יהם ,האולם הוא לפנים מהמדרגות,
שבעה מדרגותקח .וְ ֵאלַ ָּמיו לִ ְפנֵ ֶ
דהיינו שהאולם יותר פנימי מהמדרגותקט .כי האולם הוא בתוך
עזרת נשיםקי .וצריך לעלות במדרגות לפני שמגיעים לאולםקיא.

וְ ִתמ ִֹרים לוֹ  ,יש כותרות בצורת דקל תמרֶ ,א ָחד ִמ ּפוֹ וְ ֶא ָחד ִמ ּפוֹ,
אחד בצד ימין של הפתח ,ואחד בצד שמאל של הפתחֶ ,אל
ֵאילָ יו ,צורות הדקלים האלו ,הם על האיליםקיב.
דהיינו שבשני צידי הפתח יש 'אילים'קיג ,ועל כל איל יש בראשו
כותרת בצורת דקלקיד.

W

מהרה יבנה

X

קו .רש"י :אל איליו .על ראש האיל היה דקל מצוייר:
קז .רש"י .במלבי"ם וז"ל :מספר שבעה בלשון זכר קאי על שם עולותיו ,ר"ל לשבעה עלותיו היו
מעלות ,שכל אמה שעלו בגובה היה שם מעלה שרחבה חצי אמה.
קח .מצודת דוד.
קט .עפ"י רש"י לעיל פסוק כ"ב .מצודת דוד.
קי .כדלעיל פסוק ז'.
קיא .רש"י לעיל פסוק כ"ב .מצודת דוד לעיל פסוק כ"ב.
קיב .עפ"י רש"י ומצודת דוד.
קיג .ה'איל' הוא עמוד עגול מאבן גזית )רש"י לעיל(.
קיד .עפ"י רש"י ומצודת דוד.

קסח

בית הבאר
המקדש

המשך שער עזר"נ בדרום

החיים
השלישי

 Qמקום השער הדרומי של עזרת נשים R

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק כו

החיים
היכל

קסט

 Qהשער הדרומי של עזרת נשים R

דרום
עזרת נשים
)החצר החיצונה(

הר הבית

קע

בית הבאר
המקדש

המשך שער עזר"נ בדרום

החיים
השלישי

 Qהעמוד עם כותרת בצורת דקל R

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק כז

החיים
היכל

קעא

מדידה בדרום משער לשער
ש ַער
ש ַער ֶאל הַ ּ ׁ ַ
רום ,וַ ָ ּי ָמד ִמ ּ ׁ ַ
ימי ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּד ֹ
ש ַער לֶחָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)כז( ְו ׁ ַ
רום ,מֵ ָאה ַא ּמ ֹות:
ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּד ֹ

וְ ׁ ַש ַער לֶ ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימי דֶּ ֶר ְך ַהדָּ רוֹ ם,

קטו

יש שער לעזרת ישראל

בצד

דרום.
וַ ָ ּי ָמד ִמ ׁ ּ ַש ַער ֶאל ַה ׁ ּ ַש ַער דֶּ ֶר ְך ַהדָּ רוֹ ם ,ומדד את החלל משער עזרת
נשים לשער עזרת ישראל ,בצד דרוםֵ ,מ ָאה ַא ּמוֹ ת .החלל הוא
מאה אמה ,גם בצד דרוםקטז.

W

מהרה יבנה

X

קטו .רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל' ,כדי להבדילו מ'עזרת נשים' .אבל הכוונה לכל
העזרה ,הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח.
קטז .מצודת דוד.

קעב

בית הבאר
המקדש

מדידה בדרום משער לשער

החיים
השלישי

 Qמדידת רוחב עזרת נשים בדרום  -מאה אמה R

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק כז

החיים
היכל

קעג

עזרת נשים ,נקרא בשם 'החצר החיצונה'קיז.
הטעם שנקרא 'החצר החיצונה' ,מפני שהוא לפני העזרהקיח.
הטעם שנקרא 'עזרת נשים' ,מפני ששם עדיין מותר לנשים
להיכנס ,אבל לעזרה אסור לנשים להיכנס .ורק לצורך תנופה
ושחיטה מותר להן להיכנס לעזרהקיט.
העזרה ,נקרא בשם 'החצר הפנימית'קכ.
הטעם שנקרא 'החצר הפנימית' ,מפני שהוא יותר פנימי
מעזרת נשים' .העזרה' הוא הרווח שבתוך החומה הפנימית.
בעזרה יש את 'עזרת ישראל'' ,עזרת כהנים' ,המזבח באמצע
העזרה ,בין האולם והמזבח' .העזרה' הוא 'מחנה שכינה'קכא.
והוא כנגד 'חצר אוהל מועד' שהיה במשכןקכב .וטמא הנכנס
לשם חייב כרתקכג' .הָ ֲעז ָָרה' ,נקרא כן מלשון ֶעזְ ָרה ,שמשם באה
עזרה לעולם ,כמו שכתובקכד 'יִ ְ ׁשלַח ֶעזְ ְר ָך ִמ ּק ֶֹד ׁש ,ו ִּמ ִ ּציּוֹ ן
יִ ְס ָע ֶד ּ ָך'קכה.
W

מהרה יבנה

X

קיז .רש"י.
קיח .רש"י לעיל פסוק ו' .עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה' .כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר
הפנימית'.
קיט .עזרת כהנים במדות ,ועי"ש .ונראה שכך יהיה גם בבית המקדש השלישי.
קכ .רש"י .ובכמה מקומות כתב רש"י 'עזרת ישראל' ,אך כוונתו לכל העזרה ,שכוללת את עזרת
ישראל ,ועזרת כהנים ,והמזבח ,ובין האולם ולמזבח.
קכא .רא"ש .רמב"ם הלכות בית הבחירה ז' י"א.
ירושלים הוא מחנה ישראל .הר הבית הוא מחנה לויה .העזרה הוא מחנה שכינה )רמב"ם שם(.
קכב .רמב"ם הלכות בית הבחירה א' ה'.
קכג .רא"ש.
קדושת מקום בית המקדש הוא קדושה לעולם .ולכן טמא הנכנס לעזרה ,אפילו בזמן הזה ,חייב
כרת )רמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ט"ז ,ז' י"ח(.
קכד .תהילים כ' ג'.
קכה .תוספות יום טוב מדות ב' ו' ,בשם ירושלמי פרק תפילת השחר.

קעד

בית הבאר
המקדש

מדידה בדרום משער לשער

החיים
השלישי

 Qהעזרה  -החצר הפנימי R

באר
ה
מראה

החיים
היכל

יחזקאל פרק מ פסוק כח

קעה

החצר הפנימי העזרה
רום ,וַ ָ ּי ָמד ֶאת
ש ַער הַ ָ ּד ֹ
ימי ְּב ׁ ַ
יאנִ י ֶאל חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)כח( וַ יְ ִב ֵ
קכו
רוםַ ּ ,כ ִּמ ּד ֹות הָ ֵא ּלֶה:
ש ַער הַ ָ ּד ֹ
הַ ּ ׁ ַ

וַ יְ בִ ֵיאנִ י ֶאל ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימיְּ ,ב ׁ ַש ַער ַהדָּ רוֹ ם,

נכנס אל תוך עזרת

ישראל ,דרך השער שבצד דרוםקכז.

שער העזרה בדרום
וַ ָ ּי ָמד ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַער ַהדָּ רוֹ ם ,ומדד את השער הדרומי של עזרת
ישראלקכח ,שהוא ַּכ ּ ִמדּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה .ששער עזרת ישראל הוא
באותם מידות של השערים הקודמים שמדדקכט.

ַמיו
)כט( )ותאו כתיב( ְו ָת ָאיו) ,ואילו כתיב( ְו ֵאילָיו) ,ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
ַמיו סָ ִביב סָ ִביב,
לו )ולאלמו כתיב( ּולְ ֵאל ּ ָ
נות ֹ
ּ ַכ ִּמ ּד ֹות הָ ֵא ּלֶהְ ,וחַ לּ ֹו ֹ
ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה א ֶֹר ְךְ ,ורֹחַ ב ֶע ְ ׂש ִרים ְוחָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות:
גם לשער העזרהקל יש תאים ואולם ואילים ,והכל באותם
המידות של שערי עזרת נשיםקלא.
W

מהרה יבנה

X

קכו .רש"י :וימד את השער הדרום .של חצר הפנימי:
קכז .מלבי"ם.
קכח .רש"י.
קכט .מצודת דוד.
קל .רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל' ,כדי להבדילו מ'עזרת נשים' .אבל הכוונה לכל
העזרה ,הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח.

קעו

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

שער העזרה בדרום

וְ ָת ָאיו ,והתאים שליד השער ,וְ ֵאילָ יו ,והאילים ,וְ ֵאלַ ּ ָמיו ,והאולם,
ַּכ ּ ִמדּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה ,הכל הוא באותה המידה של השערים הקודמיםקלב.
וְ ַחלּ וֹ נוֹ ת לוֹ  ,יש חלונות לכל תא ותא מתאי השערקלג,
ָסבִ יב ָסבִ יב ,וכן יש חלונות לכתלי האולם סביב סביבקלד.

ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה א ֶֹר ְך,
וְ ר ַֹחב ֶעשְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת,

ּולְ ֵאלַ ָּמיו

גובה השער חמישים אמהקלה.
הרוחב ִמ ַּגג הַ ָּתא לְ גַ גּוֹ

קלו

הוא עשרים

וחמש אמהקלז.
והחשבון כך :חלל השער ,עשר אמה .כותל התא מצד ימין,
חמש אמה .כותל התא מצד שמאל ,חמש אמה .שני אמות וחצי
רווח בין השער לתאים ,משני הצדדים ,הרי חמש אמה .סך הכל
עשרים וחמש אמהקלח.
W

מהרה יבנה

X

קלא .מצודת דוד.
קלב .מצודת דוד.
קלג .מצודת דוד .לכאורה אפשר לפרש לפי רש"י שפירוש 'וְ חַ לּ וֹ נִ ים לוֹ ' היינו חלונות השער,
דהיינו החלונות שבבכתלים בצידי פתח התאים ,שפונים לצד השער ,ועליהם ראוי יותר הלשון
'חלונים לו' דהיינו חלונות השער ממש ,מפני שחלונות אלו פתוחים מחלל השער אל התאים.
אבל המצודת דוד פירש חלונות כל תא ותא שליד השער .ונראה שפירש תיבת 'לו' על תא.
ונראה שפירש כך מפני שהתאים הם כחלק מהשער.
קלד .מצודת דוד.
קלה .רש"י לעיל .באברבנאל )לעיל פסוק טו( וז"ל :ומסייע לפירוש הרב ]רש"י[ שמצינו בספר
מלכים )מלכים א' ז טו( בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי הימים ב' ג
טו( כתב במקומה אורך .וכו' .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית ,שהטעם שגובה השער נקרא אורך ,הוא מפני
שבתחילה מדד את גובה השער ע"י פתיל ,ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה
קנים ארכו .על כן יש בו לשון 'אורך'.
קלו .כדלעיל פסוק י"ג.
קלז .רש"י לעיל פסוק כ"א.
קלח .רש"י לעיל פסוק י"ג.
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חומת החצר הפנימית ,בעובי שש אמהקלט.

בעזרה האולם ותאים מבחוץ
בשערי עזרת נשים ,האולם מבפנים ,והתאים הם מבחוץ.
אבל בשערי העזרה ,האולם מבחוץ ,וגם התאים הם מבחוץ.
בליטת האולם כלפי חוץ ,מתחיל אחרי התאיםקמ.
דהיינו שמחוץ לשער יש את התאים ,שלשה מימין ושלשה
משמאל השער ,יוצאים לחוץ אחד עשרה אמהקמא .והאולם
אחריהם באמצע ,בולט עוד עשר אמה לחוץ .נמצא שבין
האולם לפתח יש אחד עשרה אמהקמב.

W

מהרה יבנה

X

קלט .רש"י לקמן מ"ב ד' .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן יח( .משכני עליון לרמח"ל )ב ג(.
קמ .בעזרה גם התאים הם בחוץ .כך כתוב ברש"י בנוסח השני )להלן פסוק ל( .וכן נקטו התוספות
יום טוב בספרו צורת הבית )סימן כ( ,והרמח"ל בספרו משכני עליון )ב ב(.
קמא .רוחב התא שש אמה ,ורוחב כתלו חמש אמה .סה"כ אחד עשרה אמה.
קמב .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן כ( .משכני עליון לרמח"ל )ב ב( .כתב בצורת הבית
)סימן כ( וז"ל :ובאחת נשתנו בניני שערי הפנימית משערי החיצונה ,והוא באולמות שלהם,
שבחיצונה האולמות לפנים מן השער ,ובפנימית בולטין מחוץ לשער אל חצר החיצונה ,כדי
שיהיו האולמות מכוונות זה כנגד זה ,שהוא דרך נוי ,וזהו שאמר 'ואילמו אל חצר החיצונה'.
ונאמר שהיו בנויין חוץ מתאי השער ולא בין התאים ,שאילו היו בין התאים לא היו נראין לחוץ,
שכל משך בליטת האולם רק י' ,והתא ו' ,וכתלו שלחוץ ה' ,הרי בליטת התא עם כותלו אמה
יתירה מהאולם ,ועוד כל החלל המפסיק בין כותל תא לשכנגדו הוא י"ג אמות ,ועובי כל כותל
אולם ו' .ולכן נראה שהאולם בפנימית חוץ מן התאים ,וכותל האולם בנוי בקצה התא כנגד
כותלה .ויוצא אמה יתירה ,שכותל אולם הוא ו' ,והרי הוא משוך מחלל השער אמה ומחצה מכאן
וכן מכאן ,שיהיה אם כן אורך האולם י"ג אמות כאותו של החיצונה .והנה האולמות בכיוון זה
מול זה ,והוא נוי ביותר .ע"כ.

קעח

המקדש בעזרה האולם ותאים מבחוץ החיים
בית הבאר
השלישי

 Qבשער העזרה  -האולם והתאים מבחוץ R

חלל העזרה

חלל עזרת נשים
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 Qבעזרה 'מגג התא לגגו'  -רוחב עשרים וחמש אמה R

קפ

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

האולמות בעזרה

האולמות בעזרה
)ל( ְו ֵאל ַּמ ֹות סָ ִביב סָ ִביב ,א ֶֹר ְך חָ מֵ ׁש ְו ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמהְ ,ורֹחַ ב
קמג
חָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות:
פסוק זה מדבר על אולמות אחרים ,שיש בתוך העזרה:

ָסבִ יב ָסבִ יב,

וְ ֵאלַ ּמוֹ ת ,בתוך עובי כותל העזרה ,יש אולמותקמד.
האולמות הם סביב סביב בשלשת הצדדים ,דרום מזרח וצפון,
בתוך עובי כתלי העזרהקמה.
א ֶֹר ְך ָח ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ,אורך כל אולם עשרים וחמש אמה.
וְ ר ַֹחב ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ,ורוחב כל אולם חמש אמות.
מכיוון שעובי החומה הוא שש אמהקמו ,ובתוכו האולם שרוחב
חללו חמש אמה ,נמצא שנשאר עובי כותל האולם חצי אמה
מכל צד.
בכל צד יש שני אולמות ,אולם אחד מימין השער ואולם אחד
משמאל השערקמז .אולמות אלו הם בכל שלשת חומות
העזרהקמח .נמצא שיש ששה אולמותקמט.
W

מהרה יבנה

X

קמג .רש"י :ואילמות סביב סביב .הכותל היה עשוי אולמים אולמים נכנסין בעוביו .נוסח א' ברש"י:
ואולמות הללו היו מבפנים למעלה מן התאים ,כי התאים היו מבפנים בחצר הפנימי ,שהרי אולם השער
היה בולט אל החצר החיצונה כמו שאמור בעיניין ,ואי איפשר שיהו התאים והאולם פונים למקום אחד,
להיות פתחי התאים נפתחים לתוך האולם שהרי השוה לה כל מדות עיניין השערים החיצונים והפנימיים
ולא חלק ביניהם אלא בליטת האולמות :נוסח ב' ברש"י :ואילמות הללו היו מבפנים ,כי התאים היו
מבחוץ ,וששה תאים וכתליהם וט"ו אמות של רחב השער עולים לשמונים ואחת אמה ]צ"ל :לתשעים ואחת
אמה[ ,וכל החצר הפנימי אינו אלא מאה על מאה ,כמו שמפורש בעניין:
קמד .רש"י.
קמה .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן כא(.
קמו .רש"י לקמן מ"ב ד' .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן יח( .משכני עליון לרמח"ל )ב ג(.
קמז .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן כא(.
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 Qהאולמות שבתוך העזרה R

האולמות

W
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קמח .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן כא(.
ש ׁש לְ ׁ ָשכוֹ ת הָ י ּו בָ ֲעז ָָרה .ע"כ .וגם בבית שלישי יש שש
קמט .כעין זה כתוב במשנה )מדות ה ג(ֵ ׁ :
אולמות בתוך העזרה ,שהם כעין לשכות.

קפב
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המקדש

האולמות בעזרה

החיים
השלישי

 Qמידת האולמות בתוך עובי חומת העזרה R
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המשך שער העזרה בדרום
צונָ הְ ,ו ִתמ ִֹרים ֶאל )אילו כתיב( ֵאילָיו,
ַמו ֶאל חָ צֵ ר הַ ִח ֹ
)לא( ְו ֵאל ּ ָ
קנ
מונֶה )מעלו כתיב( ַמ ֲעלָיו:
לות ְׁש ֹ
ּו ַמ ֲע ֹ
בפסוק זה ,חוזר הנביא לדבר בענין השער ואולם השער:
וְ ֵאלַ ּ ָמוֶ ,אל ָחצֵ ר ַה ִחצוֹ נָ ה ,האולם של שער החצר הפנימית ,בולט
לחוץ אל תוך עזרת נשים .ואינו בולט כלפי פניםקנא.
האולם של שער העזרה בולט כלפי חוץ .האולם של שער עזרת
נשים בולט כלפי פנים .וזה כך כדי שיהיה אולם כנגד אולם
לנויקנב.
וְ ִתמ ִֹרים ֶאל ֵאילָ יו ,יש כותרות בצורת דקל תמר ,על האילים
שבשני צידי הפתחקנג.
ּו ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ַמ ֲעלָ יו .יש שמונה מדרגות לעלות אל שער החצר
הפנימיתקנד.
או ֵמר,
יעזֶר ּ ֶבן יַ עֲ קֹב ֹ
על השער הזה כתוב במשנהקנהַ :ר ִּבי אֱ לִ ֶ
ידין לִ ְה ֹיות ֹיו ְצ ִאין ִמ ּ ַת ַחת ִמ ְפ ּ ַתן
ּבו ַה ּ ַמיִ ם ְמ ַפ ִּכים ,וַ עֲ ִת ִ
ו ֹ
W

מהרה יבנה
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קנ .רש"י :ואילמיו אל חצר החיצונה .אולמו של שער הפנימי לא היה לצד פנים כמו שהיה אולמו של
שער החיצונה ,אלא היה בולט לחוץ:
קנא .רש"י.
קנב .רש"י לעיל פסוק ט' .מלבי"ם לעיל פסוק ט'.
קנג .מצודת דוד .לפי שיטת רש"י נראה פירוש הפסוק שהתימורים הם על כל האילים ,דהיינו גם
על האילים שבצידי אולם השער ,וגם על מזוזות התאים.
קנד .בבית המקדש השלישי יהיה שמונה מדרגות לעלות מעזרת נשים לעזרה .אבל בבית
המקדש השני היה חמש עשרה מדרגות ,וכן מדרגות אלו היו עגולות ,ככתוב במשנה )מדות ב ה(:
שעֲלֵ יהֶ ן
ש ּ ַב ְּת ִה ִּליםֶ ׁ ,
ש ֵרה מַ עֲלוֹ ת ׁ ֶ
חמֵ ׁש עֶ ְ ׂ
ש ָר ֵאלְּ ,כ ֶנגֶד ֲ
ש ֵרה מַ עֲלוֹ ת עוֹ לוֹ ת ִמ ּתוֹ כָ ּה לְ עֶ ז ְַרת יִ ְ ׂ
ַוחֲמֵ ׁש עֶ ְ ׂ
הַ לְ וִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ּ ַב ּ ִׁשיר .לֹא הָ י ּו ְטרוּטוֹ תֶ ,א ּ ָלא מֻ ָּקפוֹ ת ּ ַכח ֲִצי ֹג ֶרן ֲעג ּ ָֻלה.
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בית הבאר
המקדש

המשך שער העזרה בדרום

החיים
השלישי

ַה ּ ָביִ ת .לעתיד לבוא יצא מעין מקודש הקדשים ,ויתחיל דק
כקרני חגבים ,ויתרחב ויצא דרך שער העזרה שבצד דרום סמוך
למזבחקנו .ובשער זה יהיה ברוחב פי פך קטן ,ואחר כך יצא
לחוץ ויתרחב עוד ועודקנז.
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קנה .מדות ב' ו'.
קנו .רש"י יחזקאל מ"ז א'.
בבית המקדש השני נקרא השער בשם 'שער המים' .ואולי יקרא בשם זה גם בבית המקדש
השלישי.
קנז .יחזקאל פרק מ"ז .יומא דף ע"ח .שקלים דף י"ז .עזרת כהנים.
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 Qמקום שער העזרה הדרומי R

קפה

קפו

בית הבאר
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המשך שער העזרה בדרום

החיים
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 Qשער העזרה בצד דרום R

דרום ;
חלל העזרה

חלל עזרת נשים
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שער העזרה במזרח
ש ַער
ימי ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדים ,וַ ָ ּי ָמד ֶאת הַ ּ ׁ ַ
יאנִ י ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)לב( וַ יְ ִב ֵ
ּ ַכ ִּמ ּד ֹות הָ ֵא ּלֶה:
מכיוון שכבר יצא מהעזרה כדי למדוד את התאים והאולם
שמחוץ לעזרה ,על כן מכניסו כעת בחזרה לעזרה דרך השער
שבצד מזרחקנח:
ימי ,דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים ,כעת המלאך הכניס את
וַ יְ בִ ֵיאנִ י ֶאל ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִ
יחזקאל הנביא אל העזרה דרך השער שבצד מזרחקנט .וַ ָ ּי ָמד ֶאת
ַה ׁ ּ ַש ַער ,ומדד את שער העזרה המזרחיַּ ,כ ּ ִמדּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה ,שהוא
באותם המידות של השערים הקודמיםקס.

ַמיו
)לג( )ותאו כתיב( ְו ָת ָאיו )ואלו כתיב( ְו ֵאלָיו )ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
ַמיו סָ ִביב סָ ִביב,
לו )ולאלמו כתיב( ּולְ ֵאל ּ ָ
נות ֹ
ּ ַכ ִּמ ּד ֹות הָ ֵא ּלֶהְ ,וחַ לּ ֹו ֹ
א ֶֹר ְך ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמהְ ,ורֹחַ ב חָ מֵ ׁש ְו ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמה:
וְ ָת ָאיו ,ליד השער יש תאים ,שלשה תאים מימין השער ,ושלשה
קסב
תאים משמאל השער ,וְ ֵאלָ יו ,והאיליםקסא ,וְ ֵאלַ ּ ָמיו ,והאולם
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קנח .מלבי"ם.
קנט .מלבי"ם.
קס .מצודת דוד.
קסא .נראה דלשיטת רש"י הכוונה גם לאילים שהם עמודים עגולים בראש האולם ,וגם לאילים
שהם צדדי פתחי התאים.
קסב .המצודת דוד )לעיל( פירש 'ואלמיו' היינו כתלי האולם .ונראה שבא בזה לתרץ מדוע כתוב
בלשון רבים ,ולא בלשון יחיד ,שהרי יש בכל שער רק אולם אחד .אלא שהכוונה שני כתלי
האולם ,ובזה ראוי לשון רבים.

קפח

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

שער העזרה במזרח

ַּכ ִּמדּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה,

שבולט לחוץ אל תוך עזרת נשים,
באותם המידות של השערים הקודמים .

הכל הוא

קסג

וְ ַחלּ וֹ נוֹ ת לוֹ ,
ָסבִ יב ָסבִ יב,
א ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה ,גובה השער חמישים אמהקסו.
קסז
וְ ר ַֹחב ָח ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה .הרוחב ִמ ַּגג הַ ָּתא לְ גַ ּגוֹ

השערקסדּ ,ולְ ֵאלַ ָּמיו

יש חלונות לכל תא ותא מתאי
וכן יש חלונות לכתלי האולם סביב סביבקסה.

הוא עשרים

וחמש אמהקסח.
והחשבון כך :חלל השער ,עשר אמה .כותל התא מצד ימין,
חמש אמה .כותל התא מצד שמאל ,חמש אמה .שני אמות וחצי
רווח בין השער לתאים ,משני הצדדים ,הרי חמש אמה .סך הכל
עשרים וחמש אמהקסט.

W

מהרה יבנה

X

קסג .מצודת דוד )לעיל(.
קסד .מצודת דוד .לכאורה אפשר לפרש לפי רש"י שפירוש 'וְ חַ לּ וֹ נִ ים לוֹ ' היינו חלונות השער,
דהיינו החלונות שבבכתלים בצידי פתח התאים ,שפונים לצד השער ,ועליהם ראוי יותר הלשון
'חלונים לו' דהיינו חלונות השער ממש ,מפני שחלונות אלו פתוחים מחלל השער אל התאים.
אבל המצודת דוד פירש חלונות כל תא ותא שליד השער .ונראה שפירש תיבת 'לו' על תא.
ונראה שפירש כך מפני שהתאים הם כחלק מהשער.
קסה .מצודת דוד.
קסו .רש"י )לעיל פסוק כא( .באברבנאל )לעיל פסוק טו( וז"ל :ומסייע לפירוש הרב ]רש"י[ שמצינו
בספר מלכים )מלכים א' ז טו( בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי
הימים ב' ג טו( כתב במקומה אורך .וכו' .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית ,שהטעם שגובה השער נקרא אורך ,הוא מפני
שבתחילה מדד את גובה השער ע"י פתיל ,ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה
קנים ארכו .על כן יש בו לשון 'אורך'.
קסז .כדלעיל פסוק י"ג.
קסח .רש"י לעיל פסוק כ"א.
קסט .רש"י לעיל פסוק י"ג.
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יחזקאל פרק מ פסוק לד

החיים
היכל

יצונָ הְ ,ו ִתמ ִֹרים ֶאל
ַמיו לֶחָ צֵ ר הַ ִח ֹ
)לד( )ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
לות )מעלו כתיב( ַמ ֲעלָיו:
ֵאלָיו ִמ ּפ ֹו ּו ִמ ּפ ֹוּ ,ו ְׁשמֹנֶה ַמ ֲע ֹ

קפט
)אלו כתיב(

וְ ֵאלַ ּ ָמיו לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה ,האולם של שער החצר הפנימית ,בולט
לחוץ אל תוך עזרת נשים .ואינו בולט כלפי פניםקע.
האולם של שער העזרה בולט כלפי חוץ .האולם של שער עזרת
נשים בולט כלפי פנים .וזה כך כדי שיהיה אולם כנגד אולם
לנויקעא.
וְ ִתמ ִֹרים ֶאל ֵאלָ יו ִמ ּפוֹ ּו ִמ ּפוֹ  ,יש כותרות בצורת דקל תמר ,על
האילים שבשני צידי הפתחקעב.

ּו ׁ ְשמֹנֶ ה ַמ ֲעלוֹ ת ַמ ֲעלָ יו.

יש שמונה מדרגות לעלות אל שער החצר

הפנימיתקעג.

W

מהרה יבנה

X

קע .רש"י.
קעא .רש"י לעיל פסוק ט' .מלבי"ם לעיל פסוק ט'.
קעב .מצודת דוד .לפי שיטת רש"י נראה פירוש הפסוק שהתימורים הם על כל האילים ,דהיינו
גם על האילים שבצידי אולם השער ,וגם על מזוזות התאים.
קעג .בבית המקדש השלישי יהיה שמונה מדרגות לעלות מעזרת נשים לעזרה .אבל בבית
המקדש השני היה חמש עשרה מדרגות ,וכן מדרגות אלו היו עגולות ,ככתוב במשנה )מדות ב ה(:
ש ֲעלֵ יהֶ ן
ש ּ ַב ְּת ִה ִּליםֶ ׁ ,
ש ֵרה מַ עֲלוֹ ת ׁ ֶ
חמֵ ׁש עֶ ְ ׂ
ש ָר ֵאלְּ ,כ ֶנגֶד ֲ
ש ֵרה מַ עֲלוֹ ת עוֹ לוֹ ת ִמ ּתוֹ כָ ּה לְ עֶ ז ְַרת יִ ְ ׂ
ַוחֲמֵ ׁש עֶ ְ ׂ
הַ לְ וִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ּ ַב ּ ִׁשיר .לֹא הָ י ּו ְטר ּוטוֹ תֶ ,א ּ ָלא מֻ ָּקפוֹ ת ּ ַכח ֲִצי ֹג ֶרן ֲעג ּ ָֻלה.

קצ

בית הבאר
המקדש

שער העזרה במזרח

החיים
השלישי

 Qמקום שער העזרה המזרחי R
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 Qשער העזרה בצד מזרח R

חלל העזרה

חלל עזרת נשים

מזרח

קצא

קצב

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

שער העזרה בצפון

שער העזרה בצפון
)לה(

פוןּ ,ו ָמ ַדד ּ ַכ ִּמ ּד ֹות הָ ֵא ּלֶה:
ש ַער הַ ָּצ ֹ
יאנִ י ֶאל ׁ ַ
וַ יְ ִב ֵ

יאנִ י ֶאל ׁ ַש ַער ַה ָ ּצפוֹ ן ,כעת המלאך הכניס את יחזקאל הנביא
וַ יְ בִ ֵ
אל שער העזרהקעד שבצד צפוןּ ,ו ָמ ַדד ַּכ ּ ִמדּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה ,ומדד את
שער העזרה הצפוני שהוא באותם המידות של השערים
הקודמיםקעה.

נות
ַמיוְ ,וחַ לּ ֹו ֹ
)לו( )תאו כתיב( ּ ָת ָאיו )אלו כתיב( ֵאלָיו )ואלמו כתיב( ְו ֵאל ּ ָ
לו סָ ִביב סָ ִביב ,א ֶֹר ְך ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמהְ ,ורֹחַ ב חָ מֵ ׁש ְו ֶע ְ ׂש ִרים
ֹ
קעו
ַא ּ ָמה:
ָּת ָאיו ,ליד השער יש תאים ,שלשה תאים מימין השער ,ושלשה
קעח
תאים משמאל השערֵ ,אלָ יו ,והאיליםקעז ,וְ ֵאלַ ּ ָמיו ,והאולם
שבולט לחוץ אל תוך עזרת נשים ,וְ ַחלּ וֹ נוֹ ת לוֹ ָסבִ יב ָסבִ יב ,ויש
את החלונות סביב סביב .הכל הוא באותם המידות של
השערים הקודמיםקעט.

W

מהרה יבנה

X

קעד .מצודת דוד .במלבי"ם וז"ל :ולא אמר 'ויביאני אל החצר הפנימי' ,כי עתה לא יצא מן החצר
הפנימי ,רק בא ממזרח לצפון בפנים ,ומדד תחלה מבפנים ואח"כ יצא לחוץ.
קעה .מצודת דוד לעיל.
קעו .רש"י :אורך חמשים אמה .גובהו חמשים אמה:
קעז .נראה דלשיטת רש"י הכוונה גם לאילים שהם עמודים עגולים בראש האולם ,וגם לאילים
שהם צדדי פתחי התאים.
קעח .המצודת דוד )לעיל( פירש 'ואלמיו' היינו כתלי האולם .ונראה שבא בזה לתרץ מדוע כתוב
בלשון רבים ,ולא בלשון יחיד ,שהרי יש בכל שער רק אולם אחד .אלא שהכוונה שני כתלי
האולם ,ובזה ראוי לשון רבים.
קעט .מצודת דוד.
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יחזקאל פרק מ פסוק לז

החיים
היכל

קצג

שכ ִּמדּ וֹ ת הָ אֵ ּלֶה של השערים הקודמים,
ומוסב על הפסוק הקודםַ ּ ,
מדד את ָּתאָ יו ואֵ לָיו של השער הזה.

א ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה,
וְ ר ַֹחב ָח ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ַא ָּמה.

גובה השער חמישים אמהקפ.
רוחב השער ִמ ַּגג הַ ָּתא לְ גַ ּגוֹ

קפא

הוא

עשרים וחמש אמהקפב.
והחשבון כך :חלל השער ,עשר אמה .כותל התא מצד ימין,
חמש אמה .כותל התא מצד שמאל ,חמש אמה .שני אמות וחצי
רווח בין השער לתאים ,משני הצדדים ,הרי חמש אמה .סך הכל
עשרים וחמש אמהקפג.

יצונָ הְ ,ו ִתמ ִֹרים ֶאל
)לז( )ואילו כתיב( ְו ֵאילָיו לֶחָ צֵ ר הַ ִח ֹ
קפד
לות )מעלו כתיב( ַמ ֲעלָיו:
ֵאילָיו ִמ ּפ ֹו ּו ִמ ּפ ֹוּ ,ו ְׁשמֹנֶה ַמ ֲע ֹ

)אילו כתיב(

וְ ֵאילָ יו:
וְ ֵאילָ יו לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה,

האולם נקרא כאן בשם 'אילים'' ,איליו'קפה.

האולם של שער החצר הפנימית ,בולט
לחוץ אל עזרת נשיםקפו.
W

מהרה יבנה

X

קפ .רש"י .באברבנאל )לעיל פסוק טו( וז"ל :ומסייע לפירוש הרב ]רש"י[ שמצינו בספר מלכים
)מלכים א' ז טו( בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ,ובדברי הימים )דברי הימים ב' ג טו( כתב
במקומה אורך .וכו' .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית ,שהטעם שגובה השער נקרא אורך ,הוא מפני
שבתחילה מדד את גובה השער ע"י פתיל ,ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה
קנים ארכו .על כן יש בו לשון 'אורך'.
קפא .כדלעיל פסוק י"ג.
קפב .רש"י לעיל פסוק כ"א.
קפג .רש"י לעיל פסוק י"ג.
קפד .רש"י :ואיליו לחצר החיצונה .אולם השער קרוי 'אילים' כאן:
קפה .רש"י .אבל המצודת דוד פירש וז"ל :ואיליו .מזוזות האולם פנוי ]נדצ"ל :פונה[ לאויר חצר
החיצונה ,ואל המקום שיפנו המזוזות יפנו כתלי האולם ,וזכר המזוזות ולא האולם והיא היא.
קפו .רש"י לעיל פסוק ל"א.

קצד

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

שער העזרה בצפון

וְ ִתמ ִֹרים ֶאל ֵאילָ יו ִמ ּפוֹ ּו ִמ ּפוֹ  ,יש כותרות בצורת דקל תמר ,על
האילים שבשני צידי פתח האולםקפז.

ּו ׁ ְשמֹנֶ ה ַמ ֲעלוֹ ת ַמ ֲעלָ יו.

יש שמונה מדרגות לעלות אל שער החצר

הפנימית.

W
קפז .מצודת דוד לעיל.

מהרה יבנה

X
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 Qמקום שער העזרה הצפוני R

קצה

קצו

בית הבאר
המקדש

שער העזרה בצפון

החיים
השלישי

 Qשער העזרה בצד צפון R

.

צפון

חלל עזרת נשים

חלל העזרה
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קצז

הלשכות בתוך העזרה

לשכת המדיחין
שם יָ ִדיח ּו ֶאת הָ עֹלָה:
)לח( ְולִ ְׁש ּ ָכה ּו ִפ ְתחָ ּה ְּב ֵאילִ ים הַ ּ ְׁש ָע ִריםָ ׁ ,

קפח

בפסוקים הבאים ,ידבר הנביא בענין הלשכות והמקומות שיש
בתוך העזרה.
ֵאילִ ים ַה ׁ ּ ְש ָע ִרים :צדדי השער .דהיינו ,הכתלים שמשני צידי
השער ,הם נקראים לעיתים 'אילים'קפט.
וְ לִ ׁ ְש ָּכה ,בתוך העזרה ,ליד השער הצפוני ,יש לשכה,
ְּב ֵאילִ ים ַה ׁ ּ ְש ָע ִרים ,פתח הלשכה הוא לכיוון צדדי השערקצ.

ּו ִפ ְת ָח ּה

ׁ ָשם יָ ִדיח ּו ֶאת ָהעֹלָ ה .בלשכה זו ירחצו את הקרביים
והכרעייםקצב של קרבנות עולהקצג.

קצא

W

מהרה יבנה

X

קפח .רש"י :ולשכה .היתה אצל שער הצפוני בעזרת ישראל :ופתחה ,של לשכה ,אל אילי השער ,לצד
השער :שם ידיחו את העולה ,הנשחטת בצפון :ידיחו את העולה .ירחצו את הקרביים:
קפט .רש"י.
קצ .רש"י.
קצא .רש"י.
קצב .מסתבר שבלשכה זו מדיחין גם את הכרעיים .כמו שכתוב בפסוק ' ׁ ָשם י ִָדיח ּו ֶאת הָ עֹלָ ה',
משמע שידיחו את מה שצריך להדיח מהעולה ,שזה הקרביים והכרעיים ,כמו שכתוב בתורה
'וְ הַ ֶּק ֶרב וְ הַ ְּכ ָרעַ יִ ם יִ ְרחַ ץ ּ ַב ּ ָמיִ ם'.
קצג .נראה שמה שכתוב ' ׁ ָשם י ִָדיח ּו ֶאת הָ עֹלָ ה' דוקא ,ולא כתוב שאר הקרבנות ,מפני שאת
העולה מקטירים הכל על המזבח ,ועל כן צריך לרחוץ את הקרביים והכרעיים לפני שמקטירם.
ועל כן יש לזה מקום מיוחד בבית המקדש ,כי זה צורך לקרבנות .והרחיצה זה מצוה מדאורייתא.

קצח

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

לשכת המדיחין

לשכה זו היא לִ ְ ׁש ּ ַכת הַ ְּמ ִדי ִחין .וגם ֵּבית הַ ִּמ ְט ָּבחַ יִ םקצד.
בלשכה זו רוחצים את הקרביים של קרבן העולה .הלשכה בתוך
העזרה ,סמוך לשער העזרה הצפוני .פתח הלשכה פונה לכיוון
צדדי ]מזוזות[ השער הצפוניקצה.
לשכה זו היא בצד צפון ,מכיוון שמקום שחיטת העולה בצד
צפון ,כדין קרבנות 'קדשי קדשים'קצו .ככתוב בתורהקצז' :וְ ָׁשחַ ט
אֹתוֹ ַעל י ֶֶר ְך הַ ִּמזְ ֵּבחַ צָ פֹנָ ה לִ ְפנֵי ה''קצח.
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אבל שאר הקרבנות ,מקטירים על המזבח רק חלבים ואימורים ,אך הקרביים והכרעיים נאכלים
יחד עם שאר הבשר לכהנים או לבעלים .על כן לא משנה היכן ירחצו את הקרביים .לכן הוצרך
להיכתב בפסוק מקום מיוחד רק לרחיצת הקרביים של העולה ולא שאר הקרבנות.
קצד .מצודת דוד .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .יסוד ושורש העבודה
)בביאור בנין העתיד(.
קצה .רש"י.
קצו .כן משמע ברש"י.
קצז .אברבנאל.
קצח .ויקרא א' י"א.
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 Qפתח לשכת המדיחין  -כנגד צדדי השער R

הפתח של לשכת המדיחין ,פונה אל מזוזות שער העזרה.

קצט

ר

בית הבאר
המקדש

המשך לשכת המדיחין

החיים
השלישי

המשך לשכת המדיחין
יחין ִק ְרבֵ י
שם ָהי ּו ְמ ִד ִ
ש ּׁ ָ
יחיןֶ ׁ ,
כתוב במשנהקצט :לִ ׁ ְש ּ ַכת ַה ְּמ ִד ִ
ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים .בלשכת המדיחין רוחצים ומנקים את הקרביים.
צריך לרחוץ את הקרביים והכרעיים מהלכלוך .שנאמרר' ,וְ הַ ֶּק ֶרב
וְ הַ ְּכ ָר ַעיִ ם יִ ְרחַ ץ ַּב ָּמיִ ם'רא.
יחין ,את
או ָת ּה ְּבבֵ ית ְמ ִד ִ
עוד כתוב במשנהרבְ :ו ַה ּ ֶכ ֶרס ְמ ִדי ִחין ֹ
הכרס ,מדיחים ורוחצים אותה בלשכת המדיחים ,שהיא לשכה
מיוחדת לזה בעזרהרג ,כדי שלא להוציא את כל הלכלוך
בעזרהרדָ ּ .כל ָצ ְר ּ ָכ ּה ,את הכרס רוחצים כמה שצריך עד שיהיה
נקי היטב .ולא נקבע בה שיעור כמה פעמים לרחוץ ,אלא הכל
לפי כמות הלכלוך ,אם מלוכלך הרבה ירחץ יותררה.
ְו ַה ְ ּק ָרבַ יִ ם ,אך את הבני מעייםרו שאינם כל כך מלוכלכים,
לשה ְפ ָע ִמים ,רוחצים אותם רק שלשה פעמים,
או ָתן ׁ ְש ׁ ָ
יחין ֹ
ְמ ִד ִ
ְּב ִמעו ָּט ּה ,לכל הפחותרז.
דהיינו רוחצים את הבני מעיים שלשה פעמים לכל הפחות ,ואם
רוצה להוסיף יכול להוסיף ולרחוץ עודרח.
W

מהרה יבנה

קצט .מדות ה' ג'.
ר .ויקרא א' י"ג.
רא .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ו'.
רב .תמיד ד' ב'.
רג .מדות ה' ג' .תפארת ישראל.
רד .רא"ש.
רה .תפארת ישראל.
רו .הבני מעים נקראים גם בשם 'דקין'.
רז .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל הפירוש הראשון.

X
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רא

שיִ ׁש ׁ ֶ
של ׁ ַ
שלְ ָח ֹנות ׁ ֶ
ַעל ׁ ֻ
ש ּ ֵבין ָה ַע ּמו ִּדים .את הבני מעיים
רוחצים על השולחנות של שיש ,שנמצאים ליד העמודים
הננסיןרט.
השולחנות הם מאבן שיש ,ולא מזהב ,משום שאבן מקרר ומצנן
את הבשר שלא יסריחרי.

W
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X

רח .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל הפירוש הראשון .בבית המקדש השני היו רוחצים את הכרס
בלשכת המדיחין ,אבל את הבני מעיים רחצו על שולחנות של שיש שבעזרה .אבל בבית
המקדש השלישי נראה שירחצו הכל בלשכת המדיחין ,שהרי כתוב בפסוק ' ׁ ָשם י ִָדיח ּו ֶאת
הָ עֹלָ ה' ,ולא חילק בין הבני מעיים לכרס.
שר הַ ָּק ְרבָ ן' ,היינו שולחנות
שלְ חָ נוֹ ת ְּב ַׂ
אמנם המלבי"ם כתב שמה שכתוב להלן )פסוק מג( 'וְ ֶאל הַ ּ ׁ ֻ
אחרים שהם בין העמודים ננסין .ולפי זה אולי גם בבית המקדש השלישי יהיה הבדל בין מקום
רחיצת הבני מעיים למקום רחיצת הכרס ,כמו שהיה בבית המקדש השני ,כמבואר בתמיד )ד
ב(.
רט .וכפי שיבואר להלן )פסוקים מב-מג(.
רי .תמיד לא:

רב
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השולחנות שבתוך האולם
נות
שלְ חָ ֹ
נות ִמ ּפ ֹוּ ,ו ְׁשנַ יִ ם ׁ ֻ
שלְ חָ ֹ
ש ַערְׁ ,שנַ יִ ם ׁ ֻ
)לט( ּו ְבאֻ לָם הַ ּ ׁ ַ
ריא
שם :
עולָה ְוהַ חַ ּ ָטאת ְוהָ ָא ׁ ָ
חוט אֲ לֵיהֶ ם הָ ֹ
ִמ ּפֹה ,לִ ְׁש ֹ
האולם של השער הצפוני ,שבולט לחוץ לעזרת נשים ,קדוש
בקדושת העזרה הפנימית ,אף על פי שמשוך לחוץריב.
ּובְ ֻאלָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער ,בתוך חלל האולם של שער העזרה הצפוני,
שבולט לחוץ ,יש ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ִמ ּפוֹ ּ ,ו ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ִמ ּפֹה ,שני
שולחנות בצד אחד של האולם ,וכן שני שולחנות בצד השני.
דהיינו ,יש שני שולחנות במזרח ושני שולחנות במערבריג.
יהם ָהעוֹ לָ ה ,וְ ַה ַח ּ ָטאת ,וְ ָה ָא ׁ ָשם .שליד השולחנות האלו
]י[ לִ ׁ ְשחוֹ ט ֲאלֵ ֶ
שוחטים את הקרבנות עולה וקרבנות חטאת וקרבנות אשם .כי
הם קדשי קדשים שמקום שחיטתן הוא בצפון העזרהריד .ככתוב
W

מהרה יבנה

X

ריא .רש"י :ובאולם השער הצפוני .שנים שולחנות במזרחו ,ושתים במערבו .ואע"פ שהיה משוך אל
תוך החצר החיצונה ,קדושתו כלפנים:
ריב .רש"י .מצודת דוד.
ריג .רש"י .מצודת דוד.
ריד .מצודת דוד .העולה והחטאת והאשם הם קדשי קדשים .ואף שגם שלמי ציבור זה קדשי
קדשים ,מכל מקום הרי שלמים של יחיד זה קדשים קלים .נראה שעל כן נמנו בפסוק דוקא
הקרבנות שכולם קדשי קדשים ,ולא שלמים שרובו קדשים קלים.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות א יז( :כל הקרבנות האלו נקראים זבחים .וכל העולות והחטאות
והאשמות ושני כבשי שלמים של עצרת נקראים קדשי קדשים .אבל שלמים של יחיד והבכור
והמעשר והפסח נקראים קדשים קלים.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ה א-ד( :א .כבר ביארנו ששחיטת הקדשים כשירה בזרים
ומקבלת הדם ואילך מצות כהונה וכל הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן .אבל מקום
שחיטתן ומקום קיבול דמן אינו שוה בכלן.
ב .כיצד קדשי קדשים אין שוחטין אותן ואין מקבלין את דמן אלא בצפון המזבח בכל המקום
שביארנו גבולותיו בתחילת ספר זה .וקדשים קלים שחיטתן וקיבול דמן בכל מקום מן העזרה.
ג .ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא בצפון .שהרי נאמר בעולה )ויקרא א יא( 'ושחט אותו על
ירך המזבח צפונה' ובחטאת הוא אומר )ויקרא ו יח( 'במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת'
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פוןרטו.
יט ָתן ּ ַב ָ ּצ ֹ
שי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ְש ִח ָ
במשנהָ :ק ְד ׁ ֵ
אבל קדשים קלים ,אפשר לשחוט בכל מקום בעזרה ,ככתוב
קום ּ ָבעֲ זָ ָרהרטז.
יט ָתן ְּב ָכל ָמ ֹ
במשנהָ :ק ָד ׁ ִשים ַק ּ ִלים ׁ ְש ִח ָ
יהם :אצלם בסמוך להםריז.
ֲאלֵ ֶ

W

מהרה יבנה

X

וכשם שהחטאת נקראת קדש קדשים כך העולה נקראת קדש קדשים .ובאשם הוא אומר )ויקרא ז
ב( 'במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם' ושלמי צבור הוקשו לחטאת שנאמר
)ויקרא כג יט( 'ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים' לפיכך הן
קדשי קדשים כחטאת ונשחטין במקום שחיטתה .ומקום שחיטה הוא מקום הקבלה.
ד .ומנין ששוחטים קדשים קלים בכל העזרה אפילו אחורי ההיכל .שהרי נאמר בשלמים )ויקרא ג
ב( 'ושחטו פתח אוהל מועד' להכשיר כל הרוחות שהרי לא ייחד להם רוח .והוא הדין לשאר
הקדשים קלים ואם שחטם בהיכל כשרים .אבל אם שחטן בגגו של היכל פסולין שאין הגגות
ראויות לשחיטה כלל אלא בקרקע העזרה.
רטו .זבחים ה' א'.
רטז .זבחים ה' ז'.
ריז .מצודת ציון.
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רה

רו
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עוד שולחנות בין התאים

החיים
השלישי

עוד שולחנות בין התאים
פונָ הְׁ ,שנַ יִ ם
ש ַער הַ ָּצ ֹ
ָעולֶה לְ פֶ ַתח הַ ּ ׁ ַ
)מ( ְו ֶאל הַ ּ ָכ ֵתף ִמח ּו ָצה ,ל ֹ
ש ַערְׁ ,שנַ יִ ם
שר לְ אֻ לָם הַ ּ ׁ ַ
נותְ ,ו ֶאל הַ ּ ָכ ֵתף הָ ַאחֶ ֶרת ,אֲ ׁ ֶ
שלְ חָ ֹ
ֻׁ
ריח
נות:
שלְ חָ ֹ
ֻׁ

ָּכ ֵתף:
וְ ֶאל ַה ָּכ ֵתף ,בכיוון של צד אחד מהאולםִ ,מח ּוצָ ה ,מחוץ האולם,
לָ עוֹ לֶ ה ,כשעולים במדרגות ,לְ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ַש ַער ,אל פתח השער,
ַה ָ ּצפוֹ נָ ה ,ומדובר כאן על השער שבצד צפוןְ ׁ .שנַ יִ ם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ,יש
ריט

צד' .כתף' הוא לשון צד ועבר .כמו

שנִ ית'רכ.
'וְ ל ּ ַָכ ֵתף הַ ּ ׁ ֵ

שם שני שולחנותרכא.
דהיינו ,משער העזרה בולטים התאים אל תוך עזרת נשים,
משני צדדי השער .ואחרי התאים בולט האולםרכב.
ויש שמונה מדרגות ,כדי לעלות מעזרת נשים לשער העזרהרכג.
האולם הוא בגובה עזרת נשים .והמדרגות לעלות אל השער
הם בין התאיםרכד.
וביאר הכתוב ,שבין התאים יש שני שולחנותרכה.
W

מהרה יבנה

X

ריח .רש"י :ואל הכתף מחוצה .ואל עבר פתח האולם ,מחוצה לחלל האולם ,לתוך חללו של פתח של צד
עזרת ישראל :לעולה לפתח השער הצפונה .כשנכנס לתוך השער ,ועולה במעלות פתח העזרה :שנים
שולחנות ,לכתף הפתח ,למזרח או למערב :ואל הכתף האחרת ,אשר לפתח האולם ,שנים שולחנות:
ריט .שמות כ"ז ט"ו.
רכ .אברבנאל לעיל פסוק י"ח .מצודת ציון לעיל פסוק י"ח.
רכא .רש"י .מצודת דוד.
רכב .מצודת דוד.
רכג .לעיל פסוק ל"ז.
רכד .מצודת דוד .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .יסוד ושורש העבודה
)בביאור בנין העתיד(.
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דהיינו ,שמחוץ לאולם ,כאשר עולים במדרגות אל השער ,שזה
בין התאים ,שם יש שני שולחנותרכו.
מקום שני השולחנות הוא ב'כתף' ,דהיינו בצד אחד מהאולם.
ואין השולחנות בתוך האולם ,אלא מחוץ לאולם ,בין התאיםרכז.
כעת יבאר הכתוב ,שיש גם בצד השני מהאולם עוד שני
שולחנות:
וְ ֶאל ַה ָּכ ֵתף ָה ַא ֶח ֶרתֲ ,א ׁ ֶשר לְ ֻאלָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער ,ובצד השני של אולם
השערְ ׁ ,שנַ יִ ם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת .יש עוד שני שולחנותרכח.
סך הכל יש ארבע שולחנות באולם ,וארבע שולחנות בין
התאים .וביחד שמונה שולחנות.

W
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רכה .מצודת דוד .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .יסוד ושורש העבודה
)בביאור בנין העתיד(.
רכו .מצודת דוד .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .יסוד ושורש העבודה
)בביאור בנין העתיד(.
רכז .מצודת דוד .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .יסוד ושורש העבודה
)בביאור בנין העתיד(.
רכח .רש"י .מצודת דוד.
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סיכום השולחנות שבשער
נות ִמ ּפֹה ,לְ כֶ ֶתף
שלְ חָ ֹ
נות ִמ ּפֹהְ ,ו ַא ְר ּ ָב ָעה ׁ ֻ
שלְ חָ ֹ
)מא( ַא ְר ּ ָב ָעה ׁ ֻ
נות אֲ לֵיהֶ ם יִ ְׁשחָ ט ּו:
שלְ חָ ֹ
מונָ ה ׁ ֻ
ש ַערְׁ ,ש ֹ
הַ ּ ׁ ָ
והפסוק מסכםַ :א ְר ָּב ָעה ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ִמ ּפֹה ,יש ארבע שולחנות בצד
אחד מהשער ,דהיינו שבצד אחד יש שני שולחנות באולם ושני
שולחנות בין התאים ,וְ ַא ְר ָּב ָעה ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ִמ ּפֹה ,וארבע שולחנות
בצד השני של השער ,דהיינו שגם בצד השני יש שני שולחנות
באולם ושני שולחנות בין התאיםרכט.
לְ כֶ ֶתף ַה ׁ ּ ָש ַער ,כך זה לכל צד משני צדדי השעררל.
ׁ ְשמוֹ נָ ה ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ,סך הכל יש שמונה שולחנות .כי יש ארבע
שולחנות בכל צד ,סך הכל ארבע שולחנותרלא.

ֲאלֵ ֶיהם יִ ׁ ְש ָחט ּו.
יהם :אצלם בסמוך להםרלג.
ֲאלֵ ֶ

שליד השולחנות האלו שוחטים את הקרבנותרלב.

שמונה שולחנות אלו ,הם בתוך האולם וכן בין התאים של שער
העזרה הצפוני ,כדי שיוכלו לשחוט שם קרבנות קדשי קדשים
שי ָק ָד ׁ ִשים
שמקום שחיטתם בצפון .ככתוב במשנהָ :ק ְד ׁ ֵ
פוןרלד.
יט ָתן ּ ַב ָ ּצ ֹ
ׁ ְש ִח ָ
W
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רכט .מצודת דוד.
רל .מצודת דוד.
שר
לשה עָ ָ ׂ
רלא .מצודת דוד .כעין זה ,כתוב מספר שמונה שולחנות במשנה )שקלים ו ד(ְׁ :ש ׁ ָ
שיִ ׁש ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְט ְּבחַ יִ ם.
של ׁ ַ
שלְ חָ נוֹ ת הָ י ּו ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁשְׁ ,שמוֹ נֶה ׁ ֶ
ֻׁ
רלב .עפ"י מצודת דוד לעיל פסוק ל"ט.
רלג .מצודת ציון לעיל פסוק ל"ט.
רלד .זבחים ה' א'.
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שולחנות אחרים במדיחין
ָעולָהַ ,א ְבנֵי גָ זִ ית ,א ֶֹר ְך ַא ּ ָמה ַאחַ ת
נות ל ֹ
שלְ חָ ֹ
)מב( ְו ַא ְר ּ ָב ָעה ׁ ֻ
וָ חֵ ִצי ְורֹחַ ב ַא ּ ָמה ַאחַ ת וָ חֵ ִציְ ,וגֹבַ ּה ַא ּ ָמה ֶאחָ ת ,אֲ לֵיהֶ ם,
רלה
עולָה ּ ָבם ְוהַ ז ָּבַ ח:
שר יִ ְׁשחֲט ּו ֶאת הָ ֹ
ְויַ ִ ּניח ּו ֶאת הַ ּ ֵכלִ ים אֲ ׁ ֶ
יחיןרלו ,שהוא
בשני הפסוקים הבאים יבואר ,שבתוך לִ ְ ׁש ּ ַכת הַ ְּמ ִד ִ
גם ֵּבית הַ ִּמ ְט ָּבחַ יִ ם ,יש ארבע שולחנות ,וכן עמודים ננסיןרלז:
וְ ַא ְר ָּב ָעה ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ,בתוך הלשכה שלמדנו לעיל ,היא 'לשכת
המדיחין' ,יש ארבע שולחנות ,לָ עוֹ לָ ה ,השולחנות הם לצורך
קרבן העולה .כמו שיבואר בהמשך הפסוקיםרלח.
השולחנות הם גם לצורך שאר הקרבנות ,אלא שאמר הפסוק
'עולה' ,מפני שאת העולה מקריבים ראשון ,ובתמידות כל יום,
ומקטירים הכל על המזבחרלט.
W
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רלה .רש"י :אליהם ויניחו את הכלים .עליהם מניחין את הסכינים והמזרקות שמקבלין בהם את הדם,
שיהו מוכנים לשוחטין שם קדשי קדשים בצפון:
רלו .את לשכת המדיחין למדנו לעיל בפסוק ל"ח' :וְ לִ ְׁש ּ ָכה ו ִּפ ְת ָח ּה ְּב ֵאילִ ים הַ ּ ְׁשעָ ִריםָ ׁ ,שם י ִָדיח ּו
ֶאת הָ עֹלָ ה' .וכעת נלמד שבתוך לשכה זו יש ארבע שולחנות וכן העמודים ננסין ולשכה זו הוא גם
בית המטבחיים )עפ"י מצודת דוד ,צורת הבית לתוספות יום טוב ,משכני עליון לרמח"ל ,יסוד ושורש
העבודה(.
רלז .מצודת דוד .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .יסוד ושורש העבודה
)בביאור בנין העתיד(.
רלח .במצודת דוד פירש את תיבת 'לעולה' ,היינו שמניחים על השולחנות את בשר העולה
ושאר הקרבנות .ולכאורה נראה כוונתו שמניחים עליהם את הקרביים בשעת שמדיחין אותם,
שלְ חָ נוֹ ת
לשה ְפעָ ִמים ְּב ִמעוּטָ ּה ,עַ ל ׁ ֻ
יחין אוֹ ָתן ְׁש ׁ ָ
כעין המבואר במשנה )תמיד ד ב( :וְ הַ ְ ּק ָרבַ יִ ם ְמ ִד ִ
ש ּ ֵבין הָ עַ ּמו ִּדים.
של ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶ
ֶׁ
בהמשך פסוק זה מבואר שמניחים על השולחנות את כלי השחיטה ]סכינים ומזרקות[ .ובפסוק
הבא מבואר שמניחים על השולחנות את בשר הקרבן .ונראה שאכן השולחנות משמשים גם
לזה וגם לזה ,וכעין המבואר )תמיד ג ה ,תמיד ד ב ,מדות ג ה( שהשולחנות בבית המטבחיים
משמשים לכמה דברים.
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ַאבְ נֵ י גָ זִ ית ,השולחנות עשויים מאבן ,חתוך ומסותת ישררמ.
ַאבְ נֵ י גָ זִ ית :מלשון גזיזה .דהיינו אבנים חתוכות ישררמא.
השולחנות הם מאבן ,ולא מזהב ,משום שהאבן מקרר ומצנן
את הבשר שלא יסריחרמב.
א ֶֹר ְך ַא ּ ָמה ַא ַחת וָ ֵחצִ י ,אורך כל שולחן ,אמה אחת וחצי,
ַא ּ ָמה ַא ַחת וָ ֵחצִ י ,ורוחב כל שולחן אמה אחת וחצי.

וְ ר ַֹחב

וְ גֹבַ ּה ַא ּ ָמה ֶא ָחת ,גובה השולחנות אמה אחת.
יהם וְ יַ ִּניח ּו ֶאת ַה ֵּכלִ ים ,על השולחנות מניחים את הסכינים
ֲאלֵ ֶ
לשחיטה ,ואת המזרקותרמג שמקבלים בהם את הדםֲ ,א ׁ ֶשר
יִ ׁ ְש ֲחט ּו ֶאת ָהעוֹ לָ ה ָּבם וְ ַה ּזָבַ ח ,שיהיו מוכנים שם עבור השוחטים
את קרבנות קדשי קדשים בצפוןרמד.
W
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רלט .מצודת דוד.
רמ .עפ"י מצודת דוד ומצודת ציון.
רמא .מצודת ציון.
רמב .תמיד ל"א :מצודת דוד.
ית ִּסיר ָֹתיו לְ ַד ּ ְׁשנוֹ וְ יָעָ יו
ש ָ
רמג .בכלי הנקרא מזרק מקבלים את דם הקרבנות .בשמות )כז ג( :וְ עָ ִ ׂ
ֹשת .ברש"י :ומזרקותיו .לקבל בהם דם
ֲשה נְ ח ׁ ֶ
ו ִּמז ְְרק ָֹתיו ו ִּמזְלְ ֹג ָתיו וּמַ ְח ּת ָֹתיו לְ כָ ל ּ ֵכלָ יו ּ ַתע ֶׂ
שחָ טוֹ וְ ִק ּ ֵבל ּ ַב ִּמז ְָרק ֶאת דָּ מוֹ  .ע"כ .בענין צורת המזרק ,בפסחים )ה
הזבחים .ע"כ .ביומא )ד ג ,ה ד(ְׁ :
ש ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ֶכסֶ ף ּ ֶכסֶ ף,
ידיהֶ ם ּ ָבזִיכֵ י כֶ סֶ ף וּבָ זִיכֵ י זָהָ בׁ .שו ָּרה ׁ ֶ
כהֲנִ ים עוֹ ְמ ִדים ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ ת ,ו ִּב ֵ
ה( :הַ ּ ֹ
ש ּ ָמא י ִַּניחוּם וְ יִ ְק ַר ׁש הַ דָּ ם.
ִיכין ׁשוּלַ יִ םֶ ׁ ,
ש ּ ֻכ ּ ָל ּה זָהָ ב זָהָ ב .לֹא הָ י ּו ְמע ָֹר ִבין .וְ לֹא הָ י ּו לַ ּ ָבז ִ
וְ ׁשו ָּרה ׁ ֶ
ברע"ב :ולא היו לבזיכים שולים .רחבים היו מלמעלה ותחתיהם חדים כדי שלא יוכלו לישב על
הקרקע .ע"כ .ברמב"ם וז"ל :והבזך מחודד כצורה זו ]הציור מכתי"ק הרמב"ם[:

רמד .רש"י.
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יהם וְ יַ ִּניח ּו :אות ו' של ' ְוי ִ ַּניחוּ' ,מיותר .ו' זו באה לומר,
ֲאלֵ ֶ
אלֵיהֶ ם' מוסב למעלה ,ורצה לומר 'ארבעה שולחנות
שתיבת ' ֲ
אבני גזית הם נוספות אליהם' ,דהיינו נוספות על השולחנות
הראשונות העשוים לשחיטה ,והם שייכים אליהם .ועל שולחנות
אלו יניחו את כלי השחיטהרמה.

W
רמה .מלבי"ם.
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העמודים ננסין
)מג( ְוהַ ְׁשפַ ּ ַתיִ ם טֹפַ ח ֶאחָ ד ,מ ּוכָ נִ ים ּ ַב ּ ַביִ ת סָ ִביב סָ ִביבְ ,ו ֶאל
רמו
שר הַ ָ ּק ְרבָ ן:
נות ְּב ַׂ
שלְ חָ ֹ
הַ ּ ׁ ֻ
בתוך בית המטבחייםרמז ,שהוא גם לשכת המדיחיןרמח ,יש
עמודים נמוכיםרמט.
וְ ַה ׁ ְש ַפ ַּתיִ ם ט ַֹפח ֶא ָחד ,ווים של ברזל ,קבועים בעמודים שבבית
המטבחייםרנ .וכן גם בכתליםרנא של בית המטבחייםרנב.

וְ ַה ׁ ְש ַפ ַּתיִ ם:

תרגם יונתן 'וְ ָענְ ְקלִ ין'רנג ,דהיינו אונקליותרנד ,שהם

וויםרנה.
רנו

'שפַ ּ ַתיִ ם' הוא 'שפת' ,מענין 'עריכת' ,כמו
שורש תיבת ְ ׁ
הַ ִּסיר' .דהיינו אונקליות של ברזל ערוכים על העמודים .

' ְ ׁשפֹת

רנז

ט ַֹפח ֶא ָחד :הווים בולטים טפח אחדרנח.
W
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רמו .רש"י :והשפתים טופח אחד .עונקליאות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים בצפון,
לתלות ולהפשיט בהן את הקדשים .והיא ששנינו בפסחים )ה ט( אונקליאות של ברזל היו קבועין בעמודים
ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין .וכן תירגם יונתן 'ועונקלין נפקין פשך חד' :מוכנים בבית .קבועין בתוך
חלל העזרה :בבית .לגיו:
רמז .רש"י.
רמח .כך ביאר ביסוד ושורש העבודה את דברי רש"י .מצודת דוד.
רמט .רש"י.
רנ .רש"י.
רנא .רש"י.
רנב .כך ביאר ביסוד ושורש העבודה את דברי רש"י.
רנג .כתב הרד"ק שאפשר לקרוא 'עונקלין' בעי"ן או באל"ף 'אונקלין'.
רנד .רש"י.
רנה .מצודת ציון.
רנו .מלכים ב' ד' ל"ח .יחזקאל כ"ד ג'.
רנז .מלבי"ם .ועי"ש.
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העמודים ננסין

רנט

הווים קבועים בתוך בית המטבחיים

שבעזרה

מבפניםרס.
ָסבִ יב ָסבִ יב ,העמודים שבהם קבועים הווים ,הם סביב השולחנות.
כי יש שם שולחנות בין העמודיםרסא.
וְ ֶאל ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחנוֹ ת ְּבשַׂ ר ַה ָּק ְרבָ ן .שולחנות אלו ,הם ארבעת השולחנות
מאבני גזית הכתובות בפסוק הקודםרסב .על שולחנות אלו
מניחים את בשר הקרבנותרסג.
של
יטיןֻ .אנְ ְקלָ ֹיות ׁ ֶ
כמבואר במשנהרסדֵ ּ :כיצַ ד ּת ֹולִ ין ו ַּמ ְפ ׁ ִש ִ
ש ּ ָבהֶ ן ּת ֹולִ ין
ּ ַב ְרזֶל ָהי ּו ְקבו ִּעים ּ ַב ְּכ ָתלִ ים וּבָ ַע ּמו ִּדיםֶ ׁ ,
יטין.
ו ַּמ ְפ ׁ ִש ִ
של ִמזְ ּ ֵב ַח,
פו ֹנו ׁ ֶ
וכן כתוב במשנהרסהֵ ּ :בית ַה ִּמ ְט ּ ָב ַחיִ ם ָהיָ ה לִ ְצ ֹ
בצד צפון של המזבח ,יש את 'בית המטבחים'.
מונָ ה
ְו ָעלָ יו ,ובאותו המקום שנקרא 'בית המטבחים'רסו ,יש ׁ ְש ֹ
יעין
ַע ּמו ִּדים נַ ָּנ ִסין ,שמונה עמודי אבן נמוכיםרסז ורחביםרסח ,ו ְּר ִב ִ
W
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רנח .תרגום יונתן .רש"י.
רנט .כך ביאר ביסוד ושורש העבודה את דברי רש"י .ועפ"י תרגום יונתן.
רס .רש"י' .בבית' פירושו מבפנים )רש"י(.
רסא .מלבי"ם.
רסב .מצודת דוד .אבל לשיטת המלבי"ם שולחנות אלו הם שולחנות אחרים חוץ מהנזכר
למעלה.
רסג .נראה שמניחים על השולחנות את בשר הקרבנות ,דהיינו שמניחים על שולחנות אלו את
החלק התחתון מהבהמה בשעת ההפשטה ,כמבואר במידות )ג ה( ובתמיד )ג ה( .וגם רוחצים על
שולחנות אלו את הקרביים של קרבנות עולה ,כמבואר לעיל )פסוק לח( ובתמיד )ד ב(.
רסד .פסחים ה' ט'.
רסה .מדות ג' ה' .וכן בתמיד ג' ה'.
רסו .רר"ש .תפארת ישראל.
רסז .רע"ב .תפארת ישראל.
רסח .רא"ש .וכמו אדם ננס שהוא נמוך ורחב )רא"ש(.
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של ֶא ֶרז ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ן ,ועליהם חתיכות מרובעות מעץ ארז.
ֶׁ
של ּ ַב ְרזֶ ל ָהי ּו ְקבו ִּעין ּ ָבהֶ ם ,בריבועי העץ קבועים
ְואוּנְ ְקלָ ֹיות ׁ ֶ
ווים מברזלרסט ,דהיינו ברזל שראשו כפוףרע.
לשה ְס ָד ִרים ָהי ּו לְ ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,יש שלש שורות של
ּש ׁ ָ
ו ְׁ
'אונקליות' ,אחד יותר גבוה מהשני .הנמוך כדי לתלות עליו
כבש שהוא קטן ,האמצעי כדי לתלות איל שהוא בינוני ,והגבוה
עבור פר שהוא גדולרעא.
ה'אונקליות' ,הם בשלשת הצדדים של המרובעים ,אבל לא בצד
מערב ,כדי שלא יעמוד ואחוריו אל ההיכלרעב.
W
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רסט .רמב"ם.
רע .ראב"ד )תמיד ל .(:כתב הרע"ב שהאונקליות הם כעין מזלגות.
רעא .רר"ש .וכן פירש הרע"ב.
רעב .ראבי"ה .וכדעתו נקטו התוספות יום טוב ,והתפארת ישראל.
ולכאורה שני פירושים אלו חולקים ,דלהרע"ב שלש סדרים ,הכוונה שלש אחד יותר גבוה
מהשני .אולם להראבי"ה הכוונה שלש צדדים של העמוד.
אמנם אפשר לבאר שאין זה מחלוקת ,והיו גם שניהם יחד ,דהיינו שהיו שלש אונקליות אחד
יותר גבוה מהשני ,והיה כן בכל אחד משלשה צדדים של העמוד .וגם להרר"ש והרע"ב יבוא
פירוש זה על נכון ,כי גם לדעתם יש שורות של אונקליות ,ולא רק אחד בודד ]ברר"ש איתא כן
במפורש ,וכן משמע גם ברע"ב[ .וכן כתוב במשנה 'סדרים' דהיינו שורות .ואם נאמר שהשורות של
האונקליות הם אחד ליד השני באותו צד של העמוד ,מה התועלת בזה ,הלא הבהמה גדולה
ואיך יוכלו להפישיט כמה יחד .על כן צריך לומר שהשורות הם בצדדי העמוד ,דהיינו שיש בכל
אחד מהצדדים אונקליות ,ויחד הם נעשים שורה .וכך אפשר להפשיט כמה בהמות יחד בכל
אחד מצדדי העמוד .וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצד מערב אין אונקליות ,כי אסור
לעמוד ואחוריו אל ההיכל.
ומצד שני ,גם הראבי"ה לשיטתו יסכים שיש כמה אונקליות אחד יותר גבוה מהשני בכל אחד
מהצדדים ,דכן הוא הלשון סדרים שפירושו שורות במשנה.
ובדרך זה יתבאר שאין מחלוקת ,והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני .והיה כן בכל אחד
משלשה צדדים של העמוד.
ויתכן רק שחולקים מהו פירוש תיבת 'סדרים' במשנה ,האם הכוונה על שורה מלמטה למעלה,
או הכוונה על שורה מימין לשמאל.
ואלו ואלו דברי אלקים חיים.
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האונקליות הם באורך שלשה טפחים .שני טפחים שקועים בתוך
העץ ,וטפח אחד בולט לחוץ ,ככתוברעג 'וְ הַ ְ ׁשפַ ּ ַתיִ ם טֹפַ ח ֶאחָ ד'רעד.
ֶׁ
ש ּ ָבהֶ ם ּת ֹולִ ין ,שלאחר השחיטה תולים את הבהמה על הווים
יטין וכך מפשיטים את העור ממנה.
שב'ננסין' ,ו ַּמ ְפ ׁ ִש ִ
כדי שלא תיגרר חלקה התחתון של הבהמה על הארץ ,מניחים
שיִ ׁש
של ׁ ַ
שלְ ָח ֹנות ׁ ֶ
בשעת ההפשטה את חלקה התחתון ַעל ׁ ֻ
ש ּ ֵבין ָה ַע ּמו ִּדים ,על שולחנות של שיש ,שנמצאים ליד העמודים
ֶׁ
הננסיןרעה .ונקראים 'בין העמודים' משום שהם מכוונים כנגד בין
העמודיםרעו.
ואף על פי שהשולחנות הם במרחק מהננסיןרעז ,אין הבהמה
נגררת על הארץ ,מכיוון שהבהמות של הקרבנות הם גדולים
מאודרעח.
W
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אמנם בבית המקדש השלישי ,ביארו המצודת דוד והיסוד ושורש העבודה )בביאור בנין העתיד(
ועוד ,שהעמודים ננסין הם בתוך לשכה שנקראת בית המטבחיים ]וגם לשכת המדיחין[ .וא"כ אולי

כשזה בתוך לשכה אין את האיסור של לעמוד ואחוריו אל ההיכל .ויש להאריך ואכמ"ל.
רעג .יחזקאל מ' מ"ג.
רעד .רא"ש ,ועי"ש.
רעה .לשיטת תוספות )יומא ט"ז (:והראב"ד )תמיד ל (:השולחנות הם במרחק ארבע אמות
מהננסים.
לשיטת הרמב"ם כפי שנתבאר בכסף משנה )הלכות בית הבחירה ה יג-יד( ,השולחנות הם ליד
הננסין .עי"ש.
לשיטת התפארת ישראל ,גם לפי השיטה שהשולחנות רחוקים מהננסין ארבע אמות ,היינו שלא
בשעה שמשתמשים בהם ,אבל כשרוצים להשתמש בהם לוקחים שולחן ומעמידים אותו בין
העמודים ננסין.
יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים ,חוץ מהשולחנות שנתבארו במשנה )מידות ה ב(
שיש להם מקום מיוחד לעצמם.
רעו .ראב"ד תמיד ל :ואולי הוא כמו 'בין עיניך' בתפילין ,שהכוונה כנגד בין העינים.
רעז .לשיטת תוספות ,והראב"ד ,ורש"י )יומא טז-:יז ,(.ורא"ש )מידות ה ב(.
רעח .תוספות יומא ט"ז :וכתוב בתוספות בשם המדרש )בראשית רבה סה( שכשמרכיבים כבשי
התמיד על הגמלים היו נגררים רגליהם בארץ.
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ריט

על שולחנות אלו מדיחים את הקרביים גם כןרעט.
יחין ִק ְרבֵ י
שם ָהי ּו ְמ ִד ִ
ש ּׁ ָ
יחיןֶ ׁ ,
ככתוב במשנהרפ :לִ ׁ ְש ּ ַכת ַה ְּמ ִד ִ
ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים .בלשכת המדיחין רוחצים ומנקים את הקרביים.
צריך לרחוץ את הקרביים והכרעיים מהלכלוך .שנאמררפא,
'וְ הַ ֶּק ֶרב וְ הַ ְּכ ָר ַעיִ ם יִ ְרחַ ץ ַּב ָּמיִ ם'רפב.
יחין ,את
או ָת ּה ְּבבֵ ית ְמ ִד ִ
יחין ֹ
עוד כתוב במשנהרפגְ :ו ַה ּ ֶכ ֶרס ְמ ִד ִ
הכרס ,מדיחים ורוחצים אותה בלשכת המדיחים ,שהיא לשכה
בעזרהרפד ,כדי שלא להוציא את כל הלכלוך בעזרהרפהָ ּ .כל
ָצ ְר ּ ָכ ּה ,את הכרס רוחצים כמה שצריך עד שיהיה נקי היטב.
ולא נקבע בה שיעור כמה פעמים לרחוץ ,אלא הכל לפי כמות
הלכלוך ,אם מלוכלך הרבה ירחץ יותררפו.
ְו ַה ְ ּק ָרבַ יִ ם ,אך את הבני מעייםרפז שאינם כל כך מלוכלכים,
לשה ְפ ָע ִמים ,רוחצים אותם רק שלשה פעמים,
או ָתן ׁ ְש ׁ ָ
יחין ֹ
ְמ ִד ִ
ְּב ִמעו ָּט ּה ,לכל הפחותרפח.
דהיינו רוחצים את הבני מעיים שלשה פעמים לכל הפחות ,ואם
רוצה להוסיף יכול להוסיף ולרחוץ עודרפט.
W
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רעט .רע"ב.
רפ .מדות ה' ג'.
רפא .ויקרא א' י"ג.
רפב .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ו'.
רפג .תמיד ד' ב'.
רפד .מדות ה' ג' .תפארת ישראל.
רפה .רא"ש.
רפו .תפארת ישראל.
רפז .הבני מעים נקראים גם בשם 'דקין'.
רפח .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל הפירוש הראשון.
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ש ּ ֵבין ָה ַע ּמו ִּדים .את הבני מעיים
שיִ ׁש ׁ ֶ
של ׁ ַ
שלְ ָח ֹנות ׁ ֶ
ַעל ׁ ֻ
רוחצים על השולחנות של שיש ,שנמצאים ליד העמודים
הננסין.
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X

רפט .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל הפירוש הראשון .בבית המקדש השני היו רוחצים את
הכרס בלשכת המדיחין ,אבל את הבני מעיים רחצו על שולחנות של שיש שבעזרה .אבל בבית
המקדש השלישי נראה שירחצו הכל במקום אחד ,שהרי כתוב בפסוק )לעיל לח( ' ׁ ָשם י ִָדיח ּו ֶאת
הָ עֹלָ ה' ,ולא חילק בין הבני מעיים לכרס.
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 Qאחד מהננסיןרצ R

W
רצ .התמונה לדוגמא להמחשה בלבד.
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 Qהננסין בתוך לשכת המדיחין R
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רכה

לשכות כלי שיר
ימי,
ש ִריםֶ ּ ,בחָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
כות ׁ ָ
ימי ,לִ ְׁש ֹ
ַש ַער הַ ּ ְפנִ ִ
)מד( ּו ִמח ּו ָצה ל ּ ׁ ַ
ְ
רוםֶ ,אחָ ד ֶאל
פוןּ ,ו ְפנֵיהֶ ם ֶ ּד ֶרך הַ ָ ּד ֹ
ש ַער הַ ָּצ ֹ
שר ֶאל ּ ֶכ ֶתף ׁ ַ
אֲ ׁ ֶ
רצא
ש ַער הַ ָ ּק ִדיםְ ּ ,פנֵי ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּצפֹן:
ּ ֶכ ֶתף ׁ ַ
בפסוק זה יבואר לשכות נוספות שבתוך העזרהרצב:
ימי ,מחוץ לחלל אולם השער של החצר
ּו ִמח ּוצָ ה לַ ׁ ּ ַש ַער ַה ּ ְפנִ ִ
הפנימית ,דהיינו בתוך החצר הפנימית ,יש לִ ׁ ְשכוֹ ת ׁ ָש ִרים,
לשכות לוים משורריםרצג.
בשי"ן ימנית ,מלשון שיר .דהיינו משורריםרצד.
ׁ ָש ִריםׁ :

ֶּב ָחצֵ ר

אין הלשכה בחוץ ממש ,דהיינו בחצר החיצונה ,אלא
ימי ,הלשכה היא בתוך החצר הפנימירצה .מחוץ לשער ,בתוך
ַה ּ ְפנִ ִ
רצו
החצר הפנימי .
ֲא ׁ ֶשר ֶאל ֶּכ ֶתף ׁ ַש ַער ַה ָ ּצפוֹ ן ,לשכות השיר הם בצד השער
הצפונירצז .והם בצד מזרח מהשעררצח.
W
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רצא .רש"י :ומחוצה לשער הפנימי .ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר הפנימי ,כמו שמפורש
במקרא בסופו :לשכות שרים .לשכות לויים משוררים :ופניהם דרך הדרום .פתחם לצד דרום :אחד אל
כתף שער הקדים .לשכה אחת אל כתף שער הקדים :פני דרך הצפון .ופתחה לצד צפון:
רצב .ביאור סדר הפסוקים :בפסוק זה נתבאר הקדמה ,שיש בעזרה עוד כמה לשכות .יש לשכה
שפתחה פתוח לצד דרום ,ויש לשכה שפתחה לצפון .בפסוק שאחריו מבואר שהלשכה שפתחה
לדרום ,הוא לשכה של הלוים עבור כלי השיר .ורק בפסוק שאחר כך ,נתבאר שהלשכה
שפתחה לצפון זה עבור הכהנים ,עבור בגדי הכהונה.
רצג .רש"י' .לִ ְׁשכוֹ ת ׁ ָש ִרים' תרגם יונתן 'לִ ְׁש ּ ַכת לֵ יוָ ֵאי'.
רצד .מצודת ציון.
רצה .מלבי"ם.
רצו .רש"י.
רצז .מצודת דוד.
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לשכת המלבוש

ּו ְפנֵ ֶיהם דֶּ ֶר ְך ַהדָּ
יהם :פתחיהם .הפתח הוא פני הביתש.
ְפנֵ ֶ

רוֹ ם ,הפתחים של לשכות השיר ,הם לצד דרוםרצט.

לשכות השיר ,זה לשכה אחת שמתחלקת בפנים לשתי
לשכותשא.

לשכת המלבוש
בעזרת ישראל יש לשכה נוספת אחרת:
ֶא ָחד ,ויש לשכה אחתֶ ,אל ֶּכ ֶתף ׁ ַש ַער ַה ָּק ִדים ,בצד של השער
המזרחי של העזרהְ ּ ,פנֵ י דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּצפֹן ,ופתח הלשכה הוא לצד
צפוןשב .לשכה זו היא עבור בגדי הכהונה ,ששם הכהנים
מתלבשים בבגדיהם ויוצאים לעשות את העבודהשג.
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רצח .יסוד ושורש העבודה )בביאור בנין העתיד( .מלבי"ם .בצד מזרח משער הוא לשכת השיר.
בצד מערב מהשער ,אולי יש שם את לשכת המדיחין .או שלשכת המדיחין גדול והוא על פני
שני צדדי השער ,וכן משמע קצת מהכתוב בלשכת המדיחין )לעיל פסוק לח(' :וְ לִ ְׁש ּ ָכה ו ִּפ ְתחָ ּה
ְּב ֵאילִ ים הַ ּ ְׁשעָ ִרים' ,משמע שהלשכה כנגד שני צדדי השער.
רצט .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
ש .מצודת ציון.
שא .משכני עליון לרמח"ל )ב ג(.
שב .רש"י .מצודת דוד.
שג .משכני עליון לרמח"ל )ב ג(.
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 Qלשכות כלי שיר ,ולשכת המלבוש R
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המשך לשכת כלי שיר
ַכהֲנִ ים
רום ,ל ּ ֹ
שר ּ ָפנֶיהָ ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּד ֹ
)מה( וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלָי זֹה הַ ִּל ְׁש ּ ָכה אֲ ׁ ֶ
ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּ ָביִ ת:
בפסוק זה יבואר עוד בענין לשכות השיר.
לשכות השיר ,זה לשכה אחת שמתחלקת בפנים לשתי
לשכותשד .על כן בפסוק הקודם כתוב בלשון רבים 'לשכות
ׁשרים' ,ובפסוק זה כתוב בלשון יחיד 'זה הלשכה'שה.

זֹה ַה ִּל ׁ ְש ָּכה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנֶ ָיה דֶּ ֶר ְך
דרום ,היא לַ כּ ֲֹהנִ ים ׁש ְֹמ ֵרי

וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלָ י ,המלאך אמר ליחזקאל:
ַהדָּ רוֹ ם ,זה הלשכה שפתחה לצד
ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ָּביִ ת ,היא עבור משרתי ה' .שהם שומרים את משמרת
הבית בדבר שמוטל עליהם ,שהוא עבודת השיר שמוטל על
הלויםשו.
כּ ֲֹהנִ ים' :כהנים' הכתוב בפסוק זה ,הכוונה לויםשז .כי 'כהנים'
פירושו 'משרתים'שח .וכאן הלוים משרתים לפני ה' בעבודת
השיר.
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שד .משכני עליון לרמח"ל )ב ג(.
שה .עפ"י המשכני עליון לרמח"ל .אבל במצודת דוד פירש וז"ל :זה הלשכה .רצה לומר קבוצות
הלשכות אשר פתח כל אחד כלפי הדרום.
שו .עפ"י רש"י .מצודת דוד.
שז .רש"י .אברבנאל .מצודת דוד.
שח .אברבנאל .מצודת ציון .כתב רש"י )בראשית מז כב( :כל לשון כהן ,משרת לאלהות הוא ,חוץ
מאותן שהם לשון גדולה ,כמו כהן מדין ,כהן און .ע"כ .כתב האבן עזרא )בראשית מא מה( :כי אין
כהן בכל המקרא כי אם משרת .ע"כ.
אבל המלבי"ם פירש כאן באופן אחר ,וז"ל :הנה בסימן מ"ד באר שלעתיד לא יכשרו לעבודה
רק הכהנים בני צדוק שלא תעו מעל ה' ,אבל יתר הכהנים שתעו בע"ז לא יהיו עובדים על
המזבח רק יהיו שומרי משמרת הבית ,ופה הראה ה' להנביא שכהנים אלה שיופסלו לעבודה
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שם ַהלְ ִו ִ ּים ֹנו ְתנִ ים
ש ּׁ ָ
כות ָהי ּו וכו' ׁ ֶ
ש ֹ
כתוב במשנהשט :וּלְ ׁ ָ
רות וּנְ בָ לִ ים ו ְּמ ִצלְ ּ ַתיִ ם ְוכֹל ְּכלֵ י ׁ ִשיר .יש 'לשכות כלי שיר'.
ִּכנּ ֹו ֹ
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ויהיו שומרי משמרת הבית ,להם יהיה הלשכה אשר פניה דרך הדרום שהיא לשכת שרים,
ומשמע שיהיו משוררים במקדש ,וזה קשה מאד ,דהא הכהנים מוזהרים שלא יעשו עבודת
הלוים ,ולדעת הראב"ד )סוף פ"ג מהל' כלי המקדש( הוא במיתה ,ולדעת הרמב"ם שם עכ"פ הוא
באזהרה ?.אמנם י"ל דזה רק בכהן המוכשר לעבודה אבל אחר שכהנים אלה ידחו מדין כהנים
יהיה ענינם כלוים דהא עכ"פ הם מבני לוי ,וכן ראיתי למהר"י עייאיש בס' לחם יהודה שכתב
עמ"ש הרמב"ם )פ"ה מה' כה"מ דין ט"ו( וכשיגדל הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה ואינו
נכנס לעזרה לעבוד אלא בשעה שהלוים אומרים שירה ,דקמ"ל דאע"ג שהוא גדול אינו עובד
מתחלה עבודה בין כהן בין לוי עד שיתחיל לומר שירה עם הלוים בתורת סניף ,ואע"ג דכהן לאו
בר עבודת שירה הוא דכהן בעבודת לוי הוא באזהרה ,היינו אחר שנתעסק כבר בעבודתו
הראויה לו דאז אינו יכול להעתיק עצמו לעבודה של זולתו ,אבל בתחלה רשאי לעבוד מלאכת
השיר דכהנים נמי היו לוים ושבט לוי אקרי ,עכ"ד .ואם לא נקבל סברתו זאת ,י"ל שיהיו
משוררים בכלי ,שלזה הוכשרו גם ישראל מיוחסין )כמ"ש הרמב"ם שם פ"ג ה"ג( והנה בפ"ב דמדות
אמר ראב"י מעלה היתה וגבוהה אמה והדוכן נתון עליה ,ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה,
נמצא עזרת הכהנים גבוה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה ,ומבואר שם שהדוכן היה עומד
בסוף עזרת ישראל ,שהיה י"א אמה מן המזרח ,לאורך העזרה מצפון לדרום ,וזה היה בבית שני
שבו לא היה משער המזרחי עד האולם רק ע"ו אמה ובאמצע היה המזבח ל"ב אמה ,נשאר מן
המזבח למזרח כ"ב אמה ,ונתחלקו י"א אמה לדריסת רגלי הכהנים וי"א אמה לעזרת ישראל,
אבל בבית השלישי שיבנה ב"ב שיהיה משער המזרחי עד האולם מאה אמה ,ישאר מן המזבח
עד הכותל המזרחי ל"ד אמה) ,וכן מן המזבח אל האולם( ,א"כ הדוכן שיהיה בסוף עזרת ישראל,
יהיה רחוק מן הדוכן אל המזבח י"ז אמה ,שעליו עמדו הלוים המשוררים על ג' מעלות בכל
האורך שמדרום לצפון ,ופניהם היה למערב נגד המזבח ,ובזה תמצא חדת הלשכה הזאת
שעמדה אצל הקיר השער הצפוני ונמשכה לצד מזרח ט"ו אמה עד האולמות ,נמצא כלתה סמוך
שתי אמות אל הדוכן ,ומבואר בערכין )פ"ב משנה ו'( ראב"י אומר אין עולים למנין ואין עומדים
על הדוכן אלא בארץ היו עומדים וראשיהם מבין רגלי הלוים ,ולפרש"י קאי על הלוים הקטנים
שהיו מסייעים בשיר ,ולהרמב"ם בפי' המשנה קאי על המנגנים בכלי שיר ,שלא היו עומדים על
הדוכן ,ולכן הכהנים שומר משמרת הבית שיהיו פסולים לעבודה ,ולא עמדו ג"כ על הדוכן עם
הלוים לשורר ,יעמדו בלשכת שרים על הארץ סמוך אל הדוכן לשורר בפה או בכלי שיר,
ופניהם לצד דרום שהוא ג"כ נגד המזבח ,ומצד שבכ"ז היו כהנים ,עמדה לשכה שלהם בעזרת
כהנים ,ועי' במ"ל פ"ו מהלכות ביאת המקדש ה"א וסוף פ"ט ואכמ"ל בזה .ע"כ.
שט .מדות ב' ו' .בצורת הבית העתיק את המשנה כאן.
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בלשכות אלו נותנים הלוים את כל כלי השיר שמנגנים בהם
בבית המקדששי.
]יא[ בכל יום ,בשעת הקרבת הקרבן ,הלוים עומדים ומשוררים
בפה .ואחרים עומדים שם ומנגנים בכלי שיר ,חלקם לוים וחלקם
ישראלים מיוחסיםשיא.
כלי השיר ,הם כנורות ונבלים ומצלתיים וחלילים וחצוצרותשיב.
ְמ ִצלְ ּ ַתיִ ם :נקרא גם בשם 'צלצל' .והוא כמו שתי חתיכות
רחבות מנחושת ומכים זו בזושיג .את קול הצלצל שומעים עד
יריחושיד.
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שי .בלשכות אלו נותנים את כל כלי השיר ותשמישיהן ,והספרים שמעתיקין בהם את הניגונים
של כל השירים שמזמרים בפה בבית המקדש על הדוכן ,וכן לימוד נגינת הכלים שמנגנים בהם
)עזרת כהנים בשם שלטי גבורים ועיי"ש( ,והיו מתעסקים שם תמיד ב]לימוד[ מלאכת השיר )עזרת
כהנים בשם תבנית היכל(.
שיא .רמב"ם הלכות כלי המקדש ג' ג' .אין שירה אלא בפה.
אף שחלק מאלו שמנגנים על כלי השיר הם ישראלים מיוחסים ,מכל מקום נראה שהלוים
ממונים על זה ,שהרי זה שייך לעבודתם ,ועל כן הם נותנים את כלי השיר במקומם ב'לשכות כלי
שיר' ,ועוסקים בזה .ורק בשעה שצריך לנגן הם נותנים חלק מכלי השיר לישראלים מיוחסים כדי
לנגן בהם.
שיב .פרטי הדינים ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג ג-ד( וז"ל :ואין פוחתין משנים עשר לוים
עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על הקרבן ומוסיפין עד לעולם ואין אומרין שירה אלא
בפה בלא כלי שעיקר השירה שהיא עבודתה בפה .ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי
שיר .מהן לוים ומהן ישראלים מיוחסין המשיאין לכהונה .שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס.
ואין אלו המשוררים על פי הכלים עולין למנין השנים עשר.
ובמה הם מנגנין .בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל .ואין פוחתין משני נבלים ולא
מוסיפין על ששה .ואין פוחתין משני חלילים ולא מוסיפין על שנים עשר .ואין פוחתין משתי
חצוצרות ולא מוסיפין על עשרים ומאה .ואין פוחתין מתשעה כנורות ומוסיפין עד לעולם.
והצלצל אחד בלבד.
שיג .רע"ב ערכין פ"ב מ"ה.
שיד .תמיד ג' ח'.
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המגריפה

ְוכֹל ְּכלֵ י ׁ ִשיר :ביניהם יש את החלילשטו.
וכן יש חצוצרותשטז.
וכן יש כלי שיר הנקרא 'מגריפה'שיז.

המגריפה
]יב[ כלי השיר הנקרא מגריפה ,היא אמה ,וגבוה אמה ,וידית
יוצא ממנה .יש במגריפה עשרה נקבים ,ובכל נקב יש קנה,
ובכל קנה יש עשרה נקבים .מכל נקב יוצא מין זמר ,נמצא
שמכל המגריפה יוצא מאה מיני זמרשיח.
ויש אומרים שבכל קנה יש מאה נקבים ,נמצא שמכל המגריפה
יוצא אלף מיני זמרשיט.
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שטו .ערכין י:
בשיר הלויים שבכל ימות השנה ,יש סדר מיוחד לכלי השיר ,לכל זמן וזמן ,באיזה כלי שיר,
וכמות הכלים מכל מין .כמבואר בערכין )י-.יג.(:
אבל בשמחת בית השואבה ,מזמרין בכל כלי שיר .כמבואר בתוספתא )סוכה ד ז( ,ויש כלי שיר
רבים מאוד בלא מספר ,כמבואר במשנה )סוכה ה ד( .וכן כתב הרמב"ם )הלכות לולב ח יג( וז"ל:
החליל מכה ומנגנין בכינור ובנבלים ובמצלתים ,וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו.
ע"כ .גם מזה משמע שמלבד הכלים שהוזכרו ,מנגנים שם גם כן בכלי שיר רבים מאוד נוספים.
שטז .ערכין י"ג.
שיז .ערכין י"א .ראה להלן בענין צורת המגריפה.
שיח .ערכין י"א .וברש"י.
שיט .ערכין י"א .וברש"י .יש כאן מקום שאלה איך פעולת כלי השיר הזה הנקרא 'מגריפה' ,ואיך
מנגנים בו .דהרי אם הוא כמו חליל ,הרי צריך לסתום באצבעות חלק גדול מהנקבים בשעת
הניגון ,כדי שיצא הניגון טוב .וכמו שכתוב לגבי החליל ,שהוא מכה לפני המזבח ,כי מכים עליו
באצבעות בשעה שמנגנים )רע"ב ערכין ב ג( .ואיך אפשר להקיש על כל כך הרבה נקבים
שבמגריפה בבת אחת.
ביאר אאמו"ר שליט"א ,שיתכן שהקנים שבתוך המגריפה ,אינם מחוברים וקבועים ,אלא שהם
יוצאים ונכנסים במקומם .דהיינו ,שהקנים האלו שהם כמו חלילים ,נמצאים רוב הזמן שקועים
בתוך חלל המגריפה ,שהיא אמה וגבוה אמה ,ובעת שמנגנים מוצאים כל קנה בזמנו לפי הניגון,
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בבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'שכ.
א .כלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה'שכא .את קול כלי השיר הזה
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ולעיתים מוציאים ומגלים רק נקב אחד ,ולפעמים יותר ,ולפעמים הכל ,ולפי כמות הנקבים
שמוציאים ,כך משתנה הקול ,והתנועה היוצא ממנו.
כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א אמר לי ,לשאול בזה את להבחל"ח הגאון הגדול
רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל.
ושאלתיו ,והסכים שיתכן הביאור הנ"ל ,והוסיף עוד ביאור .ואמר שיתכן שיש על כל נקב מכסה
קטן ,ואופן הניגון הוא על ידי שלוחצים עם האצבע בצידו של המכסה ,ועל ידי כן מתגלה הנקב
ויוצא ממנו קול ]כמו שיש במיני חצוצרות[ .ע"כ.
ובענין מהיכן מגיע האוויר לתוך המגריפה .יתכן שמה שכתוב בגמרא 'וקתא יוצאה הימנה'
שהוא הידית ,הכוונה שידית זו היא כעין נאד מלא אויר ,ומנחים אותו תחת הזרוע ,ולוחצים עליו
על ידי הזרוע ,והאויר יוצא משם אל חלל המגריפה ,ואח"כ יוצא האויר דרך הנקבים .שכל נקב
הוא באופן שונה ,ומוציא מין קול שונה ,ונעשה מזה ניגון יפה ונשגב מאוד הנשמע עד יריחו.
כראוי לבית אלקינו.
חלִ ילִ ין' .וביאר התפארת
נאד כזה ,יש בכלי שיר המוזכר במסכת כלים )כ ב( הנקרא 'חֵ מֶ ת ֲ
ישראל מהו הכלי הזה וז"ל :זאקפייפע ]-שק חלילים[ ,והוא עשוי כעין מפוח שמחוברין בו כמה
חלילים ,יש שנקביהן צרים ועי"ז קולן דק ,ויש שנקביהן רחבים ,ועי"ז קולן עב וגס ,וכשדוחקין
על המפוח במקומות ידועות ,אז מנגן מאליו ע"י הרוח היוצא מהמפוח דרך החלילים .וכבר יש
אצלינו כלי קטן דומה לזה ,לשחוק הקטנים ונקרא 'האמניקא' בל"א .ע"כ .וכתב התוספות יום
טוב שבארץ רוסיא זה נמצא הרבה .בזמנינו נמצא הכלי הזה הרבה במדינת סקאטלאנד.
כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות ,ואח"כ ביאר בענין צורת המגריפה
]ראה ב'אוצר ההיכל'[ .בכללות ביאר השלטי הגיבורים שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה,
ובתוכה מבפנים עשר קנים ,ובכל קנה עשרה נקבים .ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה.
וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים .וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים
שבתיבה .ולכל נקב יש כיסוי קטן .ויש מאה קלידים ]כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו[ ,וכל אחד
מהקלידים מחובר מבפנים ,ע"י ברזל קצת ארוך ,למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים .ועל ידי
ההקשה על הקלידים נפתחים ונסגרים הנקבים ,ומשמיעים קול ]כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו,
אלא ששם הקלידים מחוברים מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים ,אך כאן הם מקישים על
נקבים[ .והקנים משונים זה מזה ,בעובי ובאורך ,וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם בקנה

אם רחוק אם קרוב .ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו ,עד שעולה למאה קולות.
ולפי דרך זה ,אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים ,שיהיה גם כן כנ"ל ,אלף
קלידים ,ויצאו מהמגריפה אלף קולות.
שכ .תוספות יום טוב תמיד ה' ו' .וכעי"ז בתוס' ערכין י:
שכא .ערכין י"א.
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המגריפה

שומעים עד יריחושכב.
ב .מגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבחשכג.
ג .כלי שלישי הנקרא 'מגריפה' ,והוא בצורת מגריפה .את
הכלי הזה זורקים על הרצפה בין האולם והמזבח בכל
בוקר כדי להשמיע קול גדול .וקול זה הוא לסימן שלשה
דברים .כהן ששומע את קול המגריפה יודע שאחיו
הכהנים נכנסים להשתחוות ,והוא רץ ובאשכד .לוי ששומע
את קול המגריפה יודע שאחיו הלוים נכנסים לומר שיר,
והוא רץ ובאשכה .וראש המעמד מעמיד את המצורעים
בשער המזרח כדי שיהיו מוכנים להזות עליהם דם
האשםשכו.
להלן ציור כלי השיר הנקרא 'מגריפה'שכז:

W

מהרה יבנה

X

שכב .תמיד ג' ח' .רמב"ם ורע"ב ותפארת ישראל )שם(.
שכג .תמיד ב' א'.
שכד .תמיד ה' ו'.
שכה .תמיד ה' ו'.
שכו .רמב"ם תמיד ה' ו'.
שכז .ציור המגריפה להלן ,הוא להמחשה בלבד .ואיננו יודעים את הצורה ממש .ורק ניסינו
להמחיש את הכתוב בגמרא בערכין ]לא ציירנו את הביאורים שכתבנו בזה ,אלא רק להבנת פשט
הגמרא[ .ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לראות את המגריפה על מכונה ואת כל הכלים
בבית המקדש במהרה בימינו אמן.
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 Qהמגריפה  -עם המדות R

בכל קנה
יש  10נקבים
]ויש אומרים  100נקבים[

 10נקבים
ובכל אחד יש קנה
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הכינור
הכינור ,כתב בספר שלטי הגבורים שהוא כלי השיר הנקרא
בלע"ז 'הארפ' .וזה צורתו:
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X

שכח .בספר שלטי הגבורים כתב :הכנור הנקרא בלשון לעז 'ארפה' .ע"כ .באיטלקית נכתב:
 .arpaבאנגלית נכתב .harp :כאן יש לציין להשיבושים שיש בשפת ה'עברית' ,אשר שובשו בו
מילים רבות ,וביניהם שיבשו גם את השמות של חלק מכלי הנגינה.
זה לשון בעל שלטי הגבורים )פרק ט( :הכנור הנקרא בלשון לעז 'ארפה' .הוא כלי עץ נעשה
כדמות פתח פתוח לרוחה הכנור הנקרא בלשון לעז 'ארפה' .הוא כלי עץ נעשה כדמות פתח
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הכינור

W

מהרה יבנה

X

פתוח לרוחה שאין הדלתות עליו ,והאסקופה העליונה ממנו היא רחבה והתחתונה היא צרה ,כי
שתי המזוזות הם נוטות זו על זו ,עד כי הכלי הזה הוא כדמות שער טדי מלמעלה ,שהיה אחד
משערי הר הבית שלא היה לו משקוף על גביו כאשר כתבתי בפרק שלישי בפרקי אלו ,ובמקומו
היו שם שני אבנים מוטות זו על גב זו.
והמזוזה האחת מהכנור הלזה היא חלולה בפנים ,וזאת המזוזה היא היא הכנור עצמו שיש בו
ארובות עגולות הפותחות חלל הכלי ,שתים מהן במזוזה מלמעלה בשורה שוה זו אצל זו ,ושתים
האחרות במזוזה ההיא מלמטה כדמות הארובות העליונות להכניס בכנור נעימת קול המיתרים
כשיקישו בם.
אמנם המזוזה האחרת אין לה שום שמוש בנגון ,כי אם להשלים צורת הפתח בכנור .והיא של עץ
שלם מתוכו כולו מקשה מבלי שום חלל.
ועל המזוזה הזאת ועל המזוזה האחרת ששהיא הכנור עצמו ,יש עץ על גביהן כמו משקוף שאינו
ישר ,אלא כדמות צורה נוטה לראשית מה מצורת חצי עגול ,ובו הם תחובים היתדות של ברזל
שעליהם יסובו המתרים שהם תלויים בסופם על כל אורך הכנור או המזוזה החלולה בהדרגה,
מתר זה קרוב ביושר לזה וזה למעלה מזה ,ולא יטו על המזוזה האחרת הבלתי חלולה כלום ,לא
בכל ולא במקצת ,והמתרים האלה הם מגידי או מעי בהמות כמו שהם מתרי הנבל יעלו לסכום
שבעה וארבעים ]לרבנו בעל 'שלטי הגבורים' היה חסר ספרי הגמרא ,עקב גזירת שריפת התלמוד רח"ל
שהיה במקום מגוריו איטליא .על כן לא ידע שבגמרא )ערכין יג (:נתבאר שלכינור של בית המקדש היה רק
שבעה נימין ,ולימות המשיח יהיה שמונה נימין ,ולעתיד לבוא יהיה עשרה נימין .אגב יצויין ,שכתב רבנו
בעל 'שלטי הגבורים' שלמד גמרא בצעירותו לפני הגזירה ,וגם למד אח"כ אצל אחד מרבותיו שהחביאו
גמרות במקום מסויים ,וכן מביא ממה שהעתיקו המפרשים את דברי הגמרא ,וכן כותב במקום אחד על
שמחתו הגדולה שפגש משולח מצפת ,ואמר לו בעל פה אחת מסוגיות הגמרא )בענין לשכת הגזית( .ויתכן
שגם היה לו )בהיחבא( חלק מספרי הגמרא[.

והנה כשמנגנים בכלי זה הוא זקוף ומונח בין ברכי המנגן המקיש המתרים בשתי ידיו ,אחת
מצד זה והאחרת מצד זה ,והנגון שלו העצמי הוא על נגינת הקוראים אותן המשוררים הבקיאים
שלהם ,חמישית ,שישית ,שמינית ,היינו הדיאפינטי ,האינסאקורדו ,והדיאפאסון.
ואתה הקורא דע ,כי נקרא הכלי הזה כנור על שם המיתרים הנתונים ביושר ולאורך הכלי ,כמו
'ופיה עגול מעשה כֵ ן' )מלכים א' ז לא( ,שרוצה לומר מעשה ישר .או נקרא כנור כאמור מפני
שהמיתרים הם תחובים על כַ ן הכלי ,היינו מושב הכלי ,כמו ויעש את הכיור נחושת ואת כנו
נחושת )שמות לח ח( ,שרוצה לומר מקום מושבו.
ואין להרהר עלי או על מי שיאמר היות הכנור הזה הכלי ההוא הנקרא בלשון לעז 'ארפה' ,כי
הנה אין בכל כלי השיר כלי שיוכל לנגן מעצמו בנשיבת הרוח אלא זה .וכו'.
אמרו רבותינו ז"ל במסכת ברכות פרק מאימתי )ג (:על פסוק 'חצות לילה אקום להודות לך'
)תהילים קיט סב( ,דוד סימנא הוה ליה ,דאמר רב חנא בר בזנא אמר רבי שמעון חסידא ,כנור
היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן
מאליו ,והיה דוד יושב ועוסק בתורה עד שיגיע עמוד השחר.
ועתה אם תשים הנבל ,העוגב ,המינים ,ושאר כלי שיר לעומת הרוח לא ישירו וינגנו ,אך אם
תקח ה'ארפה' ותשים אותה לצד רוח הצפוני ,באופן זה שתהיה המזוזה שאינה גוף כלי הנגון
לצד צפון שהוא הצד אשר משם נושב הרוח הצפוני ,והמזוזה האחרת שהיא הכנור עצמו לצד
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הנבל
הנבל ,נתבאר בספר שלטי הגבורים שהוא כלי השיר הנקרא
בלע"ז 'לאוטו' .וזה צורתו:
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דרום אשר לעומתו ביושר הולך רוח הצפוני על על הרוב ,אז כשיקיש הרוח הזה מזה ומזה
במיתרים ישמיע קול דממה דקה מהנגון .ולא זמר ונגון פרטי מתוקן ומיושר כמו שעושים
המקישים בו בדעת ומזמה ,כי זה יהיה נס מוחלט אין צורך בו ,וה' אלהינו יתברך שמו לא ישדד
הטבע וירצה בניסים ,אלא בעיתים מיוחדים לסיבה מה מהסיבות ,לכבוד שמו תהלתו
ותפארתו .ע"כ.
שכט .בספר שלטי הגבורים כתב :הנבל הוא מכלי הנגון ידוע אצלנו ,נקרא בלע"ז 'ליאוּטוֹ .ע"כ.
באיטלקית נכתב .liuto :באנגלית נכתב .lute :בעברית נקרא 'לאוטה'.
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זה לשון בעל שלטי הגבורים )פרק ח( :הנבל הוא מכלי הנגון ידוע אצלנו ,נקרא בלע"ז 'ליאוּטוֹ',
ובלשוננו הקדש נקרא נבל .או מפני שמרוב נעימותו הוא מנבל כל מיני כלי זמרה ,כמו שאמרו
במדרש תהילים .או מפני שבצורתו הוא כדמות נבל יין חלול מתוכו שיש לו כרס וצואר.
אמנם כרס הנבל מלגיו הוא שטוח וחלק ,וחוצה לו הוא כמעט עגול ומתוח כעין כרס מלא.
ובאמצעית הנבל מתוכו יש שושנה יפה עשויה נקבים נקבים ,להכניס קול המתרים בחלל הכלי.
והצואר הוא שטוח וחלק מלגיו ,ומלמעלה או חוצה לו עגול הוא הבית יד שלו העולה ביושר עד
קצהו ואז יתהפך לחוץ עם חלל מה כדמות סדיק' ,ותוחבים בחלק הזה המתהפך יתדות עץ מזה
ומזה ,שעליהם יסובו המתרים ההולכים ביושר על פני כל הכרס.
אמנם על החלק השטוח מלגיו הכרס הזה ,מראשיתו ,יש נסר עץ מעוך ומנוקב ,אשר בנקבים
ההם יכניסו ויקשרו מתרי הכלי וימשכום למעלה סביב ליתדות ,וכשמסבבים היתדות האלה
ימשכו המתרים היטב ויתקנו אותם לנגן.
וצואר הכלי הזה הוא נחלק לעשרה שטחים שוים כמין בתים ,כי הנה במתרים גסים הדומים
למתרי הכלי שתוקעים בם מסבבים ברחוק שטחים שוים כמו בתים גוף הצואר סביב סביב
בהדרגה נאה וקושרים אותו עמם בקשר אמיץ ,ועושים שבנתינת אצבעות היד השמאלית
בחזקה תוך הבתים של צואר הכלי על הסדר האחד או השנים או השלשה מהמתרים וכן כולם
ינעימו קול נפרד ומשונה זה מזה בהקשת היד הימנית מלמטה על המתרים ההם שהם על פני
כרס הכלי באורך כאשר אמרנו .ע"כ.
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החליל
החליל ,נקרא גם בשם 'אבוב'של .החליל עשוי מקנה קלוף ודקשלא.
את קול החליל שומעים עד יריחושלב.

 Qחליל R

W

מהרה יבנה

X

של .ערכין י:
שלא .ערכין י :וברש"י.
שלב .תמיד ג' ח' .בספר שלטי הגבורים )פרק ו( וז"ל :אמנם החלילין הם כלי נגון לזמר גם כן
עמהם ,שהם חלולים עגולים וארוכים .והם של שלשה מינים .היינו הכלי הנקרא בלשוננו הקדוש
קרן )דברי הימים א' כה ה( ,ושני מינים אחרים הנקראים בלשון לעז ,האחד פיפירו ,והאחר
פלאבטו .וכו'.
אמנם הפלאבטו הוא גם הוא כלי עץ עגול וארוך שוה כמעט מכל הצדדין למעלה ולמטה ,אולם
צדו של מטה הוא מעט יותר רחב ממה שהוא למעלה אצל הפה ,וככל המין שלו הוא פשוט ואינו
עקום כלל ,והוא חלול כולו בחלקו התחתון.
אך מצד הפה במקום האבוב שיש לשאר מיני החלילין האמורין ,העץ שלו הוא מלא מתוכו כמו
עשת עץ עגול ,חתוך מלמעלה בצד התחתון באלכסון ,עד שהוא דק במקום שמשימין עליו הפה
להפיח בו בשעת התקיעה.
ועל פי הכלי הזה יש סדיקה ארוכה לצד רוחב עשת הבוקעת ועולה לתוך חלל הכלי ,ומצד פנים
במקום סוף עשת העץ יש בו כמו ארובה או חלון שקוף ואטום הבא תוך חלל הכלי.
ותחת הארובה ההיא יש נקבים עגולים קטנים לאורך הכלי ,ונקב אחד עגול מאחוריו ,כמו שיש
לשני החלילין האמורים.
והכלי הזה הוא מיושר ומתוקן לתקיעה ולנגון בחברת המשוררים בפה .ואולי הפלאבטו הוא
המין ההוא מהחליל שאמרו רבינו והבירטאנורה ז"ל ,דבגמרא מוכח דחליל גופיה קרוי אבוב,
כי אבוב וחליל לבעלי הגמרא אולי דבר אחד הם .ע"כ.

רמב

בית הבאר
המקדש

הנחת כלי השיר בלשכותם

החיים
השלישי

הנחת כלי השיר בלשכותם
כלי השיר נמצאים בלשכות כלי השיר ,עטופים במטפחותשלג.
בתוך לשכות כלי השיר יש ' ַמלְ ְ ּבנֵי ְבנֵי לֵוִ י' .שזה קרש מרובע
מוארך המורכב על שני עמודיםשלד ,ועושים בו לשון של
זהוריתשלה ,ובו תולים הלויים את מיני הכלים שאומרים עליהם
את השיר בכל יוםשלו.
וזה צורת המלבנים:
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X

שלג .מסכת כלים כ"ד י"ד .רמב"ם הלכות כלים כ"ז י"ג .שם כתוב לגבי הנבלים .ובעזרת כהנים
משמע שכל כלי השיר עטופים במטפחות .וכ"כ ברע"ב במסכת כלים )כד יד(.
שלד .פירוש המשניות להרמב"ם מסכת כלים י"ח ג' .רמב"ם הלכות כלים ד' ב'.
שלה .הערוך ערך מלבן .ר"ש במסכת כלים י"ח ג' בשם הערוך.
שלו .פירוש המשניות להרמב"ם מסכת כלים י"ח ג' .רמב"ם הלכות כלים ד' ב'.
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המשך לשכת המלבוש

המשך לשכת המלבוש
ַכהֲנִ ים ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת
פון ,ל ּ ֹ
שר ּ ָפנֶיהָ ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּצ ֹ
)מו( ְוהַ ִּל ְׁש ּ ָכה אֲ ׁ ֶ
תו:
ש ְר ֹ
דוק הַ קְּ ֵר ִבים ִמ ְּבנֵי ל ִֵוי ֶאל יְ הֹוָ ה לְ ׁ ָ
הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ  ,הֵ ּ ָמה ְבנֵי ָצ ֹ
בפסוק זה יבואר הלשכה שהזכיר לעיל
העזרה המזרחי ,ופתחה לצד צפון.

שלז

שהיא בצד שער

יה דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּצפוֹ ן ,הלשכה שפתחה לצד צפון ,היא
וְ ַה ִּל ׁ ְש ָּכה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנֶ ָ
לַ כּ ֲֹהנִ ים ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,לשכה זו היא עבור הכהנים
ממש ,שהם שומרים את משמרת המזבח להקריב עליו
קרבנותשלח.
כּ ֲֹהנִ ים' :כהנים' הכתוב בפסוק הזה ,הם כהנים ממששלט ,מזרע
אהרן הכהן .שעושים את עבודת הקרבנות.
ֵה ּ ָמה בְ נֵ י צָ דוֹ ק ,כהנים אלו הם בני צדוק ,וכל הכהנים נקראים על
שם צדוקַ ,ה ְּק ֵרבִ ים ִמ ְּבנֵ י לֵ וִ י ,שנתקרבו מתוך שבט לויֶ ,אל יְ ֹהוָ ה
לְ ׁ ָש ְרתוֹ  .אל ה' לשרת לפניו בעבודת הקרבנות.
בְ נֵ י צָ דוֹ ק :כל הכהנים נקראים על שם צדוק ,שהוא היה הכהן
הגדול הראשון ,בבית המקדש הראשוןשמ.
W
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X

שלז .סוף פסוק מ"ד.
שלח .מצודת דוד.
שלט .אברבנאל.
שמ .רד"ק .אברבנאל .רש"י להלן מ"ג י"ט .רש"י להלן מ"ד ט"ו .אבל המלבי"ם והמצודת דוד
פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק הכהנים מזרע צדוק ,שהם לא עבדו עבודה זרה.
ושאר הכהנים לא יוכלו לעשות את עבודת הכהונה.
ענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים להלן )מד ו-טז( עיין שם במפרשים .והרי
דנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם ִמ ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם ּ ֵבית
ש ָר ֵאל ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
הפסוקים :וְ ָאמַ ְר ּ ָת ֶאל מֶ ִרי ֶאל ּ ֵבית יִ ְ ׂ
יבכֶ ם
יתי ְּבהַ ְק ִר ְ
שר לִ ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ חַ ְּללוֹ ֶאת ּ ֵב ִ
ש ָר ֵאלַ ּ :בה ֲִביאֲ כֶ ם ְּבנֵי נֵכָ ר עַ ְרלֵ י לֵ ב וְ עַ ְרלֵ י בָ ָ ׂ
יִ ְ ׂ
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רמה

שנִ ית
ככתוב ,כאשר המליכו את שלמה המלךשמא :וַ ַ ּי ְמלִ יכ ּו ׁ ֵ
לִ ׁ ְשלֹמֹה בֶ ן דָּ ִויד ,המליכו שנית את שלמה בן דוד המלך,
דוק
וַ ִ ּי ְמ ׁ ְשח ּו לַ יהֹוָ ה לְ נָ גִ יד ,ומשחו אותו שיהיה נגיד לה' ,וּלְ ָצ ֹ
לְ כֹהֵ ן ,ואת צדוק משחו שיהיה כהן גדולשמב.
לשכה זו שהיא עבור הכהנים ממש ,בה הכהנים מתלבשים
בבגדי כהונה ויוצאים לעשות את העבודהשמג.
יששמד .בלשכה זו מונחים
כתוב במשנה :לִ ׁ ְש ּ ַכת ּ ִפנְ ָחס ַה ּ ַמלְ ִּב ׁ
בגדי הכהונה ,ויש שם ממונה מיוחד לשמור על הבגדים ,ולעזור
לכהנים להלביש את בגדי הכהונהשמה .ומפני שהממונה הראשון
נקרא פנחס ,נקראו גם כולם אחריו בשם פנחסשמו.
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שימ ּון
יתי ֶאל ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם :וְ לֹא ְׁשמַ ְר ּ ֶתם ִמ ְׁשמֶ ֶרת ָק ָד ׁ ָשי ַו ְּת ִ ׂ
ֶאת לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב וָ ָדם ַו ּיָפֵ ר ּו ֶאת ְּב ִר ִ
שר לֹא יָבוֹ א ֶאל
דנָי יֱהֹוִ ה ּ ָכל ּ ֶבן נֵכָ ר עֶ ֶרל לֵ ב וְ עֶ ֶרל ּ ָב ָ ׂ
לְ ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לָ כֶ םּ :כֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
שר
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
שר ָרחֲק ּו מֵ עָ לַ י ִּב ְתעוֹ ת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִּ :כי ִאם הַ לְ וִ ִ ּים אֲ ׁ ֶ
שר ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ כָ ל ּ ֶבן נֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
שע ֲֵרי הַ ּ ַביִ ת ו ְּמ ׁ ָש ְר ִתים
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ הָ י ּו ְב ִמ ְקדָּ ִׁשי ְמ ׁ ָש ְר ִתים ּ ְפקֻ דּ וֹ ת ֶאל ׁ ַ
ּ ָתע ּו מֵ עָ לַ י ַאח ֲֵרי ִּגלּ וּלֵ יהֶ ם וְ נ ְ ׂ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו
חט ּו ֶאת הָ עֹלָ ה וְ ֶאת הַ זֶּבַ ח לָ עָ ם וְ הֵ ּ ָמה יַעַ ְמד ּו לִ ְפנֵיהֶ ם לְ ׁ ָש ְר ָתם :יַעַ ן אֲ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ָביִ ת הֵ ּ ָמה יִ ְׁש ֲ
דנָי יֱהֹוִ ה
אתי י ִָדי עֲלֵ יהֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ָש ִ
ש ָר ֵאל לְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל עָ וֹ ן עַ ל ּ ֵכן נ ָ ׂ
אוֹ ָתם לִ ְפנֵי גִ לּ וּלֵ יהֶ ם וְ הָ י ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
ָשא ּו ְּכלִ ּ ָמ ָתם
שי הַ ְ ּק ָד ִׁשים וְ נ ְ ׂ
שי ֶאל ָק ְד ׁ ֵ
ֶשת עַ ל ּ ָכל ָק ָד ׁ ַ
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ לֹא יִ ְּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ הֵ ן לִ י וְ לָ ג ׁ ֶ
וְ נ ְ ׂ
שה ּבוֹ :
שר יֵעָ ֶׂ
שוּ :וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּ ָביִ ת לְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ וּלְ כֹל אֲ ׁ ֶ
שר עָ ׂ
וְ תוֹ עֲבוֹ ָתם אֲ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל מֵ עָ לַ י הֵ ּ ָמה
שר ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמֶ ֶרת ִמ ְק ָּד ִׁשי ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
כהֲנִ ים הַ לְ וִ ִ ּים ְּבנֵי צָ דוֹ ק אֲ ׁ ֶ
וְ הַ ּ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה :הֵ ּ ָמה ָיבֹא ּו ֶאל ִמ ְקדָּ ִׁשי
יִ ְק ְרב ּו ֵאלַ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ עָ ְמד ּו לְ פָ נַי לְ הַ ְק ִריב לִ י חֵ לֶ ב וָ ָדם נְ אֻ ם אֲ ֹ
שלְ חָ נִ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי:
וְ הֵ ּ ָמה יִ ְק ְרב ּו ֶאל ׁ ֻ
שמא .דברי הימים א' כ"ט כ"ב.
שמב .עפ"י רש"י ומלבי"ם בדברי הימים.
שמג .משכני עליון לרמח"ל )ב ג(.
שמד .מדות א' ד'.
שמה .רא"ש .רע"ב .תפארת ישראל .עזרת כהנים.
ּש.
שהָ י ּו ּ ַב ִּמ ְקדָּ ׁש וכו' ,ו ִּפנְ ָחס עַ ל הַ ּ ַמלְ ּבו ׁ
שמו .רא"ש .בשקלים )ה א(ֵ :אלּ ּו הֵ ן הַ ְממֻ ִּנין ׁ ֶ

רמו

בית הבאר
המקדש

המשך לשכת המלבוש

החיים
השלישי

עושים הרבה מאוד בגדי כהנים הדיוטיםשמז .בלשכהשמח יש
תשעים וששה חלונות עבור בגדי הכהונה .לכל משמר ומשמר
מעשרים וארבע המשמרות יש ארבע חלונותשמט.
בחלון אחד מונחים כל המכנסים ,וכתוב עליו 'מכנסים' .בחלון
אחד מונחים כל האבנטים ,וכתוב עליו 'אבנט' .וכן כל
המגבעותשנ בחלון אחד .וכן כל הכתונות בחלון אחדשנא.
החלון אינו חלון מפולש ,אלא הוא חלל מה בעובי הכותלשנב.
לכל בגד ובגד יש תיקשנג.

W

מהרה יבנה

X

שמז .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'.
שמח .דרך חכמה בביאור הלכה )הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה ח( .וכן בשם שלטי הגבורים.
שמט .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'.
שנ .עפ"י רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ב'.
שנא .רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ט'.
שנב .תוספות יום טוב מעילה ו' א' .דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'.
שנג .דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח' ,בשם בעל הטורים שמות ל"ט כ"ז.
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 Qמקום לשכת המלבוש R

רמז

רמח

בית הבאר
המקדש
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מידת העזרה

מידות החצר הפנימית העזרה

מידת העזרה
)מז( וַ ָ ּי ָמד ֶאת הֶ חָ צֵ ר א ֶֹר ְך מֵ ָאה ַא ּ ָמה ְורֹחַ ב מֵ ָאה ַא ּ ָמה
שנד
ְמ ֻר ּ ָב ַעתְ ,והַ ִּמזְ ּ ֵבחַ לִ ְפנֵי הַ ּ ָביִ ת:
וַ ָ ּי ָמד ֶאת ֶה ָחצֵ ר ,מדד את חלל העזרה ,לפני האולם וההיכלשנה,
א ֶֹר ְך ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ,אורך העזרה מאה אמה ,וְ ר ַֹחב ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ,ורוחב
העזרה מאה אמהְ ,מ ֻר ָּב ַעת ,מרובעשנו.

המזבח
וְ ַה ִּמז ְֵּב ַח לִ ְפנֵ י ַה ָּביִ ת.

המזבח הוא באמצע העזרהשנז ,לפני

ההיכלשנח.
אורך ורוחב יסוד המזבח הוא שלשים ושתיים אמה .נמצא
שנשאר שלשים וארבע אמה בין המזבח לאולם ,וכן שלשים
וארבע אמה בין המזבח לכותל העזרה במזרח .שלשים וארבע
W
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שנד .רש"י :וימד את החצר .חלל עזרת ישראל ,לפני האולם וההיכל:
שנה .רש"י.
שנו .העזרה בבית המקדש השלישי שונה מהעזרה בבית המקדש השני .בבית המקדש השלישי
יש לעזרה שלש חומות ,בדרום וצפון ומזרח .אבל במערב ,האולם הוא כעין החומה הרביעית
של העזרה .והעזרה מרובעת מאה על מאה אמה ,לפני האולם וההיכל.
שנז .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .מלבי"ם.
שנח .עפ"י מצודת ציון.
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רמט

האמה שבמזרח ,חציו הוא עזרת ישראל ,וחציו הוא עזרת
כהנים ,כל אחד מהם שבע עשרה אמה ,וביניהם הדוכןשנט.
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שנט .צורת הבית לתוספות יום טוב .משכני עליון לרמח"ל .מלבי"ם.
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המקדש

המזבח

החיים
השלישי

 Qהעזרה באורך ורוחב מאה אמה ,והמזבח באמצע R
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רנא

רנב

בית הבאר
המקדש

המזבח

החיים
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רנג

אורך העזרה ממזרח למערב
סדר המקומות בעזרה ממזרח למערב ,הם באופן זהשס:
'עזרת ישראל' ,באורך מאה אמה על רוחב שבע עשרה אמה.
]יג[ 'עזרת ישראל' שהוא השטח הראשון לאחר שער העזרה
המזרחי ,הוא באורך מאה אמה מצפון לדרום ,וברוחב שבע
עשרה אמה ממזרח למערב ]בכל מקום ,המידה היתירה נקראת
אורך ,והפחותה נקראת רוחבשסא[ .לעזרת ישראל אסורים נשים
ליכנס ,ומותר לישראלים ליכנסשסב.
'עזרת כהנים' ,שהוא השטח שמיד אחרי עזרת ישראל ,גם כן
באורך מאה אמה ,על רוחב שבע עשרה אמה .לעזרת כהנים
אסורים ישראלים ליכנס ,מלבד בשעת סמיכה ותנופהשסג.
לאחר עזרת כהנים ,נמצא המזבח ,והוא שלשים ושתים אמה,
ממזרח למערבשסד.
בין האולם ולמזבח שלשים וארבע אמה .במקום זה יש את
הכיור ,ואת המדרגות לעלות אל האולםשסה.
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שס .סדר זה הוא כפי שכתוב בצורת הבית לתוספות יום טוב ,ובמשכני עליון לרמח"ל,
ובמלבי"ם.
שסא .רש"י מלכים א' ו' ג'.
שסב .העזרה הוא מחנה שכינה ,ובמשכן היה נקרא 'חצר' והוא חצר המשכן ,וכן במלכים נקרא
חנֵה ְׁש ִכינָהִ .מ ּ ֶפ ַתח
ש ָר ֵאל ,וּמַ חֲ נֵה לְ וִ ּיָה ,וּמַ ֲ
חנֵה יִ ְ ׂ
לש מַ חֲנוֹ ת הֵ ן :מַ ֲ
חצר )עפ"י עזרת כהנים(ָ ׁ .ש ׁ
חנֵה לְ וִ ּיָהִ .מ ּ ֶפ ַתח הָ ֲעז ָָרה
ש ָר ֵאלִ .מ ּ ֶפ ַתח הַ ר הַ ּ ַביִ ת וְ עַ ד הָ ֲעז ָָרה ,מַ ֲ
ּשלַ יִ ם וְ עַ ד הַ ר הַ ּ ַביִ ת ,מַ חֲ נֵה יִ ְ ׂ
יְ רו ׁ ָ
חנֵה ְׁש ִכינָה )במדבר רבה נשא ז ,וכ"ה בזבחים קטז.(:
וְ לִ ְפנִ ים ,מַ ֲ
שסג .תפארת ישראל )מדות ב ו( .כתב התפארת ישראל וז"ל :מיהו נראה לי דאף על גב דהמשנה
שם לא הזכירה רק סמיכה ותנופה ,הוא הדין כל שהיה צורך היו ישראל מותרים לבוא שם,
דהרי ברגלים כשהיתה עזרה מלאה מישראל ,נמשכין משם לבין בית החליפות וכותל העזרה,
ומשם לי"א אמה שאחורי בית הכפורת )כיומא דכ"א א' ורש"י שם( ,וכמו שכתבתי לעיל )ועמ"ש
לקמן פ"ה סי' ט'(.
שסד .צורת המזבח ומדותיו ,יבואר אי"ה להלן ,יחזקאל פרק מ"ג פסוקים י"ג-י"ז.
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הדוכן

בעזרה אין תקרה .וכן מעל מקום המזבח אין תקרהשסו.

הדוכן
בין עזרת כהנים לעזרת ישראל יש דוכן ,הנקרא 'הַ ְ ּג ֶד ֶרת
או ֵמרַ ,מעֲ לָ ה
יעזֶר ּ ֶבן יַ עֲ קֹב ֹ
הֲגִ ינָ ה'שסז .כתוב במשנהַ :ר ִּבי אֱ לִ ֶ
בו ָהה ַא ּ ָמה ,יש מדרגה בין עזרת ישראל לעזרת
שם ,וּגְ ֹ
ָהיְ ָתה ׁ ָ
יה ,על המדרגה הזו יש
כהנים ,גבוהה אמהְ .ו ַהדּ ו ָּכן נָ תוּן ָעלֶ ָ
של חֲ ִצי חֲ ִצי ַא ּ ָמה ,בדוכן יש שלש
לות ׁ ֶ
לש ַמעֲ ֹ
ש ׁ
דוכן ,וּבָ ּה ׁ ָ
מדרגות שכל אחת בגובה חצי אמה .נִ ְמצֵ את ֶעזְ ַרת ַה ּכהֲ נִ ים
ְ ּג ֹ
בו ָהה ֵמ ֶעזְ ַרת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ְש ּ ֵתי ַא ּמ ֹות ו ֶּמחֱ ָצה .המדרגה
הראשונה גבוהה אמה ,ואחר כך עוד שלש מדרגות שכל אחת
גבוהה חצי אמה ,נמצא שעזרת כהנים יותר גבוה מעזרת
ישראל בשתיים וחצי אמהשסח.
על הדוכן עומדים הלווים כל יום ,ואומרים שירשסט .ושומעים את
קול השיר עד יריחושע.
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שסה .ליד הכיור ,יש את הבור מים לשקע בו את הכיור בלילה )תפארת ישראל בסימני הציור(.
ראה יומא ל"ז .וברש"י .אמנם עיין בתוספות ישנים )יומא לח (.ששיקעו את הכיור כל לילה בים
של שלמה .ולפי"ז לא צריך בור מיוחד.
שסו .רע"ב .וכ"כ בספר חנוכת הבית לרבי מלכיאל אשכנזי.
שסז .יחזקאל מ"ב י"ב ,וברש"י )שם( ובצורת הבית ובמשכני עליון .מדות ב' ו'.
שסח .כן משמע ברמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ג' .כתב התפארת ישראל שהמעלות האלו
בשטח של עזרת כהנים.
שסט .ערכין ב' ו' .רמב"ם הלכות כלי המקדש ג' ג'.
שע .תמיד ג' ח'.
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הכיור
ית
בין האולם והמזבח יש את הכיור ,ככתוב בתורהשעאְ :ו ָעשִׂ ָ
מו ֵעד
ֹתו ּ ֵבין אֹהֶ ל ֹ
ֹשת לְ ָר ְחצָ הְ ,ונָ ַת ָּת א ֹ
ֹשת ְו ַכנּ ֹו נְ ח ׁ ֶ
ִּכ ּי ֹור נְ ח ׁ ֶ
ש ּ ָמה ָמיִ ם.
וּבֵ ין ַה ִּמזְ ּ ֵב ַחְ ,ונָ ַת ָּת ׁ ָ
מבואר במשנהשעבַ :ה ִּכ ּי ֹור ָהיָ ה ּ ֵבין ָהאוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ּ ֵב ַח ,ו ָּמ ׁשו ְּך
ְּכלַ ּ ֵפי ַהדָּ ֹ
רום] .יד[ מקום הכיור הוא בין האולם והמזבח ,ואינו
עומד ממש בין האולם והמזבח ,אלא הוא משוך לצד דרום כנגד
המקום שבין האולם והמזבחשעג.
הכיור צורתו כמו סיר גדולשעד ,ויש לו בסיס שעליו יושב הכיור,
וצורתו כמו סיר הפוךשעה ,והוא 'כנו'שעו .הכיור וכנו עשויים
מנחושתשעז.
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שעא .שמות ל' י"ח .ואף שאין מוזכר הכיור בנביא ,מכל מקום הרי 'דבר אחד מדבריך אחור לא
ישוב ריקם' .והכיור הוא מצוות עשה דאורייתא ובוודאי יהיה בבית המקדש השלישי ,וכן כל
שאר הדברים שהם מדאורייתא וכן מדרבנן יהיו בבית המקדש השלישי .שלא יתבטל שום
מצוה .והנביא בא לבאר ולגלות את השינויים שיהיו בבית המקדש השלישי ,עפ"י הנבואה,
אבל לא לבטל שום דבר ממה שכתוב בתורה ח"ו.
שעב .מדות ג' ו'.
ֹשת לְ ָר ְחצָ ה וְ נ ַָת ּ ָת אֹתוֹ ּ ֵבין
ֹשת וְ כַ נּ וֹ נְ ח ׁ ֶ
ית ִּכיּוֹ ר נְ ח ׁ ֶ
ש ָ
שעג .תפארת ישראל .כתוב )שמות ל יח( :וְ עָ ִ ׂ
ְבחַ וְ נ ַָת ּ ָת ׁ ָש ּ ָמה מָ יִ ם .וכתב רש"י וז"ל :ובין המזבח .מזבח העולה ,שכתוב בו
אֹהֶ ל מוֹ עֵ ד וּבֵ ין הַ ִּמז ּ ֵ
שהוא לפני פתח משכן אהל מועד ,והיה הכיור משוך קמעא ,ועומד כנגד אויר שבין המזבח
והמשכן ואינו מפסיק כלל בנתיים ,משום שנאמר ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל מועד
)שמות מ כט( ,כלומר מזבח לפני אהל מועד ,ואין כיור לפני אהל מועד ,הא כיצד ,משוך קמעא
כלפי הדרום ,כך שנויה בזבחים )נט .(.ע"כ.
שעד .רש"י שמות ל' י"ח.
שעה .פירוש שני בתוס' זבחים כ"ב .וז"ל התוס' :משמע שיש לו תוך ,ועשוי כמין תיבה פרוצה
למעלה והכיור יושב עליו .ורבינו פירש כעין יורה כפוייה על פיה ונפחתו שוליה .ע"כ.
שעו .אין שום קערה וכדומה תחת הכיור ,אלא המים שותתין על הריצפה' .כנו' הוא בסיס ומושב
עבור הכיור ,וצורתו נתבאר ,ואינו קערה וכדומה כלל .המים ששותתין על הריצפה לאחר
הקידוש ידים ורגלים ,יתכן שנשפכים ל'בור הגדול' שלידו ,ויתכן שנשפכים לאמת המים
העוברת בעזרה.
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לפני העבודה חייב כל כהן לקדש ידיו ורגליו מן הכיורשעח.

אופן קידוש ידים ורגליים :מניח שני ידיו על שני רגליו ,בבת
אחת ,מעומד ,ומתכופף ומקדששעט.
בתחילה היו לכיור שני דדים ליציקת המים ,אחד למעלה ,ואחד
למטה .בבוקר כשהכיור מלא מקדשים ידים ורגלים מהדד
העליון ,ולפנות ערב כשיש כבר פחות מים בכיור ,מקדשים ידים
ורגלים מהדד התחתוןשפ.
באמצע ימי בית המקדש השני ,היה כהן גדול ששמו 'בן קטין',
והוא עשה שתים עשרה דדים סביבות הכיור ,כדי ששנים עשר
הכהנים העוסקים בקרבן תמיד של שחר יקדשו ידיהם ורגליהם
בבת אחתשפא.
כל מים שנמצאים בכלי שרת בלילה ,המים נפסלים .ולכן הכהן
גדול הזה ששמו 'בן קטין' ,עשה 'מוכני' עבור הכיורשפב ,שהוא
גלגל מעץשפג ,שעל ידו משקעים את הכיור בכל לילה לבור מים
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בפשטות אין לכיור מכסה )כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א(.
פסק הרמב"ם )הלכות ביאת המקדש ה טז( שקידוש ידים ורגלים הוא כמו עבודה ולכן צריך
לעשותו מעומד ,ובכל עבודה צריך לעמוד דוקא על הריצפה בלי שום חציצה )הלכות ביאת
המקדש ה יז(.
ֹשת ְּבמַ ְראֹת
חשת וְ ֵאת ּ ַכנּ וֹ נְ ח ׁ ֶ
שעז .שמות ל' י"ח .וכן כתוב )שמות לח ח(ַ :ו ּיַעַ שׂ ֵאת הַ ִּכיּוֹ ר נְ ׁ ֶ
הַ ּצ ְֹבאֹת .וברש"י :בנות ישראל היו בידן מראות וכו' ,ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת
המשכן ,והיה מואס משה בהן וכו' ,אמר לו הקב"ה קבל ,כי אלו חביבין עלי מן הכל ,שעל ידיהם
העמידו הנשים צבאות רבות במצרים וכו' .עי"ש.
שעח .שמות ל' י"ט-כ"א.
שעט .זבחים י"ט :רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה' ט"ז.
שפ .יומא ל"ז .לפי ביאור מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתי"ק.
שפא .יומא ל"ז .לפי ביאור מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתי"ק.
שפב .נראה שמכיוון שכבר נתקן ה'מוכני' ,הרי לא יתבטל ,ויהיה בבית המקדש השלישי.
שפג .תמיד א' ד'.
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הנקרא 'בור הגדול'שפד ,שנמצא שם ליד מקום הכיורשפה .ובזה
המים מחוברים לקרקע ואינם נפסלים בלינהשפו.
בבוקר לפני כל העבודות ,כשמעלים את הכיור מהבור על ידי
המוכני ,שומעים את קולו עד יריחושפז.
בבית המקדש הראשון היו עוד עשרה כיורות ,על עשרה
מכונותשפח .והיו חמשה מימין הכיור של משה רבנו וחמשה
משמאל הכיור של משה רבנושפט.
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שפד .רבינו אליעזר בר נתן הראב"ן בסימן כ"ה .רבינו יהונתן עירובין ל"ה .תוספות יום טוב
עירובין י' י"ד.
שפה .תוספות יום טוב בסימני הציור .וכן משמע בתפארת ישראל בסימני הציור.
שפו .יומא ל"ז .וברש"י .זבחים כ' .וברש"י.
אך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור ]או שהוא כלי עגול כגלגל סביבות הכיור
)דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד יח([ ,והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת ,ובו נמצאים המים.
ומפני שהכלי הזה אינו קדוש ,המים שנמצאים בו אינם נפסלים בלינה .וכשרוצה כהן לקדש ידיו
ורגליו מן הכיור ,הוא פותח את הפתח שבין הכלי שמעל הכיור הנקרא 'מוכני' אל הכיור עצמו,
ונכנס מים לכיור כפי הצורך ראשון ראשון ,ואז הוא מקדש ידיו ורגליו מהכיור במים שנכנסו
לשם )פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא .פירוש המשניות להרמב"ם תמיד א ד .רמב"ם הלכות בית
הבחירה ג יח(.
ולפי מה שכתב הרמב"ם )הלכות ביאת המקדש ה יג( וז"ל :כמה מים צריכין להיות בכיור ,אין
פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים .ע"כ .צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיור מים כדי שיעור
שיהיה שם מים עבור ד' כהנים .ואז מקדשים .אבל אין מכניסים יותר מזה ,כדי שלא יפסל
בלינה.
והנה שיטת הרמב"ם זו נתבארה בג' מקומות )פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא .פירוש המשניות
להרמב"ם תמיד א ד .רמב"ם הלכות בית הבחירה ג יח( .אבל במקום אחד )הלכות ביאת המקדש ה יד(
כתב הרמב"ם כפי שיטת רש"י ,שכדי שלא יפסלו המים בלינה משקעין את הכיור בתוך מי
מקוה או מעין ,ובבוקר מעלים אותו .ולכאורה יוקשה מהי שיטת הרמב"ם.
ומתרץ בדרך חכמה )הלכות בית הבחירה ד יח( ששיטת הרמב"ם היא ששניהם נכונים ,ואם לא
השתמשו במוכני למעלה צריך להשתמש במוכני למטה .ועי"ש.
שפז .תמיד ג' ח'.
שפח .מלכים א' ז' כ"ז-ל"ט .ראה בספרנו 'באר החיים' על בית המקדש הראשון ,את ביאור
תבנית וצורת המכונות.
שפט .רד"ק בפירוש השני במלכים א' ז' ל"ט ,וכן מסקנת השלטי גיבורים ,הובא בעזרת כהנים.
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שלשה עשר שופרות
]טז[ בעזרהשצ יש שלשה עשר 'שופרות'שצא ,שהם קופות רחבות
למטה ,וצרות למעלה ,ועקומות כמין שופרשצב .לתוך אחת
מהקופות נותנים את מחצית השקל שמביאים בכל שנה ,וכן
לכל אחת מהקופות נותנים את מה שצריך לתת שם .ועל כל
קופה כתוב למה מיועדתא.
השופרות נמצאים אחד ליד השני בעיגולב.

שלשה בתי הדשן
יש שלשה בתי הדשן :אחד מהם בתוך העזרה .שם שורפים את
קדשי קדשים שנפסלו .וכן אימורי קדשים קלים שנפסלו .וכן
פרים ושעירים הנשרפים שאירע בהן פסול ,בין לפי זריקת הדם
W

מהרה יבנה

X

שצ .תפארת ישראל שקלים ו' ה'.
שצא .שקלים ו' א'.
שצב .רע"ב שקלים ו' א' .תפארת ישראל שקלים ו' א' .והטעם לצורה זו הוא מפני הרמאים שלא
יוכלו להכניס ידם לתוך התיבה להראות כאילו נותנים לתוך התיבה ובאמת לוקחים מתוך
התיבה .לכן עשו בצורה זו כדי שלא יוכלו לעשות כך )רע"ב שם(.
א .שקלים ו' ה' .וז"ל הרמב"ם )הלכות שקלים ב ב-ג( :ובמקדש היה לפניהם תמיד שלש עשרה
תיבות .כל תיבה כמין שופר .ראשונה לשקלי שנה זו .שניה לשקלי שנה שעברה .שלישית לכל
מי שיש עליו קרבן שתי תורים או שני בני יונה אחד עולה ואחד חטאת משליך דמיהן לתיבה זו.
רביעית כל מי שיש עליו עולת העוף בלבד משליך דמיה לתיבה זו .חמישית למי שהתנדב מעות
לקנות עצים למערכה בהן .ששית למי שהתנדב מעות ללבונה .שביעית למי שהתנדב זהב
לכפורת .שמינית למותר חטאת כגון שהפריש מעות לחטאתו ולקח חטאת והותיר מן המעות
ישליך השאר לתוכה .תשיעית למותר אשם .עשירית למותר קיני זבים וזבות ויולדות .אחת
עשרה למותר קרבנות נזיר .שתים עשרה למותר אשם מצורע .שלש עשרה למי שהתנדב מעות
לעולת בהמה .ושם כל דבר שיהיו מעותיו בתוך התיבה כתוב על התיבה מבחוץ.
ב .גמרא ירושלמי שקלים י"ט.
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בית הבאר
המקדש
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שלשה בתי הדשן

בין לאחר זריקת הדם .כגון אם נטמאו ,או שיצאו חוץ לעזרה
קודם שהגיע זמנם לצאת ,או אם לן בשרם או אימוריהם כל
הלילה.
בית הדשן שני בהר הבית .שם שורפים פרים ושעירים
הנשרפים ,שאירע בהן פסול לאחר שיצאו מן העזרה.
בית הדשן שלישי מחוץ לירושלים .שם שורפים פרים ושעירים
הנשרפים ,בזמן שהם נשרפים כמצוותן ללא פסולג.
בבית המקדש הראשון ,היה בפינה הדרומית מזרחית של
העזרה ,את ה'ים שעשה שלמה'ד.
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מהרה יבנה

X

ג .רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ז' ג'-ד' .ופסק כשיטת לוי בזבחים )קד.(:
ד .מלכים א' ז' כ"ג-כ"ו .מלכים א' ז' ל"ט .ראה בספרנו 'באר החיים' על בית המקדש הראשון,
את ביאור תבנית וצורת הים של שלמה.
כהֲנִ ים ּבוֹ ' )דברי הימים ב' ד ו( .כמו"כ כשצריך מטבילים בים את השולחן )פסחים
'וְ הַ ּיָם לְ ָר ְחצָ ה לַ ּ ֹ
קט .(:בכל לילה משקעים את הכיור לתוך הים שעשה שלמה )תוס' ישנים יומא לח .(.וממנו
ממלאים את הכיור )רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה טו(.
רגלי השוורים שבדרום נקובים כמוציא רימון ]-נקב כשיעור שאפשר להוציא ממנו רימון[ .המים
נמשכים באמת המים ממעין הנקרא 'עין עיטם' ,ועולים אל הים דרך רגלי השוורים .ועל ידי זה
אין המים נעשים מים שאובים )ירושלמי יומא ג ח(.
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עובי מזוזות פתח האולם

החיים
השלישי

האולם

יחזקאל פרק מ
)מח( וַ יְ ִב ֵאנִ י ֶאל אֻ לָם הַ ּ ַביִ ת ,וַ ָ ּי ָמד ֵאל אֻ לָם חָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות ִמ ּפֹה
של ֹׁש
של ֹׁש ַא ּמ ֹות ִמ ּפ ֹו ְו ׁ ָ
ש ַער ׁ ָ
ְוחָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות ִמ ּפֹהְ ,ורֹחַ ב הַ ּ ׁ ַ
א
ַא ּמ ֹות ִמ ּפ ֹו:
וַ יְ בִ ֵאנִ י ,המלאך הביא את יחזקאל,
שלפני ההיכלב.

ֶאל ֻאלָ ם ַה ַּביִ ת,

אל האולם

ֵאל ֻאלָ ם :כמו 'איל אולם' .דהיינו מזוזות הפתח .שהם כתלי
האולם שמשני צידי הפתחג.
כותל האולם בעובי חמש אמה ממזרח למערבד.

עובי מזוזות פתח האולם
וַ ָ ּי ָמד ֵאל ֻאלָ ם ,מדד את עובי מזוזת פתח האולם,
ִמ ּפֹה ,עובי מזוזת פתח האולם הוא חמש אמה ,כי עובי כותל

ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת
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א .רש"י :אל אולם הבית .אולם ההיכל :וימד אל אולם .כמו 'איל אולם' .עובי כתפות הפתח מן
המזרח למערב חמש אמות .ואף של בית שיני היה כן ,שכן שנינו )מדות ד ז( כותל אולם חמש ,ואולם אחת
עשרה .אלא שבאולם בית שיני לא היו לו כתיפות לפתח לצפון ולדרום ,שהיה רחב הפתח עשרים אמה
כרוחב האולם ,וכאן כתוב ורוחב השער שלש אמות מפה ושלש אמות מפה ,ואיני יודע לסדר פירושו אלא
לרוחב ,כתפות הפתח שלש אמות סותמין חלל הפתח מכאן ושלש אמות מכאן:
ב .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
ג .עפ"י רש"י ומצודת דוד.
ד .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
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האולם ממזרח למערב הוא חמש אמה .וְ ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפֹה ,וכן
גם בצד השני של הפתח ,עובי המזוזה הוא חמש אמות ,כי
עובי הכותל הוא חמש אמותה.
ככתוב במשנהוֵ :מ ַה ִּמזְ ָרח לַ ּ ַמעֲ ָרב וכו' ,התנא מפרט את
האורך ממזרח למערבּ :כ ֶֹתל ָהאוּלָ ם ָח ֵמ ׁש ,כותל האולם
החיצוני הוא בעובי חמש אמות ממזרח למערבז.

רוחב פתח האולם
מידת האולם מצפון לדרום ,הוא עשרים אמהח.
פתח האולם מצפון לדרום ,ברוחב ארבע עשרה אמה .כי יש
לאולם מכל צד כותל ברוחב שלש אמה ,נמצא שרוחב חלל
השער הוא ארבע עשרה אמהט.
ר ַֹחב ַה ׁ ּ ַש ַער :על ידי שלש האמה שיש בכל צד נקרא שער האולם
בשם 'שער' .כי מבלעדי שלש אמה אלו היה האולם פרוץ
ופתוח במלואו.
על כן קורא הפסוק לשלש אמה אלו בשם 'שער' ,כי על ידם
נקרא בשם 'שער'י.
וְ ר ַֹחב ַה ׁ ּ ַש ַער ׁ ָשל ֹׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ  ,רוחב כותל האולם שבצד השער,
הוא שלש אמה ,וְ ׁ ָשל ֹׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ  ,וכן רוחב כותל האולם שבצד
W
ה .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
ו .מדות ד' ז'.
ז .תפארת ישראל.
ח .בפסוק הבא.
ט .עפ"י רש"י .מלבי"ם .מצודת דוד.
י .מלבי"ם.
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רוחב פתח האולם

השני הוא שלש אמהיא .נמצא שרוחב הפתח הוא ארבע עשרה
אמהיב.
אין דלתות לפתח האולםיג אלא רק פרוכתיד .במשך כל היום
הפרוכת מוגבה ועומד פתוח ,על ידי רצועות שקשור למעלהטו.
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יא .רש"י.
יב .עפ"י רש"י .מלבי"ם .מצודת דוד.
יג .מדות ב' ג' .כך היה בבית המקדש השני ,וכתב המלבי"ם שכך יהיה גם בבית המקדש
השלישי ,שלא יהיה דלתות בפתח האולם.
יד .גמרא יומא נ"ד.
טו .עפ"י תוספות יום טוב תמיד ז' א' .ועי"ש ברע"ב ובתפארת ישראל.
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מידות חלל האולם

מידות חלל האולם
)מט( א ֶֹר ְך הָ אֻ לָם ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמהְ ,ורֹחַ ב ַע ְׁש ּ ֵתי ֶע ְ ׂש ֵרה ַא ּ ָמה,
שר יַ ֲעל ּו ֵאלָיוְ ,ו ַע ּ ֻמ ִדים ֶאל הָ ֵאילִ ים ֶאחָ ד ִמ ּפֹה
לות אֲ ׁ ֶ
ּובַ ּ ַמ ֲע ֹ
טז
ְו ֶאחָ ד ִמ ּפֹה:

א ֶֹר ְך ָה ֻאלָ ם מצפון לדרוםֶ ,עשְׂ
וְ ר ַֹחב ַע ׁ ְש ֵּתי ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ,רוחב

ִרים ַא ּ ָמה ,כמידת רוחב ההיכל.
האולם ממזרח למערב ,הוא אחת

עשרה אמה.
בכל מקום ,המידה היתירה נקראת אורך ,והפחותה נקראת
רוחביז.
כתוב במשנהיחֵ :מהַ ִּמזְ ָרח לַ ּ ַמעֲ ָרב וכו' ,התנא מפרט את
האורך ממזרח למערבּ :כ ֶֹתל ָהאוּלָ ם ָח ֵמ ׁש ,כותל האולם בצד
מזרח הוא בעובי חמש אמותְ .ו ָהאוּלָ ם ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרה ,חלל
האולם עצמו אחת עשרה אמה ממזרח למערביט.
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טז .רש"י :אורך האולם עשרים אמה .כנגד רוחב ההיכל :ורחב עשתי עשרה .מן המזרח למערב:
ובמעלות אשר יעלו אליו .ובמעלות היה הדרך אשר בהם יעלו אליו .כמו ששנינו )מדות ג ה( בין האולם
ולמזבח עשרים ושתים אמה ,ושתים עשרה מעלות היו שם ,רום מעלה חצי אמה :ועמודים אל האילים.
תחת יכין ובועז שהיו במקדש ראשון:
יז .רש"י יחזקאל מ' י"א .רש"י מלכים א' ו' ג'.
יח .מדות ד' ז'.
יט .תפארת ישראל.
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המדרגות אל האולם

המדרגות אל האולם
ּובַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעל ּו ֵאלָ יו ,במדרגות הוא הדרך לעלות את
האולם .דהיינו שעולים מהעזרה אל האולם במדרגותכ.
יש שתים עשרה מדרגות לעלות אל האולםכא.

העמודים בפתח
וְ ַע ּ ֻמ ִדים ֶאל ָה ֵאילִ ים ,בחלל האולם ,סמוך למזוזות האולם
הנקראים 'אילים' ,יש עמודיםכבֶ ,א ָחד ִמ ּפֹה וְ ֶא ָחד ִמ ּפֹה ,עמוד אחד
מצד ימין ועמוד אחד מצד שמאל .ועמודים אלו הם במקום
עמודי יכין ובועז שהיו בבית המקדש הראשוןכג.
בבית המקדש הראשון היו משני צדדי הפתח שני עמודים.
העמוד הימני נקרא 'יכין' והעמוד השמאלי נקרא 'בועז'כד .וגם
בבית המקדש השלישי יהיו עמודים במקום העמודי יכין ובועז
שהיו בבית המקדש הראשוןכה.
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כ .רש"י .מצודת דוד.
כא .רש"י .משכני עליון לרמח"ל )ג א(.
כב .מצודת דוד .לפי המצודת דוד ה'אילים' הם מזוזות הפתח ,ולידם יש עמודים במקום יכין
ובועז .אבל המלבי"ם מפרש שיש בפתח האולם גם אילים וגם עמודים .האילים הם עמודים
בעובי שנתבאר לעיל ]בענין אילי החצר ,לשיטתו[ ,והעמודים הם עמודים נוספים יותר עבים ,והם
במקום יכין ובועז.
כג .רש"י .מצודת דוד.
כד .מלכים א' ז' ט"ו-כ"ב .ראה להלן את ביאור תבנית וצורת העמודים.
כה .רש"י .מצודת דוד.
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בית החליפות

בית החליפות
משני צדדי האולם ,בולטים לצפון ולדרום לשכות הנקראים 'בית
החליפות'כו.
בית החליפות בצפון ובדרום ,בולט חמש עשרה אמה יותר
מרוחב ההיכל והתאיםכז.
רוחב בית החליפות ממזרח למערב ,עשר אמה .הכותל המזרחי
של בית החליפות הוא ברוחב חמש אמה .חלל בית החליפות,
ממזרח למערב ,יחד עם כותלו המערבי ,שניהם יחד ברוחב
חמש אמה .סך הכל עשר אמהכח.
עו ֵדף ָעלָ יו חֲ ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ִמן
כתוב במשנהכטָ :האוּלָ ם ֹ
פון ,בית החליפות שזה כהמשך מהאולם ,מתרחב בצד צפון
ַה ָ ּצ ֹ
חמש עשרה אמה יותר מההיכל והתאים .וַ חֲ ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה
רום ,וכן בצד דרום מתרחב חמש עשרה אמה יותר
ִמן ַהדָּ ֹ
מההיכל והתאיםל.
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כו .רש"י להלן מ"א ט"ו.
כז .מידות ד' ז' .אמנם כל בית החליפות הוא באורך ארבעים אמה מכל צד ]כי חלל האולם הוא רק
באורך עשרים אמה[ ,ומה שכתוב במשנה 'חמש עשרה אמה' הכוונה לבליטה שבולט לצדדים
יותר מההיכל והתאים ,שזה רק חמש עשרה אמה.
כח .צורת הבית לתוספות יום טוב .מסתבר שעובי הקיר המערבי של בית החליפות הוא שני
אמה ]שהרי כותל שעביו רק אמה אחת אינו יכול לעמוד בגובה כל כך )בבא בתרא ג ,[(.נמצא שחלל
בית החליפות ממזרח למערב יהיה שלש אמה.
כט .מידות ד' ז'.
יקיהָ א ִמ ּפוֹ ו ִּמ ּפוֹ מֵ ָאה ַא ּ ָמה .ופירש רש"י:
ל .וכן כתוב בבית המקדש השלישי )להלן מא טו( :וְ ַא ִּת ֶ
ואתיקיהא .ת"י זויות ,כלומר עם משך בית החליפות שבזויות הבית.
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ְוהוּא ָהיָ ה נִ ְק ָרא ּ ֵבית ַהחֲ לִ ֹ
יפות ,החלק הזה שמתרחב בשני
שם גּ ֹונְ זִ ים ֶאת
ש ּׁ ָ
הצדדים ,נקרא בשם 'בית החליפות'לאֶ ׁ ,
ַה ּ ַס ִּכינִ ים ,ששם גונזים את הסכינים לשחיטת הקרבנות .ויש
שם עשרים וארבע חלונות לעשרים וארבע משמרות ,לכל
משמר חלון מיוחד עבור הסכינים שלהםלב.
ש ִרים'לג .ולכן
סכין נקרא 'חלף' ,כמו שנאמר ' ַמחֲלָ ִפים ִּת ְ ׁש ָעה וְ ֶע ְ ׂ
לד
נקרא המקום שמניחים את הסכינים 'בית החליפות' .
בזוויות של בית החליפות שני פתחים קטנים ,בגובה שמונה
אמותלה.
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לא .תפארת ישראל.
לב .רש"י סוכה נ"ו .רש"י יומא ל"ו .וראה בעזרת כהנים.
בית החליפות הוא כחלק מהאולם .ולכן פשוט שהוא באותו גובה כמו האולם עצמו ]וראה מש"כ
בזה בספר 'היכל ידיד'[.
לג .עזרא א' ט'.
לד .רא"ש .וראה בעזרת כהנים עוד ביאורים.
לה .זבחים נ"ה:

רעד

בית הבאר
המקדש

בית החליפות

החיים
השלישי

 Qמידות בית החליפות R

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק מט

החיים
היכל

ערה

המדרגות אל האולם
יש שתים עשרה מדרגות כדי לעלות לאולםלו ,ככתוב במשנהלז:
לות ָהי ּו ׁ ָ
ּש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַמעֲ ֹ
ו ְׁ
שם .שתים עשרה מדרגות יש
ברווח שבין האולם והמזבח ,כדי לעלות אל האולם .רוּם ַמעֲ לָ ה
חֲ ִצי ַא ּ ָמה ,גובה כל מדרגה הוא חצי אמהלחְ .ו ׁ ִשלְ ָח ּה ַא ּ ָמהלט,
ורוחב המדרגה ,דהיינו המקום שמניחים שם את הרגל ,הוא
אמהמ .ובהמשך נלמד שרק רוב המדרגות האלה הם ברוחב
אמה ,אבל יש מדרגות יותר רחבות.
ֹ
רובֶ ד :תיבת רובד ,פירושו שורה של רצפה .כמומא :מֻ ָּקף רוֹ ְב ִדין
ש ָּב ֲעז ָָרהמג.
יעי ׁ ֶ
ֶׁ
של אֶ בֶ ן ,וכןמבַ :על הָ רֹבֶ ד הָ ְר ִב ִ
]יז[ כך הוא סדר המדרגותַ :א ּ ָמה מדרגה ברוחב אמהַ ,א ּ ָמה עוד
לש ומדרגה נוספת ברוחב שלש
ש ׁ
רובֶ ד ׁ ָ
מדרגה ברוחב אמהְ ,ו ֹ
אמותמד.
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ח ִצי ַא ּ ָמה.
ש ֵרה מַ עֲלוֹ ת הָ י ּו ׁ ָשם ,רוּם מַ עֲלָ ה ֲ
ּש ּ ֵתים עֶ ְ ׂ
לו .רש"י .ורש"י העתיק את לשון המשנה :ו ְׁ
לז .מדות ג' ו'.
לח .רש"י לא העתיק את המשך לשון המשנה ,אך יתכן שלדעתו יהיה סדר המדרגות בבית
שלישי ממש כמו בבית שני כמבואר במשנה .ומזה שרש"י העתיק כאן את תחילת לשון
המשנה ,נראה שיתכן שדעתו שגם מה שנתבאר בהמשך לשון המשנה ,כן ממש יהיה בבית
שלישי.
לט .בצורת הבית לתוספות יום טוב )סימן מו( העתיק את לשון המשנה עד כאן ,ואחר כך כתב
'וכו'' .נראה שמשמע מזה שלדעתו יהיה סדר המדרגות בבית שלישי ממש כמו בבית שני
כמבואר במשנה.
מ .תפארת ישראל.
מא .מדות א' ח'.
מב .יומא ד' ג'.
מג .רע"ב.
מד .תפארת ישראל .הגר"א.
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וְ אחר כך ממשיך כסדר הזהַ :א ּ ָמה מדרגה ברוחב אמהַ ,א ּ ָמה
לש ומדרגה נוספת ברוחב
ש ׁ
רובֶ ד ׁ ָ
עוד מדרגה ברוחב אמהְ ,ו ֹ
שלש אמותמה.
ובסדר הזה ממשיכים המדרגות ,עד שיושלמו כל שתים עשרה
המדרגותְ .ורק בקבוצת המדרגות ָה ֶעלְ ֹיונָ ה יש שינוי ,ששם
הסדר הוא כךַ :א ּ ָמה מדרגה ברוחב אמהַ ,א ּ ָמה עוד מדרגה
רובֶ ד ַא ְר ּ ַבע והמדרגה העליונה ברוחב ארבע
ברוחב אמהְ ,ו ֹ
אמותמו.
נמצא ,שכאשר נבוא לחשב את כל סדר שתים עשרה
המדרגות יצא כך:
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מה .תפארת ישראל .הגר"א.
מו .תפארת ישראל .הגר"א .ולשיטת רבי יהודה המדרגה העליונה ברוחב חמש אמות )המשך
המשנה(.
ביאר הגר"א שמכיוון שכתוב במשנה 'והעליונה' זה הראיה שיש כאן עוד מדרגות לפני זה שלא
נמנו במשנה במפורש ,ועל כן הוצרך התנא לומר 'והעליונה' .ואם לא כן לא היה צריך לומר
'והעליונה' אלא היה אומר מיד 'אמה אמה ורובד ארבע' .ומכאן ראיה שיש סדר מדרגות נוסף
לפני הסדר העליון .עכת"ד .וביאר התפארת ישראל שכן דרך התנא שלא למנות הכל.
כתב רבי יעקב משה נכד הגר"א )בית אליהו ,יחזקאל מא יב( ,בשם זקנו הגר"א וז"ל :בשם אא"ז
הגאון זצוק"ל שמעתי כי כן דרך מסדר המשנה כשבא להזכיר ארבעה ענינים ושלשה מהם שוים
זה לזה אלא ברביעי נתוסף דבר ,הרי אינו מזכיר אלא שנים הראשונים ומחסר דבר השלישי ,כי
מן השנים תדון אל השלישי ,אלא מסיים ברביעי שנתחדש בו דבר .וכן אתה מוצא )כתובות יא
ד( 'היתה כתובתה ד' מאות זוז ,ומכרה לזה במנה ,ולזה במנה ,ולאחרון יפה מנה ודינר במנה'.
הרי לפניך שהחסיר התנא במנה השלישי 'ולזה במנה' מפני שנשמע מן השנים הראשונים .וכן
כאן היה צריך לומר ג' פעמים 'אמה אמה ורובד שלש' ובפעם הרביעי נתוסף לו לאמור 'אמה
אמה ורובד ארבע' ,אלא שהחסיר התנא מלחשוב בשלישית 'אמה אמה ורובד שלש' כדרכו
כנ"ל.
הרי לך שפיר י"ב מעלות וביניהן כ"א אמות ,ואמה המותר עד כ"ב אמה הוא בין המזבח בין
התחלת המעלות .ז"ש רבי יהודה אומר 'העליונה אמה אמה ורובד חמש' ,רצה לומר שדעת רבי
יהודה כי לא היתה רצפה חלקה כלל בין המזבח ותחלת המעלות .ע"כ.
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א .מדרגה ברוחב אמה ,ב .מדרגה ברוחב אמה ,ג .מדרגה
ברוחב שלש אמות.
ד .מדרגה ברוחב אמה ,ה .מדרגה ברוחב אמה ,ו .מדרגה
ברוחב שלש אמות.
ז .מדרגה ברוחב אמה ,ח .מדרגה ברוחב אמה ,ט .מדרגה
ברוחב שלש אמות.
י .מדרגה ברוחב אמה ,יא .מדרגה ברוחב אמה ,יב .מדרגה
ברוחב ארבע אמותמז.
רוחב כל המדרגות יחד ,הוא עשרים ואחד אמה.
גובה כל המדרגות יחד הוא שש אמה ,כי כל מדרגה גבוהה
חצי אמהמח.
כזה:
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מז .תפארת ישראל .הגר"א .כל ביאור זה הוא לשיטת התפארת ישראל והגר"א .אך ברע"ב
ובראשונים יש כמה שיטות נוספות בענין סדר המדרגות .ראה במדור הארוך ביאור השיטות.
מח .כך עולה לפי כל השיטות.
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השרשרות בתוך האולם
של זָ ָהב ָהי ּו ְקבו ִּעין ְּב ִת ְק ַרת
רות ׁ ֶ
ש ְר ׁ ְש ֹ
כתוב במשנהמטְ :ו ׁ ַ
ָהאוּלָ ם ,שרשרות מזהב קבועים בתקרת האולם ומשתלשלים
עולִ ין,
ש ּ ָבהֶ ן ּ ִפ ְרחֵ י ְכהֻ ָּנה ֹ
למטה עד קרוב לקרקע האולםֶ ׁ ,
רו ִאין ֶאת
שהכהנים הצעירים מטפסים ועולים בשרשרות אלוְ ,ו ֹ
ָהעֲ ָט ֹ
רות ,כדי לראות את הכתריםנ.
בכותל שבין האולם וההיכל יש חלונות ,ובתוך החלונות יש שני
כתריםנא.
טו ִב ָ ּיה
ש ּנֶאֱ ַמר בפסוק בזכריהנבְ :ו ָהעֲ ָטרֹת ִּת ְהיֶ ה לְ חֵ לֶ ם וּלְ ֹ
ֶׁ
יכל יְ יָ  .הכתרים יהיו
רון ְּבהֵ ַ
יד ְעיָ ה וּלְ חֵ ן ּ ֶבן ְצ ַפנְ יָ ה לְ זִ ּ ָכ ֹ
ְולִ ַ
עבור חלם וטוביה וידעיה וחן בן צפניה שהם הביאו את הנדבה
עבור הכתרים ,לזכרון טוב בהיכל ה' ,ושמותיהם כתובים
ומפותחים על הכתריםנג.
שמות האנשים הוא לזכרון לרמז מה שהיה ,ועל מה שיהיה
בגאולה העתידה .וכך הרמז בשמותיהם :חֵ לֶ ם :חלימות וחיים
W

מהרה יבנה

X

מט .מדות ג' ח' .אף שלא נתבאר כל זה בבית המקדש השלישי ,מכל מקום נראה שיהיה גם
בבית המקדש השלישי .ולא יתבטל שום דבר .וכפי שכתב הרמב"ם )הקדמה לפירוש המשניות(:
הביא אחר תמיד מדות ,ואין בו ענין אחר אלא ספור ,שהוא זוכר מדת המקדש וצורתו ובנינו
וכל ענינו .והתועלת שיש בענין ההוא ,כי כשיבנה במהרה בימינו ,יש לשמור ולעשות התבנית
ההוא ,והתבניות והצורות והערך ,מפני שהוא ברוח הקדש .כמו שאמר )דברי הימים א' כח(,
'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל'.
נ .רר"ש .תפארת ישראל.
נא .באברבנאל ובמלבי"ם )זכריה ו יא( מבואר שיש שני כתרים.
נב .זכריה ו' י"ד .בזכריה כתוב מעט לפני פסוק זה )ו י-יא( :לָ קוֹ חַ מֵ ֵאת הַ גּ וֹ לָ ה ,מֵ חֶ לְ דַּ י וּמֵ ֵאת
שר ּ ָבא ּו ִמ ּ ָבבֶ ל:
ֹאש ּיָה בֶ ן ְצפַ נְ יָה אֲ ׁ ֶ
את ּ ֵבית י ִׁ
את ַא ּ ָתה ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא ,וּבָ ָ
טוֹ ִב ּיָה וּמֵ ֵאת יְ ַד ְעיָה ,וּבָ ָ
שעַ ּ ֶבן יְ הוֹ צָ ָדק הַ ּכֹהֵ ן הַ ּ ָגדוֹ ל .ולהלן כתוב
ֹאש יְ הוֹ ׁ ֻ
ש ְמ ּ ָת ְּבר ׁ
ית עֲטָ רוֹ ת ,וְ ַׂ
ש ָ
וְ לָ ַק ְח ּ ָת כֶ סֶ ף וְ זָהָ ב וְ עָ ִ ׂ
יד ְעיָה ,וּלְ חֵ ן ּ ֶבן ְצפַ נְ יָה ,לְ ז ּ ִָכרוֹ ן ְּבהֵ יכַ ל ה'.
הפסוק )ו יד( :וְ הָ עֲטָ רֹת ִּת ְהיֶה לְ חֵ לֶ ם ,וּלְ טוֹ ִב ּיָה ,וְ לִ ַ
נג .עפ"י רד"ק בזכריה.
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טו ִב ָ ּיה :מלשון
שיהיה לעתיד לבוא .מלשוןנד 'וְ ַתחֲלִ ימֵ נִ י וְ הַ ֲחיֵנִ י'ֹ .
טוב .יְ ַד ְעיָ ה :מלשון ידיעת דעת עליון וסתרי תורה .חֵ ן ּ ֶבן
ְצ ַפנְ יָ ה :שיתן ה' חן ,מלשוןנה 'חֵ ן וְ כָ בוֹ ד יִ ּ ֵתן ה'' ,שהשי"ת הוא
הצופה האמיתינו.
הכותל שבין ההיכל לאולם הוא עבה .בכותל הזה יש חלונות,
ובתוך החלונות תלויים הכתרים האלו ,לזיכרון טובנז.
לעיתים ,פרחי כהונה מטפסים ועולים בשרשרות כדי לראות
את הכתרים ,לבדוק אם הם צריכים איזה תיקוןנח.

גפן של זהב
של
חו ׁ ֶ
עו ֶמ ֶדת ַעל ּ ִפ ְת ֹ
של זָ ָהב ,עץ גפן עשוי מזהבָ ,היְ ָתה ֹ
ֶּגפֶ ן ׁ ֶ
נט
יכל ,עומדת לפני פתח ההיכל .
הֵ ָ
הטעם שעשו גפן של זהב לפני ההיכל ,מפני שכנסת ישראל
נמשלה לגפןס .וכן התורה נמשלה לגפןסא.
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נד .ישעיה ל"ח ט"ז.
נה .תהילים פ"ד י"ב.
נו .עפ"י אברבנאל .וראה ביאורנו על פסוקים אלו בזכריה ,בהמשך הספר.
נז .רש"י בזכריה .וכן ברע"ב.
נח .רא"ש .אמנם הרר"ש ביאר שפרחי כהונה מטפסים ועולים בהם כדי לראות את העטרות
ולהנות מהדרם ויופים .ע"כ .וביאר ב'הון עשיר' ]להרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל משנת
חסידים[ שדיבר התנא בהוה שדווקא פרחי הכהונה עולים ,כי הזקנים כבר ראו את העטרות וכן
אין להם כח לטפס על ידי שרשראות.
נט .תפארת ישראל.
ס .רמב"ם .תפארת ישראל .שישראל נמשלו לגפן מבואר בגמרא חולין צ"ב .וכן במדרש
ובזוה"ק בכמה מקומות.
סא .תפארת ישראל.
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לונָ ֹ
ּמ ְדלָ ה ַעל ַּג ּ ֵבי ְכ ֹ
ו ֻ
סות ,עץ הגפן הזה העשוי מזהב ,מושכב
על גבי קרשים מעץ ארזסב ,כמו גפן ממש .כדי לרמז היטב את
מה שהוא מרמזסג.
שהוּא ִמ ְתנַ ֵּדב ,כל מי שרוצה לנדב זהב עבור ההיכל,
ּ ָכל ִמי ׁ ֶ
ורוצה שאת הזהב עצמו שמנדב יתנו בהיכל ,כי ההיכל כולו
או
מצופה בזהבסד .עושה מהזהב שמנדב צורת ָע ֶלה של גפןֹ ,
או ֶא ׁ ְש ּכ ֹול שלם של ענביםֵ .מ ִביא לכהןסה,
גַ ְר ִ ּגיר ענב אחדֹ ,
תולֶ ה בָ ּה ,ותולה את מה שהתנדב בעץ הגפן מזהב.
ְו ֹ
וכשצריכים זהב עבור ההיכל ,לוקחים מכאן ,ומתיכים אותו
ועושים בו מה שצריך עבור ההיכלסו.

W

מהרה יבנה

סב .הכלונסאות הם מעץ ארז )תוספות יום טוב(.
סג .תפארת ישראל.
סד .רמב"ם .רע"ב.
סה .תפארת ישראל.
סו .תוספות יום טוב.

X

רפב

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

גפן של זהב

 Qגפן מודלה על גבי כלונסאותסז R

W

מהרה יבנה

X

סז .התמונה של עץ הגפן היא להמחשה בלבד .בבית המקדש צורת הגפן הוא מזהב.
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 Qעלהסח R
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 Qגרגיר R

 Qאשכול R
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סח .התמונות הם להמחשה .בבית המקדש הם מזהב.

X

רפג

רפד

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מיני מגדים

יה
שה ָהיָ הְ ,ונִ ְמנ ּו ָעלֶ ָ
דוקַ ,מעֲ ֶ ׂ
יע ֶזר ְּב ַר ִּבי ָצ ֹ
ָא ַמר ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
אות ּכֹהֲ נִ ים .היה מעשה שמפני כובד הכמות העצומה
לש ֵמ ֹ
ׁ ְש ׁ
של הזהב שהיה בה ,היו צריכים שלש מאות כהנים כדי
לפנותה לפרק את העלים והגרגירים והאשכולות שתלו בהסט.
כאן הוא אחד משלשת המקומות שדיברו חכמים בלשון גוזמא,
ואין הכוונה שהיו ממש שלש מאות כהנים ,אלא שהיו כהנים
רבים ביותרע .ולא ממתינים עד שיהיה כל כך הרבה כדי שלא
תישבר הגפןעא .ובא התנא להודיענו שהיה בה הרבה מאוד
זהבעב.

מיני מגדים
בבית המקדש הראשון ,נטע בו שלמה המלך כל מיני עצי
פירות מתוקים מזהבעג ,והיו מוציאים פירות זהב בזמניהם.
וכשהרוח מנשבת נושרים הפירות ,ומהם מתפרנסים הכהניםעד.
ויחזירם לנו השי"ת ,בבית המקדש השלישי במהרה בימינו
אמןעה.

W

מהרה יבנה

X

סט .רר"ש .תפארת ישראל.
ע .גמרא תמיד כ"ט .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
עא .מפרש תמיד כ"ט] .כתוב בפסקי תוספות שהמפרש לתמיד הוא ר"י בר ברוך[.
עב .תפארת ישראל.
עג .עפ"י רש"י סנהדרין ק'.
עד .גמרא יומא ל"ט:
עה .גמרא יומא ל"ט:

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מ פסוק מט

החיים
היכל

רפה

שתי שולחנות באולם
בתוך האולם סמוך לפתח ההיכל ,יש שתי שולחנות אחד של
שיש ואחד של זהב .על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו
לאחר שנאפה עד שיסדרוהו על השולחן בפנים ,ועל של זהב
ביציאתו ומונח שם עד הזמן שמחלקים את לחם הפנים
לכהניםעו.

הנברשת
בפתח ההיכל יש נברשת של זהב ,ובשעה שהשמש זורחת
ניצוצות יוצאים ממנה ,והכל יודעים שהגיע זמן קריאת שמעעז.
W

מהרה יבנה

X

שלְ חָ נוֹ ת הָ י ּו בָ אוּלָ ם ִמ ִּב ְפנִ ים עַ ל
עו .שקלים ו' ד' וברע"ב .מנחות י"א ז' .וז"ל המשנה במנחותְׁ :שנֵי ׁ ֻ
של זָהָ ב
שיִ ׁש נוֹ ְתנִ ים לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ִּב ְכנִ יסָ תוֹ  ,וְ עַ ל ׁ ֶ
של ׁ ַ
של זָהָ ב .עַ ל ׁ ֶ
שיִ ׁש וְ ֶא ָחד ׁ ֶ
של ׁ ַ
ּ ֶפ ַתח הַ ּ ַביִ תֶ ,א ָחד ׁ ֶ
שעָ לָ יו לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ּ ָת ִמידַ .א ְר ּ ָבעָ ה
של זָהָ ב ִמ ִּב ְפנִ יםֶ ׁ ,
ש ּ ַמעֲלִ ין ּ ַב ּק ֶֹד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין .וְ ֶאחָ ד ׁ ֶ
יאתוֹ ֶ ׁ ,
יצ ָ
ִּב ִ
ימין לִ ְפ ֵניהֶ םְׁ ,שנַיִ ם
ִיכים .וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה מַ ְקדִּ ִ
ּשנַיִ ם ְּבי ָָדם ְׁשנֵי ְבז ִ
כהֲנִ ים נִ ְכנ ִָסיןְׁ ,שנַיִ ם ְּבי ָָדם ְׁשנֵי ְס ָד ִרים ,ו ְׁ
ֹ
יאין
יסים עוֹ ְמ ִדים ּ ַב ָּצפוֹ ן ,ו ְּפנֵיהֶ ם לַ דָּ רוֹ ם .הַ ּמוֹ ִצ ִ
ִיכים .הַ ּ ַמ ְכנִ ִ
ּשנַיִ ם לִ ּטֹל ְׁשנֵי ְבז ִ
לִ ּטֹל ְׁשנֵי ְס ָד ִרים ,ו ְׁ
של ֶזה,
של זֶה ְכ ֶנגֶד ִט ְפחוֹ ׁ ֶ
יחין ,וְ ִט ְפחוֹ ׁ ֶ
עוֹ ְמ ִדים ּ ַבדָּ רוֹ ם ,ו ְּפנֵיהֶ ם לַ ָּצפוֹ ןֵ .אלּ ּו מוֹ ְׁש ִכין וְ ֵאלּ ּו מַ ִּנ ִ
יחיןַ ,אף זוֹ הָ יְ ָתה ּ ָת ִמיד.
ש ּנֶאֱ מַ ר )שמות כה( ,לְ פָ נַי ּ ָת ִמידַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר ,אֲ ִפלּ ּו ֵאלּ ּו נוֹ ְטלִ ין וְ ֵאלּ ּו מַ ִּנ ִ
ֶׁ
כהֲנִ ים.
ִיכין ,וְ הַ חַ לּ וֹ ת ִמ ְתחַ ְּלקוֹ ת לַ ּ ֹ
שהָ יָה בָ אוּלָ םִ .ה ְק ִטיר ּו הַ ְּבז ִ
של זָהָ ב ׁ ֶ
שלְ חָ ן ׁ ֶ
י ְָצא ּו וְ נ ְָתנ ּו עַ ל הַ ּ ׁ ֻ
ובתפארת ישראל :פתח הבית .באולם אצל פתח ההיכל :על של שיש נותנים לחם הפנים
בכניסתו .אחר שנאפו וקודם שיסדרום על השולחן ,נותנן על של שיש ,כדי שיתקררו מחום
הטבעי של האפייה ,ולא יתעפשו :ועל של בזהב ביציאתו .כשיסלקום מהשולחן שבפנים בשבת,
מניחן על שולחן הזהב שבאולם ,עד שיקטירו הבזיכין :שמעלין בקדש ולא מורידין .ולהכי מדהיו
מונחים על של זהב בפנים ,אינו בדין שיניחנו אח"כ על של שיש או של כסף :ארבעה כהנים
נכנסין .בכל שבת :המכניסים עומדים בצפון .מפני שההכנסה היא עבודה ,להכי מן הראוי שיהיו
המכניסין בצד צפון ,שחשוב טפי ,לשחיטת קדשי קדשים :אלו מושכין .הלחם מהשולחן מעט
מעט ,ובתוך כך ואלו וכו' :ואלו מניחין .מערכת הלחם החדשה מעט מעט על השולחן :לפני
תמיד .לכן לא יסלקו המערכה ,הישנה ,עד שיונחו שם מיד אל יד המערכה החדשה :אף מבטל
היתה תמיד .דתמיד ,ר"ל שלא ילין השולחן ליל א' בלי לחם ,וקיי"ל כת"ק :והחלות מתחלקות
לכהנים .בין משמר היוצא והנכנס שוה בשוה.
עז .גמרא יומא ל"ז :ועיי"ש.
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עמודי יכין ובועז

עמודי יכין ובועז
כתוב בפסוק :וְ ַע ּ ֻמ ִדים ֶאל ָה ֵאילִ ים ,בחלל האולם ,סמוך למזוזות
האולם הנקראים 'אילים' ,יש עמודיםֶ ,א ָחד ִמ ּפֹה וְ ֶא ָחד ִמ ּפֹה,
עמוד אחד מצד ימין ועמוד אחד מצד שמאל .וכתב רש"י
שעמודים אלו הם תחת עמודי יכין ובועז שהיו בבית המקדש
הראשון.
ולפי זה ,אולי עמודים אלו בבית המקדש השלישי יהיו
בתבניתם כמו שהיו בבית המקדש הראשון .על כן נלמד את
מעשה ותבנית עמודי יכין ובועז בבית המקדש הראשון.
ֹשת,
]יח[ כתוב בפסוקים במלכיםעח :וַ ָ ּיצַ ר ֶאת־ ׁ ְש ֵני ָה ַע ּמו ִּדים נְ ח ׁ ֶ
ָה ֶא ָחדְ ,וחוּט
ָה ַע ּמוּד
קו ַמת
ֹ
ַא ּ ָמה
ֶעשְׂ ֵרה
מ ֶנה
ׁ ְש ֹ
שנִ י .תחילה צייר את
ׁ ְש ּ ֵתים־ ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה יָ סֹב ֶאת־ ָה ַע ּמוּד ַה ּׁ ֵ
צורת העמודים בדפוסעט ,דהיינו חקק וצייר בקרקע את צורתם,
ואחר כך יצק לתוך הדפוס בקרקע את הנחושתפ.
יצק את שני העמודים יחד חתיכה אחת באורך שלשים וחמש
אמהפא .ואחר כך חילקם ,ונמצאו כל אחד מהעמודים שבע
עשרה וחצי אמה .ודפק בראש כל אחד מהעמודים בקורנס
ועשה שם על שפתם מעשה שושן ]כדלהלן[ ,עד שנתארך בחצי
W

מהרה יבנה

X

עח .מלכים א' ,פרק ז' ,פסוקים ט"ו-כ"ב.
עט .מלבי"ם.
פ .מלבי"ם.
פא .בדברי הימים כתוב שלשים וחמש אמה קומתן ,דהיינו שניהם כאחד .וכאן כתוב שמונה
עשרה אמה קומת העמוד האחד .והישוב לב' כתובים אלו מבואר ,שיצק אותם יחד חתיכה אחת
ואח"כ חילקם וכו'.
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אמה נוספת ונמצא ארכו של כל אחד משני העמודים שמונה
עשרה אמהפב.
אורך ורוחב שני העמודים בשווה ,ולכן כשכתוב בפסוק מידת
אורך או רוחב אחד מהעמודים ,הרי שגם העמוד השני כךפג.
היקף העמוד הוא שתים עשרה אמה ,נמצא ארכו ורחבו
ארבעה על ארבעה אמה ]אם כי העמוד עגול[ ,כזה:

 Qוחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד R
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העמוד חלול ,ועובי הדופן ארבעה אצבעותפד.
W
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פב .בדברי הימים כתוב :שלשים וחמש אמה קומתן .שיצק שניהם כאחד ,והאמה החסירה הקיש
בקורנס ועשה על שפת כל אחד מעשה שושן ,ונתארך כל אחד בחצי אמה .רש"י .מלבי"ם.
עי"ש.
פג .רש"י .מלבי"ם.
פד .רש"י ומלבי"ם ,כדכתיב בירמיה נ"ב כ"א.

רפח
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החיים
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עמודי יכין ובועז

ֹשת,
אשי ָה ַע ּמו ִּדיםֻ ,מצַ ק נְ ח ׁ ֶ
ּש ּ ֵתי כ ָֹתרֹת ָעשָׂ ה לָ ֵתת ַעל־ ָר ׁ ֵ
ו ְׁ
קו ַמת
קו ַמת ַה ּכ ֶֹת ֶרת ָה ֶא ָחתְ ,ו ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות ֹ
ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות ֹ
שנִ ית .עשה שתי כותרות לתת על ראשי העמודים,
ַה ּכ ֶֹת ֶרת ַה ּׁ ֵ
כתר לכל עמוד.
הכותרות נעשו ביציקת נחושתפה.
כל כותרת גבהה חמש אמות ,ומורכבת משני גולותפו .הגולה
העליונה גבהה שלש אמות ,והגולה התחתונה שתי אמותפז.
כזהפח:

W
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X

פה .מלבי"ם .מצודת דוד.
פו' .ג ּולָ ּה' ,זה ספל גדול עגול )רש"י זכריה ד ב(.
פז .עפ"י רש"י .מלבי"ם .עפ"י סוף מלכים ב' )כ"ה י"ז( .ברש"י כתוב שהעמוד תחוב בכותרת שתי
אמות.
פח .בעמודים הבאים ,הבאנו את הציור פעמיים ,פעם אחת עם הכיתוב להסבר ,ופעם אחת
ללא.
מה שרואים בציור שהעמוד תחוב בכותרת שתי אמות ,זה לשיטת רש"י.
אבל במצודת דוד כתוב שתחוב רק חצי אמה ,ובמלבי"ם לא מצאתי כמה תחוב ,ומשמע קצת
שלהמלבי"ם אינו תחוב.
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רצ

בית הבאר
המקדש

עמודי יכין ובועז

החיים
השלישי
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רות ,לַ ּכ ָֹתרֹת
ש ְר ׁ ְש ֹ
שה ׁ ַ
שה שְׂ בָ ָכהּ ְ ,ג ִדלִ ים ַמעֲ ֵ ׂ
שְׂ בָ ִכים ַמעֲ ֵ ׂ
ֹאש ָה ַע ּמו ִּדיםִ ׁ ,ש ְב ָעה לַ ּכ ֶֹת ֶרת ָה ֶא ָחתְ ,ו ׁ ִש ְב ָעה
שר ַעל־ר ׁ
אֲ ׁ ֶ
שנִ ית .על הכותרות עשה כיסויים וקישוטים .ונלמדם
לַ ּכ ֶֹת ֶרת ַה ּׁ ֵ
עתה:
על הגולה העליונה מכסה ומקשטת ְ ׂשבָ כָ ה ,דהיינו לבוש מעשה
רשת ארוג מנחושתפט עשוי כמין כיפהצ על הגולה העליונה
]דהיינו הגולה בת שלש אמות ,אשר היא מעל הגולה התחתונה בת שתי
אמות[.

השבכות הם כמו כיפה וכובע על הכותרותצא .כעין זה:

W
פט .מלבי"ם.
צ .רש"י.
צא .רש"י.
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רות .יש שבעה
ש ְר ְׁש ֹ
שה ׁ ַ
יותר נמוך מהשבכה ,יש ְ ּג ִדלִ ים מַ ֲע ׂ ֵ
שרשרות לכל כותרת ,והם משתלשלים יותר נמוך מהשבכותצב.
והם גם כן מכסים את ההפסק בין שני הגולות .תחילת
השרשרות על השבכה ,בסופה .ומכסה את תחילת מקום
ההפסק בין שני הגולותצג.
כזהצד:

 Qהכותרת עם השרשרת הראשונה R

W

מהרה יבנה

X

צב .לכל עמוד יש שבכה ]נמצא שני שבכות לשני עמודים[.
צג .מלבי"ם.
צד .בפשטות כן הוא ,כמו בציור ,שהשרשרות הם לרוחב ,ולא לגובה ]ויש בזה כמה טעמים שכן
הוא ,ויבואר להלן בעזהי"ת[.
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 Qהכותרת עם עוד שרשרות R

יש שבעה שרשרותצה.
ּשנֵי טו ִּרים ָס ִביב ַעל־ ַה ּ ְשׂ בָ ָכה ָה ֶא ָחת,
וַ ַ ּי ַעשׂ ֶאת־ ָה ַע ּמו ִּדים ,ו ׁ ְ
ֹאש ָה ִר ּמֹנִ יםְ ,וכֵ ן ָעשָׂ ה
שר ַעל־ר ׁ
לְ ַכ ּס ֹות ֶאת־ ַה ּכ ָֹתרֹת אֲ ׁ ֶ
שנִ ית .עד עתה דיבר איך צייר אותם בדפוס ,ועתה
לַ ּכ ֶֹת ֶרת ַה ּׁ ֵ
מדבר מעשייתםצו.
על הגולה העליונהצז מכסה שבכה ,ובסופה הם השרשרותצח.
W
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X

צה .צויר כאן רק חלק מהשרשרות ,ולהלן יש ציור עם כל השרשרות.
צו .מלבי"ם.
צז .שני חלקי הכותרת נקראים גולות.
צח .מלבי"ם.
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השרשרות מתחילות על השבכה בתחתיתה ,לכסות את מקום
ההפסק בין שני הגולותצט.
בשני השרשרות התחתונות יש רימונים ,והרימונים מחוברים
לשרשרות בראשםק .ובכל אחד מאלו שני השרשרות
התחתונות יש מאה רימוניםקא.
הרימונים תלויים בשרשרות בראשם ,ולא באמצעםקב.
כזהקג:

וכך ביאור הפסוק:
וַ ַ ּי ַעשׂ ֶאת ָה ַע ּמו ִּדים :עד עתה דיבר איך צייר אותם בדפוס,
ועתה מדבר מעשייתםקד.

W
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X

צט .מלבי"ם.
ק .מלבי"ם.
קא .כן עולה עפ"י המלבי"ם ,שאומר שהיה בכל שרשרת מאה רימונים .וא"כ מדובר רק על שני
השרשרות התחתונות .כי אם היה כן בכל השרשרות ,נמצא בכל עמוד שבע מאות רימונים ,אך
בפסוק כתוב רק מאתים רימונים.
וכן כתוב בפסוק 'ושני טורים ]של רימונים )רש"י מלבי"ם([ סביב' ולא יותר.
קב .מלבי"ם .וכן כל ביאור העמודים עם הכותרות והכיסויים הוא עפ"י המלבי"ם.
קג .בפשטות כן הוא ,כמו בציור ,כי זהו הראש של הרימונים .וכן תמיד הרי הכתר הוא למעלה,
ולא למטה.
קד .מלבי"ם.
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ו ְׁ
ּשנֵי טו ִּרים ָס ִביב :יש שני טורי רימונים סביב העמודקה .על ידי
שהם תלויים בשני שרשרותקו.
ַעל ַה ּ ְשׂ בָ ָכה ָה ֶ
א ָחת :בתחתית השבכהקז] .הָ ֶאחָ ת :הכוונה לכותרת
שבעמוד הראשון ,ולהלן כתוב שגם השני כך[.
לְ ַכ ּס ֹות ֶאת ַה ּכ ָֹתרֹת :שהשבכה מכסה את הכותרותקח.
ֹאש ָה ִר ּמֹנִ ים :השרשרות הם בראש הרימוניםקט .כי
שר ַעל ר ׁ
אֲ ׁ ֶ
הרימונים תלויים בשרשרות בראשםקי.
שנִ ית :וכן עשה גם לכותרת שבעמוד
ְוכֵ ן ָעשָׂ ה לַ ּכ ֶֹת ֶרת ַה ּׁ ֵ
השניקיא.

W

מהרה יבנה

X

קה .מלבי"ם.
קו .עפ"י מלבי"ם.
קז .מלבי"ם.
קח .מלבי"ם.
קט .מלבי"ם.
קי .מלבי"ם.
קיא .כן נלע"ד לבאר זה .אמנם אפשר לבאר שהכוונה על הגולה התחתונה ]וקורא לגולה
התחתונה הכותרת השנית[ ,ששם היו הרימונים ,וכפי שאומר המלבי"ם בביאור הפסוק להלן ,אך
נראה יותר כאן בלשון הפסוק שהכוונה על העמוד השני ממש .והלשון שונה מלשון הפסוק
להלן.
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 Qכותרת העמוד עם כסוייה R
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ּשן ּ ָבאוּלָ ם,
שה ׁשו ׁ ַ
ֹאש ָה ַע ּמו ִּדיםַ ,מעֲ ֵ ׂ
שר ַעל־ר ׁ
ְוכ ָֹתרֹת אֲ ׁ ֶ
ַא ְר ּ ַבע ַא ּמ ֹות .עוד היה מצויר על כותל האולם ,במקום שהגיעו
לשם ראשי העמודים ,כותרת בצורת שושןקיב.
והיה ארכו ורחבו של זה הציור של השושן ארבע אמותקיג.
שר
ְוכ ָֹתרֹת ַעל־ ׁ ְשנֵי ָה ַע ּמו ִּדים ַּגם־ ִמ ּ ַמ ַעל ִמ ּ ְל ֻע ּ ַמת ַה ּ ֶב ֶטן אֲ ׁ ֶ
אתיִ ם טֻ ִרים ָס ִביב
לְ ֵעבֶ ר )שבכה כתיב( ַה ּ ְשׂ בָ ָכהְ ,ו ָה ִר ּמ ֹונִ ים ָמ ַ
שנִ ית.
ַעל ַה ּכ ֶֹת ֶרת ַה ּׁ ֵ
ְוכ ָֹתרֹת ַעל ׁ ְשנֵי ָה ַע ּמו ִּדים ַּגם ִמ ּ ַמ ַעל :הכתוב מבאר
שהכותרות היו גם ממעל .דהיינו שיש גם גולה למעלה ]כמו
שלמדנו לעיל[ ,והגולה הזו סגורה למעלה .שלא נחשוב שמלמעלה
היה מגולהקיד.
ִמ ּ ְל ֻע ּ ַמת ַה ּ ֶב ֶטן :מבאר היכן מתחלת הגולה העליונה .דהיינו,
מדמה את כל הכותרת לגוף אדם ,וכמו שבגוף אדם הבטן
מתחיל קצת למטה מחצי הגוףקטו ,כך גם כאן מתחיל הגולה
העליונה קצת למטה מחצי הכותרתקטז.
כזה:
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קיב .מלבי"ם.
קיג .מלבי"ם.
קיד .מלבי"ם.
קטו .כי הטבור הוא באמצע הגוף ,וקצת למטה ממנו מתחיל הבטן.
בענין שהטבור באמצע הגוף ,ראה רש"י )בבא בתרא עד :(.וארץ ישראל אמצעיתו של עולם היא
כדכתיב )יחזקאל לח יב( 'יושבי על טבור הארץ'.
קטז .מלבי"ם.
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 Qהגולה העליונה ,מתחלת קצת למטה מחצי כל הכותרת R

חצי הכותרת
מקום התחלת
הגולה העליונה

שר לְ ֵעבֶ ר ַה ּ ְשׂ בָ ָכה :בצד הזה ]דהיינו בגולה העליונה[ היה
אֲ ׁ ֶ
השבכהקיז.
עתה מבאר את הרימונים שעל החצי התחתון של הכותרת,
דהיינו על הגולה התחתונה.
אתיִ ם :עשה מאתים רימונים בכל עמוד ,ובשני
ְו ָה ִר ּמ ֹונִ ים ָמ ַ
העמודים יחד ארבע מאות רימוניםקיח.
טֻ ִרים :הרימונים הם בשתי שורות ,מאה בכל שורהקיט.
ָס ִביב :הרימונים הם סביב הכותרת בארבע רוחותקכ.
W
קיז .מלבי"ם.
קיח .מלבי"ם.
קיט .מלבי"ם.

מהרה יבנה

X
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יש עשרים וארבעה רימונים בכל צד ,ורימון אחד בכל פינה.
ובסך הכל מאה רימוניםקכא.
וכך גם השורה שתחת זה.
שנִ ית :דהיינו ,אלו הרימונים היו על הכותרת
ַעל ַה ּכ ֶֹת ֶרת ַה ּׁ ֵ
התחתונהקכב .כי העליונה כבר היה מכוסה בשבכה ,ועכשיו
נתכסה התחתונה ברימוניםקכג.
יכל ,וַ ָ ּי ֶקם ֶאת־ ָה ַע ּמוּד ַהיְ ָמנִ י
וַ ָ ּי ֶקם ֶאת־ ָה ַע ּ ֻמ ִדים לְ ֻאלָ ם ַההֵ ָ
מו יָ ִכין ,וַ ָ ּי ֶקם ֶאת־ ָה ַע ּמוּד ַה ּ ְשׂ ָמאלִ י וַ ִ ּי ְק ָרא
וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת־ ׁ ְש ֹ
ֶאת־ ׁ ְשמ ֹו ּב ַֹעז .עתה מפרש הכתוב את הקמת העמודיםקכד,
שהקימם באולם שלפני ההיכלקכה.
וקרא את שם העמוד הימני יָ ִכין ,לסימן טוב שיכון הבית
לעולםקכו כמו שכתובקכז ְּכי ֵָרחַ יִ כּ וֹ ן עוֹ לָםקכח.
וקרא את שם העמוד השמאלי ּב ֹו ַעז ,והיא מילה מורכבת' :בּ וֹ
ַעז' .דהיינו ,שבבית הזה אשר בו מקריבים את הקרבנות ,ימצא
עוז וחוזק לישראלקכט.
W

מהרה יבנה

X

קכ .מלבי"ם.
קכא .מלבי"ם .ובזה מישב המלבי"ם את מה שכתוב בירמיה )נב כג(ַ :ו ִ ּי ְהי ּו הָ ִר ּמֹנִ ים ִּת ְׁש ִעים וְ ִׁש ּ ׁ ָשה
רוּחָ ה ]פירוש לד' רוחות[ ּ ָכל הָ ִר ּמוֹ נִ ים מֵ ָאה עַ ל הַ ּ ְשׂ בָ כָ ה סָ ִביב.
קכב .מלבי"ם.
קכג .מלבי"ם.
קכד .מלבי"ם.
קכה .מצודת דוד.
קכו .מצודת דוד .רד"ק.
קכז .תהילים פ"ט ל"ח.
קכח .רד"ק.
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שן ,וַ ִּת ּתֹם ְמלֶ אכֶ ת ָה ַע ּמו ִּדים.
שה ׁש ֹו ׁ ָ
ֹאש ָה ַע ּמו ִּדים ַמעֲ ֵ ׂ
ְו ַעל ר ׁ
בראש העמודים הקיש בקורנס ,ועשה שיהיה ארוך יותר בחצי
אמה ,ובזה החצי אמה צייר שושניםקל .ובזה הושלם מלאכת
העמודיםקלא.
W

מהרה יבנה

X

קכט .מצודת דוד .רבינו המלבי"ם ביאר וז"ל :והנה בשני העמודים רמז על שני ההנהגות שה'
מנהיג את עולמו ,ההנהגה הטבעיית הקבועה מששת ימי בראשית היא מיוחסת תמיד ליד
שמאל ונקרא בועז ,כי עוז ה' קבוע בו לא ישתנה לעולם ,וההנהגה הנסיית שיעשה ה' לפי הצורך
ולפי הכנת התחתונים קרא יכין כי זאת יכין תמיד לפי הרצון המתחדש כפי מעשה התחתונים
בעלי הבחירה ,וכבר בארו האלהיים כי הני תרי סמכי קשוט ,הם שני הירכים נצח והוד ,הימיני
משפיע והשמאלי מקבל ,והם לעומת יסוד ומלכות ,שהנהגה הנסיית מושפע מיסוד העולם
שנקרא חי העולמים ,ועז"א )בפסוק ט"ו( שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד ,ורמזו בקומה כי
היסוד מושך מתפארת ישראל ,תפארת גופא ,שמרומז בח"י חוליות שבשדרה .שהיא הקומה
הנשאה בקודש ,וההנהגה הטבעיית נשפעת ממדת מלכות המקבלת ,ששם י"ב צרופי הוי"ה,
ואחריו י"ב גבולי אלכסון ,והיא הים שעשה שלמה העומד על שנים עשר בקר ,ועז"א )שם( וחוט
שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני ,כי הוא הסובב מארבע רוחות .ע"כ.
ובביאור הגר"א )סוף מלכים א'( ביאר וז"ל :הענין שהאור מאיר ובא לעולם על ידי שני עמודי אור
שהן שמש וירח ,שני מאורות ,וכנגדן מלכות בית דוד ,כמו שנאמר וכסאו כשמש נגדי כירח
יכון עולם ,והן נגד פרץ וזרח ,שממשלת הלבנה ביום ובלילה ופורץ גדל ונכנס בגבול שאינה
שלה כמו שאמרו חז"ל אם מפרץ קאתי מלכא להוי שהמלך פורץ גדר ,וגם מפני שהיא חסרה
והוא לשון פרצה וחסרון .וזרח הוא על שם השמש .והם נגד מצות עשה ולא תעשה ,ימין ושמאל,
עבודה וגמילות חסדים שעליהם העולם עומד ,והן עמודי עולם .ולמצות עשה צריך הכיון לעשות,
ולמצות לא תעשה צריך גבורה כמו שאמרו איזהו גיבור הכובש את יצרו ,והן נגד שמש וירח ,כי
השמש נגד מצות לא תעשה לכן בו שס"ה ימים והוא בגבורה כמו שנאמר בצאת השמש
בגבורתו ,וירח נגד עשה לכן נאמר בו כירח יכון עולם ,וזהו ב' עמודים הימני נגד מ"ע שהוא ימין
שמו יכין והשמאלי נגד מל"ת שמו בועז .וזה שאמרו אצל רבן יוחנן בן זכאי נר ישראל עמוד
הימיני פטיש החזק ,שהם נגד ג' עמודים שהעולם עומד עליהם ,אך שבעונותינו הרבים אין בית
המקדש ושני עמודים נחסר עבודה ותורה ,כי מלכה ושריה בגוים אין תורה ,לכן לא נזכר עמוד
אלא אצל הימין שהוא גמילות חסדים ,וכנגדן מצות עשה .ופטיש החזק הוא נגד לא תעשה
שמתגבר על יצרו ומפוצץ אותו כפטיש יפוצץ סלע .ונר ישראל הוא נגד התורה אור ,וזש"כ
בזהר מעקר טורין ומנהר בוצינין ,נגד פטיש החזק ונר ישראל ,ועבודות המצות אין שם כי
במתים חפשי רק השגת טעמי המצות ,והוא נכלל בשגת התורה ,מנהיר בוצינין ,כי נר מצוה
ותורה אור .ע"כ.
קל .מלבי"ם.
קלא .מצודת ציון.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק א

החיים
היכל

שא

יחזקאל פרק מא

ההיכל
ש ׁש ַא ּמ ֹות רֹחַ ב
יאנִ י ֶאל הַ הֵ יכָ ל ,וַ ָ ּי ָמד ֶאת הָ ֵאילִ ים ׁ ֵ
)א( וַ יְ ִב ֵ
א
ש ׁש ַא ּמ ֹות רֹחַ ב ִמ ּפ ֹו רֹחַ ב הָ אֹהֶ ל:
ִמ ּפ ֹו ְו ׁ ֵ

פתח ההיכל
]יט[ וַ יְ בִ ֵיאנִ י ֶאל ַה ֵהיכָ ל ,המלאך הביא את יחזקאל אל ההיכל ,וַ ָ ּי ָמד
ֶאת ָה ֵאילִ ים ,מדד את מזוזות פתח ההיכלֵ ׁ ,ש ׁש ַא ּמוֹ ת ר ַֹחב ִמ ּפוֹ ,
עובי המזוזה הוא שש אמות ,וְ ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת ר ַֹחב ִמ ּפוֹ  ,וכן המזוזה
שבצד השני של הפתח הוא בעובי שש אמות .כותל ההיכל
שבין האולם להיכל ,הוא בעובי שש אמה ,ממזרח למערבב.
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א .רש"י :שש אמות רחב .הוא עובי כותל ההיכל שבין ההיכל לאולם ,ממזרח למערב :רחב האהל.
אהלו של פתח .רחב האולם ,שהן ]נדצ"ל :שהוא[ ברחבו של אולם ובאורכו של היכל:
ב .רש"י .מלבי"ם .ועפ"י מצודת דוד.

שב

בית הבאר
המקדש

ר ַֹחב ָהא ֶֹהל.

וכן
הוא שש אמה .

החיים
השלישי

פתח ההיכל

הרוחב של חלל פתח ההיכל ,ממזרח למערב,

ג

לפתח ההיכל יש דלתות כפולות ,גם בתחילת חלל הפתח ,וגם
בסוף חלל הפתחד .נמצא שחלל הפתח הוא כמו רשות בפני
עצמו ,על כן נקרא בשם 'אוהל'ה.
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ג .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
בפירוש רש"י יש כמה גירסאות בכת"י ,ונראה שהגירסא המדוייקת היא כך :רחב האהל .אהלו
של פתח .רחב האולם ,שהן ברחבו של אולם ובאורכו של היכל .ע"כ.
נראה שבמקום 'רחב האולם' צריך לגרוס 'רחב האוהל'.
ונראה שבמקום 'שהן' צריך לגרוס 'שהוא' .וכן הגירסא בדפוס ויניציאה.
נמצא כך :רחב האהל .אהלו של פתח .רוחב האוהל ,שהוא ברחבו של אולם ובאורכו של
היכל.
ביאור דברי רש"י ,נראה שפירושו הוא :ה'אוהל' שהוא חלל הפתח ,הרוחב שלו הוא כנגד
הרוחב של האולם .וכן רחבו הוא כנגד האורך של ההיכל.
שהרי המידה היתירה נקראת אורך ,והמידה הקצרה נקראת רוחב .על כן ה'אוהל' שהוא חלל
הפתח ,הרוחב שלו זה ממזרח למערב ]והאורך שלו זה מדרום לצפון[ .והרוחב הזה הוא כנגד רוחב
האולם עצמו ,כי גם האולם רחבו הוא ממזרח למערב.
אמנם בהיכל ,אורך ההיכל הוא ממזרח למערב .על כן אמר שרוחב חלל הפתח ]שהוא ממזרח
למערב[ ,הוא כנגד האורך של ההיכל ]שגם הוא ממזרח למערב[.
ד .כמו שיבואר להלן פסוק כ"ד ,וכן במדות א' ד'.
ה .מלבי"ם .וז"ל המלבי"ם :רוחב האהל .מפני שהדין הוא שמן אגף הפתח ולפנים כלפנים ומן
האגף ולחוץ כלחוץ ,אבל ההיכל היה לו פתחים כפולים )כמו שיבואר בפסוק כ"ד( ,ולפ"ז בין
הפתחים היה כרשות בפ"ע ממוצע בין קדושת ההיכל ובין קדושת האולם ,ולכן קראו בשם
'אהל' .ע"כ.
הדין שהזכיר המלבי"ם ,כתוב במשנה )פסחים ז יב(ִ :מן הָ אֲ גַף וְ לִ ְפנִ ים ְּכלִ ְפנִ יםִ ,מן הָ אֲ גַף וְ לַ חוּץ
ְּכלַ חוּץ.
ברע"ב וז"ל :מן האגף ולפנים כלפנים .אגף קרי כל מקום הגפת הדלתות שהוא חופף ונוקש שם
כשסוגרו דהיינו ]משפת הפנימי של עובי הפתח עד מקום הנקישה .מן האגף ולפנים ,דהיינו[ תוך העיר
ממש :כלפנים .ואוכלים שם קדשים קלים :מן האגף ולחוץ .דהיינו ממקום הנקישה ולחוץ,
כלחוץ .ע"כ.
בתוספות יום טוב וז"ל :האגף .דוגמתו 'יגיפו הדלתות' בעזרא )נחמיה ז ג( ,כ"כ הר"ב פ"ז דנדרים.
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 Qפתח ההיכל R

ההיכל

כותל ההיכל

חלל הפתח

.

כותל ההיכל

האולם

המשך פתח ההיכל
פות הַ ּ ֶפ ַתח חָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות
שר ַא ּמ ֹותְ ,ו ִכ ְת ֹ
)ב( ְורֹחַ ב הַ ּ ֶפ ַתח ֶע ׂ ֶ
ִמ ּפ ֹו ְוחָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות ִמ ּפ ֹו ,וַ ָ ּי ָמד ָא ְר ּכ ֹו ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ּ ָמה ְורֹחַ ב
ו
ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמה:
אורך ההיכל הוא ארבעים אמה ,ורוחב ההיכל הוא עשרים
אמה.
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ו .רש"י :וכתפות הפתח חמש אמות .שההיכל רחבו עשרים אמה ,ורחב הפתח עשר ,נמצאו כתיפותיו
מפה ומפה של חמש חמש:

דש

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

המשך פתח ההיכל

פתח ההיכל הוא באמצע רוחב ההיכל ,ורחבו עשר אמה .נשאר
מכל צד כותל חמש אמהז.
נמצא ,פתח ההיכל רחבו עשר אמה ,ועוד חמש אמה מכל צד,
הרי עשרים אמה רוחב ההיכלח.
שר ַא ּמ ֹות.
יכל כו' ָר ְח ּב ֹו ֶע ֶ ׂ
של הֵ ָ
חו ׁ ֶ
וכן כתוב במשנהטִ ּ :פ ְת ֹ
]כ[ וְ ר ַֹחב ַה ּ ֶפ ַתח ֶעשֶׂ ר ַא ּמוֹ ת ,רוחב פתח ההיכל הוא עשר אמה,
וְ כִ ְתפוֹ ת ַה ּ ֶפ ַתח ,וצדדי הפתח הם ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ  ,חמש אמה
מצד אחד של הפתח ,וְ ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ִמ ּפוֹ  ,וחמש אמה מהצד השני
של הפתח .ביחד עשרים אמה רוחב ההיכלי.
בפתח ההיכל ,מלבד הדלתותיא ,יש גם פרוכתיב.
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ז .רש"י .אברבנאל .מלבי"ם.
ח .רש"י .אברבנאל .מלבי"ם.
ט .מדות ד' א'.
י .רש"י .אברבנאל .מלבי"ם.
יא .הדלתות שבפתח ההיכל יבוארו להלן פרק מ"א פסוקים כ"ג-כ"ה.
יב .גמרא יומא נ"ד.
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 Qמידות פתח ההיכל ]ציור זה בלי התאים שמסביב[ R

שה

שו

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מידות ההיכל

מידות ההיכל
וַ ָ ּי ָמד ָא ְרכּ וֹ ַא ְר ָּב ִעים ַא ּ ָמה ,אורך ההיכל ארבעים אמה ,ממזרח
למערב .וְ ר ַֹחב ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה .רוחב ההיכל עשרים אמה ,מדרום
לצפוןיג.

מנורה שולחן מזבח הזהב
בהיכל יש
הזהב.

]כא[

את המנורהיד,
W

]כב[

ואת השולחן,

מהרה יבנה

]כג[

ואת מזבח

X

יג .מצודת דוד .וכמבואר במשנה מדות ד' ז'.
יד .קני המנורה הם באלכסון ולא בעיגול .כמו שכתב רש"י )שמות כה לב( ,וכן צייר הרמב"ם
בכתי"ק ,וכן כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם בשם אביו ,וכ"כ בתשובת הריב"ש )סימן ת"י( ,וכ"כ
רבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת )שמות כה לד( ,וכן ביאר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א ,וכן
כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א )דרך חכמה הלכות בית הבחירה ג י(.
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו לָ ּה ּ ָבהֶ ם .כלי
ש ְמנ ָּה אֲ ׁ ֶ
בענין כלי שמנה :בפסוק בבמדבר )ד ט( כתוב :וְ ֵאת ּ ָכל ְּכלֵ י ׁ ַ
השמן האלו ,הם חוץ מהמלקחיים והמחתות הכתובים כבר בתחילת הפסוק .נראה שכלים
השמן הנוספים של המנורה הם :א .כוז .לשים בו את השמן הישן שנשאר ,כמבואר במשנה
יקן ִמן
ש ּ ָכבוְּ ,מ ַד ּ ְׁשנָן וּמַ ְדלִ ָ
של זָהָ ב .וכן )שם ט(ְ :מצָ ָאן ׁ ֶ
)תמיד ג ו( :וְ הַ ּכוּז דּ וֹ מֶ ה לְ ִקיתוֹ ן ּגָדוֹ ל ׁ ֶ
שעָ לֶ יהָ הַ ּכֹהֵ ן
לש מַ עֲלוֹ תֶ ׁ ,
שן ֶאת הַ ּ ְׁש ָאר .וְ ֶאבֶ ן הָ יְ ָתה לִ ְפנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה וּבָ ּה ׁ ָש ׁ
הַ דּ וֹ לְ ִקים ,וְ ַאחַ ר ּ ָכ ְך ְמ ַד ּ ׁ ֵ
עוֹ מֵ ד וּמֵ ִטיב ֶאת הַ ּנֵרוֹ ת .וְ ִה ִּניחַ ֶאת הַ ּכוּז עַ ל מַ עֲלָ ה ְׁשנִ ָ ּיה וְ יָצָ א .הכוז הוא כלי קטן ,פיו צר ,רחב
מלמטה ,ועגול )רא"ש שם ו( .ב .כד שמן ]אולי נרמז במשנה )סוכה ה ב( :ו ִּב ֵידיהֶ ם ּ ַכדִּ ים ׁ ֶשל ׁ ֶשמֶ ן[.
ולכאורה נמצא בכד לכל הפחות שלשה וחצי לוגין שמן ,שזה השיעור שצריך בכל יום ויום
לשבעת נרות המנורה .ג .כלי שרת במידת חצי לוג .שבו מודדין חצי לוג שמן ,להכניס לכל נר
של לַ ח הָ י ּו בַ ִּמ ְקדָּ ׁשִ .היןַ ,וחֲ ִצי הַ ִהין,
שבַ ע ִמדּ וֹ ת ׁ ֶ
מנרות המנורה .ככתוב במשנה )מנחות ט ב(ֶ ׁ :
לשה וּמֶ חֱ צָ ה
יעית לֹג .ואח"כ כתוב )שם ג(ְׁ :ש ׁ ָ
ח ִצי לֹג ,ו ְּר ִב ִ
יעית הַ ִהין ,לֹג ,וַ ֲ
ישית הַ ִהין ,ו ְּר ִב ִ
ּשלִ ִׁ
ו ְׁ
לַ ְּמנוֹ ָרה ,מֵ חֲ ִצי לֹג לְ כָ ל נֵר .נתבאר בפירוש המשניות להרמב"ם :והטעם שעשינו חצי לוג לכל נר
לפי שנאמר מערב עד בקר ,לפיכך צריך שיתן בכל נר מה שיספיק לו לכל הלילה בפתילה
בינונית והוא חצי לוג .ודע שאם כבה אחד הנרות הרי הפתילה והשמן שבאותו הנר נעשה כולו
כאלו הוא דשן ,ויסיר את הפתילה והשמן ויתן שמן אחר חצי לוג ופתילה שלמה חדשה ,והוא
אמרם נר שכבתה נתדשן השמן ונתדשנה פתילה ,כיצד הוא עושה מטיבה ונותן בה שמן כמדה
ראשונה ומדליקה .ע"כ .וברע"ב וז"ל :שצריך שיתן בה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד
בוקר ושיערו חכמים חצי לוג שמן ללילי תקופת טבת הארוכים .וכן היה נותן בכל נר בכל לילה.
ואם כבתה נפסלה אותה פתילה והשמן מלהדליק בהן עוד ,אלא מסירן ונותן חצי לוג שמן אחר
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המנורה בצד דרום ,השולחן בצד צפון .ומזבח הזהב באמצע
משוך כלפי חוץ .ושלשתם מונחים משליש ההיכל ולפניםטו.
בבית המקדש הראשון ,עשה שלמה המלך עוד עשרה מנורות.
ונתן חמש מנורות מצד ימין המנורה של משה רבינו ,וחמש
מנורות מצד שמאל המנורה של משה רבינו .וכן עשה עוד
עשרה שולחנות .ונתן חמש שולחנות מימין השולחן של משה
רבינו ,וחמש שולחנות משמאל השולחן של משה רבינוטז.
גם בבית המקדש השני היו אחת עשרה שולחנותיז ,וכן אחת
עשרה מנורותיח.
W
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ופתילה חדשה ומדליק .ע"כ .ופסק הרמב"ם )הלכות כלי המקדש א יז( :וחצי לוג למדידת שמן לכל
נר מנרות המנורה .ע"כ .ונתבאר בדרך חכמה )בשם חזון איש מנחות סימן ל' סק"ז( :דצריך
שיתקדש השמן בכלי ,דכיון דמתן שמן בעי כהונה ,צריך שיתן שמן שנתקדש כבר ,ולא סגי
במה שיתקדש עתה במנורה .ע"כ .להרמב"ן )שמות כה לט( גם כן :ה .צבתים .ו .מלקטאות )ראה
ברייתא דמלאכת המשכן פרק ט( .כל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישים ,שאם יטמאו
הראשונים יביאו השניים תחתיהם )רמב"ם הלכות כלי המקדש ז יט(.
טו .רמב"ם הלכות בית הבחירה ג' י"ז.
שר ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפטָ ם ַו ִ ּי ּ ֵתן ּ ַבהֵ יכָ ל
טז .דברי הימים ב' א ז-ח ,ובמפרשים .וז"ל :וַ ּיַעַ שׂ ֶאת ְמנֹרוֹ ת הַ זָּהָ ב עֶ ֶׂ
ֲש ָרה ַו ּי ַּנַח ּ ַבהֵ יכָ ל ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִמ ּי ִָמין ַוחֲ ִמ ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְשׂ מֹאול.
שלְ ָחנוֹ ת ע ָ ׂ
שמֹאולַ .ו ּיַעַ שׂ ׁ ֻ
חָ מֵ ׁש ִמ ּי ִָמין וְ חָ מֵ ׁש ִמ ּ ְ ׂ
מנחות צ"ח:
וכתב העזרת כהנים )מדות ד ז( שבודאי כן נמסר לשלמה במגילת המקדש .צורת בית המקדש
לפרטי פרטיו זה 'הַ ּכֹל ִּב ְכ ָתב ִמ ּיַד ה'' )דברי הימים א' כח יט( .וניתן מהר סיני במגילת המקדש
)מדרש שמואל טו ג(.
יז .השולחן של משה רבינו ,ונוסף עליו עשר שולחנות שעשה שלמה ,הרי אחת עשרה שולחנות.
יח .ביומא נא :מוכח שגם בבית המקדש השני היו אחת עשרה שולחנות .כתב העזרת כהנים
וז"ל :ראיתי במסכת יומא דף נ"א ע"ב דאמרינן שם וז"ל לעולם כר' יוסי סבירא ליה ואמר לך
שולחנות צפון ודרום מונחין ומפסקא ליה שלחן ולא מתעייל ליה ע"כ .מוכח מזה בהדיא דגם
בבית שני הוו הנהו שלחנות ועיין שם ברש"י .ואם כן יש לומר דוודאי גם הנך עשר מנורות היו
בבית שני] .ודוחק לומר דרק י' שלחנות הוו ולא עשר מנורות .ועיין שם ביד דוד בד"ה 'אמר לך' מוכח
מלשונו דסבירא ליה דהוו עשר מנורות ,מדאמר המנורות מסודרות[ .ובאמת בשבט יהודה כתב הטעם
לעשר מנורות ועשר שולחנות שהן לכבוד שלחן ומנורה של משה ,וסבירא ליה שלא היו מסדרין
ומדליקין אלא בשל משה לבדו .ואם כן האי סברא שייכא גם כן בבית שני .עד כאן לשון בעל
שלְ חָ ן' ,נלמד בגמרא
עזרת כהנים .ואפשר להוסיף ,דעל הפסוק )שמות כו לה( 'וְ ֶאת הַ ְּמנ ָֹרה נֹכַ ח הַ ּ ׁ ֻ
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טבלא של שיש

טבלא של שיש
ליד פתח ההיכל בצד ימין ,יש מקום אמה על אמה ,מכוסה
בטבלא של שיש ,וקבוע בו טבעת .וכשצריך עפר עבור מי
סוטה ,מגביה את הטבלא על ידי הטבעת ולוקח משם עפריט.

כני הזהב
בהיכל ,סמוך לקודש הקדשים ,יש שני כני זהב ,דהיינו בסיסים.
על כן אחד מניח את דם הפר ,ועל הכן השני את דם השעיר,
ביום הכיפורים באמצע סדר העבודהכ.
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)יומא לג :(:בעינן דחזו אהדדי .ע"כ .הרי ראיה נוספת שכאשר יש י"א שולחנות יש גם י"א
מנורות.
אמנם יוקשה מדוע עשרת השולחנות הנוספים לא נמנו במשנה בשקלים )ו ד( בתוך הי"ג
שולחנות היו במקדש .מתרץ המפרש לתמיד )דף לא (:ששם במשנה נמנו רק השולחנות
שמניחים עליהם ,אבל באותן של שלמה לא היו מסדרים עליהם כדאמרינן במנחות פרק שתי
הלחם )צט .ועי"ש( עשר שולחנות עשה שלמה ולא היו מסדרים אלא על של משה .ע"כ.
יתכן שהיו תקופות בבית שני שהיה רק שולחן אחד ומנורה אחת.
בענין עשרת המכונות ועליהם עשרת הכיורות שעשה שלמה )מלכים א' ז( ,נראה שלא היו בבית
המקדש השני ,שהרי ביומא )לז (.נתבאר שהכהן הגדול הנקרא בן קטין עשה י"ב דדים לכיור
כדי שיוכלו כל הכהנים העוסקים בתמיד לקדש ידיהם ורגליהם בבת אחת ,ואם היו שם עשר
כיורות נוספים הרי היו יכולים לקדש מהם ולא היו צריכים להוספת הדדים בכיור.
בתחילה היה רק שני דדים לכיור ,ובן קטין הוסיף עוד עשרה דדים ,יתכן שכל דד שהוסיף זה
כנגד כיור אחד שעשה שלמה.
עוד עשה בן קטין מוכני לכיור .יתכן ש'מוכני' מלשון 'מכונה' ,אולי במוכני שהיה בבית שני
נרמז המכונות שהיו בבית ראשון .וסימנך 'בן קטין הכהן גדול  -מוכני' גימטריא 'שלמה המלך'.
של
ימינוֹ  ,ו ָּמקוֹ ם הָ יָה ׁ ָשם ַא ּ ָמה עַ ל ַא ּ ָמה ,וְ טַ ְבלָ א ׁ ֶ
יט .סוטה ב' ב' .וז"ל המשנה :נִ ְכנַס לַ הֵ יכָ ל וּפָ נָה לִ ִ
ש ּי ֵָר ֶאה עַ ל
שהוּא מַ גְ ִּביהָ ּה ,נוֹ טֵ ל עָ פָ ר ִמ ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ וְ נוֹ ֵתן ְּכ ֵדי ׁ ֶ
שיִ ׁש ,וְ טַ ּ ַבעַ ת הָ יְ ָתה ְקבוּעָ ה בָ ּה .ו ְּכ ׁ ֶ
ַׁ
שר יִ ְהיֶה ְּב ַק ְר ַקע הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן יִ ַּקח הַ ּכֹהֵ ן וְ נ ַָתן ֶאל הַ ּ ָמיִ ם.
ש ּנֶאֱ מַ ר )במדבר ה( ו ִּמן הֶ עָ פָ ר אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ַמיִ םֶ ׁ ,
ברמב"ם )הלכות סוטה ג י( :ומקום היה שם אמה על אמה לימין הנכנס ובו טבלא של שיש וטבעת
קבועה בה .מגביה הטבלא ולוקח עפר מקרקע המשכן .ונותנו על גבי המים כדי שיראה על פני
המים.
כ .יומא ה' ג'-ד' .רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים ד' ב'.
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פתח קודש הקדשים

קודש הקדשים

ש ׁש
ימה ,וַ ָ ּי ָמד ֵאיל הַ ּ ֶפ ַתח ְׁש ּ ַתיִ ם ַא ּמ ֹותְ ,והַ ּ ֶפ ַתח ׁ ֵ
)ג( ּובָ א לִ ְפנִ ָ
יט
שבַ ע ַא ּמ ֹות:
ַא ּמ ֹותְ ,ורֹחַ ב הַ ּ ֶפ ַתח ׁ ֶ
ימה ,המלאך נכנס בפנים אל קודש הקדשיםכ.
ּובָ א לִ ְפנִ ָ
המלאך נכנס לבד ,ולא הביא את יחזקאל איתו אל תוך קודש
הקדשים ,כי אסור להיכנס שם ,רק הכהן גדול בעבודת יום
הכיפורים נכנס.
ואף שהיה זה במראה הנבואה ,מכל מקום הראהו באופן הראוי
במוחשכא.
הכותל שבין ההיכל וקודש הקדשים ,עביו שתי אמותכב.

פתח קודש הקדשים
וַ ָ ּי ָמד ֵאיל ַה ּ ֶפ ַתח ׁ ְש ַּתיִ ם ַא ּמוֹ ת ,מדד את מזוזות פתח קודש
הקדשים ,שבכותל שבין ההיכל לקודש הקדשים ,עביו שתים
אמותכג.
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יט .רש"י :ובא לפנימה .אל מחיצה המפסקת בין ההיכל לקדש הקדשים :וימד איל הפתח .עוביו שתים
אמות .אין זה שוה לאמה טרקסין :והפתח שש אמות .איני יכול לפרשו אלא לגובהו:
כ .מצודת דוד.
כא .מצודת דוד.
כב .רש"י .מלבי"ם.
כג .רש"י .בבית ראשון ושני היה רק אמה אחת 'אמה טרקסין' .ובבית שלישי יהיה שתי אמות.
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שיא

באמצע הכותל יש פתח.
וְ ַה ּ ֶפ ַתח ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת ,פתח קודש הקדשים ,בגובה שש
ַה ּ ֶפ ַתח ׁ ֶשבַ ע ַא ּמוֹ ת ,רוחב הפתח שבע אמה.

אמהכד .וְ ר ַֹחב

בפתח קודש הקדשים יש פרוכתכה.
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'ט ַר ְק ִסין' ,מלשון 'טרק סין'' .טרק' בלשון ארמי סגירה' ,סין' מלשון סיני .דהיינו
נקרא בשם ְ
שסוגר על הדבר שניתן בסיני ,דהיינו הלוחות שקיבלנו בהר סיני )רא"ש במדות ד' ז' .תפארת
ישראל הפירוש השני .תוס' יומא נא :רע"ב( .והפירוש הראשון בתפארת ישראל ,שטרקסין הוא
מלשון פנים וחוץ ,דהיינו שמבדיל בין פנים לחוץ )תפארת ישראל .רש"י יומא נב .ירושלמי כלאים
פרק ח הלכה ד(.
כד .רש"י .מצודת דוד .וז"ל רש"י :והפתח שש אמות .איני יכול לפרשו אלא לגבהו.
כה .ככתוב בתורה )שמות כו לג( :וְ ִה ְבדִּ ילָ ה הַ ּ ָפרֹכֶ ת לָ כֶ ם ּ ֵבין הַ ּק ֶֹד ׁש וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים.
משמע ברש"י )להלן פסוק כג( שבפתח קודש הקדשים יש דלתות.
נראה שיהיה בבית שלישי כמו שהיה בבית ראשון ,שיש כותל בין קודש הקדשים להיכל ,ובו
יש דלתות ,והדלתות פתוחים תמיד ,ויש פרוכת בשער .בדי הארון דוחקים ובולטים בפרוכת
)מנחות צח.(:
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מידות קודש הקדשים
)ד( וַ ָ ּי ָמד ֶאת ָא ְר ּכ ֹו ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמהְ ,ורֹחַ ב ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמה ֶאל ּ ְפנֵי
כו
הַ הֵ יכָ ל ,וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי זֶה ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים:

וַ ָ ּי ָמד ֶאת ָא ְרכּ וֹ ֶעשְׂ ִרים ַא ָּמה,

מדד את קודש הקדשים ,ארכו

עשרים אמה.

ֶאל ּ ְפנֵ י

וְ ר ַֹחב ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ,רוחב קודש הקדשים עשרים אמה,
ַה ֵהיכָ ל ,על פני רחבו של ההיכלכז ,דהיינו שקודש הקדשים הוא
באותו רוחב של ההיכל ,שגם קודש הקדשים ברוחב עשרים
אמהכח.
אבל אורך קודש הקדשים ,אינו שווה להיכלכט.
ֹאמר ֵאלַ י ,המלאך אמר ליחזקאלל :זֶה ק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים .זה המקום
וַ ּי ֶ
שהוא באורך עשרים אמה וברוחב עשרים אמה ,הוא קודש
הקדשים.
מפני שבבית שני היו מסופקים ב'טרקסין' אם שייך לפנים או
לחוץ ,הודיע לו כי רק זה קודש הקדשים ,אבל שתי האמות של
עובי הכותל אינו קודש הקדשים ,ושייך לחוץלא.

W

מהרה יבנה

X

כו .רש"י :אל פני ההיכל .על פני רחבו של היכל:
כז .רש"י.
כח .מצודת דוד .מלבי"ם.
כט .ההיכל באורך ארבעים אמה ,קודש הקדשים באורך עשרים אמה.
ל .מצודת דוד.
לא .מלבי"ם.
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שטו

הארון
]כד[ בקודש הקדשים יש את הארון .הארון מונח על אבן
השתיהלב .אבן השתיה ,הוא אבן שבקודש הקדשים ,ובולט
מהארץ לגובה שלש אצבעותלג] .כה[ מאבן זו הושתת העולםלד.
]כו[ הארון מכוסה בכפורת והכרובים מעליולה.
בתוך הארון נמצאים הלוחות השלמות ,ומתחתם הלוחות
השבורותלו .לידם יש ספר תורה שכתב משה רבנולז .וכן יש
בתוך הארון קלףלח שכתוב עליו השם וכל כינויולט.
לפני הארון יש את ]כז[ צנצנת המן,
עם השקדים והפרחים .ושמן המשחהמא.
]כח[
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לב .רמב"ם הלכות בית הבחירה ד' א' .וז"ל הרמב"ם :אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה
היה הארון מונח .ע"כ .לבאר דברי הרמב"ם בענין 'במערבו' ,כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
בספרו דרך חכמה )הלכות בית הבחירה ד א( ,בשם העזרת כהנים )מידות ד ז( וז"ל :האבן שתיה
היתה במערבו ונמשכה עד האמצע והארון העמיד עליה באמצע הבית .ע"כ .ועי"ש שיטות
נוספות .וכן כתב בספרו קרית מלך )הלכות בית הבחירה ד א(.
לג .יומא ה' ב'.
לד .על שם שממנה נשתת העולם ,שבה יסד הקדוש ברוך הוא את עולמו .שתיה ,יסוד )רע"ב
יומא ה ב(.
לה .שמות כ"ה.
לו .ירושלמי שקלים פרק ו' הלכה ב' .בבא בתרא צ"ט.
לז .בבא בתרא י"ד :זה לשיטת רבי מאיר .אבל לשיטת רבי יהודה הספר תורה מונח על מדף
היוצא מן הארון ,ולאחר ששיגרו הפלשתים את הארגז ,הונח הספר תורה על הארגז.
ספר התורה הזה הוא בגובה שש טפחים ,ובעובי שני טפחים .רובו מגולגל לצד אחד ,ורק קצת
מגולגל על צד נוסף ]כעין בשעה שקוראים פרשת נח[ .הספר תורה מונח בארון בשכיבה ,וזה הקצת
שמגולגל לצד השני נמצא מעל רוב הספר תורה ,ולא בצידו )בבא בתרא יד.(:
לח .דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד' א'.
לט .בבא בתרא י"ד:
מ .רמב"ם הלכות בית הבחירה ד' א'.
מא .כתב בדרך חכמה )הלכות בית הבחירה ד א( שהרמב"ם כתב שלפני הארון יש את צנצנת
המן והמטה של אהרן ,ולא כתב את השאר ,מפני שהשאר אינם חיוב.
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הארון

וכן יש מחוץ לארון שני עמודים מכסףמב.
וכן יש בצד הארון

]כט[

ארגז ששיגרו פלשתיםמג.
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מב .בבא בתרא י"ד .לשיטת רבי מאיר העמודים מונחים מחוץ לארון .ולשיטת רבי יהודה
העמודים מונחים בתוך הארון ,משני צידי הלוחות.
שה לוֹ הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה מֵ עֲצֵ י
העמודים בארון ]או בצידו[ שנאמר )שיר השירים ג ט-י(ַ :א ּ ִפ ְריוֹ ן עָ ָ ׂ
ּש ִ ָלם.
ידתוֹ זָהָ ב מֶ ְר ּ ָכבוֹ ַא ְר ּגָמָ ן ּתוֹ כוֹ ָרצוּף ַאהֲבָ ה ִמ ְּבנוֹ ת יְ רו ׁ ָ
שה כֶ סֶ ף ְר ִפ ָ
הַ ְּלבָ נוֹ ן .עַ ּמו ָּדיו עָ ָ ׂ
ברש"י :אפריון עשה לו .זה אהל מועד שנקבע במשכן שילה עשה לו אפריון חופת כתר לכבוד.
רפידתו .משכבו ומשכנו על הכפרת שהוא זהב .מרכבו ארגמן .זה הפרכת שהיה תלוי ורוכב על
כלונסות מעמוד לעמוד .תוכו רצוף .סדור ברצפת אהבה ארון וכפרת וכרובים ולוחות .מבנות
ירושלם .אלו ישראל יריאים ושלמים להקב"ה.
מג .בבא בתרא י"ד .לשיטת רבי יהודה בתחילה היה הספר תורה מונח על מדף היוצא מן
הארון ,ולאחר ששיגרו הפלישתים את הארגז ,הניחו את ספר התורה על הארגז ששיגרו.
כתב הבן איש חי )בניהו יומא נב (:וז"ל :וארגז ששלחו פלשתים דורון לה' אלקי ישראל .הדבר
יפלא והלא בארגז הניחו צורות עכברים וצורות טחורים של זהב ואיך יניחו ישראל צורות
מאוסות כאלו בצד ארון הקודש ויכניסום לבית קדש קדשים והיה צריך להעבירם תכף ומיד
כשבא להם ארון הקודש .ונראה לי בס"ד דודאי אותם עכברים וטחורים הסירום תכף ומיד אך
בארון היה דף בולט שעליו מונח ספר תורה שכתב משה רבינו ע"ה וכאשר הוציאו הארון
למלחמה הסירו הספר תורה מעל דף הבולט ,והפלשתים עשו ארגז של זהב והניחו בתוכו צורות
עכברים וטחורים ,ובעת שבא הארון אצל ישראל הסירו עכברי הזהב משם ונשאר ארגז הזהב
ריקן שקבעו אותו פלשתים על גבי דף הבולט בארון ,ועתה הניחו ספר תורה שכתב משה רבינו
ע"ה בתוך הארגז הזהב ההוא .והא דלא הסירו גם הארגז משם נראה דעשו כן על פי רוח הקודש
שרצה השם יתברך שישאר הארגז שעשו פלשתים שם כדי שיהיה זכר לדורות עולם הדבר
אשר קרה לארון הקודש בהוציאם אותו למלחמה שאז מעתה ומעכשיו יהיו נזהרים בכך שלא
יוציאו עוד הארון ממקומו כלל .ע"כ.
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מקום וסדר התאים

התאים
יחזקאל פרק מא

ש ׁש ַא ּמ ֹותְ ,ורֹחַ ב הַ ֵּצלָע ַא ְר ּ ַבע ַא ּמ ֹות
)ה( וַ ָ ּי ָמד ִקיר הַ ּ ַביִ ת ׁ ֵ
א
ַביִ ת סָ ִביב:
סָ ִביב סָ ִביב ל ּ ַ
כעת נלמד בעזהי"ת את ענין התאיםב:
לתאים יש שלש שמות :יציע .צלע .תאג.
סביב ההיכל וקודש הקדשים מבחוץ ,יש שלשים ושלש לשכות,
הנקראים תאים.

מקום וסדר התאים
יש חמישה עשר 'תאים' בצד צפון ,וכן חמישה עשר 'תאים'
בצד דרום ,ושלש 'תאים' בצד מערב .סך הכל שלשים ושלש
חדרים הנקראים 'תאים'.
התאים בנויים בשלשה קומות.
בצד צפון וכן בצד דרום ,יש חמשה תאים בקומה הראשונה,
ועליהם קומה שניה עוד חמישה תאים ,ומעליהם קומה שלישית
של חמש תאים נוספים.
W

מהרה יבנה

X

א .רש"י :קיר הבית .כותל מערבי :ורחב הצלע .התא של אחריו ,ארבע אמות חללו .ושל בית שיני היה
שש .ועל כרחך בית זה לעתיד לבא ,שהרי בבית שיני לא היתה חומה מפסקת לבית קדשי הקדשים:
ב .ביאור התאים דלהלן הוא לפי שיטת רש"י .אמנם שיטת הרמב"ם בענין התאים הוא באופן
אחר ,וכבר נתבאר בארוכה בספר 'היכל ידיד' עי"ש.
ג .בבא בתרא ס"א.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק ה

החיים
היכל

שיט

נמצא ,חמש עשרה תאים בצפון .וגם בדרום חמש עשרה
תאים.
אך בצד מערב ,בקומה הראשונה יש תא אחד ,ועליו תא אחד
בקומה השניה ,ובקומה השלישית יש גם כן תא אחדד.
נמצא ,שלש תאים בצד מערב.
בסך הכל יש בכל שלשת הצדדים יחד ,שלשים ושלש תאיםה.
לפי זה יש בכל קומה אחת עשרה תאיםו .כי בצפון יש חמש
תאים ,ובדרום חמש תאים ,ובמערב תא אחד .סך הכל אחת
עשרה תאים בקומה הראשונה.
וכן בקומה השניה אחת עשרה תאים ,מעליהם ,בסדר הזה.
וכן בקומה השלישית אחת עשרה תאים ,מעליהם ,באותו
הסדר.
סך הכל ,כל התאים יחד ,הם שלשים ושלש תאיםז.
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ד .רש"י.
ה .ביאור ענין התאים הוא עפ"י רש"י ,ועפ"י המשנה מדות ד' ג' לשיטת רש"י .בבית שני היה
שלשים ושמונה תאים ,ובבית שלישי יהיה שלשים ושלש תאים.
ח ָדא עַ ְס ֵרי ְּב ִס ְיד ָרא.
ו .רש"י ,עפ"י תרגום יונתן .וז"ל התרגום יונתן )פסוק ו(ֲ :
ז .רש"י.
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ביאור הפסוק
עתה נבוא לביאור הפסוק:
וַ ָ ּי ָמד ִקיר ַה ַּביִ ת ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת ,מדד את הקיר המערבי של קודש
הקדשים ,שהוא בעובי שש אמהח.

ֵ ּצלָ ע:
וְ ר ַֹחב ַה ֵ ּצלָ ע ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ,רוחב התא שמבחוץ ,הוא ארבע אמות.
הוא תא .כי לתאים יש שלש שמות :יציע .צלע .תאט.

התאים מחוברים לכותל ההיכל וקודש הקדשים מבחוץ ,על ידי
שכותל ההיכל וקודש הקדשים הוא גם כותל לתאים מצד אחד.
ָסבִ יב ָסבִ יב לַ ַּביִ ת ָסבִ יב ,התאים מחוברים סביב ההיכל וקודש
הקדשים ,משלשת הצדדים ,צפון דרום ומערבי.
המידה הכתובה בפסוק הזה ,שהתא ברוחב ארבע אמה ,וכותל
ההיכל הוא בעובי שש אמה ,זה רק בקומה התחתונה .אבל
בקומות העליונות המידה שונה ,כפי שיבואר להלןיא.
W

מהרה יבנה
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ח .רש"י.
ט .בבא בתרא ס"א.
י .אברבנאל.
יא .בפסוק הבא מבאר רש"י שבקומות העליונות התאים מתרחבים .היה אפשר לפרש שהמידה
הכתובה בפסוק זה הוא בקומה האמצעית ,והתא בקומה תחתיו יותר צר ,ובקומה מעל יותר
רחב .וכפי שביארו המפרשים על המידה הכתובה במשנה לגבי בית שני )עיין תוס' יומא נב.
ובמפרשים במדות פרק ד משנה ג ד ז( .אבל נראה שהמידה הכתובה בפסוק מדובר על הקומה
התחתונה ,מפני שני טעמים .א .שבזה לא יהיה קשה מה שהקשו התוס' )יומא נב .(.ב .שלהלן
בפסוק ז' כתוב 'ורחבה' ,ופירש רש"י וז"ל :והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי
האמצעית רחבה מן התחתונה אמה וכן העליונה מן האמצעית אמה .ע"כ .משמע מזה,
שבתחילה כתוב בפסוק שהתא הוא ארבע אמה ,ואח"כ ביאר הפסוק ש'ורחבה' ,דהיינו שזה
מתרחב ,שהתאים העליונים מתרחבים .נמצא כמעט מפורש בפסוק שרק התחתון הוא במידת
ארבע אמה ,אבל התאים שמעליו מתרחבים ,רחבים יותר מהתחתון.
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מבנה התאים
אות
לו ׁש ּו ְׁשל ִֹׁשים ּ ְפ ָע ִמיםּ ,ובָ ֹ
ש ֹ
ָעות צֵ לָע ֶאל צֵ לָע ׁ ָ
)ו( ְוהַ ְּצל ֹ
ָעות סָ ִביב סָ ִביב לִ ְה ֹיות אֲ ח ּוזִ יםְ ,ולֹא
ַביִ ת ַל ְּצל ֹ
שר ל ּ ַ
ּ ַבקִּ יר אֲ ׁ ֶ
יב
יִ ְהי ּו אֲ ח ּוזִ ים ְּב ִקיר הַ ּ ָביִ ת:
בפסוק זה נלמד את האופן שהתאים בנויים בויג:
ונקדים :התאים הם כעין בית קטן ,הבנוי לצידו של הבית
הגדול ,שהוא ההיכל.
בבניה רגילה של סתם בית ,כדי לעשות את הגג ,מנקבים
חורים בתוך האבנים ,כדי להכניס שם את הקורות עבור הגג.
ומנקבים את כתלי הבית הגדול ,כדי להכניס שם את הקורות
עבור הגג לבית הקטן שבצידו.
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יב .רש"י :צלע אל צלע .תא אצל תא ותא על תא :שלש ושלשים פעמים .אחד עשר על גבי אחד
עשר ,ואחד עשר על גביהם .וכן תרגם יונתן 'חדא עשרי בסידרא' .ובבית שיני היו שלשים ושמונה ,ט"ו
בצפון וט"ו בדרום ,חמשה על חמשה וחמשה על גביהן ,ושמונה במערב )מדות ד ג( .הוא צלע הוא יציע
הוא תא )בבא בתרא סא] :(.פירוש רש"י הישן :ואומר אני ,שהתאים שבצפון ובדרום כך סדרן ,שכל אחד ואחד
ארכו שתים עשרה אמה ,הרי ששים אמה לחמשה תאים .וחמשה כתלים של חמש אמות ,הרי שמנים וחמש .ורחב
המונח חמש אמות ,פירנסת תשעים אמה של אורך הכותל .וכן לדרום .ושבמערב ,אחד על גבי אחד ושלישי על גביהן,
ואורכן עשרים אמה ,כנגד רחב בית קדשי הקדשים :אחר כך רש"י עצמו הגיה )ומחק( קטע זה[ :ובאות

בקיר אשר לבית לצלעות .קורות עליות היציעים ,היו ראשיהן של צד מחיצת התאים החיצונה באות
ונוקבות בקיר בצידו הפנימי .וזהו אשר לבית לצלעות ,בצדו אשר לתוך התאים .וזהו להיות אחוזים,
קבועים בחזקה :ולא יהיו אחוזים בקיר הבית .ראשיהם של צד ההיכל היו באות ומונחות על כניסות
שהיה קיר ההיכל בולט לתוך התאים .כמו שאמור בביניין שלמה )מלכים א' ו ו( 'כי מגרעות נתן לבית סביב
חוצה'' ,היציע התחתונה חמש באמה רחבה'  -חללה ,ועלייתה שש ,שהיה כותל ההיכל כנוס מלמעלה
אמה ,לפיכך חלל התיכונה 'שש באמה רחבה' שהיא היתה על עלייה של תחתונה' ,והשלישית שבע באמה
רחבה' שהיה כותל ההיכל כנוס לתוכו אמה למעלה .ואף אילו היו כמותן ,וזהו שאמור ולא יהיו אחוזים
בקיר הבית ,ולא יהיו נוקבין בקיר ההיכל כשאר ראשי קורות נמוכין הקבועין בכותל גבוה שנוקבין הכותל
ותוקעין ראשי הקורות בנקבים:
יג .ביאור ענין התאים הוא עפ"י רש"י ,ועפ"י המשנה מדות ד' ד' לפי שיטת רש"י.
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מבנה התאים

אולם בבית המקדש אין מנקבים את הכותל ,מפני שקלקול
החומה הוא ואינו דרך נוייד .ואם כן איך ועל מה יאחזו גגות
התאים.
על כן בונים את התא בקומה התחתונה ברוחב ארבע אמה,
וכותל ההיכל שמול התא עביו שש אמה ,ועושים כעין מדריגה
ברוחב אמה אחת בכותל ההיכל מבחוץ ,ונתקטן עובי הכותל
משש לחמש אמה .ועל אותו השטח שנגרע בכותל ונעשה שם
כעין מדריגה ,מניחים את ראשי קורות גג התאטו.
]ל[ לפי זה יוצא שהתאים בקומה השניה רחבם חמש אמה,
והקיר של ההיכל מולם עביו חמש אמה .ועשוי שם גם כן
מגרעת נוספת עבור הגג לקומה השניה.
יוצא שהתא בקומה העליונה רחבו שש אמה ,והכותל מולו עביו
ארבע אמה.
כזהטז:

W
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יד .רש"י מלכים א' ו' ו' .וראה במפרשים )במלכים א' ו ,ובמדות ,ובתוס' יומא נב .ועוד( שכתבו
טעמים נוספים לזה.
טו .כבר בהר חוצבים אבנים גדולות ואבנים קטנות ,ומביאים אותם להר הבית מוכנים כבר.
ולא צריך לחתוך את האבנים ]כן איתא בגמ' תמיד בתחילת המסכת לענין האבנים בבית המוקד,
שהיו שם כעין 'מדרגות' ,וכן יש להסמיך תירוץ זה של הגמ' גם לענינינו[.
טז .גובה התאים בבית ראשון היה חמש אמות ,חוץ מהתקרות )מלכים א' ו י( .ומסתמא כן יהיה
גם בבית שלישי.
הציור אינו לפי קנה מידה.
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גג התאים מלמעלה
}{-1-
גג התאים
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תא קומה ג'
}{-1-
גג התאים  -עשוי מעץ
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תא קומה ב'
}{-1-
גג התאים
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תא קומה א'

כותל התאים

התאים

כותל ההיכל
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מספר התאים

עות
כך בנויים התאים ,כמו שכתוב בפסוק במלכיםיזִּ :כי ִמגְ ָר ֹ
ירות ַה ּ ָביִ ת .ביאור
נָ ַתן לַ ּ ַביִ ת ָס ִביב חו ָּצה ,לְ ִבלְ ִּתי אֲ חֹז ְּב ִק ֹ
הפסוק :עשו את המגרעות האלה בכתלי ההיכל ,בכדי שלא
יצטרכו להאחיז את את גגות התאים בכתלי ההיכל על ידי
נקבים בכותליח.

מספר התאים
התאים נקראים גם בשם 'צלעות' ,וגם בשם 'יציעים'יט.
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יז .מלכים א' ו' ו'.
יח .רש"י במלכים א' ו' ו' .מידות ומספר התאים הכתובים שכתב רש"י במלכים ,ותוס' ביומא
)נב ,(.הם בבית ראשון ובבית שני ,אך בבית שלישי המידות יהיו שונות מעט .אבל אופן וצורת
הבניה שווה בכולם ]רק בענין כותל התא שבצד השני יתכן שיש הבדל ,ולכאורה תלוי במחלוקת
המפרשים ואכמ"ל[.
וז"ל רש"י :ובמסכת מדות שנינו ,שלשים ושמנה תאים היו ,חמשה עשר בצפון ,חמשה על גבי
חמשה ,וחמשה על גביהן ,וכן בדרום ,ושמנה במערב ,שלשה על גבי שלושה ,ושנים על גביהם,
התחתונה חמש ,והאמצעות שש ,והעליונות שבע ,למה ,כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה ,קומת
התא חמש אמות ,וכשעולה כותל ההיכל חמש אמות ,גורע את עוביו ,וכנס בו אמה לפנים,
והניח על אותה כניסה ראשי קורות גג עליית התא ,שהיא קרקעית לאמצעית ,וכשעולה עשר,
כנס אמה ,להניח ראשי קורות עליית האמצעית ,שהיא קרקע העליונה ,נמצאת אמצעית רחבה
מן התחתונה אמה ,והעליונה רחבה מן התיכונה אמה .לבלתי אחוז בקירות הבית .שלא לדבק
ראשי הקורות דרך נקבים בקירות הבית ,שקלקול החומה הוא ,ואינו דרך נוי .ע"כ.
וז"ל תוס' )יומא נ"ב .ד"ה כותל ההיכל( בפירוש הראשון וז"ל :ופירש ר"י דה"פ דקרא ,שעובי כותל
ההיכל לא היה שוה בכל מקום ,שאם כן היו צריכות לנקב החומה לתחוב בה ראשי הקורות של
התא ,וזה לא רצו לעשות פן ירקבו ,אלא עשו את חומת ההיכל במערב למטה שבעה אמות,
והוצרכו לגרוע ממנה אמה כנגד תקרת התא האמצעי להניח ראשי הקורות על אותה כניסה,
ושוב הוצרכו לגרוע עוד אמה כנגד תקרת תא השלישי ,לפיכך התחתונה חמש באמה רחבה,
והתיכונה ו' באמה רחבה ,והג' ז' באמה רחבה ,והיינו דתנן במס' מדות התחתונה רחבה חמש,
והרובד ששה ,רובד ששה היינו התקרה המפסקת בינה לתא התיכונה שעל גבה ,והאמצעית
שש ,והרובד ז' .ע"כ.
יט .בבא בתרא ס"א.
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וְ ַה ְ ּצלָ עוֹ ת ,התאים בנויים באופן שהם צֵ לָ ע ֶאל צֵ לָ ע ,תא ליד תא,
ותא על תאכ.
ׁ ָשלוֹ ׁש ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ּ ְפ ָע ִמים ,יש שלשים ושלש תאים.
התאים בנויים מסביב להיכל וקודש הקדשים ,בשלשה קומות.
יש חמישה עשר 'תאים' בצד צפון ,וכן חמישה עשר 'תאים'
בצד דרום ,ושלש 'תאים' בצד מערב .סך הכל שלשים ושלש
חדרים הנקראים 'תאים'.
התאים בנויים בשלשה קומות.
בצד צפון וכן בצד דרום ,יש חמשה תאים בקומה הראשונה,
ועליהם קומה שניה עוד חמישה תאים ,ומעליהם קומה שלישית
של חמש תאים נוספים .יוצא ,חמש עשרה תאים בצפון .וגם
בדרום חמש עשרה תאים.
בצד מערב ,בקומה הראשונה יש תא אחד ,ועליו תא אחד
בקומה השניה ,ובקומה השלישית יש גם כן תא אחד .יוצא,
שלש תאים בצד מערב.
בסך הכל יש בכל שלשת הצדדים יחד ,שלשים ושלש תאיםכא.

חיבור הגגות לכותל התא
קורות גג התאים נסמכות בצד אחד על כותל ההיכל ,ושם יש
מגרעות ,ובצד השני נסמכות על כותל התא החיצוני.
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כ .רש"י.
כא .ביאור ענין התאים הוא עפ"י רש"י ,ועפ"י המשנה מדות ד' ג' לשיטת רש"י .בבית שני היה
שלשים ושמונה תאים ,ובבית שלישי יהיה שלשים ושלש תאים.
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בכותל החיצוני של התאים ,אין מגרעות ,אלא קורות הגג באות
ונוקבות בתוך הקיר מבפנים ,ועל ידי כן הם אחוזים וקבועים
חזק בתוך הקירכב.
ובאופן זה בנויים כל התאים סביב ההיכל וקודש הקדשים,
בצפון ודרום ומערב.
ּובָ אוֹ ת ַּב ִּקיר ,קורות גג התאים באות ונוקבות בתוך הקיר
החיצוני של התאיםֲ .א ׁ ֶשר לַ ַּביִ ת לַ ְ ּצלָ עוֹ ת ,והם נוקבים בצד
הפנימי של הקיר שזה בתוך התאיםָ .סבִ יב ָסבִ יב ,באופן זה
בנויים כל התאים סביב ההיכל וקודש הקדשים .לִ ְהיוֹ ת ֲאח ּוזִ ים,
ועל ידי זה הקורות אחוזים וקבועים בחזקה.
עד כאן הוא אופן אחיזת קורות גג התאים בכותל החיצוני של
התאים.

המגרעות בכותל ההיכל
בהמשך הפסוק יבואר האופן שקורות גג התאים נמצאים בצד
של כותל ההיכל.
כותל ההיכל ,למטה הוא עבה שש אמה .וכנגד המקום שצריך
להניח שם את ראשי הקורות של גג התאים ,יש כעין מדריגה
בכותל ,ועל המדרגה מונחים ראשי קורות גג התאים.
זה מה שכתוב :וְ לֹא יִ ְהי ּו ֲאח ּו ִזים ְּב ִקיר ַה ָּביִ ת ,שקורות גג התאים
אינם נוקבים בכותל ההיכל .אלא הם מונחים על המגרעות שיש
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כב .רש"י .אבל הרד"ק חולק על זה ,ומפרש באופן אחר ,כדלהלן.
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בכותל.
בונים את התא בקומה התחתונה ברוחב ארבע אמה ,וכותל
ההיכל שמול התא עביו שש אמה ,ועושים כעין מדריגה ברוחב
אמה אחת בכותל ההיכל מבחוץ ,ונתקטן עובי הכותל משש
לחמש אמה .ועל אותו השטח שנגרע בכותל ונעשה שם כעין
מדריגה ,מניחים את ראשי קורות גג התא.
לפי זה יוצא שהתאים בקומה השניה רחבם חמש אמה ,והקיר
של ההיכל מולם עביו חמש אמה .ועשוי שם גם כן מגרעת
נוספת עבור הגג לקומה השניה.
יוצא שהתא בקומה העליונה רחבו שש אמה ,והכותל מולו עביו
ארבע אמה.
עות נָ ַתן
כך בנויים התאים ,ככתוב בפסוק במלכיםכגִּ :כי ִמגְ ָר ֹ
ירות ַה ּ ָביִ ת .ביאור הפסוק:
לַ ּ ַביִ ת ָס ִביב חו ָּצה ,לְ ִבלְ ִּתי אֲ חֹז ְּב ִק ֹ
שעשו את המגרעות האלה בכתלי ההיכל ,בכדי שלא יצטרכו
להאחיז את את גגות התאים בכתלי ההיכל על ידי נקבים
בכותלכד.
כזהכה:

W
כג .מלכים א' ו' ו'.
כד .רש"י במלכים א' ו' ו'.
כה .הציור אינו לפי קנה מידה.
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גג התאים

} 6----------------אמה {-------------------------------
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}{-1-
גג התאים  -עשוי מעץ
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תא קומה ב'
}{-1-
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התאים

כותל ההיכל
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שלא

ֲשר ל ַַּביִ ת ַל ְ ּצלָעוֹ ת סָ ִביב
]לא[ מה שכתוב בפסוק 'וּבָ אוֹ ת ַּב ִ ּקיר א ׁ ֶ
סָ ִביב לִ ְהיוֹ ת אֲחוּזִ ים' מדבר על כותל התא החיצוני .שבכותל
התא החיצוני ,קורות הגג נכנסים לתוכו.
אבל 'וְ לֹא יִ ְהי ּו אֲחוּזִ ים ְ ּב ִקיר הַ ָּביִ ת' ,מדבר על כותל ההיכל.
שבכותל ההיכל יש את ה'מגרעות' ,שהם כמו מדרגות ,והקורות
מונחים שם ,על המגרעות ,ואינם אחוזים וקבועים בחזקה בתוך
הקירכו.
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שר לַ ּ ַביִ ת לַ ְּצלָ עוֹ ת סָ ִביב סָ ִביב לִ ְהיוֹ ת אֲ ח ּוזִים'
כו .זה לשיטת רש"י .רש"י פירש ש'וּבָ אוֹ ת ּ ַב ִ ּקיר אֲ ׁ ֶ
מדבר על כותל התא בצד השני' ,וְ לֹא יִ ְהי ּו אֲ ח ּוזִים ְּב ִקיר הַ ּ ָביִ ת' ,מדבר על כותל ההיכל .דהיינו
שבצד כותל התא החיצוני קורות הגג נכנסים לתוכו ,ורק בצד כותל ההיכל יש שם את
המגרעות ,שהם כמו מדרגות ,והקורות מונחים שם.
אבל הרד"ק פירש את הכל על כותל ההיכל ,וכן פירש האברבנאל ,וכן פירש במצודת דוד.
וז"ל הרד"ק :ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב .היו נכנסות ראשי הקורות בקיר
ההיכל ,במה שהיה מונח בו לצלעות ,כמו שאמר במלכים 'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה'.
להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית .להיות אחוזים במקום המונח בקיר ,ולא בקיר,
ש]לא[ יעשו בקיר הבית חורים להיות ראשי הקורות אחוזות בה ,כמו שאומר שם 'לבלתי אחוז
בקירות הבית' ,כי קיר הבית היה רחב מלמטה הולך ומצר כלפי חוץ כנגד התאים ,להיות ראשי
הקורות אחוזים באותו מקום המונח להם .ע"כ.
וז"ל האברבנאל :ועל זה נאמר 'ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב' ,רוצה לומר שהיו
נכנסות ראשי קירות הצלעות בקיר ההיכל במה שהיה מונח בו בצלעות ,כמו שאמר במלכים
)מלכים א' ו ו( 'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית' ,כי היה קיר הבית
רחב מלמטה והולך ומיצר כלפי חוץ כנגד התאים ,להיות ראשי הקורות אחוזים באותו מקום
המונח להם ולא יהיו אחוזים בקירות הבית .ע"כ.
וז"ל המצודת דוד :ובאות בקיר אשר לבית .ראשי הקורות שתחת תקרות הצלעות היו באות
ונכנסות בקיר אשר אל הבית ,ר"ל בכותלי ההיכל ובית קודש הקדשים .לצלעות סביב סביב.
ר"ל כן היה לכל קורות תקרות הצלעות אשר היו מסביב להיות אחוזים אל הקיר באופן זה ,כי
היה נפחת מעובי הקיר בכלות גובה צלע התחתונה ,ועל הבליטה שמתחת היו מונחים קורות
תקרת התחתונה שהיא רצפת התיכונה ,ובכלות גובה התיכונה היה נפחת עוד מעובי הקיר ,ועל
הבליטה שמתחתיה היו מונחים קורות תקרת התיכונה שהיא רצפת העליונה ,וכן בכלות גובה
העליונה וכו' ,וכמו שעשה שלמה ,כמ"ש 'כי מגרעות נתן לבית וכו'' )מלכים א' ו( ,ועי"ז היה להם
חוזק רב ולא ימוטו .ולא יהיו אחוזים בקיר הבית .ר"ל לבל יהיו אחוזים בקיר הבית כדרך
האחיזה שרגילים הבונים לעשות בבנין כזה ,והוא שעושים חורים ונקבים בקיר ובהם מכניסים
ראשי קורות התקרה ,שאין בזה חזוק רב כי בקל ימוטו.
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שלג

מידות התאים
התאים שבצפון ובדרום ,אורך חלל כל תא ,אחת עשרה אמהכז.
רוחב חלל כל תא ארבע אמות ,בקומה התחתונהכח.
רוחב הכתלים שבין תא לתא ,חמש אמהכט.
יש חמש תאים בצפון ובדרום ,וששה כתליםל ,הרי שמונים
וחמש אמה .ועוד חמש אמות של ה'מונח'לא .סך הכל תשעים
אמה אורך.
וכך זה בשלשה קומות.
בצד מערב יש רק תא אחד ,אורך חללו עשרים אמה ,על פני
קודש הקדשיםלב .רוחב חללו ארבע אמות ,בקומה התחתונהלג.
ומעליו עוד תא ,ומעליו עוד תא .שלש קומותלד.
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כז .ברש"י המודפס כתוב שאורך כל תא י"ב אמה .אבל הרב רבינו שמעיה תלמיד רש"י ,כתב
שרבו רש"י הגיה ,וכתב שאורכם י"א אמה )הרר"ש בפירושו למדות ד ג(.
וכן כתוב בצורת הבית ובמשכני עליון שאורך חלל התא הוא י"א אמה.
כח .לעיל פסוק ה'.
כט .רש"י .ברש"י איתא שהכתלים שבין תא לתא הם בעובי חמש אמות .יתכן שיסוד שיעור
הכותל הוא מהכתוב במשנה )מדות ד ז( 'כותל התא חמש' .ואף שבמשנה מדובר מענין כותל
התא החיצוני ,מכל מקום יתכן שרש"י לומד ששיעור זה הוא גם לענין הכתלים שבין תא לתא.
במצודת דוד )להלן פסוק יב( פירש את הפסוק 'וְ ִקיר הַ ִּבנְ יָן חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת רֹחַ ב סָ ִביב סָ ִביב' שכל
כתלי התאים וגם הכתלים שבין תא לתא הם בעובי חמש אמה .עי"ש.
יש לציין שגם לשיטת רבינו יצחק הבחור )תוס' יומא נב (.הכתלים שבין תא לתא עבים מאוד.
ועי"ש שיטתו כמה העובי.
ל .ברש"י המודפס כתוב חמש כתלים .וכבר כתב הרר"ש שרש"י הגיה .וראה בצורת הבית
לתוספות יום טוב.
לא .הרר"ש )הרב רבינו שמעיה תלמיד רש"י ,בפירושו למסכת מדות( .מהו ה'מונח' יבואר להלן פסוק
ט'.
לב .רש"י.
לג .לעיל פסוק ה'.
לד .רש"י .צורת הבית לתוספות יום טוב.
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פתחי התאים
לשה ְפ ָת ִחים ָהי ּו לְ ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,לכל
ּש ׁ ָ
כתוב במשנהלה :ו ׁ ְ
אחד מהתאים יש שלשה פתחיםֶ ,א ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ָ ּי ִמין ,פתח
אחד לתא שלידו בצד ימיןְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ּ ְשׂ מֹאל ,ופתח אחד
ש ַעל ַּג ּ ָביו ,ופתח אחד
לתא שלידו בצד שמאלְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ׁ ֶ
בתקרה ,שהוא פתח לתא שבקומה מעליו.

המדרגות מקומה לקומה
לתא שבקומה מלמעלה ,עולים במדרגות עגולות ,שהם כמין
עמוד ומדרגות עולות בו ,והעולה בהם נדמה כמו שהולך ומקיף
סביב עמוד אבניםלו.
המדרגות העולות בעיגול ,נקראים בשם 'לולים'לז ,וגם 'מסיבה'לח.

W

מהרה יבנה

X

לה .מדות ד' ג'.
לו .רש"י .וז"ל רש"י )פסוק ז( :ונסבה למעלה למעלה .ומוסבה מסיבה שקורין וי"ץ בלע"ז של בנין
אבנים הוא כמין עמוד ומעלות עולות בו והעולה בהם דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד
אבנים ובלשון אשכנז קרוי שווינד"ל שטיין הוא שאמור בבנין שלמה ובלולים יעלו אל התיכונה
אף הוא מתורגם ובמסיבת' כמו ונסבה למעלה למעלה וכן מסיבה עולה למעלה עד גג התא
העליון כמו שהוא מפרש והולך שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון .ע"כ.
וכן במלכים )א' ו' ח'( וברש"י )שם( נתבאר שהמדרגות לעלות מתא אל התא שמעליו ,הם כעין
עמוד וסביבו מסבבין המדרגות בעיגול )ונקרא 'שווינדל שטיג'( .וז"ל רש"י :בלולים .תרגם יונתן:
מסיבתא ,והוא שקורין בלשונינו וויי"ן בלע"ז ,ובלשון אשכנז )ווינד"ל שטיי"ן( ושם המורגל
)שווינד"ל שטי"ג( ,והוא בנין עמוד אבנים עשוי מעלות מעלות ,וההולך בהן דומה כמקיף סביבות
עמוד ,ועולין בו כמה וכמה אמות גבוה ,ואין צריך לשפע כשאר סולם ,כי הקיפו הוא שיפוע.
לז .מלכים א' ו' ח'.
לח .תרגום יונתן מלכים א' ו' ח' .רע"ב מדות ה' ג'.
אין זה המסיבה שבצד צפון מהתאים )מדות ד ה( ,אלא זה מדרגות עגולות ,שהם נקראים בשם
מסיבה.
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התא בקרן מזרחית צפונית
שה ְפ ָת ִחים ,אבל התא
פונִ ית ָהי ּו חֲ ִמ ּׁ ָ
]לב[ ו ְּב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצ ֹ
שבפינה מזרחית צפוניתלט ,יש לו חמישה פתחיםֶ .א ָחד לַ ָּתא
ש ַעל
ִמן ַה ָ ּי ִמין ,פתח אחד לתא שמצד ימין שלוְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ׁ ֶ
ַּג ּ ָביו ,פתח אחד לתא שמעליוְ ,ו ֶא ָחד לַ ְּמ ִס ּ ָבה ,פתח אחד למקום
שנקרא 'מסיבה'מ ,ופתח זה הוא באלכסון ,ופונה גם למסיבה וגם
ל'מונח'מאְ .ו ֶא ָחד לַ ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש ,ופתח אחד ל'פשפש' שהוא הפתח
מהאולם אל התאְ ,ו ֶא ָחד לַ הֵ ָ
יכל ,ופתח אחד אל ההיכלמב .כי
מג
דרך התא הזה נכנסים בבוקר מהאולם אל ההיכל .
יוצא שיש לתא ארבעה פתחים לארבע צדדיםמד ,ואחד לתא
שמעליומה.

W
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לט .בקומה התחתונה.
מ .להלן יתבאר מהו המסיבה.
מא .הרר"ש )הרב רבינו שמעיה תלמיד רש"י ,בפירושו למסכת מדות( .מהו ה'מונח' יבואר להלן פסוק
ט'.
מב .הפתח מהאולם אל התא הוא באלכסון .כדמשמע ברש"י )בבא מציעא לג (.וז"ל :ואותו פשפש
שבצפון והוא לפתח שבזוית האולם שאצל חמש אמות של כותל ההיכל שבצפון פתח ההיכל
ודלת סובבת בו .ע"כ .ועי"ש.
מג .כמבואר במדות ד' ב' .ובתמיד ג' ז'.
ש ּ ַבדָּ רוֹ ם ,לֹא
שעַ ר הַ ּ ָגדוֹ לֶ ,אחָ ד ּ ַב ָּצפוֹ ן ,וְ ֶאחָ ד ּ ַבדָּ רוֹ םֶ ׁ .
ּשנֵי ִפ ְׁש ּ ָפ ִׁשין הָ י ּו לוֹ לַ ּ ׁ ַ
וז"ל המשנה במדות :ו ְׁ
שעַ ר הַ זֶּה סָ גוּר
ש ּנֶאֱ מַ רַ ,ו ּיֹאמֶ ר ֵאלַ י ה' הַ ּ ׁ ַ
נִ ְכנַס ּבוֹ ָא ָדם מֵ עוֹ לָ ם ,וְ עָ לָ יו הוּא ְמפ ָֹר ׁש עַ ל יְ ֵדי יְ חֶ ז ְֵקאלֶ ׁ ,
ש ָר ֵאל ּ ָבא בוֹ וְ הָ יָה סָ גוּר .נָטַ ל ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ וּפָ ַתח
יש לֹא ָיבֹא בוֹ ִּכי ה' אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂ
יִ ְהיֶה לֹא יִ ּ ָפ ֵתחַ וְ ִא ׁ
ֶאת הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָפ ׁש ,וְ נִ ְכנַס לְ הַ ּ ָתא ,וּמֵ הַ ּ ָתא לַ הֵ יכָ ל.
מד .אמנם שנים מתוך הפתחים הם באלכסון.
מה .ביאור המשנה הוא עפ"י רש"י במלכים )א' ו ו( וביחזקאל )מא ו( ,תוס' בפירוש הראשון )בבא
בתרא סא .וכן יומא נב ,(.הרר"ש ,תפארת ישראל ,מלבי"ם במלכים.
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המשך מבנה התאים
עותִּ ,כי מ ּוסַ ב הַ ּ ַביִ ת
)ז( ְו ָרחֲבָ הְ ,ונָ ְסבָ ה לְ ַמ ְעלָה לְ ַמ ְעלָה ַל ְּצ ָל ֹ
ַביִ ת לְ ָמ ְעלָה,
ַביִ ת ַעל ּ ֵכן רֹחַ ב ל ּ ַ
לְ ַמ ְעלָה לְ ַמ ְעלָה סָ ִביב סָ ִביב ל ּ ַ
מו
כונָ ה:
ְוכֵ ן הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה יַ ֲעלֶה ַעל הָ ֶעלְ ֹיונָ ה ל ִַּתי ֹ

המשך המגרעות
וְ ָר ֲחבָ ה,

התאים מתרחבים למעלהמז.

התא האמצעי יותר רחב מהתחתון אמה .והתא העליון רחב
יותר מהאמצעי אמהמח.

המדרגות בעיגול
לכל אחד מהתאים ,יש שלשה פתחים .פתח אחד לתא שמימינו,
פתח אחד לתא שמשמאלו ,ופתח אחד לתא שבקומה מעליומט.
לקומות העליונות עולים על ידי מדרגות העולות בעיגולנ.
W
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מו .רש"י :ורחבה .והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי ,האמצעית רחבה מן התחתונה
אמה ,וכן העליונה מן האמצעית אמה :ונסבה למעלה למעלה .ומוסבת מסיבה שקורין ווי"ץ של בניין
אבנים ,הוא כמין עמוד ועולין בו במעלות ,והעולה בו דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד אבנים,
ובלשון אשכנז קרוי ֵווינְ דְ לְ ְש ֵטי"ן ,והוא שאמור בביניין שלמה )מלכים א' ו ח( 'ובלולים יעלו אל התיכונה',
אף הוא מתורגם 'ובמסיבתא' כמו זה :ונסבה למעלה למעלה .מסיבה עולה למעלה עד גג התא העליון,
כמו שהוא מפרש והולך ,שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון :כי מוסב הבית,
צלעות ,למעלה למעלה סביב סביב לבית ,על כן רחב הבית למעלה .על כן שאמרנו ורחבה למעלה
למעלה ,רחב בית תוך הצלעות למעלה ,העליונה רחבה מכולם :וכן התחתונה .תירגם יונתן 'וכן
במסיבתא סלקין מארעיתא לעיליתא באורח מציעתא' ,וכן יעלו על ידי מסיבה מן התחתונה אל העליונה
דרך התיכונה:
מז .רש"י.
מח .רש"י.
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המדרגות בעיגול

וְ נָ ְסבָ ה ,בתאים יש 'מסיבה' ,שזה מדרגות העולות בעיגול ,שעל
ידם עולים לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ,לַ ְ ּצלָ עוֹ ת ,אל התאים שבקומות
העליונותנא.
על ידי המדרגות העולות בעיגול שנקראים 'מסיבה' ,עולים
מהתא בקומה התחתונה אל התא בקומה האמצעית .ומהקומה
האמצעית אל הקומה העליונהנב.
המדרגות נקראים בשם 'מסיבה' ,מלשון 'מסובב' ו'סיבוב' ,כי
העולה במדרגות אלו מסבב את העמוד בדרך עלייתונג.
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מט .מדות ד' ג' .משכני עליון לרמח"ל )ד ב(.
נ .רש"י.
נא .רש"י.
נב .רש"י.
נג .עפ"י רש"י .מצודת ציון.
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המשך המגרעות

המשך המגרעות
כעת חוזר הפסוק לבאר על 'ורחבה':
ִּכי מ ּו ַסב ַה ַּביִ תנד ,בעבור שההיכל מסובב בתאים ומגרעות.
שעובי הקיר נגרע מעביו ,כדי להניח שם את קורות תקרת
התאיםנה .ואלו המגרעות הם לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ,דהיינו שבכל קומה
יותר גבוהה נגרע יותר מעובי הקירָ .סבִ יב ָסבִ יב לַ ַּביִ ת ,ומוסיף
ומבאר ,שהתאים ומגרעותיהם מסבבים את הבית מכל שלשת
הרוחות ,צפון דרום מערבַ .על ֵּכן ר ַֹחב לַ ַּביִ תנו לְ ָמ ְעלָ ה ,בגלל זה,
שיש מגרעות בעובי הקיר ,רוחב התאים מבפנים הוא יותר
רחב למעלה .והקומה העליונה של התאים רחבה מכולםנז.
כזהנח:

W
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נד' .הבית' כאן ,הכוונה להיכל וקודש הקדשים ,והיינו שההיכל וקודש הקדשים מסובבים
בתאים ]השם 'בית' כולל את ההיכל וקודש הקדשים יחד ,ככתוב בבית ראשון 'והבית אשר בנה המלך
שלמה לה' ששים אמה ארכו' )מלכים א' ו ב([.
נה .כמו שנתבאר בפסוק הקודם.
נו' .לבית' כאן ,הכוונה מלשון 'פנים' .מקום פנימי ]כדלעיל רש"י יחזקאל מ ח ועוד[ .ומדבר על החלל
הפנימי של התאים.
נז .רש"י .מצודת דוד.
נח .הציור אינו לפי קנה מידה.
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גג התאים מלמעלה
}{-1-
גג התאים

} 6----------------אמה {-------------------------------

תא קומה ג'
}{-1-
גג התאים  -עשוי מעץ

} 5----------------אמה {------------------------

תא קומה ב'
}{-1-
גג התאים

} 4----------------אמה{-----------------

תא קומה א'

כותל התאים

התאים

כותל ההיכל

שמג

שדמ
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המקדש

המשך המדרגות בעיגול

החיים
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המשך המדרגות בעיגול
כעת חוזר הפסוק לבאר על 'ונסבה'נט:
וְ כֵ ן על ידי המדרגות העולות בעיגול הנקראים 'מסיבה',
ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה יַ ֲעלֶ ה ַעל ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה ,לַ ִּתיכוֹ נָ ה .יעלו מהתא התחתונה אל
התא העליונה ,דרך התא האמצעיתס.
לַ ִּתיכוֹ נָ ה :האות ל' הוא במקום אות ב' .כמו
ורצה לומר בדרך התיכונהסב.

סא

לַ ִּתיכוֹ נָ ה:

ָש ְב ָּת לְ כִ ּ ֵסא'.
'י ׁ ַ

לאמצעית .כמוסג 'וְ הַ ְ ּב ִריחַ הַ ִּתיכֹן'סד.

גובה ההיכל
דות
ַביִ ת ּגֹבַ ּה סָ ִביב סָ ִביב) ,מיסדות כתיב( מ ּו ְס ֹ
יתי ל ּ ַ
)ח( ְו ָר ִא ִ
סה
ש ׁש ַא ּמ ֹות ַא ִּצילָה:
לו הַ ָ ּקנֶהֵ ׁ ,
ָעות ְמ ֹ
הַ ְּצל ֹ
יתי לַ ַּביִ ת ּגֹבַ ּה ,ראיתי שההיכלסו הוא גבוה מאוד ,כמה מאות
וְ ָר ִא ִ
סז
אמה .
W
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נט .יתכן שסדר הפסוק הוא כך :בתחילה אמר הפסוק הקדמה ,שיש שני דברים אחד הוא
'ורחבה' ,ואחד הוא 'ונסבה' .ואחר כך מבאר הפסוק מהו 'ורחבה' ,ואחרי זה מבאר מהו 'ונסבה'.
ס .תרגום יונתן .רש"י .מצודת דוד )הפירוש הראשון(.
סא .תהילים ט' ה'.
סב .מצודת ציון.
סג .שמות כ"ו כ"ח.
סד .מצודת ציון.
סה .רש"י :וראיתי לבית גובה .לא פירש שיעורו ,אבל במסכת מידות שנינו ,על רום מאה אמה:
מוסדות הצלעות מלו הקנה .יסוד הצלעות היה מלא הקנה :שש אמות אצילה .תירגם יונתן רווח
יסוד מחיצת הצלע בתוך הארץ היה רחב שש אמות ,אבל למעלה מן הארץ רחבו חמש אמות כמו שמפורש
במקרא של אחריו:
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ָסבִ יב ָסבִ יב,

יחזקאל פרק מא פסוק ח

החיים
היכל

שמה

ההיכל גבוה יותר מהתאים בכל הצדדיםסח.

מידת יסוד כותל התא
כותל התא החיצוני הוא בעובי חמש אמהסט .אבל יסוד כותל
התא ,בתוך הקרקע ,הוא בעובי שש אמהע.
מ ּו ְסדוֹ ת ַה ְ ּצלָ עוֹ תְ ,מלוֹ ַה ָּקנֶ ה ,יסוד כתלי התאים ,שבתוך הקרקע,
הוא בעובי מלא הקנהעא ,שזה ׁ ֵש ׁש ַא ּמוֹ ת .הקנה הוא באורך שש
אמהעב.
W
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סו' .בית' כאן ,הוא בנין ההיכל ,שכולל עמו את קודש הקדשים )כן משמע ברש"י להלן פסוק יא(,
וכן כולל עמו את האולם ]שגם בבית שני גובה ההיכל וקודש הקדשים והאולם שווה )עם העליות( ,וי"א
שגם האולם קדוש בקדושת ההיכל )עירובין ב.[(.
אבל התאים נמוכים )רש"י להלן פסוק יא ,מצודת דוד( .ונראה שגובה שלשת קומות התאים יחד
הוא י"ח אמה ]כי בבית ראשון כתוב שגובה התאים חמש אמות ,חוץ מהתקרות )מלכים א' ו י( .ומסתמא
כן יהיה גם בבית שלישי .ומידת עובי גג התאים ,מכיוון שבמשנה במידות מוזכר הלשון 'תקרה' לגג
התאים ,ובמקום אחר כשמוזכר במשנה מדות הלשון 'תקרה' כתוב שזה עובי אמה .ולכן נראה שגם כאן,
גג התאים הוא עובי אמה .אולם אין זה מוכרח .ויש שכתב שעובי גג התא הוא שני אמות ,אמה תקרה
ואמה מעזיבה[.
סז .ברש"י כתוב :וראיתי לבית גובה .לא פירש שיעורו ,אבל במסכת מדות )ד ו( שנינו על רום
מאה אמה .ע"כ .כתב בצורת הבית )סימן נא( שבבית שני היה הגובה מאה אמה ,אבל בבית
שלישי אין לנו הכרח כמה גובה ההיכל ,וברוך היודע .עכת"ד .אמנם המלבי"ם כתב )פסוק ז(,
שראה לבית גובה סביב סביב ,משמע שיגבה הרבה יותר מבתים הקודמים .וכן כתב
המלבי"ם )פסוק ח( :ראה שהבית גבוה מאד וכו' שהוא גבוה כמה מאות אמה .ע"כ.
סח .מצודת דוד.
סט .ככתוב בפסוק הבא.
ע .רש"י .מצודת דוד.
עא .רש"י .מצודת דוד.
ש ׁש ַא ּמוֹ ת ּ ָב ַא ּ ָמה וָ טֹפַ ח.
יש ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה ׁ ֵ
עב .ככתוב לעיל )מ ה( :ו ְּביַד הָ ִא ׁ
במצודת דוד :שש אמות וגו' .ר"ל שהיה הקנה מחזיק שש אמות גדולות ,שכל אמה מהם היה
במדת אמה של חול שהיא אמה בת חמשה טפחים ועוד טפח יותר ,וא"כ היה מדת הקנה
שלשים וששה טפחים.

שמו

בית הבאר
המקדש

ושש האמות האלה
בת ששה טפחיםעג.

מידת יסוד כותל התא

הםַ :א ִ ּצילָ ה.

החיים
השלישי

אמות גדולות .שכל אמה היא

ש ָראֵ ל'עה.
ַא ִ ּצילָ ה :מלשון גדולהעד .כמו 'א ֲִצילֵי ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ

W
עג .מצודת דוד.
עד .שמות כ"ד י"א.
עה .רד"ק .מצודת ציון.

מהרה יבנה
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החיים
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שמז

 Qיסוד כותל התא  -בתוך הקרקע  -ברוחב שש אמה R

גג התאים

תא קומה ג'
גג התאים  -עשוי מעץ

תא קומה ב'
גג התאים

תא קומה א'

כותל התא

התאים

כותל ההיכל

שמח בית הבאר
המקדש

מידת כותל התא החיצוני

החיים
השלישי

מידת כותל התא החיצוני
שר מֻ ָּנח
שר ַל ֵּצלָע ֶאל הַ ח ּוץ חָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות ,וַ אֲ ׁ ֶ
)ט( רֹחַ ב הַ קִּ יר אֲ ׁ ֶ
עו
ַביִ ת:
שר ל ּ ָ
ָעות אֲ ׁ ֶ
ּ ֵבית ְצל ֹ
ר ַֹחב ַה ִּקיר ֲא ׁ ֶשר לַ ֵ ּצלָ ע ֶאל ַהח ּוץ ,כותל התא החיצוני ,הוא ברוחב

ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ תעז.
וכן כתוב במשנהעחּ :כ ֶֹתל ַה ָּתא ָח ֵמ ׁש ,הכותל החיצוני של
התא ,בעובי חמש אמהעט.
כותל התא הוא בעובי חמש אמה .אבל יסוד כותל התא ,בתוך
הקרקע ,הוא בעובי שש אמהפ.
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עו .רש"י :רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ .מחיצת התאים הסמוכים אל החצר היא מחיצת מערבית
חמש אמות .וכן שנינו במסכת מידות באותו כותל שהוא חמש אמות :ואשר מונח .ומקום פנוי היה מונח
במקצועות הצפון והדרום שאצל המזרח )והמערב ]יש למחוק תיבה זו .צורת הבית[( ,שאין התאים מקיפין את
כל הבית .ולאותו מקום פנוי היו פתחי התאים שבמקצועות ,כמו שמפרש בעיניין )פסוק יא( 'ופתח הצלע
למונח' .כי לא היו להם פתחים לתאים לא לצד החצר ולא לצד ההיכל ,אלא לאותן שבמקצוע מזרחית
צפונית ובמזרחית דרומית היה פתח בכותל רחבו פתוח לאותו מקום המונח ,ובאותו פתח נכנסין לו ,וממנו
לתא השיני ומן השיני לשלישי וכן סביב .שכן שנינו במסכת מידות )ד ג( שלשה פתחים לכל אחד ואחד,
אחד לתא מן הימין ואחד לתא מן השמאל ואחד לתא שעל גביו .ואף יונתן כן תירגמו ,ואשר מונח -
'ואתר שביק' .בית צלעות אשר לבית .נגד אויר רחב הצלעות בקרן זוית .סביב סביב שכתוב במקום
המונח )פסוק יא( ,אינו בארבע פינות כמשמעו ,אלא כלומר מכאן ומכאן ,דרום וצפון ,זוית דרומית מזרחית
וזוית צפונית מזרחית:
עז .רש"י .מצודת דוד.
עח .מדות ד' ז'.
עט .בצד הפנימי ,כותל ההיכל הוא גם כותל התא .וכבר כתוב שכותל ההיכל הוא בעובי שש
אמה )פסוק ה ,וכן במשנה( .פסוק זה מדבר על הכותל החיצוני של התא ,שהוא בעובי חמש אמה.
וכן מבואר במשנה )מדות ד ז(.
וז"ל רש"י :רוחב הקיר אשר לצלע אל החוץ .מחיצת התאים הסמוכה לחצר הוא מחיצת
מערבית .חמש אמות .וכן שנינו במסכת מדות שאותו כותל הוא חמש.
וז"ל המצודת דוד :רחב .עובי כותל הצלע הפונה לחוץ היתה בת חמש אמות ,והיסוד מתחת
בלטה להלן אמה אחת.
פ .כמבואר בפסוק הקודם.
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 Qכותל התא ברוחב חמש אמה R

גג התאים

תא קומה ג'
גג התאים  -עשוי מעץ

תא קומה ב'
גג התאים

תא קומה א'

כותל התא

התאים

כותל ההיכל

שמט

שנ

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

המונח

המונח
וַ ֲא ׁ ֶשר ֻמ ָּנח:

מקום פנויפא.

התאים אינם מקיפים את כל הבית ממש ,אלא יש מקום פנוי,
בין התאים לבית החליפות.
בסוף התאים שבצד צפון ובצד דרום ,לצד מזרחם ,יש רווח
חמש אמהפב.
וַ ֲא ׁ ֶשר ֻמ ָּנח ,יש מקום פנויֵּ ,בית צְ לָ עוֹ ת ,והמקום הפנוי הזה הוא
כנגד אויר רוחב ה'צלעות' שהם התאיםפגֲ ,א ׁ ֶשר לַ ָּביִ ת ,שהתאים
הם ליד הביתפד.
והרווח הוא בין התאים לבית החליפות .בפינה מזרחית צפונית,
ובפינה מזרחית דרומיתפה.
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פא .רש"י ,עפ"י התרגום יונתן שתרגם 'ואתר שביק'.
פב .הלשון הראשון ברש"י ,וזה הלשון הנכון מרש"י .אבל הלשון השני אינו מרש"י .כן מוכח
משאר המקומות שמדבר רש"י בענין המונח ,וכן מוכח מדברי הרר"ש תלמיד רש"י ,וכן ברש"י
בכת"י כתוב רק הלשון הראשון.
פג .רש"י .כי התאים נקראים גם בשם 'צלעות' .וגם בשם 'יציעים' )בבא בתרא סא.(.
פד .רש"י .מצודת דוד .היינו ,כנגד מקום רוחב התאים שליד הבית.
פה .רש"י .מצודת דוד.
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 Qהמונח R

החיים
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שנא

שנב

בית הבאר
המקדש

רווח בין התאים ללשכות

החיים
השלישי

פתח התאים פונה אל המקום הפנוי ,ה'מונח' .כי אין לתאים
פתחים לא לצד העזרה ולא להיכל .אלא רק התאים הראשונים
שבפינה מזרחית צפונית ,ובפינה מזרחית דרומית ,יש להם
פתחים אל ה'מונח'פו.
ומהתא הראשון נכנסים אל השני ,ומהשני אל השלישיפז .ככתוב
לשה ְפ ָת ִחים ָהי ּו לְ ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,לכל אחד
ּש ׁ ָ
במשנהפח :ו ׁ ְ
מהתאים יש שלשה פתחיםֶ ,א ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ָ ּי ִמין ,פתח אחד
לתא שלידו בצד ימיןְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ּ ְשׂ מֹאל ,ופתח אחד
ש ַעל ַּג ּ ָביו ,ופתח אחד
לתא שלידו בצד שמאלְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ׁ ֶ
בתקרה ,שהוא פתח לתא שבקומה מעליו .ועולים מקומה
לקומה במדרגות העולות בעיגול.

רווח בין התאים ללשכות
ַביִ ת ,סָ ִביב
כות רֹחַ ב ֶע ְ ׂש ִרים ַא ּ ָמה ,סָ ִביב ל ּ ַ
ש ֹ
)י( ּובֵ ין הַ ְּל ׁ ָ
פט
סָ ִביב:
בעזרת נשים יש את ה'לשכות'צ ,והם מול התאים.
יש רווח עשרים אמה בין הלשכות אל התאיםצא.
W
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פו .רש"י.
פז .רש"י.
פח .מדות ד' ג'.
פט .רש"י :ובין הלשכות רחב עשרים אמה .לשכות היו בחצר החיצונה בצפונה של חצר הפנימית אצל
חומתה ,והפסק עשרים אמה רוחב בין מחיצות הלשכות למחיצות התאים שסביב לבית .ולא היה כן בבית
שיני אלא בביניין העתיד:
צ .כדלהלן פרק מ"ב .בבית המקדש השלישי ,עזרת נשים מקיף את כל העזרה וההיכל מכל
הצדדים .ולא כמו שהיה בבית המקדש השני .על כן הלשכות נמצאים בתוך חלל עזרת נשים
בצד מערבו ,שזה מול התאים של ההיכל.
בבית המקדש השני לא היו לשכות אלו )רש"י(.
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ּובֵ ין ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ר ַֹחב ֶעשְׂ ִרים ַא ָּמה,

החיים
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שנג

בין הלשכות והתאים ,יש רווח

עשרים אמהצב.
ָסבִ יב לַ ַּביִ ת ָסבִ יב ָסבִ יב ,כך הוא בצד צפון וגם בצד דרוםצג.
ברווח הזה של עשרים האמה ,מבשלים הכהנים את החלקים
הנאכלים מקרבנות קדשי קדשים.
ֲשר ַעל ּ ֶכ ֶתף הַ ּ ַׁש ַער ,אֶ ל הַ ִּל ְ ׁשכוֹ ת
ככתובצד :וַ יְ ִביאֵ נִ י בַ ָּמבוֹ א א ׁ ֶ
הַ ּק ֶֹד ׁש אֶ ל הַ כּ ֹהֲנִ ים ,הַ ּפֹנוֹ ת צָ פוֹ נָ ה ,וְ ִה ּנֵה ָׁשם ָמקוֹ ם ַּב ּי ְַרכָ ַתיִ ם
ֲשר יְ בַ ּ ְ ׁשל ּו ָׁשם הַ כּ ֹהֲנִ ים ,אֶ ת
י ָָּמה .וַ ּיֹאמֶ ר אֵ לַי ,זֶה הַ ָּמקוֹ ם א ׁ ֶ
ֲשר יֹאפ ּו אֶ ת הַ ִּמנְ חָ ה ,לְ ִבלְ ִּתי הוֹ ִציא אֶ ל
הָ אָ ָׁשם וְ אֶ ת הַ חַ ּ ָטאת ,א ׁ ֶ
הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָ ה לְ ַקדֵּ ׁש אֶ ת הָ ָעם.
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צא .רש"י' .התאים' כוללים יחד גם את המסיבה ]שעולים בה לגג ההיכל )מדות ד ה([ .כי התאים הם
העיקר ,על כן המסיבה נכלל גם כן תחת השם 'תאים' שזה שם כולל לתאים עם המסיבה יחד.
ובפרט שע"י המסיבה עולים לגג התאים.
צב .רש"י .מצודת דוד .במצודת דוד וז"ל :ובין הלשכות .לשכות היו בנויות בחלל עזרת נשים
מול המסיבות ,כמ"ש 'ויביאני אל הלשכה' וכו' )לקמן מב א( ,ולכן אמר החלל שבין הלשכות ,ר"ל
הלשכות הבנויות מול בין המסיבה ובין יסוד כותל המסיבה הנקראת ג"כ בשם לשכה )כי שם
לשכה הוא שם כולל לכל החדרים( ,והחלל הזה היה רחב עשרים אמה וכו'.
צג .מצודת דוד.
צד .יחזקאל מ"ו י"ט-כ' .וז"ל רש"י :ויביאני במבוא .דרך האמה שבזוית בית החליפות שנכנסין
בו לאויר עשרים שבין הלשכות שבצפון לבין תאי ההיכל :אשר על כתף השער .שער הצפוני
כתף השער אשר מן השער למערב :הפינות צפונה .שיש להם פתחים לצד חצר החיצונה לצפון
ופתחים היו להם לאויר העשרים :בירכתים ימה .בסוף הלשכות למערב :לבלתי הוציא .כמו
להוציא שקדשי קדשים נפסלין ביוצא :לקדש את העם .ת"י לאתערבא עם עמא.
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שנה

המשך המונח
פוןּ ,ופֶ ַתח ֶאחָ ד
ַמ ָּנחֶ ּ ,פ ַתח ֶאחָ ד ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּצ ֹ
)יא( ּופֶ ַתח הַ ֵּצלָע ל ּ ֻ
צה
קום הַ ּ ֻמ ָּנח חָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות סָ ִביב סָ ִביב:
רוםְ ,ורֹחַ ב ְמ ֹ
ל ָ ַּד ֹ

פתח התא פונה למונח
ּו ֶפ ַתח ַה ֵ ּצלָ ע לַ ּ ֻמ ָּנח ,פתח התא הוא אל ה'מונח' .שהוא המקום
הפנוי בין התאים לבית החליפות ,בפינה מזרחית צפונית,
ובפינה מזרחית דרומיתצו.
ּ ֶפ ַתח ֶא ָחד דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּצפוֹ ן ,פתח אחד יש בצד צפון מהמונח אל התא,
ּו ֶפ ַתח ֶא ָחד לַ דָּ רוֹ ם ,וכן בצד דרום יש פתח אחד מהמונח לתאצז.
פתחי התאים פונים אל המקום הפנוי ,ה'מונח' .כי אין לתאים
פתחים לא לצד העזרה ולא להיכל .אלא רק התאים הראשונים
שבפינה מזרחית צפונית ,ובפינה מזרחית דרומית ,יש להם
פתחים אל ה'מונח'צח.
ומהתא הראשון נכנסים אל השני ,ומהשני אל השלישיצט.
לשה ְפ ָת ִחים ָהי ּו לְ ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,לכל
ּש ׁ ָ
ככתוב במשנהק :ו ׁ ְ
אחד מהתאים יש שלשה פתחיםֶ ,א ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ָ ּי ִמין ,פתח
אחד לתא שלידו בצד ימיןְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ּ ְשׂ מֹאל ,ופתח
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צה .רש"י :ופתח הצלע למונח .ופתח התאים החיצונים פתוחים למקום המונח פנוי בקרן זוית ,כמו
שפירשתי:
צו .רש"י .מצודת דוד.
צז .עפ"י רש"י לעיל פסוק ט'.
צח .רש"י לעיל פסוק ט'.
צט .רש"י.
ק .מדות ד' ג'.
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מידת המונח

ש ַעל ַּג ּ ָביו ,ופתח
אחד לתא שלידו בצד שמאלְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ׁ ֶ
אחד בתקרה ,שהוא פתח לתא שבקומה מעליו .ועולים מקומה
לקומה במדרגות העולות בעיגול.

מידת המונח
וְ ר ַֹחב ְמקוֹ ם ַה ֻּמ ָּנח ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת,

רוחב מקום המונח הוא חמש

אמה ,ממערב למזרחקא.

ָסבִ יב ָסבִ יב.

המונח הוא בצד צפון וכן בצד דרום של התאיםקב.
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קא .מצודת דוד .עפ"י רש"י לעיל פסוק ט'.
קב .מצודת דוד .אבל המונח אינו מקיף את כל הבית ,אלא רק בשני הצדדים .וכן יש כמה
פעמים שכתוב 'סביב סביב' והכוונה לשני צדדים ,ולא מקיף וסובב מכל צד ממש .אלא רק
שנמצא בשני צדדים.
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המסיבה

המסיבה
מחוץ לתאים בצד צפון ,נמצא ה'מסיבה'קג.
אין זה המדרגות לעלות מתא תחתון לתא עליון ,אלא זו מסיבה
עולָ ה ִמ ֶּק ֶרן ִמזְ ָר ִחית
אחרת ,ככתוב במשנהקד :ו ְּמ ִס ּ ָבה ָהיְ ָתה ֹ
עולִ ים לְ גַ גּ ֹות
ש ּ ָב ּה ָהי ּו ֹ
פונִ ית ַמעֲ ָר ִביתֶ ׁ ,
פונִ ית לְ ֶק ֶרן ְצ ֹ
ְצ ֹ
ַה ָּת ִאים .ה'מסיבה'קה הוא כעין כבש משופע ,ומתחיל ועולה
בצורה משופעת מהפינה הצפונית מזרחית ,ומתרומם והולך עד
שמגיע לפינה הצפונית מערבית .ושם נהיה שווה לגג התאים,
ועולים בו לגג התאיםקו.
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קג .גם בבית שלישי יש את המסיבה הזו ,בצד צפון של התאים )מדות ד ה( ,וכן בצד דרום יש את
'בית הורדת המים' )מדות ד ז( ,כמו שכתב רש"י )פסוק יב( וז"ל :רחב הבית ועובי הכתלים
הצפוניים והדרומיים עם התאים הצפונים והדרומים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב שבעים
אמה ,וכן היה בבית שני ,וכן שנינו במסכת מדות בקיר מערבי מן הצפון לדרום שבעים אמה
ומונה החשבון .ע"כ .ובבית שני החשבון שבעים אמה הוא עם המסיבה ובית הורדת המים.
נמצא שמשמע מלשון רש"י שגם בבית שלישי יהיה מסיבה ובית הורדת המים בצדדי התאים.
כתב הרר"ש שהוא תלמיד רש"י ,שרבו רש"י השיב לו ולחבירו שבבית שלישי רוחב המסיבה
ובית הורדת המים יהיה יותר רחב בארבע אמות ]סך הכל[ מבבית שני ,כדי להשלים חשבון
שבעים אמה )הרר"ש מדות ד ו( .עי"ש .נמצא מפורש מדברי רש"י שהשיב לתלמידו ,שבבית
שלישי יהיה מסיבה ובית הורדת המים.
וכן כתוב בצורת הבית וכן כתב הרמח"ל במשכני עליון ,שבבית שלישי יש את המסיבה ובית
הורדת המים.
קד .מדות ד' ה'.
קה .המפרשים דברו בכמה אופנים מהו המסיבה ושמה וכו' .ויתכן לבאר שהמסיבה נקרא כן,
מלשון 'מסובב' ,ו'סיבוב' ,דהיינו שיוצא שעל ידה מסבבים את כל ההיכל משלש רוחות צפון
ומערב ודרום.
ואף שלא בה ממש ,כי המסיבה עצמה רק בצד צפון ,אלא הכוונה שעל ידה ודרכה מגיעים
לסבב את ההיכל משלש צדדיו.
קו .רא"ש .תפארת ישראל.
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הטעם שעולים לגג התאים :לראות אם צריך לתקן איזה דבר
בבדק הביתקז ,או כדי להשתמש שם בדבר ,או כדי להגיע משם
ל'עליה' ,כמו שיבואר להלןקח.
להלן במשנה נלמד ,שיש על גבי ההיכל וקודש הקדשים כעין
קומה שניה ,ונקרא 'עליה'קט.
ראה בציור את מקום המסיבהקי:
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קז .רר"ש .תפארת ישראל.
קח .תפארת ישראל.
קט .בצורת הבית לתוספות יום טוב משמע שגם בבית שלישי יהיה עליה.
קי .הציור בעמוד הבא.
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שסא

עולֶ ה ּ ַב ְּמ ִס ּ ָבה ו ָּפנָ יו לַ ּ ַמעֲ ָרבִ .ה ּ ֵל ְך
לאחר שנכנס למסיבהָ ,היָ ה ֹ
יע לַ ּ ַמעֲ ָרב .עולה ב'מסיבה'
שהוּא ַמ ִ ּג ַ
פוןַ ,עד ׁ ֶ
ַעל ּ ָכל ּ ְפנֵי ַה ָ ּצ ֹ
ופניו לצד מערב .וכך הולך ועולה בכבש המשופע הזה ,לאורך
כל צד צפון ,עד שמגיע לצד מערב.
ִה ִ ּג ַ
יע לַ ּ ַמעֲ ָרב ,וכשמגיע למערב עולה על גג התאיםְ ,ו ָה ַפ ְך
ְ
רום ,ומסובב פניו לכיוון דרוםִ ,ה ּ ֵלך ּ ָכל ְפ ֵני ַמעֲ ָרב ַעד
ּ ָפנָ יו לַ ָּד ֹ
רום ,ומהלך על גגות התאים את כל צד מערב,
יע לַ דָּ ֹ
שהוּא ַמ ִ ּג ַ
ֶׁ
עד שמגיע לדרוםקיא.
רוםְ ,ו ָה ַפ ְך ּ ָפנָ יו לַ ִּמזְ ָרח ,וכשמגיע לדרום ,מהפך פניו
יע לַ דָּ ֹ
ִה ִ ּג ַ
ְ
לצד מזרחָ ,היָ ה ְמ ַה ּ ֵלך ּ ַבדָּ ֹ
רום ,ומהלך בצד דרום על גגות
של
ש ּ ִפ ְת ָח ּה ׁ ֶ
של עֲ לִ ָ ּיהֶ ׁ ,
יע לְ ִפ ְת ָח ּה ׁ ֶ
שהוּא ַמ ִ ּג ַ
התאיםַ ,עד ׁ ֶ
עֲ לִ ָ ּיה ּ ָפתו ַּח לַ דָּ ֹ
רום ,עד שהוא מגיע לפתח להיכנס לעליה על
גבי ההיכל וקודש הקדשים .כי הפתח לעליה הוא בצד דרום.
מגגות התאים אל פתח העליה עולים בסולם ,דלהלן.
ש ּ ָבהֶ ן ָהי ּו
של ֶא ֶרזֶ ׁ ,
סות ׁ ֶ
לונָ ֹ
של עֲ לִ יָ ה ָהי ּו ׁ ְש ֵני ְכ ֹ
ו ְּב ִפ ְת ָחה ׁ ֶ
של עֲ לִ ָ ּיה ,בפתח של העליה מבחוץקיב יש שני
עולִ ים לְ גַ ָּגה ׁ ֶ
ֹ
כלונסאות גדולות מעץ ארז ,וביניהם שליבות של סולםקיג,
שבהם עולים לגג של העליה.
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קיא .רא"ש .תפארת ישראל.
קיב .רא"ש.
קיג .רר"ש .תפארת ישראל .כתב התפארת ישראל וז"ל :ונ"ל דלהכי לא קאמר תנא לשון סולם,
דאז הוה משמע ששליבותיו דקות ,אבל הכא שהיה גבוה הרבה יותר ממ' אמה עד לגג היה
צריך שתהיה עבה וחזקה ,ולהכי נקט לשון כלונסאות שהן חזקות שמעמידין בהן התקרה )כב"ב
דס"ז( ,אמנם להכי לא עשו לשם כבש כבושה כראוי ,ה"ט כדי שלא להרגיל רגלי אדם לשם,
מדחמירה קדושת עלייה טפי מהקודש קדשים עצמה )כפסחים דפ"ו א'(.
הרא"ש סובר שלא היו שליבות בין הכלונסאות ,אלא היה חקוק בתוך הכלונסאות מקום עבור
הרגל.
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הלולין בעליה

הסולם הזה עומד על גגות התאים ,ומתרומם עד גג העליה.
באמצע גובהו הוא ליד פתח העליה ,וכך נכנסים לעליה
עצמהקיד.
קדושת העליה חמור יותר מקודש הקדשים עצמו ,כי לעליה
נכנסים רק פעם בשבע שניםקטו.

הלולין בעליה
עוד כתוב במשנהקטזְ :ולוּלִ ין ָהי ּו ְפתו ִּחין ּ ָבעֲ לִ ָ ּיה לְ בֵ ית ק ֶֹד ׁש
ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים ,בקרקע העליה שהיא גג קודש הקדשים ,יש פתחים
קטניםקיז ,שהם ארובותקיח ,דהיינו חורים ,והם נקראים 'לולין',
ש ּלֹא יָ זוּנ ּו
בותְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
שלְ ׁ ְשלִ ין ֶאת ָהאו ָּמנִ ים ְּב ֵת ֹ
ש ּ ָבהֶ ן ָהי ּו ְמ ׁ ַ
ֶׁ
שי ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים .כאשר צריך לתקן איזה דבר
ֵעינֵיהֶ ן ִמ ּ ֵבית ָק ְד ׁ ֵ
בקודש הקדשיםקיט ,או כדי לבדוק אם נעשה סדק בכותל כדי
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קיד .עזרת כהנים ,לפי שיטת הרא"ש שהכלונסאות מבחוץ.
קטו .תוי"ט .תפארת ישראל .בעליה על גבי קודש הקדשים התחבא יואש במשך שש שנים.
היתה מרשעת בשם עתליה ,והיא רצתה להרוג את כל צאצאי מלכות בית דוד ,כי רצתה למלוך
לבדה .לאחזיה מלך יהודה היה בן תינוק הנקרא יואש ,וכאשר הרגה המלכה עתליה המרשעת
את צאצאי מלכות בית דוד ,הלכה יהושבע דודתו של יואש ,וגנבה אותו מבין ההרוגים,
והחביאה אותו יחד עם מינקתו ב'חדר המיטות' שהוא העליה על גבי קודש הקדשים ]נקרא כך על
שם :בין שדי ילין )שיר השירים א יג([ .והיה שם במשך שש שנים .ובשנה השביעית ,התחזק יהוידע
הכהן גדול שהוא בעלה של יהושבע ,ובבית המקדש המליך את יואש למלך יהודה.
והרגו את עתליה המרשעת ,ותיקנו את הקלקולים ,ושברו את הע"ז ,ויהוידע הכהן גדול כרת
ברית שכל העם והמלך יעבדו את ה' ,ותיקן וחידש את הממונים הכהנים בבית המקדש.
ובזאת התקיים השבועה שהשי"ת נשבע לדוד המלך שלא יכלה מלכות בית דוד ,ומצאצאיו
יהיה משיח צדקינו ,שיבוא במהרה ויגאלנו )עפ"י מלכים ב' יא ,דברי הימים ב' כב ,כג ,וברש"י(.
קטז .מדות ד' ה'.
קיז .רמב"ם.
קיח .רר"ש .רע"ב .תפארת ישראל.
קיט .תפארת ישראל.
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לתקנוקכ ,האומנים בעלי המלאכה נכנסים לתוך תיבות,
ומשלשלים אותם בחבל דרך החורים מהעליה אל קודש
הקדשיםקכא.
התיבות האלה סגורים משלשה צדדים ,ופתוחים רק מצד אחד,
לכיוון הכותל ששם צריך לתקן ,כדי שלא יהנו מראיית יופי
קודש הקדשיםקכב.

פתחי התאים
כעת נוכל להבין את סדר פתחי התאים .כתוב במשנהקכג:
לשה ְפ ָת ִחים ָהי ּו לְ ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,לכל אחד מהתאים יש
ּש ׁ ָ
ו ְׁ
שלשה פתחיםֶ ,א ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ָ ּי ִמין ,פתח אחד לתא שלידו
W
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קכ .הרר"ש.
קכא .תפארת ישראל.
קכב .תוי"ט בשם ראבי"ה .תפארת ישראל .קול מראה וריח אף שאין בהן מעילה ,אבל יש
איסור להנות מהן )פסחים כו.(.
וז"ל הרמב"ם בפירוש המשניות :והואיל וזכרנו האומנים נאמר כאן שאם נצטרך בנין בתוך
ההיכל משתדלים ומכוונין שיהיה האומן כהן כשר ,ואם אי אפשר שלא נמצא אלא ישראל,
יכנס .וכתבו התוספתא דכלים )פ"א( ,הכל נכנסין לבנות ולתקן ולהוציא הטומאה ,מצוה
בכהנים ,אין כהנים נכנסין לוים ,אין לוים נכנסין ישראלים ,מצוה בטהורים ,אין טהורים נכנסין
טמאים ,מצוה בתמימים ,אין תמימים נכנסין בעלי מומין ,מצוה שיכנסו בתיבות ,אין שם תיבות
יכנסו דרך פתחים.
ובהלכות בית הבחירה )ז כג( וז"ל :מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו
אלא פעם אחת בשבוע לידע מה הוא צריך לחזק בדקו .בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן
בהיכל או להוציא משם את הטומאה .מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים .לא מצאו תמימים
יכנסו בעלי מומין .ואם אין שם כהנים יכנסו לוים .לא מצאו לוים יכנסו ישראל .מצוה בטהורים.
לא מצאו טהורים יכנסו טמאים .טמא ובעל מום יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה
בציבור .וכל הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות .אם אין שם תיבות או אי אפשר להם שיעשו
בתיבות יכנסו דרך פתחים.
קכג .מדות ד' ג'.
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בצד ימיןְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ּ ְשׂ מֹאל ,ופתח אחד לתא שלידו בצד
ש ַעל ַּג ּ ָביו ,ופתח אחד בתקרה ,שהוא פתח
שמאלְ ,ו ֶא ָחד לַ ָּתא ׁ ֶ
לתא שבקומה מעליו.
לתא שבקומה מלמעלה ,עולים במדרגות עגולות ,שהם כמין
עמוד ומדרגות עולות בו ,והעולה בהם נדמה כמו שהולך ומקיף
סביב עמוד אבניםקכד.
המדרגות העולות בעיגול ,נקראים בשם 'לולים'קכה ,וגם
'מסיבה'קכו.
כעין זה:
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קכד .רש"י .וז"ל רש"י )פסוק ז( :ונסבה למעלה למעלה .ומוסבה מסיבה שקורין וי"ץ בלע"ז של
בנין אבנים הוא כמין עמוד ומעלות עולות בו והעולה בהם דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד
אבנים ובלשון אשכנז קרוי שווינד"ל שטיין הוא שאמור בבנין שלמה ובלולים יעלו אל התיכונה
אף הוא מתורגם ובמסיבת' כמו ונסבה למעלה למעלה וכן מסיבה עולה למעלה עד גג התא
העליון כמו שהוא מפרש והולך שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון .ע"כ.
וכן במלכים )א' ו' ח'( וברש"י )שם( נתבאר שהמדרגות לעלות מתא אל התא שמעליו ,הם כעין
עמוד וסביבו מסבבין המדרגות בעיגול )ונקרא 'שווינדל שטיג'( .וז"ל רש"י :בלולים .תרגם יונתן:
מסיבתא ,והוא שקורין בלשונינו וויי"ן בלע"ז ,ובלשון אשכנז )ווינד"ל שטיי"ן( ושם המורגל
)שווינד"ל שטי"ג( ,והוא בנין עמוד אבנים עשוי מעלות מעלות ,וההולך בהן דומה כמקיף סביבות
עמוד ,ועולין בו כמה וכמה אמות גבוה ,ואין צריך לשפע כשאר סולם ,כי הקיפו הוא שיפוע.
קכה .מלכים א' ו' ח'.
קכו .תרגום יונתן מלכים א' ו' ח' .רע"ב מדות ה' ג'.
אין זה המסיבה שבצד צפון מהתאים )מדות ד ה( ,אלא זה מדרגות עגולות ,שהם נקראים בשם
מסיבה.
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שה ְפ ָת ִחים ,אבל התא
פונִ ית ָהי ּו חֲ ִמ ּׁ ָ
ו ְּב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצ ֹ
שבפינה מזרחית צפוניתקכז ,יש לו חמישה פתחים:
ֶא ָחד לַ ָּתא ִמן ַה ָ ּי ִמין ,פתח אחד לתא שמצד ימין שלו.
ש ַעל ַּג ּ ָביו ,פתח אחד לתא שמעליו .ועולים לשם
ְו ֶא ָחד לַ ָּתא ׁ ֶ
במדרגות העולות בעיגול.
ְו ֶא ָחד לַ ְּמ ִס ּ ָבה ,פתח אחד ל'מסיבה' שבצד צפון של מהתאים.
פתח זה הוא גם הפתח הפונה אל ה'מונח' .הפתח הזה הוא
באלכסון ,פונה גם למסיבה וגם ל'מונח'קכח.
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קכז .בקומה התחתונה.
קכח .הרר"ש )מדות ד ג( .וז"ל הרר"ש :ואומר אני ,בקרן זוית של צלע ]-תא[ זה האחרון ,בצפונית
מזרחית שלו ,עשו לו פתח במורשא דקרנתא ]קרן זוית ,פינה[ .הרי התא הוא פתוח למונח שלפניו
במזרח ,פונה דרך הצפון ,שהקרן זוית משמש שני צדדין ,ורגל המסיבה שם הוא בקרן הצפון
שמהלכת בצידי התאים כולם ,ורגליה כלין בקרן התא הזה ,נמצא פתח הקרן ממנו עולין
למסיבה .הרי המשנה והמקרא מכוונים .ע"כ.
בענין התא שבצד השני ,בקרן מזרחית דרומית :בצד דרום יש את בית הורדת המים מבחוץ,
באותו המקום כמו המסיבה בצד צפון .במשנה כתוב שהתא שבקרן מזרחית צפונית יש לו
חמשה פתחים .נמצא שרק לתא הזה יש חמשה פתחים ואין תא נוסף שיש לו כן .וכן הרר"ש
ביאר שיש פתח במורשא דקרנתא ,והוא גם למונח וגם למסיבה ,רק בתא שבקרן מזרחית
צפונית .משמע שבקרן מזרחית דרומית ,הפתח אינו באלכסון.
וכן העזרת כהנים )מדות ד ג( ,הקשה על רבי יהונתן מראזנאי בעל הציור שבגמרא ,שאם יש
פתח מהתא שבמזרחית דרומית אל בית הורדת המים ,היה צריך להיות כתוב במשנה שגם שם
יש חמשה פתחים .ועוד הקשה עבור מה צריך פתח לבית הורדת המים ולצורך מה יכנסו שם,
וכו' עי"ש.
נראה מכל זה שאין פתח מהתא שבקרן מזרחית דרומית אל בית הורדת המים ,והפתח מהמונח
לתא הוא ישר ,ואינו כמו במזרחית צפונית.
ובזה יובן היטב מה שכתוב במשנה שבקרן מזרחית צפונית יש חמשה פתחים ,דדוקא שם יש
חמשה פתחים ולא בתא אחר.
נמצא שאין פתח מהתא לבית הורדת המים.
ואחר שכתוב בפסוק שלשני התאים שבשני הצדדים יש פתחים אל המונח ,וביאר הרר"ש
שהפתח שבקרן מזרחית צפונית הוא באלכסון ,כדי שיגיע גם אל המסיבה ,ככתוב במשנה,
אמנם במזרחית דרומית אין פתח אל בית הורדת המים ,נמצא ששם הפתח מהמונח אל התא
הוא ביושר ולא באלכסון .ובזה 'המשנה והמקרא מכוונים' ,כלשון הרר"ש.
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ְו ֶא ָחד לַ ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש ,ופתח אחד ל'פשפש' שהוא הפתח מהאולם אל
התא .פתח זה הוא באלכסון מהאולם אל התאקכט.
ְו ֶא ָחד לַ הֵ ָ
יכל ,ופתח אחד אל ההיכל .כי דרך התא הזה נכנסים
קלא
קל
בבוקר מהאולם אל ההיכל  .נמצא שיש לתא חמשה פתחים .
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קכט .הפתח מהאולם אל התא הוא באלכסון .כדמשמע ברש"י )בבא מציעא לג (.וז"ל :ואותו
פשפש שבצפון והוא לפתח שבזוית האולם שאצל חמש אמות של כותל ההיכל שבצפון פתח
ההיכל ודלת סובבת בו .ע"כ .ועי"ש.
שעַ ר הַ ּ ָגדוֹ ל,
ּשנֵי ִפ ְׁש ּ ָפ ִׁשין הָ י ּו לוֹ לַ ּ ׁ ַ
קל .כמבואר במדות ד' ב' .ובתמיד ג' ז' .וז"ל המשנה במדות :ו ְׁ
ש ּ ַבדָּ רוֹ ם ,לֹא נִ ְכנַס ּבוֹ ָא ָדם מֵ עוֹ לָ ם ,וְ עָ לָ יו הוּא ְמפ ָֹר ׁש עַ ל יְ ֵדי יְ חֶ ז ְֵקאל,
ֶאחָ ד ּ ַב ָּצפוֹ ן ,וְ ֶאחָ ד ּ ַבדָּ רוֹ םֶ ׁ .
ּ
ש ָר ֵאל ּ ָבא
יש לֹא ָיבֹא בוֹ ִּכי ה' אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂ
שעַ ר הַ זֶה סָ גוּר יִ ְהיֶה לֹא יִ ּ ָפ ֵתחַ וְ ִא ׁ
ש ּנֶאֱ מַ רַ ,ו ּיֹאמֶ ר ֵאלַ י ה' הַ ּ ׁ ַ
ֶׁ
בוֹ וְ הָ יָה סָ גוּר .נָטַ ל ֶאת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ וּפָ ַתח ֶאת הַ ּ ִפ ְׁש ּ ָפ ׁש ,וְ נִ ְכנַס לְ הַ ּ ָתא ,וּמֵ הַ ּ ָתא לַ הֵ יכָ ל.
קלא .ביאור המשנה הוא עפ"י רש"י במלכים )א' ו ו( וביחזקאל )מא ו( ,תוס' בפירוש הראשון )בבא
בתרא סא .וכן יומא נב ,(.הרר"ש ,תפארת ישראל ,מלבי"ם במלכים.
נראה שבבית שלישי יהיה גם כן חמש פתחים ,באופן הזה ,בתא שבקרן דרומית מזרחית.
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מידות בנין ההיכל
כעת נלמד במשנה את מידות בנין ההיכל וקודש הקדשים
והאולם והתאים ,ובזה יתבארו הפסוקים הבאים.
יכל ֵמ ָאה ַעל ֵמ ָאה .כל בנין הבית הכולל
כתוב במשנהקלבְ :ו ַההֵ ָ
את ההיכל וקודש הקדשים והאולם והתאים והמסיבה ובית
הורדת המים ,נקרא כאן בשם 'היכל'קלג.
יש בבנין אורך של מאה אמה ,ויש בו רוחב של מאה אמהקלד.
אבל אין הבנין שווה בשווה מאה על מאה.
ובאופן זה :ממזרח למערב ,אורך הבנין באמצעו ,מאה אמה.
מצפון לדרום ,רוחב הבנין בחלקו הקדמי ,מאה אמה .אבל
בחלקו האחורי רחב רק שבעים אמה.
יכל צַ ר ֵמ ַאחֲ ָריוְ ,ו ָר ָחב
ובזה יתבאר מה שכתוב במשנהְ :ו ַההֵ ָ
ִמ ּ ְל ָפנָ יו .שרק בחלק הקדמי רחב מאה אמה ,אבל בחלק האחורי
רחב שבעים אמהקלה.

W

מהרה יבנה

X

קלב .מדות ד' ו'.
קלג .תפארת ישראל.
קלד .תפארת ישראל .בבית שני היה גם הגובה מאה אמה .הרמח"ל כתב שגם בבית שלישי
יהיה הגובה מאה אמה ,אבל בצורת הבית לא כתב כך ,וכן המלבי"ם כתב שהגובה הוא כמה
מאות אמות.
לפי השיטות שבבית שלישי יהיה הגובה הרבה יותר ממאה אמה ,אולי יתכן שרק גובה התאים
יהיה מאה אמה ,והבית עצמו הרבה יותר גבוה.
ואולי יהיה זה באותו הערך שהיה בבית ראשון ]שבבית ראשון כתוב מידה מפורשת מהו גובה
התאים[ .שהרי בבית ראשון היה גובה בנין ההיכל מאה ועשרים אמה )דברי הימים ב' ג ד(,
והתאים בגובה חמש עשרה אמה מלבד תקרותיהם )מלכים א' ו י וברש"י( .יתכן שבאותו הערך
יהיה גם בבית שלישי.
קלה .הרא"ש .הרר"ש .תפארת ישראל.
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אורך ההיכל ממזרח למערב
]לג[ כתוב במשנהקלוֵ :מ ַה ִּמזְ ָרח לַ ּ ַמעֲ ָרב ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ,התנא
מפרט את מידות בנין ההיכל .האורך ממזרח למערב הוא מאה
אמהקלז.
כ ֶתל ָהאוּלָ ם ָח ֵמ ׁש ,כותל האולם בצד
והתנא מתחיל לפרטֹ ּ :
קלח
מזרח הוא בעובי חמש אמות ְ .ו ָהאוּלָ ם ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרה ,האולם
ש ׁש,
יכל ׁ ֵ
עצמו אחת עשרה אמה ממזרח למערבקלטּ .כ ֶֹתל ַההֵ ָ
כו ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ּ ָמה ,אורך ההיכל
תו ֹ
כותל ההיכל שש אמהקמְ .ו ֹ
עצמו ארבעים אמהקמא.
בבית המקדש השלישי ,יש בין ההיכל לקודש הקדשים כותל
בעובי שתי אמותקמב.
בכותל יש פתח בגובה שש אמה ,וברוחב שבע אמהקמג .בפתח
קודש הקדשים יש פרוכתקמד.
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קלו .מדות ד' ז' .וראה במשכני עליון לרמח"ל )ה א(.
קלז .וכן כתוב בבית שלישי )להלן מא יג( :וּמָ ַדד ֶאת הַ ּ ַביִ ת א ֶֹר ְך מֵ ָאה ַא ּ ָמה וְ הַ ִּגז ְָרה וְ הַ ִּבנְ יָה
וְ ִקירוֹ ֶתיהָ א ֶֹר ְך מֵ ָאה ַא ּ ָמה.
קלח .תפארת ישראל .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מ מח(ַ :ו ּיָמָ ד ֵאל אֻ לָ ם חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת.
ש ֵרה
קלט .תפארת ישראל .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מ מט( על מידות האולם :וְ רֹחַ ב עַ ְׁש ּ ֵתי עֶ ְ ׂ
ַא ּ ָמה.
ש ׁש ַא ּמוֹ ת.
יאנִ י ֶאל הַ הֵ יכָ ל ַו ּיָמָ ד ֶאת הָ ֵאילִ ים ׁ ֵ
קמ .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא א( :וַיְ ִב ֵ
קמא .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ב(ַ :ו ּי ָָמד ָא ְר ּכוֹ ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ּ ָמה.
קמב .ככתוב בבית שלישי )לעיל מא ג( :וּבָ א לִ ְפנִ ימָ ה ַו ּיָמָ ד ֵאיל הַ ּ ֶפ ַתח ְׁש ּ ַתיִ ם ַא ּמוֹ ת.
אבל בבית שני היה רק אמה אחת רווח בין ההיכל לקודש הקדשים ,ובו שני פרוכות.
שבַ ע ַא ּמוֹ ת.
ש ׁש ַא ּמוֹ ת וְ רֹחַ ב הַ ּ ֶפ ַתח ׁ ֶ
קמג .ככתוב בבית שלישי )לעיל מא ג( :וְ הַ ּ ֶפ ַתח ׁ ֵ
קמד .ככתוב בתורה )שמות כו לג( :וְ ִה ְבדִּ ילָ ה הַ ּ ָפרֹכֶ ת לָ כֶ ם ּ ֵבין הַ ּק ֶֹד ׁש וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים.
משמע ברש"י )להלן פסוק כג( שבפתח קודש הקדשים יש דלתות.

שעב בית הבאר
המקדש

אורך ההיכל ממזרח למערב

החיים
השלישי

בהמשך המשנה כתובקמהְ :ו ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ּ ֵבית ק ֶֹד ׁש ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים,
קודש הקדשים באורך עשרים אמהקמו.
יכל ׁ ֵ
ּכ ֶֹתל ַההֵ ָ
ש ׁש ,הכותל במערב בעובי שש אמהקמז.
התא שמחוץ לכותל זה הוא בעובי ארבע אמהקמח ,בקומה
התחתונהקמט.
W

מהרה יבנה
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נראה שיהיה בבית שלישי כמו שהיה בבית ראשון ,שיש כותל בין קודש הקדשים להיכל ,ובו
יש דלתות ,והדלתות פתוחים תמיד ,ויש פרוכת בשער .בדי הארון דוחקים ובולטים בפרוכת
)מנחות צח.(:
בבית ראשון ושני היה העובי רק אמה אחת 'אמה טרקסין' .ובבית שלישי יהיה עובי הכותל שתי
אמות.
'ט ַר ְק ִסין' ,מלשון 'טרק סין'' .טרק' בלשון ארמי סגירה' ,סין' מלשון סיני .דהיינו
נקרא בשם ְ
שסוגר על הדבר שניתן בסיני ,דהיינו הלוחות שקיבלנו בהר סיני )רא"ש במדות ד' ז' .תפארת
ישראל הפירוש השני .תוס' יומא נא :רע"ב( .והפירוש הראשון בתפארת ישראל ,שטרקסין הוא
מלשון פנים וחוץ ,דהיינו שמבדיל בין פנים לחוץ )תפארת ישראל .רש"י יומא נב .ירושלמי כלאים
פרק ח הלכה ד(.
קמה .מדות ד' ז'.
ש ִרים ַא ּ ָמה ֶאל ּ ְפנֵי
ש ִרים ַא ּ ָמה וְ רֹחַ ב עֶ ְ ׂ
קמו .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ד(ַ :ו ּי ָָמד ֶאת ָא ְר ּכוֹ עֶ ְ ׂ
הַ הֵ יכָ ל ַו ּיֹאמֶ ר ֵאלַ י זֶה ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים.
ש ׁש ַא ּמוֹ ת .מידה זו היא כנגד התאים
קמז .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ה(ַ :ו ּיָמָ ד ִקיר הַ ּ ַביִ ת ׁ ֵ
בקומה התחתונה ,אבל כנגד הקומות העליונות של התאים ,כותל ההיכל נעשה יותר צר,
והתאים מתרחבים )כדלעיל פסוקים ו-ז וברש"י(.
קמח .ככתוב בבית שלישי )לעיל מא ה( :וְ רֹחַ ב הַ ֵ ּצלָ ע ַא ְר ּ ַבע ַא ּמוֹ ת.
אבל בבית שני היה עובי כותל זה שש אמה.
קמט .לעיל )פסוק ו'( ביאר רש"י שבקומות העליונות התאים מתרחבים .היה אפשר לפרש
שמידת רוחב התאים ארבע אמה )הכתוב לעיל בפסוק ה'( הוא בקומה האמצעית ,והתא בקומה
תחתיו יותר צר ,ובקומה מעל יותר רחב .וכפי שביארו המפרשים על המידה הכתובה במשנה
לגבי בית שני )עיין תוס' יומא נב .ובמפרשים במדות פרק ד משנה ג ד ז( .אבל נראה שהמידה
הכתובה בפסוק מדובר על הקומה התחתונה ,מפני שני טעמים .א .שבזה לא יהיה קשה מה
שהקשו התוס' )יומא נב .(.ב .שלהלן בפסוק ז' כתוב 'ורחבה' ,ופירש רש"י וז"ל :והצלעות היו
הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי האמצעית רחבה מן התחתונה אמה וכן העליונה מן
האמצעית אמה .ע"כ .משמע מזה ,שבתחילה כתוב בפסוק שהתא הוא ארבע אמה ,ואח"כ ביאר
הפסוק ש'ורחבה' ,דהיינו שזה מתרחב ,שהתאים העליונים מתרחבים .נמצא כמעט מפורש
בפסוק שרק התחתון הוא במידת ארבע אמה ,אבל התאים שמעליו מתרחבים ,רחבים יותר
מהתחתון.
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בהמשך המשנה כתובקנְ :וכ ֶֹתל ַה ָּתא ָח ֵמ ׁש ,כותל התא החיצוני
בעובי חמש אמהקנא.
יסוד כותל התא הוא בעובי שש אמהקנב ,כי הוא בולט לחוץ
אמה אחת נוספת ]יותר מעובי הכותל עצמו[ .עובי זה נכלל גם כן
בחשבון אורך הביתקנג.
סך הכל אורך כל הבית ממזרח למערב ,מאה אמה.
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קנ .מדות ד' ז'.
שר לַ ֵ ּצלָ ע ֶאל הַ חוּץ חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת.
קנא .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ט( :רֹחַ ב הַ ִ ּקיר אֲ ׁ ֶ
ש ׁש ַא ּמוֹ ת ַא ִּצילָ ה .אבל בבית שני לא היה כן.
קנב .כדלעיל )מא ח( :מו ְּסדוֹ ת הַ ְּצלָ עוֹ ת ְמלוֹ הַ ָּקנֶה ׁ ֵ
קנג .עובי זה שבולט לחוץ עוד אמה ,ונכלל בחשבון ,הוא רק בצד מערב .אבל בדרום וצפון
האמה היתירה נבלעת בתוך חלל התא וחלל המסיבה ]ובית הורדת המים[ )עפ"י הלשון ברש"י
בפסוק יב(.
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 Qממזרח למערב מאה אמה R
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רוחב ההיכל מצפון לדרום
רום ׁ ִש ְב ִעים ַא ּ ָמה ,הרוחב
פון לַ דָּ ֹ
כתוב במשנהקנדִ :מן ַה ָ ּצ ֹ
מצפון לדרום שבעים אמהקנה.
ּכ ֶֹתל ַה ְּמ ִס ּ ָבה ָח ֵמ ׁש ,כותל המסיבה בעובי חמש אמה מצפון
לדרוםקנו.
המסיבה עצמה ברוחב חמש אמה מצפון לדרוםקנז.
במסיבה עולים לגגות התאים כמו שנתבאר לעילקנח.
בהמשך המשנה כתובקנטּ :כ ֶֹתל ַה ָּתא ָח ֵמ ׁש ,כותל התא בעובי
חמש אמהקס.
התא שמחוץ לכותל זה הוא בעובי ארבע אמהקסא ,בקומה
התחתונהקסב.
W

מהרה יבנה

X

קנד .מדות ד' ז'.
ְ
שר ֶאל ּ ְפנֵי הַ ִּגז ְָרה ּ ְפ ַאת דֶּ ֶרך הַ ּיָם רֹחַ ב ִׁש ְב ִעים
קנה .וכן כתוב בבית שלישי )פסוק יב( :וְ הַ ִּבנְ יָן אֲ ׁ ֶ
ַא ּ ָמה.
קנו .בבית שלישי כתוב )פסוק יב( :וְ ִקיר הַ ִּבנְ יָן חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת רֹחַ ב ָס ִביב סָ ִביב .ופירש רש"י :וקיר
הבנין .כותלי התאים .ע"כ .יתכן שגם הכותל החיצוני נכלל בזה.
קנז .הרר"ש בשם רבו רש"י .אבל בבית המקדש השני היה המסיבה רק שלש אמה.
קנח .ובמדות ד' ה'.
קנט .מדות ד' ז'.
שר לַ ֵ ּצלָ ע ֶאל הַ חוּץ חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת .וכן כתוב
קס .וכן כתוב בבית שלישי )פסוק ט( :רֹחַ ב הַ ִ ּקיר אֲ ׁ ֶ
)פסוק יב( :וְ ִקיר הַ ִּבנְ יָן חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת רֹחַ ב סָ ִביב סָ ִביב.
יסוד כותל התא הוא בעובי שש אמה ,שבולט לחוץ עוד אמה .כדלעיל )מא ח( :מו ְּסדוֹ ת הַ ְּצלָ עוֹ ת
ש ׁש ַא ּמוֹ ת ַא ִּצילָ ה.
ְמלוֹ הַ ָּקנֶה ׁ ֵ
בדרום וצפון האמה היתירה נבלעת בתוך חלל התא וחלל המסיבה ]ובית הורדת המים[ ,ואינה
בולטת לחוץ מהבנין )עפ"י הלשון ברש"י בפסוק יב(.
קסא .ככתוב בבית שלישי )לעיל מא ה( :וְ רֹחַ ב הַ ֵ ּצלָ ע ַא ְר ּ ַבע ַא ּמוֹ ת.
אבל בבית שני היה עובי כותל זה שש אמה.
קסב .כדלעיל.
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ש ׁש ,כותל ההיכל
יכל ׁ ֵ
בהמשך המשנה כתובקסגּ :כ ֶֹתל ַההֵ ָ
ברוחב שש אמהקסד.
תו ֹ
ְו ֹ
כו ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ,רוחב ההיכל עשרים אמהקסה.
ש ׁש ,כותל ההיכל רחב שש אמהקסו.
יכל ׁ ֵ
ּכ ֶֹתל ַההֵ ָ
התא שמחוץ לכותל זה הוא בעובי ארבע אמהקסז ,בקומה
התחתונהקסח.
בהמשך המשנה כתובקסטְ :וכ ֶֹתל ַה ָּתא ָח ֵמ ׁש ,וכותל התא חמש
אמהקע.
הו ָר ַדת ַה ּ ַמיִ ם ,בצד דרום מהתאים יש את בית הורדת
וּבֵ ית ֹ
המים .ל'בית הורדת המים' נוזלים דרך צינורות כל מי הגשמים
מגגות ההיכל .ולכן נקרא כךקעא.
W

מהרה יבנה
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קסג .מדות ד' ז'.
ש ׁש ַא ּמוֹ ת .מידה זו היא כנגד התאים
קסד .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ה(ַ :ו ּיָמָ ד ִקיר הַ ּ ַביִ ת ׁ ֵ
בקומה התחתונה ,אבל כנגד הקומות העליונות של התאים ,כותל ההיכל נעשה יותר צר,
והתאים מתרחבים )כדלעיל פסוקים ו-ז וברש"י(.
ש ִרים ַא ּ ָמה.
קסה .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ב( על מידת רוחב ההיכל :וְ רֹחַ ב עֶ ְ ׂ
ש ׁש ַא ּמוֹ ת .מידה זו היא כנגד התאים
קסו .וכן כתוב בבית שלישי )לעיל מא ה(ַ :ו ּיָמָ ד ִקיר הַ ּ ַביִ ת ׁ ֵ
בקומה התחתונה ,אבל כנגד הקומות העליונות של התאים ,כותל ההיכל נעשה יותר צר,
והתאים מתרחבים )כדלעיל פסוקים ו-ז וברש"י(.
קסז .ככתוב בבית שלישי )לעיל מא ה( :וְ רֹחַ ב הַ ֵ ּצלָ ע ַא ְר ּ ַבע ַא ּמוֹ ת.
אבל בבית שני היה עובי כותל זה שש אמה.
קסח .כדלעיל.
קסט .מדות ד' ז'.
שר לַ ֵ ּצלָ ע ֶאל הַ חוּץ חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת .וכן כתוב
קע .וכן כתוב בבית שלישי )פסוק ט( :רֹחַ ב הַ ִ ּקיר אֲ ׁ ֶ
)פסוק יב( :וְ ִקיר הַ ִּבנְ יָן חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת רֹחַ ב סָ ִביב סָ ִביב.
יסוד כותל התא הוא בעובי שש אמה ,שבולט לחוץ עוד אמה .כדלעיל )מא ח( :מו ְּסדוֹ ת הַ ְּצלָ עוֹ ת
ש ׁש ַא ּמוֹ ת ַא ִּצילָ ה.
ְמלוֹ הַ ָּקנֶה ׁ ֵ
בדרום וצפון האמה היתירה נבלעת בתוך חלל התא וחלל המסיבה ]ובית הורדת המים[ ,ואינה
בולטת לחוץ מהבנין )עפ"י הלשון ברש"י בפסוק יב(.
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בית הורדת המים הוא ברוחב חמש אמה מצפון לדרוםקעב.
בהמשך המשנה כתובְ :ו ַה ּכ ֶֹתל ָח ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות ,והכותל החיצוני
ברוחב חמש אמהקעג.
סך הכל הרוחב מצפון לדרום ,שבעים אמהקעד.

בית החליפות
פון ,האולם
עו ֵדף ָעלָ יו חֲ ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ִמן ַה ָ ּצ ֹ
ָהאוּלָ ם ֹ
שהוא בקידמת ההיכל ,מתרחב והולך עוד חמש עשרה אמה
רום ,וכן מתרחב עוד
לצד צפון .וַ חֲ ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ִמן ַהדָּ ֹ
חמש עשרה אמה לצד דרוםקעה.
W
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קעא .עזרת כהנים ,בשם מהר"י בעל ציור שבגמרא .אמנם הרא"ש כתב וז"ל :מקום שמי נפתוח
נמשכין דרך שמאל שם בצנורות ,ועלו לים שעשה שלמה לבית הטבילה .ע"כ.
קעב .הרר"ש בשם רבו רש"י .אבל בבית המקדש השני היה בית הורדת המים רק שלש אמה.
קעג .בבית שלישי כתוב )פסוק יב( :וְ ִקיר הַ ִּבנְ יָן חָ מֵ ׁש ַא ּמוֹ ת רֹחַ ב ָס ִביב סָ ִביב .ופירש רש"י :וקיר
הבנין .כותלי התאים .ע"כ .יתכן שגם הכותל החיצוני נכלל בזה.
שר ֶאל ּ ְפנֵי הַ ִּגז ְָרה ּ ְפ ַאת דֶּ ֶר ְך הַ ּיָם רֹחַ ב ִׁש ְב ִעים
קעד .וכן כתוב בבית שלישי )פסוק יב( :וְ הַ ִּבנְ יָן אֲ ׁ ֶ
ַא ּ ָמה.
יקיהָ א ִמ ּפוֹ ו ִּמ ּפוֹ מֵ ָאה ַא ּ ָמה.
קעה .תפארת ישראל .וכן כתוב בבית שלישי )להלן פסוק טו( :וְ ַא ִּת ֶ
ופירש רש"י :ואתיקיהא .תירגם יונתן 'זויות' ,כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית .ע"כ.
כתב הרב רבינו שמעיה ,תלמיד רש"י ,בפירושו למסכת מידות )ד ז( וז"ל :והאולם עודף עליו כו'.
מלבד החליפות צריך להרחיב כותלי האולם לצפון כנגד התא והמסיבה והכותל ,ולדרום כנגד
התא והורדת המים וכותלה ,שהן י"ט אמות מזה ומזה .וצורך היה לו כן לחזק ולתקף בנין גבוה
כזה ,שכן שלמה עשאו ק"כ גבוה ,כדכתיב בדברי הימים )ב' ג ד( ,אע"פ שגובה הבית ל' ,כל שכן
בני הגולה שהרימו היכל ק' .והם עשו באולם ושוב נדבק בכותלי בית החליפות .הרי לך מאה
לפניו .ע"כ.
נמצא מדבריו ביאור גדול ,שהכותל שבין האולם לבין החליפות הוא בעובי עשרים וחמש אמה.
שהרי עצם הכותל הוא שש אמה ]דומה לכותל ההיכל ,וזה מוכרח מתוך דבריו כדלהלן[ ,ועליו
מתווסף י"ט אמה כנגד עובי התאים והמסיבה ]ובדרום בית הורדת המים[ וכתליהם ,נמצא עובי כל
הכותל עשרים וחמש אמה.
וההכרח לזה ,שהרי נתבאר ביחזקאל ובמלכים וכן פירש רש"י שאורך האולם מצפון לדרום הוא
רק עשרים אמה .ובמסכת מידות מבואר שבית החליפות הוא חמש עשרה אמה .אמנם אורך כל

שעח

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

בית החליפות

נמצא שבחלק הקדמי ,הרוחב מצפון לדרום הוא מאה אמה.
יפות ,החלק הזה של האולם,
ְוהוּא ָהיָ ה נִ ְק ָרא ּ ֵבית ַהחֲ לִ ֹ
ש ּׁ ָשם
שמתרחב בשני הצדדים ,נקרא בשם 'בית החליפות'ֶ ׁ ,
גּ ֹונְ זִ ים ֶאת הַ ּ ַס ִּכינִ ים ,ששם גונזים את הסכינים לשחיטת
הקרבנות .ויש שם עשרים וארבע חלונות לעשרים וארבע
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האולם מבחוץ יחד עם בית החליפות הוא מאה אמה .ואם כן איך יתיישבו הדברים .על כן
מבאר רבינו שמעיה שיש כותל עבה מאוד מאוד בין האולם לבית החליפות ,שהוא בעובי
עשרים וחמש אמה .כך בצפון ,וכן בדרום עוד כותל כזה.
נמצא אורך כל האולם מצפון לדרום כך :חמש עשרה אמה בית החליפות ,כותל עשרים וחמש
אמה ,האולם עצמו עשרים אמה ,כותל עשרים וחמש אמה ,בית החליפות חמש עשרה אמה.
סה"כ מאה אמה.
הסיבה שצריך כותל כל כך עבה ,הוא מפני שהאולם הוא גבוה מאוד ]בבית ראשון מאה ועשרים
אמה ,ובבית שני מאה אמה ,ובבית שלישי יתכן שיהיה כמה מאות אמות[ ,על כן הוצרכו לכתלים
העבים האלו כדי לתמוך את הגובה.
נראה שהיה פתח ]צר וארוך[ לעבור מהאולם לבית החליפות.
והרי ציור הכתלים שבין האולם לבית החליפות בבית המקדש השלישי וכן בבית המקדש השני
]לפי הצד שלא היה 'מונח' בבית שני[ ,לשיטת הרר"ש:
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שעט

משמרות ,לכל משמר חלון מיוחד עבור הסכינים שלהםקעו.
ש ִרים'קעז .ולכן
סכין נקרא 'חלף' ,כמו שנאמר ' ַמחֲלָ ִפים ִּת ְ ׁש ָעה וְ ֶע ְ ׂ
נקרא המקום שמניחים את הסכינים 'בית החליפות'קעח.

צר מאחריו ורחב מלפניו
יכל כל בנין ההיכלקעט ,צַ ר ֵמ ַאחֲ ָריו ,שבחלק האחורי רחב
ְו ַההֵ ָ
רק שבעים אמהְ .ו ָר ָחב ִמ ּ ְל ָפנָ יו ,שבחלק הקדמי רחב מאה
אמהקפ.
הוי
ש ּנֶאֱ ַמר בפסוקקפאֹ ' :
דו ֶמה לָ אֲ ִרי ,ודומה לצורת האריהֶ ׁ .
ְו ֹ
יאל אֲ ִר ֵ
אֲ ִר ֵ
יאל ִק ְריַ ת ָחנָ ה ָד ִוד' ,בית המקדש שנבנה בעיר
קפב
ששכן שם דוד  .לומדים מהפסוק שבית המקדש נקרא בשם
יכל צַ ר
'אריאל'ָ .מה ָהאֲ ִרי צַ ר ֵמ ַאחֲ ָריו ְו ָר ָחב ִמ ּ ְל ָפנָ יוַ ,אף ַההֵ ָ
ֵמ ַאחֲ ָריו ְו ָר ָחב ִמ ּ ְל ָפנָ יו ,כמו שהארי צר מאחוריו ורחב
מלפניוקפג ,אף בנין ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו.
W
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קעו .רש"י סוכה נ"ו .רש"י יומא ל"ו .וראה בעזרת כהנים .בית החליפות הוא חלק מהאולם .ולכן
פשוט שהוא באותו גובה כמו האולם עצמו ]וראה מש"כ בזה בספר 'היכל ידיד'[.
קעז .עזרא א' ט'.
קעח .רא"ש .וראה בעזרת כהנים עוד ביאורים.
קעט .תפארת ישראל .כל בנין הבית הכולל את ההיכל וקודש הקדשים והאולם והתאים
והמסיבה ובית הורדת המים וכתליהם ,נקרא כאן בשם 'היכל' )תפארת ישראל(.
קפ .רא"ש .רר"ש .תפארת ישראל.
קפא .ישעיה כ"ט א'.
קפב .עפ"י רש"י בישעיה.
קפג .והרי צורת הארי ,צר מאחריו ורחב מלפניו:

שפ
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צר מאחריו ורחב מלפניו

החיים
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 Qרוחב הבית מצפון לדרום R

;
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 Qצר מאחריו ורחב מלפניו R

שפא

שפב בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

רוחב שבעים אמה

רוחב שבעים אמה
יחזקאל פרק מא

שר ֶאל ּ ְפנֵי הַ ִ ּגזְ ָרהְ ּ ,פ ַאת ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּים ,רֹחַ ב
)יב( ְוהַ ִּבנְ יָ ן אֲ ׁ ֶ
ִׁש ְב ִעים ַא ּ ָמהְ ,ו ִקיר הַ ִּבנְ יָ ן חָ מֵ ׁש ַא ּמ ֹות רֹחַ ב סָ ִביב סָ ִביב,
א
ְו ָא ְר ּכ ֹו ִּת ְׁש ִעים ַא ּ ָמה:

ַה ִ ּגז ְָרה:
ַה ִּבנְ יָ ן :התאים הנמוכים שמסביב נקראים כךג.
ּ ְפ ַאת דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּים :צד מערבד.
וְ ַה ִּבנְ יָ ן ,התאיםֲ ,א ׁ ֶשר ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ִ ּג ָזְרה ,שעל פני ההיכלְ ּ ,פ ַאת דֶּ ֶר ְך
ַה ָ ּים ,בצד מערב ,ר ַֹחב ׁ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה .זה ברוחב שבעים אמה
הבית הגבוה נקרא כךב.

מצפון לדרוםה.
W
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א .רש"י :והבנין אשר על פני הגזרה וגו' .רחב כל הבניין לרוח המערבית ,רחב הבית ועובי כתלים
הצפוניים והדרומיים עם התאים הצפוניים והדרומיים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב שבעים אמה .וכן
היה בבית שיני .וכן שנינו במסכת מידות בקיר מערבי מן הצפון לדרום שבעים אמה ,ומונה החשבון:
הגזרה .תירגם יונתן 'ביצורתא' ,ואומר אני שהבית נקרא כן ,והוא הבית הגדול .והתאים הנמוכים אשר
סביב ,אותם הוא קורא בניין :פאת דרך הים .רוח מערבית :וקיר הבנין .כותלי התאים :וארכו
תשעים אמה .אורך ביניין התאים והמונח תשעים אמה ,הצפון והדרום ,חוץ מבית החילפות ,שאינו נמנה
עמו לפי שהיה בולט אל החוץ לצפון ולדרום ,ולא היה שוה לשאר הבניין ,שהבית היה רחב מלפניו שלשים
אמה יותר מלאחריו ,כמו ששנינו )מדות ד ז( ,האולם עודף על ההיכל ט"ו אמה לצפון וט"ו אמה לדרום
הוא היה נקרא בית החילפות ששם גונזין את הסכינים .ואורך אותו ביניין מן המזרח למערב עשר אמות,
נשארו תשעים אמה אורך ברוחב שבעים אמה ,שכל הבית היה אורך מאה אמה ,כמו שמפורש בעיניין
ובמסכת מידות )ד ו-ז(:
ב .רש"י .הבית הגבוה כולל את ההיכל וקודש הקדשים ]והעליה שעליהם[ והאולם.
ג .רש"י .יחד עם התאים ,נכלל גם המסיבה ובית הורדת המים וכתליהם.
ד .רש"י .כתב האבן עזרא )שמות י יט( :נקרא מערב ' -ים' ,בלשון הקדש ,בעבור הים הגדול
היוצא מספרד ועובר על ארץ מצרים אל ארץ ישראל ,והוא לפאת מערב .ואיננו ים אוקינוס ,כי
ישראל לא ירשו כל כך .ונקרא ים ספרד הים הגדול בעבור שרחבו ג' מאות פרסאות ושאר
הימים שבארץ ישראל כים סוף ,וים כנרת ,וים המלח ,אין בהם שיהיה רחב שלשים פרסה.
ה .רש"י.
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דהיינו ,כל בנין התאים עם המסיבה ובית הורדת המים
וכתליהם ,הכל יחד ברוחב שבעים אמה ,בצד מערבו.
אבל בצד מזרח בולט בית החליפות יותר ,והרוחב במזרח הוא
מאה אמהז.
ועל ידי כןח :הַ הֵ יכָ ל צַ ר ֵמ ַאח ֲָריו ,שבחלק האחורי רחב רק
שבעים אמה .וְ ָרחָ ב ִמ ְּלפָ נָ יו ,שבחלק הקדמי רחב מאה אמהט,
דו ֶמה לָ אֲ ִרי ,ודומה לצורת האריה.
וְ ֹ

W
ו .רש"י .וראה לעיל מש"כ בזה.
ז .כדלהלן פסוק י"ד.
ח .מדות ד' ז'.
ט .רא"ש .רר"ש .תפארת ישראל.
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שפד

בית הבאר
המקדש

רוחב שבעים אמה

החיים
השלישי

 Qרוחב שבעים אמה מאחור R
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מידת כותלי התאים
וְ ִקיר ַה ִּבנְ יָ ן ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ר ַֹחב ,כתלי התאים בעובי חמש אמותי.
ָסבִ יב ָסבִ יב ,מידה אחת לכל כתלי התאים והמסיבהיא והכתלים
שבין התאים .כולם בעובי חמש אמהיב.
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י .רש"י.
יא .במצודת דוד כתוב 'והמסיבות' .נראה שכוונתו לכלול בזה גם את בית הורדת המים.
יב .מצודת דוד.
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 Qכתלי התאים בעובי חמש אמה R
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אורך כל התאים יחד
וְ ָא ְרכּ וֹ

ִּת ׁ ְש ִעים ַא ּ ָמה .אורך בנין התאים והמונח תשעים אמהיג.

התאים שבצפון ובדרום יחד עם ה'מונח' ,באורך תשעים אמה
ממזרח למערב.
וזה החשבון:
התאים שבצפון ובדרום ,אורך חלל כל תא ,אחת עשרה אמהיד.
רוחב הכתלים שבין תא לתא ,חמש אמהטו.
בצפון ובדרום ,יש חמש תאים ,וששה כתליםטז ,הרי שמונים
וחמש אמה.
ועוד חמש אמות של ה'מונח'.
סך הכל תשעים אמה אורךיז.
בצד מזרח ,יש את בית החליפות ,ורחבו ממזרח למערב עשר
אמהיח .והוא משלים למאה אמהיט.
W
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יג .רש"י.
יד .ברש"י המודפס )פסוק ו( כתוב שאורך כל תא י"ב אמה .אבל הרב רבינו שמעיה תלמיד
רש"י ,כתב שרבו רש"י הגיה ,וכתב שאורכם י"א אמה )הרר"ש בפירושו למדות ד ג(.
וכן כתוב בצורת הבית ובמשכני עליון שאורך חלל התא הוא י"א אמה.
טו .רש"י לעיל פסוק ו' .מצודת דוד.
טז .ברש"י המודפס כתוב חמש כתלים .וכבר כתב הרר"ש שרש"י הגיה .וראה בצורת הבית
לתוספות יום טוב.
יז .רש"י.
יח .רש"י .האולם רחב יותר .בית החליפות יותר צר מהאולם.
בית החליפות ברוחב עשר אמה :חלל בית החליפות ,יחד עם כותלו המערבי ,חמש אמה ]ולפי"ז
חלל בית החליפות לערך שלש אמה ,וכותלו המערבי לערך שני אמה[ .וכותל בית החליפות המזרחי
ברוחב חמש אמה ,כמו כותל האולם )מצודת דוד(.
יט .כמו שיבואר בפסוק הבא.
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 Qאורך התאים יחד עם המונח  -תשעים אמה R
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אורך כל בנין ההיכל
)יג( ּו ָמ ַדד ֶאת הַ ּ ַביִ ת א ֶֹר ְך מֵ ָאה ַא ּ ָמהְ ,והַ ִ ּגזְ ָרה ְוהַ ִּבנְ יָ ה
כ
ירו ֶתיהָ א ֶֹר ְך מֵ ָאה ַא ּ ָמה:
ְו ִק ֹ
ּו ָמ ַדד ֶאת ַה ַּביִ ת א ֶֹר ְך ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ,מדד את כל הבית ,ממזרח
למערב ,יחד עם בית החליפות ,ארכו מאה אמהכא.
וסוף הפסוק מפרש את תחילת הפסוקכב:

וְ ַה ִ ּגז ְָרה,
א ֶֹר ְך ֵמ ָאה ַא ּ ָמה .הכל יחד באורך מאה אמהכה.
ההיכל

והאולםכג ,וְ ַה ִּבנְ יָ ה ,והתאים ,וְ ִקירוֹ ֶת ָיה,

וכתליהםכד,

והחשבון כך ,ממזרח למערב:
כותל האולם חמש אמה.
האולם אחת עשרה אמה.
כותל ההיכל שש אמה.
W

מהרה יבנה

X

כ .רש"י :ומדד את הבית ארך מאה אמה .סך הכל עם משך בית החילפות ,וכן שנינו במסכת מידות
)ד ו( ההיכל מאה על מאה ברום מאה ,מן המזרח למערב מאה ,כותל אולם חמש ,ורחבו אחת עשרה,
כותל ההיכל שש ,וארכו ארבעים ,ואמה טרקסין ,ועשרים אמה בית קדשי הקדשים ,וכותל שש ,והתא שש,
וכותל התא חמש .ואף למעלה בעיניין כך מפורשת מידת כולם ,חוץ מאמה טרקסין שכתוב בו בעיניין זה
שתים אמות ,וכנגדן הוא ממעט רוחב התא אמה ,שהתא שבמשנה רחבו שש וכותלו חמש ,וכאן רחבו
ארבע וכותלו שש למטה ,שנאמר )פסוק ח( מוסדות הצלעות מלא הקנה :והגזרה והבנייה וקירותיה.
סוף המקרא מפרש את ראשו לומר סך הכל מאה אמה .הגזרה ,והתא שמאחריו הוא הבנייה כמו 'בניין',
ועובי הכתלים ,הכל מאה אמה .וי"ו של והגזרה יתירה היא:
כא .רש"י.
כב .רש"י.
כג .מצודת דוד .הבית הגבוה הנקרא 'גזרה' ,כולל את ההיכל וקודש הקדשים ]והעליה שעליהם[
והאולם.
כד .כתוב במצודת ציון :וקירותיה .כתלים.
כה .רש"י.

שצ

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

אורך כל בנין ההיכל

ההיכל ארבעים אמה.
הכותל בין ההיכל לקודש הקדשים שני אמות.
קודש הקדשים עשרים אמה.
הכותל שש אמה.
חלל התא ארבע אמה.
כותל התא חמש אמה.
יסוד כותל התא בולט לחוץ עוד אמה.
סך הכל מאה אמהכו.

W
כו .רש"י.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק יג

החיים
היכל

 Qממזרח למערב מאה אמה R

שצא

שצב בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

הרוחב בצד מזרח

הרוחב בצד מזרח
)יד(

ְורֹחַ ב ּ ְפנֵי הַ ּ ַביִ ת ְוהַ ִ ּגזְ ָרה ,ל ָ ַּק ִדים מֵ ָאה ַא ּ ָמה:

כז

בצד מזרח רחב הבית מאה אמה .ובצד מערב רחב הבית רק
שבעים אמה .כי בצד מזרח בולט בית החליפות חמש עשרה
אמה מכל צדכח.
כעת מודד את רוחב הבית מצפון לדרום .ומודד בחלק הבית
הקדמי ,בצד מזרח.

וְ ר ַֹחב ּ ְפנֵ י ַה ַּביִ ת ,רוחב בית החליפות שזה בפני הביתכט ,וְ ַה ִ ּגז ְָרה,
יחד עם האולם וההיכל .וכן יחד עם התאים וכתליהם .לַ ָּק ִדים,
בצד מזרחֵ ,מ ָאה ַא ּ ָמה ,רחב כל הבית יחד מאה אמהל.
ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַא ּ ָמה ִמן
עו ֵדף ָעלָ יו ח ֵ
ככתוב במשנהלאָ :האוּלָ ם ֹ
פון ,לאחר שנתבאר שההיכל והתאים ברוחב שבעים אמה
ַה ָּצ ֹ
מצפון לדרום ,יתבאר כעת שהאולם שהוא בקידמת ההיכל,
ח ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה
מתרחב והולך עוד חמש עשרה אמה לצד צפון .וַ ֲ
רום ,וכן מתרחב עוד חמש עשרה אמה לצד
ַא ּ ָמה ִמן ַהדָּ ֹ
דרוםלב.
נמצא שבחלק הקדמי ,הרוחב מצפון לדרום הוא מאה אמה.
W

מהרה יבנה

X

כז .רש"י :ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה .הוא שפירשתי למעלה שהבית עודף לפניו רחב
שלשים אמה ,שהאולם מרחיב מן ההיכל ומן התאים ט"ו אמה לצפון וט"ו אמה לדרום .ולא שחלל האולם
רחב מחלל ההיכל ,אלא בית החילפות מחובר לאולם מכאן ומכאן:
כח .רש"י.
כט .מצודת דוד.
ל .רש"י.
לא .מדות ד' ז'.
לב .רש"י .תפארת ישראל.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק יד

החיים
היכל

שצג

וְ הוּא ָהיָה נִ ְק ָרא ֵּבית ַהחֲלִ ֹ
יפות ,החלק הזה של האולם,
ש ּׁ ָשם
שמתרחב בשני הצדדים ,נקרא בשם 'בית החליפות'לגֶ ׁ ,
ג ֹּונְ זִ ים ֶאת ַה ּ ַס ִּכינִ ים ,ששם גונזים את הסכינים לשחיטת
הקרבנות .ויש שם עשרים וארבע חלונות לעשרים וארבע
משמרות ,לכל משמר חלון מיוחד עבור הסכינים שלהםלד.
ש ִרים'לה .ולכן
סכין נקרא 'חלף' ,כמו שנאמר ' ַמחֲלָ ִפים ִּת ְ ׁש ָעה וְ ֶע ְ ׂ
לו
נקרא המקום שמניחים את הסכינים 'בית החליפות' .

W

מהרה יבנה

X

לג .תפארת ישראל.
לד .רש"י סוכה נ"ו .רש"י יומא ל"ו .וראה בעזרת כהנים.
בית החליפות הוא חלק מהאולם .ולכן פשוט שהוא באותו גובה כמו האולם עצמו ]וראה מש"כ
בזה בספר 'היכל ידיד'[.
לה .עזרא א' ט'.
לו .רא"ש .וראה בעזרת כהנים עוד ביאורים.

שצד

בית הבאר
המקדש

הרוחב בצד מזרח

החיים
השלישי

 Qבצד הקדמי ,הרוחב מאה אמה R

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק יד

החיים
היכל

שצה

צר מאחריו ורחב מלפניו
ועל ידי כן ,שבחלק האחורי בנין ההיכל ברוחב שבעים אמה,
ובחלק הקדמי ברוחב מאה אמה ,הרי ההיכל צר מאחוריו ורחב
יכל כל בנין ההיכללח ,צַ ר
מלפניו .ככתוב במשנהלזְ :ו ַההֵ ָ
ֵמ ַאחֲ ָריו ,שבחלק האחורי רחב רק שבעים אמהְ .ו ָר ָחב ִמ ּ ְל ָפנָ יו,
שבחלק הקדמי רחב מאה אמהלט.
הוי
ש ּנֶאֱ ַמר בפסוקמֹ ' :
דו ֶמה לָ אֲ ִרי ,ודומה לצורת האריהֶ ׁ .
ְו ֹ
יאל אֲ ִר ֵ
אֲ ִר ֵ
יאל ִק ְריַ ת ָחנָ ה ָד ִוד' ,בית המקדש שנבנה בעיר
ששכן שם דודמא .רואים בפסוק שבית המקדש נקרא בשם
יכל צַ ר
'אריאל'ָ .מה ָהאֲ ִרי צַ ר ֵמ ַאחֲ ָריו ְו ָר ָחב ִמ ּ ְל ָפנָ יוַ ,אף ַההֵ ָ
ֵמ ַאחֲ ָריו ְו ָר ָחב ִמ ּ ְל ָפנָ יו ,כמו שהארי צר מאחוריו ורחב
מלפניומב ,אף בנין ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו.
W

מהרה יבנה

X

לז .מדות ד' ז'.
לח .תפארת ישראל .כל בנין הבית הכולל את ההיכל וקודש הקדשים והאולם והתאים והמסיבה
ובית הורדת המים וכתליהם ,נקרא כאן בשם 'היכל' )תפארת ישראל(.
לט .רא"ש .רר"ש .תפארת ישראל.
מ .ישעיה כ"ט א'.
מא .עפ"י רש"י בישעיה.
מב .והרי צורת הארי ,צר מאחריו ורחב מלפניו:

שצו

בית הבאר
המקדש

צר מאחריו ורחב מלפניו

החיים
השלישי

 Qההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו R

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק טו

החיים
היכל

שצז

המשך מידות אורך ההיכל
שר ַעל ַאח ֲֶריהָ
)טו( ּו ָמ ַדד א ֶֹר ְך הַ ִּבנְ יָ ן ֶאל ּ ְפנֵי הַ ִ ּגזְ ָרה אֲ ׁ ֶ
יקיהָ א ִמ ּפ ֹו ּו ִמ ּפ ֹו מֵ ָאה ַא ּ ָמהְ ,והַ הֵ יכָ ל
)ואתוקיהא כתיב( ְו ַא ִּת ֶ
מב
ַמי הֶ חָ צֵ ר:
ימי ְואֻ ל ּ ֵ
הַ ּ ְפנִ ִ

ַא ִּת ֶיק ָיהא:

תרגם יונתן 'זויות' .דהיינו בית החליפות שבזויות

הביתמג.
בפסוק זה חוזר ומודד את אורך הבית בדרום ,כמו שמדד
בצפוןמד.
בתחילה מדד את צד מערב ,ואחר כך הלך ממערב למזרח כדי
למדוד את צד צפון ,ואחר כך מדד את צד מזרח .ועכשיו חזר
ללכת לאחור לכיוון מערב כדי למדוד את צד דרוםמה.

W

מהרה יבנה

X

מב .רש"י) :טו-טז( ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה .עכשיו חוזר ומודד אורך
הבית לדרום כמו שמדד לצפון :ואתיקיהא .תירגם יונתן 'זויות' ,כלומר עם משך בית החילפות שבזויות
הבית :וההיכל הפנימי ואולמי החצר .סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו ,אלא מחובר למקרא
של אחריו .וכן פירושו ,וההיכל ,וכן הפנימי שהוא בית קדש הקדשים ,וכן אולמי החצר המפורשים למעלה
)מ ל( 'ואילמות סביב' ,לכל אילו היו הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן ,בין לגזרה
הוא ההיכל ,בין לאולמות ,בין לקדש הקדשים ,לשלשתן היו הסיפים מזוזות לפתחיהם ,ולשלשתן היו
חלונות אטומות ,ולשלשתן היו אתיקים .ולא ידעתי מה הם ,ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים
יר"ש :נגד הסף שחיף עץ .נסר של ארז ,תירגם יונתן:
בולטים בחומה לחיזוק ,וקורין להם בלע"ז ִּפילֵ ְ
סביב סביב .לפתח :והארץ עד החלונות .וקרקעית החומה עשוי כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה
עד החלונות ,וגם החלונות מכוסות בו ,וכל זה מבפנים לפי שהיו טחין עליו ציפוי זהב ,שכל הבית טוח
בזהב ,ואין יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:
מג .רש"י.
מד .רש"י.
מה .מצודת דוד.

שצח בית הבאר
המקדש

המשך מידות אורך ההיכל

החיים
השלישי

ּו ָמ ַדד א ֶֹר ְך ַה ִּבנְ יָ ן ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ִ ּג ָזְרה ,מדד את אורך התאים שעל פני
יה ,דהיינו אחורנית ,שעכשיו חוזר לאחור
ההיכלמוֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ַא ֲח ֶר ָ
ומודד כלפי מערבמז.

וְ מדד יחד עם ַא ִּת ֶיק ָיהא,
צדדי האולםֵ ,מ ָאה ַא ָּמה.

בית

החליפותִ ,מ ּפוֹ ּו ִמ ּפוֹ ,

שבולט משני

התאים עם המונח ארכם תשעים אמה ,ונוסף עליהם בית
החליפות שבולט יותר ,סך הכל מאה אמהמח.

W
מו .עפ"י רש"י לעיל פסוקים י"ב-י"ג.
מז .עפ"י רש"י .מצודת דוד.
מח .עפ"י רש"י ומצודת דוד.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק טו

החיים
היכל

שצט

 Qאורך התאים יחד עם בית החליפות  -מאה אמה R

קודש הקדשים

ת

בית הבאר
המקדש

סיכום מידות ההיכל

החיים
השלישי

סיכום מידות ההיכל
עד כאן נתבאר שרוחב כל הבית מצפון לדרום ,בצד מזרח
מאה אמה .ובצד מערב שבעים אמה .צר מאחריו ורחב מלפניו.
אורך התאים עם המונח ממזרח למערב ,תשעים אמה.
אורך כל הבית ,יחד עם בית החליפות ,ממזרח למערב מאה
אמה.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק טו

החיים
היכל

 Qסיכום כל מידות האורך  -ממזרח למערב R

תא

קודש הקדשים

תב

בית הבאר
המקדש

סיכום מידות ההיכל

החיים
השלישי

 Qסיכום כל מידות הרוחב  -מצפון לדרום R

תא

האולם

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק טו

החיים
היכל

תג

המשך הפסוק
]לד[ סוף פסוק זה אינו מדבר בענין תחילת הפסוק ,אלא הוא
מחובר לפסוק הבאמט.

היכל קודש הקדשים ואולמות
ימי ,קודש הקדשיםנ.
וְ ַה ֵהיכָ ל ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ֻאלַ ּ ֵמי ֶה ָחצֵ ר .האולמות שבעזרהנא .ככתוב בפסוק לעילנב:
וְ ֵאלַ ּמ ֹות ,בתוך עובי כותל העזרה ,יש אולמותנגָ .ס ִביב ָס ִביב,
האולמות הם סביב סביב בשלשת צדדי העזרה ,דרום מזרח
וצפוןנד .א ֶֹר ְך חָ ֵמ ׁש וְ ֶעשְׂ ִרים ַא ּ ָמה ,וְ רֹחַ ב חָ ֵמ ׁש ַא ּמ ֹות ,כל אולם
ארכו עשרים וחמש אמה ,ורוחבו חמש אמה.
דהיינו שבשלשת מקומות אלו ,שהם :ה'גזרה' שזה ההיכל,
וקודש הקדשים ,ואולמות החצר .לשלשתם יש 'סיפים' וחלונות
אטומות ו'אתיקים' ,כמו שיבואר בפסוק הבאנה.

W

מהרה יבנה

מט .רש"י .מצודת דוד.
נ .רש"י .מצודת דוד.
נא .רש"י .מצודת דוד.
נב .יחזקאל מ' ל'.
נג .רש"י.
נד .צורת הבית לתוספות יום טוב )סימן כא(.
נה .רש"י .מצודת דוד.

X

תד

בית הבאר
המקדש

סיפים ,חלונות ,אתיקים

החיים
השלישי

סיפים ,חלונות ,אתיקים
ָש ּ ָתם,
יקים סָ ִביב לִ ְׁשל ְׁ
מות ְוהָ ַא ִּת ִ
)טז( הַ ִּס ּ ִפים ְוהַ חַ לּ ֹונִ ים הָ אֲ טֻ ֹ
נֶגֶ ד הַ ּ ַסף ְ ׂש ִחיף ֵעץ סָ ִביב סָ ִביבְ ,והָ ָא ֶרץ ַעד הַ חַ לּ ֹֹנות
נו
ְוהַ חַ לּ ֹֹנות ְמכֻ ּס ֹות:
לכל שלשת הבניינים הכתובים בפסוק הקודם ,שהם :ה'גזרה'
שזה ההיכל ,וקודש הקדשים ,ואולמות החצר .לשלשתם יש:
ַה ִּס ּ ִפים ,מזוזות בפתחיםנז.
וְ ַה ַחלּ וֹ נִ ים ָה ֲא ֻטמוֹ ת ,חלונות שקופים אטומיםנח.
יקים ,עמודים מרובעים בולטים בחומה לחיזוקנט.
וְ ָה ַא ִּת ִ
דברים אלו הם ָסבִ יב לִ ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ,סביב שלשת הבניינים .שהם,
ההיכל ,וקודש הקדשים ,ואולמות החצר.

W
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X

נו .רש"י) :טו-טז( ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה .עכשיו חוזר ומודד אורך הבית
לדרום כמו שמדד לצפון :ואתיקיהא .תירגם יונתן 'זויות' ,כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית:
וההיכל הפנימי ואולמי החצר .סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו ,אלא מחובר למקרא של
אחריו .וכן פירושו ,וההיכל ,וכן הפנימי שהוא בית קדש הקדשים ,וכן אולמי החצר המפורשים למעלה )מ
ל( 'ואילמות סביב' ,לכל אילו היו הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן ,בין לגזרה הוא
ההיכל ,בין לאולמות ,בין לקדש הקדשים ,לשלשתן היו הסיפים מזוזות לפתחיהם ,ולשלשתן היו חלונות
אטומות ,ולשלשתן היו אתיקים .ולא ידעתי מה הם ,ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים בולטים
ֵיר"ש :נגד הסף שחיף עץ .נסר של ארז ,תירגם יונתן :סביב
בחומה לחיזוק ,וקורין להם בלע"ז ִּפיל ְ
סביב .לפתח :והארץ עד החלונות .וקרקעית החומה עשוי כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד
החלונות ,וגם החלונות מכוסות בו ,וכל זה מבפנים לפי שהיו טחין עליו ציפוי זהב ,שכל הבית טוח בזהב,
ואין יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:
נז .רש"י .מצודת ציון.
נח .רש"י לעיל מ' ט"ז.
נט .ברש"י .מצודת דוד.
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תה

דהיינו ,בשלשת בניינים אלו ,יש מזוזות בפתחיהם .וכן יש
לשלשתם חלונות שקופים אטומים .וכן יש לשלשתם עמודים
מרובעים בולטים בחומה לחיזוקס.

W
ס .רש"י.
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תו

בית הבאר
המקדש

סיפים ,חלונות ,אתיקים

החיים
השלישי

 Qהאולמות שבתוך העזרה R

האולמות
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 Qההיכל וקודש הקדשים R

תז

תח

בית הבאר
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סיפים ,חלונות ,אתיקים
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השלישי

 Qחלונות שקופים אטומים R

בפנים

בחוץ
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תט

בפנים יש ציפוי עץ וזהב
כעת נלמד את הציפוי הפנימי ,שבהיכל ובקודש הקדשים:
כתוב במשנהסאָ ּ :כל ַה ַּביִ ת טוּחַ ְ ּבז ָָּהב .כל הבית מצופה זהב
מבפנים.
אי אפשר לצפות זהב על אבן .על כן צריך בתחילה לבנות
ציפוי עץ על האבנים ,ורק על העץ לשים ציפוי זהבסב.
וכך יוצא שהבית מבחוץ הוא אבן ,ומבפנים מצופה זהב ,עם
שכבה של עץ ביניהם.

]לה[ שְׂ

ִחיף ֵעץ :נסר של ארזסג .דהיינו לוחות של עץ ארזסד.

הציפוי על המזוזות
שְׂ ִחיף ֵעץ,

נֶ גֶ ד ַה ַּסף ,על המזוזה יש
שיוכלו לצפות על זה זהבסה.

ציפוי נסר של ארז .כדי

ָסבִ יב ָסבִ יב ,סביב הפתח .דהיינו שכך זה בשני הצדדים ,דהיינו
במזוזות שבשני צידי חלל הפתחסו.
שהמזוזות שבשני צידי הפתח מצופים בלוחות עץ ארז ,ועליהם
ציפוי זהב.
W

מהרה יבנה

סא .מדות ד' א'.
סב .רש"י .מלבי"ם .וכן במלכים א' ו' י"ד-כ"ב.
סג .תרגום יונתן .רש"י .רד"ק.
סד .רד"ק.
סה .מצודת דוד.
סו .רש"י.

X

תי

בית הבאר
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הציפוי על כתלי הבית

החיים
השלישי

הציפוי על כתלי הבית
וְ ָה ָא ֶרץ ַעד ַה ַחלּ ֹנוֹ ת,

כותל הבית ,מהקרקע עד החלונות ,מצופה

בנסרי ארזסז.

וְ ַה ַחלּ ֹנוֹ ת ְמכֻ ּסוֹ ת,

וגם החלונות עצמם מכוסות בנסרי ארזסח.

וכל זה מבפנים ,כי אי אפשר לצפות זהב על אבן .על כן צריך
בתחילה לבנות ציפוי עץ על האבנים ,ורק על העץ לשים ציפוי
זהבסט.

המשך הציפוי בכל הכתלים
ימי ְולַח ּוץ ְו ֶאל ּ ָכל הַ קִּ יר
)יז( ַעל מֵ ַעל הַ ּ ֶפ ַתח ְו ַעד הַ ּ ַביִ ת הַ ּ ְפנִ ִ
ע
יצון ִמ ּד ֹות:
ימי ּובַ ִח ֹ
סָ ִביב סָ ִביבַ ּ ,ב ּ ְפנִ ִ

ַעל ֵמ ַעל ַה ּ ֶפ ַתח,

וכן יש ציפוי של עצים על הקיר שמעל הפתח

עד התקרהעא.
W

מהרה יבנה
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סז .רש"י.
סח .רש"י .כבר למדנו לעיל )מ טז( שהחלונות הם 'שקופים אטומים' ,רחב מבחוץ וצר מבפנים.
וכאן הוסיף לבאר שמבפנים החלונות מכוסות בעץ .נמצא לפי"ז שמבפנים החלונות אינם
נכרים כלל .וכל ענין החלונות הוא רק כלפי חוץ ,כדי שיצא האור לעולם.
סט .רש"י .וכן במלכים א' ו' י"ד-כ"ב.
ע .רש"י :על מעל הפתח .בגובה :ועד הבית הפנימי .כל בית קדש הקדשים עד כולו :ולחוץ .לצד
ההיכל :סביב סביב .בכל כותליו :בפנימי ובחיצון .בבית קדשי הקדשים ובהיכל :מדות .מחופה
נסרים גדולות עשויות במדה:
עא .כן משמע ברש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
לכאורה יוקשה שהרי בפסוק הקודם כתוב שהציפוי הוא מהארץ עד החלונות ,משמע שרק עד
החלונות ולא יותר .אך כאן כתוב שהציפוי הוא גם מעל הפתח ,וכן בהמשך פסוק זה משמע
שכל הקיר כולו מצופה ,ולא רק חלקו .ונראה לתרץ על פי מה שכתב המלבי"ם שיחזקאל ראה
כמו שעומדים באמצע לבנות את בית המקדש ,ועדיין לא נשלם כולו ,כי עדיין עוסקים בבניינו.
ובזה יובן.
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ימי ,וכן כל בית קודש הקדשים ,עד כולועב.
וְ ַעד ַה ַּביִ ת ַה ּ ְפנִ ִ
וְ לַ ח ּוץ ,וכן ההיכל ,שהוא מחוץ לקודש הקדשיםעג.
וְ ֶאל ָּכל ַה ִּקיר ,וכן בכל הקירעד.
ָסבִ יב ָסבִ יב ,בכל הכתליםעה.
ימי ,בקודש הקדשיםּ .ובַ ִחיצוֹ ן ,בהיכלעו.
ַּב ּ ְפנִ ִ
ִמדּ וֹ ת .הכל מצופה לוחות עץ גדולות ,עשויות במידהעז.
וכפל הדבר ,כדי לומר שאין שום מקום פנוי בלי ציפוי לוחות
העץ .כי כל הבית מצופה זהב ,ומתחת הזהב צריך לצפות
בעץעח.
עות
ירות ַה ַּביִ ת ִמ ַּביְ ָתה ְ ּבצַ לְ ֹ
ככתוב במלכיםעט :וַ ִ ּיבֶ ן ֶאת ִק ֹ
ירות ַה ִּס ּ ֻפן ִצ ּ ָפה ֵעץ ִמ ָּביִ ת .דהיינו
אֲ ָרזִ יםִ ,מ ַּק ְר ַקע ַה ַּביִ ת ַעד ִק ֹ
שבנה בכותלי הבית מבפנים ,ציפוי של לוחות עץ ארז .והציפוי
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X

ועל פי זה אפשר להוסיף ,שידוע שבמצוות ומעשים טובים שלנו בונים את בית המקדש ,על כן
ראה יחזקאל שעומדים באמצע לבנות.
עב .רש"י.
עג .רש"י .מצודת דוד.
עד .מצודת דוד.
עה .רש"י.
עו .רש"י .אבל המלבי"ם ביאר שבנוסף למה שכתוב בתחילת הפסוק ,גם 'בפנימי' זה בבית
הפנימי ,ו'בחיצון' זה העזרה החיצונה .היה מידות.
עז .רש"י .אבל המלבי"ם ביאר וז"ל :מדות ,ר"ל שראה שעל העצים של כיסוי הקירות נרשמו
מדות ומדידות ,שהבונה מדד שם ורשם במדה אל הפתוחים שעתיד לעשות שם בזהב,
משולשים מרובעים ועגולים ושטוחים אחרים שהכין במדה על העץ ,במדות שונות לפי חכמת
הציור.
עח .מצודת דוד.
עט .א' ו' ט"ו.

תיב
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המקדש

המשך הציפוי בכל הכתלים

החיים
השלישי

הזה הוא על כל הכתלים מבפנים ,מהקרקע עד התקרה ,ציפה
עץ ארץ מבפנים.
וכל זה מבפנים ,כי אי אפשר לצפות זהב על אבן .על כן צריך
בתחילה לבנות ציפוי עץ על האבנים ,ורק על העץ לשים ציפוי
זהבפ.

W
פ .רש"י.
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 Qדוגמת הציפויים R

 - 1קיר אבן

 - 2ציפוי עץ
 - 3ציפוי זהב

על האבן יש ציפוי מעץ .ועל העץ יש ציפוי זהב.

תיג

תיד

בית הבאר
המקדש

המשך הציפוי בכל הכתלים

החיים
השלישי

ירות ַה ַּביִ ת ֵמ ַסב ָקלַ ע,
]לו[ עוד כתוב במלכיםפא :וְ ֵאת ּ ָכל ִק ֹ
עות ְּכרו ִּבים וְ ִתמֹרֹת וגו' .על ציפוי העץ של כל
ּ ִפ ּתוּחֵ י ִמ ְקלְ ֹ
כותלי הבית סביב סביב ,חקק חקיקות ציורים של כרובים
ודקלים וכו'פב.
ומרדדים את ציפוי הזהב אל תוך הציורים ,במקום שהציור
שוקע ,משקעים את הזהב .ובמקום שבולט הציור ,בולט עליו
הזהב גם כן .שלא יבטל הזהב את הציורים ,ושיהיו הציורים
שבעץ ניכרים בזהבפג.
ֹרות ֶאת ַהז ָָּהב.
ככתוב במלכיםפד :וַ ּי ֶָרד ַעל ַה ְּכרו ִּבים וְ ַעל ַה ִּתמ ֹ
שרידד את ציפוי הזהב אל תוך הציורים .במקום שהציור שוקע,
שיקע .ובמקום שבולט הציור ,בולט עליו הזהב .כדי שלא יבטל
הזהב את הציורים ,ושיהיו הציורים על העץ ניכרים בזהבפה.

W
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פא .א' ו' כ"ט.
פב .ובזה האופן יהיה גם בבית המקדש השלישי ,שעל האבן יהיה צפוי מעץ ,ובעץ יהיה חקיקות
ציורים של כרובים ודקלים ,ועל העץ יהיה ציפוי של זהב .והציורים שבעץ יהיו ניכרים בזהב ,כי
הזהב יהיה שקוע במקום השיקוע ,ובולט במקום בליטת הציורים.
פג .רש"י .וכן במלבי"ם.
פד .א' ו' ל"ב.
פה .רש"י .וכן במלבי"ם.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק יח

החיים
היכל

תטו

הציורים על הכתלים
יחזקאל פרק מא

)יח( ְו ָע ׂש ּוי ְּכר ּו ִבים ְו ִתמ ִֹריםְ ,ו ִתמ ָֹרה ּ ֵבין ְּכר ּוב לִ ְכר ּוב,
א
ּו ְׁשנַ יִ ם ּ ָפנִ ים ל ְַּכר ּוב:
על לוחות העץ של ציפוי הקירות ,יש ציורים ,שמצויירים על ידי
חקיקה בעץ .הציורים בולטים מהעץ.
על הציורים שבעץ מצופה זהבב.

ציורי כרובים ודקלים
]לז[ וְ ָעשׂ ּוי ְּכר ּובִ ים וְ ִתמ ִֹרים ,בלוחות העץ של ציפוי הקירות ,חקוק
בהם ציורי כרובים וציורי דקליםג.
ְּכר ּובִ ים :דמות תינוק ,עם כנפייםד.
W
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א .רש"י :ועשוי כרובים ותימורים .ואותו הארז מצוייר כרובים ודקלים :ושנים פנים לכרוב .אחד
פני כפיר ואחד פני אדם ,זה פונה לכאן וזה פונה לכאן .וכשהיתה התימורה בין כרוב לכרוב היה פני
הכפיר לה מכאן ופני אדם מכאן ,כמו שאמור בעיניין:
ב .רש"י.
ג .רש"י.
ד .עפ"י סוכה ה' :חגיגה י"ג :כתב האברבנאל )יחזקאל י יד( וז"ל :וראוי לבאר תחילה מה הוא
כרוב ועל מה נאמר זה השם ,והנה חכמים ז"ל )סוכה ה (:פירשו כרוב ,כרביא .והוא הצעיר לימים
מבני אדם ,והקשו חכמים אדם וכרוב חד הוא ,ותרצו ,אפי רברבי ואפי זוטרי ]רש"י :לעולם כרוב
נמי פני תינוק הוא ,וזהו חילוקם ,פני אדם אפי רברבי )פנים גדולות( ,פני הכרוב אפי זוטרי )פנים קטנות([.
וכו' .פני הכרוב הם פני אדם נכבד מאד יפה אף נעים ,כמו שאמר 'את כרוב ממשח הסוכך'
)יחזקאל כח יד( ,כאילו הכרוב הוא מלאך בעל זוהר מתהלך באש ,וכן הוא ענין הכרובים אשר
השכין האל מקדם לגן עדן עם להט החרב המתהפכת ,וכן פירשו חכמים ז"ל )בראשית רבה כא יג(
שהיו מלאכים של אש לוהט ,וידוע שאין יופי פנים בצורת האדם וכל שכן בעת הילדות לטוב
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המקדש
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לכרוב יש שני פנים

ִתמ ִֹרים:
וְ ִתמ ָֹרה ֵּבין ְּכר ּוב לִ כְ ר ּוב ,בין כרוב אחד לכרוב השני ,יש עץ דקל.
עץ דקלה.

לכרוב יש שני פנים
ּו ׁ ְשנַ יִ ם ּ ָפנִ ים לַ ְּכר ּוב .לכל כרוב יש שני פנים.
הכרוב ,שהוא צורת תינוק ,יש לו שני פנים .בצד אחד יש לו
פנים של אדם ,ובצד השני יש לו פנים של אריה.
בין כרוב אחד לשני יש עץ דקל.
נמצא שכאשר הדקל באמצע ,בצד אחד פונה אליו פנים של
אריה ,ובצד השני פונה אליו פנים של אדםו.

פני אדם ופני אריה
)יט( ּו ְפנֵי ָא ָדם ֶאל הַ ִּתמ ָֹרה ִמ ּפ ֹוּ ,ו ְפנֵי ְכ ִפיר ֶאל הַ ִּתמ ָֹרה ִמ ּפ ֹו,
ז
ָע ׂש ּוי ֶאל ּ ָכל הַ ּ ַביִ ת סָ ִביב סָ ִביב:

W
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מזגו ולמעוט חשבונות רבים אשר האדם בגדלו מבקש ,המשחיתים אור יופיו ,ולכן היו הכרובים
שבמקדש בצורת ילדים ,לרמוז שהם משכילים בטבעם ,ושהם נקיים מכל עון ,כילדים אשר אין
בהם כל מום .האמנם לא מפני צורת הפנים בלבד נקרא כרוב ,אלא בשנתוספו בו כנפים,
וכמ"ש 'וירכב על כרוב ויעף' )תהלים יח יא( ,ומפני זה תמצא שבמעשה המשכן צוה יתברך
'ועשית כרובים' ולא פירש שיעשה להם כנפים ,אבל צוה שיהיו כנפיהם פרושות למעלה ,ולמה
זה לא צוה שיעשו להם כנפים ,אלא שהיה דבר ברור כי כל כרוב סתם יש לו כנפים .הנה אם כן
שם כרוב הוא מורה על צורת הצעיר מבני אדם יפה אף נעים ובעל זוהר עם כנפים ,ולכן היו
במראה הזאת רמז ומשל לשכלים נבדלים .וכו' .ע"כ.
ה .רש"י.
ו .רש"י.
ז .רש"י :עשוי אל כל הבית .לבית קדש הקדשים:
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החיים
היכל

תיז

ּו ְפנֵ י ָא ָדם ֶאל ַה ִּתמ ָֹרה ִמ ּפוֹ  ,מצד אחד יש לכרוב פני אדם ,והוא
פונה אל צד אחד של הדקלח.
ּו ְפנֵ י כְ ִפיר ֶאל ַה ִּתמ ָֹרה ִמ ּפוֹ  ,ומהצד האחר יש לכרוב פני אריה,
והוא פונה אל הדקל מהצד השניט.
כְ ִפיר :אריה צעירי.
צורות אלו של הכרובים ,שיש להם שני פנים ,ובין כרוב לכרוב
דקלָ ,עשׂ ּוי ֶאל ָּכל ַה ַּביִ ת ,הצורות האלו עשויים מצויירים וחקוקים
על כל כתלי בית קודש הקדשיםיאָ ,סבִ יב ָסבִ יב.

כרובים ודקלים בכל הכתלים
)כ( מֵ הָ ָא ֶרץ ַעד מֵ ַעל הַ ּ ֶפ ַתח הַ ְּכר ּו ִבים ְוהַ ִּתמ ִֹרים ֲע ׂש ּויִ םְ ,ו ִקיר
יב
הַ הֵ יכָ ל:
ֵמ ָה ָא ֶרץ ַעד ֵמ ַעל ַה ּ ֶפ ַתחַ ,ה ְּכר ּובִ ים וְ ַה ִּתמ ִֹרים ֲעשׂ ּויִ ם ,מקרקע הבית
עד הכותל שמעל הפתח ,יש ציורים של כרובים ודקליםיג.

וְ ִקיר ַה ֵהיכָ ל.

ציורי הכרובים והדקלים הם גם על כל כותל

ההיכליד.
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ח .רש"י .מצודת דוד.
ט .רש"י .מצודת דוד.
י .מצודת ציון יחזקאל ל"ב ב' ,ועוד.
יא .רש"י .כאן כתוב שצורות הכרובים והדקלים הם על כתלי קודש הקדשים ,ובפסוק הבא
כתוב שהצורות האלו הם גם על כתלי ההיכל.
יב .רש"י :וקיר ההיכל .וכן לקיר ההיכל:
יג .מצודת דוד .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :ומה שאמר עד מעל הפתח זהו בכותל מזרחי
שהיה בו הפתח ובפתח לא היו ציורים במזוזות ובמשקוף ולכן אמר שהיו למעלה מן הפתח.

תיח

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מזוזות ההיכל

מזוזות ההיכל
)כא(

הַ הֵ יכָ ל ְמז ּוזַת ְרבֻ ָעהּ ,ו ְפנֵי הַ קּ ֶֹד ׁש הַ ּ ַמ ְר ֶאה ּ ַכ ּ ַמ ְר ֶאה:

טו

ַה ֵהיכָ ל ְמז ּוזַת ְרבֻ ָעה ,המזוזות בפתח ההיכלטז ,הן מרובעותיז .ואינן
עגולותיח.
יכל ְמזו ֹּזות
וכן כתוב במלכיםיטְ :וכֵ ן ָעשָׂ ה לְ פֶ ַתח הַ הֵ ָ
עֲ צֵ י־ ׁ ָ
ש ֶמןֵ ,מ ֵאת ְר ִב ִעית .בפתח ההיכל יש מזוזות העשויות
כ
מעצי שמן ,והמזוזות בפתח ההיכל הם רבועות .
ֵמ ֵאת ְר ִב ִעית :כמו 'מרביעית'כא .וכן תרגם יונתןִ ' :מן אַ ְר ְ ּב ָעה
ִס ְט ֵריהוֹ ן ְמ ַר ְ ּב ִעין'כב.
W
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יד .רש"י .מצודת דוד .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :ואומרו וקיר ההיכל פירשו בו שהיו
אותם הציורים בקיר ההיכל ויהיה לפי זה אומרו אל כל הבית סביב סביב על בית קדש
הקדשים.
טו .רש"י :מזוזת רבועה .אני שמעתי בביניין שלמה מזוזת רבועה שהיו לה מזוזות משני צדדין ומפתן
מתחת ומשקוף ממעל .ואני אומר שהמזוזות היו מרובעות :המראה כמראה .תירגם יונתן 'חיזויה כחיזו
יקרא' ,אור נוגה ראיתי לבית קדש הקדשים:
טז .כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית המדוברת ,ששיבשו את המילה 'משקוף'
וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 'משקוף' ,בעוד שבאמת רק העץ העליון שמעל
הפתח נקרא משקוף ,ושני העצים שבשני צידי הפתח ,הם נקראים שני המזוזות .כמו שכתוב
ֹאכל ּו אֹתוֹ ּ ָבהֶ ם
שר י ְ
בתורה :וְ לָ ְקח ּו ִמן הַ דָּ ם וְ נ ְָתנ ּו עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וְ עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף עַ ל הַ ּ ָב ִּתים אֲ ׁ ֶ
שר ּ ַב ּ ַסף וְ ִה ּג ְַע ּ ֶתם ֶאל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ֶאל ְׁש ּ ֵתי
)שמות יב ז( .וּלְ ַק ְח ּ ֶתם אֲ גֻדַּ ת ֵאזוֹ ב ו ְּטבַ לְ ּ ֶתם ּ ַבדָּ ם אֲ ׁ ֶ
יש ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ֵביתוֹ עַ ד ּב ֶֹקר .וְ עָ בַ ר ה' לִ נְ ּגֹף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
שר ּ ַב ּ ָסף וְ ַא ּ ֶתם לֹא ֵת ְצא ּו ִא ׁ
הַ ְּמז ּוזֹת ִמן הַ דָּ ם אֲ ׁ ֶ
וְ ָר ָאה ֶאת הַ דָּ ם עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וּפָ סַ ח ה' עַ ל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא יִ ּ ֵתן הַ ּ ַמ ְׁש ִחית לָ בֹא ֶאל
ּ ָב ּ ֵתיכֶ ם לִ נְ ּגֹף )שם כב-כג(.
ברש"י )שמות יב ז( :המזוזות .הם הזקופות ,אחת מכאן לפתח ואחת מכאן .המשקוף .הוא העליון,
שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו ,לינט"ל בלע"ז .ולשון שקיפה ,חבטה ,כמו )ויקרא כו לו( 'קול
עלה נדף'' ,טרפא דשקיף' ]התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף'[ .חבורה ,משקופי.
יז .רש"י בפירוש השני .מצודת דוד.
יח .מצודת דוד.
יט .מלכים א' ו' ל"ג.
כ .רש"י.
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 Qצורת המזוזות בפתח ההיכל R
1

4

2

3

 Qהמזוזות בפתח ההיכל מרובעות R
ההיכל

1
חלל פתח ההיכל

מזוזה

2

מזוזה

4

האולם

W
כא .מצודת דוד.
כב .רש"י.
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 3כותל ההיכל

תכ

המקדש גילוי שכינה בקודש הקדשים החיים
בית הבאר
השלישי

גילוי שכינה בקודש הקדשים
ּו ְפנֵ י ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,ה ּ ַמ ְר ֶאה ַּכ ּ ַמ ְר ֶאה .בקודש הקדשים ,ראה יחזקאל את
מראה המרכבה ,כסא הכבוד ,כמו שראה על נהר כברכג.

השולחן
לו ׁש ַא ּמ ֹות ָּגב ּ ַֹהְ ,ו ָא ְר ּכ ֹו ְׁש ּ ַתיִ ם ַא ּמ ֹות,
ש ֹ
)כב( הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ֵעץ ׁ ָ
שלְ חָ ן
לוְ ,ו ָא ְר ּכ ֹו ְו ִקיר ָֹתיו ֵעץ ,וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלַי זֶה הַ ּ ׁ ֻ
ֹעו ָתיו ֹ
ּו ִמ ְקצ ֹ
כד
שר לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
אֲ ׁ ֶ
]לח[

בפסוק זה יבואר השולחןכה.

]לט[

השולחן נקרא מזבח ,משום שמכפר בזמן הזה כמו מזבחכו.

ַה ִּמז ְֵּב ַח ,השולחן שהוא כמזבחכזֵ ,עץ ,עשוי מעץ .ומצופה זהבכח.
שלְ חָ ן ֲעצֵ י ִ ׁש ּ ִטים' .ואחר כך כתובל:
ית ׁ ֻ
ש ָ
ככתוב בתורהכט' :וְ ָע ִ ׂ
ית אֹתוֹ זָהָ ב ָטהוֹ ר'.
'וְ ִצ ּ ִפ ָ
W
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יעי
כג .תרגום יונתן .רש"י .מלבי"ם .ככתוב בתחילת יחזקאל )א א( :וַיְ ִהי ִּב ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָשנָה ּ ָב ְר ִב ִ
ּ ַבח ֲִמ ּ ׁ ָשה לַ ח ֶֹד ׁש ,וַאֲ נִ י ְבתוֹ ְך הַ גּ וֹ לָ ה עַ ל נְ הַ ר ְּכבָ ר ,נִ ְפ ְּתח ּו הַ ּ ׁ ָשמַ יִ ם וָ ֶא ְר ֶאה מַ ְראוֹ ת אֱ ל ִֹהים .כמו
מראה המרכבה שראה שם על נהר כבר ,כן ראה עתה בקודש הקדשים )רש"י ,מלבי"ם( .וכן
ֵיה ְּכחֵ יז ּו יְ ָק ֵר ּה.
תרגם יונתן :וְ ַאפֵ י בֵ ית ִּכ ּפו ֵּרי חֶ ְזו ּ
כד .רש"י :המזבח עץ .תירגם יונתן 'פתורא דלקביל מדבחא' :ומקצועותיו .רגליו :וארכו .גוף השולחן:
וקירותיו .מסגרתו:
כה .רש"י .וככתוב בהמשך הפסוק.
כו .ברש"י .בתרגום יונתן :לָ קֳ בֵ ל מַ ְד ְּבחָ א ּ ְפתוֹ ָרא.
כתוב בגמרא )מנחות צז .וכן ברכות נה .וכן חגיגה כז :(.שולחן ,דרחמנא קרייה עץ ,שנאמר 'המזבח
עץ שלש אמות גבוה ארכו שתים אמות ומקצעות לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השולחן
אשר לפני ה'' .פתח במזבח וסיים בשולחן ,ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו ,בזמן שבית
המקדש קיים מזבח מכפר על אדם ,ועכשיו שאין בית המקדש קיים ,שולחנו של אדם מכפר
עליו .ע"כ.
רש"י )מנחות צז :(.שולחנו של אדם מכפר עליו .דנותן פרוסה לאורחים .ע"כ .בתוס' )חגיגה כז:(.
שלחנו של אדם מכפר .דגדול כח הלגימא כדאיתא בהגדת חלק )סנהדרין קו.(.
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ׁ ָשלוֹ ׁש ַא ּמוֹ ת ָ ּגב ַֹּה,
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השולחן בבית המקדש השלישי ,בגובה

לא

שלש אמות .
וְ ָא ְרכּ וֹ ׁ ְש ַּתיִ ם ַא ּמוֹ ת ,אורך השולחן הוא שתי אמות .ככתוב
שלְ חָ ן ֲעצֵ י ִ ׁש ּ ִטים ,אַ ָּמ ַתיִ ם אָ ְרכּ וֹ  ,וְ אַ ָּמה ָר ְחבּ וֹ '.
ית ׁ ֻ
ש ָ
בתורהלב' :וְ ָע ִ ׂ
ּו ִמ ְקצֹעוֹ ָתיו לוֹ  ,יש לשולחן רגליים בארבע פינותיולג.
וְ ָא ְרכּ וֹ  ,גג השולחן ,שהוא השטח העליון של השולחןלד.
ית לּ וֹ ִמ ְס ּג ֶֶרת
ש ָ
וְ ִקיר ָֹתיו ,מסגרת השולחןלה .ככתוב בתורהלו' :וְ ָע ִ ׂ
טֹפַ ח סָ ִביב' .דהיינו ,מרגל לרגל יש כותל קטן בגובה טפחלז.
ֵעץ ,כל חלקי השולחןלח עשויים מעץ .ומצופים בזהבלט.
וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלַ יֶ ,זה ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחן ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה .המלאך אמר ליחזקאל :זה
השולחן אשר לפני ה'מ.
W
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כז .רש"י.
כח .מצודת דוד.
כט .שמות כ"ה כ"ג.
ל .שמות כ"ה כ"ד.
לא .בפשטות משמע שגובה השולחן עצמו הוא שלש אמות ,והוא כפול משל משה שהיה רק
אמה וחצי .וכן כתב בצורת הבית .אבל בתוס' )מנחות צו (:מבואר שזה גובה הסניפים של
השולחן .וז"ל :המזבח עץ שלש אמות .אין שיעור זה לא למזבח ולא לשולחן ,ושמא זה היה
גובהן של סניפין .ע"כ .נמצא שגובה השולחן עצמו הוא הוא רק אמה וחצי ,והסניפים הם בגובה
שלש אמות.
לב .שמות כ"ה כ"ג.
לג .עפ"י רש"י ,ומצודת דוד בפירוש השני.
לד .מצודת דוד.
לה .רש"י.
לו .שמות כ"ה כ"ה.
לז .מצודת דוד .עיין מנחות צ"ו:
לח .דהיינו רגלי השולחן ,וגגו ]דף השולחן[ ,והמסגרת.
לט .מצודת דוד.
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הדלתות כפולות

דלתות ההיכל

)כג(

תות לַהֵ יכָ ל ְולַקּ ֶֹד ׁש:
ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ְ ּד ָל ֹ

מא

בפסוקים הבאים נלמד את דלתות ההיכל:
תות
דלתות ההיכל הם כפולות .ככתוב במשנהמבְ :ו ַא ְר ּ ַבע דְּ לָ ֹ
ּש ּ ַתיִ ם
לו ,לפתח ההיכל יש ארבע דלתותְ ׁ ,ש ּ ַתיִ ם ִּב ְפנִ ים ו ׁ ְ
ָהי ּו ֹ
ּ ַבחוּץ ,שתי דלתות בצד הפנימי ושתי דלתות בצד החיצונימג.

הדלתות כפולות
ּו ׁ ְש ַּתיִ ם דְּ לָ תוֹ ת ,יש שתי דלתות ,דלת אחת בצד ימין ודלת אחת
בצד שמאל של הפתחמד.
לַ ֵהיכָ ל וְ לַ ּק ֶֹד ׁש .יש דלתות גם 'להיכל' דהיינו לצד חוץ ,וגם
'לקודש' דהיינו לצד הפנימימה.
W

מהרה יבנה

X

מ .ביאר רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' ,ר"ל לא תחשוב
שהכרובים המצויירים בקירות ההיכל אוכלין ונהנין על השולחן הזה ,כי אין הדבר הזה כן ,אבל
זה השולחן אשר לפני ה' ,ומורה ורומז שהעושר והכבוד והטובות הגשמיות בעולם הזה הם
מאתו יתברך כמו שאמר 'והעושר והכבוד מלפניך' )דברי הימים א' כט יב( ,ולכך אמר יתברך
בצווי השולחן ולחם הפנים 'לחם פנים לפני תמיד' )שמות כה ל( ,שנקרא 'לחם פנים' לפי שפני ה'
והשגחתו חלקם בעולם הזה לאשר ישר בעיניו ,וזה ענין אומרו 'זה השולחן אשר לפני ה'' כי
ידו משביע לכל חי רצון .ע"כ.
מא .רש"י :ושתים דלתות .לכל פתח ,סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית ואחד במזוזת דרומית:
מב .מדות ד' א'.
מג .הרר"ש.
מד .רש"י.
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נמצא ,שיש ארבע דלתות .שתי דלתות בצד הפנימי ושתי
דלתות בצד החיצונימו.
עובי כותל ההיכל שש אמות .בצד החיצוני של עובי הכותל
עומדות הדלתות החיצונות ,אחת לימין הפתח ואחת לשמאלו,
כל דלת מהן רחבה חמש אמות .וכשהם נעולות הם נוגעות זו
בזו וסותמות את רוחב חלל הפתח שרחבו עשר אמות.
וכן שתי דלתות נוספות באותם המדות של הראשונות ,קבועות
בצד הפנימי של עובי הכותל.

מראה דלתות ההיכל
תותְׁ ,ש ּ ַתיִ ם
תותְׁ ,ש ּ ַתיִ ם מ ּוסַ ּב ֹות ְ ּד ָל ֹ
תות ל ְ ַּד ָל ֹ
)כד( ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ְ ּד ָל ֹ
מז
תות ָל ַאחֶ ֶרת:
לְ ֶדלֶת ֶאחָ תּ ,ו ְׁש ּ ֵתי ְד ָל ֹ
W
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מה .הרר"ש במדות ]הרר"ש הוא תלמידו של רש"י[.
ברש"י בפסוק זה כתוב :ושתים דלתות .לכל פתח סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית
ואחד במזוזת דרומית .ע"כ .אמנם רש"י לא ביאר מהו 'לכל פתח' .שהרי פשוט שמדובר על פתח
ההיכל ,כמו שכתב רש"י בפסוק הבא ,ואם כן איזה פתח בא לרבות באמרו 'לכל פתח' .ונראה
ליישב ,שהרר"ש תלמידו של רש"י ,ביאר פסוק זה שיש בפתח ההיכל דלתות בצד הפנימי וכן
דלתות בצד החיצוני .ויתכן שזה כוונת רש"י בתיבות 'לכל פתח' ,היינו גם לצד הפנימי וגם לצד
החיצוני של פתח ההיכל ,והם כמו שני פתחים .והרי גם בפסוק נקרא הרוחב שבין הדלתות
בשם 'רוחב האוהל' ,נמצא שמקום זה הוא כמו רשות בפני עצמו .ויתכן שעל כן כתב רש"י 'לכל
פתח' ,דהיינו לכל אחד מפתחי ה'אוהל' הזה.
אבל המלבי"ם ביאר וז"ל :לפתח של ההיכל וכן לפתח של קדש הקדשים היה להם שתים
דלתות ,דלת אחת מבפנים ודלת אחת בחוץ.
מו .עפ"י הרר"ש.
מז .רש"י :ושתים דלתות לדלתות .לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות .כמו ששנינו במסכת מידות )ד
א( ,ארבע דלתות היו לו שתים מבפנים ושתים מבחוץ ,החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עוביו של
כותל שהיה שש אמות ,והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח ,וכנוס אמה לפנים מן המזוזות ,נמצא
עובי הכותל חמש אמות מגולה ,וכשהדלת החיצון נפתח לפנים היה מכסה אותה ,והפנימיות נפתחות לתוך
הבית לכסות אחר הדלתות ,שכל הבית היה טוח בזהב ,חוץ מאחר הדלתות .רבי יהודה אומר אף
הפנימיות היו עומדות בתוך הפתח ,וכמין איסרמיטא היו ,נקפלות לאחוריהן ,אילו שתי אמות ומחצה,
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דות,
עו ְמ ֹ
תו ְך ַה ּ ֶפ ַתח ָהי ּו ֹ
או ֵמרְּ :ב ֹ
כתוב במשנהמחַ :ר ִּבי יְ הו ָּדה ֹ
יטה ָהי ּו,
ארבעת הדלתות עומדות בתוך הפתח ,ו ְּכ ִמין ִא ְצ ְט ָר ִמ ָ
הדלתות הם כמו 'איצטרמיטה' ,דהיינו לוחות המחוברות על ידי
צירים והם נפתחות ,וכשרוצה הם נכפפות ומתקפלות זו על
זומט.
וכך הדלתות :כל דלת ברוחב חמש אמה מורכב משתי לוחות,
כל לוח ברוחב שתיים וחצי אמה ,והלוחות מחוברים אחד לשני
על ידי ציריםנ.
חו ֵריהֶ ן ,וכשרוצה לפתוח את הדלתות נכפפות
לות לַ אֲ ֹ
ְונִ ְק ּ ָפ ֹ
ונקפלות שתי חצאי הדלת זו על זוֵ ,א ּל ּו ׁ ְש ּ ֵתי ַא ּמ ֹות ו ֶּמחֱ צָ ה,
ְו ֵא ּל ּו ׁ ְש ּ ֵתי ַא ּמ ֹות ו ֶּמחֱ ָצה.
ונשאר משני צדדי עובי הפתח ,חֲ ִצי ַא ּ ָמה ְמזוּזָ ה ִמ ּ ָכאן ,וַ חֲ ִצי
ַא ּ ָמה ְמזוּזָ ה ִמ ּ ָכאן.
]מא[ עובי הכותל הוא שש אמה .בסוף חצי אמה מעובי הכותל
קבועות הדלתות הפנימיות .וכן בצד החיצוני קבועות הדלתות
החיצוניות בסוף חצי אמה של עובי הכותל מהצד החיצון.
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ואילו שתי אמות ומחצה ,וחצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה מזוזה מכאן ,שנאמר 'ושתים דלתות לדלתות,
שתים מוסבות דלתות וגו'' ,וזהו פירושו ,בין פנימיות בין חיצונות עומדות בתוך עובי הכותל ,אילו ואילו
כנוסות חצי אמה מזוזה לפנים ,הפנימיות נפתחות לצד החיצונות ,והחיצונות לצד הפנימיות ,וכיצד ,שתי
דלתות של חמש חמש אמות נפתחות זו כנגד זו ,בתוך חמש אמות רוחב של עובי הכותל ,של חליות היו,
וכנגד חציין היו נקפלות לאחוריהן כשפותחין אותם ,כמין פינקסאות של עץ שכותבין עליהם בעט ברזל
שנקפלות זו אחורי זו ,נמצאו כשנקפלו עמדו על שתי אמות ומחצה ,וכשנפתחות זו לעומת זו מכסות חמש
אמות של עובי הכותל:
מח .מדות ד' א'.
מט .רע"ב.
נ .רע"ב.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק כד

החיים
היכל

תכה

וחמש אמות של עובי הכותל מפסיקות בין הדלתות החיצונות
לדלתות הפנימיותנא.
כל דלת הוא חמש אמות מחובר משתי לוחות על ידי צירים .כל
לוח שתים וחצי אמה .וכשנפתח הדלת החיצוני לכיוון פנים,
חציו נכפף ונכפל זה על זה ,ומכסה מעובי הכותל שתי אמה
וחצי .וכן הדלת הפנימי כשנפתח לכיוון חוץ ,גם הוא נכפף
ונכפל ומכסה את השתים וחצי אמה שנשארו מעובי הכותלנב.
כזה:

W
נא .רע"ב.
נב .רע"ב.
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 Qדלתות ההיכל R
 Qבעת שהן סגורות R
ההיכל

חלל הפתח

האולם

 Qהדלתות באמצע פתיחתן R
ההיכל

האולם

כותל ההיכל
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 Qהדלתות פתוחות R
ההיכל

חלל הפתח

כותל ההיכל

האולם

ובזה נבוא לביאור הפסוק:
ּו ׁ ְש ַּתיִ ם דְּ לָ תוֹ ת לַ דְּ לָ תוֹ ת ,דהיינו שיש שתי דלתות לכל דלת ודלת,
כי כל דלת מורכבת משתי דלתותְ ׁ .ש ַּתיִ ם מ ּו ַסבּ וֹ ת דְּ לָ תוֹ ת ,ושתי
אלו הדלתות הם מסתובבות ומתקפלות אחד על השני .ומוסיף
הפסוק ומבאר שובְ ׁ ,ש ַּתיִ ם לְ ֶדלֶ ת ֶא ָחת ,דלת אחת מורכבת
משתי דלתותּ ,ו ׁ ְש ֵּתי ְדלָ תוֹ ת לָ ַא ֶח ֶרת ,וכן הדלת השניה גם כן
מורכבת משתי דלתותנג.
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נג .רש"י .מצודת דוד .וז"ל רש"י :לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות ,כמו ששנינו במסכת
מדות ,ד' דלתות היו לו ב' מבפנים וב' מבחוץ ,החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עוביו של
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פתיחת שער ההיכל

פתיחת שער ההיכל
פונִ י ,זה שהמפתחות בידו
לו לַ ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש ַה ְ ּצ ֹ
כתוב במשנהנדָ ּ :בא ֹ
בא אל הפתח הקטן שבצד צפון משער ההיכלנה.
ש ַער ַה ָּג ֹ
לו לַ ּׁ ַ
ּשנֵי ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁ ִשין ָהי ּו ֹ
ו ְׁ
דול ,שני פתחים קטנים יש
נו
פון ְו ֶא ָחד
ליד שער ההיכל ,רחוקים קצת מהשער ֶ .א ָחד ּ ַב ָ ּצ ֹ
ּ ַבדָּ ֹ
רום .אחד בצד ימין של שער ההיכל ואחד בצד שמאל של
נז
שער ההיכל .
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כותל שהיה שש אמה ,והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח ,וכנוס אמה לפנים מן
המזוזה ,נמצא עובי הכותל ה' אמות מגולה ,וכשהדלת החיצון נפתח לפנים היה מכסה אותה,
והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות ,שכל הבית היה טוח בזהב חוץ מאחר
הדלתות ,רבי יהודה אומר אף הפנימיות היו עומדות בתוך הפתח ,וכמין איסטרמיטא היו,
נקפלות לאחוריהן אלו ב' אמות ומחצה ואלו ב' אמות ומחצה ,וחצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה
מזוזה מכאן ,שנאמר ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות וגו' .וזהו פירושו ,בין
פנימיות בין חיצונות עומדות בתוך עובי הכותל ,ואלו ואלו כנוסות חצי אמה לפנים מן המזוזה,
הפנימיות נפתחות לצד החיצוניות ,וחיצוניות לצד הפנימיות ,וכיצד ב' דלתות של חמש חמש
אמות נפתחות זו כנגד זו ,בתוך ה"א רחב של עובי הכותל ,של חוליות היו ,וכנגד חציין היו
נקפלות לאחוריהן כשפותחין אותן ,כמין פנקסאות של עץ שכותבין עליהם בעט ברזל
שנקפלות זו אחורי זו ,נמצא כשנקפלות עמדו על שתי אמות ומחצה ,וכשנפתחות זו לעומת זו
מכסות חמש אמות של עובי הכותל .ע"כ.
בענין מחלוקת זו של תנא קמא ורבי יהודה ,פסק הרמב"ם כתנא קמא .כתב המלבי"ם שבבית
המקדש השלישי יהיה כשיטת רבי יהודה ,ועל אף שפסק הרמב"ם כתנא קמא ,אבל בבית
המקדש השלישי יהיה כשיטת רבי יהודה כי כך הוא פשטות הכתוב .ועי"ש.
אמנם יתכן לבאר את הפסוק גם לפי שיטת תנא קמא.
נד .תמיד ג' ז'.
נה .ראב"ד .היה זה לפי ציווי 'בן גבר' שהוא הממונה על נעילת שערים )תפארת ישראל( .ככתוב
בשקלים )ה א(ֶ ּ :בן ּגֶבֶ ר עַ ל נְ ִעילַ ת ְׁשעָ ִרים .וברע"ב :לנעול השערים בערב ולפתחן בבוקר.
ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ז ג( :זה שעל נעילת שערים ]הוא הנקרא בן גבר )דרך חכמה([ ,על פיו
נועלין ועל פיו פותחין.
נו .רע"ב.
נז .רע"ב.
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ש ַער ַה ָּג ֹ
ַׁ
דול :שער ההיכל נקרא 'שער הגדול' .ולא מפני גדלו,
שהרי שער האולם יותר גדול ממנו ,אלא כדי לחלוק כבוד
להיכלנח .וכן שער ההיכל נקרא 'שער הגדול' מפני גודל קדושתו,
שהוא קדוש יותר מכל שאר שערי בית המקדשנט.
עולָ ם ,בפתח הקטן שבצד דרום
רום לֹא נִ ְכנַ ס ּב ֹו ָא ָדם ֵמ ֹ
ש ּ ַבדָּ ֹ
ֶׁ
לא נכנס בו אדם מעולםְ ,ו ָעלָ יו הוּא ְמפ ָֹר ׁש ַעל יְ ֵדי יְ חֶ זְ ֵקאל,
ש ַער
ֹאמר ֵאלַ י יְ הֹוָ הַ ,ה ּׁ ַ
ועל שער זה כתוב בנבואת יחזקאלס' :וַ ּי ֶ
בוִּ ,כי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י
יש לֹא יָ בֹא ֹ
ַה ֶ ּזה ָסגוּר יִ ְהיֶ ה לֹא יִ ּ ָפ ֵת ַחְ ,ו ִא ׁ
בוְ ,ו ָהיָ ה ָסגוּר' .ואף על פי שהוא סגור יכול
יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָבא ֹ
השי"ת להיכנס בו ,והשי"ת אינו צריך שער כדי להיכנס ,על כן
נשאר סגורסא.
שני הפתחים הקטנים הנקראים 'פשפשים' ,שבשני צידי השער
הגדול ,לא נכנסים בהם אל ההיכל עצמו ,כי אם אל התא
הראשון שבכל צדסב.
הפשפש הדרומי לא נכנס בו אדם מעולם ,ורק דרך הפשפש
הצפוני נכנסים אל התא הראשון שבצד צפוןסג.
לדלת של הפשפש הצפוני ,יש שני מנעוליםסד ,ופותחים אותם
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נח .חנוכת הבית לרבי משה חפץ .וכמו שאיתא בדברי חז"ל )פסיקתא זוטרתא בראשית ב יב ,ועיין
שבועות מז (:על נהר פרת שנקרא הנהר הגדול כמו שנאמר )בראשית טו יח ,דברים א ז( 'הַ ּנָהָ ר
הַ ּ ָגדֹל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת' ,שמפני כבוד ארץ ישראל נקרא בשם גדול )חנוכת הבית לרבי משה חפץ(.
נט .תפארת ישראל מדות ד' ב' .ואף על פי שפתח קודש הקדשים יותר קדוש ממנו ,מכל מקום
לא היה שם שער אלא רק שני פרוכות )תפארת ישראל מדות ד ב(.
ס .יחזקאל מ"ד ב'.
סא .תפארת ישראל.
סב .תפארת ישראל.
סג .עפ"י תפארת ישראל.
סד .רמב"ם ,רע"ב בתמיד ג' ו'.
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בשני מפתחות .מנעול אחד בצידו החיצוני של הדלת ,כמו כל
המנעולים .ומנעול אחד בצידו הפנימי של הדלת ואי אפשר
לפותחו מבחוץסה.
חות ,הכהנים הראשונים הנכנסים
ּשנֵי ַמ ְפ ְּת ֹ
ככתוב במשנהסו :ו ׁ ְ
להיכל בבוקר אוחזים שני מפתחות .מפתח ֶא ָחד ֹיו ֵרד לְ ַא ּ ַמת
ש ִחי ,כדי לפתוח את המנעול הפנימי ,יש חור בכותל ליד
ַה ּׁ ֶ
סז
הדלת  ,ומכניס את כל אמת ידו עד בית השחי לתוך החור ,עד
שהיד מגיעה לצד הפנימי של הדלת ,וכך פותח במפתח את
המנעול הפנימיסחְ .ומפתח ֶא ָחד ּפ ֹו ֵת ַח ּ ֵכיוָ ן ,את המנעול
החיצוני פותח במפתח ישר ומהר בלי טרחה ,כמו כל מנעול
רגילסט.
בלילה דלתות ההיכל סגורות ונעולות .ולפני שחיטת התמיד
צריך לפתוח את דלתות ההיכלע .ההיכל נעול מבפנים ,ואי
אפשר לפתחו מבחוץעא.
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סה .תמיד ג' ו'.
סו .רמב"ם ,רע"ב ,תפארת ישראל ,בתמיד ג' ו'.
סז .לכאורה יוקשה שהרי בית המקדש נבנה מאבנים שלימות ואסור לפגום באבנים ,ואם כן
איך עשו את החור הזה בכותל .ויש לומר שהרי בנו באופן של שלש שורות אבנים ,ושורה אחת
עץ ,וכן הלאה שלש שורות אבנים ושורה אחת של עץ וכך לכל גובה הכתלים .ובזה אפשר
לתרץ שעשו את החור הזה בחלק מהכותל שהוא מעץ.
עוד יתכן לומר שהיה החור בדלת עצמו ,ובזה לא יוקשה כלל ,וכעת לא מצאתי מאן דאמר
שהחור בדלת עצמו.
סח .רמב"ם .רע"ב .תפארת ישראל.
סט .רע"ב.
ע .ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא )עירובין ב .ועוד( 'אל
פתח אהל מועד' עד שתהא פתוח .ומקרבן שלמים למדין לכל הקרבנות ,שבשעת שחיטתן צריך
להיות פתח ההיכל פתוח.
עא .רמב"ם.
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כשבא בבוקר לפתוח את דלתות ההיכל ,צריך מתחילה לפתוח
את שני מנעולי הפשפש הצפוני ,ולהיכנס דרכו אל התא
הצפוני הראשון ,ומהתא הזה יש פתח אל ההיכל ,ונכנס אל
תוך ההיכל עצמו ,ופותח מבפנים את דלתות ההיכלעב.
וזה יבואר במשנהעג :בבוקר כשהולך לפתוח את שערי ההיכל,
נָ ַטל ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ּ ֵת ַח לקח את המפתח ו ָּפ ַתח ֶאת הַ ּ ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁש הצפוני,
נִ ְכנַ ס דרך הפשפש לַ ָּתא הצפוני הראשון ,ו ִּמן ַה ָּתא יש פתח
דול
ש ַער ַה ָּג ֹ
יע לַ ּׁ ַ
שהוּא ַמ ִ ּג ַ
יכלַ ,עד ׁ ֶ
להיכל ,ונכנס בו ֶאל ַההֵ ָ
מבפניםעד.
שערי ההיכל נעולים מבפנים על ידי בריחים ומנעולים,
דול מבפנים ,הֶ עֱ ִביר ֶאת ַה ּנֶגֶ ר ,מעביר את
ש ַער ַה ָּג ֹ
יע לַ ּׁ ַ
וכש ִה ִ ּג ַ
חו ,ופותח את
חות ,ואת המנעולים ,ו ְּפ ָת ֹ
הבריחְ ,ו ֶאת ַה ּפ ֹו ְת ֹ
שער ההיכל הגדול מבפניםעה.
]מב[

כזהעו:
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עב .רע"ב .תפארת ישראל.
עג .תמיד ג' ז'.
עד .רע"ב .תפארת ישראל.
במשנה לעיל )תמיד ג ו( כתוב שיש שני מפתחות.
לשיטת התפארת ישראל הפשפש הצפוני נעול רק על ידי מנעול פנימי אחד ]הנקרא במשנה 'יורד
לאמת השחי'[ ,והמנעול השני שהוא מנעול רגיל ]הנקרא 'פותח כיון'[ נמצא בדלת שבין התא
להיכל )תפארת ישראל( .ובזה יתורץ לשון המשנה שכתוב 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד.
שאכן לפשפש זה יש רק מנעול ומפתח אחד ,והמפתח השני מיועדת לדלת הבאה ולא לכאן.
אמנם לשיטת הרמב"ם והרע"ב ששני המנעולים ושני המפתחות עבורם הם בפשפש עצמו,
יוקשה מלשון המשנה 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד .ולכאורה אפשר לתרץ שבלשון
'מפתח' נכללים שני המפתחות ,וזה כעין שיגרא דלישנא.
עה .רע"ב .תפארת ישראל .המנעולים של דלתות ההיכל ,הם מנעולים בלי מפתח )רא"ש(.
עו .הציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו ]את הציור לפי שיטת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר
ההיכל'[.
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 Qפתיחת שערי ההיכל R

ּנֶגֶ ר :בריח שעושים מאחורי הדלת ,ומבריח מקצה אחד לקצה
השניעז.
חות :מנעוליםעח בלי מפתחעט.
ּפ ֹו ְת ֹ
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עז .שיטה לרבינו שמואל ב"ר יצחק .פירוש ראשון ברע"ב .התפארת ישראל תרגם :ריעגעל.
עח .עפ"י רא"ש .עפ"י רע"ב .תפארת ישראל .התפארת ישראל תרגם :שלאסס.
עט .עפ"י רא"ש.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מא פסוק כה

החיים
היכל

תלג

הציורים על הדלתות
תות הַ הֵ יכָ ל ְּכר ּו ִבים ְו ִתמ ִֹרים,
)כה( וַ ֲע ׂש ּויָ ה אֲ לֵיהֶ ן ֶאל ַ ּדלְ ֹ
פ
ירותְ ,ו ָעב ֵעץ ֶאל ּ ְפנֵי הָ א ּולָם מֵ הַ ח ּוץ:
שר ֲע ׂש ּויִ ם לַקִּ ֹ
ּ ַכאֲ ׁ ֶ
כעת יבאר ,שעל דלתות ההיכל חקוקים כרובים ודקלים:

שעשוי ֶאל דַּ לְ תוֹ ת ַה ֵהיכָ ל,

יהן ,ועשוי עליהם ,ומפרש:
וַ ֲעשׂ ּויָ ה ֲאלֵ ֶ
על דלתות ההיכלְּ ,כר ּובִ ים וְ ִתמ ִֹרים .על דלתות ההיכל מצויירים
כרובים ודקליםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֲעשׂ ּויִ ם לַ ִּקירוֹ ת .כמו שמצויירים על
הקירותפא.

כלונסאות של ארז
כעת יבאר את ה'כלונסאות של ארז'פב:
של ֶא ֶרז ,קורות עגולים ועבים מעץ
סות ׁ ֶ
לונָ ֹ
כתוב במשנהפג :ו ְּכ ֹ
של אוּלָ ם ,היו
לו ׁ ֶ
יכל לְ ָכ ְת ֹ
של הֵ ָ
לו ׁ ֶ
ארזפדָ ,הי ּו ְקבו ִּעין ִמ ּ ָכ ְת ֹ
קבועין בתוך האולם מכותל ההיכל אל כותל האולם ,באמצע
ש ּלֹא יִ ְב ַעט ,כדי שלא יטו הכתלים ליפול מחמת
גבהופהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
גבהםפו.
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פ .רש"י :ועב עץ אל פני האולם .כלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם כדי
שלא יבעט ,כך שנינו במסכת מידות )ג ח( .וזהו ועב עץ יוצא מכותל הבית ובא אל פני האולם מהחוץ:
פא .מצודת דוד .וכן במלבי"ם.
פב .רש"י.
פג .מדות ג' ח'.
פד .תפארת ישראל .כתב בתבנית היכל )הביאו העזרת כהנים( שהכלונסאות מצופים בזהב טהור.
פה .משמע ברר"ש שהכלונסאות הם בערך באמצע גובה האולם.
פו .רא"ש .רע"ב .תפארת ישראל.
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כלונסאות של ארז

כי האולם גבוה מאוד ,וכדי שלא יטו הכתלים ליפול ,צריכים
כלונסאות עבות כדי לתמכםפז.
ובזה נבוא לביאור הפסוק:

ֶאל ּ ְפנֵ י ָהא ּולָ ם ֵמ ַהח ּוץ,

וְ ָעב ֵעץ ,עץ עבה יוצא מכותל ההיכל,
ונמשך ובא אל פני כותל האולם מבחוץ ,כלפי העזרהפח.

וזה לחיזוק הכתלים ,כדי שלא יטו ליפול מחמת הגובהפט.

וְ ָעב ֵעץ:

כמו :ועץ עבצ.
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פז .רא"ש .תפארת ישראל .וז"ל הרא"ש :כדי שלא יבעט .כלומר שלא יטה הכותל ,כי האולם
היה גבוה ואין בו עליה שיהיו התקראות מחזיקות הכתלים ,ולכך הוצרכו לקבוע כלונסאות של
ארז מכותל לכותל ,להחזיק הכתלים .ע"כ.
וז"ל התפארת ישראל :כדי שלא יטו הכותלים לפול מחמת גבהן ,מדהיה גובה חלל האולם
הרבה יותר מגובה חלל ההיכל ,והיינו משום דחללו היה מגיע בגובה גם נגד חלל העלייה של
היכל ,ולא היה מעזיבה מפסקת בכל גובה חלל הזה ,להכי היה צריך שיהיה כלונסאות לתמוך
גבהן מאה אמה .ע"כ.
וז"ל הרמב"ם :כדי שלא יבעט ,כדי שלא ידחה אמצע הכותל מרוב גבהו ,לפיכך עשו סמוכות
מתוחות מכותל האולם לכותל ההיכל כדי שיתמוך כל אחד מהן בשני .ע"כ.
פח .רש"י .מצודת דוד.
פט .עפ"י רש"י .מצודת דוד.
צ .מצודת ציון .אבל המלבי"ם מפרש את מה שנאמר 'וְ עָ ב עֵ ץ ֶאל ּ ְפנֵי הָ אוּלָ ם מֵ הַ חוּץ' ,על
של
האמלתראות ,שהם בולטים על פתח האולם מבחוץ .ככתוב במשנה )מדות ג ז( וז"לִ ּ :פ ְתחוֹ ׁ ֶ
ַביו ,על
של ִמילָ ת הָ י ּו עַ ל ּג ּ ָ
ש ִרים ַא ּ ָמה .וְ חָ מֵ ׁש מַ לְ ְּת ָראוֹ ת ׁ ֶ
אוּלָ םָ ּ ,ג ְבהוֹ ַא ְר ּ ָבעִ ים ַא ּ ָמה ,וְ ָר ְח ּבוֹ עֶ ְ ׂ
גבי השער יש חמש קורות מעץ מגולפים בציורים נאים.
ִמילָ ת :הקורות עשויים מעץ מילת ,שהוא עץ שגדלים בו עפצים )רע"ב( ,והוא ממיני הארז )רא"ש(.
וכן צורות הציורים האלה נקראים 'מילת' )עפ"י רמב"ם ותפארת ישראל ועי"ש( .הרר"ש ביאר )מדות
ג ז( 'מילת' ציורים כציורי המעיל )ראה דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד ח( .לפי"ז נמצא שעל
האמלתראות מצויירים פעמון ורימון פעמון ורימון ,כמו שיש במעיל.
ה'אמלתראות' מושכבים על גבי המשקוף של הפתח לרחבו )רע"ב(.
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה עוֹ ֶדפֶ ת עַ ל הַ ּ ֶפ ַתח ַא ּ ָמה ִמזֶּה וְ ַא ּ ָמה ִמזֶּה ,ה'אמלתרא' התחתונה ,יותר רחבה מהפתח
ש ְּלמַ עְ לָ ה ִמ ּ ֶמ ּנָה עוֹ ֶדפֶ ת עָ לֶ יהָ ַא ּ ָמה ִמזֶּה
אמה אחת מכל צד .נמצא רחבה עשרים ושתים אמהֶ ׁ .
וְ ַא ּ ָמה ִמזֶּה ,ה'אמלתרא' שמעליה ,רחבה יותר באמה נוספת מכל צד .נמצא רחבה עשרים
וארבע אמה .וכן כל אמלתרא מתרחבת באמה נוספת מכל צד .האמלתרא השלישית רחבה
לשים ַא ּ ָמה,
עשרים ושש אמה .האמלתרא הרביעית עשרים ושמונה אמה .נִ ְמצֵ את הָ עֶ לְ יוֹ נָה ְׁש ִׁ
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חלונות האולם וציורי דקלים
פות הָ א ּולָם,
מות ְו ִתמ ִֹרים ִמ ּפ ֹו ּו ִמ ּפ ֹוֶ ,אל ִּכ ְת ֹ
)כו( ְוחַ לּ ֹונִ ים אֲ טֻ ֹ
צא
עות הַ ּ ַביִ ת ְוהָ ֻע ִּבים:
ְוצַ לְ ֹ
וְ ַחלּ וֹ נִ ים ֲא ֻטמוֹ ת ,באולם יש חלונות 'שקופים
ִמ ּפוֹ ּו ִמ ּפוֹ  ,בשני הצדדים של כל חלון יש צורות דקלים
מצוייריםצג.

אטומים'צב ,וְ ִתמ ִֹרים
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נמצאת האמלתרא החמישית העליונה ,רחבה שלשים אמה )רע"ב ,תפארת ישראל( ]ברמב"ם וז"ל:
ואף על פי שכל אחת עודפת באורך כמו שנצייר עתה ,הרי גם היתה כל אחת בולטת על השניה ולא היו
כולם בשטח אחד ,כדי שיהיו על פתח האולם כעין כיפה בולטת כפי שאנו רואין בבנינים הגדולים[.

של אֲ בָ נִ ים הָ יָה ּ ֵבין ּ ָכל ַאחַ ת וְ ֶאחָ ת ,ושורה של אבנים מרובעות יש בין כל אמלתרא
וְ נִ ְד ּ ָב ְך ׁ ֶ
לאמלתרא שעליה )תפארת ישראל(.
נִ ְד ּ ָב ְך :פירושו שורה .כמו )עזרא ו ד( נִ ְד ּ ָב ִכין דִּ י ֶאבֶ ן ְּגלָ ל )רע"ב( .והתרגום ,שורות של אבני שיש
)מצודת דוד עזרא ו ד(.
כזה:
wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN
wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN
wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN
wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN wN
wN wN wN wN wN wN wN wN wN

צא .רש"י :אל כתפות האולם .לשתי עברי הפתח :וצלעות הבית והעבים .והראני צלעות ואת
העובים .ואמרו רבותינו )בבא קמא סז (.צלעות הבית אילו המלטסין ,והעובים אילו המרישות .ומה הן
המרישות ,קורות .ומה הן המלטסין ,ארזים שנותנין בראש הכתלים ,להניח עליהן ראשי הקורות:
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ֶאל ִּכ ְתפוֹ ת ָהא ּולָ ם,
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גג הבית

החלונות האלו הם בשני צדדי פתח האולם,

במזרחצד.

גג הבית
כעת יבואר גג הבית:
וְ צַ לְ עוֹ ת ַה ַּביִ ת וְ ָה ֻע ִּבים .המלאך הראה ליחזקאל את 'צלעות הבית'
ואת ה'עובים'צה.
צַ לְ עוֹ ת ַה ַּביִ ת :עצי ארז שמושכבים על ראש הכתלים ,כדי להניח
עליהם את ראשי הקורות של הגגצו.

וְ ָה ֻע ִּבים:

קורות עבים של התקרהצז.
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צב .רש"י לעיל .אברבנאל בפירוש הראשון .כאן כתוב שיש חלונות גם באולם ,ולעיל )פסוקים
טו-טז( כבר כתוב שיש חלונות גם בהיכל ובקודש הקדשים.

צג .אברבנאל .מלבי"ם.
צד .רש"י .מלבי"ם.
צה .רש"י.
צו .רש"י .מצודת דוד .וראה בבא קמא ס"ז .במצודת ציון וז"ל :וצלעות .הם הקירות השוכבים על
ראשי הכתלים ועליהם מניחין ראשי קורות התקרה ,והוא מלשון צלע וצד ,כי המה בצדדי
הבית.
צז .רש"י .מצודת דוד .וראה בבא קמא ס"ז .במצודת ציון וז"ל :והעובים .הם קורות התקרה,
שהמה עבים קצת.
וז"ל רש"י :ואמרו רבותינו צלעות הבית אלו המלטוסין ,והעבים אילו המרישות .ומה הן
המרישות ,קורות .ומה הן המלטוסין ,ארזים שנותנין בראש הכתלים ,להניח עליהן ראשי
הקורות.
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עובים
]מרישות[
קורות התקרה

צלעות הבית
]מלטסין[
ארזים בראש
הכתלים
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גג הבית

יתכן שגם בבית המקדש השלישי ,יהיה הגג באופן הזהצחַ :א ּ ָמה
ִּכ ּיוּר ,השכבה התחתונה של התקרה זה קורות בעובי אמה,
מצוייר בציורים וכיורים נאיםצט] .מג[ ְו ַא ּ ָמ ַתיִ ם ּ ֵבית דִּ לְ ָפה ,בין
שכבה זו של התקרה עד השכבה שמעליה ,יש רווח של שתי
אמות ונקרא 'בית דילפא' ,כדי שאם ידלוף מים דרך הגג
העליון ,יתקבצו המים ברווח הזה ולא יכנסו פנימהקְ .ו ַא ּ ָמה
ִּת ְק ָרה ,מעל הרווח יש תקרה עשוי מקורות עץ בעובי אמהקא.
ְו ַא ּ ָמה ַמעֲ זִ יבָ ה ,ומעל זה שכבה של סיד ואבנים בעובי אמהקב.
לש ַא ּמ ֹות ַמעֲ ֶקה ,בשפת הגג
ש ׁ
מעקה בגג הבית למעלהקגְ :ו ׁ ָ
מלמעלה יש מעקה בגובה שלש אמות.
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צח .מדות ד' ו'.
צט .רע"ב .ועוד מפרשים .ה'כיור' מצופה בזהב )רע"ב( .וכדתנן 'כל הבית טוח בזהב' )לעיל ד א(.
עיין ברא"ש שביאר כאן איך בנו את הגג באופן שיהיה 'לבלתי אחוז בקירות הבית' .ובפשטות
אפשר לומר שבנו את הכותל עד גובה ארבעים אמה ,ואח"כ הניחו את הגג ,ואח"כ המשיכו
בבניה.
יש כמה שיטות בפירוש משנה זו .לפי ביאור התפארת ישראל ,עולה שה'כיור' שכתוב במשנה,
זה ה'צלעות הבית' שכתוב בפסוק .וה'בית דילפא' שכתוב במשנה ,זה ה'עובים' שכתוב בפסוק.
ומעליהם יש עוד אמה תקרה ואמה מעזיבה.
והרי לשון התפארת ישראל :אמה כיור .ר"ל פטורי ציצים של גיפס מוזהבים היו כמו שפה גבוה
אמה ממעל להמ' אמה הנ"ל סביב ,נראה מבחוץ ומבפנים .ואמתים בית דלפה .ר"ל קורות
רחבות ,עבות בגובה ב' אמות ,שהיה שוכבות על אורך הכותלים סביב שנקראו מויער לאטטען,
ונקראו בית דלפא ,נוטריקון בית די לייף ,על שם שאלו הקורות שהן כמלבן מרובע מחברים
יחד ומחזקים כל בניין הכותלים שתחתיהן .ואמה תקרה .הנסרים המונחים על המויער לאטטען
הנ"ל ,היה עוביין אמה .ואמה מעזיבה .הטיט והסיד שמשימין על התקרה ,ועליהן הניחו האבנים
המרובעות לרצפה של עלייה .ע"כ.
ק .רמב"ם .כתב הר"מ קזיס וז"ל :אין להקשות למה עשו בית דילפא למטה ,הרי אין צורך לה
אלא סמוך לגג ,שכיון שכל בנין ההיכל הוא כפול עשו גם להיכל בית דילפא כמו לעליה.
קא .רמב"ם .ועוד מפרשים.
קב .רמב"ם .ועוד מפרשים.
קג .מסתבר שגם בבית המקדש השלישי יהיה מעקה ,מפני כמה טעמים.
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עו ֵרבקד .טס מברזל ,חד כמו חרב ,בגובה אמה,
]מד[ ְו ַא ּ ָמה ּ ָכלֶ ה ֹ
מונח על המעקה ,כדי להרחיק את העורבים וכן את שאר
העופות שלא ישבו שם .ולכן נקרא 'כלה עורב' כי מכלה משם
את העורביםקה.
]מה[ בנוסף לזהקו ,גג הבית למעלה מתרומם בצורה משופעת
לגובה שלש אמות ,כמו גובה המעקהקז ,ונשאר למעלה ישר
ברוחב של אמה אחתקח .ומביאים טבלאות של ברזל באורך
ורוחב אמה על אמה ,ובהם קבועים מסמרות חדים מברזל
בגובה אמה ,ומכסים בהם את כלקט הגגקי .כדי לגרשקיא את
העורבים ושאר העופות שלא ישבו שם.
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קד .בבית המקדש השני היה כליא עורב כמבואר במשנה )מדות ד ו( .כתב הערוך שבבית
המקדש הראשון ששכינה שרויה בו לא היו צריכין כליא עורב ,כי לא היו עופות פורחים עליו.
והקשו התוס' )מנחות קז (.שבגמרא )מועד קטן ט (.משמע שהיה כליא עורב בבית המקדש
הראשון .ומתרץ תוס' שבתחילה עשה שלמה כליא עורב ,כי לא ידע ,ואח"כ כשראה גודל
קדושתו הסיר את הכליא עורב .ועפי"ז נראה שלא יהיה כליא עורב בבית המקדש השלישי.
קה .רמב"ם .רע"ב .יתכן שלשיטת רש"י יש גם על המעקה את הטבלאות עם המסמרים ,שיבואר
להלן.
קו .הרר"ש.
קז .הרר"ש.
קח .רש"י מועד קטן ט.
קט .רא"ש.
קי .רש"י ערכין ו .רש"י שבת צ.
בענין נגיעת ברזל :הנה הברזל פוסל בנגיעה במזבח .וכתב התפארת ישראל )מידות ג ד( שגם
לשיטת הרמב"ם )הלכות בית הבחירה א יד-טז( נגיעת ברזל באבני ההיכל והעזרות פוסל .וההבדל
בין המזבח להיכל ועזרות הוא ,שבהיכל ועזרות רק אחר שנבנה האבן אם נגע בו ברזל נפסל.
אבל במזבח אם נגע באבן ברזל אפילו לפני שנבנה ,גם כן פוסל את האבן ואסור לבנות בו.
אך הכסף משנה )הלכות בית הבחירה א יד-טז( כתב שלשיטת הרמב"ם בהיכל ועזרות לא פוסל
נגיעת ברזל לבד גם לאחר שנבנה ,אלא פוסל רק נגיעה של מלאכה בענין שנשמע מזה קול.
וההבדל בין ההיכל ועזרות למזבח הוא ,שבמזבח פוסל גם נגיעה לבד בלי מלאכה.
וכתב העזרת כהנים שלשיטת הראב"ד פוסל נגיעה אף בהיכל ועזרות.
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 Qשכבות גג הביתקיב R
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ועל פי זה הקשו התפארת ישראל והעזרת כהנים ,איך עשו את הכליא עורב שעשוי מברזל ,והרי
הברזל פוסל בנגיעה גם בהיכל ]לפי התפארת ישראל הקושיא גם לפי שיטת הרמב"ם[ .ועי"ש מה
שתירץ התפארת ישראל.
נראה שאפשר לתרץ שהוצרכו לעשות הפסק באיזה דבר ]כגון לוחות עץ או טס של נחושת וכדומה[
בין הגג לטבלאות של הכליא עורב.
קיא .רש"י מועד קטן ט.
קיב .בציור זה לא מפורט העליה ולא גובה הבית ולא האוטם וכו' .והיעבת"א.
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הלשכות
פון ,וַ יְ ִב ֵאנִ י
יצונָ ה ,הַ ֶ ּד ֶר ְך ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּצ ֹ
)א( וַ י ֹּו ִצ ֵאנִ י ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִח ֹ
א
פון:
שר נֶגֶ ד הַ ִּבנְ יָ ן ֶאל הַ ָּצ ֹ
שר נֶגֶ ד הַ ִ ּגזְ ָרה וַ אֲ ׁ ֶ
ֶאל הַ ִּל ְׁש ּ ָכה אֲ ׁ ֶ
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א .רש"י :ויוציאני .מן החצר הפנימית ,אל החיצונה ,בשער הצפון שהוזכר למעלה )מ כג( 'ושער לחצר
הפנימי נגד השער לצפון' .והוא היה נתון באמצע אורך עזרת ישראל שהוא מאה אמה :ויביאני אל
הלשכה אשר נגד וגו' .הן הלשכות העומדות בצפון הבית ,המובדלות עשרים אמה מן התאים ,כמו
שאמור למעלה )מא י( 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית'] :פירוש רש"י הישן :ואין אדם יכול
ליכנס לאותן לשכות ולא לאויר רחב עשרים שביניהם ובין התאים ,אלא דרך החצר הפנימית ]צ"ל :החיצונה )צורת
הבית([ ,כמו שאמור למטה בעניין ,שהרי אמר שהחצר הפנימי מאה על מאה מרובע לפני הבית למזרח ,ואמר על
רחב הבית 'לקדים מאה אמה' )מא יד( ,נמצא רחב הבית סותם את רחב החצר ,ואינו יכול ליכנס לפנים מצידי
החילפות לא לצפון ולא לדרום ,לכך הוצרך לבא לאותן הלשכות דרך החצר החיצונה הצפונית :אח"כ רש"י עצמו
הגיה )ומחק( קטע זה[ :אשר נגד הגזרה .אותן הלשכות היו כנגד כל מאה אמה של אורך הבית מן
המזרח למערב ,כמו שאמור בעניין בלשכות הללו )פסוק ח( 'והנה על פני ההיכל מאה אמה':

בתשובות רש"י ,במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצויירא ,ענה לו רש"י וז"ל :וששאל,
למה כתבתי שאין אדם יכול ליכנס אלא דרך החיצונה .לא ידעתי מה שואל ,שהרי פירשתי לו שהאולם
ובית החליפות עומדים עליו ט"ו אמות לצפון וט"ו אמות לדרום ,סתמו את כל רוחב החצר הפנימי מן
הצפון לדרום ,מכותל לכותל ,ואין אדם יכול לילך מן המזרח למערב משהוא מגיע לבית החליפות .ומכל
מקום ,אני טעיתי באותו פירוש ,כי דרך מבוא עשו לו אמה רחב בין זוית החליפות לכותל צפוני של עזרה
ששיפעו בעובי כותל הצפוני כלפי ראשו המגיע לבית החליפות וקיצרו את רחב עובי אמה ,ובו נכנסין
לתוך אויר שבין הלשכות החיצונות לתאים הצפונים המחוברים להיכל .וכן פירשתי בסוף העינין ,וסתרו
דברי זה את זה ,ועתה עסקתי בה עם אחינו שמעיה והגהתיה .ויכול היה להכניסו דרך הפנימית דרך
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מקום הלשכות

כעת נלמד את ה'לשכות':
יש בנין גדול שבו הרבה לשכות ,כל הבנין יחד נקרא בשם
'לשכה' .ונקרא גם בשם 'לשכות' ,כי יש בבנין הרבה לשכות.
הבנין הזה הוא באורך מאה אמה ,וברוחב חמישים אמה.
יש בבנין זה שלש קומות.
בצדדי הבנין הזה יש עמודים מיוחדים הנקראים 'אתיק' ,ובלשון
רבים 'אתיקים' .כדי לחזק את הבנין .ואינם כמו עמודים
פשוטים שיש בחצרות ,אלא הם עמודים מיוחדים ,שמשופעים
ומתקצרים מלמעלהב.
בנין הלשכות קדוש בקדושת העזרה הפנימית ,ושם אוכלים
הכהנים את הקרבנות קדשי קדשים.

מקום הלשכות
מקום הלשכות :בנין הלשכות נמצא בחצר החיצונה ,כנגד בנין
ההיכל .בצד צפון .ומרוחק מההיכל עשרים אמה.
בצד השני ,בין בנין הלשכות אל כותל החצר החיצונה ,יש רווח
חמישים אמה.
בצד דרום יש גם כן בנין לשכות ,כמו בצפון.
נמצא שיש בשני צדדי ההיכל ,בנייני לשכות .ויש עשרים אמה
רווח בין ההיכל לבין כל אחד מבנייני הלשכות.
W

מהרה יבנה

X

אותו מבוא הקטן ,וליכנס מן האויר שבין התאים והלשכות אל אחת מן הלשכות .אף ]נדצ"ל :אך[ שביקש
להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר החיצונה ,ואת אורך האמה ]נדצ"ל :המאה[ ורוחב
החמשים שלפניהם .אבל הגהתי:
ב .פירוש בשם 'אשל גדול' שהודפס בתוך דברי רש"י .מצודת דוד.
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הלשכות התחתונות
לשכות נוספות :כמו שיש לשכות כנגד ההיכל ,יש גם בנייני
לשכות בצד מזרח של החצר החיצונה ,והם באותה מידה של
הלשכות שכנגד ההיכל.
מכיוון שההר משפע ועולה ,עד שבמערב הוא המקום הכי גבוה
שבהר ,לכן הלשכות שבצד מערב נקראים 'הלשכות העליונות',
והלשכות שבמזרח נקראים 'הלשכות התחתונות'.

תמד

בית הבאר
המקדש

הלשכות התחתונות

 Qמקום הלשכות R

החיים
השלישי
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 Qמקום הלשכות R

החיים
היכל
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תמו

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

ביאור הפסוק

ביאור הפסוק
בזה נבוא לביאור הפסוק:
בפסוקים הקודמים ראה יחזקאל הנביא את ההיכל ואת האולם,
וכעת המלאך מוציא את יחזקאל לחוץ ,אל החצר החיצונה ,כדי
להראות לו את בנין ה'לשכה'.

וַ יּוֹ צִ ֵאנִ י,
ַה ִחיצוֹ נָ ה.
ַהדֶּ ֶר ְך דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּצפוֹ ן ,הדרך שהמלאך הוליכו ,הוא דרך צד צפוןג.
המלאך הוציא את יחזקאל מהחצר הפנימי

ֶאל ֶה ָחצֵ ר

והוציא אותו מהחצר הפנימי שזה העזרה ,אל החצר החיצונה
שזה עזרת נשים ,דרך שער העזרה שבצד צפוןד.
ונתבאר כבר לעיל ,שעזרת נשים מקיף את העזרה וההיכל מכל
ארבעת הצדדים.
וַ יְ בִ ֵאנִ י ֶאל ַה ִּל ׁ ְש ָּכה ,המלאך הביא את יחזקאל אל ה'לשכה' ,שהוא
הבנין שיש בו הרבה לשכות.

מקום ומידת הלשכות
ֲא ׁ ֶשר נֶ גֶ ד ַה ִ ּגז ְָרה וַ ֲא ׁ ֶשר נֶ גֶ ד ַה ִּבנְ יָ ן,

מקום ה'לשכה' הוא מול ההיכל

והתאים.
אורך בנין הלשכה הוא מאה אמה .והוא כנגד כל בנין ההיכל
וקודש הקדשים והתאים שארכו מאה אמה ,ממזרח למערבה.
W
ג .מצודת דוד.
ד .רש"י.
ה .רש"י.

מהרה יבנה

X
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הלשכה נמצאת בצד צפון.

גם בדרום יש בנין לשכות כזה ,אך בתחילה מבאר הכתוב את
הלשכה שבצפון ,ואחר כך יגיע לדרום.

ַה ִ ּגז ְָרה:
ַה ִּבנְ יָ ן :התאים נקראים כךז.
ההיכל נקרא כךו.
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ו .רש"י )לעיל מא יב( .מצודת ציון .ונכלל בזה ההיכל וקודש הקדשים ]והעליה שעליהם[ והאולם.
ז .רש"י )לעיל מא יב( .מצודת ציון .יחד עם התאים ,נכלל גם המסיבה ובית הורדת המים
וכתליהם.

תמח
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המקדש

מקום ומידת הלשכות

החיים
השלישי

 Qהדרך שהמלאך הוליך את יחזקאל  -אל הלשכות R
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הרווח מול הלשכות

הרווח מול הלשכות
פוןְ ,והָ רֹחַ ב ח ֲִמ ּ ִׁשים
)ב( ֶאל ּ ְפנֵי א ֶֹר ְך ַא ּמ ֹות הַ ּ ֵמ ָאה ּ ֶפ ַתח הַ ָּצ ֹ
ח
ַא ּמ ֹות:
בצד החיצוני ,בין בנין הלשכות אל כותל החצר החיצונה ,יש
רווח ברוחב חמישים אמה ,מצפון לדרום.
וממזרח למערב ,הרווח הזה שבחצר החיצונה ,הוא באורך מאה
אמה ,כנגד אורך הלשכהט.
אמנם ודאי שהרווח ממזרח למערב ,הוא הרבה יותר ממאה
אמה ,בין במזרח ובין במערב .ומה שכתוב שהרווח הוא מאה
אמה ,זה רק הרווח שכנגד הלשכה .אמנם לפני ואחרי הלשכה
יש עוד רווח יותר ממאה אמה.
עוד יבואר בפסוק זה ,שאחד מפתחי הלשכה הוא בצד צפון.
פונה לכיוון הרווח שבין הלשכה וכותל החצר החיצונה.
ובזה נבוא לביאור הפסוק:
המלאך הביא את יחזקאלי אל פתח הלשכה בצד צפון ,שפונה
מול כותל החצר החיצונהֶ .אל ּ ְפנֵ י א ֶֹר ְך ַא ּמוֹ ת ַה ּ ֵמ ָאה ,הרווח הזה
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מהרה יבנה
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ח .רש"י :אל פני אורך אמות המאה פתח הצפון .אל פתח הלשכה שהיה פונה לצפון לחצר החיצונה,
ורואה כנגדו חמישים אמה רוחב עד כותל צפוני של חצר החיצונה ,ואורך מאה אמה .שהרי הלשכות
מחזיקות מן המזרח למערב מאה אמה ,ורחבן מן הצפון לדרום חמשים אמה כמו שאמור למטה בעיניין,
וחלל החצר החיצונה מאה אמה ,כמו שאמור למעלה )מ כג( 'וימד משער אל שער מאה אמה' ,נמצא לפני
הלשכות חלל אויר אורך מאה אמה ורחב חמשים אמה:
ט .רש"י .מצודת דוד.
י .מצודת דוד.
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הוא באורך מאה אמה ,כנגד הלשכה ,כי גם הלשכה באורך
מאה אמהיא.
ּ ֶפ ַתח ַה ָ ּצפוֹ ן ,הביאו אל הפתח הצפוני ,שפונה אל הרווח הזהיב.
בצד צפון הוא הפתח העיקרייג.
וְ ָהר ַֹחב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּמוֹ ת ,והרוחב של הרווח הזה הוא חמישים אמה,
בין הלשכה וכותל החצר החיצונהיד.

W
יא .רש"י .מצודת דוד.
יב .רש"י .מצודת דוד.
יג .עפ"י מלבי"ם.
יד .רש"י .מצודת דוד.

מהרה יבנה
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 Qהרווח שבעזרת נשים כנגד הלשכות R

עזרת נשים  -החצר החיצונה

העזרה  -החצר הפנימית
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חלל עזרת נשים
לעיל כתוב בפסוקטו' :וַ ּי ָָמד ִמ ּ ַׁש ַער אֶ ל ַׁש ַער מֵ אָ ה אַ ָּמה' .מדד
משער עזרת נשים עד שער עזרת ישראל ,הרוחב הוא מאה
אמה .דהיינו שרוחב חלל עזרת נשים משער לשער ,הוא מאה
אמהטז.
רוחב הלשכות מצפון לדרום הוא חמישים אמה .והרווח
שבעזרת נשים ,בין הלשכות עד כותל עזרת נשים ,הוא
חמישים אמהיז.

W
טו .יחזקאל מ' כ"ג.
טז .רש"י .מצודת דוד.
יז .רש"י .מצודת דוד.

מהרה יבנה
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חלל עזרת נשים

החיים
השלישי

 Qרוחב חלל עזרת נשים R

העזרה  -החצר הפנימית
עזרת נשים  -החצר החיצונה
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סימנים היכן מקום הלשכות
שר
ימיְ ,ונֶגֶ ד ִר ְצפָ ה אֲ ׁ ֶ
שר לֶחָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)ג( נֶגֶ ד הָ ֶע ְ ׂש ִרים אֲ ׁ ֶ
יח
יצונָ הַ ,א ִּתיק ֶאל ּ ְפנֵי ַא ִּתיק ּ ַב ּ ְׁשלִ ִׁשים:
לֶחָ צֵ ר הַ ִח ֹ
וממשיך הפסוק ,ואומר סימנים היכן מקום הלשכותיט:
ימי ,הצד הפנימי של הלשכה ,פונה
נֶ גֶ ד ָה ֶעשְׂ ִרים ֲא ׁ ֶשר לֶ ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִ
לכיוון רווח העשרים אמה שיש בין הלשכה וההיכלכ.
וְ נֶ גֶ ד ִרצְ ָפה ֲא ׁ ֶשר לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה ,והצד החיצוני של הלשכה פונה
לכיוון ה'רצפה' שיש בחצר החיצונהכא.
כמו שכתוב לעילכבְ :ו ִר ְצ ָפה ָעשׂ וּי לֶ ָחצֵ ר ,בחצר יש גזוזטרא
גבוהה סביב סביב ,דהיינו מרפסת בולטת בגובה החומהכג.

W
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יח .רש"י :נגד העשרים אשר לחצר הפנימי .כל זה סימן מקום הלשכות אצל העשרים רוחב אויר אשר
לחצר הפנימי סביב סביב לבית ,כמו שאמור למעלה )מא י( 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה' :ונגד רצפה
אשר לחצר החיצונה .שאמרנו למעלה שעלייה היתה החצר מוקפת סביב לה :אתיק אל פני אתיק.
'מתַ לְ ִתין' ,משמע שהיו אותן הלשכות משולשות שלש זו למעלה
לא ידעתי מהו :בשלישים .תירגם יונתן ְ
מזו ,וגם המקראות מוכיחין כן ,שהוא אומר )פסוק ה( 'והלשכות העליונות קצורות מהתחתונות
ומהתיכונות' .ואני לא יכולתי להבין בשלש המקראות הללו כלל ,מהו 'כי יוכלו אתיקים' ,מה הן אותן
'אתיקים' ,והיאך אוכלות מן העליונות ואינן אוכלות מן התחתונות ומן התיכונות .וטעם שהוא נותן לדבר
)פסוק ו( 'כי משולשות הנה ואין להם עמודים' ,לא ידעתי להבין בו' .על כן נאצל' ,תירגם יונתן 'דחיקן'.
ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר בכל הביניין הזה ,אלא כמה שהראוני מן השמים:
יט .רש"י .מצודת דוד.
כ .רש"י .מצודת דוד.
כא .רש"י .מצודת דוד.
כב .יחזקאל מ' י"ז.
כג .רש"י.

תנו

בית הבאר
המקדש

סימנים היכן מקום הלשכות

החיים
השלישי

מרוצפת באבניםכדָ .ס ִביב ָס ִביב ,גזוזטרא זו ,היא סביב כל
עזרת נשים מבפנים ,משלשה צדדים ,מזרח דרום וצפוןכה.
בבית המקדש השני עשו בדומה לרצפה הכתובה כאןכו ,ככתוב
אש ֹונָ ה ,עזרת נשים היתה חומתה
במשנהכז :וַ חֲ לָ ָקה ָהיְ ָתה ּ ָב ִר ׁ
חלקה בבית המקדש הראשוןכח ,דהיינו שלא היה שום דבר
צו ְצ ָרה ,ובבית המקדש
ּה ְכ ֹ
באמצע גובה החומהכטְ ,ו ִה ִ ּקיפו ָ
השניל עשו גזוזטרא ,דהיינו תקרה בולטת באמצע גובה
אות ִמלְ ַמ ְעלָ ןְ ,ו ָהאֲ נָ ׁ ִשים ִמ ּ ְל ַמ ּ ָטןְּ ,כ ֵדי
רו ֹ
ש ַה ָּנ ׁ ִשים ֹ
החומהלאֶ ׁ ,
ש ּלֹא יְ ה ּו ְמע ָֹר ִבין ,שבשמחת בית השואבה הנשים עומדות על
ֶׁ
הגזוזטרא ורואות בשמחה ,והאנשים נמצאים למטה ,כדי שלא
יהיו מעורביםלב.
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כד .מצודת דוד.
כה .משכני עליון לרמח"ל.
כו .צורת הבית לתוספות יום טוב.
כז .מדות ב' ה'.
כח .הגר"א במדות.
כט .תפארת ישראל.
ל .הגר"א במדות.
לא .תפארת ישראל .כתב רש"י )סוכה נא (:וז"ל :נתנו זיזין בכתלים בולטין מן הכותל סביב סביב.
וכל שנה מסדרין שם גזוזטראות לווחין שקורין בלנ"ק ,כדי שיהו נשים עומדות שם בשמחת בית
השואבה ורואות .וזהו תיקון גדול דקתני מתניתין שמתקנין בכל שנה .ע"כ.
לב .תפארת ישראל .זה לשון הרי"ד )פסקי הרי"ד סוכה נא :(:מאי תיקון גדול ,אמר רבי אלעזר
כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא ,כדי שיהו נשים רואות מלמעלה
ואנשים מלמטה .פירוש ,הכי תנן במידות ,חלקה היתה בראשנה ,עזרת נשים ,ולא היו זיזין
יוצאין מן הכותל ,ואחרי כן הקיפוה גזוזטרא ,שהוציאו בה זיזין בכותלי העזרה מבפנים סביב
סביב ,או בבנין או על ידי חורין שעשו שם בכתלים ,ושמו שם קורות ועליהם נסרים ,שיעמדו
עליהן הנשים ויראו השמחה מלמעלה ,והאנשים יעמדו למטה בעזרה .ולא יוכלו האנשים להביט
בנשים ,שהיו לה מחיצות סביב ועשויות כמין סריגי החלונות ,שהנשים בפנים רואות
מבחוץ ,ושבחוץ לא יוכלו לראות מבפנים .ע"כ.
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דברים אלו הם סימנים היכן הוא מקום הלשכות .דהיינו ,שבצד
הפנימי יש רווח עשרים אמה בין הלשכה וההיכל .ובצד
החיצוני בנין הלשכה זה כנגד ה'רצפה' ,שהוא ה'גזוזטרא',
שבחצר החיצונה.

 Qהלשכות הם כנגד רווח העשרים ,וכנגד הגזוזטרא R
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האתיקים

האתיקים
כעת יתחיל הפסוק לבאר את האופן שהלשכה בנוי:
בלשכות יש כמה פעמים 'אתיק'.
]מו[ ַא ִּתיק' :אתיק' הוא עמוד מרובע ,רחב מלמטה ,ולמעלה
מתקצר .והוא עשוי לחיזוקלג.
העמוד שנקרא 'אתיק' ,בולט מהכותל לשני הצדדים.
ַא ִּתיק ֶאל ּ ְפנֵ י ַא ִּתיק ,בלשכות יש 'אתיק' כנגד 'אתיק' .בכותל
הדרומי של בנין הלשכות יש עמוד 'אתיק' בולט ,וכנגדו בכותל
הצפוני של בנין הלשכות יש עמוד 'אתיק' בולטלד.
ַּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִשים .כך זה שלש פעמים .דהיינו שיש שלש אתיקים בכותל
הדרומי ,וכנגדו שלש אתיקים בכותל הצפונילה.
פירוש נוסף :הטעם שצריך את העמודים לחיזוק ,הוא
'ב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִשים' ,מפני שבבנין הלשכות יש שלש קומות ,על כן הם
ַּ
צריכים עמודים לחיזוקלו.
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לג .מכיוון שרש"י לא פירש את ענין ה'אתיקים' ,נפרש את זה בעז"ה לפי הפירוש בשם 'אשל
גדול' ,שהדפיסו את דבריו בתוך רש"י .ובדרכו פירשו המצודת דוד ,ועוד.
לד .מצודת דוד.
לה .משכני עליון לרמח"ל.
לו .מצודת דוד.
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 Qמקום האתיקים R

אתיק

אתיק

אתיק

אתיק

דרום

צפון

אתיק

אתיק

תס

בית הבאר
המקדש

הכניסה אל רווח העשרים
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הכניסה אל רווח העשרים
ימית,
שר ַא ּמ ֹות רֹחַ ב ֶאל הַ ּ ְפנִ ִ
כות ַמ ֲהל ְַך ֶע ׂ ֶ
ש ֹ
)ד( ְולִ ְפנֵי הַ ְּל ׁ ָ
לז
פון:
ֶ ּד ֶר ְך ַא ּ ָמה ֶאחָ תּ ,ו ִפ ְתחֵ יהֶ ם ַל ָּצ ֹ
בפסוק זה יבואר הדרך איך נכנסים אל רווח העשרים אמה,
שבין הלשכות והתאים.
לכאורה ,המקום להיכנס לשם הוא סתום ,ואי אפשר להיכנס לא
מהחצר הפנימית ולא מהחצר החיצונהלח.
W
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לז .רש"י :ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל הפנימית ,דרך אמה אחת .נראה בעיני לפי
שחלל החיצונה רחב מאה מצפון לדרום ,ומהן הלשכות רחב חמשים ,ולפניהם אויר חמשים לצד צפון ,הרי
כאן כל רוחב החצר ,נמצא כל רחב החצר סתום שאין אויר בין הלשכות לבין זויות בית החילפות כלום,
ואין מבוא ליכנס בו לאויר העשרים שבין הלשכות והתאים ,כי אויר העשרים המפסיק בין התאים
והלשכות הוא ט"ו אמות שאחורי בית החילפות ונוסף עליהם חמש אמות .ואם תאמר נמצא אויר חמש
אמות בין זוית בית החילפות לזוית הלשכות ,הרי עובי כותל המפסיק בין חצר החיצונה ובין חצר הפנימית
הבא מן המזרח למערב סותמו ,שהרי עוביו שש אמות וראשו כלה לאותו זוית לסוף מאה ארך של חצר
הפנימית אל זוית בית החילפות ,לפיכך אין מבוא לאותו אויר עשרים לא בפנימית ולא בחיצונה ,אלא אם
כן היה משפע וכונס .כשהיה מכלה סוף חומת שבין שתי החצירות ,שיפע בתוך חצר הפנימית בעובי
החומה אמה כדי כניסת אדם ,ונכנס לתוך אויר חמש אמות שבין כותל החילפות לכותל הלשכה ,והילך
באותו אויר לצד מערב עשר אמות ,ושם כלה משך בית החילפות ונכנס לתוך אויר רחב עשרים .וזה שאמר
מהלך עשר אמות רחב לבא אל הפנימית דרך אמה אחת ,שהרי נכנס בו דרך פתח אמה אחת ששיפע
וכנס בסוף החומה .ולמה קורהו 'מהלך עשר אמות רוחב' ,והלא היה לו לומר 'מהלך עשר אמות אורך',
לפי שלעיניין ביניין החילפות הוא רחב ,לפי שביניין החילפות מן הצפון לדרום ט"ו אמה ,ומן המזרח
למערב אינו אלא עשר אמות :ופתחיהם לצפון .ופתחי הלשכות הללו לצפון:
בתשובות רש"י ,במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצויירא ,ענה לו רש"י וז"ל :וששאל,
שאינו יכול להבין מהו הכותל המפסיק בין חצר הפנימי לחצר החיצונה לצפון ,והלא אינו בא מן המזרח
למערב אלא מן הצפון לדרום .בדבר זה יש להפליא על שאילתו מאוד ,וכי לא ראה לחצר הפנימי שער
לקדים ושער לצפון ושער לדרום ,והיאך יהיה לו שער לצפון אם אין לו כותל צפוני מפסיק בינו לבין חצר
החיצונה ,והיאך כותל צפוני בא אם לא ממזרח למערב ,וסופו כלה למאה אמה ,וזהו סמוך לזוית בית
החליפות ,שהרי מדד חלל החצר הפנימי מאה על מאה מרובע ,והואיל ועוביו שש ,נמצא סותם כנגד אויר
חמש אמות שבין זוית החליפות לזוית הלשכות החיצונות ,ואין דרך ליכנס בו לא מן החיצונה ולא דרך
הפנימית ,אלא דרך ששיפועו כשיעור אמה רוחב בעוביו של כותל בסופו אצל בית החליפות ,ליכנס בו
אדם:
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כי חלל החצר החיצונה הוא ברוחב מאה אמה ,מצפון לדרום.
ובתוך החלל הזה ,הלשכות ברוחב חמישים אמה ,ומחוצה להם
יש רווח חמישים אמה בצד צפון .נמצא שכל רוחב החצר
החיצונה סתום.
נמצא שאין שום רווח בין הלשכות לבין זויות בית החליפות,
ואין מקום שאפשר להיכנס דרכו אל רווח העשרים אמה שבין
הלשכות והתאים.
כי גם בצד הפנימי ,לצד התאים ,רווח העשרים שבין התאים
והלשכות ,הם חמש עשרה האמות שאחורי בית החליפות,
ונוסף עליהם עוד חמש אמה.
וכנגד חמש אמה האלו נמצא עובי כותל העזרה ,שהוא בעובי
שש אמה ,וסותם את הרווח הזה.
כי כותל העזרה מסתיים בזווית בית החליפות.
נמצא לכאורה שאין דרך ומקום להיכנס אל רווח העשרים
אמה.
לכן ,בזווית הפנימיתלט של חומת העזרה ,סמוך לבית החליפות,
עושים שם שיפוע ברוחב אמה אחת ,כדי שיוכלו לעבור דרך
מעבר זה ,ולהיכנס אל רווח העשריםמ.
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לח .אי אפשר להיכנס אל הרווח העשרים מהחצר החיצונה מצד מערב ,כי שם סתום המקום ,כי
שם הוא מקום בישול קדשי קדשים )לבושי שרד ,מצודת דוד(.
לט .בתשובות רש"י מפורש שהשיפוע הוא בצד הפנימי של כותל העזרה ,סמוך לבית
החליפות.
לעיל )פסוק א( כתובַ ' :ויּוֹ ִצ ֵאנִ י ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה ,הַ דֶּ ֶר ְך דֶּ ֶר ְך הַ ָּצפוֹ ן ,וַיְ ִב ֵאנִ י ֶאל הַ ִּל ְׁש ּ ָכה' .וצריך
להבין מדוע הוציאו המלאך אל החצר החיצונה כדי להגיע ללשכות .הנה בפירוש רש"י )שם(
כתב רש"י בתחילה ביאור אחד ,אבל אח"כ כתב רש"י בתשובות רש"י שחזר בו מזה ,וכתב
טעם אחר.
וזה לשון רש"י בתשובותיו :וששאל ,למה כתבתי שאין אדם יכול ליכנס אלא דרך החיצונה .לא
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ידעתי מה שואל ,שהרי פירשתי לו שהאולם ובית החליפות עומדים עליו ט"ו אמות לצפון וט"ו
אמות לדרום ,סתמו את כל רוחב החצר הפנימי מן הצפון לדרום ,מכותל לכותל ,ואין אדם יכול
לילך מן המזרח למערב משהוא מגיע לבית החליפות .ומכל מקום ,אני טעיתי באותו פירוש ,כי
דרך מבוא עשו לו אמה רחב בין זוית החליפות לכותל צפוני של עזרה ששיפעו בעובי כותל
הצפוני כלפי ראשו המגיע לבית החליפות וקיצרו את רחב עובי אמה ,ובו נכנסין לתוך אויר
שבין הלשכות החיצונות לתאים הצפונים המחוברים להיכל .וכן פירשתי בסוף העינין ,וסתרו
דברי זה את זה ,ועתה עסקתי בה עם אחינו שמעיה והגהתיה .ויכול היה להכניסו דרך הפנימית
דרך אותו מבוא הקטן ,וליכנס מן האויר שבין התאים והלשכות אל אחת מן הלשכות .אף
]נדצ"ל :אך[ שביקש להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר החיצונה ,ואת אורך
האמה ]נדצ"ל :המאה[ ורוחב החמשים שלפניהם .אבל הגהתי .ע"כ.
נמצא מלשון זה של רש"י ,מבואר מפורש ששיפוע האמה הוא בצד הפנימי ,והוא כדי להיכנס
מהעזרה אל רווח העשרים שבין הלשכות לתאים ]מהרווח אפשר להיכנס גם אל הלשכות[.
ואם כן חזרה הקושיא למקומה ,מדוע לא הכניסו המלאך דרך השיפוע הזה ,אלא הוציאו לחצר
החיצונה ומשם הביאו ללשכות.
על זה ענה רש"י :אך שביקש להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר החיצונה ,ואת
אורך המאה ורוחב החמשים שלפניהם .ע"כ .דהיינו שהוציאו דווקא אל החצר החיצונה ,מפני
שרצה להראות לו את פתחי הלשכות הפתוחים לחצר החיצונה ,וכן כדי להראות לו את הרווח
שבאורך מאה אמה וברוחב חמישים אמה שבחצר החיצונה לפני הלשכות.
שר יְ בַ ּ ְׁשל ּו ׁ ָשם
ראיה שהשיפוע הוא בצד הפנימי :להלן )מו כ( כתובַ :ו ּיֹאמֶ ר ֵאלַ י ,זֶה הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
שר יֹאפ ּו ֶאת הַ ִּמנְ חָ ה ,לְ ִבלְ ִּתי הוֹ ִציא ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה
כהֲנִ ים ֶאת הָ ָא ׁ ָשם וְ ֶאת הַ חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ֹ
לְ ַק ֵ ּד ׁש ֶאת הָ עָ ם .דהיינו שמבשלים את קרבנות הקדשי קדשים בתוך רווח העשרים אמה ,כדי
שלא יוציאו את הקדשי קדשים אל החצר החיצונה.
מכאן ראיה ששיפוע האמה שבו נכנסים אל רווח העשרים ,הוא בצד של החצר הפנימית.
שהשיפוע הוא כדי שיוכלו להיכנס מהחצר הפנימית אל רווח העשרים .ואינו בצד של החצר
החיצונה.
שיפוע האמה הוא דווקא בצד הפנימי ,כדי שיוכלו להכניס דרכו את הקדשי קדשים לבשלם
ברווח העשרים ,ולא יוציאום אל החצר החיצונה.
וכן כתוב מפורש בתשובות רש"י .וכן כתוב בחלק מכתבי היד של פירוש רש"י.
מ .רש"י.
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 Qהכניסה אל רווח העשרים סתום R

רווח
העשרים

בית החליפות

חומת העזרה

הכניסה אל רווח העשרים ,סתום בצד אחד על ידי הלשכות
עצמם ,שסמוכים ממש לרווח העשרים .ומהצד השני סתום על
ידי בית החליפות וכותל העזרה .על כן נעשה פירצה בשיפוע:
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 Qשיפוע אמה אחת ,כדי להיכנס אל רווח העשרים R
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שיפוע אמה אחת
כדי להיכנס לרווח העשרים

יש בחומת העזרה פירצה בשיפוע ,ברוחב אמה אחת .ודרך
השיפוע הזה אפשר להיכנס לתוך רווח העשרים.
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מהלך עשר אמות
לאחר שנכנסים בשיפוע האמה ,מגיעים אל רווח חמש אמה
שבין בית החליפות ללשכות.
וצריך ללכת שם ישר עשר אמה ,כנגד רוחב בית החליפות,
שהוא עשר אמה .ואז מגיעים לתוך רווח העשרים אמהמא.
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ביאור הפסוק
ובזאת נבוא לביאור הפסוק:
וְ לִ ְפנֵ י ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ,מי שנכנס לתוך עשרים אמה הרווח שלפני
הלשכות ,צריך ללכת ַמ ֲהלַ ְך ֶעשֶׂ ר ַא ּמוֹ ת ר ַֹחב ,יש לו ללכת רוחב
ימית ,אל
עשר אמות כנגד בית החליפות .כדי להגיע ֶאל ַה ּ ְפנִ ִ
רווח העשרים ,שזה יותר פנימי מהלשכות.

לשם דֶּ ֶר ְך ַא ָּמה

וכדי להגיע אל העשר אמות האלו ,צריך ללכת
ֶא ָחת ,דרך הפירצה בשיפוע ,שברוחב אמה אחתמב.

פתחי הלשכות
יהם לַ ָ ּצפוֹ ן .הפתחים של הלשכות ,הם בצד צפון ,מול
ּו ִפ ְת ֵח ֶ
ריצפת החצר החיצונהמג.

W
מב .רש"י .מצודת דוד.
מג .מצודת דוד.
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בית הבאר
המקדש

פתחי הלשכות

החיים
השלישי

 Qהדרך להיכנס אל רווח העשרים R

רווח
העשרים

בית החליפות

חומת העזרה
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 Qהדרך להיכנס אל רווח העשרים R

החצר הפנימית  -העזרה

תסט

תע

בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

הלשכות העליונות

הלשכות העליונות
יקים מֵ הֵ נָ ה
רותִּ ,כי ֹיו ְכל ּו ַא ִּת ִ
כות הָ ֶעלְ ֹיונֹת ְקצֻ ֹ
ש ֹ
)ה( ְוהַ ְּל ׁ ָ
מד
ֹנות ִּבנְ יָ ן:
ֹנות ּומֵ הַ ִּתכ ֹ
מֵ הַ ּ ַת ְח ּת ֹ
אנו עוסקים כעת בלשכות שכנגד ההיכל.
כשם שיש לשכות כנגד ההיכל ,כך יש גם בנייני לשכות בצד
מזרח של החצר החיצונה.
הר הבית משופע ועולה ,עד שבמערב הוא המקום הכי גבוה
שבהר .לכן הלשכות שבצד מערב נקראים 'הלשכות העליונות',
והלשכות שבמזרח נקראים 'הלשכות התחתונות'.
ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ָה ֶעלְ יוֹ נֹת :אנו עוסקים כעת בלימוד בנין הלשכות
שכנגד ההיכל ,שהם בחלק העליון של ההר ,ולכן נקראים
'הלשכות העליונות'מה.

W
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X

מד .רש"י) :ה-ו( והלשכות העליונות וגו' ,כי משולשות הנה וגו' .לא הבנתי בהם כלל :כי יוכלו
אתיקים .כמו 'כי יאכלו' ,אוכלים וממעטים באויר הלשכות:
הנה פירוש 'אשל גדול' לפסוקים אלו ]אין זה פירוש רש"י[ :אתיק אל פני אתיק' .אתיק' הוא
עמוד ,כמו שפירש רש"י נמי )לעיל מא טז( 'והאתיקים סביב לשלשתם' שהם עמודים:
והלשכות העליונות .היינו הני לשכות עצמם שמדבר מהם ,וקורא אותם 'עליונות' לפי שהם
בגובהו של הר ,כמו שפירש רש"י גבי 'ומתחת הלשכות האלה' :והכי פירושו על הסדר.
והלשכות העליונות .שהם בגובהו של הר ,שתים מהם היו קצרות ,כלומר אינם רווחות .לפי
שהאתיקים היו ממעטים בהם ,שכן דרך הבנאים לחזק מלאכת בניינם לעשות עמודים עד
שני שלישי החומה ומשם ואילך כלים ומשפיעים ,ולכך השלישית אינה קצרה .והיינו דקאמר
כי משולשות הנה ואין להם עמודים ,לפי שאין צריך חיזוק כמו מלמטה :ואין להם עמודים
כעמודי החצרות .כלומר עמודי לשכות אלו אינם כשאר עמודים ,ששאר עמודים מיושבים
אצל החומה לחיזוק ,אבל הני בעובי החומה בולטין לחוץ ולפנים ,לכך אוכלים מן הבנין:
על כן נאצל .כתרגומו 'דחיקן' ,לפי שהם בעובי החומה בולטים לחוץ ולפנים ,מחזקים
הלשכות :מהתחתונות ומהתיכונות מהארץ .לצד הארץ:
מה .אשל גדול .מצודת דוד.
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תעא

ְקצֻ רוֹ ת :מלשון 'קצרות' .דהיינו שהלשכות צרות ודחוקות
מבפניםמו.
יוֹ כְ ל ּו :כמו 'יאכלו' .והוא מלשון שמתמעט מהחללמז .כעין לשון
זה כתוב בגמרא' :כמה לוחות אוכלות בארון'מח.

ַה ִּתכֹנוֹ ת.

האמצעיות.

מראה הלשכות והאתיקים
וְ ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ָה ֶעלְ יוֹ נֹת ְקצֻ רוֹ ת ,הלשכות שבחלק העליון של ההר ,הם
יקים ֵמ ֵהנָ ה ,כי
קצרות ודחוקות מפניםמט .וזה מפני ִּכי יוֹ כְ ל ּו ַא ִּת ִ
האתיקים אוכלים וממעטים מחלל הלשכותנ.
יש בכתלים עמודים שנקראים 'אתיקים' ,והם בולטים לשני
הצדדים ,ועל ידי כן ממעטים את חלל הלשכות.
וחוזר הפסוק ומפרשֵ :מ ַה ַּת ְח ּתֹנוֹ ת ּו ֵמ ַה ִּתכֹנוֹ ת ִּבנְ יָ ן .בלשכות
בקומות התחתונות והאמצעיות ,בנין האתיקים ממעט מהחלל,
אבל בקומה העליונה לא .כי עמודי האתיקים מתקצרים
מלמעלה .ובקומה העליונה לא צריך את החיזוק של האתיקים,
מכיוון שהבנין כבר מחוזק על ידי האתיקים שבקומה בתחתונה
והאמצעיתנא.
W
מו .אשל גדול .מצודת ציון.
מז .מצודת ציון.
מח .בבא בתרא י"ד.
מט .מצודת דוד.
נ .רש"י .מצודת דוד.
נא .אשל גדול .מצודת דוד.
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תעב

בית הבאר
המקדש

החיים
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הטעם לאתיקים

הטעם לאתיקים
רות,
ָש ֹות הֵ ָּנהְ ,ו ֵאין לָהֶ ן ַע ּמ ּו ִדים ְּכ ַע ּמ ּו ֵדי הַ חֲצֵ ֹ
ש ּל ׁ
)ו( ִּכי ְמ ׁ ֻ
נב
ֹנות מֵ הָ ָא ֶרץ:
נות ּומֵ הַ ִּתיכ ֹ
ַעל ּ ֵכן נֶאֱ צַ ל מֵ הַ ּ ַת ְח ּת ֹו ֹ
בפסוק זה נותן טעם מדוע יש אתיקים רק בקומות התחתונות:
הטעם הואִּ :כי ְמ ׁ ֻש ָּל ׁשוֹ ת ֵה ָּנה ,כי הלשכות הם משולשות ,דהיינו
שיש להם שלש קומות .ומפני שבנין הלשכות גבוה ויש לו שלש
קומות ,לכן צריך לחזק את הבנין על ידי עמודים מיוחדים
הנקראים 'אתיקים'נג.
לבנין הלשכות אין עמודים פשוטים כמו עמודי החצרות .אלא
יש להם 'אתיקים' שהם עמודים מיוחדים בצורה מיוחדת ,דהיינו
שהם עמודים רחבים בחומה הבולטים לצדדים ,ולמעלה הם
משופעים ומתקצרים.
וְ ֵאין לָ ֶהן ַע ּמ ּו ִדים ְּכ ַע ּמ ּו ֵדי ַה ֲחצֵ רוֹ ת ,ואין לבנין הלשכות עמודים
פשוטים כמו עמודי החצרות ,שהם בולטים רק לצד החיצוני ,כי
עמודים פשוטים כאלו לא יספיקו לחזק את הבניןנד.
ַעל ֵּכן הוצרכו לעשות 'אתיקים' שהם עמודים מיוחדים ,שבולטים
לשני הצדדים ,גם לבחוץ וגם לבפנים .ועל ידי עמודים אלו
שבולטים גם לפנים ,נֶ ֱאצַ ל ֵמ ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ּו ֵמ ַה ִּתיכֹנוֹ ת ,התמעט
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X

נב .רש"י) :ה-ו( והלשכות העליונות וגו' ,כי משולשות הנה וגו' .לא הבנתי בהם כלל :כי יוכלו
אתיקים .כמו 'כי יאכלו' ,אוכלים וממעטים באויר הלשכות:
נג .אשל גדול .מצודת דוד.
נד .אשל גדול .מצודת דוד.
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החיים
היכל

מחלל הלשכות בקומות התחתונות והאמצעיות,
קרובים יותר לארץנה.

ֵמ ָה ָא ֶרץ,

תעג
שהם

אבל בקומה העליונה ,שהיא רחוקה מן הארץ ,אין אתיקים .כי
עמודי האתיקים הולכים ומתקצרים בשיפוע בצד העליון ,ואינם
מגיעים עד תקרת הלשכות ,אלא רק עד שני שליש מגובה
הלשכותנו.
נֶ ֱאצַ ל :מלשון נפרש ,הפרשהנז.

W
נה .אשל גדול .מצודת דוד.
נו .אשל גדול .מצודת דוד.
נז .מצודת ציון.
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בית הבאר
המקדש

הטעם לאתיקים

החיים
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 Qצורת העמוד הנקרא 'אתיק' R
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 Qהאתיק ,בולט לשני הצדדים ,בקומות התחתונות R

קומה ג'

קומה ב'

אתיק
קומה א'

תעו

בית הבאר
המקדש

הקיר המזרחי של הלשכות

החיים
השלישי

הקיר המזרחי של הלשכות
צונָ ה ֶאל
כותּ ֶ ,ד ֶר ְך הֶ חָ צֵ ר הַ ִח ֹ
ש ֹ
שר לַח ּוץ לְ ֻע ּ ַמת הַ ְּל ׁ ָ
)ז( ְוגָ ֵדר אֲ ׁ ֶ
נח
כותָ ,א ְר ּכ ֹו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה:
ש ֹ
ּ ְפנֵי הַ ְּל ׁ ָ
בפסוק זה יבואר שהכותל החיצוני המזרחי של הלשכות ,הוא
ברוחב חמישים אמה.
כותל זה הוא הכותל שמפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה,
בצד מזרחנט.
וְ גָ ֵדר ,והכותלֲ ,א ׁ ֶשר לַ ח ּוץ לְ ֻע ּ ַמת ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ,שבצד החיצוני של
הלשכות ,דֶּ ֶר ְך ֶה ָחצֵ ר ַה ִחצוֹ נָ ה ,שהכותל הזה פונה לכיוון עזרת
נשיםֶ ,אל ּ ְפנֵ י ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ,והוא בצד מזרחסָ ,א ְרכּ וֹ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה.
אורך הכותל הזה הוא חמישים אמה ,מצפון לדרוםסא.
W

מהרה יבנה

X

נח .רש"י :וגדר אשר לחוץ וגו' .המפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה של צד המזרח :ארכו חמשים
אמה .מן הצפון לדרום:
נט .רש"י.
ס .מצודת דוד.
סא .רש"י .כתב רבינו התוספות יום טוב בספרו צורת הבית )סימן עא( וז"ל' :וגדר אשר לחוץ
לעמת הלשכות דרך החצר החיצונה אל פני הלשכות ארכו חמשים אמה' ,פירש רש"י ז"ל ,וגדר
אשר לחוץ וגו' המפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה של צד מזרח ארכו חמישים אמה מן
הצפון לדרום ע"כ .ומינה דאף אותו גדר של צד מערב הלשכות גם כן ארכו חמישים אמה ,ולא
נקט של צד מזרח אלא משום דקרא בחד גדר איריא ,וסבר רש"י שאל רוב החצר מיירי .אי נמי,
לפי שהוא מכוון חמישים אמה ,מה שאין כן במערב שלשם על כרחין הוא אמה אחת יותר.
שהרי נתבאר למעלה סימן ע' )בספר צורת הבית( שהתחלת הלשכות חמשה אמות מבית
החלפות ,ואותן חמש אמות בסופן למזרח בנוי כותל חצר פנימי המפסיק בינה לחיצונה ברוחב
שש אמות ,חמש מהן כנגד אלו חמש ,ואמה אחת יתירה ,ומהכותל הזאת ולהלן החצר החיצונה
מאה אמה כמו שנתבאר בסימן כ"ב )בצורת הבית( .ומעתה קשיין קראי אהדדי ,דכתוב אחד
אומר )מב ח( שהלשכות חמישים אמה ברוחב ,וכתוב אחד אומר )מב ב( 'והרוחב חמשים אמות'
שהוא רוחב החצר שלפני הלשכות כדפירשנו למעלה ,ולפי החשבון שלמעלה שהלשכות
מתחילין באמה שמן הכותל חצר פנימי ,נמצא שנותר לך אמה אחת שלא הועלה בחשבון כתוב
זה ,ולא בחשבון כתוב זה ,ולאנה תטילה ,ונמצא שהכתובים מכחישין זה את זה ,בא הכתוב
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 Qהקיר המזרחי של הלשכות  -באורך חמישים אמה R

העזרה  -החצר הפנימית
עזרת נשים  -החצר החיצונה
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X

הזה 'וגדר אשר לחוץ' להכריע ביניהם ,שפירש בהך קרא גדר שאל המזרח בלבד ,לומר שאותו
גדר היה חמישים אמה כנגד חצר חיצונה ,אבל הלשכות בעצמן הן חמישים ואחת אמות ,אלא
שהאמה היתירה לא היתה צריכה לגדר ,שכותל חצר פנימי סותמו .ולפיכך לא מיירי אלא בחד
גדר ,והיינו בשל מזרח ,לפי שבשל מערב היא חמישים ואחת ,ששם אין דבר סותמו .ע"כ מספר
צורת הבית.
בספר 'לשכנו תדרשו' כתב תירוץ נוסף ,שאפשר לפרש שבליטת עמוד האתיק הוא אמה אחת
נוספת לחוץ ,והוא הוא האמה היתירה.

תעח

בית הבאר
המקדש

אורך ורוחב הלשכות עצמן

החיים
השלישי

אורך ורוחב הלשכות עצמן
צונָ ה ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה,
שר לֶחָ צֵ ר הַ ִח ֹ
כות אֲ ׁ ֶ
ש ֹ
)ח( ִּכי א ֶֹר ְך הַ ְּל ׁ ָ
סב
ְו ִה ּנֵה ַעל ּ ְפנֵי הַ הֵ יכָ ל מֵ ָאה ַא ּ ָמה:
ִּכי א ֶֹר ְך ַה ְּל ׁ ָשכוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר לֶ ָחצֵ ר ַה ִחצוֹ נָ ה ,הלשכות שעומדים בחלל
החצר החיצונה ,הם באורך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה מצפון לדרוםסג.

וְ ִה ֵּנה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֵהיכָ ל ֵמ ָאה ַא ּ ָמה .וממזרח למערב ,אורך הלשכות
הוא מאה אמה ,כנגד ההיכלסד.
'ההיכל' כולל את כל בנין ההיכל ,שבו האולם וההיכל וקודש
הקדשים והתאים וכתליהםסה.
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סב .רש"י :כי אורך הלשכות .מן הצפון לדרום חמשים אמה :והנה הם על פני ההיכל ,מן המזרח
למערב ,כנגד האולם וההיכל ובית הכפורת והתא ,מאה אמה:
סג .רש"י.
סד .רש"י.
סה .עפ"י רש"י .מצודת דוד .וכן במסכת מדות פרק ד' משנה ו'-ז' ,עי"ש.
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 Qמידות הלשכות R

עזרת נשים
החצר החיצונה

העזרה  -החצר הפנימית

תפ

בית הבאר
המקדש

יש לשכות גם במזרח

החיים
השלישי

יש לשכות גם במזרח
כות הָ ֵא ּלֶה,
ש ֹ
)ט( )ומתחתה לשכות כתיב( ּו ִמ ּ ַתחַ ת הַ ְּל ׁ ָ
סו
ֹאו לָהֵ ָּנה ,מֵ הֶ חָ צֵ ר הַ ִחצֹנָ ה:
הַ ּ ֵמ ִביא מֵ הַ ָ ּק ִדיםְּ ,בב ֹ

)המבוא כתיב(

כמו שיש לשכות כנגד ההיכל ,כך יש גם בנייני לשכות בצד
מזרח של החצר החיצונה ,והם באותה מידה של הלשכות
שכנגד ההיכלסז.
מכיוון שההר משופע ועולה ,עד שבמערב הוא המקום הכי
גבוה שבהר ,לכן הלשכות שבצד מערב נקראים 'הלשכות
העליונות' ,והלשכות שבמזרח נקראים 'הלשכות התחתונות'סח.
בחלק התחתון של ההר ,דהיינו בצד מזרח ,יש גם כן בנייני
לשכות כמו שיש בצד מערבסט.
ּו ִמ ַּת ַחת ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ,בחלק התחתון של ההר יש לשכות
נוספות ,שזה במקום נמוך יותר מהלשכות שבחלק העליון של
ההרַ ,ה ּ ֵמבִ יא ֵמ ַה ָּק ִדים ,הלשכות שבחלק התחתון של ההר הם
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סו .רש"י) :ט-י( ומתחת הלשכות האלה .איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות מתחתיהם ,או בא
לומר שהיו לשכות במזרח החצר ,ולפי שההר הולך ומשפע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות האלה',
שאילו בגובהו ואילו בשיפולו .וכן הוא אומר ,ובשיפולו של חצר אל המביא אשר מהקדים ,בבאו להנה
מחצר החיצונה ,ברחב גדר החצר וגו' .הבא מן הקדים של חצר החיצונה ,וסובב אל הצפון דרך
מקצוע צפונית מזרחית של חומת הפנימית מבחוץ ,לבא לאותן הלשכות שבצפון ,מוצא על פני גדר החצר,
כותל מזרח של חצר הפנימית ,שהוא מערבי לחיצונה ,כנגד הגזרה והביניין שבפנימית ,לשכות סמוכות
לאותו הכותל ועומדות בחיצונה:
סז .הלשכות שבצד מזרח הם נקראים 'הלשכות התחתונות' ,הלשכות שבצד מערב נקראים
'הלשכות העליונות'.
סח .רש"י הפירוש השני .אשל גדול .מצודת דוד.
סט .רש"י הפירוש השני .מצודת דוד.
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לעזרהְּ ,בבֹאוֹ

בצד מזרח ,ששם זה המבוא לבוא
לעזרה ֵמ ֶה ָחצֵ ר ַה ִחצֹנָ ה ,מעזרת נשיםע.

תפא

לָ ֵה ָּנה ,כשבאים

המשך מקום הלשכות במזרח
)י( ְּברֹחַ ב ּ ֶג ֶדר הֶ חָ צֵ רּ ֶ ,ד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדיםֶ ,אל ּ ְפנֵי הַ ִ ּגזְ ָרה ְו ֶאל ּ ְפנֵי
עא
כות:
ש ֹ
הַ ִּבנְ יָ ן ,לְ ׁ ָ
ֶ ּג ֶדר ֶה ָחצֵ ר ,דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים' :גדר החצר' שבצד מזרח .הוא כותל
העזרה המזרחי ,והוא מערבי לגבי החצר החיצונהעב.

ְּבר ַֹחב ֶ ּג ֶדר ֶה ָחצֵ ר ,דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים,

הלשכות התחתונות נמצאים ליד

רוחב כותל העזרה המזרחיעג.
ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ִ ּגז ְָרה וְ ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ִּבנְ יָ ן ,לְ ׁ ָשכוֹ ת .כמו שהלשכות העליונות
עומדות כנגד ההיכל והתאים משני הצדדים ,כך גם הלשכות
התחתונות עומדות משני הצדדים ,כעין כנגד ההיכל והתאים,
משוכים לצד מזרחעד.
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ע .עפ"י רש"י הפירוש השני.
עא .רש"י) :ט-י( ומתחת הלשכות האלה .איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות מתחתיהם ,או
בא לומר שהיו לשכות במזרח החצר ,ולפי שההר הולך ומשפע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות
האלה' ,שאילו בגובהו ואילו בשיפולו .וכן הוא אומר ,ובשיפולו של חצר אל המביא אשר מהקדים ,בבאו
להנה מחצר החיצונה ,ברחב גדר החצר וגו' .הבא מן הקדים של חצר החיצונה ,וסובב אל הצפון דרך
מקצוע צפונית מזרחית של חומת הפנימית מבחוץ ,לבא לאותן הלשכות שבצפון ,מוצא על פני גדר החצר,
כותל מזרח של חצר הפנימית ,שהוא מערבי לחיצונה ,כנגד הגזרה והביניין שבפנימית ,לשכות סמוכות
לאותו הכותל ועומדות בחיצונה:
עב .רש"י.
עג .עפ"י רש"י.
עד .עפ"י רש"י.

תפב

המקדש המשך מקום הלשכות במזרח החיים
בית הבאר
השלישי

 Qמקום הלשכות התחתונות R
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 Qמקום הלשכות התחתונות R

תפג

תפד

בית הבאר
המקדש

הרווח בין הלשכות לכותל

החיים
השלישי

הרווח בין הלשכות לכותל
פוןְּ ,כ ָא ְר ּ ָכן
שר ֶ ּד ֶר ְך הַ ָּצ ֹ
כות אֲ ׁ ֶ
ש ֹ
)יא( ְו ֶד ֶר ְך לִ ְפנֵיהֶ ם ְּכ ַמ ְר ֵאה הַ ְּל ׁ ָ
עה
מו ָצ ֵאיהֶ ןּ ,ו ְכ ִמ ְׁש ּ ְפטֵ יהֶ ן ּו ְכ ִפ ְתחֵ יהֶ ן:
ּ ֵכן ָר ְח ּ ָבןְ ,וכֹל ֹ

יהם ,לפני הלשכות התחתונות יש 'דרך' ,דהיינו רווח
וְ ֶד ֶר ְך לִ ְפנֵ ֶ
חמישים אמה ,בין הלשכות לכותל עזרת נשיםְּ .כ ַמ ְר ֵאה ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת
ֲא ׁ ֶשר דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּצפוֹ ן ,כמו הרווח שיש ליד הלשכות העליונות ,שבצד
צפוןעו.
לעיל למדנו את הלשכות העליונות שבצד צפון ,לכן גם כאן
אמר הפסוק שהלשכות התחתונות זה כמו הלשכות העליונות
שבצד צפון .ובפסוקים הבאים יתבאר שיש לשכות גם בדרום
כמו שיש בצפוןעז.
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עה .רש"י] :ודרך לפניהם .לפני לשכות הללו יש דרך רחב אויר בחיצונה חמשים אמה ,כמראה דרך הלשכות אשר
בצד הצפון הכתובות למעלה :זה הפסוק פירש רבי שמעיה וכתב מדעתינו[ :כארכן ,של לשכות הצפון ,ארכן של
אילו .וכן רחבן :וכל מוצאיהן .כמוצא לשכות הצפון :וכמשפטיהן וכפתחיהן .של לשכות הצפון:
עו .מצודת דוד.
עז .מצודת דוד.
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 Qרווח חמישים אמה בין הלשכות לכותל עזרת נשים R

תפו

בית הבאר
המקדש

מראה הלשכות המזרחיות

החיים
השלישי

מראה הלשכות המזרחיות
ְּכ ָא ְר ָּכן של הלשכות העליונות ,כך ארכן של הלשכות
התחתונות .וכרוחבן של הלשכות העליונותֵּ ,כן ָר ְח ָּבן של
הלשכות התחתונותעח.

מוֹ צָ ֵא ֶיהן:
וְ כֹל מוֹ צָ ֵא ֶיהן,

מקום המוצא שלהם .דהיינו הפתחיםעט.

וכל הפתחים של הלשכות התחתונות ,הם כמו
הלשכות העליונותפ.
יהן ,וכמשפט הגובה והמראה של הלשכות העליונות,
ּוכְ ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵט ֶ
פא
כך הגובה והמראה של אלו .

ּוכְ ִפ ְת ֵח ֶיהן,

וכמספר הפתחים של העליונות ,כך מספר הפתחים

של אלופב.

W
עח .רש"י .מצודת דוד.
עט .מצודת דוד.
פ .מצודת דוד.
פא .מצודת דוד.
פב .עפ"י רש"י .מצודת דוד.
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 Qמידות הלשכות התחתונות כמו העליונות R
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תפח

בית הבאר
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החיים
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לשכות בצד דרום

לשכות בצד דרום
ֹאש ָ ּד ֶר ְך,
רוםֶ ּ ,פ ַתח ְּבר ׁ
שר ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּד ֹ
כות אֲ ׁ ֶ
ש ֹ
)יב( ּו ְכ ִפ ְתחֵ י הַ ְּל ׁ ָ
ְ
פג
בו ָאן:
ֶ ּד ֶר ְך ִּב ְפנֵי הַ ְ ּג ֶד ֶרת הֲגִ ינָ הּ ֶ ,ד ֶרך הַ ָ ּק ִדים ְּב ֹ

ּוכְ ִפ ְת ֵחי ַה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ֲא ׁ ֶשר דֶּ ֶר ְך ַהדָּ רוֹ ם .כמו מקום פתחי הלשכות
העליונות שבצד דרום ,כך גם מקום פתחי הלשכות התחתונות
שבצד דרוםפד.
ש ִרים
גם בדרום יש לשכות ,ככתוב לעילפה' :וּבֵ ין הַ ְּל ָׁשכוֹ ת רֹחַ ב ֶע ְ ׂ
אַ ָּמה' ,בין הלשכות והתאים ,יש רווח עשרים אמה' ,סָ ִביב ל ַַּביִ ת
סָ ִביב סָ ִביב' ,כך הוא בצד צפון וגם בצד דרוםפו.

ומלבד זאת יש ללשכות התחתונות עוד פתח ,ככתוב בהמשך
הפסוקפז.

הדוכן
ַה ְ ּג ֶד ֶרת ֲהגִ ינָ ה :דוכן הלויםפח .והוא מלשון גדר אבנים ,עשוי
מדרגות ,ועליו עומדים הלויים לשורר ולנגןפט.
W
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פג .רש"י :וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום ,פתחי לשכות הקדים .שאף בדרום היו לשכות מובדלות
מן התאים הדרומיים עשרים אמה ,כמו שאמור בעיניין )מא י( 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית
סביב סביב' :פתח בראש דרך .פתח היה להן ללשכות הקדים בראש דרך .והדרך היה בפני הגדרת
הגינה .תירגם יונתן 'דוכן ליואי' .ולשון 'הגדרת הגינה' ביניין גדר אבנים עשוי במעלות שהיו הלוים שרים
ונוגנים עליו :דרך הקדים .שהדוכן היה במזרח כדכתיב בדברי הימים בפרשת 'ותשלם' )דה"י ב' פרק ה(,
'והלוים המשוררים לכולם לאסף להימן לידותון וגו' עומדים מזרח למזבח' )שם פסוק יב(:
פד .רש"י .מצודת דוד.
פה .יחזקאל מ"א י'.
פו .רש"י .מצודת דוד.
פז .מצודת דוד.
פח .תרגום יונתן .רש"י .מצודת דוד.
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תפט

הדוכן הוא בצד מזרח למזבח ,ככתובצ' :וְ הַ לְ וִ ִּים הַ ְמ ׁש ֲֹר ִרים לְ כ ֻּלָם,
ימן לִ ידֻ תוּן וְ לִ ְבנֵיהֶ ם וְ ַלאֲחֵ יהֶ םְ ,מל ָֻּב ִ ׁשים בּ וּץּ ִ ,ב ְמ ִצלְ ּ ַתיִ ם
לְ אָ סָ ף לְ הֵ ָ
ו ִּבנְ בָ לִ ים וְ כִ ּנֹרוֹ ת ,ע ְֹמ ִדים ִמזְ ָרח ל ּ ִַמזְ ּ ֵבחַ 'צא.
הדוכן הוא בעזרה ,בין עזרת כהנים לעזרת ישראל .ככתוב
שם,
או ֵמרַ ,מעֲ לָ ה ָהיְ ָתה ׁ ָ
יעזֶר ּ ֶבן יַ עֲ קֹב ֹ
במשנהצבַ :ר ִּבי אֱ לִ ֶ
בו ָהה ַא ּ ָמה ,יש מדרגה בין עזרת ישראל לעזרת כהנים,
וּגְ ֹ
יה ,על המדרגה הזו יש דוכן ,וּבָ ּה
גבוהה אמהְ .ו ַהדּ ו ָּכן נָ תוּן ָעלֶ ָ
של חֲ ִצי חֲ ִצי ַא ּ ָמה ,בדוכן יש שלש מדרגות
לות ׁ ֶ
לש ַמעֲ ֹ
ש ׁ
ָׁ
בו ָהה
שכל אחת בגובה חצי אמה .נִ ְמצֵ את ֶעזְ ַרת ַה ּכהֲ נִ ים ְ ּג ֹ
ֵמ ֶעזְ ַרת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ְש ּ ֵתי ַא ּמ ֹות ו ֶּמחֱ צָ ה .המדרגה הראשונה
גבוהה אמה ,ואחר כך עוד שלש מדרגות שכל אחת גבוהה חצי
אמה ,נמצא שעזרת כהנים יותר גבוה מעזרת ישראל בשתיים
וחצי אמהצג.
על הדוכן עומדים הלווים כל יום ,ואומרים שירצד .ושומעים את
קול השיר עד יריחוצה.

עזרת ישראל
דֶּ

ֶר ְך ִּב ְפנֵ י ַה ְ ּג ֶד ֶרת ֲהגִ ינָ ה :יש דרך לפני הדוכןצו.
W
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פט .רש"י .ועיין מצודת ציון.
צ .דברי הימים ב' ה' י"ב.
צא .רש"י.
צב .מדות ב' ו'.
צג .כן משמע ברמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ג' .כתב התפארת ישראל שהמעלות האלו בשטח
של עזרת כהנים.
צד .ערכין ב' ו' .רמב"ם הלכות כלי המקדש ג' ג'.
צה .תמיד ג' ח'.

תצ

בית הבאר
המקדש

עוד פתח ללשכות מזרחיות

החיים
השלישי

הדוכן הוא בתחילת עזרת כהנים ,על כן כל עזרת ישראל נקרא
דרך לבוא אל הדוכןצז.

עוד פתח ללשכות מזרחיות
ֹאש דָּ ֶר ְך,
הוא ְּבר ׁ

ללשכות התחתונות יש ּ ֶפ ַתח נוסף ,והפתח הזה
הפתח פונה אל ראש ותחילת המקום שנקרא 'דרך'צח.

הדֶּ ֶר ְך הזה ,הוא ִּב ְפנֵ י ַה ְ ּג ֶד ֶרת ֲהגִ ינָ ה,

דוכן הלוייםצט.

דהיינו ,ללשכות יש פתח שפונה אל 'דרך' .ה'דרך' הזה הוא
דרך להגיע אל 'הגדת הגינה' שזה דוכן הלוייםק.
ה'דרך' הזה הוא עזרת ישראל ,כי כל עזרת ישראל הוא דרך
להגיע אל הדוכן ,שנמצא אחריוקא.
דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים ְּבבוֹ ָאן .הדוכן הוא בצד מזרח ,וזה הוא הדרך לבוא
אל הדוכן מצד מזרח .דהיינו שכאשר באים אל הדוכן מצד
מזרח ,שם בראש הדרך ,דהיינו בתחילת עזרת ישראל ,יש את
הפתח ללשכותקב.
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צו .רש"י .מצודת דוד.
צז .מצודת דוד.
צח .רש"י .מצודת דוד.
צט .רש"י .מצודת דוד .כתוב במצודת ציון :לשון 'גדרת הגינה' ,רצה לומר בנין גדר הגון וראוי,
ולשון 'הגון' הוא ידוע בדברי רז"ל .או יתכן שהוא מלשון 'נגון' ,ורצה לומר מקום שהלוים עומדים
ומנגנים בשיר.
ק .רש"י .מצודת דוד.
קא .מצודת דוד.
קב .מצודת דוד.
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הדוכן הוא בצד מזרח ,ככתובקג' :וְ הַ לְ וִ ִּים הַ ְמ ׁש ֲֹר ִרים לְ כ ֻּלָם ,לְ אָ סָ ף
ימן לִ ידֻ תוּן וְ לִ ְבנֵיהֶ ם וְ ַלאֲחֵ יהֶ םְ ,מל ָֻּב ִ ׁשים בּ וּץּ ִ ,ב ְמ ִצלְ ּ ַתיִ ם
לְ הֵ ָ
ו ִּבנְ בָ לִ ים וְ כִ ּנֹרוֹ ת ,ע ְֹמ ִדים ִמזְ ָרח ל ּ ִַמזְ ּ ֵבחַ 'קד.
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קג .דברי הימים ב' ה' י"ב.
קד .רש"י .כתב רבינו התוספות יום טוב בספרו צורת הבית )סימן עג( וז"ל :לכן נראה שבמקום
שכלים אותם התאים של השער הצפוני ]של העזרה[ שבכתף השער למזרח ,בכלותן מתחילין
אלו הלשכות ,וכן בשער הדרומי ]של העזרה[ ,וארכן עומד ממזרח למערב כאותן שלמעלה ,הונה
יש דרך ומבוא מפינה לפינה בחצר החיצונה ,כי כנגד מה שהם משוכין לאחור לצד מערב ,והם
בנויין כנגד החצר הפנימית ועובי כותלה המזרחית כנגדן ,יהיה מקום מרווח לפניהם למזרח
מסופן עד כותל החצר החיצונה ,שהרי ארכו של החצר לקדים כאורך הלשכות ,והם משוכין
לאחורן .ומשכחת נמי לפניהם רוחב חמישים אמה חצר כאותן שלמעלה .והם בנויים בגדר
המזרח במקצוע שלה ,וסמוכין לכותלה ,כלומר בסופה .ולכך אסברה לה בבואו מהקדים וסובב
אל הצפון ,שכן הם במקצוע מזרחית צפונית ,אלא שאין מתחילין במקצוע ממש ,אלא
כדפרישית.
ואף אותה אמה היתירה שהכנסנו בלשכות שלמעלה ,וכתבנו )סימן עא( שהם בעצמן חמישים
ואחת אמות ,נוכל גם כן להכניס כמו כן באלו הלשכות אמה אחת מעובי הכותל של חצר
הפנימי ,ובכלות הכותל והלשכות ,הם כנגד החצר ,שם בולטין אמה אל החצר לדרום .והלשכות
שבדרום בולטין אל החצר בכלותן למערב ,מכנגד החצר הפנימית ,אמה אחת אל החצר לצפון.
ונמצא שהם בעצמן נ"א אמות .והחצר לפניהם חמישים ,לפני הלשכות שבצפון יהיה החצר
לפניהם ]חמישים[ לצפון ,ולפני הלשכות שבדרום יהיה החצר לפניהם חמישים לדרום ,כדוגמא
שלמעלה .ע"כ .ועי"ש.
בספר צורת הבית )סימן עד( כתב שאחורי בית הכפורת יש רווח של י"א אמה .דהיינו מאחורי
קודש הקדשים יש רווח בין הבנין עד כותל החצר החיצונה המערבי ,י"א אמה .והוסיף לבאר
שגם בצד מזרח יש רווח בין הלשכות המזרחיות אל כותל עזרת נשים המזרחי י"א אמה .עי"ש.
והרי חלק מלשון בעל צורת הבית :לפי שידעת שחצר החיצונה לפני קדים הפנימי ארכו מאה
אמה .והלשכות גם כן ארכן מאה אמה ,והם משוכין לאחוריהן למערב עד התאים של כתף
השער לצפון ולדרום .ומכלות התאים יש חלל חצר פנימית ד' אמות ומחצה ,שהרי נתבאר
בסימן כ"א )מספר צורת הבית( שהתאים עם חלל השער שביניהם מחזיקים צ"א אמה מהחצר,
שהוא מאה על מאה ,יושאר לך ט' אמות ,תן המחצה מהן למזרח התאים והמחצה למערבן ,יהיה
אם כן במזרחן ששם התחלת הלשכות ד' אמות ומחצה חצר ]פנימית[ .ושש אמה עובי כותל
המזרח לחצר הפנימית .וכנגד כל זה כלין הלשכות ורחוקין מהתחלת החצר החיצונה למזרח.
ולפי שראינו בוני בית שני בנאו לאחורי בית הכפורת י"א אמה חצר ,נאמר עכשיו שהלשכות
שלעתיד בקדים החצר יהיו עוד משוכין בחצי אמה לאחורן ,ויהיה חצי אמה מכותל התא
האחרון כנוסה לתוך חומת הלשכות שלמזרחן .ובזה יש מקום רחוק בין התחלת החצר אל
הלשכות י"א אמה בשוה ,וכן יהיה לאחוריו ,דומה סופו לראשו .כמו שבבית שני דומה סופו
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 Qהפתח הנוסף של הלשכות התחתונות R

פתח
בראש הדרך

פתח
בראש הדרך
דרך להגיע אל הדוכן
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לראשו ,והכל בחצר פנימי ,ולעתיד ידמה בחצר חיצונה ,שכן מה שאחורי בית הכפורת ,בבית
שני הוא בחצר הפנימי ,ולעתיד הוא בחצר החיצונה .ע"כ .ועי"ש.
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תצג

מקום אכילת קדשי קדשים
שר ֶאל ּ ְפנֵי
רום ,אֲ ׁ ֶ
כות הַ ָ ּד ֹ
פון לִ ְׁש ֹ
כות הַ ָּצ ֹ
)יג( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי ,לִ ְׁש ֹ
שר
כהֲנִ ים אֲ ׁ ֶ
שם הַ ּ ֹ
ֹאכל ּו ׁ ָ
שר י ְ
כות הַ קּ ֶֹד ׁש ,אֲ ׁ ֶ
הַ ִ ּגזְ ָרה ,הֵ ָּנה לִ ְׁש ֹ
שי הַ ּ ֳק ָד ִׁשים
שם יַ ִ ּניח ּו ָק ְד ׁ ֵ
שי הַ ּ ֳק ָד ִׁשיםָ ׁ ,
רו ִבים לַיהֹוָ ה ָק ְד ׁ ֵ
ְק ֹ
קום ָקד ֹׁש:
שםִּ ,כי הַ ּ ָמ ֹ
ְוהַ ִּמנְ חָ ה ְוהַ חַ ּ ָטאת ְוהָ ָא ׁ ָ

ֹאמר ֵאלַ י ,המלאך אמר ליחזקאלקה :בנין הלִ ׁ ְשכוֹ ת שבצד ַה ָ ּצפוֹ ן,
וַ ּי ֶ
וכן בנין הלִ ׁ ְשכוֹ ת שבצד ַהדָּ רוֹ םֲ ,א ׁ ֶשר ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ִ ּג ָזְרה ,שלשכות אלו
הם כנגד ההיכל ,בשני צדדיו.
ֵה ָּנה ,הרי לשכות אלו הם
העזרה הפנימית.

לִ ׁ ְשכוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,

קדושים בקדושת

יֹאכְ ל ּו ׁ ָשם ַהכּ ֲֹהנִ יםֲ ,א ׁ ֶשר ְקרוֹ בִ ים לַ יהֹוָ ה,

ֲא ׁ ֶשר בלשכות אלו
הכהנים מזרע צדוק שהם קרובים אל ה' ,אוכלים שם את
קרבנות ָק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים.
קו
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קה .אברבנאל.
קו .רש"י לעיל )מ מו( פירש שכל הכהנים נקראים על שם צדוק ,שהוא היה הכהן גדול הראשון
בבית ראשון .אבל המלבי"ם והמצודת דוד פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק
הכהנים מזרע צדוק ,שהם לא עבדו עבודה זרה ,ורק הם יוכלו לאכול מהקדשים .ושאר הכהנים
לא יוכלו לעשות את עבודת הכהונה.
ענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים להלן )מד ו-טז( עיין שם במפרשים .והרי
דנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם ִמ ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם ּ ֵבית
ש ָר ֵאל ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
הפסוקים :וְ ָאמַ ְר ּ ָת ֶאל מֶ ִרי ֶאל ּ ֵבית יִ ְ ׂ
יבכֶ ם
יתי ְּבהַ ְק ִר ְ
שר לִ ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ חַ ְּללוֹ ֶאת ּ ֵב ִ
ש ָר ֵאלַ ּ :בה ֲִביאֲ כֶ ם ְּבנֵי נֵכָ ר עַ ְרלֵ י לֵ ב וְ עַ ְרלֵ י בָ ָ ׂ
יִ ְ ׂ
שימ ּון
יתי ֶאל ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם :וְ לֹא ְׁשמַ ְר ּ ֶתם ִמ ְׁשמֶ ֶרת ָק ָד ׁ ָשי ַו ְּת ִ ׂ
ֶאת לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב וָ ָדם ַו ּיָפֵ ר ּו ֶאת ְּב ִר ִ
שר לֹא יָבוֹ א ֶאל
דנָי יֱהֹוִ ה ּ ָכל ּ ֶבן נֵכָ ר עֶ ֶרל לֵ ב וְ עֶ ֶרל ּ ָב ָ ׂ
לְ ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לָ כֶ םּ :כֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
שר
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
שר ָרחֲק ּו מֵ עָ לַ י ִּב ְתעוֹ ת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִּ :כי ִאם הַ לְ וִ ִ ּים אֲ ׁ ֶ
שר ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ כָ ל ּ ֶבן נֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
שע ֲֵרי הַ ּ ַביִ ת ו ְּמ ׁ ָש ְר ִתים
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ הָ י ּו ְב ִמ ְקדָּ ִׁשי ְמ ׁ ָש ְר ִתים ּ ְפקֻ דּ וֹ ת ֶאל ׁ ַ
ּ ָתע ּו מֵ עָ לַ י ַאח ֲֵרי ִּגלּ וּלֵ יהֶ ם וְ נ ְ ׂ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו
חט ּו ֶאת הָ עֹלָ ה וְ ֶאת הַ זֶּבַ ח לָ עָ ם וְ הֵ ּ ָמה יַעַ ְמד ּו לִ ְפנֵיהֶ ם לְ ׁ ָש ְר ָתם :יַעַ ן אֲ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ָביִ ת הֵ ּ ָמה יִ ְׁש ֲ
דנָי יֱהֹוִ ה
אתי י ִָדי עֲלֵ יהֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ָש ִ
ש ָר ֵאל לְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל עָ וֹ ן עַ ל ּ ֵכן נ ָ ׂ
אוֹ ָתם לִ ְפנֵי גִ לּ וּלֵ יהֶ ם וְ הָ י ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
ָשא ּו ְּכלִ ּ ָמ ָתם
שי הַ ְ ּק ָד ִׁשים וְ נ ְ ׂ
שי ֶאל ָק ְד ׁ ֵ
ֶשת עַ ל ּ ָכל ָק ָד ׁ ַ
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ לֹא יִ ְּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ הֵ ן לִ י וְ לָ ג ׁ ֶ
וְ נ ְ ׂ
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ׁ ָשם יַ ִּניח ּו ָק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ,וכן יניחו בלשכות אלו את קרבנות
קדשי הקדשים ,שהם עולה ושלמי ציבור ,כדי לאכלם אחר כך,
וְ כן יניחו שם את ַה ּ ִמנְ ָחה וְ קרבן ַה ַח ּ ָטאת וְ קרבן ָה ָא ׁ ָשם ,שהם גם
כן קדשי קדשים ,כדי לאכלם שםקז.
ִּכי ַה ּ ָמקוֹ ם ָקד ֹׁש ,כי הלשכות קדושים בקדושת העזרה .על כן
אפשר לאכול שם את קרבנות קדשי הקדשים שצריך לאכלם
דווקא בעזרהקח.
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שה ּבוֹ :
שר יֵעָ ֶׂ
שוּ :וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּ ָביִ ת לְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ ּולְ כֹל אֲ ׁ ֶ
שר עָ ׂ
וְ תוֹ עֲבוֹ ָתם אֲ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל מֵ עָ לַ י הֵ ּ ָמה
שר ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמֶ ֶרת ִמ ְק ָּד ִׁשי ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
כהֲנִ ים הַ לְ וִ ִ ּים ְּבנֵי צָ דוֹ ק אֲ ׁ ֶ
וְ הַ ּ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה :הֵ ּ ָמה ָיבֹא ּו ֶאל ִמ ְקדָּ ִׁשי
יִ ְק ְרב ּו ֵאלַ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ עָ ְמד ּו לְ פָ נַי לְ הַ ְק ִריב לִ י חֵ לֶ ב וָ ָדם נְ אֻ ם אֲ ֹ
שלְ חָ נִ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי:
וְ הֵ ּ ָמה יִ ְק ְרב ּו ֶאל ׁ ֻ
קז .עפ"י רד"ק .עפ"י אברבנאל .עפ"י מלבי"ם.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות א יז( :כל הקרבנות האלו נקראים זבחים .וכל העולות והחטאות
והאשמות ושני כבשי שלמים של עצרת נקראים קדשי קדשים .אבל שלמים של יחיד והבכור
והמעשר והפסח נקראים קדשים קלים.
ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות י א-ג( :א .אכילת החטאת והאשם מצות עשה שנאמר )שמות כט
לג( 'ואכלו אותם אשר כופר בהם' הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים .והוא הדין לשאר הקדשים
שאוכלין אותן הכהנים שאכילתן מצוה.
ב .וכן אכילת שירי מנחות מצות עשה שנאמר )ויקרא ו ט( 'והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו'.
ג .ואין חטאת ואשם ושירי מנחות נאכלין אלא לזכרי כהונה בעזרה ,ואם נאכלו בהיכל ,נאכלו,
שנאמר )במדבר יח ט( 'לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם' )במדבר יח י( 'בקדש הקדשים
תאכלנו כל זכר יאכל אותו' ,וכן שלמי צבור הרי הן כחטאת וכאשם כמו שביארנו.
וכן ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות יא ה-ו( :ה .כל האוכל כזית מבשר קדשי קדשים חוץ לעזרה
לוקה שנאמר )דברים יב יז( 'לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות
בקרך וצאנך' ,מפי השמועה למדו שזו אזהרה לאוכל מבשר חטאות ואשמות חוץ לעזרה .והוא
הדין לאוכל קדשים קלים חוץ לירושלים שהוא לוקה .שחומת ירושלים לקדשים קלים כחומת
העזרה לקדשי קדשים .ואחד בשר חטאת ואשם או שירי מנחות.
ו .בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לחומת העזרה .ובשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים
נפסל ונאסר לעולם .ואע"פ שחזר למקומו אסור לאוכלו והאוכל ממנו כזית לוקה .שנאמר )שמות
כב ל( 'ובשר בשדה טריפה לא תאכלו' ,כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נעשה כטריפה ,כמו
שביארנו בהלכות מאכלות אסורות.
קח .עפ"י רד"ק .עפ"י אברבנאל .עפ"י מלבי"ם.
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קדושת בגדי כהונה
יצונָ ה,
כהֲנִ יםְ ,ולֹא ֵי ְצא ּו מֵ הַ קּ ֶֹד ׁש ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִח ֹ
)יד( ְּבב ָֹאם הַ ּ ֹ
ש הֵ ָּנה) ,ילבשו
ש ְרת ּו בָ הֶ ן ִּכי ק ֶֹד ׁ
שר יְ ׁ ָ
שם יַ ִ ּניח ּו ִבגְ ֵדיהֶ ם אֲ ׁ ֶ
ְו ׁ ָ
קט
שר ל ָָעם:
כתיב( ְו ָל ְב ׁש ּו ְּבגָ ִדים אֲ חֵ ִריםְ ,ו ָק ְרב ּו ֶאל אֲ ׁ ֶ
ְּבב ָֹאם ַהכּ ֲֹהנִ ים ,כאשר הכהנים באים לאכול קדשים בלשכות אלו,
כאשר הם לבושים בבגדי כהונה ,וְ לֹא יֵ צְ א ּו ֵמ ַה ּק ֶֹד ׁש ֶאל ֶה ָחצֵ ר
ַה ִחיצוֹ נָ ה ,לא יצאו מהלשכות האלו שקדושות בקדושת העזרה,
כאשר הם מלובשים בבגדי כהונהקי.
יהם ֲא ׁ ֶשר יְ ׁ ָש ְרת ּו בָ ֶהן ,הכהנים יניחו וישאירו
אלא ,וְ ׁ ָשם יַ ִּניח ּו בִ גְ ֵד ֶ
את בגדי הכהונה בלשכותִּ ,כי ק ֶֹד ׁש ֵה ָּנה ,כי בגדי הכהונה הם
קדושים ,ואין לגעת בהם בבגדי חול שהעם מלובשים בהםקיא.

חול ,וְ ָק ְרב ּו ֶאל ֲא ׁ ֶשר לָ ָעם,

וְ לָ בְ ׁש ּו ְּבגָ ִדים ֲא ֵח ִרים ,ואז ילבשו בגדי
ורק אחר כך יוכלו להתקרב אל העם ולגעת בבגדיהם ,אם
ירצוקיב.
ֲשר לָבַ ׁש ְ ּבבֹאוֹ
כעין זה כתוב בתורהקיג' :וּפָ ַׁשט אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי הַ ָּבד א ׁ ֶ
אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש וְ ִה ִ ּניחָ ם ָׁשם'קיד.
W
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X

קט .רש"י :בבאם הכהנים וגו' .בבואם לאותן לשכות לאכול ,ולא יצאו מהם ,שהם קדש ,אל החצר
החיצונה בבגדי קודש שעליהם :ושם יניחו את בגדיהם וגו' ,וקרבו אל אשר לעם .ויגשו ליגע בבגדי
העם אם ירצו .אבל בבגדי כהונה לא יגשו אל העם ,שיש בהם מעלת טהרה ,ובגדי החול מדרס להם:
קי .רש"י .מצודת דוד.
קיא .עפ"י רש"י ומצודת דוד.
אתם ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה ֶאל הֶ ָחצֵ ר
קיב .עפ"י רש"י ומצודת דוד .וכן כתוב גם להלן )מד יט( :ו ְּבצֵ ָ
שר הֵ ּ ָמה ְמ ׁ ָש ְר ִתם ּ ָבם וְ ִה ִּניח ּו אוֹ ָתם ְּבלִ ְׁשכֹת הַ ּק ֶֹד ׁש
הַ ִחיצוֹ נָה ֶאל הָ עָ ם יִ ְפ ְׁשט ּו ֶאת ִּבגְ ֵדיהֶ ם אֲ ׁ ֶ
וְ לָ ְב ׁש ּו ְּבג ִָדים אֲ חֵ ִרים וְ לֹא יְ ַקדְּ ׁש ּו ֶאת הָ עָ ם ְּב ִבגְ ֵדיהֶ ם.
קיג .ויקרא ט"ז כ"ג.
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מקום בישול קדשי קדשים
בוא ,המלאך הביא את יחזקאל
יאנִ י בַ ּ ָמ ֹ
להלן כתוב בפסוקקטו :וַ יְ ִב ֵ
דרך האמה שבשיפוע שבזוית בית החליפות ,שנכנסים דרכו
לאויר העשרים שבין הלשכות לתאיםקטז.
ש ַער ,מקום דרך האמה הזה ,הוא בצד של
שר ַעל ּ ֶכ ֶתף ַה ּׁ ַ
אֲ ׁ ֶ
קיז
שער העזרה הצפוני ,בצידו שפונה לצד מערב ,בסוף הכותל .
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X

קיד .רש"י להלן )מד יט( הביא פסוק זה לעניינינו .ואף שבתורה כתוב פסוק זה בענין הכהן גדול
ביום הכיפורים .ביאר המלבי"ם וז"ל :שזה מפני חשיבותם שיעלו למדרגת הכהן גדול אשר פשט
את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקדש והניחם שם ,רק הם יבדלו במה שאין צריך גניזה רק
לבשום אחר כך שנית ,וגם בכהן גדול יש פלוגתא אם כשרים ליום הכיפורים אחר .ומפרש שמה
שלא יוכלו לצאת אל העם עם בגדי הקדש ,הוא כדי שלא יקדשו את העם בבגדיהם כי תתרבה
קדושתם עד שלא יוכלו להתקרב בבגדים אל העם.
קטו .יחזקאל מ"ו י"ט-כ'.
קטז .רש"י .מצודת דוד.
קיז .רש"י .מצודת דוד.
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 Qשיפוע אמה אחת ,כדי להיכנס אל רווח העשרים R

רווח
העשרים

בית החליפות

חומת העזרה

שיפוע אמה אחת
כדי להיכנס לרווח העשרים
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 Qדרך האמה ,נמצא בסוף כתף השער הצפוני R

שיפוע אמה אחת
כדי להיכנס לרווח העשרים

כתף השער

שער העזרה הצפוני

העזרה )החצר הפנימית(
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כות
דרך האמה הזה ,הביא המלאך את יחזקאל ֶאל ַה ּ ִל ׁ ְש ֹ
ַה ּק ֶֹד ׁש ,אל מקום בנין הלשכותֶ ,אל הַ ּכֹהֲ נִ ים ,ששם בלשכות
פונָ ה ,והביאו אל
אוכלים הכהנים את קדשי הקדשיםַ .ה ּפ ֹֹנות ָצ ֹ
הלשכות שבצד צפוןקיח .ללשכות יש פתחים אל החצר החיצונה
לצד צפון ,וכן פתחים אל אויר העשריםקיט.
קום ,ראיתי שיש שם מקום מובדל ומגודרקכ ,ברווח
שם ָמ ֹ
ְו ִה ֵּנה ׁ ָ
העשרים אמה שבין הלשכות לתאיםַ ּ ,ב ַ ּי ְר ָכ ַתיִ ם יָ ּ ָמה ,בסוף רווח
העשרים בצד מערבקכא.
שר יְ בַ ּׁ ְשל ּו
קום אֲ ׁ ֶ
ֹאמר ֵאלַ י ,המלאך אמר ליחזקאל :זֶה ַה ּ ָמ ֹ
וַ ּי ֶ
שם ְו ֶאת הַ ַח ּ ָטאת ,בזה המקום ,שהוא
שם ַה ּכֹהֲ נִ ים ֶאת ָה ָא ׁ ָ
ָׁ
ברווח העשרים סמוך לצד מערב ,שם יבשלו הכהנים את
קרבנות קדשי הקדשים ,וכן אֲ ׁ ֶ
שר יֹאפ ּו ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ,ובזה
המקום יאפו את המנחות שהם קדשי קדשיםקכב.
והמקום הזה שהוא קדוש בקדושת העזרה ,הוא מיוחד לבישול
יצונָ ה ,כדי
הו ִציא ֶאל הֶ ָחצֵ ר ַה ִח ֹ
קדשי קדשים ,מפני לְ ִבלְ ִּתי ֹ
שלא יוציאו אל החצר החיצונה את הקדשי קדשיםקכג ,שהרי
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קיח .רש"י.
קיט .מצודת דוד.
קכ .מצודת דוד.
קכא .רש"י .מצודת דוד.
קכב .אברבנאל.
קכג .מכאן ראיה ששיפוע האמה שבו נכנסים אל רווח העשרים ,הוא בצד של החצר הפנימית.
שהשיפוע הוא כדי שיוכלו להיכנס מהחצר הפנימית אל רווח העשרים .ואינו בצד של החצר
החיצונה.
שיפוע האמה הוא דווקא בצד הפנימי ,כדי שיוכלו להכניס דרכו את הקדשי קדשים לבשלם
ברווח העשרים ,ולא יוציאום אל החצר החיצונה ,ככתוב בפסוק.
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קדשי קדשים נפסלים אם יוצאים לחוץקכד ,לְ ַקדֵּ ׁש ֶאת ָה ָעם .אם
יוציאו לחצר החיצונה את קדשי הקדשים ,יהיה נראה שגם
העם מקודשים כמו הכהנים ,לאכול עמהם בקדשי הקדשיםקכה.
אין להוציא את הקדשי קדשים שלא יתערבו עם העםקכו.
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קכד .רש"י.
קכה .עפ"י אברבנאל ומצודת דוד .המלבי"ם ביאר וז"ל :ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו שם
הכהנים את האשם ,כי היה מקום לבישול השלמים בחצרות קטרות שיתבאר בפסוק כ"א והם
היו בחצר החיצונה במקצוע החצר ששם לא נתקדש בקדושת עזרה ,והראהו שלבישול קדשי
קדשים יש מקום מיוחד במקום מקודש כדי שלא יוציא אל החצר החיצונה לקדש את העם ,הוא
על צד המליצה שיוציא הקדש ממחיצתו אל העם והחול כאילו תפקע הקדושה מן הקדש אל
העם והחול ,כמו ולא יקדש את העם בבגדיהם.
קכו .רש"י.
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 Qבישול קדשי קדשים ,ברווח העשרים סמוך למערב R

החצר הפנימית  -העזרה
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מדידת הר הבית

הר הבית

מדידת הר הבית
ש ַער
יאנִ י ֶ ּד ֶר ְך הַ ּ ׁ ַ
הו ִצ ַ
ימיְ ,ו ֹ
)טו( ְו ִכ ּלָה ֶאת ִמ ּד ֹות הַ ּ ַביִ ת הַ ּ ְפנִ ִ
קכז
דו סָ ִביב סָ ִביב:
שר ּ ָפנָ יו ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדיםּ ,ו ְמ ָד ֹ
אֲ ׁ ֶ

וְ כִ ָּלה ֶאת ִמדּ וֹ ת ַה ַּביִ ת ַה ּ ְפנִ ִימי,
הבית הפנימי ,וְ אחר כך הוֹ צִ ַיאנִ י דֶּ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ַער ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנָ יו דֶּ ֶר ְך
ַה ָּק ִדים ,הוציא המלאך את יחזקאל דרך שער הר הבית המזרחי,
המלאך גמר למדוד את מדות

אל החוץקכח.

ּו ְמ ָדדוֹ ָסבִ יב ָסבִ יב,

ומדד את כל הר הבית סביב סביב מבחוץקכט.

מזרח הר הבית
אות
)טז( ָמ ַדד ר ּוחַ הַ ָ ּק ִדים ִּב ְקנֵה הַ ִּמ ָ ּדה ,חֲמֵ ׁש )אמות כתיב( מֵ ֹ
ָקנִ יםִּ ,ב ְקנֵה הַ ִּמ ָ ּדה סָ ִביב:
בכל קנה יש שש אמות .ובכל אמה מהם יש שש טפחיםקל.
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קכז .רש"י :ומדדו סביב סביב .לכל היקף הר הבית מבחוץ:
קכח .רד"ק .מצודת דוד.
קכט .רש"י.
קל .לעיל מ' ה' .מצודת דוד.
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תקג

ָמ ַדד ר ּו ַח ַה ָּק ִדים ,מדד את צד מזרח של הר
על ידי ה'קנה' שמודד בוֲ .ח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ָקנִ ים ,וראה שצד מזרח של
הר הבית הוא באורך חמש מאות קניםִּ .ב ְקנֵ ה ַה ּ ִמדָּ ה ,שנמדד על
ידי קנה המידהָ ,סבִ יב ,מהקצה אל הקצהקלא.

הביתִּ ,ב ְקנֵ ה ַה ִּמדָּ ה,

נמצא שאורך הר הבית הוא שלשת אלפים אמהקלב.

צפון הר הבית
)יז(

אות ָקנִ ים ִּב ְקנֵה הַ ִּמ ָ ּדה סָ ִביב:
פון ,חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
ָמ ַדד ר ּוחַ הַ ָּצ ֹ

ואחר כך ָמ ַדד ר ּו ַח ַה ָ ּצפוֹ ן ,מדד את צד צפון של הר הביתֲ ,ח ֵמ ׁש
ֵמאוֹ ת ָקנִ ים ,שהוא במדת חמש מאות קניםִּ ,ב ְקנֵ ה ַה ִּמדָּ ה ָסבִ יב.
שזה שלשת אלפים אמה.

דרום הר הבית
)יח(

אות ָקנִ ים ִּב ְקנֵה הַ ִּמ ָ ּדה:
רום ָמ ָדד ,חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
ֵאת ר ּוחַ הַ ָ ּד ֹ

ואחר כך ֵאת ר ּו ַח ַהדָּ רוֹ ם ָמ ָדד ,מדד את צד דרום של הר הבית,
ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ָקנִ ים ,שהוא במדת חמש מאות קניםִּ ,ב ְקנֵ ה ַה ִּמדָּ ה.
שזה שלשת אלפים אמה.

מערב הר הבית
)יט(

אות ָקנִ ים ִּב ְקנֵה הַ ִּמ ָ ּדה:
סָ בַ ב ֶאל ר ּוחַ הַ ָ ּיםָ ,מ ַדד חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
W
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קלא .מצודת דוד.
קלב .כי בכל קנה יש שש אמה .נמצא שחמש מאות קנים הם שלשת אלפים אמה.
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המקדש
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חומת הר הבית

ואחר כך ָסבַ ב ֶאל ר ּו ַח ַה ָ ּים ,המלאך סבב ופנהקלג אל צד מערב
של הר הביתָ ,מ ַדד ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ָקנִ ים ,ומדד שהוא במדת חמש
מאות קניםִּ ,ב ְקנֵ ה ַה ּ ִמדָּ ה .שזה שלשת אלפים אמה.

חומת הר הבית
לו סָ ִביב סָ ִביב א ֶֹר ְך חֲמֵ ׁש
חו ָמה ֹ
דו ֹ
חות ְמ ָד ֹ
)כ( לְ ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ
קלד
אות לְ הַ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין הַ קּ ֶֹד ׁש לְ חֹל:
אות ְורֹחַ ב חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
מֵ ֹ

לְ ַא ְר ַּבע ר ּוחוֹ ת ְמ ָדדוֹ  ,מדד את ארבע רוחות הר הבית ,חוֹ ָמה לוֹ
ָסבִ יב ָסבִ יב ,להר הבית יש חומה סביב סביב ,בא ֶֹר ְך ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
קנים ,וְ בר ַֹחב ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת קנים .שזה שלשת אלפים אמה על
שלשת אלפים אמהקלה.
עובי החומה נכלל בתוך מדה זוקלו.
נמצא שאורך ורוחב הר הבית יהיה שלשת אלפים על שלשת
אלפים אמהקלז.
W
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קלג .מצודת דוד.
קלד .רש"י :לארבע רוחות מדדו .שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה ,שהקנה שש אמות .וזו היא
שיסד הקלירי )יוצרות ליום שני של סוכות( 'דוד ינטה קו שלשת אלפי אמות קצובה על שלשת אלפי אמות',
והיא שלשים וששה במידה הראשונה ,שהיה הר הבית חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ,חלוק שלשת
אלפים על שלשת אלפים ברצועות של חמש מאות אמה שתי וערב ,ותמצא שם שלשים וששה רבעים של
חמש מאות על חמש מאות ,על כן אמר הפייט )שם( 'שלשים וששה כמו שהיתה מתכפלת':
קלה .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קלו .מצודת דוד.
קלז .בבית שני היה הר הבית רק חמש מאות על חמש מאות אמה .יתכן שבבית שלישי יתווספו
חלקים מסביב ויתקדשו להיות הר הבית .אמנם יותר מסתבר שיתרחב הר הבית ,כענין ארץ
הצבי שמתרחב ,ויתרחב עד שיהיה במידת שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה.
ענין זה שארץ ישראל מתרחב ,מקום קטן מתרחב לגדול ,כתוב בגמרא )גיטין נז :(.ארץ צבי
כתיב ,בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו ,אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא,
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לְ ַהבְ דִּ יל ֵּבין ַה ּק ֶֹד ׁש לְ חֹל .החומה היא מחיצה מבדלת בין הר
הבית שהוא קודש ,אל החוץ שהוא חולקלח.

 Qמידת הר הבית R
| 500 -----------------קנים |-----------------

| 500 -----------------קנים |-----------------

| 3,000----------------אמה|----------------

| 3,000----------------אמה|----------------

הר הבית
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ובזמן שאין יושבין עליה גמדא .ע"כ .וכן איתא בזוהר הקדוש )תרומה קלוְּ :(.כגַוְ ונָא דְּ ָרזָא דְּ ֶא ֶרץ
יה ִא ְת ַר ּ ֵבי
הַ ְּצ ִבי ,דְּ הֲוָ ה ִא ְת ְמ ּ ׁ ַ
ש ְך לְ כָ ל ִס ְט ִרין וְ לָ א ִא ְתיְ ַדעְּ .כגַוְ ונָא דִּ ְצ ִבי ,דְּ כָ ל מַ ה דְּ ִא ְת ַר ּ ֵבי ,מַ ְׁש ּ ֵכ ּ
שכֶ ת לְ כָ ל הַ ְּצ ָד ִדים וְ לֹא נוֹ ָדע.
שהָ יְ ָתה נִ ְמ ׁ ֶ
ידע .תרגוםְּ :כמוֹ סוֹ ד ֶא ֶרץ הַ ְּצ ִביֶ ׁ ,
לְ כָ ל ְסטָ ר ,וְ לָ א ִא ְתיְ ָ
ש ּ ָג ֵדל ,עוֹ רוֹ ג ֵָדל לְ כָ ל צַ ד וְ לֹא נִ ּ ָכר.
ש ּ ָכל מַ ה ּ ׁ ֶ
ְּכמוֹ הַ ְּצ ִביֶ ׁ ,
קלח .מצודת דוד.
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מראה המרכבה

בית המקדש השלישי
יחזקאל פרק מ ג

מראה המרכבה
)א(

שר ּ ֹפנֶה ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדים:
ש ַער אֲ ׁ ֶ
ש ַערַ ׁ ,
וַ י ֹּולִ כֵ נִ י ֶאל הַ ּ ׁ ָ

וַ יּוֹ לִ כֵ נִ י ֶאל ַה ׁ ּ ָש ַער ,המלאך הכניס את יחזקאל בחזרה בשער
הידוע שנכנס בו בפעם הראשונהב .ומפרש ששער זה הוא ׁ ַש ַער
הר הביתג ֲא ׁ ֶשר ּפֹנֶ ה דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים ,בצד מזרחד.
א

קול
לו ְּכ ֹ
קו ֹ
בוד אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ָבא ִמ ֶ ּד ֶר ְך הַ ָ ּק ִדיםְ ,ו ֹ
)ב( ְו ִה ּנֵה ְּכ ֹ
ֹדו:
ירה ִמ ְּכב ֹ
ַמיִ ם ַר ִּבים ְוהָ ָא ֶרץ הֵ ִא ָ
וְ ִה ֵּנה ְּכבוֹ ד ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל ָּבא ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים ,וראה את השכינה
שבא לבית המקדש ,לשכון בתוכו כימי עולם וכשנים קדמוניותה.
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א .רש"י.
ב .מלבי"ם.
ג .מצודת דוד.
ד .מלבי"ם.
ה .אברבנאל .וכתב המלבי"ם :ראה התגלות ה' בכבודו מצד שהוא אלהי ישראל ,ששם זה מורה
על הקשר שיש לו עם ישראל ,ועל ההשגחה הפרטיית הדבקה עמהם להנהיגם בהנהגת נסיית.
רצה לומר שראה שיחזור שכינתו עליהם וינוסס נס ליראיו.
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וְ קוֹ לוֹ ְּכקוֹ ל ַמיִ ם ַר ִּבים ,מדמה קול השכינה לקול המים כדי לסבר
את האוזןו .וְ ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה ִמ ְּכבֹדוֹ  .מזיו השכינה התמלאה הארץ
אורהז.

יתי
שר ָר ִא ִ
יתיַ ּ ,כ ּ ַמ ְר ֶאה אֲ ׁ ֶ
שר ָר ִא ִ
)ג( ּו ְכ ַמ ְר ֵאה הַ ּ ַמ ְר ֶאה אֲ ׁ ֶ
יתי ֶאל
שר ָר ִא ִ
אות ּ ַכ ּ ַמ ְר ֶאה אֲ ׁ ֶ
שחֵ ת ֶאת הָ ִעירּ ,ו ַמ ְר ֹ
ְּבב ִֹאי לְ ׁ ַ
ח
נְ הַ ר ְּכבָ ר ,וָ ֶא ּפֹל ֶאל ּ ָפנָ י:
יחזקאל ראה את המרכבה בשלש מיני מראות ,בבחינת שלשת
מיני הנהגותט:

W
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ו .מצודת דוד.
בילקוט שמעוני )רמז שפב( וז"ל :והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים
רבים .וכי מי נתן קול במים לא הוא ,אלא הרי אנו מכנים אותו לבריותיו כדי לשכך את האזן
מה שהיא יכולה לשמוע ,כיוצא בו )עמוס ג ח( 'אריה שאג מי לא יירא' וכי מי נתן כח בארי לא
הוא ,אלא הרי אנו מכנים אותו לבריותיו כדי לשכך את האזן מה שהיא יכולה לשמוע.
ז .מצודת דוד .וכתב האברבנאל :ומראהו היה זוהר בלתי משוער ,עד שלא יושג מפאת עצמו,
אלא מפאת מה שראה שהארץ האירה מכבודו .ע"כ.
בילקוט שמעוני )רמז שפב( וז"ל :והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים .ר"ש בן יהוצדק
שאל את ר' שמואל בר נחמני א"ל בשביל ששמעתי עליך שאתה בעל הגדה מהיכן נבראת
האורה ,א"ל מלמד שנתעטף הקב"ה בשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו ,אמרה לו
בלחישה ,א"ל מקרא מלא הוא )תהילים כד ב( 'עוטה אור כשלמה' ואת אמר בלחישה ,א"ל כשם
ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה בלחישה .א"ר ברכיה אלולא שדרשה ר' יצחק אי אפשר
מימריניה .מקמי כן מה הוו אמרין ר' ברכיה בשם ר' יצחק אמר ממקום בית המקדש נבראת
האורה ,הה"ד )יחזקאל מג ב( 'כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ
האירה מכבודו' ,ואין כבוד אלא בית המקדש ,שנאמר )ירמיה יז יב( 'כסא כבוד מרום מראשון
מקום מקדשנו'.
ח .רש"י :וכמראה המראה .תשע מראות כתובין במקרא זה ומתוכן היו רואים הנביאים ,חוץ ממשה
רבינו שהיה רואה מתוך מראה אחת ,לפיכך איספקלריא שלו מאירה ורואה ממש ,וזהו שיסד הפייט
)יוצרות ליום שני של סוכות( 'מחזות המצוחצחות בתשע מחזות' :בבאי לשחת את העיר .בפרשת 'והתוית
תיו' )יחזקאל פרקים ט-י( ,שנאמר שם )ט א( 'קרבו פקודות העיר' ,ושם פירש דוגמת המרכבה:
ט .מלבי"ם.
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מראה המרכבה

א .מראה המרכבה שראה בבואו לשחת את העירי ,דהיינו
להחריב את ירושלים בחורבן בית ראשון ,שאז יצא
בחימה להחריב ולהשחית.
ב .מראה המרכבה שראה בפעם הראשוןיא ,על נהר כבר,
שאז ראה כיוצא ממקומו ללכת עם הגולים לארבע רוחות
השמים ,בגודל רחמיו וחסדיו לשמרם בגלות.
ג .המרכבה שראה כאן ,שראה הנהגת ה' בזמן שיחזיר
שכינתו לציון ,שאז ינהוג הנהגה ניסית מופלאתיב.
וראה כאן גם עתה את מראה המרכבה כמו שראה על
נהר כבר ,וראה שה' יחזור לשכון בישראל ,וכל מה
שנלקח מישראל בזמן הגלות ,כעת יחזור לישראל בבניין
בית המקדש השלישייג.
יתי ,כמו המראה שראיתי עכשיו ,כך
ּוכְ ַמ ְר ֵאה ַה ַּמ ְר ֶאה ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִ
יתי ְּבב ִֹאי לְ ׁ ַש ֵחת ֶאת ָה ִעיר ,המראה שראיתי
היה ַּכ ַּמ ְר ֶאה ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִ
בנבואה על השחתת העיר ירושלים בחורבןּ ,ו ַמ ְראוֹ ת ַּכ ַּמ ְר ֶאה
ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִ
יתי ֶאל נְ ַהר ְּכבָ ר ,וכמו המראה שראיתי את המרכבה על
נהר כבריד .כמו מראות אלו ,כך ראיתי גם עתה את מראה

W

מהרה יבנה

X

י .יחזקאל פרקים ט'-י'.
ְ
ח ִמ ּ ׁ ָשה לַ ח ֶֹד ׁש וַ אֲ נִ י ְבתוֹ ך הַ גּ וֹ לָ ה עַ ל
יעי ּ ַב ֲ
יא .יחזקאל פרק א' .כדכתיבַ :ויְ ִהי ִּב ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָשנָה ּ ָב ְר ִב ִ
נְ הַ ר ְּכבָ ר נִ ְפ ְּתח ּו הַ ּ ׁ ָשמַ יִ ם וָ ֶא ְר ֶאה מַ ְראוֹ ת אֱ ל ִֹהים .וכו'.
יב .מלבי"ם.
יג .עפ"י אברבנאל.
יד .מצודת דוד.
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כבוד ה' החוזר לשכון בישראל בבית המקדש השלישי,
ושמלאכי אלקים חוזרים לחנות סביב ישראל לשמרם ולהגנתםטו.
וָ ֶא ּפֹל ֶאל ּ ָפנָ י .ונפל הנביא והשתחווה לה' .כי ידע ששב ה'
מחרון אפו ,ושישובו הדברים כולם כמו לפני שהסתלקו
בחורבןטז.

שר ּ ָפנָ יו ֶ ּד ֶר ְך
ש ַער אֲ ׁ ֶ
בוד יְ הֹוָ ה ּ ָבא ֶאל הַ ּ ָביִ תּ ֶ ,ד ֶר ְך ׁ ַ
)ד( ּו ְכ ֹ
הַ ָ ּק ִדים:
ּוכְ בוֹ ד יְ הֹוָ ה ָּבא ֶאל ַה ָּביִ ת ,ראה שכבוד ה' בא לתוך בית המקדש
השלישי שיבנה במהרה בימינויז ,דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנָ יו דֶּ ֶר ְך ַה ָּק ִדים,
ובא דרך השער שבצד מזרח.

ימיְ ,ו ִה ּנֵה ָמלֵא
יאנִ י ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
ש ֵאנִ י ר ּוחַ וַ ְּת ִב ֵ
)ה( וַ ִּת ּ ָׂ
בוד יְ הֹוָ ה הַ ּ ָביִ ת:
ְכ ֹ
וַ ִּת ּ ָשׂ ֵאנִ י ר ּו ַח ,ולקחו הרוח ממקום עמדו ליד שערי הר הביתיח,
וַ ְּתבִ ֵיאנִ י ֶאל ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימי ,והביאו אל העזרה ,וְ ִה ֵּנה ָמלֵ א כְ בוֹ ד
יְ הֹוָ ה ַה ָּביִ ת .וראה שכבוד ה' מלא את הביתיט.
W
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טו .אברבנאל .האברבנאל פירש שכשם שראה אז את הסתלקות השכינה והחורבן ,כך ראה
עתה את חזרת השכינה שישכון ה' בישראל לעולם ,בבנין בית המקדש השלישי ,כימי עולם
וכשנים קדמוניות.
אבל המלבי"ם פירש שכמו שראה שם את המראות על חורבן בית ראשון ועל יציאת ישראל
לגלות ,כך ראה עכשיו שוב את מראות אלו ,על חורבן בית שני ועל יציאת ישראל לגלות המר
והארוך .ואחר כך ראה שישוב ה' לבית המקדש השלישי וישכון בישראל לעולם ,במהרה
בימינו אמן.
טז .אברבנאל .ברש"י כתוב וז"ל :תשע מראות כתובין במקרא זה ומתוכן היו רואין הנביאים,
חוץ ממשה רבינו שהיה רואה מתוך מראה אחת ,לפיכך איספקלריא שלו מאירה ורואה ממש,
שע מַ ֲ
וזהו שייסד הפייט 'מַ חֲזוֹ ת הַ ְּמצֻ ְחצָ חוֹ ת ְּב ֵת ׁ ַ
חזוֹ ת' )פיוט ליום ראשון של סוכות(.
יז .מלבי"ם.
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יש הָ יָ ה עֹמֵ ד ֶא ְצלִ י:
וָ ֶא ְׁש ַמע ִמ ַ ּד ּ ֵבר ֵאלַי מֵ הַ ּ ָביִ תְ ,ו ִא ׁ

כ

וָ ֶא ׁ ְש ַמע ִמדַּ ֵּבר ֵאלַ י ֵמ ַה ָּביִ ת ,שמע את קול ה' מדבר אליו מהבית,
ֲשר
כמו שכתובכא' :וַ ִּי ְ ׁש ַמע אֶ ת הַ ּקוֹ ל ִמדַּ ֵּבר אֵ לָיו ,מֵ ַעל הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת א ׁ ֶ
ארֹן הָ ֵעדֻ תִ ,מ ֵּבין ְ ׁשנֵי הַ ְּכ ֻר ִבים'כב.
ַעל ֲ
וְ ִא ׁיש ָהיָ ה ע ֵֹמד ֶאצְ לִ י .עד עכשיו קיבל את שפע הנבואה מה'
באמצעות המלאך שבידו קנה המידהכג .אבל עכשיו המלאך לא
נכנס לקודש הקדשים ,אלא עמד ליד יחזקאל ,וקיבלו שניהם את
הדיבור בשווה מהשכינהכד.

קדושת בית המקדש
קום ּ ַכ ּפ ֹות
קום ִּכ ְס ִאי ְו ֶאת ְמ ֹ
)ז( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַיֶ ּ ,בן ָא ָדם ֶאת ְמ ֹ
עולָםְ ,ולֹא יְ ַט ְּמא ּו
תו ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ֹ
שם ְּב ֹ
שר ֶא ְׁש ּ ָכן ׁ ָ
ַרגְ לַי אֲ ׁ ֶ
שם ָק ְד ִׁשי הֵ ּ ָמה ּו ַמלְ כֵ יהֶ ם ִּבזְ נ ּו ָתם ּו ְב ִפגְ ֵרי
עוד ּ ֵבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ׁ ֵ
ֹ
כה
מו ָתם:
ַמלְ כֵ יהֶ ם ּ ָב ֹ
W
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יח .מצודות.
יט .מלבי"ם.
כ .רש"יִ :מדַּ ּ ֵבר אלי .מתמלל עמי .כבוד הוא לומר כלפי מעלה ִמ ַּד ֵּבר ,כמו 'מתדבר' ,כלומר בינו לבין
כבודו מדבר ,והקול בא עדי:
כא .במדבר ז' פ"ט.
'מדַּ ּ ֵבר' בחיריק ,ברש"י וז"ל :מדבר אלי .מתמלל עמי .כבוד הוא לומר
כב .מלבי"ם .על הניקוד ִ
כלפי מעלה מדבר כמו מתדבר ,כלומר בינו לבין כבודו מדבר והקול בא אלי .ע"כ .וכן ברש"י
בבמדבר )ז פט( וז"ל :מדבר .כמו מתדבר ,כבודו של מעלה לומר כן ,מדבר בינו לבין עצמו
ומשה שומע מאליו.
כג .כדלעיל פרק מ' פסוקים ג'-ד'.
כד .מלבי"ם.
כה .רש"י :ובפגרי מלכיהם .שהיו בתיהם סמוכין לביתי ,כמו שמצינו במלכים ,בשלמה ,ובעתליהו,
ופעמים שהיו קוברין אותם בגן ביתם כמו שמפרש והולך בתתם וגו':
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לעתיד לבוא ,בבית המקדש השלישי ,יהיה רווח רחב סביב בית
המקדש ,והעיר ירושלים תהיה רחוקה מבית המקדש ארבעים
וחמש מילכו.
ֹאמר ֵאלַ י ,ה' אמר ליחזקאל הנביאֶּ :בן ָא ָדם דע:
וַ ּי ֶ
ִּכ ְס ִאי ,בית המקדש הוא הנקרא 'כסא' ,וְ ֶאת וכן בית המקדש
הנקרא ְמקוֹ ם ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ יֲ ,א ׁ ֶשר במקום הזה ,שהוא בית המקדש,
ֶא ׁ ְש ָּכן ׁ ָשם ְּבתוֹ ְך ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לְ עוֹ לָ ם .אשכון בבית המקדש השלישי
לעולם ועד .ולא יחרבכז.

ֶאת ְמקוֹ ם

תרגם יונתןֵ ' :דין א ֲַתר ֵּבית כּ ו ְּרסֵ י יְ ָק ִרי ,וְ ֵדין א ֲַתר ֵּבית אַ ְ ׁש ָריוּת
ש ָראֵ ל ל ֲַעלָם' .זה מקום
ְ ׁשכִ נְ ִּתיְ ,דאַ ְ ׁש ֵרי ְ ׁשכִ נְ ִּתי ַת ָמן ְ ּבגוֹ ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
בית כסא כבודי ,וזה מקום בית השראת שכינתי ,שאשרה את
שכינתי שם בתוך בני ישראל לעולם.
ְמקוֹ ם ִּכ ְס ִאי :בית המקדש נקרא 'כסא'כח ,ככתובכטִּ ' :כ ּ ֵסא כָ בוֹ ד
שנ ּו' .דהיינו שמקום בית המקדש הוא
אשוֹ ן ְמקוֹ ם ִמ ְקדָּ ׁ ֵ
ָמרוֹ ם מֵ ִר ׁ
כסא כבודו של ה' ,ששם השכין שכינתו ,ויושב ומנהיג שם את
הנהגת ההשגחהל.
W
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כו .להלן פרק מ"ח .וראה במלבי"ם.
כז .עפ"י רד"ק ואברבנאל.
כח .רד"ק.
כט .ירמיה י"ז י"ב.
ל .מלבי"ם בירמיה .במלבי"ם כאן וז"ל :ויאמר אלי ,את מקום כסאי ,הנה יבואר )לקמן סי' מ"ח(
כי ירושלים שלעתיד תהיה רחוקה מן המקדש מ"ה מיל ,וסביבות המקדש יהיה אחוזת הכהנים
והלוים ,אבל המלך והעם אשר בירושלים ישכנו בעיר שתבנה מ"ה מיל רחוק מן המקדש ,באר
לו הטעם לזה כי לעתיד ישתנה הדבר ממה שהיה במקדש הקודם ,שבזמן הקודם היה עקר
השכינה בשמים כמ"ש )ישעיה סו א( 'השמים כסאי והארץ הדום רגלי' ,ר"ל שעקר ההנהגה היה
כפי הטבע והמערכה רק שסבב את המערכת לפי רצון ההשגחה שהיתה בבית המקדש ובארץ
שרגליו ומסובביו ותכלית הנהגתו היה בארץ ,שלפי התכלית הזה אשר השגיח להרים קרן
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ְמקוֹ ם ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ י :בית המקדש נקרא כן ,על דרך הכתובלא:
'הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ִּכ ְס ִאי וְ הָ אָ ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָי'לב .וכן כתובלג' :וְ ׁש ּולָיו ְמל ִֵאים
אֶ ת הַ הֵ יכָ ל'לד.

וְ בבית המקדש השלישי לֹא יְ ַט ְּמא ּו עוֹ ד ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל את ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ִשי,
יהם ,הם והמלכים שלהם ,כפי שטמאו אותו עד הנה,
ֵה ָּמה ּו ַמלְ כֵ ֶ
על ידי ִּבזְנ ּו ָתם ,שהיו זונים אחרי עבודה זרה ,ועשו זאת בביתם
שהיה סמוך לבית המקדשּ .ובְ זה שטמאוהו המלכים הרשעים על
יהם ,פגרי המלכים הרשעים שנקברו בתוך העיר,
ידי ִפגְ ֵרי ַמלְ כֵ ֶ
כמנשה ואמון .וכן הרשעים החוטאים נקראים פגרים מתים גם
בחייהם ,וטמאו את הארץ כאשר יטמאו הפגרים המתים .וגם
טמאוהו ב ָּבמוֹ ָתם ,שהעמידו במות לעבודה זרה במקום קבורת
המלכים הרשעים .וכל זה עשו בירושלים סמוך לבית המקדשלה.
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ישראל ,משך את גלגל המערכת לסבבו ולהנהיגו לטובת ישראל ולמלא בית ה' חיים וברכה,
ולכן נקרא המקדש 'הדום רגליו' כמ"ש )איכה ב א( 'ולא זכר הדום רגליו ביום אפו' ,ואמר )ישעיה ו
א( 'ושוליו מלאים את ההיכל' ,אבל לעתיד גם הכסא תהיה למטה במקדש ,שישכון שם שכינת
קבע והנהגת המערכה תחדל לגמרי ,כמ"ש )ישעיה ס יט( 'לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם',
)ישעיה כד כג( 'וחפרה הלבנה וכו' כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים' ,וז"ש את מקום כסאי
ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בשכינת קבע ,יהיה בתוך בני ישראל שהכסא תהיה
ג"כ למטה ,וגם אמר שעקר השכינה לא תהיה במקדש רק בתוך בני ישראל שיתאספו שמה,
ולכן זה יהיה לעולם כי הבית השלישי לא יחרב עוד ,ולכן אצטרך להרחיק את העיר מן המקדש,
כי כפי גודל קדושתו וקביעת השכינה בו תצטרך הרחקה ביותר כדי שלא יטמאו עוד בית
ישראל שם קדשי המה ומלכיהם ,כמו שטמאו אותו עד הנה שהיו יושבים בעיר שהיתה קרובה
אל המקדש ופגמו בקדושת המקדש.
לא .ישעיה ס"ו א'.
לב .אברבנאל.
לג .ישעיה ו' א'.
לד .מלבי"ם.
לה .עפ"י רד"ק ,אברבנאל ,מצודת דוד ,מלבי"ם ,ועי"ש.
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אבל עכשיו תהיה העיר רחוקה מבית המקדש ארבעים וחמש
מיל ,ובעל כרחם יהיו רחוקים מבית המקדש.

)ח( ְּב ִת ּ ָתם ִס ּ ָפם ֶאת ִס ּ ִפיּ ,ו ְמז ּוז ָָתם ֵאצֶ ל ְמז ּוז ִָתיְ ,והַ קִּ יר ּ ֵבינִ י
שר ָע ׂש ּו,
בו ָתם אֲ ׁ ֶ
תו ֲע ֹ
שם ָק ְד ִׁשי ְּב ֹ
ּובֵ ינֵיהֶ םְ ,ו ִט ְּמא ּו ֶאת ׁ ֵ
וָ אֲ כַ ל א ָֹתם ְּב ַא ּ ִפי:
ִס ּ ָפם :הסף שלהם .עובי החומה במקום הפתח נקרא 'סף'לו.
ְּב ִת ָּתם ִס ּ ָפם ֶאת ִס ּ ִפי ,הם העמידו את הסף שלהם סמוך ממש
לז
זָתי ,והעמידו את המזוזה
לסף של בית המקדשּ ,ו ְמז ּו ָזָתם ֵאצֶ ל ְמז ּו ִ
שלהם סמוך ממש למזוזה של בית המקדש ,וְ ַה ִּקיר ֵּבינִ י ּובֵ ינֵ ֶיהם,
ויש רק את כותל בית המקדש בין ביתם ובית המקדש .כי
המלכים העמידו את ביתם סמוך לבית המקדשלח .וְ על ידי זה
W
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לו .במלבי"ם וז"ל :עובי החומה במקום הפתח קרוי 'סף' ,בין בצדדים בין למטה ,כמו 'וידיה על
הסף' )שופטים י"ט( שהוא האסקופא ,ובמקום שמחברין הדלת ונותנין שם לוחות עץ קרוי 'מזוזה',
ואם אין שם מזוזה אין חייב במזוזה .ובשער החצר היה הסף נחלק לשנים כ"א עוביו שש אמות
והמזוזה בתוך עוביה אמה ששם היה הדלת )כנ"ל סי' מ' פ"ו( ,ובא תמיד המזוזה עם הדלת )שמות
כ"א שופטים ו' ג' ,ישעיה נ"ז ה'( ,וע"כ הוסיף שנתנו גם המזוזה שבו הדלת אצל מזוזתו ,שכשנפתחו
דלתי בית ה' נפתח גם פתחם שאצלו.
לז .כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית המדוברת ,ששיבשו את המילה 'משקוף'
וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 'משקוף' ,בעוד שבאמת בלשון הקודש רק העץ
העליון שמעל הפתח נקרא משקוף ,ושני העצים שבשני צידי הפתח ,הם נקראים שני המזוזות.
ֹאכל ּו
שר י ְ
כמו שכתוב בתורה :וְ לָ ְקח ּו ִמן הַ דָּ ם וְ נ ְָתנ ּו עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וְ עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף עַ ל הַ ּ ָב ִּתים אֲ ׁ ֶ
שר ּ ַב ּ ַסף וְ ִה ּג ְַע ּ ֶתם ֶאל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ֶאל
אֹתוֹ ּ ָבהֶ ם )שמות יב ז( .וּלְ ַק ְח ּ ֶתם אֲ גֻדַּ ת ֵאזוֹ ב ו ְּטבַ לְ ּ ֶתם ּ ַבדָּ ם אֲ ׁ ֶ
יש ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ֵביתוֹ עַ ד ּב ֶֹקר .וְ עָ בַ ר ה' לִ נְ ּגֹף ֶאת
שר ּ ַב ּ ָסף וְ ַא ּ ֶתם לֹא ֵת ְצא ּו ִא ׁ
ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת ִמן הַ דָּ ם אֲ ׁ ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָר ָאה ֶאת הַ דָּ ם עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וּפָ סַ ח ה' עַ ל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא יִ ּ ֵתן הַ ּ ַמ ְׁש ִחית לָ בֹא
ֶאל ּ ָב ּ ֵתיכֶ ם לִ נְ ּגֹף )שם כב-כג(.
ברש"י )שמות יב ז( :המזוזות .הם הזקופות ,אחת מכאן לפתח ואחת מכאן .המשקוף .הוא העליון,
שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו ,לינט"ל בלע"ז .ולשון שקיפה ,חבטה ,כמו )ויקרא כו לו( 'קול
עלה נדף'' ,טרפא דשקיף' ]התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף'[ .חבורה ,משקופי.
לח .עפ"י רד"ק ,אברבנאל ,מצודת דוד ,מלבי"ם ,ועי"ש.
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קדושת בית המקדש

ִט ּ ְמא ּו ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ִשי ְּבתוֹ ֲעבוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו בבתיהם שסמוכים
לביתי .ובפרט שלפי קדושת המקום יגדל החטא והטומאהלט.
וָ ֲאכַ ל א ָֹתם ְּב ַא ּ ִפי ,לכן כיליתי אותם בחמתימ ,דהיינו שהיה חורבן
בתי המקדש והגלות.
אבל עכשיו יתרחק מושב הזרים מבית המקדש ,וסביב בית
המקדש ישבו רק הכהנים והלוים ,כמו שהיה במשכן שבמדבר
שחנו הלוים סביב למשכן .וזה מה שכתוב בפסוק הבאמא:

שכַ נְ ִּתי
)ט( ַע ּ ָתה יְ ַרחֲק ּו ֶאת זְ נ ּו ָתם ּו ִפגְ ֵרי ַמלְ כֵ יהֶ ם ִמ ּ ֶמ ִ ּניְ ,ו ׁ ָ
מב
עולָם:
תוכָ ם לְ ֹ
ְב ֹ
אבל ַע ָּתה ,עכשיו כשיבנה בית המקדש השלישי ,בעל כרחם
יהם ִמ ּ ֶמ ִּני ,כי העיר תהיה רחוקה
יְ ַר ֲחק ּו ֶאת זְנ ּו ָתם ּו ִפגְ ֵרי ַמלְ כֵ ֶ
מד
מבית המקדשמג .אז יהיה להם לב חדש ליראה את ה'  ,וינהגו
קדושה יתירה בבית המקדשמה .ובהיותם טהורים וטובים אשכון
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גם כיום ,סמוך ממש לכותל הר הבית מבחוץ בצד דרום ,אפשר לראות שם שרידים מארמון של
מלכים .ואולי על זה נאמר בפסוק כאן שהמלכים העמידו את ביתם סמוך ממש לבית המקדש,
ורק קיר ביניהם.
לט .במלבי"ם וז"ל :שעד עתה היה בית המלכים קרוב לבית ה' ,וסף ביתם קרוב אל סף ביתי,
ורק קיר המקדש היה מפסיק ביני וביניהם ובזה טמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו ,כי
לפי ערך קדושת המקום יגדל החטא והטומאה ,שטומאה קלה אשר לא תטמא במקום החול
תטמא במקום הקדש ,כמו שהשלישי פוסל את התרומה והרביעי פוסל את הקדש הגם שאין
מטמאין את החולין ,וכן יפגום החטא הקטן הנעשה קרוב אל המקדש.
מ .עפ"י רש"י ומצודת דוד.
מא .מלבי"ם.
מב .רש"י :עתה ,על כרחם ירחקו את זנותם ,שהבדלתי לי היקף גבול גדול סביב:
מג .רש"י .מלבי"ם.
מד .רד"ק.
מה .מצודת דוד.
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תקטו

בתוכם לעולםמו .ויהיה :וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי בְ תוֹ כָ ם לְ עוֹ לָ ם .שה' ישכון לעולם
ועד בבית המקדש השלישי ,בתוך בני ישראל .ובית המקדש
השלישי יעמוד לעולם ,ולא יחרב עודמז.
יתי
'וְ נָ ַת ִּתי אֶ ת ִמ ְקדָּ ִ ׁשי ְ ּבתוֹ כָ ם לְ עוֹ לָם .וְ הָ יָה ִמ ְ ׁש ּ ָכנִ י ֲעלֵיהֶ ם ,וְ הָ יִ ִ
לָהֶ ם לֵאל ִֹהים ,וְ הֵ ָּמה יִ ְהי ּו לִ י לְ ָעם .וְ י ְָדע ּו הַ גּוֹ יִ ם ִּכי אֲנִ י ה' ְמ ַקדֵּ ׁש
ש ָראֵ לּ ִ ,ב ְהיוֹ ת ִמ ְקדָּ ִ ׁשי ְ ּבתוֹ כָ ם לְ עוֹ לָם'מח.
אֶ ת יִ ְ ׂ

לימוד צורת בית המקדש
)י( ַא ּ ָתה בֶ ן ָא ָדם הַ ּ ֵגד ֶאת ּ ֵבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶאת הַ ּ ַביִ תְ ,ויִ ּ ָכלְ מ ּו
מט
נו ֵתיהֶ םּ ,ו ָמ ְדד ּו ֶאת ּ ָת ְכנִ ית:
מֵ ֲע ֹו ֹ

ַה ֵ ּגד ֶאת

ה' אמר ליחזקאל הנביאַ :א ָּתה בֶ ן ָא ָדם ,אתה יחזקאל,
ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַּביִ ת ,תאמר לבני ישראל את צורת בנין בית
יהם ,ועל ידי זה יהיה להם בושה
המקדש שראיתנ ,וְ יִ ָּכלְ מ ּו ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶ
מעוונותיהם ,כאשר הנני מראה להם חסדי שאינני מואס אותם
בגלל העברות שלהםנא.

ּו ָמ ְדד ּו ֶאת ָּתכְ נִ ית .את תכנית צורת הבית שתראה להם ,ימדדו
ויכינו אותו ,לסימן שעוד יעשו את זה לעתיד כשיבוא הגואל
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מו .אברבנאל.
מז .עפ"י המפרשים ,גם לעיל ולקמן.
מח .יחזקאל ל"ז כ"ו-כ"ח.
מט .רש"י :ויכלמו מעוונותיהם .בהראותי למו חסדי ,שאיני ממאס אותם בעוונם:
נ .מצודת דוד.
נא .רש"י.
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ויחיו המתים .ילמדו ויכינו את צורת הבית ,לסימן שהלומדים
את צורת בית המקדש השלישי יחיו בבנין הבית לעתידנב.

תו,
שר ָע ׂש ּו ,צ ּו ַרת הַ ּ ַביִ תּ ,ו ְתכ ּונָ ֹ
)יא( ְו ִאם נִ ְכלְ מ ּו ִמ ּכֹל אֲ ׁ ֶ
מובָ ָאיוְ ,וכָ ל צ ּור ָֹתוְ ,ו ֵאת ּ ָכל חֻ קּ ָֹתיוְ ,וכָ ל )צורתי
מו ָצ ָאיוּ ,ו ֹ
ּו ֹ
או ָתםּ ,ו ְכתֹב
הו ַדע ֹ
כתיב( צ ּור ָֹתיוְ ,וכָ ל )תורתו כתיב( ּת ֹור ָֹתיוֹ ,
תוְ ,ו ֶאת ּ ָכל חֻ קּ ָֹתיוְ ,ו ָע ׂש ּו
לְ ֵעינֵיהֶ םְ ,ויִ ְׁש ְמר ּו ֶאת ּ ָכל צ ּו ָר ֹ
נג
או ָתם:
ֹ
W
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נב .רד"ק .אברבנאל .וכן כתב רש"י בפסוק הבא :ילמדו ענייני המדות מפיך שידעו לעשותם
לעת קץ .ע"כ.
כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית וז"ל :וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת 'תכנית' ,צורת
הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתים ,יכינו אותו
לסימן שהרואים זאת הצורה יחיו בבנין העתיד ,ע"כ .והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו,
למדנו עוד כי הבטיח השם ב"ה שעל ידי הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד .וכן
כתב בפירושו ל'ועשו אותם' שהוא ראיה גדולה לתחיית המתים.
והנה הבטחה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים אחריהם ,אך היא
הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה לתחייה לעשותה לעתיד .שכן כל
יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח ,עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם
אשר יקומו אחריהם ויספרו עד דור אחרון ,ואמרו בלשון נוכח להקדים הטובה כשיזכו ,מצורף
לזה שדברי השם ב"ה והבטחתו כאלו אמר ונעשה מעתה ,כנזכר בפירש"י בכמה מקומות על
עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה .ע"כ לשון התוספות יום טוב.
וכתב הרד"ק בפסוק הבא וז"ל :וישמרו את כל צורתו ואת כל חקותיו ועשו אותם .ישמרו
אותם בלבם ויאמינו כי כן יהיה ,ויעשו אותם הבניינים והצורות והתורות לעתיד ,ואם לא ישמרו
אותם בלבם ולא יאמינו לא יעשו אותם ,כי כן מדת הקדוש ברוך הוא ישלם לאדם מדה כנגד
מדה ,כל המאמין בביאת גואל יזכה לגאולה ,ואם לא יאמין לא יזכה ,וכן אם יאמין בתחיית
המתים יזכה לתחייה ,ואם לא יאמין לא יזכה .ולא נוכל לפרש ועשו אותם בבית שני שעלו בני
גולה של בבל ,כי הרבה דברים יש בבנינה זו שלא היו כן בבית שני ,ועל כרחך בנינה זו עתידה,
ואמר כן 'ועשו אותה' ראיה גדולה לתחיית המתים .ע"כ.
נג .רש"י :צורת הבית .גבול הביניין היאך הוא מלפניו ועד אחוריו סדורין לארבע רוחות :ותכונתו.
חשבון תאיו ולשכותיו :וכל צורותיו .כרובים ותימורים ואילים ואילמים:
בתשובות רש"י ,במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצויירא ,ענה לו רש"י וז"ל :וששאל,
'אם נכלמו וגו' ועשו אותם' )מג יא( ,כלום צוה לעשות ביניין זה בימי יחזקאל .אמת אם היתה תשובתם
הוגנת על מנת שלא לחטוא ,היה ביניין זה להם כשעלו מן הגולה ,וגאולת עולם בזרוע ולא על ידי רשות
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בית המקדש השלישי במידות ובצורות שראה יחזקאל ,יגיע
זמנו להיבנות כאשר יגיע עת התיקון ,שיטהרו מעוונותיהם .על
כן נאמר :וְ ִאם נִ כְ לְ מ ּו ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ,דהיינו שיתביישו מהעבירות
שעשו ,וישובו בתשובה שלימה .לפי הכלל שהעושה דבר
עבירה ומתבייש בה ,מוחלין לו על כל עונותיונד .ואז יזכו שיבנה
בית המקדש השלישי ,בצורות ובמידות שראה יחזקאלנה.
תודיע לישראל את צ ּו ַרת ַה ַּביִ ת ,צורת בית המקדש בכללונו,
מלפנים לחומת הר הביתנז ,איך מסודרים חדרי הבית ולשכותיו
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כורש ,אלא שגרם החטא .וכן שנינו בברכות )ד' ,(.עד יעבור עמך ה'' )שמות טו טז( זו ביאה ראשונה' ,עד
יעבור עם זו קנית' זו ביאה שניה ,אמור מעתה ,ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך
שנעשה בימי יהושע ,אלא שגרם החטא:
נד .ברכות י"ב :וז"ל הגמרא :ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב ,כל העושה דבר עבירה
ֹש ְּת ,וְ לֹא יִ ְהיֶה ּ ָל ְך
ומתבייש בו מוחלין לו על כל עונותיו ,שנאמר )יחזקאל טז סג( 'לְ מַ עַ ן ִּתז ְְּכ ִרי וָ ב ְׁ
דנָי יֱהֹוִ ה'.
שית נְ אֻ ם אֲ ֹ
שר עָ ִ ׂ
עוֹ ד ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ִמ ּ ְפנֵי ְּכלִ ּ ָמ ֵת ְךְּ ,בכַ ּ ְפ ִרי לָ ְך לְ כָ ל אֲ ׁ ֶ
נה .עפ"י מלבי"ם.
נו .מצודת דוד ועי"ש .במלבי"ם וז"ל :ואם נכלמו מכל אשר עשו ,ר"ל באשר שיבנה הבית
במדות ובצורות אלה שראה יחזקאל לא יגיע זמנו עד שיגיע עת התיקון שיטהרו מעונותיהם ,לכן
ההודעה הזאת תלויה בתנאי אם יכלמו מכל אשר עשו וישובו בתשובה שלימה ,כפי הכלל
שהעושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותיו ,ואז צורת הבית הודע אותם ,כי רק
אז יבנה הבית הזה .ואמר פה ג' פעמים צורת הבית כי היה להביא שלש צורות .א .הצורה
המוכרחת להיות בכל בית שיבנה לה' וא"א בלעדה ,והיה בשוה במשכן ובבית ראשון ושני
ובבית השלישי ,והוא שיהיה בו עזרה והיכל וקדש הקדשים וכן הכלים המוכרחים להיות בכולם,
מזבח העולה ומזבח הקטורת וארון ושלחן ומנורה וכדומה .ב .דברים שאינם מוכרחים ויכולים
להשתנות כפי הזמן כמו שנשתנו דברים במקדש מן המשכן ,ובית שני מן בית ראשון .ג .דברים
שהם מיוחדים רק למקדש השלישי שיגיע שעת התיקון ולא יכלו לעשות כמוהו בימי עזרא הגם
שידעו מדברי יחזקאל מפני שידעו שעדיין לא הגיע עת התיקון ,רק מקצת דברים אשר קבלו
מפי הנביאים שיכולים לעשותו דוגמתו ,כמ"ש הרמב"ם בה' בהב"ח ,על הראשון אמר צורת
הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ר"ל הצורה המוכרחת להיות בכל בית ואת החדרים והשערים
המוכרחים להיות בכולם ,על הבנין המיוחד רק לעתיד ואין יכולים לעשות כמוהו בזה"ז מפני
שעניניו הם חקים נעלמים שלא יתגלו עד זמן העתיד ,אמר וכל צורותיו ואת כל חקתיו ,שהחקים
הם הדברים שטעמם נעלם ,ועל הדברים שהם אמצעים בין בנין הראשון ובין בנין השלישי,
אשר היו יכולים לעשותם בימי בית שני שבנאו כבית ראשון וכדברים מעין העתיד כמ"ש
הרמב"ם מפני שהדברים ההם אינם חקים נעלמים רק תורות שטעמם נודע ,אמר וכל צורותיו
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לארבע הרוחותנחּ .ו ְתכ ּונָ תוֹ  ,חשבון התאים והלשכות שבבית
המקדשנטּ .ומוֹ צָ ָאיו ּומוֹ בָ ָאיו ,ומידות הפתחים שיוצאים ובאים
דרכםס .וְ כָ ל צ ּור ָֹתו ,וכל הצורות של כל חדר וחדרסא .וְ ֵאת ָּכל
ֻח ּק ָֹתיו ,ואת כל מה שראוי להשתמש בכל מקום בכל חדר ובכל
לשכהסב .וְ כָ ל צ ּור ָֹתיו ,וכל הצורות שמצויירים על כתלי ההיכל
וקודש הקדשים ,שהם הכרובים והדקליםסג .וכן צורת האולמות
שבפתחים ,וצורת העמודים הנקראים 'אילים'סד .וְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתיו ,וכל
ההלכות עד היכן מותר לנשים להיכנס ,ועד היכן לישראלים,
ועד היכן לכהניםסה.
W
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וכל תורותיו הודע אותם .וכתב לעיניהם צוה שיכתוב צורת הבנין העתיד בספר למשמרת לדור
אחרון ,וישמרו ר"ל שאם ישמרו את כל צורותיו ואת כל חקתיו להתנהג כפיהם בקדושה
ובטהרה ובהטבת המעשים ,שיהיו מוכנים אל הצורות האלה שמורים על דבוק ה' ושכינתו
בקדש לעולם ,אז ועשו אותם אז יעשו את הצורות ויבנו את בית השלישי ברוח ה' עליהם.
נז .רד"ק.
נח .רש"י.
נט .רש"י.
ס .מצודת דוד.
סא .רד"ק .מצודת דוד.
סב .רד"ק .מצודת דוד.
סג .רש"י .רד"ק .מצודת דוד.
סד .רש"י.
סה .רד"ק .עפ"י מצודת דוד .ברמב"ם )הלכות בית הבחירה א ז( :ועושין בתוך העזרה גבולין ,עד
כאן לישראל ,עד כאן לכהנים .ע"כ.
באברבנאל וז"ל :ושזהו אומרו וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו שישמרו אותם בליבם
ויאמינו שכן יהיה לעתיד ,ויותר נכון לפרש שמפני שבזמנו של יחזקאל היו תועים בני ישראל
בעבודת השמש והירח וכמו שאמר מאותם שהיו אחוריהם אל היכל ה' ופניהם קדמה משתחוים
לשמש ,לכן צוה לנביא שיגיד להם כל מה שראה בנבואתו מבנין הבית כדי שיתבודדו ויתבוננו
בענין הבית וימדדו את תבניתו ,ולפי שהדברים ההם יש להם רמיזות עליונות בדברים האלהיים
כמו שבארתי בבנין בית שלמה לכן בהתבוננותם בענין הבית ומדותיו יתבאר להם טעותם
בעובדם את המשרתים יכירו וידעו כי לה' המלוכה והוא המושל והמשגיח שהם הדברים אשר
יורו עליו עניני הבית ומדותיו ,ובזה יכלמו מעונותיהם בראותם כי לא מעבר לים הוא אבל
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הוֹ ַדע אוֹ ָתם ,תודיע לבית ישראל את כל זה ,את כל צורות
יהם ,ותכתוב את זה
וענייני בית המקדש השלישיּ ,וכְ תֹב לְ ֵעינֵ ֶ
עבורם ,כדי שילמדו בזהסו ,וְ יִ ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ָּכל צ ּו ָרתוֹ  ,וְ ֶאת ָּכל ֻח ּק ָֹתיו,
ילמדו ממך את הצורות והמידות של בית המקדש השלישיסז,
וְ ָעשׂ ּו אוֹ ָתם ,כדי שידעו לעשות אותם בעת הקץ כשיבוא
המשיחסח .וזו הבטחה שהשי"ת הבטיח שכל מי שילמד את
צורת בית המקדש השלישי ,שכתב יחזקאל הנביא ,יזכה לקום
בתחיית המתים ולבנות את בית המקדשסט.
W
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בביתם ימצאו מה שילמדם להועיל אם יתבוננו בו ,ואמר שמות רבים צורת הבית ותכונתו
ומוצאיו ומובאיו ואמר פעם שנית וכל צורותיו ואמר בו לשון חקים ותורות לפי שהדברים הם
מושגים אצלינו באחד מארבע אופנים אם בחוש ואם במושכל ראשון ואם במופת ואם בקבלה,
ואמר צורת הבית על הנראית בחוש ותכונתו על התכונה הנרשמת בנפש שהיא ההתחלה
שממנה תבוא ידיעת המושכלות הראשונות ,ואמר מוצאיו על המופתים הנעשים מה שיוצאים
מהקדמות החושים ומהמושכלות הראשונות ,ומובאיו הם המקובלות הבאות לאדם מהאבות
בדרך קבלה ולכן צוה השם וכל צורותיו וכל חקתיו וכל תורותיו הודע אותם כי אמר בזה
צורותיו על המוחשות ועל המושכלות הראשונות כי הם כולם צורות מושגות לאדם בלי עיון וכל
חוקותיו הם המקובלות שאין להם טעם וכל תורותיו הם המופתים הנודעים בהוראה ולמוד,
והענין שמתכונת הבית וסדורו וחלקיו יודיע וילמד להם כל זה כדי שישתלמו באמונותיהם אם
בדברים המתבארים ע"ד היקש ואם הנודעים מצד הקבלה לבד ,ולהיות זאת כוונת הכתובים
באמת אמר הגד לבני ישראל את הבית ואמר הודע אותם ולא אמר הראה לפי שאין הדבר תלוי
בראיית העין כי אם בהבנת הנרמז והמכוון בבנין זה .ע"כ.
סו .מצודת דוד.
סז .אמרו חז"ל במדרש תנחומא )צו י"ד( :אמר יחזקאל לפני הקב"ה ,רבונו של עולם עד עכשיו
אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב
אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו ,וכי יכולין הן לעשות ,הניח להם עד
שיעלו מן הגולה ואחר כך אני הולך ואומר להם .אמר לו הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל שבני נתונין
בגולה יהא בנין ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם
ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם
כאלו הם עוסקים בבנין הבית.
סח .רש"י .רד"ק .מצודת דוד.
סט .צורת הבית לתוספות יום טוב .עפ"י רש"י ורד"ק.
כתב רש"י :וישמרו .ילמדו ענייני המדות מפיך ,שידעו לעשותם לעת קץ .ע"כ.
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לו סָ ִביב סָ ִביב
ֹאש הָ הָ ר ּ ָכל ְ ּגבֻ ֹ
)יב( זֹאת ּת ֹו ַרת הַ ּ ָביִ תַ ,על ר ׁ
ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִׁשיםִ ,ה ּנֵה זֹאת ּת ֹו ַרת הַ ּ ָביִ ת:
זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּביִ ת ,מה שכתוב למעלה ,זה הוא ענין לימוד הביתע.
ֹאש ָה ָהר ,בית המקדש יהיה בראש ההרעא .וכתובעב' :הַ ר
ַעל ר ׁ
ָּגב ּ ַֹה ְמאֹד וְ ָעלָיו ְּכ ִמ ְבנֵה ִעיר ִמ ֶּנגֶב' .וכתובעג' :וְ הָ יָה ְ ּבאַ ח ֲִרית
ֹאש הֶ הָ ִרים ,וְ נִ ּ ָשׂ א ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת,
הַ ּי ִָמים ,נָ כוֹ ן יִ ְהיֶה הַ ר ֵּבית ה' ְ ּבר ׁ
וְ נָ הֲר ּו אֵ לָיו ּ ָכל הַ גּוֹ יִ ם'.
ָּכל ְ ּגבֻ לוֹ ָסבִ יב ָסבִ יב ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ,כל בית המקדש כולו הוא קדוש
מאוד מאוד ,לא רק המקום שבו הארון ,אלא גם ההיכל והאולם
W
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כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית וז"ל :וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת 'תכנית' ,צורת
הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתים ,יכינו אותו
לסימן שהרואים זאת הצורה יחיו בבנין העתיד ,ע"כ .והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו,
למדנו עוד כי הבטיח השם ב"ה שעל ידי הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד .וכן
כתב בפירושו ל'ועשו אותם' שהוא ראיה גדולה לתחיית המתים.
והנה הבטחה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים אחריהם ,אך היא
הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה לתחייה לעשותה לעתיד .שכן כל
יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח ,עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם
אשר יקומו אחריהם ויספרו עד דור אחרון ,ואמרו בלשון נוכח להקדים הטובה כשיזכו ,מצורף
לזה שדברי השם ב"ה והבטחתו כאלו אמר ונעשה מעתה ,כנזכר בפירש"י בכמה מקומות על
עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה .ע"כ לשון התוספות יום טוב.
כתב הרד"ק וז"ל :וישמרו את כל צורתו ואת כל חקותיו ועשו אותם .ישמרו אותם בלבם
ויאמינו כי כן יהיה ,ויעשו אותם הבניינים והצורות והתורות לעתיד ,ואם לא ישמרו אותם בלבם
ולא יאמינו לא יעשו אותם ,כי כן מדת הקדוש ברוך הוא ישלם לאדם מדה כנגד מדה ,כל
המאמין בביאת גואל יזכה לגאולה ,ואם לא יאמין לא יזכה ,וכן אם יאמין בתחיית המתים יזכה
לתחייה ,ואם לא יאמין לא יזכה .ולא נוכל לפרש ועשו אותם בבית שני שעלו בני גולה של
בבל ,כי הרבה דברים יש בבנינה זו שלא היו כן בבית שני ,ועל כרחך בנינה זו עתידה ,ואמר כן
'ועשו אותה' ראיה גדולה לתחיית המתים .ע"כ.
ע .רד"ק .מצודת דוד.
עא .רד"ק.
עב .יחזקאל מ' ב'.
עג .ישעיה ב' ב'.
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והעזרות וכל הר הבית הכל קדוש מאוד מאוד ,ואין בזה שום
דבר חוליןעד.
ִה ֵּנה זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּביִ ת ,זה הוא הלימוד ,לדעת שכל בית המקדש,
בכל חלקיו כולם ,הכל הוא קדושה עליונה גבוה מאודעה.

W
עד .עפ"י אברבנאל.
עה .עפ"י אברבנאל.
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מהלכות המזבח

המזבח

יג

בפסוקים הבאים נלמד את המזבח.
בעמדנו בפתח ביאור פסוקים אלו ,נקדים מהלכות המזבח וסדר
בניית המזבח.

מהלכות המזבח
כמה מהלכות המזבחעו:
א .מקום המזבח ומידות המזבח מדוייקים מאוד מאודעז.
ואסור לשנותעח.
ב .צריך לבנות את המזבח בבית המקדש מאבניםעט.
W
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עו .הרבה מהלכות המזבח ,שונים מהלכות שאר בית המקדש.
עז .וגם כל המידות והמקומות והתבנית וכו' של בית המקדש הכל מדוייק מאוד מאוד ,ואסור
לשנות כלום .כי הכל בנבואה ורוח הקודש מיד ה' )חולין פג :סוכה נא :ועוד(.
עח .רמב"ם )הלכות בית הבחירה ב א-ד( .וכשבנו את בית המקדש השני היו צריכים נביאים
שיאמרו את מקום ומידות המזבח )שם ובחידושי הגרי"ז בכורות יז .(:גם כל צורת בית המקדש ולא
רק המזבח' ,הכל בכתב מיד ה'' ,הכל מדויק מאוד ואסור לשנות ,וגם בית שני נבנה ע"פ
הנביאים )דרך חכמה הלכות בית הבחירה שם ,ועוד( .ובית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן
השמים )רש"י סוכה מא ,(.ויש אומרים שיבנה ע"י משיח צדקנו )רמב"ם הלכות מלכים יא א(.
נפסק ברמב"ם שמצוות עשה לבנות את בית המקדש שנאמר 'ועשו לי מקדש' )הלכות בית
הבחירה א א( .ונבנה את בית המקדש ע"י משיח צדקנו כנפסק ברמב"ם )הלכות מלכים יא א(.
אמנם ברש"י כתוב שבית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים )סוכה מא.(.
ולכאו' יוקשה האם אנו נבנה ע"י משיח או שירד משמים .והישוב הוא ,שזה יהיה כמו נשמה
בגוף .וברמח"ל )בתחילת ספרו משכני עליון( ביאר שבית המקדש שלמעלה יתפשט וירד לתוך
בית המקדש שאנו נבנה למטה.
ֲשה ִּלי ,למדנו בתורה שבעל פה ש'ואם' כאן הוא
ְבח אֲ בָ נִ ים ּ ַתע ֶׂ
עט .שנאמר )שמות כ כב( וְ ִאם ִמז ּ ַ
חובה ,שחובה שיהיה המזבח בבית המקדש מאבנים )רמב"ם הלכות בית הבחירה א' י"ג(.
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ג .אסור שיהיה חלל תחת המזבחפ.
ד .המזבח כולו אטום ,ללא חללפא.
ה .אבני המזבח צריכות להיות שלימות וחלקות לגמריפב.
ו .כל אבן שנגע בו ברזל פסול למזבחפג.
ז .אסור לחתוך או לנתץ שום אבן מהמזבחפד.
ח .המזבח צריך להיות מרובעפה.
כבש כדי
ׁ
ט .אסור לעלות למזבח במדרגות ,וצריך לעשות
לעלות למזבחפו.
י .המזבחפז צריך להיות בחלק של שבט בנימיןפח.
W
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ֲשה ִּלי ,דהיינו שיהיה מחובר באדמה )רמב"ם הלכות בית
ְבח אֲ ָדמָ ה ּ ַתע ֶׂ
פ .שנאמר )שמות כ כא( ִמז ּ ַ
הבחירה א' י"ג(.

פא .רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ז.
פב .אבני המזבח צריכות להיות שלימות וחלקות לגמרי בלי שום פגם ,ואפילו פגם קטן כחגירת
ְבח ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך .וכן אבני ההיכל
הציפורן .שנאמר )דברים כז ו( אֲ בָ נִ ים ְׁשלֵ מוֹ ת ִּת ְבנֶה ֶאת ִמז ּ ַ
והעזרות שלימות וחלקות לגמרי ללא שום פגימה ואפילו כחגירת הציפורן )רמב"ם הלכות בית
הבחירה א' י"ד( .אלא שיש הבדל ,שאבני המזבח צריכות להיות שלימות מלכתחילה שהיו תמיד
שלימות וחלקות וכן לא נגע בהם ברזל מעולם ,אבל אבני ההיכל והעזרות חותכים ומיישרים
מחוץ להר הבית ואח"כ מכניסים להר הבית .ורק בתוך הר הבית אסור לחתכם )כך פסק הרמב"ם
בהלכות בית הבחירה א ח(.
פג .אבן שנגע בה ברזל פסול למזבח ,גם אם לא עשה פגימה .ככתוב )שמות כ כב( לֹא ִת ְבנֶה
ֶא ְתהֶ ן ּ ָגזִית ִּכי חַ ְר ְּב ָך הֵ נ ְַפ ּ ָת עָ לֶ יהָ ַו ְּתחַ לְ לֶ הָ )רמב"ם הלכות בית הבחירה א טו(.
פד .אסור לחתוך שום אבן מאבני המזבח ,כמ"ש לעיל .אסור לנתץ דרך השחתה ]אבל לצורך
ֲשוּן ּ ֵכן
תיקון ,או לבנות יותר מפואר ,מותר[ מהמזבח או מההיכל או מכל העזרות שנאמר לֹא ַתע ׂ
לַ ה' אֱ ל ֵֹקיכֶ ם )רמב"ם הלכות בית הבחירה א יז ,ובדרך חכמה(.
פה .רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' י"ז.
פו .שנאמר )שמות כ כג( וְ לֹא ַתעֲלֶ ה ְבמַ ֲעלֹת עַ ל ִמז ְְּב ִחי )רמב"ם הלכות בית הבחירה א יז(.
פז .המזבח וכן ההיכל צריכים להיות בחלק של שבט בנימין .אבל לשכת הגזית ,שגם היא
בעזרה ,צריכה להיות בחלק של שבט יהודה )רש"י זבחים נד.(:
פח .זבחים נ"ג:
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מהלכות המזבח

חלק מירושלים ובית המקדש נמצא בחלקם של שבט
יהודה ,וחלק בחלקם של שבט בנימין ,והגבול עובר
באמצע בית המקדש ליד המזבח ממש.
ועל כן בצדדים של מזרח ודרום יש רק אמה אחת יסוד
למזבח ולא לכל האורך ,מפני ששם בצדדים מזרח ודרום
כבר החלק של יהודה ,אך המזבח צריך להיות בחלק של
שבט בנימיןפט.
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X

זה בבית ראשון ושני .אבל בבית שלישי ,מבואר בסוף יחזקאל )מז-מח( שארץ ישראל יתחלק
לשבטים באופן אחר ממה שהתחלק בימי יהושע בין נון .ומקום בית המקדש לא יתחלק
לשבטים.
אולי יתכן שמכיוון שלכל ישראל יש חלק במקום המקדש ,וכעין זה שדוד המלך קנה את מקום
המקדש מאת ארוונה היבוסי ,דווקא ע"י שאסף כסף מכל ישראל ,כדי שלכל ישראל יהיה חלק
במקום המקדש .על כן יתכן שנקרא כאילו שמקום ההיכל והמזבח שייך לבנימין ,ומקום לשכת
הגזית ליהודה .וצ"ע.
פט .זבחים נ"ג:
המלבי"ם כתב בפירושו לבית שלישי )פסוק יג( וז"ל :רוחב היסוד לא סבב מכל צד והיה מהלך
רק על צפון ומערב ואמה במזרח ואמה בדרום .ע"כ .וכן כתב המלבי"ם שבבית שני עשו את
המזבח באותו תבנית כמו שיהיה בבית שלישי ,חוץ משינוי קטן בגובה היסוד .נמצא
שלהמלבי"ם גם בבית שלישי היסוד הוא רק בצפון ובמערב ,ואמה אחת במזרח ואמה אחת
בדרום.
וכן משמע לשיטת הרמב"ם שכתב )הלכות בית הבחירה ב ג( וז"ל :ומזבח שבנו בני הגולה כעין
מזבח שעתיד להבנות עשוהו ,ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה .ע"כ.
אבל לשיטת המצודת דוד )פסוק יז( ,בבית שלישי יהיה היסוד סביב בכל הצדדים ,כי אז מקום
המקדש לא יהיה מיוחד לשום שבט.
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בניית המזבח
איך בונים את המזבח:
בונים את המזבח מאבנים גדולות וקטנות ,שהם שלמות
וחלקות בלי שום פגימה אפילו קטנה מאוד ,וכן שלא נגע בהם
ברזל מעולםצ.
הולכים למקום שנקרא 'בקעת בית כרם'צא ,שיש שם אבנים
שלימות חלקות בלי שום פגםצב ,וחופרים שם בכלי חפירה
מעץצג ,עמוק מאוד עד מקום שמעולם לא חפרו שםצד ,ומשם
מוציאים אבנים אלו.
ומביאים את האבנים למקום שהולכים לבנות שם את המזבח,
שהוא בעזרה בבית המקדש ,ובונים שם תבניות מעץ בגודל
שצריכים עבור המזבח ,ומכניסים לתוך התבנית את האבנים.
ולוקחים עופרת ,ומחממים עד שנהיה מותך נוזליצה ,ולוקחים
זפת וסיד ,ומערבבים יחד היטב את הזפת ואת הסיד ואת
העופרת המותך .עד שנהיה כעין מה שנקרא בלשון המשנה
'מעזיבה' או 'טיט' ]וכעין הנקרא בלשון המדובר 'מלט'[.
ושופכים תערובת זו על האבנים.
W
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צ .מדות ג' ד' .גמרא זבחים נ"ד.
צא .מדות ג' ד'.
צב .והרמב"ם כתב שאפשר לקחת את האבנים גם מים הגדול )הלכות בית הבחירה א יד( .ובתוס'
איתא שלוקחים אבנים מנחל שבחול הים ,ששם בחול הים נבראו האבנים חלקות מששת ימי
בראשית )תוס' סוכה מט .(.ויתכן שבבקעת בית כרם יש נחל.
צג .רא"ש.
צד .מדות ג' ד'.
צה .רש"י זבחים נ"ד.
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אחרי שמתייבש היטב ,מסירים את תבנית העץ ,ונשאר המזבח
בצורה ובגודל שצריך.
בונים את המזבח בשלשה 'קומות':
א .ה'קומה' הראשונה באורך וברוחב ל"ב על ל"ב אמה.
גובהו שתי אמותצו .והוא נקרא 'יסוד'.
ב .ה'קומה' השניה באורך וברוחב ל' על ל' אמה .יותר קצר
וצר מה'קומה' הראשונה.
גובהו ארבע אמותצז .והוא נקרא 'סובב'.
ג .ה'קומה' השלישית באורך וברוחב כ"ח על כ"ח אמה .גם
הוא יותר קצר וצר מה'קומה' הקודמת.
גובהו שלש אמותצח.
בארבע פינות ה'קומה' השלישית יש ארבע קרנות
באורך וברוחב אמה על אמה ,חלול.
גובה הקרנות אמה אחת.
סך הכל ,גובה כל המזבח עשר אמותצט.
W
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צו .בבית שני היה גובה היסוד אמה אחת .אבל בבית שלישי יהיה הגובה שתי אמות )פסוק יד
וברש"י ומלבי"ם(.
צז .בבית שני היה גובה הסובב חמש אמות .אבל בבית שלישי יהיה הגובה ארבע אמות )פסוק
יד וברש"י ומלבי"ם(.

צח .מלבי"ם בפסוק ט"ו .אבל לשיטת רש"י )פסוק טו( גובהו ארבע אמות.
צט .מלבי"ם בפסוק ט"ו .הרמב"ם כתב שגם המזבח בבית שלישי גבהו עשר אמה .וז"ל הרמב"ם
)הלכות בית הבחירה ב ה( :מזבח שעשה משה ושעשה שלמה ושעשו בני הגולה ושעתיד להעשות,
כולן עשר אמות גובה כל אחד מהן .ע"כ.
אבל לשיטת רש"י ,בבית שלישי ,הקרנות בולטים יותר מעשר אמות.
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למטה המזבח רחב ,ובחלקים העליונים המזבח יותר צר ויותר
צר.
למטה ל"ב על ל"ב אמה ,באמצע ל' על ל' אמה ,ולמעלה כ"ח
על כ"ח אמה.
סדר בניית המזבח:
א .במקום שהולכים לבנות את המזבח עושים תבנית מעץ,
ארכו ורחבו ל"ב על ל"ב אמה ,וגובהו שתי אמותק.
כזה:

ומביאים שני קרשים ,שכל אחד מהם בעובי אמה ובגובה שתי
אמות ,ובאורך ל' אמהקא ,ומחברים אותם אחד לשני כצורת
האות ד' .ומניחים אותם כך מחוברים יחד ,אחד בצד מזרח
ואחד בצד דרום .וזה כדי שכאשר ישפכו את הסיד המעורב יחד
עם זפת ועופרת מותך ,לא יגיע הסיד המעורב למקומם של
W
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ק .בבית שני היה גובה היסוד אמה אחת .אבל בבית שלישי יהיה הגובה שתי אמות )פסוק יד
וברש"י ומלבי"ם(.

קא .וי"א ל"א אמה .ודו"ק ואכמ"ל.
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הקרשים .וזאת כדי שלא יהיה בצד דרום ובצד מזרח יסוד ,אלא
רק אמה אחת.
כזה:

אחר כך מניחים בתוך התבנית אבנים גדולות וקטנות שלמות
וחלקות .על האבנים שופכים סיד ,זפת ,ועופרת מותך ,מעורבים
יחד .מיישרים מלמעלה עם קרש מעץקב.
אחרי שהתייבש היטב ,מסירים את התבנית ואת הקורות
שהניחו ,ונשאר בנוי מקשה אחת החלק הראשון של המזבח,
הנקרא 'יסוד'.
כזה:

W
קב .רש"י יחזקאל מ"ג י"ד .עזרת כהנים.
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ב .אחר כך בונים על זה תבנית נוספת ,באורך וברוחב ל' על
ל' אמה .ובגובה ארבע אמותקג.
כזה:

W

מהרה יבנה

X

קג .בבית שני היה גובה הסובב חמש אמות .אבל בבית שלישי יהיה הגובה ארבע אמות )פסוק
יד וברש"י ומלבי"ם(.

תקל
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מניחים בתוך התבנית אבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות.
על האבנים שופכים סיד ,זפת ,ועופרת מותך ,מעורבים יחד.
מיישרים מלמעלה עם קרש מעץ.
אחרי שהתייבש היטב ,מסירים את התבנית ,ונשאר בנוי החלק
השני של המזבח ,הנקרא 'סובב' .באורך וברוחב ל' על ל' אמה.
ונקרא 'סובב' כי הוא מקיף את כל המזבח ,בשונה מהיסוד
שהוא רק בשני צדדיםקד.
כזה:

ג .אחר כך עושים על הסובב במרכזו תבנית נוספת ,באורך
וברוחב כ"ח על כ"ח אמה .ובגובה שלש אמותקה.
W
קד .מלבי"ם.
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כזה:

מניחים בתוך התבנית אבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות.
על האבנים שופכים סיד ,זפת ,ועופרת מותך ,מעורבים יחד.
מיישרים מלמעלה עם קרש מעץ.
אחרי שהתייבש היטב ,מסירים את התבנית ,ונשאר בנוי החלק
השלישי של המזבח .באורך וברוחב כ"ח על כ"ח אמה.
כזה:
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קה .לשיטת המלבי"ם ]והרמב"ם[ .אך לשיטת רש"י ,בבית שלישי ,הוא בגובה ארבע אמות.
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ד .אחר כך עושים ארבע תבניות באורך וברוחב אמה על
אמה ,ובגובה אמה ,ומעמידים אותם בארבעת הפינות של
החלק העליון של המזבח ,כדי לעשות את ה'קרנות' למזבח.
באמצע כל תבנית מעמידים קורה קטנה מרובעת ,בגובה אמה
אחתקו.
ומניחים בתוך התבנית מסביב לקורה שבמרכז ,אבנים גדולות
וקטנות שלמות וחלקות .על האבנים שופכים סיד ,זפת ,ועופרת
מותך ,מעורבים יחד .מיישרים מלמעלה עם קרש מעץ.
אחרי שהתייבש היטב ,מסירים את התבנית ,ואת הקורה מעץ
שבמרכז ,ונשאר בנוי קרן באורך וברוחב אמה על אמה ובגובה
אמה ,חלול באמצע.
כזה:
W
קו .תפארת ישראל.
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ה .בפינה הדרומית מערבית של היסוד ,יש שני נקבים ביסוד,
אחד בצד מערב ואחד בצד דרום ]עבור הדמים[.
בעת שמכינים את התבנית בעבור היסוד ,מעמידים במקומות
שצריכים להיות נקבים ,מקלות מעץ ,כדי שאחרי יציקת
האבנים וכו' ,ישארו נקבים במקומות אלו.
וכן בפינה הדרומית מערבית במזבח למעלה יש גם כן שני
נקבים ,שיורדים עד למטה תחת המזבח ]עבור ניסוך היין
והמים[.
ובעת שמכינים את התבניות עבור החלק העליון של המזבח,
וכן עבור הסובב והיסוד ,מעמידים מקלות מעץ גם במקומות
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שצריכים להיות נקבים אלו ,כדי שאחרי יציקת האבנים וכו',
ישארו נקבים במקומות הנכוניםקז.
ו .בצד דרום של המזבח בונים מעלה משופע באורך ל"ב אמה
וברוחב ט"ז אמה ,דרכו עולים למזבח .והוא נקרא ּ ֶכבֶ ׁש .גם את
הכבש בונים על ידי תבנית מעץ ,ומכניסים לתבנית אבנים
שלמות וחלקות ושופכים סיד וזפת ועופרת מותך ,ממש כמו
שבנו את המזבחקח.
עד כאן סדר בניית המזבחקט.
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קז .עזרת כהנים.
קח .תפארת ישראל.
קט .המקורות לכל סדר בניית המזבח :מסכת מדות ג' א' .גמרא זבחים נ"ד .רש"י .רע"ב .רמב"ם.
תפארת ישראל .עזרת כהנים.
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 Qגובה המזבח R

עלה ארבע

עלה שתים

תקלז
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מידות המזבח
בזאת נבוא לביאור הפסוקים:

)יג( ְו ֵא ּלֶה ִמ ּד ֹות הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ּ ָב ַא ּמ ֹות ַא ּ ָמה ַא ּ ָמה וָ טֹפַ חְ ,וחֵ יק
הָ ַא ּ ָמהְ ,ו ַא ּ ָמה רֹחַ בּ ,וגְ ב ּול ָּה ֶאל ְ ׂשפָ ָת ּה סָ ִביב ז ֶֶרת הָ ֶאחָ ד,
קי
ְוזֶה ַּגב הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ :
חלק ממידות המזבחקיא הם באמה בת חמשה טפחים ,וחלק
ממידות המזבח הם באמה בת ששה טפחים.
בפסוק זה יתבאר איזה חלקים מחלקי המזבח הם באמה בת
חמשה טפחים ,ואיזה חלקים הם באמה בת ששה טפחים.
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קי .רש"י :ואלה מדות המזבח .שמפרש למטן )פסוק יז( 'ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב' :באמות
אמה אמה וטופח .באמה בת ששה ,שהיא אמה וטופח באמה בת חמשה :וחיק האמה .אבל היסוד שלו
נמדד באמה של חול ,שהיא בת חמשה .חיק ,לשון חיקוי וקביעות ,והוא היסוד .האמה ,אמת חול ,ולא
'אמה וטופח' שהיא בת ששה .וכן שנינו במנחות )צז (:שהיסוד והסובב והקרנות נמדדין באמה בת חמשה:
וחיק האמה .זה היסוד :ואמה רחב .זה הסובב :וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד .אילו הקרנות:
זרת האחד .מאמצעיתו מודדו זרת לכל רוח ,הרי אמה על אמה :וזה גב המזבח .ובאמה זו היה נמדד
גב מזבח הזהב' ,אמה ארכו ואמה רחבו רבוע' )שמות ל ב( ,כך מפורש בעירובין )ד .(.ובמנחות )צז (:מפורש
יותר לפי החשבון ,חיק האמה ,בגובהה עלה אמה .ואמה רחב ,כנס כניסת הסובב באמה בת חמשה,
אבל עלייתו ששנינו )מדות ג א( 'עלה חמש אמה וכנס אמה' אינו באמה בת חמשה .וגבולה אל שפתה,
הקרנות בין לרחבן בין לגובהן באמה בת חמשה:
קיא .הקדמה להבנת הפסוקים הבאים ,במלבי"ם וז"ל :והנה גובה המזבח היה עשר אמות והיה
נחלק באופן זה ,גובה היסוד יהיה בבית שלישי שתי אמות )ובבבית שני היא אמה אחת( ,וזה
נקרא חיק ,ורחבו ל"ב אמה .אחר גובה ב' אמות נתקצר המזבח אמה מכל צד ,ולא היה רחבו רק
שלשים אמה ,וכניסה זו נקרא בשם עזרה התחתונה או הקטנה ,כי המקום שתחתיו היה קטן רק
שתי אמות ,משם עלה ארבע אמות ברוחב ל' על ל' ,ושטח זה נקרא סובב) ,כי רוחב היסוד לא
סבב מכל צד והיה מהלך רק על צפון ומערב ואמה במזרח ואמה בדרום ,אבל רוחב הסובב סבב מכל צד(,
ואז נתקצר שנית אמה מכל צד ,ונעשה כ"ח אמה על כ"ח אמה ,וכניסה זו שכנס אמה נקרא
בשם העזרה הגדולה ,משם עלה עוד ד' אמות עד ראש הקרנות ]דהיינו מקום המערכה עולה ג'
אמות ,והקרנות אמה אחת ,יחד ארבע אמות[ ונקרא בשם הראל .ע"כ.
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מידות המזבח

וְ ֵא ֶּלה ִמדּ וֹ ת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,מדות המזבח שכתובים בפסוקים הבאים,
כגון 'ארבע עשרה אורך בארבע עשרה רוחב' ועוד ,הם
ָּבמידות ַא ּמוֹ ת גדולות ,שכל ַא ּ ָמה מהם היא ַא ּ ָמה בת חמשה וָ עוד
ט ַֹפח .שזה ששה טפחיםקיב.
דהיינו ,מדות המזבח הכתובות בפסוקים הבאים ,הם באמה של
ששה טפחים .שיש בכל אמה מהם אמה וטפח ,מאמה בת
חמשה טפחים.
אבל ,יש כמה דברים שהם במידת אמה של חמשה טפחים.
שהם הדברים הכתובים כאןקיג:
וְ ֵחיק ,היסוד שהוא נקרא 'חיק' ,הוא רק במידת ָה ַא ּ ָמה בת חמשה
טפחיםקיד.
ככתוב 'אמה' ,שזה אמה בת חמשה ,ולא 'אמה וטופח' שזה
אמה בת ששה.
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קיב .רש"י כאן .תוס' מנחות צ"ז .מצודת דוד.
קיג .טעם הדבר הוא ,כי בפסוק כתוב 'וחיק' עם ו' .ואם היה זה המשך מתחילת הפסוק לא היה
צריך להיות כתוב ו' .אלא הו' בא לחלק .וזה פירוש הפסוק ,שמידות המזבח הכלליות הם באמה
בת ששה ,מלבד כמה יוצאים מן הכלל הכתובים בהמשך פסוק זה שהם באמה בת חמשה )עפ"י
תוס' עירובין ד.(.
וז"ל התוס' )עירובין ד :(.ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטופח .פירש בקונטרס )רש"י
עירובין ד (.באמות קטנות שיש באמה בינונית אמה וטפח מאלו .וקשה דלא הוה ליה למיכתב
'וחיק' בוי"ו ,כיון דקאי אאמות .ונראה כמו שפירש"י בפירוש יחזקאל )מג יג( דפירש באמות
אמה אמות גדולות שיהא אמה וטופח בשל אמה בת ה' ,וכן תרגם יונתן באמתא דהיא אמתא
ופשך ,וקאי אשאר אמות המזבח] ,אבל[ וחיק האמות הוו קטנות .ע"כ.
קיד .ברש"י )כאן( וז"ל :באמות אמה אמה וטופח .באמה בת ששה שהיא אמה וטופח באמה בת
חמשה .ע"כ .ובתוס' )מנחות צז (.וז"ל :באמות אמה אמה וטופח .פירוש מדת המזבח יהיה באותן
אמות שאמה בינונית תחזיק מהן אמה וטפח.
אבל המלבי"ם פירש וז"ל :אמר שמדות המזבח היה באמות ,רצה לומר שהיה במדתו שני מיני
אמות ,מקצתם היו באמת בת חמש ומקצתם באמת בת שש ,וזה שאמר אמה ,אמה וטפח ,רצה
לומר מקצתם אמה סתם בת חמש ,ומקצתם אמת שש שמחזיק אמת חמש ועוד טפח.
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ֵחיק :זה היסודקטו .מלשון חקיקה וקביעהקטז .כי היסוד נקבע
בארץ.
וְ ַא ּ ָמה ר ַֹחב :הכניסה של הסובב ,זה ברוחב אמה בת חמשהקיז.
ר ַֹחב :זה הסובבקיח.

ּוגְ ב ּולָ ּה ֶאל שְׂ

ָפ ָת ּה ָסבִ יבֶ ,זֶרת ָה ֶא ָחד .הקרנות הם במדת אמה בת

חמשה.
מודדים מאמצע הקרן חצי אמה לכל צד ,נמצא אורך ורוחב
הקרן אמה על אמהקיט.
ּוגְ ב ּולָ ּה ֶאל שְׂ ָפ ָת ּה :זה הקרנותקכ' .וגבולה' הכוונה הקרנות שהם
נמצאים בגבול המזבח ,ולתוספת ביאור אמר 'אל שפתה'קכא.
ז ֶֶרת :חצי אמהקכב.
וְ זֶה ַ ּגב ַה ִּמז ְֵּב ַח .ובאמה זו בת חמשה ,הוא גם מזבח הזהב.
באורך ורוחב אמה ,באמה בת חמשה טפחיםקכג.
ַ ּגב ַה ִּמז ְֵּב ַח :זה מזבח הזהבקכד.
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קטו .מנחות צז :עירובין ד.
קטז .עפ"י רש"י עירובין ד .מצודת דוד.
קיז .מנחות צז :עירובין ד .רש"י .מצודת דוד .רק הכניסה של הסובב ברוחב הוא באמה בת
חמשה ,אבל הגובה באמה בת ששה )מנחות צז.(:
קיח .מנחות צז :עירובין ד .אולי נקרא הסובב 'רוחב' מפני שהוא מסבב ברוחב את כל המזבח.
וכן אולי מפני שרק הכניסה שלו ברוחב הוא באמה בת חמשה ,אבל הגובה באמה בת ששה
)מנחות צז.(:
קיט .רש"י כאן .רש"י מנחות צז :רש"י עירובין ד .תוס' מנחות צז:
קכ .מנחות צז :עירובין ד .רש"י .מצודת ציון.
קכא .מצודת ציון.
קכב .רש"י מנחות צז :רש"י עירובין ד.
קכג .רש"י כאן .רש"י מנחות צז:
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היסוד

לסיכום ,אלו הם במידת אמה בת חמשה טפחים :היסוד ,הסובב,
הקרנות ,מזבח הזהב.

היסוד
)יד( ּומֵ חֵ יק הָ ָא ֶרץ ַעד הָ ֲעז ָָרה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ְׁש ּ ַתיִ ם ַא ּמ ֹות ְורֹחַ ב
דולָה ַא ְר ּ ַבע
ַא ּ ָמה ֶאחָ תּ ,ומֵ ֳה ֲעז ָָרה הַ קְּ ַט ָּנה ַעד הָ ֲעז ָָרה הַ ְ ּג ֹ
קכה
ַא ּמ ֹות ְורֹחַ ב הָ ַא ּ ָמה:

ַעד ָה ֲעז ָָרה

ּו ֵמ ֵחיק ָה ָא ֶרץ ,מתחילת היסוד למטה שהוא בקרקע,
ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ,עד סוף גובה הכניסה התחתונה שנכנס המזבח אמה,
ׁ ְש ַּתיִ ם ַא ּמוֹ ת ,גובה היסוד הוא שתי אמה ,וְ ר ַֹחב ַא ּ ָמה ֶא ָחת ,ורוחב
כניסת היסוד אמה אחתקכו.
ה'חיק' שהוא היסוד ,רחב יותר מהסובב אמה אחתקכז.

ֲעז ָָרה :בתרגום יונתן ' ְמסַ ִת ְמ ָתא' .והוא מלשון רצפה .כי ממלאים
את התבנית באבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות ,ועל
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קכד .מנחות צז :עירובין ד.
קכה .רש"י :ומחיק הארץ .מן היסוד מקרקע הארץ ,עד העזרה התחתונה ,עד גג מלבן הראשון,
שתים אמות .ולא היה כן בבית עולמים ,ששם שנינו )זבחים נד' (.מביא מלבן של שלשים ושתים על
שלשים ושתים וגובהו אמה' ,וכאן גובהו שתים :ורחב אמה אחת .כשהניח מלבן השיני עליו היה מלבן
השיני שלשים על שלשים ,נמצאת כניסה לו סביב רחב אמה והוא היסוד .הרי עלה שתים וכנס אמה והוא
היסוד .ויונתן תירגם 'עזרה' ' -מסתמתא' ,לשון רצפה ,שהיה ממלא את המלבן חלוקי אבנים וזפת וסיד
וקונייא ,וממחה ושופך ,ומחליקו למעלה ,והרי הוא כמין רצפה :ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה
ארבע אמות .מגג מלבן התחתון עד גג מלבן שעליו ארבע אמות גובה .ורחב האמה ,היא כניסת
הסובב .עלה ארבע וכנס אמה ,ובבית עולמים עלה חמש וכנס אמה ,זהו סובב .והתחתון קורא קטנה לפי
שאין גובהו אלא שתים ,והעליון גובהו ארבע:
קכו .רש"י .מלבי"ם .אבל בבית המקדש השני היה גובה היסוד רק אמה אחת )מדות ג א .רש"י(.
קכז .מלבי"ם .מדות ג' א'.
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האבנים שופכים סיד ,זפת ,ועופרת מותך ,מעורבים יחד,
ומיישרים מלמעלה עם קרש מעץ .והרי זה כמין רצפהקכח.

הסובב
ּו ֵמ ֳה ֲעז ָָרה ַה ְּק ַט ָּנה ַעד ָה ֲעז ָָרה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ,מהכניסה התחתונה ,עד
הכניסה העליונה שנכנס שוב אמה ,הוא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ,גובה
הסובב הוא ארבע אמות ,וְ ר ַֹחב ָה ַא ּ ָמה ,ורוחב כניסת הסובב
אמה אחתקכט.

מקום המערכה
יאל ּולְ ַמ ְעלָה
)טו( ְוהַ הַ ְר ֵאל ַא ְר ּ ַבע ַא ּמ ֹות) ,ומהאראיל כתיב( ּומֵ הָ אֲ ִר ֵ
קל
נות ַא ְר ּ ַבע:
הַ קְּ ָר ֹ
וְ ַה ַה ְר ֵאל ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ,כל החלק העליון של המזבח ,שהוא ראש
המזבח ,נקרא 'הראל'.
מכניסת הסובב עד ראש המזבח ,הוא בגובה ארבע אמות.
אבל מכניסת הסובב עד מקום המערכה הוא רק שלש אמות.
ומפרש בהמשך הפסוק שמהאריאל ולמעלה יצאו הקרנות
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קכח .רש"י.
קכט .עפ"י רש"י .מלבי"ם .אבל בבית המקדש השני היה גובה הסובב חמש אמה )מדות ג א(.
קל .רש"י :וההראל .הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה .ובבית עולמים לא היה אלא שלש .ויונתן
אף הוא תירגם 'ומדבחא ארבע אמין':
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הקרנות

שגבהם אמה ,ויחד עם הקרנות גובה ההראל הוא ארבע
אמותקלא.

הקרנות
ּו ֵמ ָה ֲא ִר ֵיאל ּולְ ַמ ְעלָ ה,

מקום המערכה הוא בגובה שלש אמות.
למעלה ממקום המערכה ,יש ַה ְּק ָרנוֹ ת ַא ְר ַּבע ,ארבע קרנות .וגובה
הקרנות אמה אחת .הרי גובה ראש המזבח ארבע אמותקלב.
נמצא גובה כל המזבח עשר אמהקלג.

יאל :מקום המערכה נקרא 'אריאל' ,משום שבוער עליו אש
ָה ֲא ִר ֵ
קלד
מהשמים בצורת אריה גדול .
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קלא .מלבי"ם .וכן הוא עפ"י הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ב ה( שכתב שהמזבח בבית שלישי
בגובה עשר אמות .אבל לשיטת רש"י גובה מקום המערכה בבית שלישי הוא ארבע אמות
והקרנות מעליו .נמצא גובה המזבח אחד עשרה אמה.
קלב .מלבי"ם .לפי המלבי"ם נראה לבאר ש'ההראל' הוא ראש המזבח ,מכניסת הסובב עד ראש
הקרנות .ו'האריאל' זה מקום המערכה בלבד ]כמבואר בפסוק הבא[ בלי הקרנות .ובזה יובן שכל
ראש המזבח שנקרא 'הראל' הוא באמת בגובה ארבע אמות עם הקרנות .אבל מקום המערכה
שנקאא 'אריאל' שהוא בלי הקרנות ,הוא באמת רק בגובה שלש אמות .ולפי זה יובן מה שכתוב
בפסוק 'ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע' ,שמעל האריאל דוקא יוצאים ארבעת הקרנות ,אבל
לא מעל ההראל .ובזה יהיה גובה כל המזבח עשר אמה.
עוד כתב המלבי"ם וז"ל :וחז"ל )בפרק איזהו מקומן )זבחים נג ((.פירשו שמה שנאמר 'והראל ארבע'
ולא עד ההראל ,שאגב משמיענו שחשבינן ארבע מן ההראל שהוא מקום המערכה ולמטה,
לענין רשות דמים ,שמן חוט הסקרא עד מקום הקרנות ניתנים דמים העליונים ,ולמטה מהם
ניתנים דמים התחתונים ,וזה הגיע עד אמה אחת למטה מן הסובב שהוא ד' אמות מן ההראל
שהוא מקום המערכה.
קלג .מלבי"ם .וכן עפ"י הרמב"ם )הלכות בית הבחירה ב ה(.
קלד .מלבי"ם .רד"ק .מצודת ציון .תפארת ישראל מדות ג' א'.
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 Qגובה המזבח R

עלה ארבע

עלה שתים

תקמה
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אורך ורוחב מקום המערכה
יאל ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה א ֶֹר ְך ִּב ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה
)טז( )והאראיל כתיב( ְוהָ אֲ ִר ֵ
קלה
רֹחַ בָ ,רב ּו ַעֶ ,אל ַא ְר ּ ַב ַעת ְרבָ ָעיו:

המערכהְ ׁ ,ש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה אמה א ֶֹר ְךִּ ,ב ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה

יאל ,מקום
וְ ָה ֲא ִר ֵ
אמה ר ַֹחב ,את מקום המערכה מודדים מהאמצע ,שתים עשרה
אמה לכל צד .נמצא שמקום המערכה הוא באורך עשרים
וארבע על רוחב עשרים וארבע אמהקלו.
ָרב ּו ַע ,מקום המערכה הוא מרובעקלז.
ֶאל ַא ְר ַּב ַעת ְרבָ ָעיו ,כל אחד מארבעת הרבעים של המזבח הוא
באורך ורוחב שתים עשרה על שתים עשרה אמה .נמצא
שאורך ורוחב כל מקום המערכה הוא עשרים וארבע על
עשרים וארבעקלח.
וזה על ידי שמודדים מהאמצע ,שתים עשרה אמה לכל צד.
נמצא מקום המערכה עשרים וארבע על עשרים וארבע אמה.

W
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קלה .רש"י :והאריאל שתים עשרה ארך .מקום המערכה היה עשרים וארבע על עשרים וארבע ,וזהו
שתים עשרה בשתים עשרה ,אל ארבעת רבעיו ,שאמצעיתו הוא מודד שתים עשרה לכל רוח ,הרי כ"ד על
כ"ד ,כך מפורש בזבחים )נט .(:וכן שנינו במסכת מידות )ג א( ,המזבח היה שלשים ושתים על שלשים
ושתים ,עלה אמה וכנס אמה זה היסוד ,נמצא שלשים על שלשים ,עלה חמש וכנס אמה זה הסובב ,נמצא
עשרים ושמונה על עשרים ושמונה ,מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה ,נמצא עשרים ושש על עשרים
ושש ,מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה ,נמצא עשרים וארבע על עשרים וארבע מקום
המערכה:
קלו .משנה מדות ג' א' .זבחים נט :רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קלז .מצודת דוד.
קלח .כנלע"ד לבאר דברי המשנה דלהלן ,והיעבת"א.
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תקמז

יאל ,שהוא מקום המערכה,
ש ּנֶאֱ ַמרְ ' :ו ָהאֲ ִר ֵ
ככתוב במשנהקלטֶ ׁ :
הנקרא כן משום שבוער עליו אש מהשמים בצורת אריה
גדולקמְ ׁ ,ש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה אמה א ֶֹר ְךִּ ,ב ׁ ְש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה אמה ר ַֹחב,
ינו ֶא ּ ָלא ׁ ְש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַעל
ש ֵא ֹ
כול ׁ ֶ
ָרבו ַּע' .מבארת המשנה :יָ ֹ
ׁ ְש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ,היינו יכולים לחשוב שביאור הפסוק הוא שמקום
המערכה הוא רק שתים עשרה על שתים עשרה אמה ,אלא
או ֵמר כשנאמר בהמשך הפסוק ' ֶאל ַא ְר ּ ַב ַעת ְרבָ ָעיו',
שהוּא ֹ
ְּכ ׁ ֶ
מו ֵדד ׁ ְש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה
ש ִּמן ָה ֶא ְמצַ ע הוּא ֹ
ְמלַ ּ ֵמד לומדים מזהֶ ׁ ,
ַא ּ ָמה לְ ָכל רו ַּח .שמהאמצע של המזבח מודדים שתים עשרה
אמה לכל צד .ולפי זה יוצא שכל מקום המערכה הוא עשרים
וארבע על עשרים וארבע אמהקמא.

אורך ורוחב כל גג המזבח
)יז( ְוהָ ֲעז ָָרה ַא ְר ּ ַבע ֶע ְ ׂש ֵרה א ֶֹר ְך ְּב ַא ְר ּ ַבע ֶע ְ ׂש ֵרה רֹחַ ב ֶאל
או ָת ּה ח ֲִצי הָ ַא ּ ָמהְ ,והַ חֵ יק ל ָּה
ַא ְר ּ ַב ַעת ְרבָ ֶעיהָ ְ ,והַ ְ ּגב ּול סָ ִביב ֹ
קמב
נות ָק ִדים:
ַא ּ ָמה סָ ִביבּ ,ו ַמ ֲעל ֵֹתה ּו ּ ְפ ֹ
מקום המערכה לבדו ,הוא עשרים וארבע על עשרים וארבע.
W
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קלט .מדות ג' א'.
קמ .מלבי"ם .רד"ק .מצודת ציון .תפארת ישראל מדות ג' א'.
קמא .רע"ב .תפארת ישראל.
קמב .רש"י :והעזרה ארבע עשרה ארך .גג המזבח עם מקום הקרנות ועם מקום רגלי הכהנים כ"ח
על כ"ח .וארבע עשרה האמורים כאן מאמצעיתו הוא מודד ,כמו שמפורש אל ארבעת רבעיה :והגבול
סביב אותה .תירגם יונתן 'גדנפא' ,ורבותינו פירשוהו על הקרנות :חצי האמה .מאצעיתו מודד ,נמצא
אמה על אמה :והחיק לה אמה סביב .זו כניסת היסוד :ומעלותיהו פנות קדים .וכבש שעולין לו בו
היה בדרום ,כדי שיהא העולה בו פונה למזרח ,שכל הפינות היו דרך ימין ,כדנפקא לן בשחיטת קדשים
)זבחים סב (:מהאי קרא )מלכים א' ז כה( 'שלשה פונים צפונה וגו'' ,שמונה והולך דרך ימין ,וכשאתה נותן
הכבש בדרום העולה בו ופונה דרך ימין פונה למזרח:
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ויש עוד אמה מכל צד למקום הילוך רגלי הכהנים ,ועוד אמה
מכל צד למקום הקרנות ,הרי אורך ורוחב גג המזבח עשרים
ושמונה על עשרים ושמונהקמג.
וְ ָה ֲעז ָָרה ,גג המזבח ,עם מקום הילוך רגלי הכהנים ועם מקום
הקרנות ,הוא במידת ַא ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה אמה א ֶֹר ְךְּ ,ב ַא ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה אמה
ר ַֹחב .ומודדים מהאמצע ארבע עשרה אמה לכל צד ,נמצא
שאורך ורוחב גג המזבח עשרים ושמונה על עשרים ושמונה
אמהקמד.
יה .מודדים את גג המזבח מהאמצע ארבע
ֶאל ַא ְר ַּב ַעת ְרבָ ֶע ָ
עשרה אמה לכל צד .נמצא מידת גג המזבח עשרים ושמונה על
עשרים ושמונה אמהקמה.
הסובב בולט אמה נוספת מכל צד ,והוא במידת שלשים על
שלשים אמה.
היסוד בולט אמה נוספת מכל צד ,והוא במידת שלשים ושתים
על שלשים ושתים אמהקמו.

W
קמג .רש"י .מצודת דוד.
קמד .רש"י .מצודת דוד.
קמה .רש"י .מצודת דוד.
קמו .מדות ג' א'.
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הקרנות

הקרנות
ַה ְ ּגב ּול :זה הקרנותקמז.
וְ ַה ְ ּגב ּול ,הקרנות הם בגבול המזבח,
פינות המזבחקמח.

ָסבִ יב אוֹ ָת ּה,

סביב בארבעת

מידת הקרנות הוא ֲחצִ י ָה ַא ּ ָמה ,ומודדים מאמצע הקרנות חצי
אמה לכל צד ,נמצא שמידת הקרנות אמה על אמהקמט.

היסוד
ֵחיק :זה היסודקנ.
וְ ַה ֵחיק לָ ּה ַא ּ ָמה ָסבִ יב ,היסוד בולט ברוחב אמהקנא.

הכבש
ּו ַמ ֲעל ֵֹתה ּו ּ ְפנוֹ ת ָק ִדים .הכבש לעלות למזבח הוא בצד דרוםקנב,
והעולה בו פונה למזרחקנג.
מכיוון ש'כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין'קנד ,לכן
עולים הכהנים בצד מזרח של הכבשקנה ,ככתוב במשנהקנוְּ :ב ָכל
של ּ ֶכבֶ ׁש.
חו ׁ ֶ
עולִ ים ְּב ִמזְ ָר ֹ
ֹיום ּכֹהֲ נִ ים ֹ
W
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קמז .מנחות צז :עירובין ד .רש"י .מצודת דוד.
קמח .מצודת דוד.
קמט .רש"י .מצודת דוד.
קנ .מנחות צז :עירובין ד .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קנא .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קנב .מדות ג' ג' .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קנג .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.

X
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תקנא

ַמ ֲעל ֵֹתה ּו :זה הכבש שעולים בו למזבחקנז.
ונאמר בלשון רבים ,מפני שיש עוד שני כבשים קטנים בצדדי
הכבש הגדול ,כבש אחד לסובב ,וכבש אחד ליסודקנח.
של ִמזְ ּ ֵב ַח ,בצד דרום
מו ׁ ֶ
רו ֹ
ככתוב במשנהקנטְ :וכֶ בֶ ׁש ָהיָ ה לְ ְד ֹ
של המזבח ,יש את הכבש ,והוא עליה משופעת כמו מדרון,
מקרקע העזרה עד כנגד מקום המערכהקס.
מפני שאסור לעלות במדרגות למזבח ,כמו שכתוב בתורהקסא:
'וְ לֹא ַת ֲעלֶה ְב ַמ ֲעלֹת ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי'קסב.
ש ׁש ֶעשְׂ ֵרה אמה.
ּש ּ ַתיִ ם אמהַ ,על ר ַֹחב ׁ ֵ
לשים ו ׁ ְ
אורך הכבש ׁ ְש ׁ ִ
שתיים מהאמות של הכבש הם מעל הסובב ומעל המקום
שצריך להיות יסוד ,נמצא שבקרקע ארכו רק שלשים אמה ,אבל
למעלה ארכו שלשים ושתיים אמהקסג.
הכבש אטום כמו המזבחקסד .בניית הכבש היא באותו אופן
ממש כמו שבנו את המזבח .מכינים לבניית הכבש תבניות

W
קנד .יומא מה.
קנה .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קנו .יומא ד' ה'.
קנז .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
קנח .מצודת דוד.
קנט .מדות ג' ג'.
קס .רע"ב.
קסא .שמות כ' כ"ג.
קסב .רע"ב.
קסג .זבחים ס"ב:
קסד .תפארת ישראל.
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הכבש

מעץ במידות שהכבש צריך להיותקסה ,ומניחים בתוך התבנית
אבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות .על האבנים שופכים סיד,
זפת ,ועופרת מותך ,מעורבים יחד .מיישרים מלמעלה עם קרש
מעץ .אחרי שהתייבש היטב ,מסירים את התבנית ,ונשאר בנוי
הכבשקסו.
בצידי הכבש יוצאים ממנו שני כבשים קטנים .בצד מזרח יש
כבש קטן אל הסובב ,ובצד מערב יש כבש קטן אל היסודקסז.
בין הכבשים אל המזבח ,יש רווח קטןקסח.
בו ,בקיר המערבי של הכבש ,למעלה
לו ְב ַמעֲ ָר ֹ
ו ְּרבוּבָ ה ָהיְ ָתה ֹ
ליד השפה העליונה של הכבש ,יש 'רבובה' ,שהוא חור מרובע
אמה על אמה ,ועמוק כאורך הושטת הידקסט.
ְרבוּבָ ה :כמו נְ בוּבָ ה ,מלשוןקע 'נְ בוּב לוּחוֹ ת'קעא .דהיינו חלולקעב.
משום שה'רבובה' היא חור חלול ,לכן נקרא כךקעג.
עוף .בתוך ה'רבובה' נותנים
שם ָהי ּו ֹנו ְתנִ ים ּ ְפסוּלֵ י ַח ַטאת ָה ֹ
ש ּׁ ָ
ֶׁ
קעד
את חטאת העוף שנפסלו מפני ספק .
W
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קסה .ומעמידים במקום שצריך להיות ה'רבובה' וכו' ,קרש מעץ .כדי שאחרי שיתייבשו הסיד
והזפת והעופרת ,ויסירו את התבניות ,ישאר חלול במקום זה )עזרת כהנים(.
קסו .תפארת ישראל .עזרת כהנים.
קסז .זבחים ס"ב :רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' י"ד.
קסח .זבחים ס"ב:
קסט .תפארת ישראל בביאור המשנה ,וכן בסימני צורת המזבח אות י"ז.
קע .שמות כ"ז ח'.
קעא .רע"ב.
קעב .רש"י שמות כ"ז ח'.
קעג .דרך חכמה )הלכות בית הבחירה ב יד(.
קעד .תפארת ישראל.
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תקנג

ונשארים שם עד שתעובר צורתם ,דהיינו שיעבור עליהם לילה
ויעבור מהם צורת מראה בשר רטוב ,ויהיו נותר .ואחר כך
שורפים בבית הדשן שבעזרהקעה ,ולא על המזבחקעו.

המזבח
]מז[

לשים
ּש ּ ַתיִ ם ַעל ׁ ְש ׁ ִ
לשים ו ׁ ְ
כתוב במשנהקעזַ :ה ִּמזְ ּ ֵב ַח ָהיָ ה ׁ ְש ׁ ִ
W
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קעה .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ז ג-ד( וז"ל :שלשה מקומות לשריפה ,אחד בתוך העזרה ]-
לא על המזבח[ ,ובו שורפין פסולי המוקדשין ואימורים קדשים קלים שנפסלו ופרים ושעירים של

חטאות הנשרפות ,אם אירע בהם פסול בין לפני זריקה בין לאחר זריקה ,כגון שנטמאו או
שיצאו חוץ לעזרה עד שלא הגיע זמנן לצאת ,או שלן הבשר או לנו האימורין שלהן.
והמקום השני בהר הבית ושמו בירה ,ובו שורפין חטאות הנשרפות אם אירע בהן פסול אחר
צאתן מן העזרה.
והמקום השלישי חוץ לירושלים והוא הנקרא בית הדשן ,ושם שורפין חטאות הנשרפות בזמן
שהן נשרפות כמצוותן ]-כדין פרים ושעירים הנשרפים[ .ע"כ.
קעו .תפארת ישראל .וזה לשון התפארת ישראל :פסולי חטאת העוף .לפי שכל קרבן שנפסל
וודאי בגופו ,נשרף מיד בבית הדשן שבעזרה ,אבל כשאין פסולו בגופו ,רק מחמת הדם או
מחמת הבעלים שנפסלו )כפסחים דפ"ב ב'( ,או שפסולו בגופו ,אבל רק מחמת ספק ,כהיסח
הדעת שפוסל שמא נטמא )כפסחים דל"ד א'( ,או שנפסל מחמת שאר ספק ,אז אינו נשרף מיד,
רק צריך תחלה עיבור צורה ,דהיינו שימתינו מלשרפו עד שיעבור מראית הבשר הרטוב ,על ידי
שילינוהו לילה אחת ,ואחר כך ישרפוהו בבית השריפה שבעזרה )רמב"ם פסולי המוקדשין פי"ט
ה"ב( ,ולהכי כל פסולי חטאת העוף כה"ג הניחום שם עד שיבאו לידי נותר ,ואחר כך ישרפוהו
במקום הנ"ל.
עוד כתב התפארת ישראל )בועז( וז"ל :ונראה לי דלהכי רק לחטאת העוף שנפסלה קבעו לה
מקום לעיבור צורה .מפני שקרבנות יולדות שהן ב' עופות א' לעולה וא' לחטאת ,מצויות ורבות
בעזרה ,ושכיח' נמי שהפיל' ואינה יודעת אם מין חיוב או מין פטור ,שדינה נמי שתביא עולה
וחטאת ,והרי יש ספק שמא הפילה מין פטור ,ויהיו קרבנותיה חולין בעזרה .להכי עולה תביא
בתנאי ,שאם פטורה יהי' לנדבה ,אבל חטאת דלא שייך בו תנאי ,הרי הוא בספק ,אבל אינו
נאכל ,רק תעובר צורתו וישרף )ככריתות פ"א מ"ד( .ולהכי מדחיישי' שיתערב זה קרבן הפסול
בשאר קרבנות יולדות הכשרות שרבות בעזרה ,להכי קבעו לה מקום שתהיה מונחת שם עד
שיהיה נותר .ומפני שחטאת העוף נעשה למטה אצל קרן מערבית דרומית של מזבח )כזבחים פ"ו
מ"ב( ,להכי קבעו לה מקום זה להניחה סמוך למקום מליקתה )לרש"י פסחים ל"ד א'( .ולאינך
פוסקים דס"ל שהניחה למעלה באותה קרן ,נ"ל דלהכי לא קבעו לה מקום במקום שנמלקה ,כדי
שלא יכשלו בה הכהנים לאכלה .אבל כשיניחוה למעלה לא יטעו בה לאכול מה שמונח בראש
המזבח .וגם שיטעו בה להקריבה א"א ,מדמנכר שחטאת היא ,דבעולה הראש מובדל מהגוף,
ובחטאת נשאר מחובר מדכתיב בה לא יבדיל.
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המזבח

ּש ּ ַתיִ ם .אורך ורוחב המזבח בחלקו התחתון ,הוא שלשים
ו ְׁ
ושתים אמה על שלשים ושתים אמה.
סוד .עלה אמה ונכנס אמה ,זה
ָעלָ ה ַא ּ ָמה ְו ָכנַ ס ַא ּ ָמה ,זֶה ַהיְ ֹ
היסוד.
כי לאחר בניית היסוד בונים את הסובב שהוא צר יותר מהיסוד
באמה אחת מכל צד .ולכן מדרגה זו הבולטת מהסובב ברוחב
אמה מכל צד ,נקראת 'יסוד'קעח.
בבית המקדש השלישי ,היסוד עולה שתי אמות ,ולא רק אמה
אחתקעט.
נִ ְמ ָצא ׁ ְשל ׁ ִֹשים ַעל ׁ ְש ׁ ִ
לשים .ונמצא שאחרי כניסה זו של היסוד,
קפ
אמה מכל צד ,ישאר שלשים על שלשים אמה .
ָעלָ ה ָח ֵמ ׁש ְו ָכנַ ס ַא ּ ָמהֶ .זה ַה ּס ֹובֵ ב .עלה חמש אמות ונכנס
אמה אחת ,זה הסובב.
אבל בבית המקדש השלישי ,הסובב עולה ארבע אמות ,במקום
חמש אמותקפא.
לאחר בניית הסובב בונים את החלק העליון של המזבח ,שהוא
צר יותר מהסובב באמה אחת מכל צד .ולכן מדרגה זו הבולטת
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קעז .מדות ג' א'.
קעח .תפארת ישראל .וצריך לזכור שלשיטת המלבי"ם ,בצדדים מזרח ודרום אין יסוד בכל
האורך ,אלא יש שם רק אמה אחת של יסוד ,כמו שיבואר להלן.
קעט .לעיל פסוק י"ד.
קפ .תפארת ישראל.
קפא .לעיל פסוק י"ד.
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תקנה

מהחלק העליון של המזבח בגובה חמש אמות ,וברוחב אמה
מכל צד ,נקראת 'סובב'קפב.
ונקרא 'סובב' כי הוא מקיף את כל המזבח ,בשונה מהיסוד
שהוא רק בשני צדדיםקפג.
מו ֶנה .ונמצא שאחרי
ּש ֹ
מו ֶנה ַעל ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְ
ּש ֹ
נִ ְמ ָצא ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְ
כניסה זו של הסובב ,אמה מכל צד ,ישאר עשרים ושמונה על
עשרים ושמונה אמהקפד.
קום ַה ְ ּק ָר ֹנות ַא ּ ָמה ִמ ֶ ּזה ְו ַא ּ ָמה ִמ ֶ ּזה .בראש המזבח מחסרים
ְמ ֹ
ש ׁש ַעל ֶעשְׂ ִרים
הקרנות אמה אחת מכל צד ,נִ ְמ ָצא ֶעשְׂ ִרים וָ ׁ ֵ
ש ׁש .נמצא האורך והרוחב עשרים ושש על עשרים ושש אמה.
וָ ׁ ֵ
ומכיוון שהכהנים צריך ללכת בצדדי המזבח כדי לעשות כמה
עבודותקפה ,וכדי שלא יצטרכו ללכת בין הקרנותקפו ,יש עוד אמה
קום ִה ּלו ְּך ַרגְ לֵ י ַה ּכֹהֲ נִ ים ,ורחבו ַא ּ ָמה ִמ ֶ ּזה ְו ַא ּ ָמה
אחת עבור ְמ ֹ
ִמ ֶ ּזה .עבור מקום הילוך רגלי הכהנים יש עוד רוחב אמה אחת
מכל צדקפז.
קום ַמעֲ ָר ָכה.
נִ ְמ ָצא ֶעשְׂ ִרים ְו ַא ְר ּ ַבע ַעל ֶעשְׂ ִרים ְו ַא ְר ּ ַבעְ ,מ ֹ
נשאר עשרים וארבע על עשרים וארבע מקום המערכה .ששם
יכולים לעשות את מערכות העצים והאש עבור הקרבת
הקרבנות על המזבחקפח.
W
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קפב .תפארת ישראל.
קפג .מלבי"ם .תפארת ישראל.
קפד .תפארת ישראל.
קפה .כגון כדי להפך במזלגות את הקרבנות שעדיין לא נשרפו ועוד )רא"ש(.
קפו .רע"ב.
קפז .תפארת ישראל.
קפח .תפארת ישראל.
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המזבח

שני האמות של בין הקרנות ומקום הילוך רגלי הכהנים ,הם
משוקעים ונמוכים יותר מגג המזבח ,ועל ידי זה נהיה כעין גדר
נמוך כדי שלא יחליקו הכהניםקפט.

W
קפט .זבחים ס"ב .תפארת ישראל.
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חוט הסיקרא

חוט הסיקרא
רו בָ ֶא ְמצַ ע ,יש קו אדום
חוגְ ֹ
של ִס ְק ָרא ֹ
כתוב במשנהקצְ :וחוּט ׁ ֶ
סביב המזבח באמצע גובהוקצא.
כל המזבח בגובה עשר אמות ,וחציו חמש אמות.
היסוד גבהו אמה אחת ,והסובב חמש אמה .ואם כן ,אמה אחת
מתחת גג הסובב הוא אמצע גובה המזבח ,ושם נמצא הקו
האדוםקצב.
באמה זו שבין 'חוט הסיקרא' עד גג הסובב ,מצויירים ציצים
ופרחים לנויקצג.
לְ ַה ְבדִּ יל ּ ֵבין ַהדָּ ִמים ָה ֶעלְ ֹיונִ ים לַ ָּד ִמים ַה ּ ַת ְח ּת ֹונִ ים .יש
קרבנות שצריך לזרוק את דמם בחלק העליון של המזבח ,שהם
חטאת בהמה ועולת העוף .ויש קרבנות שצריך לזרוק את דמם
בחלק התחתון של המזבח ,שהם שלמים וכל שאר הקרבנותקצד.
ולזה נעשה חוט הסיקרא באמצע גובה המזבח ,כדי להבדיל בין
הדמים שצריך לזרוק למעלה ,אל הדמים שצריך לזרוק למטהקצה.

W
קצ .מדות ג' א'.
קצא .רע"ב .תפארת ישראל.
קצב .רע"ב .תפארת ישראל.
קצג .זבחים ס"ב .תפארת ישראל.
קצד .רע"ב .תפארת ישראל.
קצה .רע"ב .תפארת ישראל.
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תקנט

המערכות והתפוח
על המזבח ,יש שלש מערכותקצו :א .מערכה גדולה .מקומה
במזרח המזבח ,בצד דרוםקצז .מערכה זו גדולה ורחבהקצח ,ועליה
מקריבים את קרבן התמיד ושאר הקרבנותקצט.
סידור המערכה גדולה בכל בוקר באופן זה :מסדרים עצים אחד
ליד השני ממזרח למערב ,ועליהם מסדרים עצים מדרום לצפון,
ועליהם שוב ממזרח למערב ,וכן הלאה בסדר זה .בצד מזרח
משאירים כעין חלון ,כדי שיכנס משם רוח להלהיב האש .ראשי
העצים הפנימים נוגעים בתפוח .ברווח בין העצים מניחים
קיסמים דקים ,שאותם מדליקים ,ועל ידם נדלק כל המערכהר.
בנוסף לשאר העצים שבמערכה גדולה ,מביאים גם כן בכל
בוקר ובכל ערב שני גזירי עציםרא ,ארכם ורחבם אמה על אמה,
ועביים כמו מחק גדיש של סאהרב.
ב .מערכה שניה .ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כדי לשים
על מזבח הזהב עבור הקטורתרג .מקומה במערב המזבח ,משוך
מן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמותרד.
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קצו .כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
קצז .תמיד ב' ד' .ועפ"י תפארת ישראל בסימני הציור .וז"ל התפארת ישראל :מערכה גדולה היה
בדרום המזבח ,נגד חצי מזרחי של כבש.
קצח .תפארת ישראל תמיד ב' ד'.
קצט .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
ר .תמיד ב' ד'.
רא .יומא כ"ו :רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ג'.
רב .זבחים ס"ב :רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'.
רג .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד' .ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני הבזיכי לבונה
משולחן לחם הפנים )תמיד ב ה .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב ח(.
רד .תמיד ב' ה'.
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הנקבים ביסוד

ג .מערכה לקיום האש .אין מקריבין במערכה זו כלוםרה ,אלא
היא לקיום מצוותרו 'וְ הָ אֵ ׁש ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּתו ַּקד בּ וֹ לֹא ִתכְ ֶּבה'רז.
ביום הכיפורים יש מערכה רביעית ,שממנה לוקח הכהן גדול
גחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשיםרח.
באמצע המזבח יש את התפוח .והוא גל גדול של אפררט .לשם
גורפים את האפר בכל יום ,ומעגלים את האפר הרב עד
שנראה כעין תפוח גדולרי.
בכל יום לפני שמעלים את העצים כדי לסדר את המערכה,
בוזקים מלח על הכבש כדי שלא יחליקו הכהנים .ומותר מפני
שאין ההולכה הזו עבודה .אבל אחר כך אוספים משם את
המלח ,כדי שלא יהיה חציצה בין רגלי הכהנים לכבש ,בשעת
עבודת הולכת הקרבנות למזבחריא.

הנקבים ביסוד
לאחר הזאת דם הקרבנות ,כל אחד לפי הלכותיו ,שופכים את
הדם שנשאר ליסוד המזבחריב .את דם החטאות הפנימיות
שופכים ליסוד המערבי ,ואת דם שאר הקרבנות ליסוד דרומיריג.
W

מהרה יבנה

X

רה .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'.
רו .ויקרא ו' ה'.
רז .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'.
רח .כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה' .והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד' ו'.
רט .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ז' .תפארת ישראל בסימני הציור.
רי .פירוש המשניות להרמב"ם תמיד ב' ב' .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד' .רע"ב תמיד ב'
ב' .תפארת ישראל תמיד ב' ב' .תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.
ריא .עירובין ק"ד .וברש"י .רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ג'.
ריב .רמב"ם .זבחים פרק ה'.
ריג .רע"ב .תפארת ישראל.
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רו ִמית ָהי ּו ׁ ְשנֵי נְ ָק ִבים,
כתוב במשנהריד :ו ְּב ֶק ֶרן ַמעֲ ָר ִבית ְּד ֹ
ְּכ ִמין ׁ ְשנֵ י חֳ ָט ִמין ַּד ִ ּקין ,בגג של יסוד המזבח ,בפינה המערבית
דרומית שלו ,היו שני נקבים דקים וארוכים עד הרצפהרטו.
סוד ַמעֲ ָר ִבי,
ש ַהדָּ ִמים ַה ִ ּנ ָּתנִ ין ,ששיירי הדמים שניתנים ַעל יְ ֹ
ֶׁ
רו ִמיֹ ,יו ְר ִדין ּ ָבהֶ ן ,יורדים
סוד ְּד ֹ
וְ כן שיירי הדמים שניתנים ַעל יְ ֹ
בנקבים האלו אל חלל שיש תחת המזבח הנקרא 'שית' ,ומשם
הולכים ו ִּמ ְת ָע ְר ִבין ּ ָב ַא ּ ָמה ,ומתערבים בתוך נחל המים העובר
רון.
באמצע העזרה ,שהוא ברוחב אמהְ .ו ֹיו ְצ ִאין לְ נַ ַחל ִק ְד ֹ
ויוצאים יחד עם המים האלו ,אל 'נחל קדרון' שהוא בצד מזרח
של הר הבית ,בעמק שבין הר הבית והר הזיתיםרטז.
בעלי שדות קונים את הדמים שיצאו מהגזברים ,כדי לזבל בהם
את שדותיהם ,והכסף להקדשריז.
]מח[ כשרוצים לנקות את העזרה ,סותמים את נקב יציאת המים
של אמת המים העוברת באמצע העזרה ,והמים עולים על
גדותיהם ומדיחים את כל העזרהריח ,ואחר כך פותחים את הנקב
והמים יוצאיםריט.
W
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ריד .מדות ג' ב'.
רטו .עפ"י רא"ש ,רע"ב ,תפארת ישראל.
רטז .תפארת ישראל.
ריז .רע"ב .תפארת ישראל.
ריח .כל רצפת העזרה כולה משיש )רש"י פסחים סד .ועוד(.
ריט .תפארת ישראל .פסחים ס"ד .וברש"י .פסחים ה' ח' וברע"ב.
ברש"י )פסחים סד (.וז"ל :שהכהנים מדיחין העזרה .שאמת המים מהלכת בעזרה ,וכשהן רוצין
להדיח העזרה פוקקין את נקב יציאתה ,והמים פושטין והולכין על גדותיה ,ומדיחין את כל
העזרה ,שרצפה של שיש היתה כולה ,ואחר כך פותחין הנקב והמים יוצאים.
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טבלא של שיש

טבלא של שיש
תו ַה ֶּק ֶרן ,למטה ברצפת
או ֹ
כתוב במשנהרכ :לְ ַמ ּ ָטה בָ ִר ְצ ּ ָפה ְּב ֹ
קום
העזרה ,ממש ליד קרן מערבית דרומית של המזבחרכאָ ,מ ֹ
ָהיָ ה ׁ ָ
שם ַא ּ ָמה ַעל ַא ּ ָמה ,יש שם מקום אמה על אמהְ ,ו ַט ְבלָ א
שיִ ׁש ,ולוחרכב של שיש מכסה על המקום הזה .לוח זה
של ׁ ַ
ֶׁ
משיש ,לא מחובר לרצפה .תחת ה'טבלא של שיש' הזה ,יש
חלל כמחילה ומערהרכג.
ְו ַט ּ ַב ַעת ָהיְ ָתה ְקבו ָּעה ּ ָבה ,בטבלא של שיש הזה קבוע טבעת
ש ּב ֹו ֹיו ְר ִדין
מלמעלה ,כדי שיוכלו להרים את הטבלא של שישֶ ׁ ,
לַ ּׁ ִשית ,ודרך הפתח הזה יורדים בסולם אל החלל הקטן שלמטה,
הנקרא 'שית'רכד.
תו ,מכיוון שלעיתים ה'שית' יכול להיסתם מפני
או ֹ
ו ְּמנַ ִ ּקין ֹ
הדמים שיורדים אליו מהיסוד ,וברבות הזמן נקרש שם הדם,
לכן לפעמים נכנסים לשית ומנקים אותורכה.

'שית' ו'שיתין'
בקרן מערבית דרומית של המזבח ,יש למטה תחת פינה זו של
המזבח שני בורות .בור אחד לדמים ,נקרארכו 'שית' .ובור שני
לנסכים ,נקרארכז 'שיתין'רכח.
W
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רכ .מדות ג' ג'.
רכא .בדרך חכמה )הלכות בית הבחירה ב יב( עולה שזה ליד הקרן הזה בצד דרומו.
רכב .ראה מצודת ציון ישעיה ל' ח'.
רכג .עזרת כהנים.
רכד .תפארת ישראל.
רכה .עפ"י תפארת ישראל.
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שניהם נקראים על שם שהדמים והנסכים שותתים בהם ,אלא
שלדמים נקרא 'שית' ולנסכים נקרא 'שיתין' לסימןרכט.
שית :הבור שנקרא 'שית' אינו עמוק ,הוא נמצא תחת היסוד,
לתוכו יורדים הדמים ששופכים על היסוד ,ומשם ממשיכים
ומתערבים באמת המים העוברת בעזרהרל.
הכניסה לשית היא דרך פתח בריצפה ליד קרן המזבח ,אורך
ורוחב הפתח אמה על אמה ,ומכוסה בטבלא של שיש עם
טבעת מלמעלה ,כדי שיוכלו להרים את המכסה ולהיכנס
ל'שית'רלא.
נכנסים לשית מפעם לפעם ,כשצריכים לנקותו מפני הדמים
שנקרשים שם ברבות הזמןרלב.
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רכו .צריך לומר שהשית שתחת המזבח ,הוא אך רק תחת היסוד ,ולא תחת הסובב ושאר חלקים
מהמזבח .ובנוסף לזה מתפשט עוד מחוץ למזבח.
רכז .השיתין תחת המזבח ,הוא רק תחת כמה אמות בקרן מערבית דרומית ,ולא יותר .אבל
מתפשט עוד קצת מחוץ למזבח )ראה בדרך חכמה(.
רכח .תפארת ישראל .כן הוא שיטת התפארת ישראל שחילק בין 'שית' ל'שיתין' ,השית לדמים
והשיתין לנסכים ,ודרך הפתח של הטבלא של שיש יורדין לשית ,ודרך הלול שבכבש יורדין
לשיתין .אמנם צריך לדעת שיש בזה הרבה שיטות.
לשיטת הרמב"ם יש בור אחד לנסכים ולדמים ,והוא נקרא גם שית וגם שיתין ]לכאורה זה אותו
שם ,רק זה ביחיד וזה ברבים[ ,ויורדים לשם בפתח של הטבלא של שיש .וכתב בדרך חכמה
)הלכות בית הבחירה ב יב( שהבור רחב חמש אמות ,ובחלק אחד של הבור אינו עמוק ,ולשם
שותתים הדמים ויוצאים לאמת המים .ובהמשך רחבו של הבור ,הוא עמוק מאוד עד התהום,
ולשם שותתים הנסכים.
רכט .תפארת ישראל.
רל .תפארת ישראל.
רלא .תפארת ישראל.
רלב .תפארת ישראל.
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'שית' ו'שיתין'

שיתין :הבור שנקרא 'שיתין' עמוק מאוד ,עד התהום ,הוא
נמצא תחת כמה אמות בפינה של המזבח .לתוכו יורדים נסכי
היין והמים שמנסכים בראש המזבח ,ויורדים עד התהוםרלג.
בראש המזבח ,ליד קרן המערבי דרומי ,יש שני ספלים מכסף,
מחוברים בסיד למזבחרלד .המערבי הוא עבור ניסוך המים,
והמזרחי הוא עבור ניסוך היין .בספלים יש חור בתחתיתםרלה,
W
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רלג .סוכה מ"ט.
רלד .תוספות סוכה מ"ח.
שמֹאלוֹ ,
רלה .עפ"י תוספות וריטב"א )סוכה מח .(:במשנה )סוכה ד ט( כתוב :עָ לָ ה בַ ּ ֶכבֶ ׁש וּפָ נָה לִ ְ ׂ
שהָ י ּו מֻ ְׁשחָ ִרין ּ ְפנֵיהֶ ם ִמ ּ ְפ ֵני
של ִסיד הָ יוֶּ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
של ּ ֶכסֶ ף הָ י ּו ׁ ָשםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רֶ ׁ ,
ְׁשנֵי ְספָ לִ ים ׁ ֶ
ּ
ש ְיה ּו ְׁשנֵיהֶ ם ּ ָכלִ ין ְּבבַ ת ַאחַ ת.
ֻבה וְ ֶאחָ ד דַּ קְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
הַ ּיָיִ ן .ו ְּמנ ָֻּק ִבין ְּכ ִמין ְׁשנֵי חֳטָ ִמין דַּ ִ ּקיןֶ ,אחָ ד ְמע ּ ֶ
של יָיִ ן.
של מַ יִ םִ ,מז ְָר ִחי ׁ ֶ
מַ ע ֲָר ִבי ׁ ֶ
פירש רש"י וז"ל :כמין שני חוטמין דקים .חוטם אחד בספל ,ונקב אחד בחוטמו ,והכהן מערה
בפי הספלים ,והנסכים מקלחין ויורדין דרך החוטמין על גב המזבח ,ובמזבח היה נקב שבו המים
והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו עמוקין וחלולים מאד.
וכן ביאר הרע"ב וז"ל :חוטם אחד בספל אחד ונקב אחד בחוטמו .והכהן מערה בפי הספלים
והנסכים מקלחים ויורדים דרך החוטמין על גג המזבח ,ובמזבח היה נקב שבו היין והמים יורדין
לשיתין של מזבח שהן חלולים ועמוקים מאד.
אמנם בתוס' נתבאר באופן אחר ,וז"ל :כמין חוטמין דקין .פירש בקונטרס חוטם אחד בספל
ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה מים בפי הספלים והנסכים מקלחין דרך החוטמין ע"ג המזבח
ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו חלולין מאד ועמוקין וזו תימה
גדולה מנין לו כל אותו הענין שמחוטם של הספלים מקלח על גג המזבח ומשם לנקב המזבח
ומשם לשיתין דלמא הוא דמנקב הספלים יורדין לשיתין כמין שני נקבי החוטם ולא שהיה בולט
כמין חוטם כי ההיא דתנן במסכת מדות )פ"ג מ"ב( גבי דמים ובקרן מערבית דרומית היו שני
נקבים כמין שני חוטמין דקין שהדמים ניתנין על יסוד מערבית ועל יסוד דרומית ויורדין בהן
ומתערבין באמה ושמא כמין בליטת חוטם היה עשוי על הנקב שלא יפול עליו דבר לסותמו.
כתב הריטב"א וז"ל :והא דתנן שהיו הספלים מנוקבין כמין שני חוטמין דקין .מכיון שביררנו
שהספלים האלו מחוברין היו במזבח ודאי לא היו החוטמין בולטין מן הספלים לחוץ בשפתיהם
שאם כן איך יורדין המים כנגדן אל השיתין שהרי מכוונין היו הספלים כנגד השיתין ועומדין
עליהם לרדת שם להדיא ,אלא שאפשר שהנקבים היו בתחתיות הספלים מכוונין כנגד השיתין
והיו הספלים נתונין כעין משפך ,וכמין חוטמין שאמרו לומר שהנקבים דקים כנקבי החוטם ,או
אפשר שהיה בולט תחת הנקבים בתחתית הספלים שפופרת כמין חוטם כמו שעושין למשפך
כדי שתכנס אותה שפופרת לתוך השיתין ולא ישפכו המים לחוץ ,ורש"י ז"ל נראה שהוקשה לו
זה ופירש חוטם אחד בספל ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה המים בפי הספלים והנסכים
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והנסכים שמנסכים לתוכם יורדים לנקב שבמזבח ,ומשם
נמשכים ויורדים לשיתיןרלו.
לול :בין הכבש למזבח יש רווחרלז .בחצי הכבש המזרחי הרווח
הוא קטן ומועט .ובחציו המערבי של הכבש הרווח הוא אמה
אחת .רווח זה של אמה אחת ,שהוא באורך שמונה אמותרלח,
נקרא לולרלט.
ה'לול' הוא הכניסה ל'שיתין' ,שדרכו יכולים להיכנס ולרדת אל
ה'שיתין'רמ.
לפעמים נדבק יין בדפנות השיתין .ופעם בשבעים שנה יורדים
רמב
כהנים בחורים צעיריםרמא דרך ה'לול' ,ומשתלשלים שם בחבל
ויורדים אל ה'שיתין' .ומלקטים משם את היין שנדבק לכתלים,
והוא קרוש כבר ,ומעלים ושורפיםרמג על גבי המזבחרמד.
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מקלחין ויורדין דרך החוטם על גבי המזבח ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של
מזבח שהיו חלולים ועמוקין עד מאד עכ"ל ,נראה מדבריו שהיה החוטם יוצא בשפת הספלים
ומשם היה יורד על גבי המזבח אלא שהיה מטה אותן כנגד השיתין בשעת שפיכתן ואם כן לא
היו הספלים מחוברין ,ומה שכתבנו יותר נכון וכן פי' בתוספות .ע"כ.
רלו .סוכה מח:
הנקב שבספל של המים דק יותר מהנקב שבספל של היין .כדי שהמים עם היין יכלו מספליהם
יחד )סוכה ד ט ,רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י ז(.
הנקב העבה יותר הוא ליין ,שעב מן המים ,שהמים ממהרין לצאת ,יותר מהיין העב בטבעו יותר
מהמים )תפארת ישראל סוכה ד ט(.
רלז .הטעמים שיש רווח בין הכבש למזבח :א .כדי לקיים מצוות זריקת אברי הקרבנות מהכבש
למזבח דווקא .ב .כדי שמזבח יהיה מרובע )זבחים סב.(:
רלח .כל רוחב הכבש הוא ט"ז אמות ,וחציו הוא ח' אמות.
רלט .רש"י סוכה מ"ט.
רמ .תפארת ישראל.
רמא .שהם פרחי כהונה.
רמב .עזרת כהנים.
רמג .בגמרא )סוכה מט (.כתוב ששורפים בקדושה .ופירש רש"י במקום קדוש בעזרה .וביאר
התפארת ישראל ששורפין על גבי המזבח )סימני צורת המזבח אות טז(.
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'שית' ו'שיתין'

החשמונאים מצאו את פך השמן בחותמו של כהן גדול ,בתוך
השיתיןרמה.
סיכום ממה שנתבאררמו:
שית :בור לדמים.
שיתין :בור לנסכים.
טבלא של שיש :שם הכניסה לשית.
לול :פתח במערב הכבש עצמו ,והוא הכניסה לשיתין.
רבובה :חור בכבש ,עבור פסולי חטאת העוף.
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רמד .עפ"י מלאכת שלמה ,וכן נראה עפ"י השפת אמת עי"ש )סוכה מט .(:ולפי"ז לא יהיה מחלוקת
בין רבנן לרבי אלעזר בר צדוק בגמרא )סוכה מט( .ואולי זה הביאור בתיבות הגמרא 'אפילו
תימא רבנן ,בדאיקלט' ,שנקלט בצדדים .ויתכן שכתלי השיתין לא היו חלקים לגמרי .עי"ש
בגמרא והבן.
רמה .עזרת כהנים )מדות ג( בשם הפייטן לשבת שנייה של חנוכה ,בפיוט המתחיל 'אודך'.
ובשאילתות דרב אחאי גאון )דרשה דחנוכה( כתוב :ולא נשתייר אלא פך אחד שהיה חתום
ְבח
בחותמו של כהן גדול תחת המזבח .ע"כ .הנה אסור שיהיה חלל תחת כל המזבח שנאמר ִמז ּ ַ
ֲשה ִּלי )שמות כ כא( ,דהיינו שיהיה מחובר באדמה )רמב"ם הלכות בית הבחירה א יג(,
אֲ ָדמָ ה ּ ַתע ֶׂ
מלבד החלל של השיתין ,שהוא חלל תחת חלק קטן מהמזבח ומותר )ראה מידות ג א ובתפארת
ישראל ובספר 'היכל ידיד' שם( .על כן צריך לומר שגם לפי דעת רב אחאי גאון מצאו החשמונאים
את פך השמן בחותמו של כהן גדול ,בתוך השיתין תחת המזבח.
נראה שהיה בתוך השיתין במקום עמוק מאוד כעין חפירה בכותל ,ובתוכו היה מונח פך השמן,
ומחוץ לחפירה קטנה זו היה הפתח סגור ,וחתום שם בחותמו של כהן גדול .וכך ידעו בודאי
שהיוונים לא הסיטו את פך השמן )כן נראה עפ"י תוס' שבת כא.(:
רמו .לשיטת התפארת ישראל .אמנם יש בזה הרבה שיטות ואכמ"ל.
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אבני המזבח והכבש
כתוב במשנהרמזֶ :א ָחד ַא ְבנֵי ַה ּ ֶכבֶ ׁש ְו ֶא ָחד ַא ְבנֵי ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח ,בין
האבנים לבניית כבש ובין האבנים לבניית המזבחִ ,מ ִּב ְק ַעת
ּ ֵבית ּ ָכ ֶרם ,מביאים את האבנים מבקעה שנקראת 'בית כרם'.
כך הוא שם המקוםרמח.
מביאים אותם דוקא ממקום זה ,כי שם יש אבנים חלקות בלי
שום פגםרמט.
חו ְפ ִרין בכלי חפירה מעץרנ לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ַה ְּבתוּלָ ה ,דהיינו יותר
ְו ֹ
נמוך ממקום שיודעים שלא חפרו שם מעולם ,ולא נגע ברזל
באבנים האלו מעולםרנא.
ְּבתוּלָ ה :מקום שלא חפרו שם מעולם .לְ ַמ ּ ָטה ֵמ ַה ְּבתוּלָ ה :יותר
נמוך ממקום שלא חפרו שם מעולםרנב.
ש ּלֹא הוּנַ ף עֲ לֵ יהֶ ם
מות וחלקותרנגֶ ׁ ,
שם אֲ בָ נִ ים ׁ ְשלֵ ֹ
יאים ִמ ּׁ ָ
ו ְּמ ִב ִ
ש ַה ּ ַב ְרזֶל
ּ ַב ְרזֶל ,דהיינו שלא נגע בהם ברזל מעולםרנד ,משום ׁ ֶ
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רמז .מדות ג' ד'.
ש ֵאת )רא"ש ועפ"י רש"י בירמיה(.
שא ּו מַ ְ ׂ
רמח .רא"ש .מקום זה מוזכר בירמיה )ו א( :וְ עַ ל ּ ֵבית הַ ּ ֶכ ֶרם ְ ׂ
שר ּ ֶפלֶ ְך ּ ֵבית הַ ּ ָכ ֶרם .וכן מוזכר במשנה )נדה ב ז( :אֲ ָדמָ ה ִמ ִּב ְקעַ ת ּ ֵבית
ומוזכר גם בנחמיה )ג יד(ַׂ :
ּ ֶכ ֶרם.
רמט .רא"ש .תפארת ישראל.
רנ .רא"ש .חופרים בקרדומות מעץ כדי שלא יפסלו האבנים מנגיעת ברזל בשעת החפירה .נראה
שאף כשחפרו בעץ ,חפרו בעדינות ובזהירות כדי שלא יפגמו האבנים.
רנא .רא"ש .תפארת ישראל.
רנב .עפ"י תפארת ישראל.
רנג .תפארת ישראל.
רנד .תפארת ישראל.
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אבני המזבח והכבש

יעה ,האבנים למזבח ולכבש נפסלים אם נגע בהם
ּפ ֹו ֵסל ִּבנְ גִ ָ
ברזל ,אפילו אם לא עשה בהם פגימהרנה.
רנו

שנאמר

'לֹא ָתנִ יף ֲעלֵיהֶ ם ַּב ְרזֶל' .משמע אפילו רק נגיעהרנז.

משום כך חופרים מאוד עמוק ,מתחת למקום שיודעים שלא
חפרו שם מעולם ,וממילא יודעים שלא נגע ברזל באבנים אלו
מעולם ,ומשם מביאים את האבנים לכבש ולמזבח.
ימה לְ ָכל ָּדבָ ררנח ,וכן האבנים למזבח ולכבש נפסלים אם
ו ִּב ְפגִ ָ
יש בהם פגימה .ולא משנה ממה נהיה הפגימה ,אם מעץ או
מנחושת או מאצבע או משאר דברים ,אלא כל פגימה שהיא
שיש באבן ,היא נפסלת למזבח ולכבשרנט.
אלֹ ֶק ָ
יך' .דהיינו
שנאמררס 'אֲבָ נִ ים ְ ׁשלֵמוֹ ת ִּת ְבנֶה אֶ ת ִמזְ ַּבח ה' ֱ
שהאבנים צריכות להיות שלימות בלי שום פגם ,אפילו מדבר
אחררסא.
שיעור הפגם שאם יש פגם כזה נפסלים האבנים ,הוא כחגירת
הציפורןרסב .דהיינו פגם קטן מאוד מאוד ,שאם יעבירו את
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רנה .רא"ש .תפארת ישראל.
רנו .דברים כ"ז ה'.
רנז .רא"ש.
ימה ְבכָ ל ָּדבָ ר .ע"כ .ונראה
רנח .בנוסח המשנה בכתי"ק הרמב"ם ,וכן ברע"ב ,הגירסא היא :וְ הַ ּ ְפגִ ָ
שגירסא זו היא המדוייקת.
רנט .רע"ב .תפארת ישראל.
רס .דברים כ"ז ו'.
רסא .רא"ש.
רסב .חולין י"ח.
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הצפורן על האבן היא תתעכב על ידי הפגימהרסג .וכמו בבדיקת
סכין של שחיטהרסד.
נמצא שיש הבדל בין ברזל לשאר דברים :ברזל פוסל את
האבנים אם נגע בהם ,גם אם לא נהיה שום פגם .ושאר דברים
פוסלים את האבנים רק אם עשו פגם.
אפילו אם נגע ברזל או נפגם מחוץ להר הבית לפני שנבנה ,גם
כן נפסלרסה.
נִ ְפ ְ ּג ָמה ַא ַחת ֵמהֶ ן ,אם נפגמה אחת מהאבנים ,אפילו לאחר
רות ,אבן זו פסולה,
ש ֹ
שנבנתה במזבחרסוִ ,היא ְפסוּלָ ה ְוכֻ ּ ָלן ְּכ ׁ ֵ
וכל שאר האבנים כשרות ,וצריך להחליף את האבןרסז.
שנָ ה ,שני פעמים בשנה צובעים את
או ָתן ּ ַפעֲ ַמיִ ם ּ ַב ּׁ ָ
ו ְּמלַ ְּבנִ ים ֹ
המזבח בצבע לבן על ידי סידַ ,א ַחת ּ ַב ּ ֶפ ַסח ְו ַא ַחת ּ ֶב ָחג ,פעם
אחת לפני פסח ופעם אחת לפני סוכותרסח.
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רסג .רש"י בכורות ל"ז:
רסד .חולין י"ז:
דין זה שאבן שיש בה פגם כחגירת הציפורן פסולה ,הוא רק באבנים של המזבח .אבל אם חסר
מהסיד של המזבח ,נפסל המזבח רק אם חסר מהסיד טפח ]ויש אומרים אם חסר מהסיד כזית.
מחלוקת בגמרא )חולין יח (.והרמב"ם פסק טפח )הלכות בית הבחירה ב יח([.
רסה .תפארת ישראל.
רסו .תפארת ישראל.
רסז .רא"ש.
רסח .תפארת ישראל.
הרא"ש מקשה שהרי אסור להוסיף על הבנין שנאמר 'הכל בכתב מיד ה'' )דברי הימים א' כח יט(,
וא"כ איך סדין את המזבח בסיד ,הרי מוסיפים עליו .ואם ירצו לתרץ שתוספת מועטת כל כך לא
נקרא מוסיף על הבנין ,אי אפשר לומר כך ,כי כתוב בגמרא )חולין פג (:שאפילו תוספת קטנה
מאוד כמו מעט עפר גם כן אסור להוסיף .ומתרץ שמקלפים מן הסיד הישן ,ואחר כך סדין את
המזבח בסיד חדש ]זה התירוץ השני ברא"ש ,ועי"ש את התירוץ הראשון[.
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אבני המזבח והכבש

יכלַ ּ ,פ ַעם ַא ַחת ּ ַב ּ ָפ ַסח ,ואת ההיכל צובעים רק פעם אחת
ְו ַההֵ ָ
בשנה ,לפני פסחרסט.
ַר ִּבי ֹ
או ֵמר ,רבי אינו חולק על תנא קמא ,אלא מוסיף ואומררע:
או ָתן ְּב ַמ ָפה ִמ ּ ְפנֵי ַהדָּ ִמים ,בכל ערב
ש ּ ָבת ְמלַ ְּבנִ ים ֹ
ּ ָכל ֶע ֶרב ׁ ַ
רעב
רעא
שבת מלבנים את המזבח לכבוד שבת במפה ספוגה בסיד ,
]מט[ מפני הדמים שיש בזויות ובקרנות המזבחרעג.
המשנה חוזרת לבאר את דברי תנא קמא לגבי צביעת המזבח
של ּ ַב ְרזֶל ,כאשר
או ָתן ְּב ָכ ִפיס ׁ ֶ
פעמיים בשנהרעד :לֹא ָהי ּו ָס ִדין ֹ
מסיידים את המזבח והכבש בסיד לבן ,לא עושים זאת על ידי
סול ,שמא יגע
ש ָמא יִ ַּגע ְויִ ְפ ֹ
כלי הנקרא 'כפיס' העשוי מברזלֶ ׁ ,
באבן מהמזבח ויפסול אותו .אלא מסיידים את המזבח על ידי
כף העשוי מעץרעה.
]נ[

ָכ ִפיס :הוא כף של הבנאים ,שעל ידו מסיידיםרעו.
W
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רסט .כתב התוי"ט שכל בית המקדש נקרא 'היכל' .ולפני פסח צובעים בסיד את כל העזרות והר
הבית והלשכות.
רע .רע"ב.
רעא .תפארת ישראל.
רעב .עזרת כהנים .ועי"ש .וראה בתפארת ישראל .אמנם עיין ברא"ש שאינו בסיד אלא במפה
מדיחין אותו .ומשמע במים .וראה עוד שיטת הרמב"ם.
רעג .עזרת כהנים .יש גורסין במשנה 'אותו' .אמנם הנוסח שלפנינו 'אותן' .ונראה דתיבת 'אותן'
במשנה ,הכוונה לזויות וקרנות המזבח ,שבכל מקום שיש דם מקנחים שם במפה.
רעד .רע"ב.
רעה .עפ"י רא"ש ורמב"ם ורע"ב.
רעו .רא"ש .רע"ב .הרע"ב גורס 'כפים' במ"ם .והוא 'כף' בלשון רבים .כן יש לפעמים בלשון
הקודש שתיבה שהיא בלשון נקבה נעשית בלשון רבים ללשון זכר )תוי"ט( .ויש גורסים 'כפות'.
ויש גורסים 'כפין' .ולפי כל גירסאות אלו ]וכן לפי חלק מהגורסים 'כפיס'[ ביאור תיבה זו הוא 'כף'
של הבנאים והוא כלי אומנותם ,שבו סדין את הסיד .אמנם יש גורסין 'כפיס' בסמ"ך .ועיין
ברמב"ם .וראה ב'אוצר ההיכל' בענין ביאור תיבה זו והקושיות שיש כאן.
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]נא[ המשנה תבאר את הטעם של איסור נגיעת ברזל במזבח:
של ָא ָדם ,הברזל נברא לקצר את
ש ַה ּ ַב ְר ֶזל נִ ְב ָרא לְ ַק ֵ ּצר יָ ָמיו ׁ ֶ
ֶׁ
ימי האדם ,וכל המלחמות נקראו על שם חרבְ .ו ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח נִ ְב ָרא
לְ ַהאֲ ִר ְ
של ָא ָדם ,אבל המזבח נברא כדי להאריך ימיו
יך יָ ָמיו ׁ ֶ
של אדם ,שאדם חוטא ומקריב קרבן וקול ה' קורארעזַּ ' :גם ה'
ש ּיוּנַ ף ַה ְמ ַק ֵ ּצר ַעל
ינו בַ ִדין ׁ ֶ
את ָך לֹא ָתמוּת'רעחֵ .א ֹ
הֶ ֱע ִביר חַ ּ ָט ְ
ַה ּ ַמאֲ ִר ְ
יך ,לכן אינו בדין שיונף המקצר על המאריך.

שתי שולחנות
ליד הכבש בצד מערב יש שתי שולחנות .אחד של שיש,
שנותנים עליו את האיברים ,ואחד של כסף ,שנותנים עליו ]נב[
תשעים ושלשה כלי שרת שמוציאים בכל בוקררעט.

מחתה לתרומת הדשן
בצד מערב של הכבש ,בזווית שבין הכבש למזבח ,מונח על
הרצפה מחתה מכסף ,שבה עושים בכל יום את תרומת הדשןרפ.
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רעז .שמואל ב' י"ב ס'.
רעח .עפ"י תפארת ישראל.
רעט .שקלים ו' ד' ,וברע"ב .רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו.
רפ .תמיד א' ד' .תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.
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 Qמקום המזבח בעזרה R
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חנוכת בית המקדש

חנוכת בית המקדש השלישי
שבעת ימי המילואים
)יח( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי ּ ֶבן ָא ָדם ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוהֵ ,א ּלֶה חֻ קּ ֹות
לות ָעלָיו ע ֹולָה ְולִ זְ רֹק ָעלָיו ָ ּדם:
תו ,לְ הַ ֲע ֹ
הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ְּב ֹיום הֵ ָע ׂש ֹו ֹ
הודיע ליחזקאל איך יהיה חנוכת המזבח בבית המקדש השלישי,
והוא חנוכה כללית לכל בית המקדש השלישי.
כמו שמשה רבינו עשה קרבנות מיוחדים לחנוכת המזבח
במשכן ,והיה קרבנות מיוחדים למילואים וקרבנות הנשיאים,
שהיה הוראת שעהא .וכן בימי עזרא הקריבו קרבנות מיוחדים
לחנוכת בית המקדש השניב ,והיה הוראת שעה על פי
הנביאיםג.
וכן יהיה חנוכת בית המקדש השלישי ,ויקריבו קרבנות
מיוחדיםד .ויהיה שבעת ימי המילואיםה.
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א .שמות כ"ט .ויקרא ח' .במדבר ז' .וברש"י.
ב .חידושי הרשב"א )מנחות מה .(.רבינו גרשום )מנחות מה .(.עזרא ו' י"ז .עזרא ח' ל"ה.
ג .מנחות מ"ה .ובחידושי הרשב"א ורבינו גרשום )שם( .הוריות ו' .תמורה ט"ו:
ד .מנחות מ"ה .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב יד( וז"ל :כל שיעורי הנסכים האמורין בספר
יחזקאל ,ומנין אותן הקרבנות ,וסדרי העבודה הכתובים שם ,כולם מלואים הן ,ואין נוהגין
לדורות ,אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך
המשיח כשיבנה בית שלישי.
ה .מלבי"ם.
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ועתה נלמד את סדר הקרבנות המיוחדים שיהיה בשבעת ימי
המילואים לחנוכת בית המקדש השלישי.
שבעת ימי המילואים יתחילו ביום כ"ג אדר ,כמו שהיה בימי
משה רבינוו.

ֹאמר ֵאלַ יֶּ ,בן ָא ָדם ,כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ הֵ :א ֶּלה ֻח ּקוֹ ת ַה ִּמז ְֵּב ַח ְּביוֹ ם
וַ ּי ֶ
ֵה ָעשׂ וֹ תוֹ  ,אלה הם הלכות המזבח ביום שיושלם עשייתוז ,תעשה
חנוכת המזבח כדי שיהיה ראוי לְ ַה ֲעלוֹת ָעלָ יו אברי קרבנות
עוֹ לָ ה ,וְ לִ ְזרֹק ָעלָ יו דָּ ם קרבנות עולה ,וקדשי קדשים ,וקדשים
קליםח.

דוק ,הַ קְּ ר ִֹבים
שר הֵ ם ִמז ּ ֶַרע ָצ ֹ
כהֲנִ ים הַ לְ ִו ִּים אֲ ׁ ֶ
)יט( ְונָ ַת ּ ָתה ֶאל הַ ּ ֹ
ט
ש ְר ֵתנִ יַ ּ ,פר ּ ֶבן ּ ָב ָקר לְ חַ ּ ָטאת:
ֵאלַי נְ אֻ ם אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוה לְ ׁ ָ
וְ נָ ַת ָּתה :כאן בישר ליחזקאל שהוא יקום בתחיית המתים ,ויהיה
החינוך נעשה על ידו.
יחזקאל הוא כהן ,ככתוב' :יְ חֶ זְ ֵקאל ֶּבן בּ וּזִ י הַ כּ ֹהֵ ן'י.
וְ נָ ַת ָּתה ,אתה יחזקאל תיתן ֶאל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים ,לכהנים שהם באים
משבט לוייאֲ ,א ׁ ֶשר ֵהם ִמ ּז ֶַרע צָ דוֹ ק ,לכהנים שהם מזרע צדוקיב,
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ו .מלבי"ם להלן פסוק כ"ז .ולהלן )מ"ה י"ח( יתבאר שיום השמיני למילואים יהיה ראש חודש ניסן.
ז .מצודת דוד.
ח .מלבי"ם.
ט .רש"י :הכהנים הלוים .אשר משבט לוי :מזרע צדוק .לפי שהיה כהן גדול ששימש ראשון במקדש בימי
שלמה ,נקראו על שמו:
י .יחזקאל א' ג'.
יא .רש"י .מצודת דוד.
יב .רש"י פירש שכל הכהנים נקראים על שם צדוק ,שהוא היה הכהן גדול הראשון בבית ראשון.
אבל המלבי"ם והמצודת דוד פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק הכהנים מזרע
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ַה ְּקרֹבִ ים ֵאלַ י נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה ,לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י,
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שהם קרובים אל ה',

לעשות את העבודה בבית המקדש.

אתה יחזקאל תתן לכהנים האלו ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר לְ ַח ּ ָטאתיג.
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צדוק ,שהם לא עבדו עבודה זרה ,ורק הם יוכלו לאכול מהקדשים .ושאר הכהנים לא יוכלו
לעשות את עבודת הכהונה.
ענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים להלן )מד ו-טז( עיין שם במפרשים .והרי
דנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם ִמ ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם ּ ֵבית
ש ָר ֵאל ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
הפסוקים :וְ ָאמַ ְר ּ ָת ֶאל מֶ ִרי ֶאל ּ ֵבית יִ ְ ׂ
יבכֶ ם
יתי ְּבהַ ְק ִר ְ
שר לִ ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ חַ ְּללוֹ ֶאת ּ ֵב ִ
ש ָר ֵאלַ ּ :בה ֲִביאֲ כֶ ם ְּבנֵי נֵכָ ר עַ ְרלֵ י לֵ ב וְ עַ ְרלֵ י בָ ָ ׂ
יִ ְ ׂ
שימוּן
יתי ֶאל ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם :וְ לֹא ְׁשמַ ְר ּ ֶתם ִמ ְׁשמֶ ֶרת ָק ָד ׁ ָשי ַו ְּת ִ ׂ
ֶאת לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב וָ ָדם ַו ּיָפֵ ר ּו ֶאת ְּב ִר ִ
שר לֹא יָבוֹ א ֶאל
דנָי יֱהֹוִ ה ּ ָכל ּ ֶבן נֵכָ ר עֶ ֶרל לֵ ב וְ עֶ ֶרל ּ ָב ָ ׂ
לְ ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לָ כֶ םּ :כֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
שר
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
שר ָרחֲק ּו מֵ עָ לַ י ִּב ְתעוֹ ת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִּ :כי ִאם הַ לְ וִ ִ ּים אֲ ׁ ֶ
שר ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ כָ ל ּ ֶבן נֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
שע ֲֵרי הַ ּ ַביִ ת ּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ הָ י ּו ְב ִמ ְקדָּ ִׁשי ְמ ׁ ָש ְר ִתים ּ ְפקֻ דּ וֹ ת ֶאל ׁ ַ
ּ ָתע ּו מֵ עָ לַ י ַאח ֲֵרי ִּגלּ וּלֵ יהֶ ם וְ נ ְ ׂ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו
חט ּו ֶאת הָ עֹלָ ה וְ ֶאת הַ זֶּבַ ח לָ עָ ם וְ הֵ ּ ָמה יַעַ ְמד ּו לִ ְפנֵיהֶ ם לְ ׁ ָש ְר ָתם :יַעַ ן אֲ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ָביִ ת הֵ ּ ָמה יִ ְׁש ֲ
דנָי יֱהֹוִ ה
אתי י ִָדי עֲלֵ יהֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ָש ִ
ש ָר ֵאל לְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל עָ וֹ ן עַ ל ּ ֵכן נ ָ ׂ
אוֹ ָתם לִ ְפנֵי גִ לּ וּלֵ יהֶ ם וְ הָ י ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
ָשא ּו ְּכלִ ּ ָמ ָתם
שי הַ ְ ּק ָד ִׁשים וְ נ ְ ׂ
שי ֶאל ָק ְד ׁ ֵ
ֶשת עַ ל ּ ָכל ָק ָד ׁ ַ
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ לֹא יִ ְּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ הֵ ן לִ י וְ לָ ג ׁ ֶ
וְ נ ְ ׂ
שה ּבוֹ :
שר יֵעָ ֶׂ
שוּ :וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּ ָביִ ת לְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ וּלְ כֹל אֲ ׁ ֶ
שר עָ ׂ
וְ תוֹ עֲבוֹ ָתם אֲ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל מֵ עָ לַ י הֵ ּ ָמה
שר ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמֶ ֶרת ִמ ְק ָּד ִׁשי ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
כהֲנִ ים הַ לְ וִ ִ ּים ְּבנֵי צָ דוֹ ק אֲ ׁ ֶ
וְ הַ ּ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה :הֵ ּ ָמה ָיבֹא ּו ֶאל ִמ ְקדָּ ִׁשי
יִ ְק ְרב ּו ֵאלַ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ עָ ְמד ּו לְ פָ נַי לְ הַ ְק ִריב לִ י חֵ לֶ ב וָ ָדם נְ אֻ ם אֲ ֹ
שלְ חָ נִ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי:
וְ הֵ ּ ָמה יִ ְק ְרב ּו ֶאל ׁ ֻ
כתב האברבנאל וז"ל :ואומרו 'ונתת אל הכהנים הלוים' ,צוה ליחזקאל הנביא שהיה כהן שיתן
הקרבן הזה לכהנים להקריבו .ובזה הודיע לנביא שתי הודעות לעתיד לבוא ,האחת שבבית
עולמים לא ישרתו כי אם הכהנים שהם מזרע צדוק ,כי לפי שנמשח צדוק לכהן גדול כאשר
נמשח שלמה למלך ,קרה לו ולזרעו בכהונתו מה שקרה לזרע דוד במלכותו ,והוא שכאשר פרקו
ישראל מעליהם עול מלכות שמים פרקו גם כן מעליהם מלכות בית דוד וכהונת בני צדוק ,ועשה
ירבעם כהנים מקצה העם כלבבו .אמנם לעתיד לבוא ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם
את דוד מלכם ,וכמו שישוב ביניהם האלהות ומלכות בית דוד כן תשוב הכהונה לזרע צדוק,
ולכן צוה בזה שיתן הקרבן הזה לעשותו אל הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק ,וכבר ביאר
הנביא )מלאכי ג ג( שבימים ההם השם יתברך יצרוף ויזקק את בני לוי.
וההודעה השנית שבאה בכאן ,היא מתחיית המתים שיהיה בזמן קיבוץ הגליות .ולכן אמר
ליחזקאל 'ולקחת מדמו ונתת על ארבע קרנותיו' ,כי הנה בשרו שיקום בתחייה ,ושהוא יהיה
בחנוכת המזבח ,והוא יזה את דם פר החטאת .וזה ממה שיוכיח שלא היה זה מזבח של בית שני,
כי יחזקאל לא עלה שמה ,והוא מת בארץ בבל ושם נקבר ,כמו שביארתי בהקדמת פירוש זה
הספר .גם כי סדר הקרבנות שעשו אנשי הגולה אינו כסדר הזה ,והם עשו המזבח קודם ההיכל.
ע"כ.
יג .מצודת דוד .מלבי"ם.
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כאן יהיה פר בן בקר לחטאת ,כמו שעשה משה רבינו בשבעת
ימי המילואים למשכןיד.

מוְ ,ונָ ַת ּ ָתה ַעל ַא ְר ּ ַבע ַק ְרנ ָֹתיו ְו ֶאל ַא ְר ּ ַבע ּ ִפנּ ֹות
)כ( ְו ָל ַק ְח ּ ָת ִמ ָ ּד ֹ
טו
תו ְו ִכ ּ ַפ ְר ּ ָתה ּו:
או ֹ
את ֹ
הָ ֲעז ָָרהְ ,ו ֶאל הַ ְ ּגב ּול סָ ִביבְ ,ו ִח ּ ֵט ָ

וְ לָ ַק ְח ָּת ,אתה יחזקאל בעצמך תיקח ִמדָּ מוֹ  ,מדם הפר ,וְ נָ ַת ָּתה ַעל
ַא ְר ַּבע ַק ְרנ ָֹתיו ,ותיתן על ארבע קרנות המזבחטז ,וְ ֶאל ַא ְר ַּבע ּ ִפ ּנוֹ ת
ָה ֲעז ָָרה ,על ארבע פינות גג המזבחיז ,וְ ֶאל ַה ְ ּגב ּול ָסבִ יב ,ואת הדם
הנשאר תיתן על היסודיח.
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יד .אברבנאל .וככתוב בשמות כ"ט א'-י"ד ,ויקרא ח' ב'.
טו .רש"י :על ארבע קרנותיו .של מזבח :פנות העזרה .גג המזבח:
טז .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
יז .רש"י .יתכן לבאר דלפי רש"י הוא כפילות הלשון לתוספת ביאור ,כמו שיש כמה פעמים
בנבואות אלו .והביאור כך :אמר הפסוק 'ונתתה על ארבע קרנותיו' ,ואחר כך לתוספת ביאור
הוסיף ואמר 'ואל ארבע פינות העזרה' ,דהיינו שארבעת הקרנות הם נמצאים בארבע פינות גג
המזבח.
או יתכן שבתיבות 'ונתתה על ארבע קרנותיו' ,יכול לתת על ארבעת הקרנות גם למטה
מהקרנות ממש ,ויכול לתת בכל פינות חציו העליון של המזבח מעל חוט הסיקרא ,ולא דווקא על
הקרנות ממש ,כמו בקרבן חטאת .לזאת כתוב בהמשך הפסוק 'ואל ארבע פינות העזרה',
שצריך לתת דווקא למלעלה על הקרנות ממש .או אפשר שצריך לתת גם וגם ,גם על הפינות
כמו בקרבן חטאת ,וגם על ארבע פינות גג המזבח ממש.
אבל המלבי"ם פירש 'ארבע פינות העזרה' ,על הסובב שהוא נקרא 'עזרה הגדולה' )לעיל פסוק
י"ד( .ויתכן לבאר לפי המלבי"ם שזהו קרבן מיוחד כהוראת שעה לחנוכת המזבח ,שנותנים את
הדם גם למעלה מחוט הסיקרא ארבע מתנות על ארבע קרנות ,וגם למטה מחוט הסיקרא שתיים
שהן ארבע ,ואח"כ שופכים את השיריים ליסוד .ובזה הוא כולל את כל מיני הקרבנות ,בין
הנעשים למעלה מחוט הסיקרא ובין הנעשים למטה .והוא חינוך והכנה להקרבת כל סוגי
הקרבנות.
יח .עפ"י מצודת דוד .יתכן שזה שפיכת שיריים ליסוד ,כמו שעושים בשאר הקרבנות שאת הדם
הנשאר שופכים ליסוד .עוד יתכן שזה כדי לכלול ולעשות גם דוגמת קרבן פסח ,שנותנים את
דמו בשפיכה אחת ליסוד .וכדלעיל שיתכן שצריך כאן לכלול את כל סוגי הקרבנות.
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היסוד נקרא 'גבול סביב' ,כי הוא בגבול המזבח סביביט.
את אוֹ תוֹ  ,במתן דם באצבע ,וְ כִ ּ ַפ ְר ָּתה ּו ,בשפיכת שיריים
וְ ִח ּ ֵט ָ
ליסודכ .ובזה תטהר את המזבח ותקנחו ,להעביר ממנו דרך חול,
חול ,להכניסו בקדושהכא.
כל סדר קרבנות אלו ,הוא סדר מיוחד שיהיה רק בחנוכת בית
המקדש השלישיכב.
הנה הודיע ה' בזה ,כמה פנות יקרות בענין תחית המתים:
א .שבעת חינוך בית המקדש כבר תתחיל תחית המתים ,כי
הבטיח ליחזקאל שהוא יהיה בזמן ההוא ויחנך את המקדש.
ב .שתהיה התחיה בגוף ובנפש ,ושיקום בתחיה בלבוש בשר
וגידים ועצמות ,ושיהיה שלם בגופו כל מום לא יהיה בו ,כי
המלאך לא יכשר לעבודה ,וכשלא יהיה שלם בגופו כאחד האדם
הרי הוא בעל מום.
ג .שיתחייב אז במצוות כיתר בני אדם .שאם לא כן איך יקיים
מצוות לבישת בגדי כהונה וכל מצוות הקרבנות ,שזה לא יצוייר
רק אם יקום בתחיה כאחד האדםכג.
W
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יט .במצודת דוד כתב :ואל הגבול סביב .יתכן שעל היסוד נאמר שהוא בגבול המזבח .ע"כ.
וברש"י לא כתוב פירוש על זה .והמלבי"ם ביאר לשיטתו שהגבול הוא במקום חוט הסיקרא
עי"ש.
כ .מלבי"ם.
כא .מצודת דוד.
כב .מנחות מ"ה .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ב יד( וז"ל :כל שיעורי הנסכים האמורין בספר
יחזקאל ,ומנין אותן הקרבנות ,וסדרי העבודה הכתובים שם ,כולם מלואים הן ,ואין נוהגין
לדורות ,אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך
המשיח כשיבנה בית שלישי.
כג .מלבי"ם.
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פו ְּב ִמ ְפ ַקד הַ ּ ַביִ ת ִמח ּוץ
)כא( ְו ָל ַק ְח ּ ָת ֵאת הַ ּ ָפר הַ חַ ּ ָטאתּ ,ו ְ ׂש ָר ֹ
כד
ל ִַּמ ְק ָ ּד ׁש:

החטאתּ ,ושְׂ ָרפוֹ ְּב ִמ ְפ ַקד

וְ לָ ַק ְח ָּת ֵאת ַה ּ ָפר ַה ַח ּ ָטאת ,ותקח את פר
ַה ַּביִ תִ ,מח ּוץ לַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,ותשרוף את פר החטאת מחוץ לבית
המקדש ,במקום המופקד ומוכן לצורך הבית ,לשרוף שם את
הנשרפיםכה.

והוא כמו פר המילואים שעשה משה רבינו בחנוכת המשכן,
שנתן את הדם על המזבח ,ואת הפר שרף מחוץ למחנהכו,
ֵש אֵ ת ּ ַפר הַ חַ ּ ָטאת ,וַ ִּי ְסמ ְֹך אַ ֲהרֹן וּבָ נָ יו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם
ככתובכז' :וַ ַ ּי ּג ׁ
ֹשה אֶ ת הַ דָּ ם וַ ִּי ּ ֵתן ַעל
ֹאש ּ ַפר הַ חַ ּ ָטאת .וַ ִּי ְ ׁשחָ ט ,וַ ִּי ַּקח מ ׁ ֶ
ַעל ר ׁ
ַק ְרנוֹ ת הַ ִּמזְ ֵּבחַ סָ ִביב ְ ּבאֶ ְצ ָּבעוֹ  ,וַ יְ חַ ּ ֵטא אֶ ת הַ ִּמזְ ֵּבחַ  ,וְ אֶ ת הַ דָּ ם יָצַ ק
שה ּו לְ כַ ּ ֵפר ָעלָיו'.
אֶ ל יְ סוֹ ד הַ ִּמזְ ֵּבחַ  ,וַ יְ ַקדְּ ׁ ֵ
W
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כד .רש"י :במפקד הבית .תירגם יונתן 'בדחזי לביתא' ,כלומר במקום קדוש .ולשון מפקד הבית ,מקום
שהבית כלה ,כמו 'לא נפקד ממנו איש' )במדבר לא מט( .והוא פר המילואים כדרך שעשו במשכן ,ונשרף
אותו פר ולא נאכל .וכן דרשו רבותינו במסכת מנחות )מה ,(.מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו
בימי משה:
כה .מלבי"ם .ברמב"ם )הלכות מעשה הקרבנות ז ג-ד( וז"ל :שלשה מקומות לשריפה ,אחד בתוך
העזרה ]לא על המזבח[ ,ובו שורפין פסולי המוקדשין ואימורים קדשים קלים שנפסלו ופרים
ושעירים של חטאות הנשרפות ,אם אירע בהם פסול בין לפני זריקה בין לאחר זריקה ,כגון
שנטמאו או שיצאו חוץ לעזרה עד שלא הגיע זמנן לצאת ,או שלן הבשר או לנו האימורין שלהן.
והמקום השני בהר הבית ושמו בירה ,ובו שורפין חטאות הנשרפות אם אירע בהן פסול אחר
צאתן מן העזרה.
והמקום השלישי חוץ לירושלים והוא הנקרא בית הדשן ,ושם שורפין חטאות הנשרפות בזמן
שהן נשרפות כמצוותן ]-כדין פרים ושעירים הנשרפים[ .ע"כ.
לפי המלבי"ם משמע ששורפים את הפר במקום השלישי ,שהוא בית הדשן שמחוץ לירושלים.
אבל לפי רש"י משמע ששורפים במקום השני .כי רש"י פירש ששורפים במקום קדוש בסוף
הבית ,משמע ששורפים את הפר במקום השני ,שהוא בהר הבית ,שזה מקום קדוש ,אבל 'מחוץ
למקדש' דהיינו מחוץ לעזרה ]כי עיקר שם 'מקדש' הוא על העזרה )הלכות בית הבחירה א ה([.
כו .מלבי"ם.
כז .ויקרא ח' י"ד-ט"ו.
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שרוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְר ׁשוֹ
ואחר כך כתובכח' :וְ אֶ ת הַ ּ ָפר וְ אֶ ת עֹרוֹ וְ אֶ ת ְ ּב ָ ׂ
ֹשה'.
הוה אֶ ת מ ׁ ֶ
ֲשר ִצ ָ ּוה יְ ֹ ָ
ש ַרף ָּבאֵ ׁש ִמחוּץ ל ּ ַַמ ֲחנֶהַ ּ ,כא ׁ ֶ
ָׂ

שנִ יַ ּ ,ת ְק ִריב ְ ׂש ִעיר ִע ִּזים ּ ָת ִמים לְ חַ ּ ָטאתְ ,ו ִח ּ ְטא ּו
)כב( ּובַ י ֹּום הַ ּ ׁ ֵ
כט
שר ִח ּ ְטא ּו ּ ַב ּ ָפר:
ֶאת הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ

ּובַ יּוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י
לְ ַח ּ ָטאת.
וְ ִח ּ ְטא ּו ֶאת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,ויטהרו את המזבח
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִח ּ ְטא ּו ַּב ּ ָפר ,כמו שטהרו אותו
משבעת ימי המילואים,

ַּת ְק ִריב שְׂ ִעיר ִע ִ ּזים ָּת ִמים
על ידי זריקת דם השעיר,
ביום הראשון על ידי דם

הפרל.
זה לא היה במשכן ,ובמילואים של לעתיד לבא כך הם על פי
הדבורלא.

)כג( ְּבכַ לּ ֹו ְת ָך מֵ חַ ּ ֵטאַ ּ ,ת ְק ִריב ּ ַפר ּ ֶבן ּ ָב ָקר ּ ָת ִמיםְ ,ו ַאיִ ל ִמן
הַ ּ
צֹאן ּ ָת ִמים:
המשך הקרבנות ביום השני משבעת ימי המילואיםלב:
ְּבכַ לּ וֹ ְת ָך ֵמ ַח ּ ֵטא ,כשתגמור לטהרלג את המזבח על ידי דם
השעירַּ ,ת ְק ִריב תביא לעזרה ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר ָּת ִמים בלי מום ,וְ גם ַאיִ ל
ִמן ַה ּצֹאן ָּת ִמים בלי מום ,לקרבן עולהלד.
W
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כח .ויקרא ח' י"ז.
כט .רש"י :תקריב שעיר עזים ,זה לא היה במשכן ,ומלואים של לעתיד לבא כך הם על פי הדיבר:
ל .מצודת דוד.
לא .רש"י.
לב .אברבנאל .מלבי"ם.
לג .רש"י.
לד .עפ"י מצודת דוד ומלבי"ם.
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כהֲנִ ים ֲעלֵיהֶ ם מֶ ַלח,
)כד( ְו ִה ְק ַר ְב ּ ָתם לִ ְפנֵי יְ הֹוָ הְ ,ו ִה ְׁשלִ יכ ּו הַ ּ ֹ
או ָתם עֹלָה לַיהֹוָ ה:
ְוהֶ ֱעל ּו ֹ
וְ ִה ְק ַרבְ ָּתם לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ,ותקטירם על המזבחלה.
יהם ֶמלַ ח ,והכהנים ישימו עליהם מלח ,כמו
וְ ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ַהכּ ֲֹהנִ ים ֲעלֵ ֶ
ָ
שכתוב בתורהלוַ ' :על ּ ָכל ָק ְר ָּבנְ ך ּ ַת ְק ִריב מֶ לַח'לז.
וְ ֶה ֱעל ּו אוֹ ָתם עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה .ויעלו אותם לקרבן עולה לה'.

שה ְ ׂש ִעיר חַ ּ ָטאת ַלי ֹּוםּ ,ופַ ר ּ ֶבן ּ ָב ָקר
)כה( ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ּ ַת ֲע ׂ ֶ
לח
ְו ַאיִ ל ִמן הַ ּ
ימים יַ ֲע ׂש ּו:
צֹאן ְּת ִמ ִ

ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים ַּת ֲעשֶׂ ה שְׂ ִעיר ַח ּ ָטאת לַ יּוֹ ם ּו ַפר ֶּבן ָּב ָקר וְ ַאיִ ל ִמן ַה ּצֹאן,
שבעה ימים תקריב בכל יום :שעיר לחטאת ,ופר אחד ,ואיל
אחד.

ְּת ִמ ִימים יַ ֲעשׂ ּו.

הפר והאיל הם קרבנות עולה.

ֹתוּ ,ו ִמלְ א ּו
)כו( ִׁש ְב ַעת יָ ִמים יְ כַ ּ ְפר ּו ֶאת הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ְ ,ו ִטהֲר ּו א ֹ
כתיב( יָ ָדיו:

)ידו

ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים יְ כַ ּ ְפר ּו ֶאת ַה ִּמז ְֵּב ַח ,בשבעה ימים אלו יקנחו את
המזבח מדרך חוללט שנטמא על ידי הגוייםמ ,וְ ִט ֲהר ּו אֹתוֹ  ,להכניסו

W
לה .מצודת דוד.
לו .אברבנאל .רד"ק .מצודת דוד.
לז .ויקרא ב' י"ג.
לח .רש"י :תמימים יעשו .לעולה:
לט .אברבנאל.
מ .עפ"י רד"ק.
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בקדושהמאּ .ו ִמלְ א ּו יָ ָדיו .ובזה יחנכו את המזבחמב .כך נקרא החנוך
ֵאת יַד אַ ֲהרֹן'מד.
בלשון המקרא כמומג 'ו ִּמ ּל ָ

)כז( ִויכַ לּ ּו ֶאת הַ ָ ּי ִמיםְ ,והָ יָ ה בַ י ֹּום הַ ּ ְׁש ִמינִ י וָ הָ לְ ָאה יַ ֲע ׂש ּו
שלְ מֵ יכֶ םְ ,ו ָר ִצא ִתי
לו ֵתיכֶ ם ְו ֶאת ׁ ַ
עו ֹ
כהֲנִ ים ַעל הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ֶאת ֹ
הַ ּ ֹ
ֶא ְתכֶ ם נְ אֻ ם אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוה:
שבעת ימי המילואים יתחילו ביום כ"ג אדר .והיום השמיני יהיה
ראש חודש ניסןמה.
וִ יכַ לּ ּו ֶאת ַה ָ ּי ִמים .הכהנים יגמרו ויעשו סדר זה שבעה ימיםמו.

יַ ֲעשׂ ּו ַהכּ ֲֹהנִ ים

וְ ָהיָ ה בַ יּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה ,ומהיום השמיני והלאה,
ַעל ַה ִּמז ְֵּב ַח ֶאת עוֹ לוֹ ֵתיכֶ ם וְ ֶאת ׁ ַשלְ ֵמיכֶ ם ,יקריבו הכהנים על
המזבח ,את קרבנות העולה והשלמים שלכם ,כמו שכתוב
אתי ֶא ְתכֶ ם ,וארצה אתכם ,נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה.
בתורהמז ,וְ ָרצִ ִ
אתי :לשון רצוןמח.
וְ ָרצִ ִ

W
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מא .אברבנאל.
מב .מצודת דוד.
מג .שמות כ"ט ט'.
מד .מצודת ציון.
מה .מלבי"ם .וראה להלן )מ"ה י"ח(.
מו .אברבנאל.
מז .אברבנאל.
מח .רש"י .בתרגום יונתן :וְ יִ ְת ַק ְּבלוּן קו ְּר ּ ָבנֵיכוֹ ן ְּב ַרעֲוָ א.

X

תקפד בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

הפשפש הדרומי

יחזקאל פרק מד
הפשפש הדרומי
פנֶה ָק ִדיםְ ,וה ּוא
יצון ,הַ ּ ֹ
ש ַער הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש הַ ִח ֹ
שב א ִֹתי ֶ ּד ֶר ְך ׁ ַ
)א( וַ ָ ּי ׁ ֶ
סָ ג ּור:
בפסוקים אלו יבואר ,שראה יחזקאל שהשי"ת ישוב לשכון בתוך
בני ישראל בבית המקדש השלישי ,וישכון בתוכם לעולם ועד.
במהרה בימינו אמןא.
וַ ָ ּי ׁ ֶשב א ִֹתי דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,המלאך השיב והביא את יחזקאל
הנביא אל שער ההיכל ַה ִחיצוֹ ן ,הביאו אל השער החיצוני של
ההיכל ַה ּפֹנֶ ה ָק ִדים ,שפונה לצד מזרח אל האולם ,ולא אל השער
הפנימי שפונה לקודש הקדשיםב.
ליד שער ההיכל הגדול ,יש משני הצדדים עוד שני שערים
קטנים ,הנקראים 'פשפשים'ג.
המלאך הביא את יחזקאל אל השער הקטן שבצד דרום ,שפונה
לצד מזרחד.
W
א .עפ"י אברבנאל ומלבי"ם.
ב .מצודת דוד.
ג .תמיד ג' ז' .מדות ד' ב'.
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וְ ה ּוא ָסג ּור ,והשער הזה ,שהוא הפשפש הדרומי ,סגורה.
דול ,שני
ש ַער ַה ָּג ֹ
לו לַ ּׁ ַ
ּשנֵי ִפ ׁ ְש ּ ָפ ׁ ִשין ָהי ּו ֹ
ככתוב במשנהו :ו ׁ ְ
פתחים קטנים יש ליד שער ההיכל הגדול ,רחוקים קצת
רום .אחד בצד ימין של שער
פון ְו ֶא ָחד ּ ַבדָּ ֹ
מהשערזֶ .א ָחד ּ ַב ָ ּצ ֹ
ההיכל ואחד בצד שמאל של שער ההיכלח.
עולָ ם ,בפתח הקטן שבצד דרום
רום לֹא נִ ְכנַ ס ּב ֹו ָא ָדם ֵמ ֹ
ש ּ ַבדָּ ֹ
ֶׁ
לא נכנס בו אדם מעולםְ ,ו ָעלָ יו הוּא ְמפ ָֹר ׁש ַעל יְ ֵדי יְ חֶ זְ ֵקאל,
ש ַער
ֹאמר ֵאלַ י יְ הֹוָ הַ ,ה ּׁ ַ
ועל שער זה כתוב בנבואת יחזקאל' :וַ ּי ֶ
בוִּ ,כי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י
יש לֹא יָ בֹא ֹ
ַה ֶ ּזה ָסגוּר יִ ְהיֶ ה לֹא יִ ּ ָפ ֵת ַחְ ,ו ִא ׁ
בוְ ,ו ָהיָ ה ָסגוּר' .ואף על פי שהוא סגור יכול
יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָבא ֹ
השי"ת להיכנס בו ,והשי"ת אינו צריך שער כדי להיכנס ,על כן
נשאר סגורט.
שני הפתחים הקטנים הנקראים 'פשפשים' ,שבשני צידי השער
הגדול ,לא נכנסים בהם מיד אל ההיכל עצמו ,כי אם אל התא
הראשון שבכל צד ומשם פונים ונכנסים אל ההיכלי.

יש
ש ַער הַ זֶּה סָ ג ּור יִ ְהיֶה לֹא יִ ּ ָפ ֵתחַ ְ ,ו ִא ׁ
)ב( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי יְ הֹוָ ה ,הַ ּ ׁ ַ
בוְ ,והָ יָ ה סָ ג ּור:
בוִּ ,כי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ָבא ֹ
לֹא יָ בֹא ֹ

W
ד .רש"י .מצודת דוד.
ה .רש"י .מצודת דוד.
ו .תמיד ג' ז' .וכן במדות ד' ב'.
ז .רע"ב.
ח .רע"ב.
ט .תפארת ישראל.
י .תפארת ישראל.
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תקפו בית הבאר
המקדש
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הפשפש הדרומי

ֹאמר ֵאלַ י יְ הֹוָ ה ,ה' אמר ליחזקאל ,לא על ידי המלאךַ :ה ׁ ּ ַש ַער
וַ ּי ֶ
ַה ּזֶה ,הוא הפשפש הדרומייאָ ,סג ּור יִ ְהיֶ ה לֹא יִ ּ ָפ ֵת ַח ,וְ ִא ׁיש לֹא יָ בֹא בוֹ ,
ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל ָּבא בוֹ  ,וְ ָהיָ ה ָסג ּור .וזה בא להורות שהשכינה
לא תצא עוד משם לעולם ,ואחר שבא ונכנס לבית המקדש דרך
השער הזה ,נסגר השער שלא יצא משם עוד חוץ לבית
המקדש ,כי ישכון שם לעולםיב.
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X

יא .תמיד ג' ז' .מדות ד' ב' .רש"י .מצודת דוד.
יב .מלבי"ם .באברבנאל וז"ל :ולכן אמר ה' ,רוצה לומר שלא אמר לו זה האיש הנראה אליו,
אלא שהשם הנכבד אמר לו ,השער הזה יהיה סגור ,כלומר אל תתמה יחזקאל ממה שמצאת
עתה השער הזה סגור ,כי לא לחנם הוא ,אלא לפי שהשער הזה סגור יהיה תמיד לא יפתח עוד,
ושום איש לא יבוא בו ,והיה זה לפי שה' אלהי ישראל בא בו .וענין זה אצלי כך הוא ,שבזמן בית
ראשון ובזמן בית שני השער המזרחי פתוח היה ,כאילו היה מורה ומתרה שבאותו דרך יצא
כבוד השכינה ,וישב אל מקומו ויעלה מעל ישראל .אמנם בבית עולמים ,לפי שבא הכבוד
לשכון בתוך ישראל עדי עד לנצח ,כמו שאמר 'ושכנתי בתוכם לעולם' )לעיל מג ט( ,לכן לרמוז
אל ההבטחה הנפלאה הזאת הראהו השם השער פתוח וכבוד השכינה בא בו ,והראהו מיד
הפתח סגור ,להגיד שהשכינה והכבוד לא יצא משם עוד לעולם ,וזהו אומרו כי ה' אלהי
ישראל בא בו והיה סגור ,כלומר לשלא יצא עוד משם .ע"כ.
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המשך הפשפש הדרומי
ֵשב ּב ֹו )לאכול כתיב( לֶאֱ כָ ל לֶחֶ ם
)ג( ֶאת הַ ָּנ ִ ׂשיא נָ ִ ׂשיא ה ּוא י ׁ ֶ
בוא ּו ִמ ַ ּד ְר ּכ ֹו ֵיצֵ א:
ש ַער יָ ֹ
לִ ְפנֵי יְ הֹוָ הִ ,מ ֶ ּד ֶר ְך אֻ לָם הַ ּ ׁ ַ
ַה ָּנשִׂ יא :הנשיא הוא הכהן גדוליג .ויש אומרים שהוא מלך
המשיחיד.
ֶאת ַה ָּנשִׂ יא ,לנשיא הנני נותן רשות ,נָ שִׂ יא ה ּוא ,כי הוא נשיא
וחשוב ,ואין דרכו לשבת עם שאר העם לאכול עימהם ,על כן
הוא יֵ ׁ ֶשב בּ וֹ לֶ ֱאכָ ל לֶ ֶחם לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ,הנשיא ישב בחלל השער הזה,
לאכול מהקדשיםטו.
W
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יג .רש"י.
יד .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
לפי השיטות שהנשיא הוא המלך המשיח ,הרי מלך המשיח הוא מבית דוד ,והוא משבט יהודה,
ואם כן צריך עיון איך יכול להיכנס לתוך האולם ,הרי רק לכהנים מותר להיכנס לשם ,ולזר
אסור.
ואפשר לתרץ שהמלך המשיח הוא כמו משה רבינו ,ומשה רבינו היה גם כן מלך ,ובפרט לפי
דאיתא שמשה הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון ,ובמשה רבינו מצינו שמותר לו להיכנס אף
ֹשה ֶאל אֹהֶ ל מוֹ עֵ ד' ]וברש"י וז"ל :משה בא אל אהל מועד ושם
להיכל .וככתוב )במדבר ז פט( 'ו ְּבבֹא מ ׁ ֶ
שומע את הקול הבא מעל הכפרת מבין שני הכרובים ,הקול יוצא מן השמים לבין שני הכרובים ומשם יצא
לאהל מועד .וישמע את הקול .יכול קול נמוך ,תלמוד לומר את הקול ,הוא הקול שנדבר עמו בסיני,
וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל[.

עוד אפשר לתרץ ,שאכן זהו כוונת הכתוב ,שעל אף שלזר אסור להיכנס לאולם ,מכל מקום
לנשיא בלבד מותר ,כי 'הנשיא נשיא הוא' וחשוב ,ורק הוא 'ישב בו לאכל לחם לפני ה'' ,אבל
לזר אחר אסור.
טו .רש"י .מצודת דוד.
צריך עיון איך יאכל שם הנשיא ,הרי השער סגור ,והיכן יכנס לאכול.
כתב רש"י :הוא ישב בו לאכל לחם .בתוך חללו .ע"כ .דהיינו בתוך חלל השער .וצריך לדעת מה
כוונת רש"י ,היכן הוא החלל הזה שהנשיא יכול לשבת שם לאכול .ואפשר לבאר בכמה אופנים:
א .יתכן לפרש שהכוונה בתוך התא הדרומי הראשון ,שמגיעים לשם דרך הפשפש הדרומי.
אמנם על זה יוקשה היאך יגיע לשם הנשיא ,הרי הפשפש סגור .ואפשר לתרץ שהא גופא,
שהשי"ת נותן רשות רק לנשיא לפתוח את הפשפש הדרומי ולהיכנס לשם .אמנם יוקשה על זה,
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שמשמעות פסוק ב' הוא שהשער הזה ]שהוא הפשפש הדרומי[ יהיה סגור לעולם ועד ,ולא יפתח
כלל.
ב .יש שיטות שיש לפשפש עצמו חלל לפני התא .דהיינו שיש בעובי הכותל לפני התא הראשון,
עוד חדר קטן ,והוא חלל הפשפש )עיין עזרת כהנים על מידות פרק ד( .אמנם קשה על שיטה זו שאם
כן מתווסף עוד תא על מנין התאים .ואפשר לתרץ שאינו תא מהתאים ,אלא הוא דבר בפני
עצמו ,ויש לו מידות בפני עצמו .ועוד יוקשה על זה כל מה שנאמר על הפירוש הראשון ]שמדובר
על חלל התא הראשון מהתאים[.
ג .יתכן שהכוונה שיושב בחלל האולם ,לפני הפשפש הדרומי כדי לאכול .אמנם אין זה מסתבר
שהרי כתוב בפסוק 'ישב בו לאכול לחם' ,משמע בתוך חלל הפשפש הדרומי עצמו ולא באולם,
וכן פירש רש"י 'בתוך חללו' ,משמע ג"כ בתוך חלל הפשפש הדרומי עצמו ,ולא באולם.
ד .אמנם אפשר לפרש פירוש אחר ,ונראה שהוא יותר מסתבר .והוא ,שכתב האברבנאל
שהשער נשאר סגור לעולם ,והנשיא יושב באיסקופת השער ,בצידו החיצוני ,ושם בחוץ הוא
אוכל לחם .ואף שהאברבנאל פירש לשיטתו ,שהשער הכתוב בפסוק הוא שער אחר ,מכל מקום
אפשר לפרש את זה גם לעניינינו לפי שיטת רש"י ,שהשער שבפסוק הוא הפשפש הדרומי ,ובזה
גם כן אפשר לפרש שהנשיא ישב בצד החיצוני לאכול לחם.
שהרי בפשפש יש מהלך של כמה וכמה אמות בעובי הכותל עד שמגיע אל התא .ואפשר לבאר
שהדלת שסוגר את הפשפש אינו נמצא בתחילת עובי הפשפש ,אלא הוא באמצע חלל עובי
הפשפש ,או בסופו .נמצא שיש שם מקום לנשיא לשבת בתוך חלל עובי הפשפש עצמו ,ויכול
לשבת מחוץ לדלת ,ואינו צריך לפתוח את השער.
ויתכן שהמהלך הזה שבתוך עובי הכותל ,הוא קצת רחב ,כך שיש שם מקום לנשיא לשבת
לאכול.
נמצא שהנשיא יכול לשבת בתוך חלל הפשפש ,ועדיין הדלת של הפשפש נשאר סגור .ובזה
יתיישבו הדברים על נכון.
ויובן ע"י הציור:

חלל הפשפש
הדרומי
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להלן כתובטז' :ו ְּבבוֹ א ַעם הָ אָ ֶרץ לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּב ּמוֹ ֲע ִדים ,הַ ָּבא דֶּ ֶר ְך
ַׁש ַער צָ פוֹ ן לְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲוֹ ת יֵצֵ א דֶּ ֶר ְך ַׁש ַער ֶנגֶב ,וְ הַ ָּבא דֶּ ֶר ְך ַׁש ַער ֶנגֶב
ֲשר ָּבא בוֹ ִּכי
ָשוּב דֶּ ֶר ְך הַ ּ ַׁש ַער א ׁ ֶ
יֵצֵ א דֶּ ֶר ְך ַׁש ַער צָ פוֹ נָ ה ,לֹא י ׁ
נִ כְ חוֹ יֵצֵ א' .דהיינו שכאשר באים כולם לעלות לרגל לעזרה,
שלש פעמים בשנהיז ,צריך להיראות יפה יפה בעזרהיח ,על כן
צריך להיכנס משער אחד ולצאת משער אחר שכנגדו ,ולא
להיכנס ולצאת מאותו שער.
אבל כאשר הנשיא נכנס בשאר ימות השנה ,הוא נכנס דרך
שער העזרה המזרחי ,ויוצא דרך אותו השער ,ואינו יוצא
משער אחר.
וזה מה שכתובִ :מדֶּ ֶר ְך ֻאלָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער יָ בוֹ א ,באמצע השנה הנשיא
נכנס לעזרה דרך אולם השער המזרחי של העזרהיט ,והולך משם
אל הפשפש הדרומי כדי לאכול ,ואחר כך ּו ִמדַּ ְרכּ וֹ יֵ צֵ א ,כשרוצה
לצאת ,יוצא הנשיא דרך שער העזרה המזרחי ,ואינו צריך
לצאת משער אחרכ.
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טז .מ"ו ט'.
יז .ככתוב בתורהָ ׁ :שלוֹ ׁש ּ ְפעָ ִמים ּ ַב ּ ׁ ָשנָה י ֵָר ֶאה כָ ל זְכו ְּר ָך ֶאת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
שר יִ ְב ָחר,
יך ּ ַב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
ְּבחַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ו ְּבחַ ג הַ ּ ׁ ָשבֻ עוֹ ת ו ְּבחַ ג הַ ּ ֻס ּכוֹ ת )דברים טז טז(.
יח .רש"י יחזקאל מ"ו ט'.
יט .לכל שער משערי העזרה יש אולם בולט לפניו ,ככתוב לעיל פרק מ'.
כ .רש"י .רק באמצע השנה הנשיא נכנס ויוצא מאותו השער ,אבל בשלשת הרגלים צריך הנשיא
ללכת יחד עם העם ,ככתוב להלן מ"ו י'.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מד פסוק ג

החיים
היכל

תקצא

 Qכניסת ויציאת העם בשלשת הרגלים R

צפון

דרום

תקצב בית הבאר
המקדש

המשך הפשפש הדרומי

החיים
השלישי

 Qכניסת ויציאת הנשיא באמצע השנה R
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נכנס בפשפש הצפוני
פון ֶאל ּ ְפנֵי הַ ּ ַביִ ת ,וָ ֵא ֶרא ְו ִה ּנֵה
ש ַער הַ ָּצ ֹ
יאנִ י ֶ ּד ֶר ְך ׁ ַ
)ד( וַ יְ ִב ֵ
בוד יְ הֹוָ ה ֶאת ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ,וָ ֶא ּפֹל ֶאל ּ ָפנָ י:
ָמלֵא ְכ ֹ
בתחילה הביא המלאך את יחזקאל אל לפני הפשפש הדרומי,
וראה שהוא סגור ,ועכשיו הזיזו משם ,וַ יְ בִ ֵיאנִ י דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער ַה ָ ּצפוֹ ן ֶאל
ּ ְפנֵ י ַה ַּביִ ת ,והביאו דרך הפשפש הצפוני אל ההיכלכא.
וָ ֵא ֶרא וְ ִה ֵּנה ָמלֵ א כְ בוֹ ד יְ הֹוָ ה ֶאת ֵּבית יְ הֹוָ ה .וראה יחזקאל שמלא
כבוד ה' את בית ה' .וזה הראה לו כדי שלא יחשוב שמה
שנסגר השער הסגור הוא מפני שהשכינה יצאה משם ולא
תשוב עוד ,לכן הראהו שנשאר הכבוד בפנים .וָ ֶא ּפֹל ֶאל ּ ָפנָ י .ואז
נפל על פניו ,כמשתחווה ,להודות לה' על החסד והטוב אשר
עשה עם עמו לשכון בתוכםכב.

W
כא .מצודת דוד.
כב .אברבנאל .מלבי"ם.
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שים לבך וראה בעיניך
הוהֶ ּ ,בן ָא ָדם ִ ׂשים לִ ְּב ָך ּו ְר ֵאה ְב ֵעינ ָ
ֶיך
)ה( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי יְ ֹ ָ
ְ
ּו ְב ָאזְ נ ָ
שר אֲ נִ י ְמ ַד ּ ֵבר א ָֹתך ,לְ כָ ל חֻ קּ ֹות
ֶיך ּ ְׁש ָמע ֵאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
בוא
ש ְמ ּ ָת לִ ְּב ָך לִ ְמ ֹ
ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ּולְ כָ ל )תורתו כתיב( ּת ֹור ָֹתיוְ ,ו ַׂ
מו ָצ ֵאי הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש:
הַ ּ ַביִ ת ְּבכֹל ֹ

הוהֶּ :בן ָא ָדם ,שִׂ ים לִ ְּב ָך תשים ליבך להבין את
ֹאמר ֵאלַ י יְ ָֹ
וַ ּי ֶ
הדבריםּ ,ו ְר ֵאה בְ ֵעינֶ ָיך את מידת כל דבר ודברּ ,ובְ ָאזְנֶ ָיך ׁ ּ ְש ָמעֵ ,את
ָּכל ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר א ָֹת ְך ,שהוא לְ כָ ל ֻח ּקוֹ ת ֵּבית יְ הֹוָ ה ,מה שראוי
להשתמש בכל חדר מחדריוכגּ ,ולְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתיו ,היינו החיל והעזרות
וחלקי בית המקדשכד .דהיינו שתשים ליבך לכל מה שהנני אומר
ומראה לך ,וְ שַׂ ְמ ָּת לִ ְּב ָך ,וזה כדיכה שתשים ליבך לִ ְמבוֹ א ַה ַּביִ ת,
לפשפש הדרומי שהוא סגור ואין להיכנס שםכוְּ ,בכֹל מוֹ צָ ֵאי
ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,וכן לכל הפתחים של בית המקדש .שאף על פי שהם
פתוחים ואינם סגורים ,לא יכנס בהם אדם אלא הראוי בכל
מקום ומקום ,כמו שהם המקומות ,שהם מקודשים אחד יותר
מחברוכז.
W
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כג .מצודת דוד ועי"ש.
כד .אברבנאל ועי"ש .משמע מפסוק זה שנמסרו ליחזקאל סודות רבות רזין דרזין ,עניינים
נשגבים של בית המקדש השלישי ,שלא נכתבו בפירוש.
כה .אברבנאל.
כו .מצודת דוד.
כז .אברבנאל.
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה פרק ז( וז"ל :טו .הר הבית מקודש ממנה שאין זבין וזבות נדות
ויולדות נכנסין לשם .ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס
לשם.
טז .החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם.
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יז .עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם .ואיסור זה מדבריהם אבל מן
התורה מותר לטבול יום להכנס למחנה לויה .וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב חטאת.
יח .עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם .וטמא שנכנס לשם
חייב כרת.
יט .עזרת הכהנים מקודשת ממנה .שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה
ולכפרה ולשחיטה ולתנופה.
כ .בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם.
כא .ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח .שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים.
כב .בית קדש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביוה"כ בשעת העבודה.
כג .מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע לידע מה
הוא צריך לחזק בדקו .בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את
הטומאה .מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים .לא מצאו תמימים יכנסו בעלי מומין .ואם אין שם
כהנים יכנסו לוים .לא מצאו לוים יכנסו ישראל .מצוה בטהורים .לא מצאו טהורים יכנסו
טמאים .טמא ובעל מום יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה בציבור .וכל הנכנסין
להיכל לתקן יכנסו בתיבות .אם אין שם תיבות או א"א להם שיעשו בתיבות יכנסו דרך פתחים.
ע"כ.
דנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם ִמ ּ ָכל
ש ָר ֵאל ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
המשך הפסוקים) :ו( וְ ָאמַ ְר ּ ָת ֶאל מֶ ִרי ֶאל ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם ּ ֵבית יִ ְ ׂ
שר לִ ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ חַ ְּללוֹ ֶאת
ש ָר ֵאל) :ז( ּ ַבה ֲִביאֲ כֶ ם ְּבנֵי נֵכָ ר עַ ְרלֵ י לֵ ב וְ עַ ְרלֵ י בָ ָ ׂ
יתי ֶאל ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם) :ח( וְ לֹא ְׁשמַ ְר ּ ֶתם
יבכֶ ם ֶאת לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב וָ ָדם ַו ּיָפֵ ר ּו ֶאת ְּב ִר ִ
יתי ְּבהַ ְק ִר ְ
ּ ֵב ִ
דנָי יֱהֹוִ ה ּ ָכל ּ ֶבן נֵכָ ר עֶ ֶרל
שימוּן לְ ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לָ כֶ ם) :ט( ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
ִמ ְׁשמֶ ֶרת ָק ָד ׁ ָשי ַו ְּת ִ ׂ
שר
ש ָר ֵאל) :י( ִּכי ִאם הַ לְ וִ ִ ּים אֲ ׁ ֶ
שר ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
שר לֹא יָבוֹ א ֶאל ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ כָ ל ּ ֶבן נֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
לֵ ב וְ עֶ ֶרל ּ ָב ָ ׂ
ח ֵרי ִּגלּ וּלֵ יהֶ ם וְ ָנ ְ ׂ
שר ּ ָתע ּו מֵ עָ לַ י ַא ֲ
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
ָרחֲק ּו מֵ עָ לַ י ִּב ְתעוֹ ת יִ ְ ׂ
שא ּו עֲוֹ נָם) :יא( וְ הָ י ּו ְב ִמ ְקדָּ ִׁשי
שע ֲֵרי הַ ּ ַביִ ת ו ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת הַ ּ ָביִ ת הֵ ּ ָמה יִ ְׁשחֲט ּו ֶאת הָ עֹלָ ה וְ ֶאת הַ זֶּבַ ח לָ עָ ם
ְמ ׁ ָש ְר ִתים ּ ְפקֻ דּ וֹ ת ֶאל ׁ ַ
ש ָר ֵאל
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו אוֹ ָתם לִ ְפנֵי גִ לּ וּלֵ יהֶ ם וְ הָ י ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
וְ הֵ ּ ָמה יַעַ ְמד ּו לִ ְפנֵיהֶ ם לְ ׁ ָש ְר ָתם) :יב( יַעַ ן אֲ ׁ ֶ
דנָי יֱהֹוִ ה וְ ָנ ְ ׂ
אתי י ִָדי עֲלֵ יהֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ָש ִ
לְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל עָ וֹ ן עַ ל ּ ֵכן נ ָ ׂ
שא ּו עֲוֹ נָם) :יג( וְ לֹא יִ ְּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ הֵ ן לִ י
שר עָ שׂ וּ) :יד( וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם
ָשא ּו ְּכלִ ּ ָמ ָתם וְ תוֹ עֲבוֹ ָתם אֲ ׁ ֶ
שי הַ ְ ּק ָד ִׁשים וְ נ ְ ׂ
שי ֶאל ָק ְד ׁ ֵ
ֶשת עַ ל ּ ָכל ָק ָד ׁ ַ
וְ לָ ג ׁ ֶ
שר יֵעָ ֶׂ
ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּ ָביִ ת לְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ וּלְ כֹל אֲ ׁ ֶ
שר ׁ ָש ְמר ּו
כהֲנִ ים הַ לְ וִ ִ ּים ְּבנֵי צָ דוֹ ק אֲ ׁ ֶ
שה ּבוֹ ) :טו( וְ הַ ּ ֹ
ש ָר ֵאל מֵ עָ לַ י הֵ ּ ָמה יִ ְק ְרב ּו ֵאלַ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ עָ ְמד ּו לְ פָ נַי לְ הַ ְק ִריב לִ י
ֶאת ִמ ְׁשמֶ ֶרת ִמ ְקדָּ ִׁשי ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
שלְ חָ נִ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת
דנָי יֱהֹוִ ה) :טז( הֵ ּ ָמה ָיבֹא ּו ֶאל ִמ ְקדָּ ִׁשי וְ הֵ ּ ָמה יִ ְק ְרב ּו ֶאל ׁ ֻ
חֵ לֶ ב וָ ָדם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ימית ִּבגְ ֵדי ִפ ְׁש ִּתים יִ לְ ּ ָב ׁש ּו וְ לֹא ַיעֲלֶ ה עֲלֵ יהֶ ם צֶ מֶ ר
שע ֲֵרי הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי) :יז( וְ הָ יָה ְּבבוֹ ָאם ֶאל ׁ ַ
ֹאשם ו ִּמ ְכנְ סֵ י ִפ ְׁש ִּתים יִ ְהי ּו
ימית וָ בָ יְ ָתה) :יח( ּ ַפאֲ ֵרי ִפ ְׁש ִּתים יִ ְהי ּו עַ ל ר ׁ ָ
שע ֲֵרי הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
ְּב ׁ ָש ְר ָתם ְּב ׁ ַ
אתם ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה ֶאל הָ עָ ם יִ ְפ ְׁשט ּו
עַ ל מָ ְתנֵיהֶ ם לֹא י ְַח ְּגר ּו ּ ַב ָ ּיזַע) :יט( ו ְּבצֵ ָ
שר הֵ ּ ָמה ְמ ׁ ָש ְר ִתם ּ ָבם וְ ִה ִּניח ּו אוֹ ָתם ְּבלִ ְׁשכֹת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ לָ ְב ׁש ּו ְּבגָ ִדים אֲ חֵ ִרים וְ לֹא
ֶאת ִּבגְ ֵדיהֶ ם אֲ ׁ ֶ
אשיהֶ ם) :כא(
ש ּ ֵלח ּו ּ ָכסוֹ ם יִ ְכ ְסמ ּו ֶאת ָר ׁ ֵ
ֹאשם לֹא יְ ג ּ ֵַלח ּו ּופֶ ַרע לֹא יְ ׁ ַ
יְ ַקדְּ ׁש ּו ֶאת הָ עָ ם ְּב ִבגְ ֵדיהֶ ם) :כ( וְ ר ׁ ָ
וְ יַיִ ן לֹא יִ ְׁש ּת ּו ּ ָכל ּכֹהֵ ן ְּבבוֹ ָאם ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
ָשים ִּכי
ּשה לֹא יִ ְקח ּו לָ הֶ ם לְ נ ִׁ
ימית) :כב( וְ ַאלְ מָ ָנה וּגְ רו ׁ ָ
שר ִּת ְהיֶה ַאלְ מָ נָה ִמ ּכֹהֵ ן יִ ָּקחוּ) :כג( וְ ֶאת עַ ִּמי יוֹ ר ּו ּ ֵבין
ש ָר ֵאל וְ הָ ַאלְ מָ נָה אֲ ׁ ֶ
ִאם ְּבת ּולֹת ִמזּ ֶַרע ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ק ֶֹד ׁש לְ חֹל וּבֵ ין טָ מֵ א לְ טָ הוֹ ר יוֹ ִד ֻעם) :כד( וְ עַ ל ִריב הֵ ּ ָמה יַעַ ְמד ּו )לשפט כתיב( לְ ִמ ְׁש ּ ָפט ְּב ִמ ְׁש ּ ָפטַ י
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ש ְּבתוֹ ַתי יְ ַקדֵּ ׁשוּ) :כה( וְ ֶאל
)ושפטהו כתיב( יִ ְׁש ּ ְפטוּה ּו וְ ֶאת ּתוֹ ר ַֹתי וְ ֶאת חֻ ּק ַֹתי ְּבכָ ל מוֹ ֲע ַדי יִ ְׁשמֹר ּו וְ ֶאת ׁ ַ
יש
שר לֹא הָ יְ ָתה לְ ִא ׁ
מֵ ת ָא ָדם לֹא יָבוֹ א לְ טָ ְמ ָאה ִּכי ִאם לְ ָאב וּלְ ֵאם וּלְ בֵ ן וּלְ בַ ת לְ ָאח וּלְ ָאחוֹ ת אֲ ׁ ֶ
ימית
יִ ּ ַט ּ ָמאוּ) :כו( וְ ַאח ֲֵרי טָ ה ֳָרתוֹ ִׁש ְבעַ ת י ִָמים יִ ְס ּ ְפר ּו לוֹ ) :כז( ו ְּביוֹ ם ּבֹאוֹ ֶאל הַ ּק ֶֹד ׁש ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
דנָי יֱהֹוִ ה) :כח( וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם לְ ַנחֲלָ ה אֲ נִ י ַנחֲלָ ָתם וַאֲ חֻ זָּה לֹא
לְ ׁ ָש ֵרת ּ ַב ּק ֶֹד ׁש י ְַק ִריב חַ ּ ָטאתוֹ נְ אֻ ם אֲ ֹ
ש ָר ֵאל
ֹאכלוּם וְ כָ ל חֵ ֶרם ְּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל אֲ נִ י אֲ חֻ זּ ָָתם) :כט( הַ ִּמנְ חָ ה וְ הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ ָא ׁ ָשם הֵ ּ ָמה י ְ
ִת ְּתנ ּו לָ הֶ ם ְּביִ ְ ׂ
אשית
כהֲנִ ים יִ ְהיֶה וְ ֵר ִׁ
אשית ּ ָכל ִּב ּכו ֵּרי כֹל וְ כָ ל ְּתרוּמַ ת ּכֹל ִמ ּכֹל ְּתרוּמוֹ ֵתיכֶ ם לַ ּ ֹ
לָ הֶ ם יִ ְהיֶה) :ל( וְ ֵר ִׁ
ית ָך) :לא( ּ ָכל נְ בֵ לָ ה ו ְּט ֵרפָ ה ִמן הָ עוֹ ף ו ִּמן הַ ְּבהֵ מָ ה לֹא
ע ֲִרסוֹ ֵתיכֶ ם ִּת ְּתנ ּו לַ ּכֹהֵ ן לְ הָ נִ יחַ ְּב ָרכָ ה ֶאל ּ ֵב ֶ
כהֲנִ ים:
ֹאכל ּו הַ ּ ֹ
י ְ

תקצח

באר
הארץ

תרומת הקודש

החיים
הקודש

יחזקאל פרק מה
תרומת הקודש
)א( ּו ְבהַ ּ ִפילְ כֶ ם ֶאת הָ ָא ֶרץ ְּבנַ ֲחלָהָ ּ ,ת ִרימ ּו ְתר ּו ָמה לַיהֹוָ ה ק ֶֹד ׁש
ש ָרה
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף א ֶֹר ְךְ ,ורֹחַ ב ֲע ָׂ
ִמן הָ ָא ֶרץ ,א ֶֹר ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ָאלֶף ,ק ֶֹד ׁש ה ּוא ְבכָ ל ְ ּגב ּול ָּה סָ ִביב:
לעתיד לבוא יתחלק ארץ ישראל לשלש עשרה שורות שוות.
שתים עשרה שורות עבור שתים עשרה השבטים ,ושורה אחת
ל'תרומת הקודש'.
ולא יהיה כמו חלוקת יהושע ,אלא לעתיד לבוא כל השבטים
שווים ,וכל שבט ושבט ינחל שורה שלימה ממזרח למערב ,ואין
שני שבטים בשורה אחת .ושורה נוספת תהיה 'תרומת הקודש',
ובתוכה יהיה בית המקדש השלישי.
בחלוקה הזאת שתהיה לעתיד לבוא ,תתחלק ארץ ישראל
לשלש עשרה שורות שוות ברוחב ,כל שורה ברוחב שבעים
וחמשה מיל ,מצפון לדרום.
וממזרח למערב ,כל שורה ארוכה בכל האורך מהגבול המזרחי
עד הים הגדול.
כל שורה ושורה הוא מצפון לדרום ברוחב עשרים וחמש אלף
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החיים
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תקצט

קנים ,שזה שבעים וחמש מיל .וממערב למזרח השורה ארוכה
ושלימה ,באורך מהים הגדול עד הגבול המזרחיא.
השורה של תרומת הקודש ,תתחלק בתוכה לשלשה שורות.
חלק אחד לכהנים ,חלק אחד ללויים ,וחלק אחד שבו יהיה העיר
ירושלים.

W

מהרה יבנה

X

א .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם .וז"ל רש"י )להלן מז יד( :איש כאחיו .לא
כהראשונה איש לפי פקודיו אלא עכשיו כל השבטים שוין וכמין שורת הכרם כל חלק וחלק מן
הגבול המזרחי עד ים אוקיינוס למערב כמו שמפורש בענין ואין שני שבטים ברצועה אחת.
וז"ל האברבנאל )להלן מז יד( :והייעוד השני הוא בענין הנחלה שלא תהיה כמו שהיתה בימי
יהושע לגולגלותם והשבט שהיה רב אוכלוסין היה חלקו רב ואשר היה מעט אוכלוסין היה חלקו
קטון כמ"ש )במדבר לג נד( לרב תרבו נחלתו וגומר אבל לעתיד לבוא לא יהיה כן אלא שכל
השבטים ינחלו חלקים שוים בארץ ועל זה נאמר כאן ונחלתם אותם איש כאחיו כי זה בשבטים
ידבר שלא ינחלו איש כפי פקודיו אבל יעשו מכל ארץ ישראל ממזרח למערב רצועות שוות
לארכן ולרחבן כמספר השבטים וכל אחד מהם יטול רצועה אחת בשוה ,כי הנה החלוקה אשר
עשה יהושע צוה עליה משה לפי שעה ולא היתה מצוה לדורות ,והיה זה כן לפי שבחלוקת הארץ
שעשה יהושע נעשה ליוצאי מצרים איש לפי פקודיו ואם היתה בזמן קבוץ הגליות נעשות ככה
לגולגלות העולים מן הגלות בהיות המתים עתידין להחיות בזמן ההוא ישובו איש אל אחוזתו
ואיש אל משפחתו ,ואולי שימצא שבט מה עם גורל מועט כאשר יחיו מתיו נבלותיו יקומון ולא
תכילן אותם הארץ ומפני זה ראה יתברך שינתן לעולי הגולה חלקים שוים בנחלתם וכל שבט
יעמוד לגורלו מהקמים בתחייה ממנו אם מעט ואם הרבה באופן שלא ישאר עלבון נחלת שבט
האחד על האחר ועל זה אמר ונחלתם אותה איש כאחיו ,ואמר שאין ראוי שיתלוננו מזה מפני
החלוקה הראשונה כי הוא יתברך לא נשבע לתת את הארץ לאותם שנחלוה בראשונה אבל
נשא את ידו לתתה לאבותיהם רוצה לומר אברהם יצחק ויעקב ויחס אחד יש לכל שבט ושבט
עם האבות ההם.

תר

באר
הארץ

החיים
הקודש

תרומת הקודש

 Qחלוקת ארץ ישראל לשלש עשרה שורות R
גבול ארץ ישראל בצפון ]מהור ההר עד חצר עינן[

אשר

מנשה
אפרים
ראובן
יהודה
תרומת הקודש

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

נפתלי

||-25,000-| |-25,000-| |-25,000-| |-25,000-

דן

בנימין
שמעון
יששכר
זבולון
גד

גבול ארץ ישראל בדרום ]תמר ,מדבר צין ,נחל מצרים[
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 Qהחלוקה בתוך תרומת הקודש R
צפון

דן
אשר

מנשה
אפרים
ראובן
יהודה
רצועה לכהנים
רצועה ללוים
רצועה לעיר

בנימין
שמעון
יששכר
זבולון
גד
דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

נפתלי

תרא

באר
הארץ

תרב

החיים
הקודש

הרצועה לכהנים

הרצועה לכהנים
ּובְ ַה ּ ִפילְ כֶ ם ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּבנַ ֲחלָ ה,
להנחילה לכל השבטיםָּ ,ת ִרימ ּו ְתר ּו ָמה לַ יהֹוָ ה ,ק ֶֹד ׁש ִמן ָה ָא ֶרץ,

כאשר תחלקו את ארץ ישראל

תפרישו חלק אחד מן הארץ שיהיה קודש לה' ,כדי לבנות
בתוכו את בית המקדשב.
א ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף א ֶֹר ְך ,השורה תהיה באורך עשרים
וחמשה אלף קניםג .ממזרח למערבד.
ָרה ָאלֶ ף ,וברוחב עשר אלף קנים .מצפון לדרום.

וְ ר ַֹחב ֲעשָׂ
ק ֶֹד ׁש ה ּוא בְ כָ ל ְ ּגב ּולָ ּה ָסבִ יב .חלק

זה יהיה מקודש יותר מכל שאר

חלקי הארץה.

W

מהרה יבנה

X

ב .רש"י.
ג .כל קנה הוא שש אמות )לעיל מ ה(.
ד .במלבי"ם וז"ל :ארך חמשה ועשרים אלף ארך ,ר"ל שהאורך תחשב בארוך ,היינו ממזרח
למערב ,שסתם אורך הוא ממזרח למערב שם תהיה האורך ,ומצפון לדרום יהיה הרוחב.
ה .זה לשון המלבי"ם :ובהפילכם את הארץ בנחלה ,הנה יבאר )בסי' מ"ח( שבחלוקת הארץ
לעתיד לבא יקחו י"ב שבטים כ"א רצועה שרחבה מצפון לדרום יהיה כ"ה אלף קנים שהם ע"ה
מיל ,ואורך הרצועה תהיה מן גבול א"י המזרחי עד גבול המערבי ,ובין חלק של יהודה וחלק של
בנימין יפרישו רצועה כמוה שתהיה תרומה לנשיא ,שתחזיק ג"כ מצפון לדרום כ"ה אלף קנים,
ובאורך ממזרח למערב מגבול א"י עד גבול המערבי ,ומן תרומת הנשיא ירימו רצועה באמצע
שתהיה כ"ה אלף קנים באורך וכ"ה אלף קנים ברוחב שתהיה תרומת הקדש ,ורצועה זו תתחלק
לשלשה חלקים ברוחב באופן זה ,רצועה של עשרת אלפים קנים ברוחב וכ"ה אלף קנים באורך
יהיה לכהנים ,ובאמצע רצועה זו יהיה הר בית והמקדש ,ורצועה אחרת כמוה תהיה ללוים,
ורצועה הנותרת שהיא חמשת אלפים קנים ברוחב וכ"ה אלף קנים באורך יהיה שייך אל בנין
ירושלים שלעתיד שיהיה לכל ישראל ולמגרשיה .וז"ש ובהפילכם תרימו תרומה לה' קדש מן
הארץ ,כי תרומת הכהנים הוא הקדוש מכולם ,ארך חמשה ועשרים אלף ארך ,ר"ל שהאורך
תחשב בארוך ,היינו ממזרח למערב ,שסתם אורך הוא ממזרח למערב שם תהיה האורך ,ומצפון
לדרום יהיה הרוחב ,קדש הוא ,ר"ל הוא הקדש מיתר החלקים.
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תרג

 Qמידות הרצועה של הכהנים R

צפון

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

רצועה לכהנים
||------25,000------

רצועה ללוים
רצועה לעיר

בנימין

דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

||-10,000-

||------25,000------

||-10,000-

יהודה

תרד

באר
הארץ

החיים
הקודש

מקום בית המקדש

מקום בית המקדש
אות ְמ ֻר ּ ָבע
אות ּ ַבחֲמֵ ׁש מֵ ֹ
)ב( יִ ְהיֶה ִמזֶּה ֶאל הַ קּ ֶֹד ׁש חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
לו סָ ִביב:
סָ ִביב ,וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ַא ּ ָמה ִמגְ ָר ׁש ֹ
יִ ְהיֶ ה ִמ ֶ ּזה ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ,מתוך החלק הזה ,יהיה עבור הר הבית,
ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ַּב ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ,חמש מאות קנים אורך ,על חמש
מאות קנים רוחבוְ ,מ ֻר ָּבע ָסבִ יב .הר הבית יהיה מרובע.
דהיינו ,שבאמצע החלק הכתוב בפסוק הקודם ,יהיה מקום קדוש
במידת חמש מאות על חמש מאות קנים ,שהוא מידת הר
הבית ,ושם יבנה בית המקדש.
כן יהיה מידת הר הבית ,חמש מאות על חמש מאות קנים ,שזה
שלשת אלפים על שלשת אלפים אמהז.
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה ִמגְ ָר ׁש לוֹ ָסבִ יב .סביב הר הבית יהיה 'מגרש',
דהיינו מקום פנוי ,ברוחב חמישים אמהח.
ובשטח שנשאר מסביב לבית המקדש ,יהיה בתים לכהניםט.
W

מהרה יבנה

X

ו .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
שר ּ ָפנָיו
שעַ ר אֲ ׁ ֶ
יאנִ י דֶּ ֶר ְך הַ ּ ׁ ַ
ימי וְ הוֹ ִצ ַ
ז .כמו שכתוב לעיל )מב טו-כ( :וְ ִכ ּ ָלה ֶאת ִמדּ וֹ ת הַ ּ ַביִ ת הַ ּ ְפנִ ִ
דֶּ ֶר ְך הַ ָּק ִדים ו ְּמ ָדדוֹ סָ ִביב סָ ִביב :מָ ַדד רוּחַ הַ ָּק ִדים ִּב ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה חֲמֵ ׁש )אמות .כתיב( מֵ אוֹ ת ָקנִ ים
חמֵ ׁש מֵ אוֹ ת ָקנִ ים ִּב ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה סָ ִביבֵ :את רוּחַ הַ דָּ רוֹ ם מָ ָדד
ִּב ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה סָ ִביב :מָ ַדד רוּחַ הַ ָּצפוֹ ן ֲ
חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת ָקנִ ים ִּב ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה :סָ בַ ב ֶאל רוּחַ הַ ּיָם מָ ַדד חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת ָקנִ ים ִּב ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה :לְ ַא ְר ּ ַבע
חמֵ ׁש מֵ אוֹ ת לְ הַ ְבדִּ יל ּ ֵבין הַ ּק ֶֹד ׁש לְ חֹל:
רוּחוֹ ת ְמ ָדדוֹ חוֹ מָ ה לוֹ סָ ִביב סָ ִביב א ֶֹר ְך חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת וְ רֹחַ ב ֲ
וז"ל רש"י :לארבע רוחות מדדו .שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה ,שהקנה שש אמות .וזו
היא שיסד הקלירי )יוצרות ליום שני של סוכות( 'דוד ינטה קו שלשת אלפי אמות קצובה על שלשת
אלפי אמות' ,והיא שלשים וששה במידה הראשונה ,שהיה הר הבית חמש מאות אמה על חמש
מאות אמה ,חלוק שלשת אלפים על שלשת אלפים ברצועות של חמש מאות אמה שתי וערב,
ותמצא שם שלשים וששה רבעים של חמש מאות על חמש מאות ,על כן אמר הפייט )שם(
'שלשים וששה כמו שהיתה מתכפלת'.
ח .מלבי"ם.
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 Qמידת הר הביתי R

| 500 -----------------קנים |-----------------

| 500 -----------------קנים |-----------------

| 3,000----------------אמה|----------------

| 3,000----------------אמה|----------------

הר הבית

W

מהרה יבנה

ט .רש"י .כמו שכתוב להלן ,וכן בסוף יחזקאל מ"ח י'-י"ב.
י .הציור אינו לפי קנה מידה.

X

תרה

תרו

באר
הארץ

מקום בית המקדש

החיים
הקודש

 Qסביב להר הבית יש מגרש ,ברוחב חמישים אמה R

מגרש

מגרש

הר הבית

מגרש

מגרש

| 3,000----------------|-50-אמה|-50-|----------------

| 3,000----------------|-50-אמה|-50-|----------------
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תרז

 Qסביב להר הבית יש מגרש ,ברוחב חמישים אמה R

צפון

רצועת הכהנים
מגרש

מגרש

מזרח

מערב

רצועת הלוים

אחוזת העיר

דרום

תרח

באר
הארץ

החלק לבית המקדש ולכהנים

החיים
הקודש

החלק לבית המקדש ולכהנים
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים
מוד ,א ֶֹר ְך )חמש כתיב( ח ֲִמ ּ ׁ ָ
)ג( ּו ִמן הַ ִּמ ָ ּדה הַ זֹּאת ּ ָת ֹ
בו יִ ְהיֶה הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִׁשים:
ש ֶרת אֲ ל ִָפיםּ ,ו ֹ
ֶאלֶף ְורֹחַ ב ֲע ׂ ֶ
מידת הר הבית נמדד בקנים ,כמו שכתוב על מידת הר הביתיא:
חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת ָקנִ ים ִ ּב ְקנֵה הַ ִּמדָּ ה סָ ִביב.
בפסוק א' ,כתוב מידת חלק הארץ המקודש ,אבל לא נתבאר
באיזה מידה צריך למדוד ,האם בקנים או באמות .על כן כתוב
בפסוק הזה שצריך למדוד את הארץ במידת הקניםיב .כל קנה
הוא שש אמותיג.
ּו ִמן ַה ּ ִמדָּ ה ַה ּזֹאת ,במידה הזאת שבו נמדד הר הבית ,שהוא
מידת ה'קנה'ָּ ,תמוֹ ד ,בזה המידה תמדוד את א ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים
ֶאלֶ ף וְ ר ַֹחב ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ,אורך החלק הקדוש מן הארץ ,הוא
עשרים וחמשה אלף קנים ,ורוחב עשר אלף קניםיד.
ׁש ,באמצע החלק הזה יהיה בית המקדש.

ּובוֹ יִ ְהיֶ ה ַה ִּמ ְקדָּ
ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ,מקום בית המקדש הוא קודש קדשים.

ש ְר ֵתי הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש יִ ְהיֶה
ַכהֲנִ ים ְמ ׁ ָ
)ד( ק ֶֹד ׁש ִמן הָ ָא ֶרץ ה ּוא ל ּ ֹ
קום לְ בָ ִּתים ּו ִמ ְק ָ ּד ׁש
ש ֵרת ֶאת יְ הֹוָ הְ ,והָ יָ ה לָהֶ ם ָמ ֹ
הַ קְּ ֵר ִבים לְ ׁ ָ
ל ִַּמ ְק ָ ּד ׁש:
W
יא .לעיל מ"ב ט"ז-י"ט.
יב .רש"י.
יג .לעיל מ' ה'.
יד .רש"י.

מהרה יבנה
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יחזקאל פרק מה פסוק ד

זה החלק הכתוב בפסוק הקודם,
יותר משאר חלקי הארץטו.

החיים
היכל

הוא ק ֶֹד ׁש ִמן ָה ָא ֶרץ ה ּוא,

תרט
קדוש

חלק זה לַ כּ ֲֹהנִ ים ְמ ׁ ָש ְר ֵתי ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש יִ ְהיֶ ה ,יהיה עבור הכהנים,
ַה ְּק ֵרבִ ים לְ ׁ ָש ֵרת ֶאת יְ הֹוָ ה ,שהם מתקרבים לעשות את העבודה
בבית המקדשטז.
וְ ָהיָ ה לָ ֶהם ָמקוֹ ם לְ בָ ִּתים ,המקום שמסביב לבית המקדש ,יהיה
לכהנים כדי לבנות שם בתיםיז.
ּו ִמ ְקדָּ ׁש לַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש .שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה
שבאמצע ,יהיה מקודש עבור בית המקדשיח.

W
טו .רד"ק.
טז .עפ"י מצודת דוד.
יז .רש"י .מלבי"ם.
יח .רש"י.

מהרה יבנה
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תרי

באר
הארץ

החלק לבית המקדש ולכהנים

החיים
הקודש

 Qמקום בית המקדש באמצע הרצועה של הכהנים R
צפון

||-4,750-

יהודה
רצועת הכהנים

||-4,750-

||--------12,250 -------

||--------12,250 -------

הר הבית

מזרח

מערב

רצועת הלוים

אחוזת העיר

בנימין
דרום
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יחזקאל פרק מה פסוק ה

החיים
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תריא

ללוים
ש ֶרת אֲ ל ִָפים רֹחַ ב,
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף א ֶֹר ְך וַ ֲע ׂ ֶ
)ה( וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָ
שכֹת:
ש ְר ֵתי הַ ּ ַביִ ת לָהֶ ם לַאֲ חֻ ז ָּה ֶע ְ ׂש ִרים לְ ׁ ָ
ְוהָ יָ ה לַלְ ִו ִּים ְמ ׁ ָ

)יהיה כתיב(

ליד החלק של הכהנים ,יהיה בדרומו רצועה נוספת עבור
הלויםיט.
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף א ֶֹר ְך ,יש רצועה נוספת באורך עשרים
וחמש אלף קנים ,ממזרח למערב ,וַ ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ר ַֹחב ,וברוחב
עשרת אלפים קנים ,מצפון לדרוםכ.
וְ ָהיָ ה לַ לְ וִ ִ ּים ְמ ׁ ָש ְר ֵתי ַה ַּביִ ת לָ ֶהם לַ ֲא ֻח ָ ּזה ,רצועה זו היא עבור הלוים.
'מ ָׁש ְר ֵתי הַ ַּביִ ת' ,כי הם משוררים ושוערים
הלוים הם גם כן ְ
בבית המקדשכא.
ֶעשְׂ ִרים לְ ׁ ָשכֹת ,בתוך חלק הלוים ,סמוך לחלק הכהנים ,יהיה
עשרים לשכותכב שישבו שם הלוים השוערים ,כדי שיהיו קרובים
לבית המקדשכג .ושאר המקום יהיה לצרכיהם ולבתיהםכד.

W

מהרה יבנה
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יט .רש"י.
כ .רש"י .מצודת דוד.
כא .אברבנאל.
כב .נראה שעשרים לשכות אלו ,כל אחד מהם הוא בנין גדול ,שבו כמה קומות ,וחדרים רבים.
כעין מה שמבואר לעיל )פרק מ"ב( שהלשכות שם הם בניינים גדולים.
כג .נראה שבעשרים הלשכות ישבו הלוים השוערים ,כדי שיהיו מוכנים ומוזמנים מיד כשיצטרכו
לבוא לבית המקדש.
כד .אברבנאל .כתב הר"ן )בבא בתרא קכב (.וז"ל :כשם ששבט לוי לא נטל חלק בראשונה כך לא
יטול בשנייה ,אלא שנתנו לו ערים לשבת סמוך לירושלם והם מכלל תרומת הקדש המפורשות
בפרשה.

תריב
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הקודש

ללוים

 Qמידות הרצועה של הלוים R
צפון

ראובן

||-10,000-

רצועה ללוים
||------25,000------

רצועה לעיר

בנימין
שמעון
דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

רצועה לכהנים
||------25,000------

||-10,000-

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[
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 Qעשרים לשכות ברצועה של הלוים R
צפון

ראובן

כהנים

לוים
אחוזת העיר

בנימין
שמעון
דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

יהודה

תריד

באר
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החיים
הקודש

אחוזת העיר

אחוזת העיר
שה
שת אֲ ל ִָפים רֹחַ ב ְוא ֶֹר ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָ
)ו( וַ אֲ חֻ ז ַּת הָ ִעיר ִּת ְּתנ ּו חֲמֵ ׁ ֶ
ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף ,לְ ֻע ּ ַמת ְּתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ,לְ כָ ל ּ ֵבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶה:
מדרום לחלק הלוים ,יהיה מקום עבור העיר ,למושב החול שלה,
שבה יבנו ישראל בתיםכה.
ֲא ֻח ּזַת ָה ִעיר :החלק של העיר .באמצע יהיה העיר ,ומסביב יהיה
מקום זריעת תבואה למאכל תושבי העירכו.
וַ ֲא ֻח ּזַת ָה ִעיר ,החלק
קנים ר ַֹחב ,מצפון
ממזרח למערבכז.

עבור העירִּ ,ת ְּתנ ּו רצועה של ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים
לדרום .וְ בא ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף קנים,

לְ ֻע ּ ַמת ְּתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש ,הרצועה של העיר תהיה במידת אורך
רצועות הקודש ,של הכהנים ושל הלויםכח.
W

מהרה יבנה
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כה .רש"י.
כו .כדלהלן מ"ח ט"ו-י"ח .מצודת דוד.
כז .רש"י .מצודת דוד.
כח .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם .פשוט וברור שבית המקדש לא יזוז ממקומו ,אלא יבנה בית
המקדש השלישי בהר הבית ,באותו מקום שהיו בית ראשון ובית שני .וכל סדר התרומה
וחלוקת ארץ ישראל לנחלות ,יהיה מסביב לבית המקדש .ובית המקדש לא יזוז ממקומו ]ועוד
יתרחב ויתווסף על מידת בית המקדש ,עד שיהיה באורך ורוחב שלשת אלפים אמה על שלשת אלפים
אמה )יחזקאל מב טו-כ([ .וכן כתב הרמב"ם שקדושת מקום בית המקדש הוא מפני השכינה,
ולפיכך הקדושה לעולם ואינו בטל )הלכות בית הבחירה ו טו-טז( וז"ל :הקדושה ראשונה קדשה

לשעתה וקדשה לעתיד לבא .ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד
לבוא .ובקדושת שאר ארץ ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא.
לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה אינה בטלה .והרי הוא אומר )ויקרא כו לא(
'והשמותי את מקדשיכם' ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים ,אבל חיוב הארץ
בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים ,וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל
הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל .וכיון שעלה עזרא
וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ,ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מה פסוק ו

החיים
היכל

תרטו

לְ כָ ל ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה .זה הרצועה השלישית תהיה לישראליםכט.
לכל בית ישראל ,כי לכל השבטים יהיה חלק בירושליםל.
W
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ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ,ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית
ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה .ע"כ.
ארץ ישראל הוא 'ארץ הצבי' ומתרחב ,מקום קטן מתרחב לגדול ,ככתוב בגמרא )גיטין נז :(.ארץ
צבי כתיב ,בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו ,אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה
רווחא ,ובזמן שאין יושבין עליה גמדא .ע"כ .וכן איתא בזוהר הקדוש )תרומה קלוְּ :(.כגַוְ ונָא דְּ ָרזָא
יה
דְּ ֶא ֶרץ הַ ְּצ ִבי ,דְּ הֲוָ ה ִא ְת ְמ ּ ׁ ַ
ש ְך לְ כָ ל ִס ְט ִרין וְ לָ א ִא ְתיְ ַדעְּ .כגַוְ ונָא דִּ ְצ ִבי ,דְּ כָ ל מַ ה דְּ ִא ְת ַר ּ ֵבי ,מַ ְׁש ּ ֵכ ּ
שכֶ ת לְ כָ ל הַ ְּצ ָד ִדים וְ לֹא
שהָ יְ ָתה נִ ְמ ׁ ֶ
ידע .תרגוםְּ :כמוֹ סוֹ ד ֶא ֶרץ הַ ְּצ ִביֶ ׁ ,
ִא ְת ַר ּ ֵבי לְ כָ ל ְסטָ ר ,וְ לָ א ִא ְתיְ ָ
ש ּג ֵָדל ,עוֹ רוֹ ג ֵָדל לְ כָ ל צַ ד וְ לֹא נִ ּ ָכר.
ש ּ ָכל מַ ה ּ ׁ ֶ
נוֹ ָדעְּ .כמוֹ הַ ְּצ ִביֶ ׁ ,
כט .רש"י .בענין שירושלים תהיה רחוקה מבית המקדש מ"ה מיל ,ביאר המלבי"ם ,על הפסוקים
ּש ִ ַלם ִמ ֶּק ֶדם וְ נִ ְב ַקע הַ ר
שר עַ ל ּ ְפנֵי יְ רו ׁ ָ
בזכריה )יד ד-ה( :וְ עָ ְמד ּו ַרגְ לָ יו ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זּ ִֵתים אֲ ׁ ֶ
ח ִצי הָ הָ ר צָ פוֹ ָנה וְ חֶ ְציוֹ נֶגְ ּ ָבה :וְ נ ְַס ּ ֶתם ּגֵיא הָ ַרי ִּכי
ֵיתים מֵ חֶ ְציוֹ ִמז ְָרחָ ה וָ י ּ ָָמה ּגֵיא ְּגדוֹ לָ ה ְמאֹד וּמָ ׁש ֲ
הַ זּ ִ
ְ
שר נ ְַס ּ ֶתם ִמ ּ ְפנֵי הָ ַרעַ ׁש ִּבימֵ י עֻ ִזּ ּיָה מֶ לֶ ך יְ הו ָּדה וּבָ א יְ הֹוָ ה אֱ לֹהַ י ּ ָכל
י ִַּגיעַ ּגֵי הָ ִרים ֶאל ָאצַ ל וְ נ ְַס ּ ֶתם ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ּש ִ ָלם וְ ָראֲ מָ ה
ְקד ִֹׁשים ִע ּ ָמ ְך :ולהלן נאמר )שם י-יא( :יִ ּסוֹ ב ּ ָכל הָ ָא ֶרץ ּ ָכע ֲָרבָ ה ִמ ּגֶבַ ע לְ ִר ּמוֹ ן ֶנגֶב יְ רו ׁ ָ
שעַ ר הַ ּ ִפ ִּנים ו ִּמגְ דַּ ל חֲ נַנְ ֵאל עַ ד יִ ְקבֵ י
אשוֹ ן עַ ד ׁ ַ
שעַ ר הָ ִר ׁ
שעַ ר ִּבנְ י ִָמן עַ ד ְמקוֹ ם ׁ ַ
ָשבָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ לְ ִמ ּ ׁ ַ
וְ י ְׁ
ְ
ָשבָ ה יְ רו ׁ ָ
ָשב ּו בָ ּה וְ חֵ ֶרם לֹא יִ ְהיֶה עוֹ ד וְ י ְׁ
הַ ּ ֶמלֶ ך :וְ י ְׁ
ּש ִ ַלם לָ בֶ טַ ח :ולהלן כתוב )שם כ-כא(ַ ּ :ביּוֹ ם הַ הוּא
ְבחַ  :וְ הָ יָה ּ ָכל ִסיר
יִ ְהיֶה עַ ל ְמ ִצלּ וֹ ת הַ ּסוּס ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה וְ הָ יָה הַ ִּסירוֹ ת ְּבבֵ ית יְ הֹוָ ה ּ ַכ ִּמז ְָר ִקים לִ ְפנֵי הַ ִּמז ּ ֵ
ּש ִ ַלם ו ִּביהו ָּדה ק ֶֹד ׁש לַ יהוָ ה ְצבָ אוֹ ת וּבָ א ּו ּ ָכל הַ זּ ְֹב ִחים וְ לָ ְקח ּו מֵ הֶ ם ו ִּב ּ ְׁשל ּו בָ הֶ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ְכ ַנעֲנִ י
ִּבירו ׁ ָ
עוֹ ד ְּבבֵ ית יְ הֹוָ ה ְצבָ אוֹ ת ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא:
על הפסוקים האלו כתב המלבי"ם וז"ל) :ד( ועמדו רגליו .אז יהיה רעש הארץ ,ומצייר כאילו רגלי
ה' ר"ל מסובביו ]שזה גדר רגל ברוחנים[ יעמדו על הר הזיתים שהוא במזרח ירושלים ,והר הזיתים
יבקע באמצעו בין בצד מזרח בין בצד מערב ,ר"ל שתהיה הבקיעה נמשכת ממזרח למערב ,ועי"ז
ימוש ההר ממקומו חציו לצד צפון וחציו לצד דרום ,ובין שתי חציי ההר ישאר גיא גדולה מאד,
ואם הענין הוא כפשוטו ,יהיה זה מתאחד עם מה שהראו לו ליחזקאל )שם סי' מ"ח( שירושלים
שלעתיד תהיה רחוקה ממקום המקדש מ"ה מיל ,ובאשר כבר נראו נביאים אחרים שירושלים
תשב במקומה ,באר נביאנו שזה יהיה ע"י שהר הזיתים שהוא מירושלים יעתק ממקומו עם כל
סביבותיו באורך וברוחב חמשת אלפים קנים ]שהם ט"ו מיל שכן יהיה גודל עיר ירושלים לעתיד
לבוא כמבואר שם[ ,וזה יהיה רחוק מחצי ההר הצפוני מ"ה מיל ,ועליו תבנה ותתכונן ירושלים
שלעתיד שראה יחזקאל ,ובזה יתקיימו דברי הנביאים כולם בלי סתירה.
סתם ,ור"ל כי הגיא שבאמצע ההר שיפתח עד
)ה( ונסתם גיא הרי .יש נוסחאות שכתוב בהן ונִ ַ
התהום שמשם יצא הרעש הגדול הזה המפרק הרים ,יסתם תיכף ויהיה שם בקעה ,ולנוסח
שכתוב ונ ְַס ֶתם ,ר"ל שכולם ינוסו אל הגיא שבין שני ההרים שיתפרדו עתה ,כי במקום שכבר
נפתחה הארץ אין עוד סכנת הרעש כמו במקום שלא נפתחה עדיין ,ולכן ינוסו כולם אל הגיא
שבין ההרים ,ואמר שיגיע גיא הרים אל אצל ,שהגיא ימשך בדרום עד מקום ששמו אצל שהוא
רחוק מ"ה מיל מירושלים של עתה ,ועד שם יתמוטט ההר ויהיה משך הגיא ,כי במקום הנקרא
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אחוזת העיר

נמצא שכל תרומת הקודש הוא מרובע ,באורך עשרים וחמש
אלף קנים ,וברוחב עשרים וחמש אלף קנים.
כי כל אחד משלשת הרצועות באורך עשרים וחמש אלף קנים
ממזרח למערב .והרוחב מצפון לדרום הוא עשר אלף קנים
W
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אצל יעמוד חצי ההר ועליו תבנה ירושלים שלעתיד ,ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה
מלך יהודה ,שאז היה הרעש מפני שקנא ה' לכבודו ולחולק עם כהונתו של אהרן ,וכן יקנא ה'
לכבודו בעת ההיא ועל החולקים על כבוד דת ישראל וקדושתם ,ובא ה' אלהי כל קדושים עמך,
ר"ל אבל אז לא יהיה הרעש מפני קצף ה' על ישראל כמו בימי עוזיה ,שאז ראה ישעיה את ה'
יושב על כסא רם ונשא ושרפים עומדים ממעל לו והבית ימלא עשן מקצף ה' ,אבל אז וכל
קדושים שלו יבואו עמך לשמרך ולעזרך ,לא להסתלק על כסאו בשמים ולהענישך כמקדם.
)י( יסוב כל הארץ כערבה .אחר שיתחלק הר הזיתים לשנים יהיה הגיא שבין שני הרים כערבה
ומישור ,וזה ימשך מן גבע שהיא בדרומית ירושלים של עכשיו עד רמון שאצל רמון תעמוד
ירושלים החדשה שראה יחזקאל שתהיה מנגב ירושלים של עכשיו ,וראמה ,וירושלים עצמה בין
הישנה שעליה יעמד המקדש על חצי ההר הצפוני ובין החדשה שעליה תעמוד העיר ,יהיו רמים
ונשאים ,וישבה תחתיה במקומה ,כי שניהם יעמדו על הררי עד ששם עמדה ירושלים מעולם ,וזה
יהיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון ששם עמדה מקדם ,עד שער הפנים ומגדל חננאל
עד יקבי המלך שם תעמוד ירושלים החדשה.
)יא( וישבו בה .לא כמו בעת הגולה שלא היה בה ישוב ,וחרם לא יהיה עוד ,לא כמו בבית ראשון
שנחרבה אחר ישובה ,וישבה ירושלים לבטח ,לא כמו בזמנים הקודמים שהיו בה תמיד
מלחמות.
)כ( ביום ההוא .ר"ל אחר שירושלים שלעתיד תהיה רחוקה מן המקדש מ"ה מיל שהם יותר
ממהלך אדם ברגליו ביום שהם עשר פרסאות ,ע"כ תתפשט הקדושה עד מקום שיכול לילך ביום
אחד כשהוא רוכב על הסוס במרוצה .והסירות שימצאו אז בבהמ"ק יהיו כמזרקים ,שמרוב
הקרבנות ישימו בהם דם הזבח לזרקו על המזבח.
)כא( והיה ,וכל סיר שיהיה בירושלים וביהודה .יהיה קדש כי יבשלו בהם שלמים וקדשים קלים,
וכל הזובחים יבשלו בהם ,כי ירבו הזובחים מרוב הגרים העולים ,ולא יהיה עוד סוחר ומוכר
כבשים ותורים ובני יונה לקדשים כמו שהיה תחלה שהיו מעלים אותם בדמים ,כי לא יעשו
סחורה וריוח בזה כי כולם ינדבו בהמותיהם לקדש.
ל .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם .לכל שבט יהיה אחיזה בירושלים ,ושער בירושלים ,כמו
ש ָר ֵאל ְׁשעָ ִרים ְׁשלוֹ ׁ ָשה צָ פוֹ נָה ׁ ַשעַ ר
שע ֲֵרי הָ ִעיר עַ ל ְׁשמוֹ ת ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
שכתוב להלן )מח לא-לד( :וְ ׁ ַ
שעַ ר לֵ וִ י ֶאחָ ד :וְ ֶאל ּ ְפ ַאת ָק ִדימָ ה חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת וְ ַא ְר ּ ַבעַ ת אֲ לָ ִפים
שעַ ר יְ הו ָּדה ֶא ָחד ׁ ַ
ְראוּבֵ ן ֶא ָחד ׁ ַ
חמֵ ׁש מֵ אוֹ ת וְ ַא ְר ּ ַבעַ ת
שעַ ר דָּ ן ֶא ָחד :ו ְּפ ַאת נֶגְ ּ ָבה ֲ
שעַ ר ִּבנְ י ִָמן ֶאחָ ד ׁ ַ
שעַ ר יוֹ סֵ ף ֶאחָ ד ׁ ַ
ּשעָ ִרים ְׁשל ׁ ָֹשה וְ ׁ ַ
ו ְׁ
ָמה
שעַ ר זְב ּולֻן ֶאחָ דְ ּ :פ ַאת י ּ ָ
ששכָ ר ֶאחָ ד ׁ ַ
שעַ ר יִ ּ ָ ׂ
ּשעָ ִרים ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ַשעַ ר ִׁש ְמעוֹ ן ֶא ָחד ׁ ַ
אֲ לָ ִפים ִמדָּ ה ו ְׁ
שעַ ר נ ְַפ ּ ָתלִ י ֶאחָ ד:
שר ֶא ָחד ׁ ַ
שעַ ר ָא ׁ ֵ
שעַ ר ּ ָגד ֶא ָחד ׁ ַ
שע ֲֵריהֶ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ַ
חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת וְ ַא ְר ּ ַבעַ ת אֲ לָ ִפים ׁ ַ
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לכהנים ,עשר אלף קנים ללוים ,וחמש אלף קנים לאחוזת העיר.
סך הכל עשרים וחמש אלף קניםלא.

W
לא .רש"י .רד"ק.
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החלק של הנשיא
)ז( ְול ַָּנ ִ ׂשיא ִמזֶּה ּו ִמזֶּה לִ ְתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ְולַאֲ חֻ ז ַּת הָ ִעירֶ ,אל ּ ְפנֵי
ְתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ְו ֶאל ּ ְפנֵי אֲ חֻ ז ַּת הָ ִעירִ ,מ ּ ְפ ַאת יָ ם יָ ּ ָמה ּו ִמ ּ ְפ ַאת
ימהְ ,וא ֶֹר ְך לְ ֻע ּמ ֹות ַאחַ ד הַ ֲח ָל ִקים ִמ ְ ּגב ּול יָ ם ֶאל
ֵק ְד ָמה ָק ִד ָ
ימה:
ְ ּגב ּול ָק ִד ָ
לעתיד לבוא יתחלק ארץ ישראל לשלש עשרה שורות שוות.
שתים עשרה שורות עבור שתים עשרה השבטים ,ושורה אחת
ל'תרומת הקודש'.
אורך כל תרומת הקודש ממזרח למערב הוא עשרים וחמש אלף
קנים.
בפסוק זה יבואר ,שהנשאר בארץ ישראל משני הצדדים של
'תרומת הקודש' ,יהיה עבור הנשיא.
דהיינו ,מסוף תרומת הקודש במערב ,עד גבול ארץ ישראל
המערבי שהוא הים הגדול ,כל השטח הזה יהיה החלק של
הנשיא.
וכן ,מסוף תרומת הקודש במזרח ,עד גבול ארץ ישראל המזרחי
שהוא הירדן וים המלח ,כל השטח הזה יהיה גם הוא עבור
הנשיאלב.

נחלה ִמ ֶ ּזה ּו ִמ ֶ ּזה לִ ְתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ לַ ֲא ֻח ּזַת

וְ לַ ָּנשִׂ יא ,הנשיאלג יקבל
ָה ִעיר ,משני הצדדים של תרומת הקודש ואחוזת העיר .דהיינו
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לב .רש"י.
לג .רוב המפרשים פירשו שהנשיא הוא מלך המשיח.
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החלק של הנשיא

מה שנשאר בשני הצדדים של תרומת הקודש ,יקבל הנשיא
לנחלה.
ֶאל ּ ְפנֵ י ְתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ ֶאל ּ ְפנֵ י ֲא ֻח ּזַת ָה ִעיר .כנגד כל רוחב שלשת
הרצועות של 'תרומת הקודש' ,שהם הרצועה של הכהנים,
הרצועה של הלוים ,והרצועה של אחוזת העירלדִ .מ ּ ְפ ַאת יָ ם ,יָ ָּמה.
מסוף תרומת הקודש במערב ,עד גבול ארץ ישראל המערבי
ימה .וכן מסוף תרומת
שהוא הים הגדולּ .ו ִמ ּ ְפ ַאת ֵק ְד ָמהָ ,ק ִד ָ
הקודש במזרח ,עד גבול ארץ ישראל המזרחי שהוא הירדן וים
המלח .שני שטחים אלו ,שמשני צדדי תרומת הקודש ,יהיו
החלק של הנשיאלה.
וְ א ֶֹר ְך לְ ֻע ּמוֹ ת ַא ַחד ַה ֲחלָ ִקים ,החלק של הנשיא ,יהיה ארוך מערב
למזרח כמו האורך של הנחלה של כל אחד מהשבטים ,דהיינו
ימה ,עד הגבול
שיהיה ִמ ְ ּגב ּול יָ ם ,מהגבול המערביֶ ,אל ְ ּגב ּול ָק ִד ָ
המזרחי ,בכל האורךלו.
דהיינו ,שיהיה רצועה שלימה וארוכה מהגבול המערבי של
ארץ ישראל עד הגבול המזרחי ,ברוחב עשרים וחמש אלף קנים
מצפון לדרום .ובאמצע הרצועה יהיה 'תרומת הקודש' מרובע,
באורך ורוחב עשרים וחמש אלף קנים .והוא מחולק בתוכו
לשלש רצועות .והנותר משני הצדדים של 'תרומת הקודש'
מבחוץ ,יהיה החלק של הנשיאלז.
W
לד .רש"י.
לה .רש"י.
לו .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
לז .רש"י.
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יאי ֶאת
עוד נְ ִ ׂש ַ
)ח( ָל ָא ֶרץ יִ ְהיֶה לּ ֹו ַלאֲ חֻ ז ָּה ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,ולֹא ֹיונ ּו ֹ
ַע ִּמיְ ,והָ ָא ֶרץ יִ ְּתנ ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ִׁש ְבטֵ יהֶ ם:

לָ ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה לּ וֹ לַ ֲא ֻח ָ ּזה ְּביִ שְׂ ָר ֵאל,

זה החלק של הארץ ,יהיה נחלה

לנשיא בארץ ישראללח.
היו מלכים שהיו גוזלים ואונסים וחומסים שדות וכרמים מאת
העם בחזקה ,והיו מצערים את העםלט .אבל לעתיד לבוא וְ לֹא
W
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לח .תרגום יונתן .רש"י .רד"ק.
יש וְ ַנחֲלָ תוֹ .
ָשא ּו ,וְ עָ ְׁשק ּו ּגֶבֶ ר וּבֵ יתוֹ  ,וְ ִא ׁ
שדוֹ ת וְ ָגזָל ּו ,וּבָ ִּתים וְ נ ָ ׂ
לט .ככתוב )מיכה ב ב( :וְ ָח ְמד ּו ָ ׂ
וכן היה אצל אחאב ,ככתוב )מלכים א' כא() :א( וַיְ ִהי ַאחַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ּ ֶכ ֶרם הָ יָה לְ נָבוֹ ת
שר ְּביִ ז ְְרעֶ אל ֵאצֶ ל הֵ יכַ ל ַא ְח ָאב מֶ לֶ ְך ׁש ְֹמרוֹ ן) :ב( ַויְ ַד ּ ֵבר ַא ְח ָאב ֶאל נָבוֹ ת לֵ אמֹר ְּתנָה ִּלי
הַ ִ ּיז ְְרעֵ אלִ י אֲ ׁ ֶ
ָ
יתי וְ ֶא ְּתנָה לְ ך ּ ַת ְח ּ ָתיו ּ ֶכ ֶרם טוֹ ב ִמ ּ ֶמנּ ּו ִאם טוֹ ב
יהי לִ י לְ גַן י ָָרק ִּכי הוּא ָקרוֹ ב ֵאצֶ ל ּ ֵב ִ
ֶאת ּ ַכ ְר ְמ ָך וִ ִ
ָ
ְּבעֵ ינ ָ
ֶיך ֶא ְּתנָה לְ ך כֶ סֶ ף ְמ ִחיר זֶה) :ג( ַו ּיֹאמֶ ר נָבוֹ ת ֶאל ַא ְח ָאב חָ לִ ילָ ה ִּלי מֵ יהֹוָ ה ִמ ִּת ִּתי ֶאת ַנחֲלַ ת
ְ
שר דִּ ּ ֶבר ֵאלָ יו נָבוֹ ת הַ ִ ּיז ְְרעֵ אלִ י וַ ּיֹאמֶ ר לֹא
אֲ ב ַֹתי לָ ך) :ד( ַו ָ ּיבֹא ַא ְח ָאב ֶאל ּ ֵביתוֹ סַ ר וְ זָעֵ ף עַ ל הַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶ
ֶא ּ ֵתן לְ ָך ֶאת ַנחֲלַ ת אֲ בוֹ ָתי ַו ִ ּי ְׁש ּ ַכב עַ ל ִמ ּ ָטתוֹ ַו ּי ּ ֵַסב ֶאת ּ ָפנָיו וְ לֹא ָאכַ ל לָ חֶ ם) :ה( ַו ּ ָתבֹא ֵאלָ יו ִאיזֶבֶ ל
ח ָך סָ ָרה וְ ֵאינְ ָך אֹכֵ ל לָ חֶ ם) :ו( וַיְ ַד ּ ֵבר ֵאלֶ יהָ ִּכי אֲ ַד ּ ֵבר ֶאל נָבוֹ ת
ִא ְׁש ּתוֹ ַו ְּת ַד ּ ֵבר ֵאלָ יו מַ ה זֶּה ר ּו ֲ
הַ ִ ּיז ְְרעֵ אלִ י וָ אֹמַ ר לוֹ ְּתנָה ִּלי ֶאת ּ ַכ ְר ְמ ָך ְּבכֶ סֶ ף אוֹ ִאם חָ פֵ ץ ַא ּ ָתה ֶא ְּתנָה לְ ָך כֶ ֶרם ּ ַת ְח ּ ָתיו וַ ּיֹאמֶ ר לֹא
ש ָר ֵאל קוּם אֱ כָ ל
ֲשה ְמלוּכָ ה עַ ל יִ ְ ׂ
ֶא ּ ֵתן לְ ָך ֶאת ּ ַכ ְר ִמי) :ז( ַו ּתֹאמֶ ר ֵאלָ יו ִאיזֶבֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ ַא ּ ָתה עַ ּ ָתה ּ ַתע ֶׂ
שם ַא ְח ָאב ַו ּ ַת ְח ּתֹם
לֶ חֶ ם וְ יִ טַ ב לִ ּ ֶב ָך אֲ נִ י ֶא ּ ֵתן לְ ָך ֶאת ּ ֶכ ֶרם נָבוֹ ת הַ ִ ּיז ְְרעֵ אלִ י) :ח( ַו ִּת ְכ ּתֹב ְספָ ִרים ְּב ׁ ֵ
ֹש ִבים ֶאת נָבוֹ ת) :ט(
שר ְּב ִעירוֹ הַ ּי ְׁ
ְּבח ָֹתמוֹ ַו ִּת ְׁשלַ ח )הספרים( ְספָ ִרים ֶאל הַ ְז ֵקנִ ים וְ ֶאל הַ ח ִֹרים אֲ ׁ ֶ
ָשים ְּבנֵי
ֹאש הָ עָ ם) :י( וְ הוֹ ִׁשיב ּו ְׁשנַיִ ם אֲ נ ִׁ
ַו ִּת ְכ ּתֹב ּ ַב ְּספָ ִרים לֵ אמֹר ִק ְרא ּו צוֹ ם וְ הוֹ ִׁשיב ּו ֶאת נָבוֹ ת ְּבר ׁ
ְבלִ ּיַעַ ל נֶגְ דּ וֹ וִ ִ
שי ִעירוֹ
יע ֻדה ּו לֵ אמֹר ּ ֵב ַר ְכ ּ ָת אֱ ל ִֹהים וָ מֶ לֶ ְך וְ הוֹ ִציאֻ ה ּו וְ ִס ְקלֻה ּו וְ ָימֹת) :יא( ַו ַּיעֲשׂ ּו ַאנְ ׁ ֵ
שר
שר ּ ָכתוּב ּ ַב ְּספָ ִרים אֲ ׁ ֶ
שר ׁ ָשלְ חָ ה אֲ לֵ יהֶ ם ִאיזָבֶ ל ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שר הַ ּי ְֹׁש ִבים ְּב ִעירוֹ ּ ַכאֲ ׁ ֶ
הַ זּ ְֵקנִ ים וְ הַ ח ִֹרים אֲ ׁ ֶ
ָשים ְּבנֵי ְבלִ ּיַעַ ל
ֹאש הָ עָ ם) :יג( ַו ָ ּיבֹא ּו ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִׁ
ׁ ָשלְ חָ ה אֲ לֵ יהֶ ם) :יב( ָק ְרא ּו צוֹ ם וְ ה ִֹׁשיב ּו ֶאת נָבוֹ ת ְּבר ׁ
שי הַ ְּבלִ ּיַעַ ל ֶאת נָבוֹ ת ֶנגֶד הָ עָ ם לֵ אמֹר ּ ֵב ַר ְך נָבוֹ ת אֱ ל ִֹהים וָ מֶ לֶ ְך ַו ּי ִֹצאֻ ה ּו ִמחוּץ
ֵשב ּו נֶגְ דּ וֹ וַיְ ִע ֻדה ּו ַאנְ ׁ ֵ
ַו ּי ְׁ
לָ ִעיר ַו ִ ּי ְס ְקלֻה ּו בָ אֲ בָ נִ ים ַו ָ ּימֹת) :יד( ַו ִ ּי ְׁשלְ ח ּו ֶאל ִאיזֶבֶ ל לֵ אמֹר סֻ ַּקל נָבוֹ ת ַו ָ ּימֹת) :טו( וַיְ ִהי ִּכ ְׁשמֹעַ
שר מֵ ֵאן
ִאיזֶבֶ ל ִּכי סֻ ַּקל נָבוֹ ת ַו ָ ּימֹת ַו ּתֹאמֶ ר ִאיזֶבֶ ל ֶאל ַא ְח ָאב קוּם ֵר ׁש ֶאת ּ ֶכ ֶרם נָבוֹ ת הַ ִ ּיז ְְרעֵ אלִ י אֲ ׁ ֶ
לָ ֶתת לְ ָך ְבכֶ סֶ ף ִּכי ֵאין נָבוֹ ת חַ י ִּכי מֵ ת) :טז( וַיְ ִהי ִּכ ְׁשמֹעַ ַא ְח ָאב ִּכי מֵ ת נָבוֹ ת ַו ּי ָָקם ַא ְח ָאב לָ ֶר ֶדת ֶאל
ּ ֶכ ֶרם נָבוֹ ת הַ ִ ּיז ְְרעֵ אלִ י לְ ִר ְׁש ּתוֹ ) :יז( וַיְ ִהי דְּ בַ ר יְ הֹוָ ה ֶאל ֵאלִ ּיָה ּו הַ ִּת ְׁש ִּבי לֵ אמֹר) :יח( קוּם ֵרד לִ ְק ַראת
שר י ַָרד ׁ ָשם לְ ִר ְׁש ּתוֹ ) :יט( וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ֵאלָ יו לֵ אמֹר
שר ְּב ׁש ְֹמרוֹ ן ִה ּנֵה ְּבכֶ ֶרם נָבוֹ ת אֲ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
ַא ְח ָאב מֶ לֶ ְך יִ ְ ׂ
שר לָ ְקק ּו הַ ְּכלָ ִבים
ּכֹה ָאמַ ר יְ הֹוָ ה ה ֲָרצַ ְח ּ ָת וְ גַם י ָָר ְׁש ּ ָת וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ֵאלָ יו לֵ אמֹר ּכֹה ָאמַ ר יְ הֹוָ ה ִּב ְמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
אתנִ י אֹיְ ִבי וַ ּיֹאמֶ ר
ֶאת דַּ ם נָבוֹ ת ָיל ֹּק ּו הַ ְּכלָ ִבים ֶאת דָּ ְמ ָך ּגַם ָא ּ ָתה) :כ( ַו ּיֹאמֶ ר ַא ְח ָאב ֶאל ֵאלִ ּיָה ּו הַ ְמצָ ַ
יך ָרעָ ה ו ִּבעַ ְר ִּתי ַאח ֲֶר ָ
אתי יַעַ ן ִה ְתמַ ּ ֶכ ְר ָך לַ עֲשׂ וֹ ת הָ ַרע ְּבעֵ ינֵי יְ הֹוָ ה) :כא( ִהנְ נִ י )מבי( מֵ ִביא ֵאלֶ ָ
יך
מָ צָ ִ
ית ָך ְּכבֵ ית י ָָר ְבעָ ם ּ ֶבן נְ בָ ט
ש ָר ֵאל) :כב( וְ נ ַָת ִּתי ֶאת ּ ֵב ְ
וְ ִה ְכ ַר ִּתי לְ ַא ְח ָאב מַ ְׁש ִּתין ְּב ִקיר וְ עָ צוּר וְ עָ זוּב ְּביִ ְ ׂ

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מה פסוק ח

החיים
היכל

תרכג

יאי ֶאת ַע ּ ִמי ,לעתיד לבוא שיקבל המלך נחלה גדולה
יוֹ נ ּו עוֹ ד נְ שִׂ ַ
מאוד ,לא יעשקו הנשיאים את העם לקחת מהם דבר ,כי יהיה
להם מספיק בנחלתם הגדולהמ.
יוֹ נ ּו :מלשון אונאת ממון .שגזלו את נחלתםמא.

וְ ָה ָא ֶרץ יִ ְּתנ ּו לְ בֵ ית יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ׁ ִשבְ ֵט ֶיהם.

ואת שאר הארץ יתנו

לישראל ,חלק שווה לכל שבט ושבטמב.
W
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ש ָר ֵאל) :כג( וְ גַם לְ ִאיזֶבֶ ל דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה
שר ִה ְכעַ ְס ּ ָת ַו ּ ַתח ֲִטא ֶאת יִ ְ ׂ
ו ְּכבֵ ית ּ ַב ְע ׁ ָשא בֶ ן אֲ ִח ּיָה ֶאל הַ ּ ַכעַ ס אֲ ׁ ֶ
ֹאכל ּו הַ ְּכלָ ִבים וְ הַ ּ ֵמת
לֵ אמֹר הַ ְּכלָ ִבים יֹא ְכל ּו ֶאת ִאיזֶבֶ ל ְּבחֵ ל יִ ז ְְרעֶ אל) :כד( הַ ּ ֵמת לְ ַא ְח ָאב ּ ָב ִעיר י ְ
שר
שר ִה ְתמַ ּ ֵכר לַ עֲשׂ וֹ ת הָ ַרע ְּבעֵ ינֵי יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶ
ֹאכל ּו עוֹ ף הַ ּ ׁ ָשמָ יִ ם) :כה( ַרק לֹא הָ יָה ְכ ַא ְח ָאב אֲ ׁ ֶ
ּ ַב ּ ָשׂ ֶדה י ְ
שר
שר עָ שׂ ּו הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ׁ ֶ
הֵ סַ ּ ָתה אֹתוֹ ִאיזֶבֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ ) :כו( ַו ּי ְַתעֵ ב ְמאֹד לָ לֶ כֶ ת ַאח ֲֵרי הַ ִּגלּ ֻלִ ים ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
שק
ָשם ַׂ
ש ָר ֵאל) :כז( וַיְ ִהי ִכ ְׁשמֹעַ ַא ְח ָאב ֶאת הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ַו ִ ּי ְק ַרע ְּבג ָָדיו ַו ּי ֶׂ
יש יְ הֹוָ ה ִמ ּ ְפנֵי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
הוֹ ִר ׁ
ש ִּבי לֵ אמֹר) :כט(
שרוֹ ַו ּיָצוֹ ם וַ ִ ּי ְׁש ּ ַכב ּ ַב ּ ָשׂ ק וַ יְ הַ ּ ֵל ְך ַאט) :כח( וַיְ ִהי דְּ בַ ר יְ הֹוָ ה ֶאל ֵאלִ ּיָה ּו הַ ִּת ְׁ
עַ ל ְּב ָ ׂ
ה ֲָר ִא ָ
ית ִּכי נִ ְכנַע ַא ְח ָאב ִמ ְּלפָ נָי יַעַ ן ִּכי נִ ְכנַע ִמ ּ ָפנַי לֹא )אבי( ָא ִביא הָ ָרעָ ה ְּבי ָָמיו ִּבימֵ י ְבנוֹ ָא ִביא
הָ ָרעָ ה עַ ל ּ ֵביתוֹ :
מ .רד"ק .מצודת דוד .מלבי"ם .וכן שיהיה להם לב חדש לירא את ה' ולשמור מצוותיו )רד"ק(,
ח ָד ׁ ָשה ֶא ּ ֵתן ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם ַוה ֲִסר ִֹתי ֶאת לֵב
ככתוב )יחזקאל לו כו-ל() :כו( וְ נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם לֵ ב חָ ָד ׁש וְ רוּחַ ֲ
שר ְּבחֻ ַּקי ּ ֵתלֵ כ ּו
יתי ֵאת אֲ ׁ ֶ
ש ִ
שר) :כז( וְ ֶאת רו ִּחי ֶא ּ ֵתן ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם וְ עָ ִ ׂ
ש ְרכֶ ם וְ נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם לֵ ב ּ ָב ָ ׂ
הָ ֶאבֶ ן ִמ ְּב ַׂ
ֲש ֶ
ו ִּמ ְׁש ּ ָפטַ י ִּת ְׁש ְמר ּו ַוע ִ ׂ
יתם לִ י לְ עָ ם וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶה
שר נ ַָת ִּתי לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם וִ ְהיִ ֶ
יש ְב ּ ֶתם ּ ָב ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
יתם) :כח( וִ ׁ ַ
יתי אֹתוֹ וְ לֹא ֶא ּ ֵתן
אתי ֶאל הַ דָּ גָן וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
כל טֻ ְמאוֹ ֵתיכֶ ם וְ ָק ָר ִ
ש ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ּ ֹ
לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים) :כט( וְ הוֹ ׁ ַ
שר לֹא ִת ְקח ּו עוֹ ד חֶ ְר ּ ַפת ָרעָ ב
יתי ֶאת ּ ְפ ִרי הָ עֵ ץ ו ְּתנוּבַ ת הַ ּ ָשׂ ֶדה לְ מַ עַ ן אֲ ׁ ֶ
עֲלֵ יכֶ ם ָרעָ ב) :ל( וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
ּ ַבגּ וֹ יִ ם:
מא .רש"י.
ש ָר ֵאל ,חָ מָ ס וָ ׁשֹד
יאי יִ ְ ׂ
ש ֵ
דנָי יֱהֹוִ הַ ,רב לָ כֶ ם נְ ִ ׂ
מב .מצודת דוד .המשך הפסוקים) :ט( ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
הָ ִסירוּ ,ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ו ְּצ ָד ָקה עֲשׂ וּ ,הָ ִרימ ּו גְ ֻר ׁש ֵֹתיכֶ ם מֵ עַ ל עַ ִּמי ,נְ אֻ ם אֲ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה) :י( מֹא ְזנֵי צֶ ֶדק וְ ֵאיפַ ת
ֲש ִירת
שר הַ חֹמֶ ר הַ ּ ָבת ַוע ִ ׂ
שאת מַ ְע ַׂ
צֶ ֶדק וּבַ ת צֶ ֶדק יְ ִהי לָ כֶ ם) :יא( הָ ֵאיפָ ה וְ הַ ּ ַבת ּתֹכֶ ן ֶאחָ ד יִ ְהיֶה לָ ֵׂ
ש ִרים
ח ִמ ּ ׁ ָשה וְ עֶ ְ ׂ
ש ִרים ְׁש ָקלִ ים ֲ
ש ִרים ּג ֵָרה עֶ ְ ׂ
ש ֶקל עֶ ְ ׂ
הַ חֹמֶ ר הָ ֵאיפָ ה ֶאל הַ חֹמֶ ר יִ ְהיֶה מַ ְת ּ ֻכנְ ּתוֹ ) :יב( וְ הַ ּ ׁ ֶ
שר ּ ָת ִרימ ּו ִׁש ּ ִׁשית הָ ֵאיפָ ה מֵ חֹמֶ ר
ש ֶקל הַ ּ ָמנֶה יִ ְהיֶה לָ כֶ ם) :יג( זֹאת הַ ְּתרוּמָ ה אֲ ׁ ֶ
ח ִמ ּ ׁ ָשה ׁ ֶ
ֲש ָרה ַו ֲ
ְׁש ָקלִ ים ע ָ ׂ
ֲש ֶרת
שר הַ ּ ַבת ִמן הַ ּכֹר ע ֶׂ
שמֶ ן מַ ְע ַׂ
שמֶ ן הַ ּ ַבת הַ ּ ׁ ֶ
יתם הָ ֵאיפָ ה מֵ חֹמֶ ר הַ ּ ְשׂ ע ִֹרים) :יד( וְ חֹק הַ ּ ׁ ֶ
הַ ִח ִּטים וְ ִׁש ּ ִׁש ֶ
ש ָר ֵאל לְ ִמנְ חָ ה
אתיִ ם ִמ ּ ַמ ְׁש ֵקה יִ ְ ׂ
שה ַאחַ ת ִמן הַ ּצֹאן ִמן הַ ּ ָמ ַ
ֲש ֶרת הַ ּ ַב ִּתים חֹמֶ ר) :טו( וְ ֶׂ
הַ ּ ַב ִּתים חֹמֶ ר ִּכי ע ֶׂ
דנָי יֱהֹוִ ה) :טז( ּכֹל הָ עָ ם הָ ָא ֶרץ יִ ְהי ּו ֶאל הַ ְּתרוּמָ ה הַ זֹּאת
וּלְ עוֹ לָ ה וְ לִ ְׁשלָ ִמים לְ כַ ּ ֵפר עֲלֵ יהֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ָשיא ְּביִ ְ ׂ
לַ ּנ ִ ׂ
ש ּ ָבתוֹ ת ְּבכָ ל
ח ָד ִׁשים וּבַ ּ ׁ ַ
ָשיא יִ ְהיֶה הָ עוֹ לוֹ ת וְ הַ ִּמנְ חָ ה וְ הַ ּנֵסֶ ְך ּ ַבחַ ִּגים וּבֶ ֳ
ש ָר ֵאל) :יז( וְ עַ ל הַ ּנ ִ ׂ
ֲשה ֶאת הַ חַ ּ ָטאת וְ ֶאת הַ ִּמנְ חָ ה וְ ֶאת הָ עוֹ לָ ה וְ ֶאת הַ ּ ְׁשלָ ִמים לְ כַ ּ ֵפר ְּבעַ ד
ש ָר ֵאל הוּא ַיע ֶׂ
מוֹ ע ֲֵדי ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל:
ּ ֵבית יִ ְ ׂ
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קרבנות מיוחדים

חנוכת בית המקדש

חנוכת בית המקדש השלישי
קרבנות מיוחדים
כתב הרמב"םא :כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחזקאל,
ומנין אותן הקרבנות ,וסדרי העבודה הכתובים שם ,כולם
מלואים הן ,ואין נוהגין לדורות ,אלא הנביא צוה ופירש כיצד
יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך המשיח
כשיבנה בית שלישי.
וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין כמותן
לדורות ,והקריבו בשבת ,כך הנשיא מקריב חנוכתו בשבת
לעתיד כאשר מפורש שם .וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא
הבאים מהשבי ,מלואים היו ,ואינן נוהגין לדורות .אבל דברים
הנוהגים לדורות הם דברי תורה שפירשנו ,כמו שהעתיקום מפי
משה רבינו ,אין להוסיף עליהם ואין לגרוע .ע"כ.
הרי נתבאר שהקרבנות והנסכים וסדרי העבודה הכתובים
ביחזקאל ,הם קרבנות מיוחדים שיקריבו כאשר יבוא משיח
צדקנו ,בזמן חנוכת בית המקדש השלישי .כפי שהקריבו
קרבנות מיוחדים לחנוכת המשכן ולחנוכת בית המקדש השני.
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א .הלכות מעשה הקרבנות ב' י"ד-ט"ו .מקור דברי הרמב"ם בגמרא מנחות מ"ה.
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ומלבד הקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש ,עוד צריך
להקריב את כל הקרבנות הכתובים בתורה ,כל אחד בזמנו
וכסדר עבודתו.
את הקרבנות המיוחדים לחנוכת הבית ,יקריבו רק בימים של
חנוכת בית המקדש ,שזה יהיה במשך מאה ותשעים יוםב ,מניסן
עד תשרי.
ואת הקרבנות הכתובים בתורה ,צריך להקריב תמיד ,בסדריהם
בזמניהם ובשיעוריהם ,וימשיכו להקריבם לדורי דורותג.
W
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X

ב .מלבי"ם .והרי חלק מדברי המלבי"ם :קרבנות אלה שחשב פה יהיו קרבנות מלואים ,וקרבנות
מלואים יהיו משונים ,שכן היו משונים גם בימי עזרא ובימי משה ,והיו הוראות שעה .ולפ"ז
ימשכו ימי המלואים והחנוכה מן חג המצות עד חג הסוכות ,כי בחג המצות תהיה התחלת
הגאולה ובסוכות יהיה הסוף ,כי אז תהיה מלחמת גוג ומגוג ]ור"א ור"י שפליגי אם יגאלו בניסן או
בתשרי שניהם יש להם מקום[ ,ולנגד משך הימים האלה יהיה משך זמן החנוכה .ואחרי ההשקפה
הנכונה ראיתי ,כי הימים האלה נזכרים ונעשים בזמן ובקצב הראוי ,כי בימי משה היו המלואים
ז' ימים ,ובימי שלמה היו י"ד ימים ,שבעה ושבעה ,ובימי עזרא נמשכו כ"א יום כמו שנזכר
בעזרא ,הרי כל אחד הוסיף על מלואים הקודמים לו ז' ימים עם ימי הקודמים ,וממילא ראוי לפ"ז
שמלואים של לעתיד יהיו כ"ח יום ,אולם באשר המלואים הקודמים לא נתקיימו ראוי לעשות
שנית גם הימים הקודמים ,בענין שיעשה ז' ימים וי"ד ימים וכ"א ימים נגד הקודמים שנבטלו,
וכ"ח יום הראוים עתה ס"ה שבעים יום ,והנה בימי משה אחר גמר ז' ימי המלואים התחילו ימי
החנוכה של הנשיאים שנמשכו י"ב יום ,והיה ראוי שגם זה יעשה בימי שלמה שתי פעמים י"ב
ובימי עזרא ג"פ י"ב ,ולעתיד ד' פעמים י"ב יום ,והגם שלא נעשו בימי שלמה ועזרא מפני שלא
היה זמן הראוי ,בכ"ז יעשה לעתיד ג"כ כסדר הנ"ל ,י"ב יום נגד ימי משה ,וכ"ד יום נגד ימי
שלמה ,ול"ו יום נגד ימי עזרא ,ומ"ח יום של לעתיד ,ס"ה ק"ך יום ,ועם שבעים הנ"ל הם ק"צ,
וסימנך לק"ץ הימין ,ולכן יתחילו בערב פסח וימשיכו עד שמיני עצרת שהם ק"ץ יום בכיון .ע"כ.
ג .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :הכוונה הכוללת בנבואה זאת היא שאחרי שהראה השם
לנביא יחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ותבנית מזבח העולה והקרבנות אשר יעשו
לחנך את המזבח ,הראהו הקרבנות לא הקרבנות שיעשו תמידיות בבית כי זה כבר נזכרו
בתורת משה ועליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע אבל היה כוונת הנביא לזכור הקרבנות שיעשו
בימי המלואים לעתיד לבא ,כי כמו שמשה רבינו כשעשה המשכן במדבר עשה ימי המלואים
בקרבנות מיוחדים לימים ההם ככה בימי עזרא כשעלו מבבל עשו מלואים ,ולכן רב אשי באותו
פרק התכלת שזכרתי בהשיבו על הספקות האלה המתחייבות על דברי הנביא בקרבנות אמר
מלואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה ולא יעלה על דעתך שהיה דעת רב אשי
ושאר החכמים שהסכימו עמו שהנבואה זו של יחזקאל נתקיימה בבית שני כי הנה בספר עזרא
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ראש חודש ניסן

ראש חודש ניסן
)יח(

אש ֹון ְּב ֶאחָ ד ַלח ֶֹד ׁשִּ ,ת ַ ּקח ּ ַפר ּ ֶבן
ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוהָ ּ ,ב ִר ׁ
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)עזרא ג ב( כתוב ויקם ישוע בן יהוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו ויבנו את
מזבח אלקי ישראל להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלקים ,וזה ממה שיורה
שכפי תורת משה היו מעלין עולותיהם לא כפי תורת יחזקאל כי תורתו ונבואתו זאת כולם
מורים שלעתיד לבא נאמרה ,ועוד כי הנה כתוב בכאן שהקרבנות האלה יתחילו לעשותם
בראשון באחד לחדש והחודש הראשון הוא חדש ניסן כמו שאמרה תורה ראשון הוא לכם
לחדשי השנה )שמות יב ב( וכן מפרש בראשון בארבעה עשר יום יהיה לכם הפסח ,אמנם בספר
עזרא כתוב שמיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עולות להשם ושם כתוב שהיה בחג
הסוכות אם כן לא הקריבו המלואים בניסן ,ויצא מזה שלא נתקיימה נבואה זו בבית שני אבל
שהיא עתידה לימות המשיח ,האמנם היה דעת רב אשי ורבי יוסי שאמר גם הוא כן שבימי עזרא
עשו מלואים כדרך שעשה משה במדבר אבל לא במספר הימים ההם כי הנה משה עשה
למלואים שבעת ימים וביום השמיני התחילו הנשיאים להקריב קרבנם אמנם בימי עזרא התחילו
המלואים ביום אחד לחדש השביעי והתמידו בהם עד סוף ימי חג הסוכות שהם עשרים ואחד
יום ,ויסבור רב אשי שלעתיד לבוא יקריבו ג"כ מלואים ושעל ימי המלואים ההם ניבא יחזקאל
מהקרבנות שיקריבו בהם לא על הקרבנות המסודרים והתמידיים כפי התורה כי בהמה לא יהיה
שנוי חלילה וחס ,וגילה הנביא שבראשון באחד לחדש שהוא יום ראש חדש ניסן יתחילו לעתיד
לבוא ימי המלואים ויתמידו כל ימי חג הפסח עד סוף ימי חג הסוכות שבו נשלמו ימי המלואים
בבית שני כי הנה משה עשה מלואים שבעת ימים ושלמה שבנה הבית עשה כפל ממה שעשה
משה שנאמר שבעת ימים ושבעת ימים י"ד יום ,ובבית שני עשו המלואים כמספר ימי המלואים
של משה וכמספר ימי המלואים של שלמה שהם כ"א יום ,ומפני שהבית העתיד תגדל מעלתו
וקדושתו מהמשכן שעשה משה ומהבית שבנה שלמה ומבית שני הרבה מאד לכן הראה הש"י
לנביא יחזקאל שלעתיד לבא יהיו ימי המלואים מן הזמן אשר עשאם משה עד הזמן אשר עשאום
בבית שני שהוא מראש חדש ניסן עד כ"א בתשרי ,והיה זה לפי שבניסן נגאלו ובניסן עתידין
להגאל כדברי ר' יהושע )ר"ה יא (.ולכן יתחילו המלואים מר"ח ניסן ויתוספו בו הקרבנות ובחג
הסכות שהוא ג"כ בכלל המלואים יוסיפו גם כן הקרבנות מפני תשועת מלחמת גוג ומגוג שתהיה
בימים ההם ,אמנם בשאר מועדי ה' שלא נעשה בהם דבר מיוחד לא נתוספו בהם הקרבנות,
ומזה יתבאר שדעות שני השלמים רבי אליעזר ורבי יהושע אלו ואלו דברי אלקים חיים כי רבי
יהושע שיער בתחילת הגאולה שתהיה בניסן ורבי אליעזר שיער בתכליתה שתהיה בתשרי
בסוף מלחמת האומות וגוג ומגוג ,הנה אם כן זכר הנביא פה הקרבנות שיקריבו לעתיד לבוא
בימי המלואים ואיך יבאו הנשים והעם למקדש ויצאו ממנו ומהמתנות והנדבות שיעשה הנשיא
ומשלמות בית המקדש ולשכותיו ,ומפני שעניני המקדש היו רומזים לענינים גדולים זכר הנביא
שראה המים יוצאים מן המקדש וזה אפשר שיהיה כפשוטו שלעתיד לבוא מעין מבית ה' יצא ,או
שיהיה רמז לחכמה ולנבואה כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם ,ואחרי שראה הנביא עניני
המקדש ראה איך תתחלק הארץ לעתיד לבוא לי"ב שבטי ישראל בחלקים שוים וזכר
גבולותיהם ומי ומי יהיו הזוכים בירושה ובנחלה ושהגרים גם כן ינחלו בה.
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את ֶאת הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש:
ּ ָב ָקר ּ ָת ִמיםְ ,ו ִח ּ ֵט ָ
כאן אמר ה' יתברך ליחזקאל את סדר חנוכת בית המקדש
השלישי ,כאשר יבוא משיח .וכבר אמר לו איך יכפר על
המזבחד ,שזה יהיה מכ"ג אדר עד א' ניסן ,כמו שהיה במילואים
של משה .ועכשיו יודיע לו מה שיעשו מראש חודש ניסן ,שכבר
נרצה המזבח ,ויתחיל לכפר על הבית וזה ימשך עד י"ד ניסן.
ואז יתחילו ימי חנוכת בית המקדש השלישי ,וימשכו עד שמיני
עצרתה.
אשוֹ ןְּ ,ב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ,דהיינו ביום א'
כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ הָּ :בחודש ה ִר ׁ
את ֶאת ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,ובזה תטהר
ניסןִּ ,ת ַּקח עוד ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר ָּת ִמים ,וְ ִח ּ ֵט ָ
את בית המקדשו.

)יט( ְו ָל ַקח הַ ּכֹהֵ ן ִמ ַ ּדם הַ חַ ּ ָטאת ְונָ ַתן ֶאל ְמז ּוזַת הַ ּ ַביִ תְ ,ו ֶאל
ש ַער הֶ חָ צֵ ר
ַא ְר ּ ַבע ּ ִפנּ ֹות הָ ֲעז ָָרה ל ִַּמזְ ּ ֵבחַ ְ ,ו ַעל ְמז ּוזַת ׁ ַ
ימית:
הַ ּ ְפנִ ִ
וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמדַּ ם ַה ַח ּ ָטאת ,והכהן יקח מדם הפר שהוא חטאת,
ויתן ממנו על שלש מקומות:
וְ נָ ַתן ֶאל ְמז ּוזַת ַה ַּביִ ת ,הכהן יתן מהדם על מזוזת ההיכל והאולםז.
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ד .לעיל פרק מ"ג פסוקים י"ח-כ"ז.
ה .מלבי"ם.
ו .מלבי"ם.
ז .מלבי"ם .יתכן שיתן על מזוזות ההיכל וגם על מזוזות האולם.
כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית המדוברת ,ששיבשו את המילה 'משקוף'
וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 'משקוף' ,בעוד שבאמת רק העץ העליון שמעל
הפתח נקרא משקוף ,ושני העצים שבשני צידי הפתח ,הם נקראים שני המזוזות .כמו שכתוב
ֹאכל ּו אֹתוֹ ּ ָבהֶ ם
שר י ְ
בתורה :וְ לָ ְקח ּו ִמן הַ דָּ ם וְ נ ְָתנ ּו עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וְ עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף עַ ל הַ ּ ָב ִּתים אֲ ׁ ֶ
שר ּ ַב ּ ַסף וְ ִה ּג ְַע ּ ֶתם ֶאל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ֶאל ְׁש ּ ֵתי
)שמות יב ז( .וּלְ ַק ְח ּ ֶתם אֲ גֻדַּ ת ֵאזוֹ ב ו ְּטבַ לְ ּ ֶתם ּ ַבדָּ ם אֲ ׁ ֶ
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ראש חודש ניסן

וְ ֶאל ַא ְר ַּבע ּ ִפנּוֹ ת ָה ֲע ָזָרה לַ ִּמז ְֵּב ַח,

וכן יתן מהדם על ה'סובב' של

המזבחח.
הסובב של המזבח נקרא בשם 'עזרה' ]לעיל פרק מ"ג פסוק י"ד[ט.
ימית ,וכן יתן מהדם על מזוזות שערי
וְ ַעל ְמז ּוזַת ׁ ַש ַער ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִ
החצר הפנימית שזה עזרת ישראל .ויתן על כל שלשת השערים
שלוי.
וכל ענין זה הם קרבנות וסדרים מיוחדים ,שיהיה רק בחנוכת
בית המקדש השלישי.
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יש ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ֵביתוֹ עַ ד ּב ֶֹקר .וְ עָ בַ ר ה' לִ נְ ּגֹף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
שר ּ ַב ּ ָסף וְ ַא ּ ֶתם לֹא ֵת ְצא ּו ִא ׁ
הַ ְּמז ּוזֹת ִמן הַ דָּ ם אֲ ׁ ֶ
וְ ָר ָאה ֶאת הַ דָּ ם עַ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ עַ ל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּמז ּוזֹת וּפָ סַ ח ה' עַ ל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא יִ ּ ֵתן הַ ּ ַמ ְׁש ִחית לָ בֹא ֶאל
ּ ָב ּ ֵתיכֶ ם לִ נְ ּגֹף )שם כב-כג(.
ברש"י )שמות יב ז( :המזוזות .הם הזקופות ,אחת מכאן לפתח ואחת מכאן .המשקוף .הוא העליון,
שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו ,לינט"ל בלע"ז .ולשון שקיפה ,חבטה ,כמו )ויקרא כו לו( 'קול
עלה נדף'' ,טרפא דשקיף' ]התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף'[ .חבורה ,משקופי.
ח .מלבי"ם.
ט .העזרה למזבח ,כי 'עזרה' שם משותף על עזרת ישראל ,ועל חלקי המזבח )כנ"ל מ"ג י"ד( לכן
אמר שרצה לומר העזרה של המזבח )מלבי"ם(.
י .מלבי"ם.
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 Qגובה המזבח R

עלה ארבע

עלה שתים
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ז' ניסן

ז' ניסן
יש ׁשֹגֶ ה ּו ִמ ּ ֶפ ִתיְ ,ו ִכ ּ ַפ ְר ּ ֶתם
שה ְּב ִׁש ְב ָעה בַ ח ֶֹד ׁש ,מֵ ִא ׁ
)כ( ְוכֵ ן ּ ַת ֲע ׂ ֶ
ֶאת הַ ּ ָביִ ת:
וְ כֵ ן ַּת ֲעשֶׂ ה ְּב ׁ ִשבְ ָעה בַ ח ֶֹד ׁש ,וביום ז' ניסן ,גם כן יקריב פר חטאת,
ויתן מדמו כמו שנתן את דם הפר הראשוןיא.
ֵמ ִא ׁיש ׁשֹגֶ ה ּו ִמ ּ ֶפ ִתי ,הקרבנות האלו יבואו כדי לכפר על העוון של
איש שוגה ופתייב .היינו מה שחטא איש על ידי שגיאת העיון
כגון שטעה בהוראה ,או שחטא על ידי פתיותיג.
וְ כִ ּ ַפ ְר ֶּתם ֶאת ַה ָּביִ ת ,על ידי שני פרים אלו תכפרו את הבית .כי
הקרבנות שהקריבו מכ"ג אדר עד א' ניסן היו כדי לכפר על
המזבחיד.

ערב פסח וחג המצות
שר ֹיום ַלח ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה לָכֶ ם הַ ּ ָפסַ ח ,חָ ג
אש ֹון ְּב ַא ְר ּ ָב ָעה ָע ָׂ
)כא( ּ ָב ִר ׁ
עות יָ ִמים ַמצ ֹּות ֵי ָאכֵ ל:
ְׁשבֻ ֹ

ניסן ,יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ַה ּ ָפ ַסח,

אשוֹ ן ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָעשָׂ ר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ,ביום י"ד
ָּב ִר ׁ
יקריבו את קרבן הפסח כמו שכתוב בתורה .וכן יהיה אחר כך
W
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יא .מלבי"ם.
יב .מצודת דוד .ברש"י :הרי זה מקרא מסורס ,וכפרתם את הבית מאיש שוגה ומפתי .ועי"ש.
באברבנאל וז"ל :שכן יעשו בשבעה לחדש שיקריבו פר שני לחטאת לכפר על איש שוגג ופתי,
אם מתוך השמחה נכנס במקום שלא היה לו רשות ליכנס שם .ויהיה המקרא מסורס ,וכפרתם
את הבית מאיש שוגה ומפתי .והנה צוה שיעשו זה בשבעה לחדש ,אם לזכרון נס ודבר רשום
בגאולה שיעשה אז ,או להגיד שמשבעה לשבעה ימים יחדשו בקרבנות המלואים ,כי הנה זכר
שביום הראשון יעשו פר חטאת וכן ביום השביעי.
יג .מלבי"ם ועי"ש.
יד .מלבי"ם.
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ָחג ׁ ְשבֻ עוֹ ת יָ ִמיםטו ,חג הפסח יהיה שבעת ימים ,ויקריבו את כל
הקרבנות שצריך להקריב בכל יום ויום ככתוב בתורהַ ,מ ּצוֹ ת
יֵ ָאכֵ ל ,ויאכלו מצות.
בזה בא ללמד שלא יחשבו שהקרבנות שיאמר כאן הם במקום
קרבן פסח ושאר הקרבנות של ימי חג הפסח ,אין זה כך ,כי
בכל זאת יהיה חג הפסח ,ויקריבו את קרבן הפסח בכל הלכותיו
ביום י"ד ניסן ככתוב בתורה ,ואחר כך יהיה שבעת ימי חג
הפסח ויקריבו את כל הקרבנות שצריכים להקריב בו ככתוב
בתורה ,ויאכלו מצות שבעת ימים ,ולא ישתנה שום דבר
ממצוות היום .ומלבד כל זאת יהיו עוד קרבנות נוספים מיוחדים
לחנוכת בית המקדש ,כמו שכתוב בפסוקים הבאיםטז.

דו ּו ְב ַעד ּ ָכל ַעם הָ ָא ֶרץַ ּ ,פר
שה הַ ָּנ ִ ׂשיא ּ ַבי ֹּום הַ ה ּואַ ּ ,ב ֲע ֹ
)כב( ְו ָע ָׂ
חַ ּ ָטאת:
חוץ מקרבנות התמידים והמוספים שיקריבו הכל ככתוב בתורה,
עוד יקריבו קרבנות מיוחדים שיהיו הוראת שעה עבור חנוכת
בית המקדש ,והם :וְ ָעשָׂ ה ַה ָּנשִׂ יא ַּביּוֹ ם ַהה ּואַּ ,ב ֲעדוֹ ּובְ ַעד ָּכל ַעם
ָה ָא ֶרץַ ּ ,פר ַח ּ ָטאת ,ביום ערב פסח ,יביא הנשיא פר לקרבן
חטאת ,כדי לכפר בעדו ובעד כל העםיז.
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טו .ברש"י וז"ל :שבועות ימים .על שם שמתחילין ממנו לספור שבעה שבועות .ע"כ.
אמנם במצודת ציון וז"ל :שבעות .כמו שבעת בלא וי"ו ,וכן למעלה לעמות אחד החלקים והוא
כמו לעמת בלא וי"ו.
טז .מלבי"ם.
יז .מלבי"ם.
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ַה ָּנשִׂ יא :הנשיא הוא הכהן גדוליח .ויש אומרים שהוא מלך
המשיחיט.

עולָה לַיהֹוָ ה ִׁש ְב ַעת ּ ָפ ִרים
שה ֹ
)כג( ְו ִׁש ְב ַעת יְ מֵ י הֶ חָ ג יַ ֲע ׂ ֶ
ימם ַלי ֹּום ִׁש ְב ַעת הַ ָ ּי ִמיםְ ,וחַ ּ ָטאת ְ ׂש ִעיר
ְו ִׁש ְב ַעת ֵאילִ ים ְּת ִמ ִ
ִע ִּזים ַלי ֹּום:
וְ ׁ ִשבְ ַעת יְ ֵמי ֶה ָחג ,בשבעת ימי חג הפסח ,מלבד קרבנות החג
הכתובים בתורה ,גם יַ ֲעשֶׂ ה יביא הנשיא משלוכ ,קרבנות עוֹ לָ ה
לַ יהֹוָ ה ,עבור חנוכת בית המקדשִ ׁ ,שבְ ַעת ּ ָפ ִרים ,וְ ׁ ִשבְ ַעת ֵאילִ ים,
ימם לַ יּוֹ ם ,שבע פרים ושבע אילים ,שאין בהם מום ,כל יום,
ְּת ִמ ִ
בכל ׁ ִשבְ ַעת ַה ָ ּי ִמיםכא.
דהיינו שבכל יום ויום משבעת ימי החג ,יביא שבע פרים ושבע
אילים לעולהכב.

וְ ַח ּ ָטאת שְׂ ִעיר ִע ּזִים לַ יּוֹ ם,
)כד(

וכן יביא בכל יום שעיר עיזים לחטאתכג.

שמֶ ן ִהין ָל ֵאיפָ ה:
שהְ ,ו ׁ ֶ
ּו ִמנְ חָ ה ֵאיפָ ה ל ּ ַָפר ְו ֵאיפָ ה ָל ַאיִ ל יַ ֲע ׂ ֶ

ּו ִמנְ ָחה ,מנחת הנסכים שיביא לחנוכת בית המקדש ,יהיה במידה
יפה לָ ַאיִ ל יַ ֲעשֶׂ ה ,שיהיה הסולת במידת
מיוחדתֵ ,א ָיפה לַ ּ ָפר ,וְ כן ֵא ָ
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יח .רש"י.
יט .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
כ .מצודת דוד.
כא .מלבי"ם.
כב .מלבי"ם.
כג .מלבי"ם .סך הכל ארבעים ותשע פרים ,וארבעים ותשע אילים ,ושבע עיזים .ועוד פר שהוקרב
בערב פסח .הרי מאה ושש קרבנות.
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ִהין לָ ֵא ָיפהכד.

'איפה' בין לפר בין לאיל .וְ ה ׁ ֶש ֶמן יהיה במידת
ומידות אלו הם רק לקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש.
אבל את נסכי קרבנות היום יעשו כמצוותם במידותיהם ככתוב
בתורהכה.

חג הסוכות
שה כָ ֵא ּלֶה
שר ֹיום ַלח ֶֹד ׁש ּ ֶבחָ ג ,יַ ֲע ׂ ֶ
שה ָע ָׂ
יעי ּ ַבח ֲִמ ּ ׁ ָ
)כה( ּ ַב ּ ְׁש ִב ִ
שמֶ ן:
ִׁש ְב ַעת הַ ָ ּי ִמיםַ ּ ,כחַ ּ ָטאת ּ ָכעֹלָה ְוכַ ִּמנְ חָ ה ְוכַ ּ ׁ ָ

ה ׁ ּ ְשבִ ִיעי

חנוכת בית המקדש ימשך עד חג הסוכות .ו ַּבחודש
שהוא חודש תשריַּ ,ב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ,ביום ט"ו תשרי,
ֶּב ָחג ,בסוכות ,יַ ֲעשֶׂ ה כָ ֵא ֶּלה ׁ ִשבְ ַעת ַה ָ ּי ִמים ,במשך שבעת ימי חג
הסוכות יקריב את הקרבנות לחנוכת בית המקדש ,כמו
שהקריב בחג הפסחַּ ,כ ַח ּ ָטאתָּ ,כעֹלָ ה ,יקריב את קרבנות החטאת
והעולה בסוכות כמו שעשו בחג הפסח ,וְ כַ ּ ִמנְ ָחה ,וְ כַ ׁ ּ ָש ֶמן ,וכן
המנחה והשמן יהיה בסוכות הכל כמו בפסח .אלו הם הקרבנות
לחנוכת בית המקדש .אבל את קרבנות היום של חג הסוכות
ונסכיהם ,יעשו הכל כמצוותם במידותיהם ובמניינם ככתוב
בתורהכו.

W
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X

כד .מלבי"ם .נמצא שבכל יום מימי חג הפסח ,יביא ארבע עשר 'איפה' של סולת ,וארבע עשר
'הין' של שמן.
כה .מלבי"ם.
כו .מלבי"ם.

תרלח

הבאר
חנוכת

החייםהמקדש
בית

שער העזרה המזרחי

יחזקאל פרק מו
המשך חנוכת בית המקדש השלישי
שער העזרה המזרחי
פנֶה ָק ִדים
ימית הַ ּ ֹ
ש ַער הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
)א( ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוהַ ׁ ,
ש ּ ָבת יִ ּ ָפ ֵתחַ ּו ְב ֹיום
שהּ ,ו ְב ֹיום הַ ּ ׁ ַ
שת יְ מֵ י הַ ּ ַמ ֲע ׂ ֶ
ש ֶׁ
יִ ְהיֶה סָ ג ּור ׁ ֵ
הַ ח ֶֹד ׁש יִ ּ ָפ ֵתחַ :
בפסוקים הבאים יתחיל ביאור הקרבנות שיקריב במאה ותשעים
ימי חנוכת בית המקדש ,ובתחילה יבואר באיזה אופן יבוא
הנשיא לבית המקדש להקרבת הקרבנותא.

ַה ּפֹנֶ ה

כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ הַ ׁ :ש ַער ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימית,
ָק ִדים ,שבצד מזרח ,יִ ְהיֶ ה ָסג ּור ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי
במשך ששת ימות החולּ ,ובְ יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָּבת יִ ּ ָפ ֵת ַחּ ,ובְ יוֹ ם ַהח ֶֹד ׁש יִ ּ ָפ ֵת ַח.

שער העזרה,
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ,יהיה סגור

ורק בשבת קודש ובראש חודש יהיה שער העזרה המזרחי
פתוחב.
W
א .מלבי"ם.
ב .מצודת דוד .מלבי"ם.
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החיים
היכל

תרלט

כי בשבת ובראש חודש יבואו קהל גדול ועצום לבית המקדש,
כמו שכתובג 'וְ הָ יָה ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש ְ ּבחָ ְד ׁשוֹ ו ִּמדֵּ י ַׁש ָּבת ְ ּב ַׁש ַּב ּתוֹ יָבוֹ א כָ ל
שר לְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲוֹ ת לְ פָ נַ י אָ ַמר יְ הֹוָ ה' .לכן יהיה פתוח גם השער
ָּב ָ ׂ
המזרחיד.

W
ג .ישעיה ס"ו כ"ג.
ד .מלבי"ם להלן פסוק ג'.
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תרמ

הבאר
חנוכת

שער העזרה המזרחי

החייםהמקדש
בית

 Qשער העזרה שבצד מזרח R
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ה
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יחזקאל פרק מו פסוק ב

תרמא

ש ַער ִמח ּוץְ ,ו ָע ַמד ַעל ְמז ּוזַת
)ב( ּובָ א הַ ָּנ ִ ׂשיא ֶ ּד ֶר ְך א ּולָם הַ ּ ׁ ַ
ָמיוְ ,ו ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ ה ַעל
תו ְו ֶאת ְׁשל ָ
עו ָל ֹ
כהֲנִ ים ֶאת ֹ
ש ַערְ ,ו ָע ׂש ּו הַ ּ ֹ
הַ ּ ׁ ַ
ש ַער לֹא יִ ּ ָסגֵ ר ַעד הָ ָע ֶרב:
ש ַער ְויָ ָצאְ ,והַ ּ ׁ ַ
ִמ ְפ ּ ַתן הַ ּ ׁ ַ
ּובָ א ַה ָּנשִׂ יא ,בשבת קודש ובראש חודש כאשר השער המזרחי
פתוח ,יבוא הנשיא לעזרה ,דֶּ ֶר ְך א ּולָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער ִמח ּוץ ,דרך אולם
השער מהצד החיצוני.
כי לשערים יש אולם ,ובשערי העזרה האולם בולט לחוץ .לכן
נאמר שיכנס דרך האולם שבצד החיצוני.

המזרחי .וְ ָע ַמד ַעל ְמז ּוזַ ת

לאחר שהנשיא נכנס דרך שער העזרה
ַה ׁ ּ ַש ַער ,הנשיא בא ועומד ליד מזוזת השער ,שהוא הפשפש
הדרומי של ההיכל שסגור תמיד ,כמו שכתוב לעיל )מ"ד ב'(ה.
וצריך לעמוד שם בשעה שמקריבים את קרבנותיו ,כי אי אפשר
שיהיה קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביוו.

וְ ָעשׂ ּו ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת עוֹ לָ תוֹ וְ ֶאת ׁ ְשלָ ָמיו,

והכהנים יקריבו את

הקרבנות בעבור הנשיא.
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ַעל ִמ ְפ ַּתן ַה ׁ ּ ַש ַער ,לאחר שיקריבו את קרבנותיו,
ישתחווה הנשיא על איסקופתז השער ,וְ יָ צָ א.
וְ ַה ׁ ּ ַש ַער לֹא יִ ָּסגֵ ר ַעד ָה ָע ֶרב ,ושער העזרה המזרחי ישאר פתוח כל
אותו היום ,ולא יסגר עד הערב .ובערב יסגרח.
W
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ה .רש"י .אברבנאל פירוש שני.
ו .תענית כ"ו .רש"י .רמב"ם הלכות כלי המקדש ו' א'.
ז .מצודת ציון.
ח .רש"י.

X

תרמב

הבאר
חנוכת

החייםהמקדש
בית

שבת קודש

תות
ש ּ ָב ֹ
ש ַער הַ ה ּואַ ּ ,ב ּ ׁ ַ
)ג( ְו ִה ְׁש ּ ַת ֲחו ּו ַעם הָ ָא ֶרץ ּ ֶפ ַתח הַ ּ ׁ ַ
ּובֶ ח ֳָד ִׁשים ,לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו

שער העזרה המזרחי נשאר פתוח כל אותו היום ,כדי:
ַעם ָה ָא ֶרץ ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ַש ַער ַהה ּוא ,העם ישתחוו מול ההיכל דרך פתח
השער הזהטַּ ,ב ׁ ּ ַש ָּבתוֹ ת ּובֶ ֳח ָד ׁ ִשים לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה .כי בשבת ובראש
חודש יבואו ליראות לפני ה' .כמו שכתובי 'וְ הָ יָה ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש
שר לְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲוֹ ת לְ פָ נַ י אָ מַ ר
ְ ּבחָ ְד ׁשוֹ ו ִּמדֵּ י ַׁש ָּבת ְ ּב ַׁש ַּב ּתוֹ יָבוֹ א כָ ל ָּב ָ ׂ
יא
יְ הֹוָ ה' .לכן יהיה פתוח גם השער המזרחי .

שבת קודש
שה
ש ּ ָבת ִׁש ּ ׁ ָ
שר יַ ְק ִרב הַ ָּנ ִ ׂשיא לַיהֹוָ הְּ ,ב ֹיום הַ ּ ׁ ַ
)ד( ְוהָ עֹלָה אֲ ׁ ֶ
ימם ְו ַאיִ ל ּ ָת ִמים:
ְכבָ ִ ׂשים ְּת ִמ ִ
כעת חזר לבאר את הקרבנות שיקריבו לחנוכת בית המקדש:
וְ ָהעֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִרב ַה ָּנשִׂ יא לַ יהֹוָ ה ְּביוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָּבת ,בשבתות של מאה
ותשעים ימי חנוכת בית המקדש ,יקריב הנשיא קרבן עולה לה'
ימם וְ ַאיִ ל ָּת ִמים ,שש כבשים ואיל אחד ,שאין
ׁ ִש ׁ ּ ָשה כְ בָ שִׂ ים ְּת ִמ ִ
בהם מום .והם קרבנות מיוחדים לחנוכת בית המקדש .חוץ
מהם יקריבו את קרבנות התמידין והמוספין של שבת קודש
ככתוב בתורהיב.

W
ט .אברבנאל .מצודת דוד.
י .ישעיה ס"ו כ"ג.
יא .מלבי"ם.
יב .מלבי"ם.
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תרמג

שמֶ ן ִהין
דוְ ,ו ׁ ֶ
)ה( ּו ִמנְ חָ ה ֵאיפָ ה ָל ַאיִ לְ ,ול ְַּכבָ ִ ׂשים ִמנְ חָ ה ַמ ּ ַתת יָ ֹ
ָל ֵאיפָ ה:
יפה לָ ַאיִ ל ,לאיל יביא מנחה איפה .כי כך הוא שיעור
ּו ִמנְ ָחה ֵא ָ
המנחה לאיל בימי החינוךיג.
וְ לַ ְּכבָ שִׂ ים ִמנְ ָחה ַמ ַּתת יָ דוֹ  ,לכבשים יביא מנחה שישית האיפה .כי
זהו שיעור התרומה שנותנים לנשיא מן החומריד ,וכן כתוב
להלןטו שהמנחה לכבש זה שישית האיפהטז.

וְ ׁ ֶש ֶמן ִהין ,ויביא שמן בשיעור הין לָ ֵא ָיפה.
ומידות אלו הם רק לקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש.
אבל את נסכי שאר הקרבנות יעשו כמצוותם במידותיהם
ככתוב בתורהיז.

ראש חודש
שת ְּכבָ ִ ׂשם וָ ַאיִ ל
ש ֶׁ
ימםְ ,ו ׁ ֵ
)ו( ּו ְב ֹיום הַ ח ֶֹד ׁשַ ּ ,פר ּ ֶבן ּ ָב ָקר ְּת ִמ ִ
ימם יִ ְהי ּו:
ְּת ִמ ִ
ימם ,פר
ּובְ יוֹ ם ַהח ֶֹד ׁש ,בראש חודש יביא הנשיאַ ּ :פר ֶּבן ָּב ָקר ְּת ִמ ִ
ימם יִ ְהי ּו ,ושש כבשים ,ואיל ,בלי
בלי מוםיח ,וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת ְּכבָ שִׂ ם וָ ַאיִ ל ְּת ִמ ִ
מום.
W
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יג .מלבי"ם .ככתוב לעיל מ"ה כ"ד.
יד .לעיל מ"ה י"ג.
טו .להלן פסוק י"ד.
טז .מלבי"ם.
יז .מלבי"ם.
יח .במצודת ציון וז"ל :תמימים .כמו תמים ,או אמר לשון רבים על כל הפרים של כל ראשי
החדשים .ע"כ .במלבי"ם וז"ל :תמימים .כמו תמים ,ויש בזה דרוש לחז"ל .ע"כ.

תרמד

הבאר
חנוכת

כניסת הנשיא לעזרה

החייםהמקדש
בית

קרבנות אלו הם מיוחדים לראשי החדשים שבימי חנוכת בית
המקדש .חוץ מהם יקריבו את קרבנות היום של ראש חודש
ככתוב בתורהיט.

שר
שה ִמנְ חָ הְ ,ול ְַּכבָ ִ ׂשים ּ ַכאֲ ׁ ֶ
)ז( ְו ֵאיפָ ה ל ּ ַָפר ְו ֵאיפָ ה ָל ַאיִ ל יַ ֲע ׂ ֶ
שמֶ ן ִהין ָל ֵאיפָ ה:
דוְ ,ו ׁ ֶ
ּ ַת ּ ִ ׂשיג יָ ֹ
יפה לָ ַאיִ ל ,יַ ֲעשֶׂ ה ִמנְ ָחה ,מנחת הנסכים שיביא
וְ ֵא ָיפה לַ ּ ָפר ,וְ ֵא ָ
לחנוכת בית המקדש ,יהיה במידת 'איפה' בין לפר בין לאיל.
וְ לַ ְּכבָ שִׂ ים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִשׂ יג יָ דוֹ  ,לכבשים יביא מנחה שישית האיפהכ.
יפה ,והשמן יהיה במידת הין על כל איפהכא.
וְ ׁ ֶש ֶמן ִהין לָ ֵא ָ
ומידות אלו הם רק לקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש.
אבל את שאר הנסכים יעשו כמצוותם במידותיהם ככתוב
בתורה.

כניסת הנשיא לעזרה
)ח(

בואּ ,ו ְב ַד ְר ּכ ֹו ֵיצֵ א:
ש ַער יָ ֹ
בוא הַ ָּנ ִ ׂשיאּ ֶ ,ד ֶר ְך א ּולָם הַ ּ ׁ ַ
ּו ְב ֹ

מכיוון שדיבר בענין הקרבנות בשבת קודש ובראש חודש,
יאמר כעת את אופן כניסת הנשיא לבית המקדש בימים
קדושים אלוכב:
W
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יט .אברבנאל .מלבי"ם.
כ .כמו שכתב המלבי"ם בפסוק ה'.
כא .עבור כל פר ועבור כל איל צריך להביא איפה מנחה ,וצריך להביא כנגדם הין עבור כל
איפה .אמנם ,הנה לשש כבשים ,מביא ששית האיפה לכל אחד ,נמצא איפה אחת לכל שש
הכבשים יחד .לא גילה לנו המלבי"ם האם צריך להביא הין שמן גם עבור איפה זו שנעשית
בצירוף ששת הכבשים.
כב .אברבנאל.
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תרמה

ּובְ בוֹ א ַה ָּנשִׂ יא ,בשבת קודש ובראש חודש ,כאשר יבוא הנשיא
לבית המקדש ,דֶּ ֶר ְך א ּולָ ם ַה ׁ ּ ַש ַער יָ בוֹ א ,יכנס דרך שער העזרה
המזרחיּ ,ובְ ַד ְרכּ וֹ יֵ צֵ א ,וכן יצא דרך אותו השער שנכנס בו.

כניסת העם לעזרה
בוא ַעם הָ ָא ֶרץ לִ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ַב ּמ ֹו ֲע ִדים הַ ּ ָבא
)ט( ּו ְב ֹ
ש ַער נֶגֶ ב ְוהַ ּ ָבא ֶ ּד ֶר ְך
פון לְ ִה ְׁש ּ ַתח ֲֹות ֵיצֵ א ֶ ּד ֶר ְך ׁ ַ
ָצ ֹ
שר
ש ַער אֲ ׁ ֶ
פונָ ה לֹא יָ ׁש ּוב ֶ ּד ֶר ְך הַ ּ ׁ ַ
ש ַער ָצ ֹ
ֵיצֵ א ֶ ּד ֶר ְך ׁ ַ
חו )יצאו כתיב( ֵיצֵ א:
נִ ְכ ֹ

ש ַער
ֶ ּד ֶר ְך ׁ ַ
ש ַער נֶגֶ ב
ַׁ
בו ִּכי
ּ ָבא ֹ

אבל ּובְ בוֹ א ַעם ָה ָא ֶרץ לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ,כאשר יבואו העם לבית המקדש
ליראות לפני ה' ַּב ּמוֹ ֲע ִדים ,שאז החובה על כל ישראל ליראות
בעזרה ,כמו שכתוב בתורהכגָׁ ' :שלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ָׁשנָ ה י ֵָראֶ ה כָ ל
אלֹהֶ ָ
ֲשר יִ ְבחָ רּ ְ ,בחַ ג הַ ּ ַמ ּצוֹ ת
יך ַּב ָּמקוֹ ם א ׁ ֶ
זְ כו ְּר ָך אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱ
ו ְּבחַ ג הַ ּ ָׁשבֻ עוֹ ת ו ְּבחַ ג הַ ּ ֻסכּ וֹ ת'כד.
ַה ָּבא דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער צָ פוֹ ן לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹ ת ,מי שיכנס דרך שער העזרה
הצפוני כדי להשתחוות ,יֵ צֵ א דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער נֶ גֶ ב ,יצא דרך השער
הדרומי.
וְ ַה ָּבא דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער נֶ גֶ ב ,ומי שיכנס דרך שער העזרה
דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער צָ פוֹ נָ ה ,יצא דרך השער הצפוני.

הדרומי ,יֵ צֵ א

לֹא יָ ׁש ּוב דֶּ ֶר ְך ַה ׁ ּ ַש ַער ֲא ׁ ֶשר ָּבא בוֹ  ,לא יצא באותו השער שנכנס
בוִּ ,כי נִ כְ חוֹ יֵ צֵ א ,אלא יצא מהשער שכנגדו.
W
כג .דברים ט"ז ט"ז.
כד .מצודת דוד.
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תרמו

הבאר
החייםהמקדש
חנוכת כניסת הנשיא לעזרה במועדים בית

וזה מפני שצריך להיראות יפה יפה בעזרהכה.
כאשר באים כולם לעלות לרגל ,שלש פעמים בשנה ,צריך
להיראות יפה יפה בעזרהכו ,על כן צריך להיכנס משער אחד
ולצאת משער אחר שכנגדו ,ולא להיכנס ולצאת מאותו שער.

כניסת הנשיא לעזרה במועדים
)י(

אתם ֵיצֵ א ּו:
בוא ּו ְבצֵ ָ
בו ָאם יָ ֹ
תוכָ ם ְּב ֹ
ְוהַ ָּנ ִ ׂשיא ְּב ֹ

אמנם בשבת ובראש חודש הנשיא נכנס ויוצא דרך השער
המזרחי ,אבל במועדים הנשיא נכנס ויוצא יחד עם כל העם.
במועדים :וְ ַה ָּנשִׂ יא ְּבתוֹ כָ ם ,הנשיא נכנס ויוצא יחד עם העם,
אתם יֵ צֵ א ּו ,ויוצא יחד עם
ְּבבוֹ ָאם יָ בוֹ א ,נכנס יחד עם העםּ ,ובְ צֵ ָ
העם .נכנס דרך השער הצפוני ויוצא דרך השער הדרומי
שכנגדו ,או שיכנס בדרום ויצא בצפון .אבל לא יכנס ויצא
במזרח ,שהרי אין שער במערב כנגדוכז .וזה מפני שברוב עם
הדרת מלךכח.

W
כה .רש"י.
כו .רש"י.
כז .רש"י.
כח .אברבנאל.
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החייםהמקדש
חנוכת כניסת הנשיא לעזרה במועדים בית
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תרמט

שבועות ראש השנה יום כיפור
)יא( ּובַ חַ ִ ּגים ּובַ ּמ ֹו ֲע ִדים ִּת ְהיֶה הַ ִּמנְ חָ ה ֵאיפָ ה ל ּ ַָפר ְו ֵאיפָ ה ָל ַאיִ ל
שמֶ ן ִהין ָל ֵאיפָ ה:
דו ְו ׁ ֶ
ְול ְַּכבָ ִ ׂשים ַמ ּ ַתת יָ ֹ
כעת ממשיך לבאר את הקרבנות שיקריבו בימי חנוכת בית
המקדש השלישי:
בפסוק זה יתבארו הקרבנות שיקריבו בחג השבועות ובראש
השנה וביום הכיפורים שיהיו בתוך מאה ותשעים ימי חנוכת בי
המקדש השלישי.
ּובַ ַח ִ ּגים ,זה חג השבועות שנקרא 'חג' מפני שמביאין בו שלמי
חגיגהּ ,ובַ ּמוֹ ֲע ִדים ,זה ראש השנה ויום הכיפוריםִּ .ת ְהיֶ ה ַה ִּמנְ ָחה
יפה לָ ַאיִ ל ,וכן
ֵא ָיפה לַ ּ ָפר ,יביא פר אחד ,ויביא מנחה איפה ,וְ ֵא ָ
יביא איל אחד ,ויביא מנחה איפה ,וְ לַ ְּכבָ שִׂ ים ַמ ַּתת יָ דוֹ  ,וכן יביא
שש כבשים ,ויביא שישית האיפה מנחה עבור כל כבש ]כדלעיל
יפה ,ויביא שמן במידת הין על כל איפהל.
פסוק ה'[כט .וְ ׁ ֶש ֶמן ִהין לָ ֵא ָ
מספר הקרבנות כתוב באופן סתום ,מכיוון שראש השנה הוא
גם כן ראש חודש ,ולא יגרע מראש חודשלא.

W
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X

כט .מלבי"ם.
ל .עבור כל פר ועבור כל איל צריך להביא איפה מנחה ,וצריך להביא כנגדם הין עבור כל איפה.
אמנם ,הנה לשש כבשים ,מביא ששית האיפה לכל אחד ,נמצא איפה אחת לכל שש הכבשים
יחד .לא גילה לנו המלבי"ם האם צריך להביא הין שמן גם עבור איפה זו שנעשית בצירוף ששת
הכבשים.
לא .מלבי"ם.

תרנ

הבאר
חנוכת

קרבנות נדבה שמביא הנשיא

החייםהמקדש
בית

קרבנות נדבה שמביא הנשיא
או ְׁשל ִָמים נְ ָדבָ ה לַיהֹוָ ה,
עולָה ֹ
שה הַ ָּנ ִ ׂשיא נְ ָדבָ ה ֹ
)יב( ְו ִכי יַ ֲע ׂ ֶ
תו ְו ֶאת
שה ֶאת עֹ ָל ֹ
ש ַער הַ ּ ֹפנֶה ָק ִדיםְ ,ו ָע ָׂ
לו ֶאת הַ ּ ׁ ַ
ּופָ ַתח ֹ
ש ַער
ש ּ ָבתְ ,ויָ ָצא ְוסָ גַ ר ֶאת הַ ּ ׁ ַ
שה ְּב ֹיום הַ ּ ׁ ַ
שר יַ ֲע ׂ ֶ
ָמיו ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ְׁשל ָ
אתו:
ֹ
ַאח ֲֵרי צֵ

וְ כִ י יַ ֲעשֶׂ ה ַה ָּנשִׂ יא נְ ָדבָ ה ,עוֹ לָ ה אוֹ ׁ ְשלָ ִמים נְ ָדבָ ה לַ יהֹוָ ה,
הנשיא בימות החול קרבנות נדבהּ ,ו ָפ ַתח לוֹ ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַער ַה ּפֹנֶ ה
ָק ִדים ,יפתח לו אחד מהלויםלב השועריםלג את שער העזרה

אם יביא

המזרחי ,והנשיא יעמוד שם ליד מזוזת הפתח בכל משך זמן
הקרבת קרבנותיולד .וְ ָעשָׂ ה ֶאת עֹלָ תוֹ וְ ֶאת ׁ ְשלָ ָמיו ,והכהן יקריב
עבור הנשיא את הקרבנות נדבה שהביאַּ .כ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה ְּביוֹ ם
ַה ׁ ּ ַש ָּבת ,וזה כדי לכבד את הקרבן ,שיהיה מכובד כמו הקרבן
שמקריב בשבת קודשלה.
וְ יָ צָ א ,וְ ָסגַ ר ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַער ַא ֲח ֵרי צֵ אתוֹ  ,ואחר שיצא הנשיא יסגור
השוער את השער ,ולא ישאיר את השער פתוח כמו בשבת
W
לב.
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ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג א-ב( :זרע לוי מובדל לעבודת המקדש שנאמר )דברים י ח(

'בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי' ,ומצות עשה להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש
בין רצו בין שלא רצו ,שנאמר )במדבר יח כג( 'ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד' ,ובן לוי
שקבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן .עבודה שלהן
היא שיהיו שומרין את המקדש .ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש ולהניף דלתותיו .ויהיו
מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום .שנאמר )דברים יח ז( 'ושרת בשם ה' אלהיו ככל אחיו
הלוים' ,אי זהו שירות שהוא בשם ה' הוי אומר זו שירה.
לג .רד"ק.
לד .רש"י .מצודת דוד.
לה .אברבנאל.
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תרנא

ובראש חודש .מפני שבימות החול העם טרודים במלאכתם ואין
דרכם לבוא ולהשתחוותלו.

ימות החול
עולָה ַלי ֹּום לַיהֹוָ ה ּ ַב ּב ֶֹקר
שה ֹ
תו ּ ָת ִמים ּ ַת ֲע ׂ ֶ
)יג( ְוכֶ בֶ ׂש ּ ֶבן ְׁשנָ ֹ
ֹתו:
שה א ֹ
ּ ַב ּב ֶֹקר ּ ַת ֲע ׂ ֶ
כעת יבאר את תורת החינוך לימות החול של מאה ותשעים
ימי חנוכת בית המקדשלז:
וְ כֶ בֶ שׂ ֶּבן ׁ ְשנָ תוֹ ָּת ִמים ַּת ֲעשֶׂ ה עוֹ לָ ה לַ יּוֹ ם לַ יהֹוָ ה ,בכל יום יקריב כבש
לעולהַּ .בבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקר ַּת ֲעשֶׂ ה אֹתוֹ  ,ויקריב את הכבש הזה בבוקר.
והוא קרבן מיוחד לחנוכת בית המקדשלח.
ומלבד זאת ,יקריב בכל יום קרבן תמיד של שחר ,וקרבן תמיד
של בין הערביים ,ככתוב בתורהלט.

שמֶ ן
שה ָעלָיו ּ ַב ּב ֶֹקר ּ ַב ּב ֶֹקר ִׁש ּ ִׁשית הָ ֵאיפָ הְ ,ו ׁ ֶ
)יד( ּו ִמנְ חָ ה ַת ֲע ׂ ֶ
עולָם
ישית הַ ִהין ָלרֹס ֶאת הַ ּסֹלֶתִ ,מנְ חָ ה לַיהֹוָ ה ,חֻ קּ ֹות ֹ
ְׁשלִ ִׁ
ּ ָת ִמיד:
יפה ,בכל יום בבוקר
ּו ִמנְ ָחה ַת ֲעשֶׂ ה ָעלָ יו ַּבבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקרִ ׁ ,ש ׁ ּ ִשית ָה ֵא ָ
יביא שישית האיפה סולת למנחה ,יחד עם הכבש .וזהו שיעור
המנחה לכבש בימי החינוךמ.
W
לו .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד.
לז .מלבי"ם.
לח .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
לט .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
מ .מלבי"ם.
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תרנב

הבאר
חנוכת

החייםהמקדש
בית

ימות החול

ישית ַה ִהין ,ויביא שמן שלישית ההין .ואף שלפי
וְ ׁ ֶש ֶמן ׁ ְשלִ ׁ ִ
החשבון לכאורה היה צריך להביא שישית ההין ,מכל מקום
ביאר שיביא כאן שלישית ההין שמן כדי לָ רֹס ֶאת ַה ּסֹלֶ ת לזלף
על הסולת ולרככה בהרבה שמןמא.
עד כאן הקרבנות הנוספים שיקריבו בימי חנוכת בית המקדש
השלישי.
וכדי להזהיר שלא יחשבו שבעבור הקרבנות האלו שיקריבו
בבקר בימי המלואים יחדלו מלהקריב את התמידין שכתובים
בתורת משה ,לכן אמרמב:

ֻח ּקוֹ ת

שחוץ מזה יביא את ה ִמנְ ָחה המיוחדת לַ יהֹוָ ה ,אשר היא
עוֹ לָ ם ָּת ִמיד ,דהיינו שיביא מנחת תמידין בבוקר כהלכתו ככתוב
בתורהמג .וקרבנות התמידין הכתובים בתורה ,הם חוקת עולם
תמידמד.

שמֶ ן
)טו( )ועשו כתיב( יַ ֲע ׂש ּו ֶאת הַ ּ ֶכבֶ ׂש ְו ֶאת הַ ִּמנְ חָ ה ְו ֶאת הַ ּ ׁ ֶ
עולַת ּ ָת ִמיד:
ּ ַב ּב ֶֹקר ּ ַב ּב ֶֹקר ֹ
ולא יבוטל הקרבת קרבן התמיד מפני הכבש שיביא לחינוך,
אלא בכל זאת יַ ֲעשׂ ּו ֶאת ַה ֶּכבֶ שׂ  ,יקריבו את קרבן התמיד ככתוב
בתורה ,וְ ֶאת ַה ּ ִמנְ ָחה ,וְ ֶאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ,ויביאו את המנחה ואת השמן
שמֶ ן
ש ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹלֶת לְ ִמנְ חָ ה ְ ּבל ּולָה ְ ּב ׁ ֶ
ככתוב בתורהמה ' ֲע ִ ׂ
W
מא .מלבי"ם.
מב .אברבנאל.
מג .מלבי"ם .עפ"י אברבנאל.
מד .אברבנאל.
מה .במדבר כ"ח ד'.
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תרנג

יעת הַ ִהין'ַּ .בבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקר עוֹ לַ ת ָּת ִמיד ,יביא את קרבן
ּ ָכ ִתית ְר ִב ִ
התמיד בכל בוקר ככתוב בתורה ,וכל שכן שלא יתבטל תמיד
של בין הערביםמו.
הרי שהנביא עצמו פירש דבריו ,שכל הקרבנות דלעיל יהיו
למילואים ,וקרבנות חובת היום לא יתבטלומז.

W
מו .אברבנאל .מלבי"ם.
מז .מלבי"ם.
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תרנד

באר
הארץ

ההחיים
קודש

נחלת הנשיא

נחלת הנשיא בארץ ישראל
נחלת הנשיא
יש ִמ ּ ָבנָ יו,
)טז( ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוהִּ ,כי יִ ּ ֵתן הַ ָּנ ִ ׂשיא ַמ ּ ָתנָ ה לְ ִא ׁ
תו ִהיא לְ בָ נָ יו ִּת ְהיֶה ,אֲ חֻ ז ָָּתם ִהיא ְּבנַ ֲחלָה:
נַ ֲח ָל ֹ
כבר התבארא שהנשיא יקבל נחלה גדולה בארץ ישראל.
בפסוקים אלו יבוארו הפרטים בענין אם יתן הנשיא מתנה
מנחלתו.

W
א .לעיל מ"ה ז'-ח'.
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מתנת הנשיא לבנו
כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ הִּ :כי יִ ֵּתן ַה ָּנשִׂ יא ַמ ָּתנָ ה לְ ִא ׁיש ִמ ָּבנָ יו ,אם יתן
הנשיא חלק מנחלתו מתנה לאחד מבניו ,נַ ֲחלָ תוֹ ִהיא ,המתנה
קיימת והנחלה שייכת לבן הזה ,לְ בָ נָ יו ִּת ְהיֶ ה ,והבן הזה יוריש
אותה לבנים שלו .ולא תחזור לאחיו ביובלב.

כי ֲא ֻח ּז ָָתם ִהיא ְּבנַ ֲחלָ ה,

והטעם הוא,
אותה ,לכן אינה חוזרת ביובל .

מכיוון שבין כך הבן יירש

ג

מתנת הנשיא לעבדו
תו לְ ַאחַ ד מֵ ֲעבָ ָדיוְ ,והָ יְ ָתה לּ ֹו ַעד
)יז( ְו ִכי יִ ּ ֵתן ַמ ּ ָתנָ ה ִמ ַּנ ֲח ָל ֹ
תו ּ ָבנָ יו לָהֶ ם ִּת ְהיֶה:
שבַ ת ל ַָּנ ִ ׂשיאַ ,א ְך נַ ֲח ָל ֹ
רורְ ,ו ׁ ָ
ְׁשנַ ת הַ ְ ּד ֹ
אבל וְ כִ י יִ ֵּתן ַמ ָּתנָ ה ִמ ַּנ ֲחלָ תוֹ לְ ַא ַחד ֵמ ֲעבָ ָדיו ,אם יתן הנשיא מתנה
חלק מנחלתו לאחד מהעבדים שלו ,וְ ָהיְ ָתה לּ וֹ ַעד ׁ ְשנַ ת ַהדְּ רוֹ ר ,זה
יהיה לעבד רק עד שנת היובל ,וְ ׁ ָשבַ ת לַ ָּנשִׂ יא ,וביובל יחזור וישוב
לנשיאד.
ַא ְך נַ ֲחלָ תוֹ ָּ ,בנָ יו לָ ֶהם ִּת ְהיֶ ה .אבל נחלת הנשיא ,תהיה לבניו ,ולא
תינתן לצמיתות לאחרה.

W

מהרה יבנה

ב .מלבי"ם .עפ"י רד"ק ,אברבנאל ,מצודת דוד.
ג .מלבי"ם .עפ"י רד"ק ,אברבנאל ,מצודת דוד.
ד .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
ה .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
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מתנת הנשיא לעבדו

ׁ ְשנַ ת ַהדְּ רוֹ ר :היובל נקרא דרור .ככתובו' :וְ ִקדַּ ְ ׁש ּ ֶתם אֵ ת ְ ׁשנַ ת
ישבֶ יהָ  ,יוֹ בֵ ל ִהוא
רור ּ ָב ָא ֶרץ לְ כָ ל ְ ׁ
אתם ְ ּד ֹ
הַ ח ֲִמ ּ ִ ׁשים ָׁשנָ ה ּו ְק ָר ֶ
שב ּו'.
יש אֶ ל ִמ ְ ׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָּת ׁ ֻ
יש אֶ ל אֲחֻ זָּתוֹ וְ ִא ׁ
ִּת ְהיֶה לָכֶ ם ,וְ ַׁש ְב ּ ֶתם ִא ׁ

ָּתו
הונ ָֹתם מֵ אֲ חֻ ז ָָּתם ,מֵ אֲ חֻ ז ֹ
)יח( ְולֹא יִ ַ ּקח הַ ָּנ ִ ׂשיא ִמ ַּנ ֲחלַת הָ ָעם לְ ֹ
ָּתו:
יש מֵ אֲ חֻ ז ֹ
שר לֹא יָ פֻ צ ּו ַע ִּמי ִא ׁ
יַ נְ ִחל ֶאת ּ ָבנָ יו ,לְ ַמ ַען אֲ ׁ ֶ
וְ לֹא יִ ַּקח ַה ָּנשִׂ יא ִמ ַּנ ֲחלַ ת ָה ָעם לְ הוֹ נ ָֹתם ֵמ ֲא ֻח ּז ָָתם ,הנשיא לא יקח
מהנחלה של העם ,ולא יעשוק מהם שום דבר מהאחוזה שלהם,
אלא ֵמ ֲא ֻח ּזָתוֹ יַ נְ ִחל ֶאת ָּבנָ יו ,הנשיא ינחיל לבניו רק מהאחוזה
שלו ,ולא מהאחוזה של העם.

לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר לֹא יָ ֻפצ ּו ַע ִּמי ִא ׁיש ֵמ ֲא ֻח ּזָתוֹ ,

כדי שלא יפוזרו העם

מאחוזתם ,אלא כל אחד יהיה באחוזתוז.
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ו .ויקרא כ"ה י'.
ז .במלבי"ם וז"ל :ולא יקח ,כדי שלא יקח הנשיא מנחלת העם ,שאם יועיל מתנותיו ותוסב נחלתו
לזרים יצטרך להונות את העם ולקחת נחלתם כדי להוריש לבניו ,וכבר באר )בסי' מ"ה פ"ח( שלכן
נתנו לו חלק בארץ כאחד השבטים שלא יצטרך להונות את העם ולקחת נחלתם ,וע''י שלא יוכל
לתת מנחלתו מתנה עולמית עי''כ מאחוזתו ינחיל את בניו למען אשר לא יפוצו עמי כמו שהיו
במלים הקודמים שלקחו שדום העם ,והעם נפוצו מאחוזתם מפני פחד ומגור ,אבל כשיהיה לו
נחלת הארץ לא יבא לידי כך.
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מקומות הבישול בבית המקדש
מקום בישול קדשי קדשים
כות
ש ַערֶ ,אל הַ ִּל ְׁש ֹ
שר ַעל ּ ֶכ ֶתף הַ ּ ׁ ַ
בוא אֲ ׁ ֶ
יאנִ י בַ ּ ָמ ֹ
)יט( וַ יְ ִב ֵ
קום )בירכתם
שם ָמ ֹ
פונָ הְ ,ו ִה ּנֵה ׁ ָ
ֹנות ָצ ֹ
כהֲנִ ים ,הַ ּפ ֹ
הַ קּ ֶֹד ׁש ֶאל הַ ּ ֹ
כתיב( ּ ַב ַ ּי ְרכָ ַתיִ ם יָ ּ ָמה:
יאנִ י בַ ּ ָמבוֹ א ,המלאך הביא את יחזקאל דרך האמה שבשיפוע
וַ יְ בִ ֵ
שבזוית בית החליפות ,שנכנסים דרכו לאויר העשרים שבין
הלשכות לתאיםא.
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֶּכ ֶתף ַה ׁ ּ ַש ַער ,מקום דרך האמה הזה ,הוא בצד של שער
העזרה הצפוני ,בצידו שפונה לצד מערב ,בסוף הכותלב.

W
א .רש"י .מצודת דוד.
ב .רש"י .מצודת דוד.

מהרה יבנה
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 Qדרך האמה ,נמצא בסוף כתף השער הצפוני R

שיפוע אמה אחת
כדי להיכנס לרווח העשרים

כתף השער

שער העזרה הצפוני

העזרה )החצר הפנימית(

תרסב בית הבאר
המקדש

מקום בישול קדשי קדשים

החיים
השלישי

דרך האמה הזה ,הביא המלאך את יחזקאל ֶאל ַה ִּל ׁ ְשכוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
אל מקום בנין הלשכותֶ ,אל ַהכּ ֲֹהנִ ים ,ששם בלשכות אוכלים
הכהנים את קדשי הקדשיםַ .ה ּפֹנוֹ ת צָ פוֹ נָ ה ,והביאו אל הלשכות
שבצד צפוןג .ללשכות יש פתחים אל החצר החיצונה לצד צפון,
וכן פתחים אל אויר העשריםד.
וְ ִה ֵּנה ׁ ָשם ָמקוֹ ם ,ראיתי שיש שם מקום מובדל ומגודרה ,ברווח
העשרים אמה שבין הלשכות לתאיםַּ ,ב ַ ּי ְרכָ ַתיִ ם יָ ּ ָמה ,בסוף רווח
העשרים בצד מערבו.

כהֲנִ ים ֶאת
שם הַ ּ ֹ
שר יְ בַ ּ ְׁשל ּו ׁ ָ
קום אֲ ׁ ֶ
)כ( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַיֶ ,זה הַ ּ ָמ ֹ
הו ִציא
שר יֹאפ ּו ֶאת הַ ִּמנְ חָ ה ,לְ ִבלְ ִּתי ֹ
שם ְו ֶאת הַ חַ ּ ָטאת ,אֲ ׁ ֶ
הָ ָא ׁ ָ
יצונָ ה לְ ַק ֵ ּד ׁש ֶאת הָ ָעם:
ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִח ֹ

ֹאמר ֵאלַ י,
וַ ּי ֶ
ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת ָה ָא ׁ ָשם וְ ֶאת ַה ַח ּ ָטאת,

המלאך אמר ליחזקאל:

זֶה ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יְ בַ ׁ ּ ְשל ּו ׁ ָשם

בזה המקום ,שהוא ברווח
העשרים סמוך לצד מערב ,שם יבשלו הכהנים את קרבנות
קדשי הקדשים ,וכן ֲא ׁ ֶשר יֹאפ ּו ֶאת ַה ּ ִמנְ ָחה ,ובזה המקום יאפו את
המנחות שהם קדשי קדשיםז.
הכהנים מבשלים שם את החלקים המסויימים שהם צריכים
לאכול מהקרבנות.

W
ג .רש"י.
ד .מצודת דוד.
ה .מצודת דוד.
ו .רש"י .מצודת דוד.
ז .אברבנאל.
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והמקום הזה שהוא קדוש בקדושת העזרה ,הוא מיוחד לבישול
קדשי קדשים ,מפני לְ בִ לְ ִּתי הוֹ צִ יא ֶאל ֶה ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה ,כדי שלא
יוציאו אל החצר החיצונה את הקדשי קדשיםח ,שהרי קדשי
קדשים נפסלים אם יוצאים לחוץט ,לְ ַקדֵּ ׁש ֶאת ָה ָעם .אם יוציאו
לחצר החיצונה את קדשי הקדשים ,יהיה נראה שגם העם
מקודשים כמו הכהנים ,לאכול עמהם בקדשי הקדשיםי .אין
להוציא את הקדשי קדשים שלא יתערבו עם העםיא.
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ח .מכאן ראיה ששיפוע האמה שבו נכנסים אל רווח העשרים ,הוא בצד של החצר הפנימית.
שהשיפוע הוא כדי שיוכלו להיכנס מהחצר הפנימית אל רווח העשרים .ואינו בצד של החצר
החיצונה.
שיפוע האמה הוא דווקא בצד הפנימי ,כדי שיוכלו להכניס דרכו את הקדשי קדשים לבשלם
ברווח העשרים ,ולא יוציאום אל החצר החיצונה ,ככתוב בפסוק.
ט .רש"י.
י .עפ"י אברבנאל ומצודת דוד .המלבי"ם ביאר וז"ל :ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו שם
הכהנים את האשם ,כי היה מקום לבישול השלמים בחצרות קטרות שיתבאר בפסוק כ"א והם
היו בחצר החיצונה במקצוע החצר ששם לא נתקדש בקדושת עזרה ,והראהו שלבישול קדשי
קדשים יש מקום מיוחד במקום מקודש כדי שלא יוציא אל החצר החיצונה לקדש את העם ,הוא
על צד המליצה שיוציא הקדש ממחיצתו אל העם והחול כאילו תפקע הקדושה מן הקדש אל
העם והחול ,כמו ולא יקדש את העם בבגדיהם.
יא .רש"י.
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 Qבישול קדשי קדשים ,ברווח העשרים סמוך למערב R

החצר הפנימית  -העזרה
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ארבע לשכות קטורות
ירנִ י ֶאל ַא ְר ּ ַב ַעת
יאנִ י ֶאל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצֹנָ ה ,וַ ַ ּי ֲע ִב ֵ
)כא( וַ י ֹּו ִצ ֵ
צו ֵעי הֶ חָ צֵ רְ ,ו ִה ּנֵה חָ צֵ ר ְּב ִמ ְקצ ַֹע הֶ חָ צֵ ר חָ צֵ ר ְּב ִמ ְקצ ַֹע
ִמ ְק ֹ
הֶ חָ צֵ ר:
המלאך מוציא את יחזקאל הנביא אל עזרת נשים ,ומראה לו
שבארבע הפינות של עזרת נשים יש לשכות ,וללשכות אין גג.
ֹעו ֶתיהָ ,
כות ָהי ּו ְב ַא ְר ּ ַבע ִמ ְקצ ֹ
ש ֹ
כתוב במשנהיבְ :ו ַא ְר ּ ַבע לְ ׁ ָ
בארבעת הפינות של עזרת נשים מבפניםיג ,יש ארבע לשכות,
של ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ְר ּ ָב ִעים ַא ּ ָמה ,אורך כל לשכה ארבעים אמה.
ֶׁ
אבל רוחב כל לשכה הוא שלשים אמה.
ֹרות ,ארבע לשכות אלו לא היה להם גג ,בבית
ְולֹא ָהי ּו ְמק ֹ
ְ
ידים לִ ְה ֹיות ,וכך יהיו לשכות אלו
המקדש השניְ .ו ָכך הֵ ם עֲ ִת ִ
ש ּנֶאֱ ַמר:
בבית המקדש השלישי ,ללא גגֶ ׁ .

וַ יּוֹ צִ ֵיאנִ י ,המלאך הוציא את יחזקאל הנביא ֶאל ֶה ָחצֵ ר ַה ִחיצֹנָ ה,
היא עזרת נשים ,וַ ַ ּי ֲעבִ ֵירנִ י ֶאל ַא ְר ַּב ַעת ִמ ְקצוֹ ֵעי ֶה ָחצֵ ר ,ויעבירני אל
ארבעת זויות החצר ,היא עזרת נשים ,וְ ִה ֵּנה ָחצֵ ר ְּב ִמ ְקצ ַֹע ֶה ָחצֵ ר
ָחצֵ ר ְּב ִמ ְקצ ַֹע ֶה ָחצֵ ר .יש חצר קטנה ,דהיינו לשכה ,בכל זוית וזוית
של עזרת נשיםיד.

רותַ ,א ְר ּ ָב ִעים א ֶֹר ְך
רות ְקטֻ ֹ
ֹעות הֶ חָ צֵ ר חֲצֵ ֹ
)כב( ְּב ַא ְר ּ ַב ַעת ִמ ְקצ ֹ
עות:
ּו ְׁשל ִֹׁשים רֹחַ בִ ,מ ָ ּדה ַאחַ ת לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתם ְמהֻ ְק ָצ ֹ
W
יב .מדות ב' ה'.
יג .תוספות יום טוב .תפארת ישראל.
יד .מצודת דוד .מלבי"ם.
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ְּב ַא ְר ַּב ַעת ִמ ְקצֹעוֹ ת ֶה ָחצֵ ר ,בארבע הפינות של עזרת נשים ,יש
לשכה בכל אחת מהפינותטוֲ .חצֵ רוֹ ת ְק ֻטרוֹ ת ,לשכות אלו הם
'קטורות' ,דהיינו שאין להם גג.
ֹרות,
ש ֵאינָ ן ְמק ֹ
ּרות ֶא ּ ָלא ׁ ֶ
כמבואר במשנהטזְ :ו ֵאין ְקטו ֹ
'קטורות' ,הכוונה שאינן מקורות ,שהלשכות ללא גג' .קיטור'
הוא עשן .מלשון 'וְ ִה ּנֵה ָעלָה ִקיטֹר הָ אָ ֶרץ'יז .ו'לשכות קטורות',
הכוונה שהלשכות באופן שיוכל לצאת מהם עשן ,דהיינו שהם
ללא גגיח.
W
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טו .מצודת דוד ביחזקאל מ"ו כ"א .מלבי"ם שם.
טז .מדות ב' ה'.
יז .בראשית י"ט כ"ח.
יח .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם .רע"ב במידות.
ברש"י כתוב :שנינו במסכת מדות' ,אין קטורות אלא שאינן מקורות' ,ושם מפרש מה היו
משמשות .ע"כ .משמע מלשון רש"י שאותו השימוש שהיה בלשכות אלו בבית שני כך יהיה גם
בבית שלישי .וכן האברבנאל העתיק כאן את לשון המשנה במדות ,למה משמש כל לשכה.
והנה בהמשך הפסוקים יבואר שבארבע לשכות אלו מבשלים קדשים קלים .ולכאורה יוקשה.
אפשר לתרץ ,שיהיה שם בארבע לשכות אלו ,את מה שהיה בהם בבית שני ,ככתוב במשנה,
וגם יבשלו בארבעתן קדשים קלים ,ככתוב בהמשך הפסוקים .שיהיה גם וגם ,ואין זה סתירה.
ש ְּמ ׁשוֹ ת .דְּ רוֹ ִמית ִמז ְָר ִחיתִ ,היא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת הַ ְּנ ִז ִירים,
והרי לשון המשנה )מדות ב ה( :וּמֶ ה הָ י ּו ְמ ׁ ַ
ש ְּל ִחים ּ ַתחַ ת הַ דּ וּדִ .מז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ ית,
שעָ ָרן ,ו ְּמ ׁ ַ
שלְ מֵ יהֶ ן ,ו ְּמג ְַּל ִחין ֶאת ְ ׂ
ִירים ְמבַ ּ ְׁשלִ ין ֶאת ׁ ַ
ש ּ ׁ ָשם הַ ְּנז ִ
ֶׁ
ש ִּנ ְמצָ א בוֹ תוֹ לַ עַ ת,
יעין הָ עֵ ִצים .וְ כָ ל עֵ ץ ׁ ֶ
כהֲנִ ים ּ ַבעֲלֵ י מו ִּמין מַ ְתלִ ִ
ש ּ ׁ ָשם הַ ּ ֹ
ִהיא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת הָ עֵ ִציםֶ ׁ ,
ְבחַ ְ .צפוֹ נִ ית מַ ע ֲָר ִביתִ ,היא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת ְמצ ָֹר ִעים .מַ ע ֲָר ִבית דְּ רוֹ ִמיתָ ,אמַ ר ַר ִּבי
ַבי הַ ִּמז ּ ֵ
ּ ָפסוּל מֵ עַ ל ּג ּ ֵ
שמֶ ןִ ,היא
שתַ .א ּ ָבא ׁ ָשאוּל אוֹ מֵ רָ ׁ ,שם הָ י ּו נוֹ ְתנִ ין יַיִ ן וָ ׁ ֶ
ש ּ ֶמ ׁ ֶ
אֱ לִ יעֶ זֶר ּ ֶבן ַי ֲעקֹבָ ׁ ,שכַ ְח ִּתי מֶ ה הָ יְ ָתה ְמ ׁ ַ
הָ יְ ָתה נִ ְק ֵראת לִ ְׁש ּ ַכת ּ ֵבית ְׁשמַ נְ יָה.
ש ְּמ ׁשוֹ ת ,מה היה השימוש של ארבעת לשכות אלו:
והרי לשון המשנה עם ביאור :וּמֶ ה הָ י ּו ְמ ׁ ַ
ש ּ ׁ ָשם הַ ְּנ ִז ִירין
ִיריםֶ ׁ ,
ְּדרוֹ ִמית ִמז ְָר ִחית ,הלשכה בזוית דרומית מזרחיתִ ,היא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת הַ ְּנז ִ
ש ְּל ִחים ּ ַתחַ ת הַ ּדוּר .בלשכה זו הנזירים גוזזים את
שעְ ָרן ,ו ְּמ ׁ ַ
שלְ מֵ יהֶ ן ,ו ְּמג ְַּל ִחין ֶאת ַׂ
ְמבַ ְּׁשלִ ין ֶאת ׁ ַ
שערם ,ומשליכים את שערם הגזוז לשרפו באש שתחת הקדירה שמתבשל בו השלמים שלהם,
ֹאש נִ זְרוֹ וְ ָנ ַתן
שעַ ר ר ׁ
אש נִ זְרוֹ  ,וְ לָ ַקח ֶאת ְ ׂ
ר ׁ
כדכתיב )במדבר ו יח(' ,וְ גִ ּ ַלח הַ ָּנזִיר ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ עֵ ד ֶאת ֹ
עַ ל הָ ֵא ׁש אֲ ׁ ֶ
שר ּ ַתחַ ת זֶבַ ח הַ ּ ְׁשלָ ִמים' )רע"ב תפא"י(.
כהֲנִ ים ּ ַבעֲלֵ י מו ִּמין מַ ְתלִ יעִ ין
ש ּ ׁ ָשם הַ ּ ֹ
הלשכה בזוית ִמז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ יתִ ,היא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת הָ עֵ ִציםֶ ׁ ,
ְבחַ  .בלשכה זו הכהנים שיש להם מום,
ש ִּנ ְמצָ א בוֹ תוֹ לַ עַ תָ ּ ,פסוּל מֵ עַ ל ּ ַג ּ ֵבי הַ ִּמז ּ ֵ
הָ עֵ ִצים ,וְ כָ ל עֵ ץ ׁ ֶ
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ה
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תרסז

מידת כל לשכהַ :א ְר ָּב ִעים אמה א ֶֹר ְך ,ממזרח למערב.
אמה ר ַֹחב מצפון לדרוםיטִ .מדָּ ה ַא ַחת לְ ַא ְר ַּב ְע ָּתם ,כל ארבעת
הלשכות הם באותה המידה ,ארבעים אורך ושלשים רוחב.
ְמ ֻה ְקצָ עוֹ ת ,הלשכות הם בזוויות מקצועות החצרכ.

ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים

לות ָע ׂש ּוי
)כג( ְוט ּור סָ ִביב ּ ָבהֶ ם סָ ִביב לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתםּ ,ו ְמבַ ּ ְׁש ֹ
ירות סָ ִביב:
ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ִט ֹ
וְ ט ּור ָסבִ יב ָּב ֶהם ,שורה של אבנים רחבות בולט מן החומה סמוך
לארץ ,ובו נקבים נקבים ,שיעמידו בהם את הקדרותָ ,סבִ יב
לְ ַא ְר ַּב ְע ָּתם ,כך הוא בארבעת הלשכות סביב מבפניםּ ,ו ְמבַ ׁ ּ ְשלוֹ ת
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ואינם יכולים לעשות את העבודה ,בודקים את העצים מתולעים ,ומסירים משם כל עץ עם
תולעת ,כי עץ שיש בו תולעת פסול למזבח ]רע"ב .ועיין תפארת ישראל .והטעם שעץ שנמצא בו
תולעת פסול מעל גבי המזבח ,כי העצים נקראו קרבן ,כדכתיב )נחמיה י לה(' :על קרבן העצים' )רא"ש([.
יעין :כמו שכתוב 'מסקלין' )שביעית ב ג( על הסרת אבנים מהדרך )רמב"ם(.
מַ ְתלִ ִ
הלשכה בזוית ְצפוֹ נִ ית מַ ע ֲָר ִביתִ ,היא הָ יְ ָתה לִ ְׁש ּ ַכת ְמצוֹ ָרעִ ים .בלשכה זו המצורע טובל בשמיני
לטהרתו לפני שבא להכניס ידו בפנים למתן בהונות )רע"ב(.
ביתר ביאור :המצורע ,אחרי שטבל ביום השביעי לטהרתו ,והעריב השמש ,מותר לו ליכנס
לעזרת נשים ,אבל משום שהוא מחוסר כיפורים ,אסור לו ליכנס עדיין לעזרת ישראל ,עד שיביא
קרבנותיו ביום השמיני .אבל כשצריך להכניס בהונותיו לעזרת ישראל בשביל מתן דם האשם
והשמן ביום השמיני ,טובל לפני כן בלשכה זו )עפ"י לשון התפארת ישראל(.
שת.
ש ּ ֶמ ׁ ֶ
הלשכה בזוית מַ ע ֲָר ִבית ְּדרוֹ ִמיתָ ,אמַ ר ַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר ּ ֶבן ַי ֲעקֹבָ ׁ ,שכַ ְח ִּתי מֶ ה הָ יְ ָתה ְמ ׁ ַ
ומכאן ראיה שכל הדברים במשנה עד כאן אמר רבי אליעזר בן יעקב )גמרא יומא ט"ז .רמב"ם.
שמֶ ןִ ,היא הָ יְ ָתה נִ ְק ֵראת לִ ְׁש ּ ַכת ּ ֵבית ְׁשמַ נְ ָיה.
רע"ב(ַ .א ּ ָבא ׁ ָשאוּל אוֹ מֵ רָ ׁ ,שם הָ י ּו נוֹ ְתנִ ין יַיִ ן וְ ׁ ֶ
בלשכה זו מניחים את היינות לנסכים ,ואת השמנים לנסכים למנורה ולמנחות ]שלטי הגיבורים.
ללשכת השמנים יש שני פתחים אחד מול השני )תוספתא יומא א ג([ .ולשכה זו נקראת 'לשכת בית
שמניה'.
יט .מצודת דוד .מלבי"ם.
כ .עפ"י רש"י.
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ָעשׂ ּוי ִמ ַּת ַחת ַה ּ ִטירוֹ ת ָסבִ יב .מתחת טור האבנים יש חלל ,כדי
להדליק שם את האש ,והקדרות מלמעלה ,כדי לבשלכא.

שם
שר יְ בַ ּ ְׁשל ּו ׁ ָ
)כד( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלָיֵ ,א ּלֶה ּ ֵבית הַ ְמבַ ּ ְׁשלִ ים ,אֲ ׁ ֶ
ש ְר ֵתי הַ ּ ַביִ ת ֶאת זֶבַ ח הָ ָעם:
ְמ ׁ ָ

ֹאמר ֵאלָ י ,המלאך אמר אל יחזקאל הנביאֵ ,א ֶּלה ֵּבית ַה ְמבַ ׁ ּ ְשלִ ים
וַ ּי ֶ
ֲא ׁ ֶשר יְ בַ ׁ ּ ְשל ּו ׁ ָשם ְמ ׁ ָש ְר ֵתי ַה ַּביִ ת ֶאת זֶבַ ח ָה ָעם .ארבע לשכות אלה,
הם 'בית המבשלים' ,שהכהנים יבשלו שם קדשים קלים .שמותר
לאכלם גם מחוץ לעזרהכב.
הכהנים מבשלים שם את החלקים המסויימים שצריכים לאכול
מהקרבנותכג.
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כא .עפ"י רש"י ,מצודת דוד ,מלבי"ם.
כב .עפ"י רש"י ,מצודת דוד ,מלבי"ם.
כג .קדשים קלים אפשר לאכול מחוץ לעזרה ,ככתוב במשנה )זבחים ה ו-ח( :הַ ּתוֹ ָדה וְ ֵאיל ָנזִיר,
שהֵ ן ַא ְר ּ ַבע ,וְ נֶאֱ כָ לִ ים ְּבכָ ל
ָק ָד ִׁשים ַק ִּליםְׁ ,ש ִחיטָ ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ּ ָב ֲעז ָָרה ,וְ ָדמָ ן טָ עוּן ְׁש ּ ֵתי מַ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶ
שהַ ּמו ָּרם נֶאֱ כָ ל
הָ ִעיר לְ כָ ל ָא ָדםְּ ,בכָ ל מַ אֲ כָ ל ,לְ יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה עַ ד חֲצוֹ ת .הַ ּמו ָּרם מֵ הֶ ם ּ ַכיּוֹ צֵ א בָ הֶ םֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
שיהֶ ם וְ לִ ְבנֵיהֶ ם וּלְ עַ ְב ֵדיהֶ ם:
כהֲנִ ים ,לִ נְ ׁ ֵ
לַ ּ ֹ
שהֵ ן ַא ְר ּ ַבע ,וְ נֶאֱ כָ לִ ין
ְׁשלָ ִמיםָ ,ק ָד ִׁשים ַק ִּליםְׁ ,ש ִחיטָ ָתן ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ּ ָב ֲעז ָָרה ,וְ ָדמָ ן טָ עוּן ְׁש ּ ֵתי מַ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶ
שהַ ּמו ָּרם
ְּבכָ ל הָ ִעיר לְ כָ ל ָא ָדםְּ ,בכָ ל מַ אֲ כָ ל ,לִ ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה ֶאחָ ד .הַ ּמו ָּרם מֵ הֶ ם ּ ַכיּוֹ צֵ א בָ הֶ ןֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
שיהֶ ם וְ לִ ְבנֵיהֶ ם וּלְ עַ ְב ֵדיהֶ ם:
כהֲנִ ים ,לִ נְ ׁ ֵ
נֶאֱ כָ ל לַ ּ ֹ
ֲשר וְ הַ ּ ֶפסַ חָ ,ק ָד ִׁשים ַק ִּליםְׁ ,ש ִחיטָ ָתן ְּבכָ ל מָ קוֹ ם ּ ָב ֲעז ָָרה ,וְ ָדמָ ן טָ עוּן מַ ּ ָתנָה ַאחַ ת,
הַ ְּבכוֹ ר וְ הַ ּ ַמע ֵׂ
ֲשר לְ כָ ל ָא ָדם ,וְ נֶאֱ כָ לִ ין
כהֲנִ ים ,וְ הַ ּ ַמע ֵׂ
ש ִ ּי ּ ֵתן ְּכ ֶנגֶד הַ יְ סוֹ דִׁ .ש ָּנה בַ אֲ ִכילָ ָתן ,הַ ְּבכוֹ ר נֶאֱ כָ ל לַ ּ ֹ
ו ִּבלְ בָ ד ׁ ֶ
ְּבכָ ל הָ ִעיר ,לְ כָ ל ָא ָדםְּ ,בכָ ל מַ אֲ כָ ל ,לִ ְׁשנֵי י ִָמים וְ לַ יְ לָ ה ֶאחָ ד .הַ ּ ֶפסַ ח ֵאינוֹ נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא בַ ּ ַליְ לָ ה ,וְ ֵאינוֹ
נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא עַ ד חֲצוֹ ת ,וְ ֵאינוֹ נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא לִ ְמנ ּויָו ,וְ ֵאינוֹ נֶאֱ כָ ל ֶא ּ ָלא צָ לִ י:
בפירוש המשניות להרמב"ם :התודה ואיל נזיר קדשים קלים שחיטתן בכל כו' .התודה היא קרבן
שלמים עם מנחה ,ועוד נבאר אותה במנחות שנאמר וזאת תורת זבח השלמים אם על תודה
יקריבנו .ונאמר בזריקת דם השלמים סביב כמו שנאמר בעולה ,לפיכך כל שלמים דמן טעון
שתי מתנות שהן ד' כמו העולה ,ואמר רחמנא בחטאת ואכלתם אותה במקום קדוש ,ואמרו
אותה במקום קדוש ולא אחרת במקום קדוש ,ר"ל שהחטאת וכל הראוי לה והאשם שמשפטו
כמשפטם שנאמר בתורה כחטאת כאשם היא שאינה נאכלת אלא בעזרה אבל זולתם מן
הקרבנות נאכלין בכל ירושלים .והמורם הוא הדבר שהכהן נוטל מתודה ואיל נזיר והוא שנוטל
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מקרבן תודה חזה ושוק ונוטל מן הלחם שמקריבין עמו אחד מכל קרבן שהן ד' חלות כמו שנבאר
בשביעי ממנחות ,ונוטל מאיל נזיר הזרוע בשלה וחזה ושוק ג"כ וחלת מצה ורקיק מצה מן הלחם
שמקריבין עם איל השלמים ,וכל אלו אוכלין אותן הכהנים זכרים ונקבות לפי שכן בא הכתוב
עליהן כי חקך וחק בניך וגו' .ונאמר בתודה בפי' ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא
יניח ממנו עד בקר ,ואיל נזיר הוקש לתודה שהוא ג"כ קרבן שלמים עם מנחה .וכבר ידעת שכ"מ
שנאמר בו עד בוקר מצותו עד שיעלה עמוד השחר אבל מדרבנן אמרו עד חצות להרחיק האדם
מן העבירה כמו שנזכר למעלה.
שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה כו' .אמר רחמנא על השלמים ושחטו אותו פתח
אהל מועד ,ואמרו להכשיר כל הרוחות לפי שלא ייחד בו צפונה ,ואמר כל מיני שלמים מלבד
תודה ואיל נזיר שדומה לו אמר בו והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ,ואינן נאכלין
אלא ביום השחיטה והלילה וממחרת עד ליל ג' .ומה שנוטל הכהן מן השלמים והוא הנקרא מורם
מהם הוא חזה ושוק שנאמר בו כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו'.
הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן כו' .אמר רחמנא בבכור את דמם תזרוק על
המזבח ולא אמר את דמו ,שזה נאמר על הבכור שאינו צריך אלא זריקה אחת ומעשר בהמה
שמקריבין ממנה האימורים ואוכלין הבעלים הנותר כמו שביארנו פעמים ואין לכהנים בו שום
דבר אפי' חזה ושוק ,והוא מה שאמר לכל אדם ,והבכור אוכלים אותו הכהנים וכן כתוב בו
ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וגו' ,וכבר ידעת שחזה ושוק דומה לשלמים כמו שאמרנו המורם
מהם כיוצא בהם ,והשלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד ,וג"כ הבכור אוכלין אותו הכהנים
לשני ימים ולילה אחד בכל העיר בכל מאכל כמו שאוכלין חזה ושוק ,וכל מה שנאמר בפסח
הוא דבר תורה וכבר ביארנו אותו בפסחים .ואשר הצריכנו שתהא מתנה כנגד היסוד לפי
שנאמר בעולה וזרקו את הדם ואמר באלו את דמם תזרוק על המזבח ,לפיכך כמו שהעולה אי
אפשר בלא יסוד שנאמר אל יסוד מזבח העולה כך אלו .ובמדות יתבאר לך שפנות המזבח יש
מהן שיש להן יסוד ויש מהם שאין להם יסוד ושמה נצייר זה.
ודע כי מה שאמרנו בתחילת דברינו במסכת הזאת שלמים או הדומים להם לא היתה כוונתינו
אלא על אלה השלשה קרבנות ר"ל הבכור והמעשר והפסח ,לפי שהן דומין לשלמים במקומות
השחיטה ובהקטרת אימורים ובמקומות האכילה והיות האוכלים זכרים ונקבות ועבדים ובהיותן
קדשים קלים ובזמן אכילתן זולתי הפסח שנאמר בו פסוק .ואם יקשה מקשה ויאמר איך לא
אמרת במיני הקרבנות ותמנה אלו השלשה מוסף על העולה החטאת והאשם והשלמים זה אינו
ראוי מצד החלוק לפי שאותן ד' מינים פעמים רבות יתחייב היחיד בכל אחד מהם כפי שינוי
העניינים והציבור חייבין בהם בזמנים משונים ואלו אינם כן ,ועוד שהכתוב לא בא אלא על אלו
המינים בלבד והם שנתן להם תורות שנאמר זאת תורת העולה למנחה ולחטאת לאשם
ולמילואים ואמר אח"כ אשר צוה ה' וגו' ,הרי אין שם קרבן זולתי אלו .אמנם המילואים לא זכרנו
אותו לפי שאינו זוכר אלא קרבן הנוהג לדורות ,והמנחה עוד יתפרשו דיניה במסכתא שאחרי
זאת .ע"כ.
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יחזקאל פרק מז
מעיין מבית ה' יצא
)א( וַ יְ ִׁשבֵ נִ י ֶאל ּ ֶפ ַתח הַ ּ ַביִ תְ ,ו ִה ּנֵה ַמיִ ם י ְֹצ ִאים ִמ ּ ַתחַ ת ִמ ְפ ּ ַתן
ימהִּ ,כי ְפ ֵני הַ ּ ַביִ ת ָק ִדיםְ ,והַ ּ ַמיִ ם י ְֹר ִדים ִמ ּ ַתחַ ת
הַ ּ ַביִ ת ָק ִד ָ
ִמ ּ ֶכ ֶתף הַ ּ ַביִ ת הַ יְ ָמנִ ית ִמ ּנֶגֶ ב ל ִַּמזְ ּ ֵבחַ :
]נג[ כתוב בנבואת יואל הנביא ,על זמן הגאולה השלימה' :ו ַּמ ְעיָן
ִמ ֵּבית יְ הֹוָ ה יֵצֵ א ,וְ ִה ְ ׁש ָקה אֶ ת נַ חַ ל הַ ּ ִ ׁש ּ ִטים'א .וכן כתוב בנבואת
זכריה הנביאַּ ' :ביּוֹ ם הַ הוּא יִ ְהיֶה ָמקוֹ ר נִ ְפ ָּתח לְ בֵ ית דָּ וִ יד וּלְ י ְ ֹׁשבֵ י
W

מהרה יבנה

X

א .יואל ד' י"ח .ברד"ק :ומעין מבית ה' יצא .זהו כמשמעו כמו שכתוב בנבואת יחזקאל :והשקה
את נחל השטים .כתרגומו מישר שיטין ,כי העמק יקרא נחל בין יש בו מים בין אין בו מים ,כמו
ויחפרו עבדי יצחק בנחל ,ובדברי רז"ל היושבת בנחל .והגאון רב סעדיה ז"ל פירש נחל השטים
הוא הירדן כי הירדן הוא קרוב למקום הנקרא שטים לפיכך סמכו אליו.
במצודת דוד :ומעיין .הוא הנחל האמור בנבואת יחזקאל והוא המקור האמור בנבואת זכריה:
והשקה .מי המעיין הזה ישקה את עמק השיטים להיות נמשך כנהר.
במלבי"ם :והיה ביום ההוא ,תתרבה השפע והברכה ביתר שאת עד שההרים יטפו עסיס מרוב
הפירות המתוקים ,והגבעות תלכנה חלב מרוב הבקר והצאן ,וכל אפיקי יהודה ילכו מים שעד
עתה היה חסרון מים בין בכללות א"י בין בירושלים שלא היו מעינות בירושלים ,ואז לא לבד
שיהיה מים ביהודה כי גם מעין יצא מבית ה' משם יפתח מקור נפתח ויתפשט לחוץ עד שישקה
את נחל השטים ,ולדעת ר' סעדיה הוא הירדן שהוא קרוב לשטים ,ולרש"י הוא כמשמעו ,ועל
המעין הזה כבר נבא יחזקאל וזכריה ,וע"ד הרמז שמשם תצא התורה והאמונה הנמשלת למים,
לכל העולם ,ויען שבשטים פרצו בזנות ובע"ז לבית פעור והיה ראשית חטאת לבית ישראל,
מציין שהמעין הקדוש יטהר את הטומאה אשר התחלה בנחל השטים ויעביר הרעות הזרות
והתאוות.
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יְ רו ָׁ
ּש ִ ָלם ,לְ חַ ּ ַטאת וּלְ נִ דָּ ה'ב .ועוד כתוב בזכריה' :וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ הוּא
י ְֵצא ּו ַמיִ ם חַ ִּיים ִמירו ָּׁש ִ ַלם ,חֶ ְציָם אֶ ל הַ ּיָם הַ ַּק ְדמוֹ נִ י וְ חֶ ְציָם אֶ ל הַ ּיָם
הָ אַ חֲרוֹ ןַּ ,ב ַּקיִ ץ וּבָ ח ֶֹרף יִ ְהיֶה'ג .דהיינו שבזמן הגאולה השלימה
יצא מעין מבית המקדש בדרך נס .וכן כתוב כאן בנבואת
יחזקאל :וַ יְ ׁ ִשבֵ נִ י ֶאל ּ ֶפ ַתח ַה ַּביִ ת ,המלאך החזיר את יחזקאל אל
פתח ההיכלד ,וְ ִה ֵּנה ַמיִ ם יֹצְ ִאים ִמ ַּת ַחת ִמ ְפ ַּתן ַה ַּביִ ת ,יחזקאל ראה
שלעתיד לבוא יפתח שם מעיין בדרך נס ,ויצאו מים מתחת
מפתן ההיכלהָ .ק ִד ָימה ,והמים ימשכו וילכו לצד מזרחוִּ .כי ְפנֵ י
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ב .זכריה י"ג א' .במצודת דוד :יהיה מקור נפתח .יהיה נובע מים מתחת מפתן הבית והוא הנחל
האמור בנבואת יחזקאל והוא המעיין האמור בנבואת יואל והוא מים החיים האמור בסוף הספר:
לבית דוד .לצורך בית דוד ויושבי ירושלים :לחטאת .לקחת ממנו מי חטאת להזות על טמאי
מתים כי מי חטאת צריכים שיהיו מים חיים ונובעים.
במלבי"ם :יפתח מקור מים חיים שיהיה מיוחד לבית דויד וליושבי ירושלם לחטאת להתחטא בו,
ולהיות למי נדה לאפר חטאת ,וכבר נבא יחזקאל שראה נחל גדול יוצא מבית קה"ק שיתפשט
עד ים המזרחי והמערבי ,וכן נבא זכריה )יד ח( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים
אל הים הקדמוני וכו'.
ג .זכריה י"ד ח' .במצודת דוד :יצאו מים חיים מירושלים .הוא המקור המוזכר למעלה היוצא
מתחת מפתן הבית אל ירושלים ומשם תתפשט בעולם :חצים .חצי המים היוצאים ילכו דרך
בקע ההר אל הים הקדמוני וגומר :בקיץ ובחורף יהיה .לא יתייבש בחום הקיץ ולא יגלד להקפות
בקור החורף.
במצודת ציון :חיים .נובעים כמו 'אל מים חיים' )ויקרא יד( :הקדמוני .המזרחי :האחרון .המערבי,
וכן 'ועד הים האחרון' )דברים יא(.
במלבי"ם :יתרבו המים עד שיצאו לחוץ ויתפשטו עד ים המזרחי והמערבי ,ומלבד שיהיה כן
כפשוטו כמו שבארתי למעלה )יג א( מרמז גם כן על התפשטות המים המדעים ונחל האמונה
האמתיית מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ.
באלשיך :ועוד סימן אחר ליום הטוב ההוא ,והוא ,כי והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם,
חצים יהיו אל הים הקדמוני נזחלים וחצים אל הים האחרון .ולא יהיה חסר בקיץ כדרך המעיינות
הטבעיים ,וגם לא ירבו בחורף כי אם שיתחילו בקיץ ויהיה שוה בחורף ,ולא שיתחיל בחורף
וימשך בקיץ כי אם בהפך ,וזהו בקיץ ובחורף יהיה באופן יוכר כי בהשגחה נהיה הדבר.
ד .עפ"י מצודת דוד.
ה .באברבנאל :ולכן בזמן הגאולה כדי שתהיה ירושלם ברכה בארץ שישלימה השם יתברך
בכל הדברים עד שלא יחסר כל בה בריאה יברא ה' שיתחדש בה מעין מים חיים ויהיה מקום
מוצאו מתחת בית ה' כדי שיכירו וידעו כל יושבי תבל שנשתנה טבע הארץ ההיא לטוב

תרעד בית הבאר
המקדש

החיים
השלישי

מעיין מבית ה' יצא

ַה ַּביִ ת ָק ִדים ,כי פתח ההיכל הוא לצד מזרח ,והמים היוצאים
מתחת מפתן ההיכל הולכים לכיוון מזרח.

ִמ ֶּכ ֶתף ַה ַּביִ ת

וְ ַה ּ ַמיִ ם י ְֹר ִדים ִמ ַּת ַחת ,והמים יורדים מתחת הארץז,
ַהיְ ָמנִ ית ,המים פונים והולכים באלכסון לצד ימין של הבית,
דהיינו לצד דרוםִ ,מ ֶּנגֶ ב לַ ִּמז ְֵּב ַח ,והולכים בצד דרום מהמזבח,
ופונים ויוצאים מהעזרה דרך שער העזרה הדרומיח.

המעיין יוצא מבית קודש הקדשים .ובתחילה הוא דק מאוד כמו
קרני חגבים ,וכשמגיע לפתח ההיכל נעשה כעובי חוט של שתי,
וכשמגיע לפתח האולם נעשה יותר עבה כמו חוט של ערב,
וכשמגיע לפתח העזרה נעשה כמו פי פך קטןט .ככתוב במשנהי:
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ושהחלמיש שיבש היה כעץ הפכו השם למעינו מים ,ושבזכות בית ה' יהיה אותו הנס גם שיהיה
זה אות ומופת כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם ושלהורות ע"ז ברא השם חדשה בארץ
בקרב ירושלם שלא היו מים חיים מעולם שבזמן הגאולה מעין מבית ה' יצא ויהיו המים
התחתונים ההמה רמז למים העליונים שאלו ואלו יצאו מירושלם ,ולפי שזה הנס כולו נמשך
מקדושת בית ה' לכן זכר הנביא פה שראה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה רוצה לומר
מאמצע שער ההיכל.
ו .מצודת דוד.
ז .מצודת דוד .אלמלא פירוש המצודת דוד ,היה אפשר לפרש ש'מתחת' הכוונה שהמים ירדו
מההיכל לעזרה ,והעזרה הוא נמוך יותר מההיכל ]כדלעיל מ' מ"ט ,שיש מדרגות לעלות מהעזרה[ ,על
כן כאשר המים ירדו לעזרה זה נקרא 'מתחת' כי זה מקום נמוך ,אבל אין זה ממש מתחת לארץ.
ח .רש"י.
ט .יומא ע"ז:
נראה ש'פי פך קטן' הוא סוד הפך קטן של שמן שמצאו החשמונאים ,ובו הדליקו את המנורה
שבדרום .והוא הענין של חנוכה שהוא אורו של משיח.
וזה ענין ה'פכים קטנים' שחזר עליהם יעקב אבינו ,שהוא ה'פך קטן' של חנוכה ,כידוע.
י .מדות ב' ו'.
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תרעה

ּבו בשער ַה ּ ַמיִ ם ְמ ַפ ִּכים,
או ֵמר ,ו ֹ
יעזֶר ּ ֶבן יַ עֲ קֹב ֹ
ַר ִּבי אֱ לִ ֶ
ידין לִ ְה ֹיות ֹיו ְצ ִאין ִמ ּ ַת ַחת ִמ ְפ ּ ַתן ַה ּ ָביִ תיא.
וַ עֲ ִת ִ

ש ַער
פונָ ה ,וַ יְ ִס ּ ֵבנִ י ֶ ּד ֶר ְך ח ּוץ ֶאל ׁ ַ
ש ַער ָצ ֹ
)ב( וַ י ֹּו ִצ ֵאנִ י ֶ ּד ֶר ְך ׁ ַ
הַ ח ּוץ ֶ ּד ֶר ְך הַ ּפ ֹונֶה ָק ִדיםְ ,ו ִה ּנֵה ַמיִ ם ְמפַ ִּכים ִמן הַ ּ ָכ ֵתף
הַ יְ ָמנִ ית:
עכשיו פנה המלאך להראות ליחזקאל את המשך המים ,להיכן
הולכים לאחר שיצאו מהעזרה ,על כן :וַ יּוֹ צִ ֵאנִ י דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער צָ פוֹ נָ ה,
המלאך הוציא את יחזקאל מהעזרה דרך השער הצפוני ,והביאו
לעזרת נשים ,וַ יְ ִס ֵּבנִ י דֶּ ֶר ְך ח ּוץ ,והמלאך הוליך את יחזקאל מחוץ
לעזרה ,בתוך עזרת נשים ,סביב לחומת העזרה מבחוץֶ ,אל
ׁ ַש ַער ַהח ּוץ ,דֶּ ֶר ְך ַה ּפוֹ נֶ ה ָק ִדים ,והביאו אל שער עזרת נשים שבצד
מזרח .וכאשר עמד שם ראה וְ ִה ֵּנה ַמיִ ם ְמ ַפ ִּכים ִמן ַה ָּכ ֵתף ַהיְ ָמנִ ית,
המים מפכים ויוצאים משער העזרה הדרומייב ,ואחר כך
ממשיכים בתוך עזרת נשים ויוצאים משער עזרת נשים
המזרחייג.
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יא .בגמרא )יומא עז (:וז"ל :אמר ר' פנחס משום רב הונא צפוראה ,מעין היוצא מבית קדשי
הקדשים ,בתחילה דומה לקרני חגבים ,כיון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי ,כיון
שהגיע לאולם נעשה כחוט של ערב ,כיון שהגיע אל פתח עזרה נעשה כפי פך קטן ,והיינו דתנן
ראב"י אומר מים מפכין עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית ,מכאן ואילך היה מתגבר
ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד ,כיון שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו רוחצין זבין
וזבות נדות ויולדות ,שנאמר )זכריה יג א( 'ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי
ירושלם לחטאת ולנדה'.
יב .רש"י.
יג .כך משמע עפ"י רש"י.
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ְמ ַפ ִּכים :מלשון 'פך' .כמו 'פך השמן'יד .דהיינו שכאשר המים
בשער העזרה ,הם ברוחב פי פך קטןטו.

W
יד .שמואל א' י' א' .מלכים ב' ט' א' ,ג'.
טו .יומא ע"ז :מצודת ציון.
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 Qמהלך המים מבית המקדש R
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דו ,וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶף ּ ָב ַא ּ ָמה וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרנִ י
יש ָק ִדים ְו ָקו ְּביָ ֹ
)ג( ְּבצֵ את הָ ִא ׁ
בַ ּ ַמיִ ם מֵ י ָא ְפסָ יִ ם:

ְּבצֵ את ָה ִא ׁיש ,כאשר המלאך יצא מבית המקדשָ ,ק ִדים,
לצד מזרח ,וְ ָקו ְּביָ דוֹ  ,ואחז בידו את חבל המידה .וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶ ף ָּב ַא ָּמה,
מדד אלף אמה מחוץ לחומהטז ,וַ ַ ּי ֲעבִ ֵרנִ י בַ ּ ַמיִ ם ,והעביר את

והמשיך

יחזקאל בתוך המים שבאלף אמה הראשונות מחוץ לחומהיז,
מים אלו הם ֵמי ָא ְפ ָסיִ ם ,מים נמוכים שמכסים רק את הקרסולים,
דהיינו כפות הרגלייםיח.
ָא ְפ ָסיִ ם :מלשון 'פס' .דהיינו פסות הרגליים ,שהם כפות
הרגלייםיט.
W

מהרה יבנה

X

טז .רש"י.
יז .רש"י.
יח .רש"י .מצודות .מלבי"ם.
יט .מלבי"ם .מצודת ציון .כתוב בגמרא ירושלמי )שקלים יז (.וז"ל :כתיב )זכריה יד ח( והיה ביום
ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו' תני מבית ק"ק עד הפרוכת כקרני סילי וכיליי מן פרוכת עד
מזבח הזהב כקרני חגבים ממזבח הזהב עד עזרות כחוט של שתי מן העזרות עד מפתן הבית
כחוט של ערב מיכן ואילך כמפי הפך כתיב )יחזקאל מז ב( והנה מים מפכים מן הכתף הימנית
בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים עד קרסולה )יחזקאל מז ד(
וימד אלף ויעבירני במים מי ברכים עד ברכייה וימד אלף ויעבירני מי מתנים עד מתנייא מכאן
ואילך וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור אפי' לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו מ"ט
)ישעיה לג כא( וצי אדיר לא יעברנו מפני מה כי גאו המים מי שחו מהו מי שחו מלשוט אמר רב
חונה )הונא( באתרין קרו לשייטא שחונא )ישעיה כה יא( ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה
לשחות מהו לשחות אמר רבי יוסי בי ר' בון )ביבן( מיין דמתמללין בעלמא כתיב )זכריה יג א(
ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלם לחטאת ולנידה ר' שמואל בר נחמן
בשם ר' )נתן( יונתן מבית דוד ועד יושבי ירושלם כשרים לנדה ולחטאת מכאן ואילך מי
תערובות הם כשרים לנדה ופסולים למי חטאת אר"א )ר"מ אומר( מבית דוד ועד יושבי ירושלם
כשרים לנידה ולחטאת מכאן ואילך מי קטפריסות הן פסולין לנדה ולחטאת כתיב )יחזקאל מז ח(
ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה זה ים של סמכו )סיבוכא( וירדו אל הערבה
זה ים של טבריא ובאו הימה זה ים המלח אל הימה המוצאים זה הים הגדול ולמה נקרא שמו
מוצאים כנגד שתי פעמים שיצא אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה רבי לעזר בשם רבי חנינה
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)ד( וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶף וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרנִ י בַ ּ ַמיִ ם ַמיִ ם ִּב ְר ּ ָכיִ ם ,וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶף וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרנִ י
מֵ י ָמ ְתנָ יִ ם:
וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶ ף ,משם מדד המלאך עוד אלף אמה של המשך המעיין,
וַ ַ ּי ֲעבִ ֵרנִ י בַ ַּמיִ ם ,והעביר את יחזקאל בתוך המיםַ ,מיִ ם ִּב ְר ָּכיִ ם,
והמים הגיעו עד הברכייםכ.
וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶ ף ,ומדד עוד אלף אמה ,וַ ַ ּי ֲעבִ ֵרנִ י ,והעביר את יחזקאל
בתוך המיםֵ ,מי ָמ ְתנָ יִ ם ,והמים הגיעו עד המתנייםכא.

ַעבֹרִּ ,כי גָ א ּו הַ ּ ַמיִ ם מֵ י
)ה( וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶף ,נַ חַ ל אֲ ׁ ֶ
שר לֹא א ּוכַ ל ל ֲ
שר לֹא י ֵָעבֵ ר:
שח ּו ,נַ חַ ל אֲ ׁ ֶ
ָׂ
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בראשונה יצא עד קלבריאה ובשניה יצא עד כיפי ברבריאה רבי אחא בשם ר' חנינה בראשונה
יצא עד כיפי ברבריאה ובשניה יצא עד עכו ועד יפו )איוב לח יא( עד פה תבא ולא תוסיף עד עכו
תבא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך עד יפו אשית גאון גליך ניחא ימא רבא וימא דמילחא
בשביל למיתקן ימא דטבריא ימא דסמכו לרבות דגתם דכתיב ביה )יחזקאל מז י( למינה תהיה
דגתם למיני מינים תהיה דגתם תני אמר רשב"ג מעשה שהלכתי לציידן והביאו לפני יותר
משלש מאות מיני דגים בתמחוי א' )יחזקאל מז ח( ונרפאו המים בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח
ניתנו כתיב ונרפאו המים ואת אמרת ולא ירפאו המים מקום הוא ושמו ולא ירפאו כתיב )יחזקאל
מז יב( ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו
יבכר תני אמר רבי יהודה לפי שבעולם הזה תבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לשנים
עשר חודש אבל לעתיד לבא התבואה עושה לחדש אחד ואילן עושה לשני חדשים מ"ט לחדשיו
יבכר אמר רבי יוסי לפי שבעולם הזה התבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לי"ב חדש
אבל לעתיד לבא התבואה עושה לט"ו יום ואילן עושה לחדש אחד שכן מצינו שעשת התבואה
בימי יואל לחמשה עשר יום וקרב ממנה העומר מ"ט )יואל ב כג( ובני ציון גילו ושמחו בה'
אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ומה מקיים רבי
יוסי לחדשיו יבכר בכל חודש וחודש יהיה מבכר )יחזקאל מז יב( ועלהו לתרופה רבי יוחנן אמר
תרפיה מציץ עליה ותרף מזונה רב ושמואל חד אמר להתיר פה שלמעלן וחד אמר להתיר פה
שלמטן ר' חנינה ור' יהושע בן לוי ח"א להתיר פה עקרות וח"א להתיר פה אלמים.
כ .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
כא .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
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]נד[ וַ ָ ּי ָמד ֶאלֶ ף ,ומדד עוד אלף אמה ,ונהיה נַ ַחל ֲא ׁ ֶשר לֹא א ּוכַ ל
לַ ֲעבֹר ,נחל עמוק שלא יכל לעבור בוִּ ,כי גָ א ּו ַה ּ ַמיִ ם ֵמי שָׂ ח ּו ,כי
גבהו המים עד שהיו מי שחייה ,דהיינו שאפשר לעבור בהם רק
על ידי ששוחים בהם ,נַ ַחל ֲא ׁ ֶשר לֹא יֵ ָעבֵ ר ,ואי אפשר לעבור
בתוך הנחל ברגלכב.
ֲשר יְ פָ ֵרשׂ הַ ּשׂ ֹחֶ ה
שָׂ ח ּו :לשחות ולשוט במים .מלשוןכגַ ּ ' :כא ׁ ֶ
לִ ְ ׂ
שחוֹ ת'כד.
W
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כב .רש"י .רד"ק .מצודת דוד.
כג .ישעיה כ"ה י"א.
כד .שקלים י"ז .במלבי"ם וז"ל :וימד אלף הרביעית ,ראה כי גאו המים מאד .והנה מלבד שיהיה
הנס כפשוטו ,שיצא מקור נפתח מבית ה' ,כמ"ש )יואל ד'( ומעין יצא מבית ה' והשקה את
נחל השטים) ,וזכריה י"ד( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים ,כי בירושלים לא היה
מעין מעולם ואז תתרבה הברכה ממקור מים חיים .חוץ מזה בא לרמז ג"כ על מי הדעת
והתורה והאמונה אשר יצאו מבית ה' ,כי מציון תצא תורה ,ובאר שהמים הקדושים האלה
יוצאים מתחת מפתן הבית הימנית מנגב למזבח ,לא מצד כתף הצפון ,כי צד צפון היה מיוחד
לשחיטת קדשי קדשים שרובם באו לכפר פשע ולהתם חטאת ,כמו חטאת ואשם שבאו לכפר,
וגם עולה באה לכפר על הרהור הלב ועל עשה ולאו הנתק לעשה ,ומצד זה לא יזלו מי הדעת
מדלים כי לא ידעו את ה' מצד יראת העונש וסור מרע ,רק המקור יפתח מצד ימין המזבח ששם
מקריבים זבחי רצון ושלמים ותודה ,שמורה על עבודת ה' מצד הכרת טובו וחסדו ואמתתו .אולם
על מה יורו ארבעה המדידות אשר מדד בנחל ?.פי' הרי"א שרומז על ארבעה מיני השגות
שישיגו את ה' ע"י מי הדעת הנובעים מן הקדש ,ומי אפסים הוא השגת עולם ההויה וההפסד
ההבל והאפס .ומי ברכים הוא השגת עולם הגלגלים בעלי התנועה .ומי מתנים הוא השגת עולם
המלאכים אשר כחם במתנם גבורי כח עושי דברו .ומי שחו הוא השגות האלהות אשר גאו
המים מעומק המושג מבלי יוכל איש עבור בו ולדעתי רמז בזה כי הגם שבעת ההיא תמלא
הארץ דעת את ה' כמים יכסו על ים ,בכ"ז יהיו דומים כמים המכסים את הים שיש מקומות
עמוקים ומקומות בלתי עמוקים ,כי הגם שכולם יכירו את ה' יהיה חילוף מדרגות בכמות ההשגה
ואיכות ההשגה ועומקה ,שכ"א ישיג כפי מדרגתו .והודיע לו כי אז יתחלקו האנשים אל ארבע
מדרגות ,א .אומות אשר ישארו עוד במעמד לסכלות הקדום שעבדו לכוכבים ומזלות כמו חינא
ויאפאן ואנשי הודו ,והם יקבלו מעט מידיעת האל ויהיו המים מי אפסים ,ב .אומות שאינם עובדי
ע"ז ויש להם דת ,רק שטועים באלהות ועובדים ללא אלהי אמת ,הם יקבלו יותר ממי הדעת
ויהיה להם המים מי ברכים ,ג .האומות שקבלו דעות אמתיות באמונת האלהות ובאחדותו רק
שלא קבלו דת האמיתית ומצות האלהות הם ירוו יותר ממקור מים חיים ויהיה להם מי הדעת מי
מתנים ,ד .האומה שקבלה תורת ה' וחקיו ומצותיו הם ישיגו ההשגות הגדולות ויהיה להם נחל
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ית בֶ ן ָא ָדם ,וַ י ֹּולִ כֵ נִ י וַ יְ ִׁשבֵ נִ י ְ ׂשפַ ת הַ ָּנחַ ל:
וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי ה ֲָר ִא ָ

ית בֶ ן ָא ָדם ,האם אתה נותן לבך לראות
ֹאמר ֵאלַ י המלאךֲ :ה ָר ִא ָ
וַ ּי ֶ
כה
כמה הנחל הזה מתגבר יותר ויותר .
כך תהיה טובת ישראל מתגברת יותר ויותרכו.
וַ יּוֹ לִ כֵ נִ י ,אחר כך הוליך את יחזקאל למרחק מן הנחלכז.

וַ יְ ׁ ִשבֵ נִ י שְׂ ַפת ַה ָּנ ַחל,

אחר כך החזיר והביא את יחזקאל אל שפת

הנחלכח.
)ז(

ְּב ׁש ּובֵ נִ יְ ,ו ִה ּנֵה ֶאל ְ ׂשפַ ת הַ ַּנחַ ל ֵעץ ַרב ְמאֹדִ ,מזֶּה ּו ִמזֶּה:
W
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נובע מקור חכמה מי שחו ,כי גאו מי הדעת בנפשם בשפע רב .והראה שהמי אפסים קרובים
יותר אל המקדש ממי ברכים ,ללמד שבכ"ז כולם ישקדו על דלתותיו לבקש אותו ולהכירו
וללכת באור ה' ,שעד שאלה שלא קבלו עדיין דרכי ה' כלל ידחקו יותר לשקוד על האהל וירדפו
לדעת את ה' ,כמ"ש לכו ונלכה אל ה' וכו' ויורנו מדרכיו .ואלה שלא למדו יהיו יותר בפנים מן
אלה שכבר למדו וידעו את ה' שיצאו לחוץ להפיץ מעינותיהם חוצה ,עד שהמים מי שחו כבר
יעתקו א"ע מחדר הורתם לשוט בארך וללמד בכל הארץ .וחז"ל אמרו במליצתם ,המעין הזה
תחלתו מבית קדשי הקדשים ,אמר ר' פנחס בשם ר"ה ,המעין היוצא מבית קדשי הקדשים
בתחלה דומה לקרני חגבים ,כין שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי ,וכיון שהגיע לפתח
האולם נעשה כחוט של ערב ,וכיון שהגיע לפתח עזרה נעשה כפי פך קטן .דעתם ,שהמים האלה
המדעיים ,התחלתם מהשכל הנאצל מעולם האצילות שמרומז בבית קה"ק ,ושם דומה כקרני
חגבים ,כי אין אנו משיגים מן האור ההוא הגדול רק כמחט סדקית .וכשהגיע לפתח היכל
שמרמז על ההשגה בעולם הכסא ,יוכר יותר כחוט של שתי .ובפתח האולם ,שמרמז על
ההשכלה בעולם המלאכים ,שם תפתח הידיעה יותר עד שיצא מפתח העזרה ולחוץ ,ובא אל
עולם האופנים שהוא העולם הגשמי ,ששם דומה כפך ,והמים מפכים ,כי שם בני אדם משיגים
ומעיינים בחכמת תכונת השמים ובסדר העולם השפל ,ובזה המליץ שמדד האלף הא' נגד
האלוף והלימוד בעולם האצילות והיו מי אפסים ,כי שם ההשגה אין ואפס ולא ישיג שם השכל
הקשור בחומר ותתרחב ההשגה ותעמיק יותר בעניני עולם הכסא עד ברכים ,ותתרחב יותר
בעולם המלאכים עד מתנים ,ובאלף ולימוד האחרון שהוא בעולם הגלגלים בעלי חומר ,שם גאו
המים כי רבו החוקרים ועצמה הידיעה בתכונה ובטבע ובכל מיני המדעים .ע"כ.
כה .רש"י .רד"ק .מצודת דוד.
כו .רד"ק .ועיין מה שנתבאר באברבנאל ובמלבי"ם.
כז .מצודת דוד.
כח .מצודת דוד .מלבי"ם.
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ְּב ׁש ּובֵ נִ י ,כאשר חזר יחזקאל לשפת הנחל ,ראה וְ ִה ֵּנה ֶאל שְׂ ַפת
ַה ַּנ ַחל ֵעץ ַרב ְמאֹד ,על שפת הנחל גדלו עצים רבים מאודִ ,מ ּזֶה
ּו ִמ ּזֶה ,בשני צדדי הנחלכט.
מונָ ה,
)ח( וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלַי ,הַ ּ ַמיִ ם הָ ֵא ּלֶה ֹיו ְצ ִאים ֶאל הַ ְ ּגלִ ילָה הַ ַ ּק ְד ֹ
מהֶ ,אל הַ ָ ּי ּ ָמה הַ ּמ ּו ָצ ִאים) ,ונרפאו
ְויָ ְרד ּו ַעל הָ ֲע ָרבָ הּ ,ובָ א ּו הַ ָ ּי ּ ָ
כתיב( ְונִ ְר ּפ ּו הַ ּ ָמיִ ם:
הנחל הזה מתחלק ,חציו הולך לצד מזרח וחציו לצד מערב.
והנחל מתחלק לכמה נחליםל.
ֹאמר ֵאלַ י המלאךַ :ה ּ ַמיִ ם ָה ֵא ֶּלה שבנחל יוֹ צְ ִאים והולכים
וַ ּי ֶ
ַה ְ ּגלִ ילָ ה ַה ַּק ְדמוֹ נָ ה ,אל צד מזרחלא .וְ יָ ְרד ּו ַעל ָה ֲע ָרבָ ה ,ומשם יורדים
המים אל המישורלב ,דהיינו לים של טבריה שזה הכינרתלג.

ֶאל

ּובָ א ּו ַה ָ ּי ּ ָמה ,וכן הולכים המים גם אל ים המלחלד.
לה

ֶאל ַה ָ ּי ָּמה ַה ּמ ּוצָ ִאים,

וכן המים הולכים גם לצד מערב
אוקיינוס ,שהוא יוצא מן הישוב להקיף את העולםלו.
W
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אל ים

X

כט .מצודת דוד .מלבי"ם.
ל .רד"ק .המים האלה היוצאים מבית המקדש מתחלקים ,חצים הולך לצד מזרח ,וחצים לצד
ּש ִ ַלם ,חֶ ְציָם ֶאל הַ ּיָם
מערב ,כמו שכתוב )זכריה יד ח(' :וְ הָ יָה ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא י ְֵצא ּו מַ יִ ם חַ ִ ּיים ִמירו ׁ ָ
חרוֹ ן' .וכתב רש"י כאן )פסוק ט( :הנחל הזה המתחלק לכמה נחלים.
הַ ַּק ְדמוֹ נִ י וְ חֶ ְציָם ֶאל הַ ּיָם הָ ַא ֲ
ע"כ.
לא .רש"י .רד"ק .מצודת דוד .מלבי"ם.
לב .תרגום יונתן .מצודת ציון.
לג .תוספתא סוכה ג' ג' .רש"י .מצודת דוד .ים כינרת הוא במזרח ארץ ישראל ,כמו שכתוב
בבמדבר ל"ד י'-י"א.
לד .תוספתא סוכה ג' ג' .רש"י .מצודת דוד .ים המלח הוא במזרח ארץ ישראל ,כמבואר
בבמדבר ל"ד י'-י"ב.
לה .רד"ק.
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תרפג

וְ נִ ְר ּפ ּו ַה ּ ָמיִ ם ,כדי לרפאות את המים ממליחתם .דהיינו שהימים
שיבואו לשם המים מבית המקדש ,ימתקו המים שבים ,ולא יהיו
מלוחיםלז.
ים המלח וים אוקיינוס הם מלוחים ,וכאשר יבואו אליהם המים
האלה ,ירפאו הימים ממליחתם וימתקו .אבל ים כינרת שאיננו
מלוח ,כאשר יגיע אליו המים האלה ,יתרבו בו דגים הרבה
מאוד ,ויהיה בו הרבה מאוד מיני דגים ,שלא היו שם לפני כן.
כמו שכתובלח' :לְ ִמינָ ה ִּת ְהיֶה ְדגָ ָתם ִּכ ְדגַ ת הַ ּיָם הַ ָּגדוֹ ל ַר ָּבה
ְמאֹד'לט.
W
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לו .תוספתא סוכה ג' ג' .רש"י .מצודת דוד.
לז .תוספתא סוכה ג' ג' .רש"י .רד"ק .מצודת דוד .מלבי"ם.
לח .להלן פסוק י'.
לט .גמרא ירושלמי שקלים י"ז .ועי"ש .בתוספתא )סוכה ג ג( :למה נקרא שמו שער המים שבו
מכניסין צלוחית של מים ]של ניסוך[ בחג ,ראב"י אומר ]בו[ )יחזקאל מז( מים מפכים ]מלמד
שמפכפכין ויוצאין כמו הפך הזה[ ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית ,וכה"א )שם( ]בצאת
האיש קדים וקו בידו[ וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים ]מלמד שאדם עובר במים עד
קרסוליו .וימד אלף ויעבירני במים מי ברכים מלמד שאדם עובר במים עד ברכיו .ד"א מי ברכים
]מים[ שמתברכין והולכין[ .וימד אלף ויעבירני ]במים[ מי מתנים ]מלמד שאדם עובר בו עד
מתניו[ .וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור ,יכול לא יעברנו ברגל אבל יעברנו ]בסחו[ ,ת"ל כי
גאו המים מי שחו .יכול לא יעברנו בסחו אבל יעברנו בספינה קטנה] ,ת"ל כי גאו המים מי שחו
מלשוט .יכול לא יעברנו בספינה קטנה אבל יעברנו בספינה גדולה[ ,ת"ל )ישעיה לג( בל תלך בו
אני שיט .יכול לא יעברנו בספינה גדולה אבל יעברנו בבורני גדולה ,ת"ל )שם( וצי אדיר לא
יעברנו ואומר )זכריה יד( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו' .יכול יתערבו בם מעיינות
]אחרים[ ,ת"ל )שם יג( ביום ההוא יהיה מקור נפתח וגו' ]מקום[ אחד לחטאת ולנדה] .לאן[ הולכין,
לים הגדול ]לימה[ של טבריא ]לימה[ של סדום כדי לרפאות את מימן ,שנאמר )יחזקאל מז(
ויאמר אלי המים האלה יוצאין אל הגלילה הקדמונה ]וירדו אל הערבה ובאו הימה אל הימה וגו',
המים האלה יוצאין אל הגלילה הקדמונה[ זה ימה של סדום ,וירדו אל הערבה זהו ימה של
טבריא ,ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים זה הים הגדול ,ואומר )שם( כל נפש חיה
אשר ישרוץ אל כל אשר יבא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאוד כי באו שמה המים האלה
וירפאו וחי כל אשר יבא שמה ,ואומר ]והיה[ ועמדו עליו דוגים ,ואומר בצאתיו וגבאיו ,ואומר
ועל הנחל יעלה על שפתו וגו' ,מלמד שכל מימי בראשית עתידין להיות יוצאין כמפי הפך הזה,
וכך היתה הבאר שהיתה עם ישראל במדבר דומה לסלע מלא ]כברה[ מפרפרת ועולה כמפי
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שם
בוא ׁ ָ
שר יָ ֹ
שר יִ ְׁשרֹץ ֶאל ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
)ט( ְוהָ יָ ה כָ ל נֶפֶ ׁש חַ ָ ּיה אֲ ׁ ֶ
ש ּ ָמה הַ ּ ַמיִ ם
נַ ֲחלַיִ ם יִ ְחיֶהְ ,והָ יָ ה הַ ָ ּדגָ ה ַר ּ ָבה ְמאֹדִּ ,כי בָ א ּו ׁ ָ
ש ּ ָמה הַ ָּנחַ ל:
בוא ׁ ָ
שר יָ ֹ
הָ ֵא ּלֶה ְוי ֵָר ְפא ּו וָ חָ י ּכֹל אֲ ׁ ֶ
נַ ֲחלַ יִ ם :הנחל הזה מתחלק לכמה נחליםמ.

וְ ָהיָ ה כָ ל נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְשרֹץ ,כל בעל חי אשר יולידֶ ,אל ָּכל ֲא ׁ ֶשר
יָ בוֹ א ׁ ָשם נַ ֲחלַ יִ ם ,במקום שיבוא לשם ממי הנחלים שמגיעים
מבית המקדש ,יִ ְחיֶ ה ולא ימות.
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הפך הזה ,עולה עמהן להרים ויורדת עמהן לגאיות ,מקום שישראל שורין הוא שורה כנגדן
במקום גבוהה כנגד פתחו של אהל מועד ,נשיאי ישראל באין וסובבין אותה במקלותיהן
ואומרים עליה את השירה )במדבר כא( עלי באר ענו לה עלי באר והמים מבעבעין ועולין כעמוד
למעלה וכל אחד ואחד מושך במקלו איש לשבטו ואיש למשפחתו] ,שנא' )שם( באר חפרוה
שרים וגו' ,וגם היא סובבת את כל מחנה ישראל ומשקה את כל הישימון[ שנאמר )שם( ונשקפה
על פני הישימון ,והיא נעשה נחלים שנאמר )תהלים עח( ונחלים ישטפו ,הן יושבין באיספקאות
ובאין זה אצל זה שנאמר )שם קה( הלכו בציות נהר .העולה דרך ימין ]עולה[ דרך ימין ]העולה[
דרך שמאל ]עולה[ דרך שמאל ]כן מים מתמצין הימנה היא[ נעשית נחל גדול והולכין לים הגדול
ומביאין ]משם[ כל חמדת העולם ,שנאמר )דברים ב( זה ארבעים שנה ]ה' אלהיך עמך[ לא חסרת
דבר .ע"כ.
במלבי"ם וז"ל :ואמרו חז"ל להיכן הם יוצאים ,לים טבריה ,ולים סדום ,ולים אוקינוס ,לרפאות
המים המלוחים ,וירדו על הערבה זה ימה של טבריה ,ובאו הימה שזה ימה של סדום ,ואל המים
המוצאים זה ים אוקינוס .וכונת המליצה הזאת ,שמי הדעת הוכרת ה' יתפשטו אז בין שני
האומות אדום וישמעאל ,שישמעאל הם יושבי המזרח ,ואדום הם יושבי המערב ,כמ"ש )זכריה
י"ד( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון
והם השני כתות שראה במשל שא' עובר במי ברכים וא' עובר במי מתנים ,ואז ישתו את המים
המדעים אשר יצאו מבית ה' ויקבלו האמונה האמתית וירפאו מן המלח סדומית המסמא את
העינים באמונות בלתי אמתיות .וכן יצאו המים המדעיים גם אל ימה של סדום ,שהיא מליצה על
המשוקעים עוד בעבודת אלילים שעליהם רמז במי אפסים ,וגם הם ירפאו מן המלח המכלה עיני
רואים ,ויראו אור בהיר ,וגם ירד לימה של טבריה ששם מושב בני ישראל אשר המליץ עליהם
במי שחו ,לרפאות גם תחלואי נפשם וכולם ישתו מן המים המדעיים ותבא חכמה כמים בקרבם
איש לפי הכנתו.
מ .רש"י.
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לדוגמא :בים המלח ,עד עכשיו לא היו יכולים להתקיים בו דגים
ושום סוג בעל חי ,מפני גודל מרירות המים מרוב מליחותם.
אבל עכשיו המים מבית המקדש יכנסו גם לים המלח ,וירפאו
אותו וימתיקוהו ,ועל ידי כן יוכל להתקיים בו חיים ,וכל מין דג
שיוליד שם יתקיים ויחיהמא.
וְ ָהיָ ה ַהדָּ גָ ה ַר ָּבה ְמאֹד ,ויהיה הרבה מאוד דגים ,כי יגדלו הדגים
בכל הימים שהתרפאוִּ ,כי בָ א ּו ׁ ָש ּ ָמה ַה ּ ַמיִ ם ָה ֵא ֶּלה וְ יֵ ָר ְפא ּו ,כי המים
באו מבית המקדש וריפאו את הימים ,וָ ָחי ,וכל בעל חי שיהיה
במקום שבא לשם הנחל המקודש יחיה ויתקיים ,כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יָ בוֹ א
ׁ ָש ּ ָמה ַה ָּנ ַחל ,בכל מקום שיבוא לשם הנחל הזה כך יהיה ,ולא
ימות שם שום בעל חימב.

)י( ְוהָ יָ ה )יעמדו כתיב( ָע ְמד ּו ָעלָיו ַ ּד ָ ּוגִ ים מֵ ֵעין ּ ֶג ִדי ְו ַעד ֵעין
טוחַ ַלח ֲָר ִמים יִ ְהי ּו ,לְ ִמינָ ה ִּת ְהיֶה ְדגָ ָתם ִּכ ְדגַ ת הַ ָ ּים
ֶעגְ לַיִ ם ִמ ְׁש ֹ
דול ַר ּ ָבה ְמאֹד:
הַ ָּג ֹ
וְ ָהיָ ה ָע ְמד ּו ָעלָ יו דַּ ָ ּוגִ ים ,ואז מרוב ריבוי הדגים ,יעמדו ליד הנחל
דייגים ,כדי לצוד דגיםמג.
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מא .רד"ק .במלבי"ם וז"ל :והיה כל נפש חיה אשר ישרץ במקום שיבואו שם נחלים המקודשים,
יחיה ,וגם ירבה מאד ,כי המים האלה ירפאו מליחת המים המרים הממיתים את הבע"ח ,ולכן
יחיו וירבו מאד ,והמליצה בזה שבני אדם אשר יחיו בימים האלה וישתו מן המים המדעיים מי
התורה והאמונה יחיו חיים הנפשיים ,וכן יתרבו המקבלים האמונה האמיתית ,שע"י המים האלה
ירפאו מחלי הנפש באמונות זרות ,וממילא כן יוסף הנחל להגיר שם מימיו וכן יוסיפו לשאוב
בששון ממעיני הישועה ,שכפי שירבו לקבל כן יוסיף ה' להשפיע מבועי השכל והדעת וישאבו
למודים חדשים והשגות עיוניות.
מב .מצודת דוד.
מג .אברבנאל .רד"ק .עפ"י מצודת דוד .עפ"י מלבי"ם.
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בכל השטח העצום ,ש ֵמהמקום שנקרא ֵעין ֶ ּג ִדי ,וְ ַעד המקום
שנקרא ֵעין ֶעגְ לַ יִ ם ,יהיה שם ִמ ׁ ְשטוֹ ַח לַ ֲח ָר ִמים יִ ְהי ּו ,דהיינו שם
ישטחו ויפרשו הדייגים את הרשתות שלהםמד כדי ליבשם מול
השמשמה.
ֲח ָר ִמים :רשתותמו.
לְ ִמינָ ה ִּת ְהיֶ ה ְדגָ ָתם ,יהיה שם מינים רבים מאוד של דגיםמז ,כל
מיני הדגים יהיו שםמח ,ויהיו דגים גדולים ִּכ ְדגַ ת ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ,כמו
דגי הים הגדולמט ,וגם ַר ָּבה ְמאֹד ,יהיו דגים רבים מאוד מאוד
במספרנ.
)יא(

)בצאתו כתיב( ִּב ּ
ֹאתיו ּוגְ בָ ָאיו ְולֹא י ֵָר ְפא ּו לְ מֶ לַח נִ ּ ָתנ ּו:
צ ָ
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מד .אברבנאל .רד"ק .מצודת דוד .מלבי"ם.
מה .מצודת דוד .במצודת דוד נתבאר שפורשים את הרשתות על היבשה בכל השטח הזה כדי
שיתייבשו מול השמש .אבל לפי שאר המפרשים יתכן שפורשים את הרשתות בתוך המים של
הנחל שנמשך בכל השטח הזה כדי לצוד דגים .ועיין יחזקאל כ"ו ה'.
מו .אברבנאל .רד"ק .מצודת ציון .מלבי"ם.
מז .שקלים י"ז .רש"י .רד"ק.
מח .מצודת דוד .עפ"י אברבנאל .עפ"י מלבי"ם.
מט .מלבי"ם.
נ .מלבי"ם .מלבד הפשט ,עוד ביאר המלבי"ם וז"ל :והמליצה שיעמדו אז נביאים רבים ומורים
ומלמדים הצדים את הדגים ,היינו שיקחו את הנפשות שהיו במדרגות דגים ,שהוא הבע"ח
הפחות ,ויעלום לרשותם שיהיו במדרגת האדם המדבר והמשכיל והיודע ,ובמקום שהוא מעין
גדי עד עין עגלים ,ר"ל מקום שעבדו לכוכבים ומזלות ,ויערכו לגדי שלחן וימירו את כבודם
בתבנית עגל ,שעבדו למזל טלה ולמזל שור ,וחשבו שעין גדי הוא המשוטט בארץ ומשגיח עליה,
יהיה שם משטח לחרמים ורשתות המשוכים נפשות לרשות הקדושה והאמונה והדעת ,והנצודים
לרשות הקדושה יהיו מכל מין ,מכן אומה ולשון ,וגם שרים וגדולים מכל כת ירבו מאד לדעת
את ה' ולחסות בצל כנפיו.
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ֹאתיו :מקום טיט לח .כמונא 'הֲיִ גְ אֶ ה ּגֹמֶ א ְ ּבלֹא ִב ָ ּצה'נב.
ִּב ּצ ָ
גְ בָ ָאיו :בורות שליד הים שנאספים בהם מעט מים .כמונג 'וְ ל ְַחשׂ ֹף
ַמיִ ם ִמ ּגֶבֶ א'נד.
אמנם המים ירפאו ויתמתקו ,ולא יהיו יותר מלוחים ,על ידי
שהנחל המקודש יגיע אליהם.
אבל יהיה מקום הנקרא בשם 'וְ לֹא י ֵָר ְפא ּו' ,ששם לא יתרפאנה,
כדי שישאר שם מלח כדי להטעים את התבשילים ולמלוח כל
דברנו.
ֹאתיו ,המים שיש מעלנז הטיט הלח הסמוך ליםּ ,וגְ בָ ָאיו ,וכן
ִּב ּצ ָ
המים שיש בבורות הסמוכים אל הים ,וְ לֹא יֵ ָר ְפא ּו ,מקומות אלו
לא יתרפאונח ,אלא ישארו מלוחים ,כי לְ ֶמלַ ח נִ ָּתנ ּו .כדי שישאר
שם מלחנט להטעים את התבשילים ולמלוח כל דברס.
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נא .איוב ח' י"א .פירוש רש"י על הפסוק באיוב )שם( :היגאה גומא .זאת יאמרו אין הגומא גדל
אלא בעוד שהביצה לחה במימיה ובליחלוחיהִ ,ב ָּצה מריש"ק בלע"ז .ע"כ .ובמצודת דוד וז"ל:
היגאה .והנה כה יאמרו לך וכי יגדל עץ גומא בלא טיט הלח וכי יגדל צמח האחו בלי מים הלא
אין דרכם לגדל אלא במקום המים לבוא בהם מרבית הלחלוחית ושפע הרטיבות .ע"כ .ברלב"ג
וז"ל :היגאה .היגדלִ :ב ָ ּצה .הוא טיט.
נב .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
נג .ישעיה ל' י"ד.
נד .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
נה .שקלים י"ז.
נו .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם .נראה עוד טעמים שצריך שיהיו מקומות שישאר שם
מלח ,כדי שיהיה מלח למלוח את הקרבנות )ויקרא ב יג( .וכן עבור הסגולות הפלאיות שהכניס
הקב"ה במלח ובפרט בים המלח.
נז .מצודת דוד.
נח .הביצות והבורות שלא יתמתקו ,הם הנקראים בשם 'ולא ירפאו' )ראה שקלים יז.(.
נט .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
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תו ִמזֶּה ּו ִמזֶּה ּ ָכל ֵעץ ַמאֲ כָ ל לֹא
)יב( ְו ַעל הַ ַּנחַ ל יַ ֲעלֶה ַעל ְ ׂשפָ ֹ
ימיו ִמן
שיו יְ בַ ּ ֵכרִּ ,כי מֵ ָ
יִ ּב ֹול ָעלֵה ּו ְולֹא יִ ּתֹם ּ ִפ ְר ֹיוָ ,לח ֳָד ׁ ָ
הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש הֵ ּ ָמה ֹיו ְצ ִאים) ,והיו כתיב( ְוהָ יָ ה ִפ ְר ֹיו לְ ַמאֲ כָ ל ְו ָעלֵה ּו
לִ ְתר ּופָ ה:

וְ ַעל ַה ַּנ ַחל ,ליד הנחל המקודש ,יַ ֲעלֶ ה ַעל שְׂ
שפת הנחל משני הצדדים ָּכל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל,

ָפתוֹ ִמ ֶ ּזה ּו ִמ ֶ ּזה ,יגדל על
כל מיני עצי פרי ,מכל

הפירות שבעולםסא.

לֹא יִ בּ וֹ ל ָעלֵ ה ּו,

סב

והעלים לא ינבלו

סג

ולא יכמשו

לא בקיץ ולא

בחורףסד.
וְ לֹא יִ ּתֹם ּ ִפ ְריוֹ  ,ולא יגמר פרי האילןסה.

לָ ֳח ָד ׁ ָשיו יְ בַ ֵּכר,

בכל חודש וחודש יתנו העצים פירות חדשים

בשליםסו.
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ס .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם .נראה עוד טעמים שצריך שיהיו מקומות שישאר שם
מלח ,כדי שיהיה מלח למלוח את הקרבנות )ויקרא ב יג( .וכן עבור הסגולות הפלאיות שהכניס
הקב"ה במלח ובפרט בים המלח.
במלבי"ם וז"ל :בצאתיו וגבאיו ,אמנם ימצאו עוד מקומות לחים וגבאים של מים אשר לא ירפאו
כי לא יבא הנחל שמה ,והם נתנו למלח להטעים התבשיל ולמלוח כל דבר .והמליצה ,כי ישארו
עוד אנשים פראיים בהמיים אשר יהיו נתקים ומפורדים מן הנחל המדעיי ,ויהיו מועטים בלתי
מתקיימים זמן רב ,כמקומת בצה ורפש וגבים שאצל הנחל שמתיבשים ונשאר מקומם מלח ,כן
בעשן יכלו ויהיו נציב מלח.
סא .רד"ק.
סב .עיין מלבי"ם.
סג .מצודת דוד.
סד .רד"ק .אברבנאל.
סה .אברבנאל .מצודת דוד ועי"ש.
סו .רבי יוסי בשקלים י"ז .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד.
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ימיו ִמן ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ֵה ּ ָמה יוֹ צְ ִאים ,כי המים של הנחל הזה הם
ִּכי ֵמ ָ
סז
יוצאים מבית המקדש ,לכן יהיו בהם הפלאות האלו .
ערבים וטובים לאכלםסח.
לְ ַמ ֲאכָ ל ,הפירות האלו יהיו ֵ

וְ ָהיָ ה ִפ ְריוֹ
וְ ָעלֵ ה ּו לִ ְתר ּו ָפה ,והעלים

יהיו לרפואהסט .לרפאות בהם כל מחלה
וכל מכהע .לרפא כל שבר שיניחו עליו מעלי העצים האלהעא.
לרפא כל אילם ,שיוכל לדברעב .לרפא כל עקרותעג.
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סז .עפ"י רד"ק ,אברבנאל ,מצודת דוד.
סח .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .אולי נרמז כאן שעתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל ליתן
פירות )כתובות קיב .(:או נרמז כאן שגם הפירות אשר לא היו ראוים לאכילה ]כגון חושחש
וכדומה[ ,כאשר יגדלו ליד הנחל המקודש יהיו ראויים לאכילה.
סט .רב ושמואל ור' חנינה ור' יהושע בן לוי בשקלים י"ז .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת ציון.
מלבי"ם.
ע .מצודת דוד.
עא .רד"ק .אברבנאל.
עב .שקלים י"ז .רש"י .רד"ק.
עג .שקלים י"ז .רש"י .רד"ק .בגמרא )סנהדרין ק :(.יתיב רבי ירמיה קמיה דרבי זירא ,ויתיב
וקאמר ,עתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני מגדים שנאמר )יחזקאל מז
יב( ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר
כי מימיו מן המקדש ]המה[ יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה .א"ל ההוא סבא יישר וכן
אמר ר' יוחנן )יישר( .וכו' .דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות
ומרגליות שהן שלשים על שלשים אמות וחוקק בהם עשר ברום עשרים ומעמידן בשערי
ירושלים ,שנאמר )ישעיה נד יב( ושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וגו' .לגלג עליו
אותו תלמיד אמר השתא כביעתא דצילצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן .לימים הפליגה
ספינתו בים חזינהו למלאכי השרת דקא מנסרי אבנים טובות ומרגליות ,אמר להו הני למאן,
אמרי עתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים .כי הדר אשכחיה לר' יוחנן דיתיב וקא דריש ,א"ל
רבי דרוש ולך נאה לדרוש כשם שאמרת כך ראיתי .אמר לו ריקה אם לא ראית לא האמנת,
מלגלג על דברי חכמים אתה ,יהב ביה עיניה ועשאו גל של עצמות .מיתבי )ויקרא כו יג( ואולך
אתכם קוממיות ר"מ אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון רבי יהודה אומר ק' אמה
כנגד היכל וכותליו שנאמר )תהילים קמד יב( אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם בנותינו
כזויות מחוטבות תבנית היכל וגו' ,כי קאמר ר' יוחנן לכוי דבי זיקא .מאי ועלהו לתרופה ,ר'
יצחק בר אבודימי ורב חסדא חד אמר להתיר פה של מעלה וחד אמר להתיר פה של מטה.
איתמר )נמי( חזקיה אמר להתיר פה אילמין ,בר קפרא אמר להתיר פה עקרות .ר' יוחנן אמר
לתרופה ממש .מאי לתרופה ר' שמואל בר נחמני אמר לתואר פנים של בעלי הפה .דרש ר'
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המקדש
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יהודה ברבי סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה הקב"ה מבהיק זיויו לעולם הבא,
שנאמר )שיר השירים ה טו( מראהו כלבנון בחור כארזים .אמר ר' תנחום בר' חנילאי כל המרעיב
עצמו על דברי תורה בעולם הזה הקב"ה משביעו לעולם הבא ,שנאמר )תהילים לו ט( ירויון מדשן
ביתך ונחל עדניך תשקם .כי אתא רב דימי אמר עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק מלא
עומסו ,שנאמר )תהילים סח כ( ברוך ה' יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה.

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מז פסוק יג

החיים
היכל

תרצא

גבולות וחלוקת ארץ ישראל
י

גבולות ארץ ישראל
שר ִּת ְתנַ חֲל ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ
)יג( ּכֹה ָא ַמר אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוהֵ ּ ,גה גְ ב ּול אֲ ׁ ֶ
שר ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלֹ ,יוסֵ ף חֲבָ לִ ים:
לִ ְׁשנֵי ָע ָׂ
כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ הּ ֵ :גה גְ ב ּול ֲא ׁ ֶשר ִּת ְתנַ ֲחל ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ,זה הגבול של
ארץ ישראל ,שתנחילו אותה לִ ׁ ְשנֵ י ָעשָׂ ר ׁ ִשבְ ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ,לשנים
עשר השבטיםא.
ֵ ּגה גְ ב ּול :זה גבול .הגימ"ל מתחלף בזי"ן ,לפי סדר אטב"חב .וכן
כתובג' :לְ בַ ג ַלגּוֹ יִ ם' ,היינו 'לבז'ד.
יוֹ ֵסף ֲחבָ לִ ים ,יוסף יקבל שני חלקים ,עבור מנשה ועבור אפריםה.
W

מהרה יבנה
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א .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם.
ב .כתב רש"י )סוכה נב (:וז"ל :באטב"ח .אלפא ביתא הוא א"ט ב"ח ג"ז ד"ו ,הרי עשיריות ,י"צ
כ"פ ל"ע מ"ס ,הרי מאות ,ק"ץ ר"ף ש"ן ת"ם ,הרי אלפים ,ונשארו הנ"ך ,שלא היה לה"א בן זוג
בעשיריות ,ולא לנו"ן בן זוג במאות לפי סדר האותיות ,ולא לכ"ף בן זוג באלפים ,וחברם יחד,
נמצא דרך אלף בית זה סהדה מנון סמ"ך מן מ"ס במקום מ"ם ה"א מן ה"ן במקום נו"ן דלי"ת מן
ד"ו במקום וי"ו ועוד ה' במקום נו"ן .ע"כ.
ג .יחזקאל כ"ה ז'.
ד .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת ציון .מלבי"ם.
ה .תרגום יונתן .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .באברבנאל וז"ל :בנבואה הזאת ייעד
הנביא ה' ייעודים עתידים להיות בזמן התשועה וקבוץ הגליות הייעוד .הא' שיבואו כל י"ב שבטי
ישראל בגאולה העתידה ויזכו כולם להתנחל על אדמת הקדש וע"ז אמר כה אמר השם גה גבול
אשר תתנחלו את הארץ לשני עשר שבטי ישראל וגה פירושו זה וכן ת"י דין תחומא ושמש
הגימ"ל במקום זי"ן וכמוהו בדברי זה הנביא לבג שהוא כמו לבז ,ומאשר אמר שינחלו את הארץ
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גבולות ארץ ישראל

אתי ֶאת יָ ִדי לְ ִת ּ ָת ּה
ש ִ
שר נָ ָׂ
יש ְּכ ָא ִחיו אֲ ׁ ֶ
או ָת ּה ִא ׁ
)יד( ּונְ חַ לְ ּ ֶתם ֹ
ב ֵתיכֶ םְ ,ונָ ְפלָה הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת לָכֶ ם ְּבנַ ֲחלָה:
לַאֲ ֹ
ּונְ ַחלְ ֶּתם אוֹ ָת ּה ִא ׁיש ְּכ ָא ִחיו ,תנחלו את הארץ ,כל שבט כמו
חבירו .לא כמו החלוקה הראשונה ,אלא כל השבטים שווים ,וכל
שבט ושבט ינחל שורה שלימה ממזרח למערב ,ואין שני
שבטים בשורה אחת.
בחלוקה הזאת שיהיה לעתיד לבוא ,יתחלק ארץ ישראל לשורות
שוות ברוחב ,כל שורה ברוחב שבעים וחמשה מיל ,מצפון
לדרום .וממזרח למערב בכל האורך מהגבול המזרחי עד הים
הגדול .ואין שני שבטים בשורה אחתו.
W
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י"ב שבטי ישראל מורה שכולם ישובו בקבוץ גליות ,וכן זכר שמות כל שבט ושבט בפני עצמו
בפרשת ואלה שמות השבטים דן ראשונה ואשר אחריו ונפתלי אחריו ומנשה אחריו ואפרים
אחריו וראובן אחריו ויהודה אחריו ואחר כך זכר בנימין ושמעון אחריו ויששכר אחריו וזבולון
אחריו וגד באחרונה ,ומפני שלא ינחל שבט לוי דבר בחלוקת הארץ לכן הוצרך לזכור יוסף
בשני שבטים מנשה ואפרים להשלים מנין השנים עשר שבטים וע"ז אמר לשני עשר שבטי
ישראל יוסף חבלים רוצה לומר שיוסף יקח שני חלקים לשני שבטים כמו שהיה מקדם וכן תרגם
יונתן יוסף יקבל תרין חולקין .ע"כ.
אבל המלבי"ם פירש :אשר תתנחלו לשנים עשר שבטי ישראל יוסף חבלים ,הבטיח שימצאו
שמה כל השבטים ולא יכלה שבט אחד בזמן הפיזור הרב ,והבטיח שיהיו רבים ממה שהיו בזמן
הקודם עד שיוסיף וירבה חבלים יותר ממה שלקחו בחלוקה הראשונה ,וכמו שנבאר שגבול
הארץ תתפשט בארך וברחב לעתיד יותר ממה שהיו בזמן הקודם.
ו .רש"י .רד"ק .אברבנאל .מצודת דוד .מלבי"ם .וז"ל רש"י :איש כאחיו .לא כהראשונה איש לפי
פקודיו אלא עכשיו כל השבטים שוין וכמין שורת הכרם כל חלק וחלק מן הגבול המזרחי עד ים
אוקיינוס למערב כמו שמפורש בענין ואין שני שבטים ברצועה אחת.
וז"ל האברבנאל :והייעוד השני הוא בענין הנחלה שלא תהיה כמו שהיתה בימי יהושע
לגולגלותם והשבט שהיה רב אוכלוסין היה חלקו רב ואשר היה מעט אוכלוסין היה חלקו קטון
כמ"ש )במדבר לג נד( לרב תרבו נחלתו וגומר אבל לעתיד לבוא לא יהיה כן אלא שכל השבטים
ינחלו חלקים שוים בארץ ועל זה נאמר כאן ונחלתם אותם איש כאחיו כי זה בשבטים ידבר
שלא ינחלו איש כפי פקודיו אבל יעשו מכל ארץ ישראל ממזרח למערב רצועות שוות לארכן
ולרחבן כמספר השבטים וכל אחד מהם יטול רצועה אחת בשוה ,כי הנה החלוקה אשר עשה
יהושע צוה עליה משה לפי שעה ולא היתה מצוה לדורות ,והיה זה כן לפי שבחלוקת הארץ
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אתי ֶאת יָ ִדי לְ ִת ָּת ּה לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם ,כי נשבעתי לתת את ארץ
ֲא ׁ ֶשר נָ שָׂ ִ
ישראל לאבותיכם ,הם אברהם יצחק ויעקב ,ויש לכל השבטים
את אותו היחס עם האבות ,על כן כל השבטים יקבלו חלק
כחלק בשווהז.
וְ נָ ְפלָ ה ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת לָ כֶ ם ְּבנַ ֲחלָ ה ,ותנחלו את ארץ ישראל.
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שעשה יהושע נעשה ליוצאי מצרים איש לפי פקודיו ואם היתה בזמן קבוץ הגליות נעשות ככה
לגולגלות העולים מן הגלות בהיות המתים עתידין להחיות בזמן ההוא ישובו איש אל אחוזתו
ואיש אל משפחתו ,ואולי שימצא שבט מה עם גורל מועט כאשר יחיו מתיו נבלותיו יקומון ולא
תכילן אותם הארץ ומפני זה ראה יתברך שינתן לעולי הגולה חלקים שוים בנחלתם וכל שבט
יעמוד לגורלו מהקמים בתחייה ממנו אם מעט ואם הרבה באופן שלא ישאר עלבון נחלת שבט
האחד על האחר ועל זה אמר ונחלתם אותה איש כאחיו ,ואמר שאין ראוי שיתלוננו מזה מפני
החלוקה הראשונה כי הוא יתברך לא נשבע לתת את הארץ לאותם שנחלוה בראשונה אבל
נשא את ידו לתתה לאבותיהם רוצה לומר אברהם יצחק ויעקב ויחס אחד יש לכל שבט ושבט
עם האבות ההם.
ז .אברבנאל .מצודת דוד.
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 Qחלוקת ארץ ישראל לשלש עשרה שורות R
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הגבול הצפוני
דול הַ ֶ ּד ֶר ְך
פונָ ה ִמן הַ ָ ּים הַ ָּג ֹ
)טו( ְוזֶה ְ ּגב ּול הָ ָא ֶרץ ,לִ ְפ ַאת ָצ ֹ
בוא ְצ ָד ָדה:
חֶ ְתלֹן לְ ֹ
כאן מתחיל הנביא לבאר את גבולות ארץ ישראלח.
וְ זֶה ְ ּגב ּול ָה ָא ֶרץ ,זה הגבול של ארץ ישראלט:
לִ ְפ ַאת צָ פוֹ נָ ה ,ומתחיל לבאר את הגבול של צד צפון:
הגבול הצפוני מתחיל ִמן ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ,מהים הגדול .ומתחיל בהר
הסמוך לים ,וחלק מההר נמצא בתוך הים .ההר הזה נקרא בשם
'הור ההר'י ,ונקרא גם בשם 'טורי אמנון'יא.
W
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ח .בעזהשי"ת יתבארו גבולות ארץ ישראל הכתובים בפסוקים אלו ,עפ"י דברי רש"י.
ט .בפסוקים אלו כתוב רק הגבול של ארץ ישראל ממש ,בלי עבר הירדן המזרחי )רש"י .מצודת
דוד(.
י .אין זה הור ההר שבו נטמן אהרן הכהן שהוא בקצה ארץ אדום ]בדרום מזרח ארץ ישראל[ ,אלא
זה 'הור ההר' אחר שבצד צפון לארץ ישראל ,בפינה הצפונית מערבית.
יא .רש"י .ככתוב בתורה )במדבר לד ז( :וְ זֶה יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ְּגבוּל צָ פוֹ ן ִמן הַ ּיָם הַ ּ ָגדֹל ְּת ָתא ּו לָ כֶ ם הֹר
הָ הָ ר.
הוֵי לְ כוֹ ן ְּתחוּם ִצ ּפ ּונָא ִמן יַמָ א ַר ּ ָבא ְּתכַ וְ ונוּן לְ כוֹ ן לְ טַ וְ ורוֹ ס או ָּמנוֹ ס.
בתרגום יונתן :וְ ֵדין ֶי ֱ
הור ההר שבצד צפון נקרא גם בשם טורי אמנון ,ככתוב בתרגום ובגמרא )גיטין ח :(.דתניא איזהו
ארץ ואיזהו חוצה לארץ כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל מטורי אמנון ולחוץ
חוצה לארץ .ע"כ .פירש רש"י וז"ל :איזוהי ארץ .מקצוע צפונית מערבית של ארץ ישראל הר
ההר ובתרגום ירושלמי מתרגם הר ההר טורי אמנון וכתיב )במדבר לד ז( זה יהיה לכם גבול צפון
מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר ש"מ הר ההר תקוע בים וההר גבול צפוני לארץ ישראל הוא
וסתם הרים משופעים הם ויש ששיפועו רחב כמהלך יום או יומים וקאמר תנא מהיכן היא הארץ
מרגל ההר או מראשו :כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים .לצד ארץ ישראל דהיינו לצד
דרום הוי ארץ ישראל דגובה ההר הוא הגבול :מטורי אמנון ולחוץ .לצד צפון חוצה לארץ .ע"כ.
יש כמה דעות איזה הר זה .בספר כפתור ופרח לרבי אשתורי הפרחי )פרק יא( ,כתב שההר הזה
הוא הנקרא בלשון ערבי בשם 'גבל אלאקרע' ,וז"ל :הקצה הצפוני מערבי והוא הר ההר ,שכן
כתוב )במדבר לד ז( ,וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר ,וכן תרגם רבינו
סעדיה ז"ל אלי גבל אל הור .ויהיה הים הגדול מצד המערב .עתה הם בידינו שלש קצוות.
זה ההר נקרא בלשון חכמים ז"ל מסכת גיטין פרק קמא )ח (.טורי סמנוס ,ואין זה הר ההר של
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הגבול הצפוני

ַהדֶּ ֶר ְך ֶח ְתלֹן ,אחר כך ממשיך הגבול הצפוני ,וממשיך ממערב
לכיוון מזרח ,אל הדרך ההולך למקום שנקרא 'חתלון'יב.

לְ בוֹ א צְ ָד ָדה,

משם ממשיך הגבול ,אל הדרך שהולכים ל'צדדה'יג.
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אהרן ,וכמו שכתב רש"י ז"ל שאותו של אהרן ע"ה הוא בחוצה לארץ מזרחי דרומי לארץ ישראל
וזה ההר הוא מארץ ישראל בקצהו והוא צפוני מערבי בקטרו .וחרמון עם ארבעת שמותיו אין לו
מבוא הנה.
לדעת זה ההר אי זה הוא ואנה הוא מקומו טרחתי זמן מרובה יגעתי ומצאתי ת"ל .דע כי מן ההר
המפורסם הסמוך לעכו והוא הר הכרמל ואל הצפון ימצאו קצת ראשים בים יבואו והם בשטח
הארץ כמו צור וצידון ובירות .וראש קורין לו בערבי וג' אל חגר כלומר פני האבן ,וסמוך לו ראס
אל באסיט ,וסמוך לו הר גבוה מאד מאד ושמו בלשון ערבי גבל אלאקרע ,כלומר הר החלק .וזה
ההר הוא יחידי ונכנס חרטומו בים ,ועליו עצי ארזים גבוהים עד לב השמים ועצי בטנים ,ושם
מעיינות מים וכפרים ליתרון ברכתו ,והוא מקיף כמו יום או יומים .ואל דרומו כחצי יום היא עיר
הנזכרת מסכת שבת פרק כל כתבי )קיט (.ומסכת מנחות )פה (:וזולתם ,ושמה לודקיא וקורין לה
לאדקיא והלועזים אל לנא .ובין העיר הזאת וההר הזה הוא הר קטן קורין לו אל הורי אדה ,וכן
ביניהם עיר ושמה קבותיא רחוקה מן הים כחצי שעה .ואומר אני כי זה ההר הוא ההר המבוקש
כי שאר הראשים אינם הרים ,עוד שהעיירות הנזכרות בגבולי השבטים נמצאים עד המקום הזה,
גם שהוא מכוון כנגד חמת זה במזרח וזה במערב וביניהם כשלשה ימים ברוחב ,וזה שהרי עומה
שהוא לשבט אשר היא היום אל מזרח זה ההר כחצי יום ,וכמעט שהיא צפונית לו ,וקורין לו היום
עום ,וכן תמצא לדרום זה ההר כשני ימים עיר חלבה שהוא לאשר גם כן ולא שנו שמה ,ורחוב
וקורין לו רחב ,וכן חמון וקורין לו חמס ,וכן קבותיא שזכרנו וכו' .ע"כ.
יב .מצודת דוד .חתלון הוא סמוך ממש להור ההר .כי להלן )פסוק יז( כתב רש"י שחמת הוא
במקצוע דרומית מערבית ,נמצא ש'חתלון' הוא מקום קטן שברווח בין חמת להור ההר .ולפי מה
שכתב רש"י )במדבר לד ח ,יחזקאל יא י ,עמוס ו ב( שחמת זה אנטוכיא ,וכתב בספר הארץ
לגבולותיה ש'אנטוכיא' נקראת כיום 'אנטקיא' ,הרי רואים בבירור שיש רק רווח מועט בין חמת
לים הגדול .נמצא שבאותו הרווח נמצא המקום שנקרא 'חתלון'.
מדברי רש"י שקרא לחמת בשם 'ארץ חמת' ,נראה ש'חמת' הוא מחוז גדול ,ולא רק עיר אחת.
ונקרא גם בשם רבלה .והרי לשון רש"י )יחזקאל יא י( :על גבול ישראל .בסוף הגבול ,והיא רבלה
ארץ חמת ,היא אנטוכיא ,שם נשפט צדקיהו ביד נבוכדנצר כמו שנאמר בספר )מלכים ב' כה(
שם שחט את בניו שם נקר את עיניו ,והיא סוף הגבול שנאמר במרגלים ובכמה מקומות עד לבא
חמת )במדבר יג כא(.
יג' .לבוא צדדה' ,פירושו הדרך לצדדה .כמו שתרגם אונקלוס )במדבר לד ח( את תיבת 'לבוא' -
'לִ ְמטֵ י' ,דהיינו שהוא הדרך ללכת למקום.
הגבול הוא בדרך שהולכים לצדדה .אבל צדדה עצמו הוא נמצא יותר רחוק ,ונמצא אחרי
'חמת' ,כמו שכתוב בתורה מֵ הֹר הָ הָ ר ְּת ָתא ּו לְ בֹא חֲמָ ת וְ הָ י ּו ּתוֹ ְצאֹת הַ ְּגבֻ ל ְצ ָד ָדה .נמצא שחמת
הוא לפני צדדה .על כן צריך לפרש שמה שכתוב ביחזקאל 'לבוא צדדה' לפני 'חמת' ,הוא רק
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שק ּובֵ ין ְ ּגב ּול
שר ּ ֵבין ְ ּגב ּול ַ ּד ּ ֶמ ׂ ֶ
רו ָתה ִס ְב ַריִ ם ,אֲ ׁ ֶ
)טז( ח ֲָמתֵ ּ ,ב ֹ
שר ֶאל ְ ּגב ּול חַ ְו ָרן:
יכון אֲ ׁ ֶ
ח ֲָמת ,חָ צֵ ר הַ ִּת ֹ
ֲח ָמת ,משם ממשיך הגבול אל מקום הנקרא בשם 'חמת'יד.
ֵּברוֹ ָתה ,משם ממשיך הגבול אל מקום הנקרא
ומשם ממשיך אל המקום הנקרא 'סברים'טו.

'ברותה'ִ .סבְ ַריִ ם,

ֲא ׁ ֶשר ֵּבין ְ ּגב ּול דַּ ּ ֶמשֶׂ קּ ,ובֵ ין ְ ּגב ּול ֲח ָמת' ,ברותה' ו'סברים' ,נמצאים
בין הגבול של דמשקטז ובין הגבול של חמתיז.
כי בגבול הצפוני ,חמת נמצא בצד מערב ,ודמשק בצד מזרח,
וביניהם נמצאים 'ברותה' וכן 'סברים'.

ממחוז דמשק ממשיך הגבול עד שמגיע אל ָחצֵ ר ַה ִּתיכוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ֶאל
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הדרך לצדדה ,דהיינו 'לבוא צדדה' ,הוא לפני חמת ,אבל צדדה עצמו נמצא אחרי חמת .ובזה
יתיישבו הפסוקים ]אבל יש מפרשים שיש שני מקומות בשם 'חמת' .ולכאורה קצת קשה ,כי בפסוקים
משמע שמדובר על מקום ידוע שנקרא בשם חמת .נמצא שאחד הוא ולא שניים .אמנם בעמוס )ו ב( מוזכר
'חמת רבה' ,אפשר לפרש שיש 'חמת' ויש מקום נוסף גדול שהוא 'חמת רבה'[.

יד .מצודת דוד' .חמת' הוא אנטוכיא )רש"י במדבר לד ח ,רש"י יחזקאל יא י ,רש"י עמוס ו ב( .ויש
אומרים שהוא מקום שנקרא עד היום בשם 'חמת' או 'חמה' )עיין כפתור ופרח פרק יא ,ועיין 'הארץ
לגבולותיה' עמוד יא(.
טו .מצודת דוד.
טז .בספר 'הארץ לגבולותיה' ,כתב שמדובר כאן על 'ארם דמשק' )המוזכר בשמואל ב' ח ו ,ועוד(,
שהוא מחוז גדול .ובזה מובן שיש לו גבול.
יז .מצודת דוד .לפי הדעה שחמת הוא מחוז גדול הכולל כמה וכמה עיירות ,מובן שיש לו גבול
]ואף לפי הדעה שזה עיר גם אפשר להבין שיש גבול לעיר .ובפרט לפי מה שיש אומרים שכאן מדובר על
'חמת רבה' הכתוב בעמוס )ו ב( .עיין ספר 'קצוי ארץ'[.

הערים 'ברותה' ו'סבריים' ,נמצאים בין הגבול של מחוז 'דמשק' ,ובין גבול מחוז 'חמת'.
לעתיד לבוא ,גם דמשק וגם חמת יהיו בתוך ארץ ישראל ]וגם צור וגם צידון[ ,כמו שכתוב בזכריה
שק ְמנֻחָ תוֹ  .וכתוב )שם ב( :וְ גַם חֲמָ ת ִּתגְ ּ ָבל ּ ָב ּה צֹר וְ ִצידוֹ ן ִּכי ָח ְכמָ ה ְמאֹד )רד"ק .מצודת
)ט א( :וְ ַד ּ ֶמ ֶׂ
דוד .מלבי"ם(.
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ְ ּגב ּול ַחוְ ָרן .יש מקום שנקרא בשם ]נה[ 'חצר התיכון'יח .ומקום זה
נמצא בגבול של מחוז הנקרא בשם 'חַ וְ ָרן'יט .והגבול של ארץ
ישראל נמשך עד 'חצר התיכון' שנמצא בקצה של 'חַ וְ ָרן' ,ולא
עד בכללכ ,כי חורן הוא מחוץ לארץ ישראלכא.
ַחוְ ָרן :המקום הנקרא בשם 'חַ וְ ָרן' ,נמצא בצד מזרח לדמשקכב.
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יח .רד"ק .רש"י כתב שתרגם יונתן ' ְּב ֵרכַ ת עַ גְ בָ ֵאי' .ונראה שזהו שם המקום בארמית .וראה
ב'אוצר ההיכל'.
יט .דמשק וגם חורן הם בצפונית מזרחית של ארץ ישראל )רש"י פסוק יח( ,דמשק הוא בתוך ארץ
ישראל ,וחורן מחוץ לארץ ישראל ,והגבול עובר ביניהם )כמבואר בפסוק יח( .נמצא שחורן הוא
יותר מזרחי מדמשק.
'חַ וְ ָרן' הוא מחוז הנמצא מזרחי לדמשק.
שק ְמנ ָֻחתוֹ )זכריה ט א( ,אבל חורן יהיה
לעתיד לבוא דמשק יהיה בארץ ישראל ,ככתוב וְ ַד ּ ֶמ ֶׂ
מחוץ לארץ ישראל .והגבול של ארץ ישראל יהיה בין דמשק לחורן ,כמו שכתוב להלן בפסוק
י"ח .וחורן ישאר מעבר הירדן.
'חַ וְ ָרן' מוזכר גם במשנה ,שהוא אחד המקומות שהשיאו משואות ממנו )ראש השנה ב ד( :וּמֵ ַאיִ ן
יאין מַ שּׂ וּאוֹ ת ,מֵ הַ ר הַ ִּמ ְׁשחָ ה לְ סַ ְר ְטבָ א ,ו ִּמ ּ ַס ְר ְטבָ א לִ גְ רוֹ ִפינָא ,ו ִּמ ְּגרוֹ ִפינָא לְ חַ וְ ָרן ,וּמֵ חַ וְ ָרן
הָ י ּו מַ ּ ִשׂ ִ
ְ
שהָ יָה רוֹ ֶאה כָ ל
לְ בֵ ית ִּבלְ ִּתין ,ו ִּמ ּ ֵבית ִּבלְ ִּתין לֹא זָז ּו ִמ ּ ׁ ָשםֶ ,א ּ ָלא מוֹ לִ יך וּמֵ ִביא וּמַ עֲלֶ ה וּמוֹ ִריד עַ ד ׁ ֶ
הַ גּ וֹ לָ ה לְ פָ נָיו ִּכ ְמדו ַּרת הָ ֵא ׁש.
בירושלמי מוזכר הרבה פעמים אמורא מחוורן ,רבי חוניא דבית חוורן )שביעית א ה ,מעשר שני ה
א ,שבת א ז ,ביה ג ב ,סוכה ד א ,שקלים א א ,מועד קטן א ב ,ועוד( .וכן מוזכר בנו רבי עוזיאל .כאשר
הלך רבי חוניא דבית חוורן לקדש את החודש ,היה הים כנרת נקרע לפניו )ירושלמי ע"ז ג א( .רבי
יהושע בן לוי מסר עדות בשמו )ירושלמי נדה ג ד(.
כ' .חַ וְ ָרן' הוא מחוז גדול ,ובו ערים רבות .ואחד מהערים שנמצא בקצה גבולו הוא 'חצר התיכון'.
נמצא שהגבול מגיע עד 'חצר התיכון' שהוא בקצה של 'חורן'.
ומכיוון ש'חורן' הוא ממזרח לדמשק ,נמצא ש'חצר התיכון' הוא בצד המערבי של 'חורן' בתוכו,
והוא הגבול והקצה של חורן .ועד 'חצר התיכון' שב'חורן' מגיע גבול ארץ ישראל ,ולא עד בכלל.
]ואפשר לבאר באופן נוסף ,ש'חצר התיכון' הוא מקום קטן בין דמשק לחוורן ,והוא נמצא סמוך לגבול של
חוורן במערבו מבחוץ .ועכ"פ 'חצר התיכון' נמצא בגבול של חוורן ,או מבפנים או מבחוץ .אבל יותר
מסתבר ש'חצר התיכון' הוא בתוך גבול חוורן מבפנים ,ונמצא שהוא מחוץ לארץ ישראל ,ולפי זה יתיישבו
דברי רש"י ש'חצר עינון' הוא הקצה של גבול ארץ ישראל הצפוני )להלן פסוק יז( .כי אכן 'חצר התיכון' גם
כן סמוך ל'חצר עינון' אבל הוא כבר מחוץ לארץ ישראל[.

כא .רש"י לא ביאר היכן הוא 'חצר התיכון' .אמנם כן נראה לבאר לפי שיטת רש"י.
כב .כמבואר להלן בפסוק י"ח.
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 Qהגבול הצפוני R
המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.

צפון

מזרח

מערב

תש
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הגבול הצפוני

פונָ ה
פון ָצ ֹ
שקְ ,ו ָצ ֹ
ינון ְ ּגב ּול ַ ּד ּ ֶמ ׂ ֶ
)יז( ְוהָ יָ ה גְ ב ּול ִמן הַ ָ ּים חֲצַ ר ֵע ֹ
פון:
ּוגְ ב ּול ח ֲָמתְ ,ו ֵאת ּ ְפ ַאת ָצ ֹ
כעת חוזר הפסוק לבאר באופן כללי את גבול צפוןכג:

וְ ָהיָ ה הגְ ב ּול הצפוניִ :מן ַה ָ ּים
שהוא נמצא ב ְ ּגב ּול דַּ ֶּמשֶׂ ק.

הגדול ,עד מקום

שנקרא ֲחצַ ר ֵעינוֹ ן,

הגבול הצפוני ,נמשך ממערב למזרח ,מהים הגדול ,עד 'חצר
עינון'כד.
'חצר עינון' הוא בפינה בצפונית מזרחית של ארץ ישראל ,ועד
שם מגיע הגבול .כמו שכתוב בתורהכה' :וְ הָ י ּו תוֹ ְצא ָֹתיו חֲצַ ר
ֵעינָ ן ,זֶה יִ ְהיֶה לָכֶ ם ְ ּגבוּל צָ פוֹ ן'כו.
'חצר עינון' נמצא בגבול של מחוז דמשקכז .ועד 'חצר עינון'
מגיע ארץ ישראלכח.
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כג .מצודת דוד.
כד .רש"י' .חצר עינון' הכתוב כאן הוא 'חצר עינן' הכתוב בתורה ,רק שזה בחולם וזה בקמץ
)רד"ק( .ואולי נקרא כאן בתוספת ו' להורות על היחוד השלם שיהיה לעתיד לבוא ,בהמשכת אות
הו' לארץ ישראל.
כה .במדבר ל"ד ט'.
כו .רש"י כתב שהגבול הצפוני יהיה כמו שכתוב בפרשת מסעי .והקשו על זה המפרשים שהרי
כתוב שארץ ישראל יהיה יותר גדול ,וגם דמשק יהיה בתוך גבול ארץ ישראל .אפשר לתרץ
שאכן רש"י כתב שהגבול הצפוני יהיה ככתוב בפרשת מסעי ,אבל הגבול המזרחי אכן יהיה
יותר גדול ,וגם דמשק יכנס לתוך גבול ארץ ישראל ]אמנם עד עתה היה הגבול מתעקם ומשאיר את
דמשק מחוץ לארץ ישראל[.
וצור וצידון בלאו הכי נכנסים לתוך גבול הצפון ,והם חלק מארץ ישראל ,לפי מה שכתב רבי
אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח )פרק יא(.
כז .לפי מה שכתב בספר 'הארץ לגבולותיה' ,שמדובר כאן על 'ארם-דמשק' )המוזכר בשמואל ב'
ח ו ,ועוד( ,שהוא מחוז גדול ,מובן בזה שיש לו גבול .וכן מובן בזה ש'חצר עינון' נמצא בגבול של
מחוז דמשק.
ונראה ש'חצר עינון' הוא עיר בתוך גבול מחוז דמשק מבפנים ,והוא סוף גבול מחוז דמשק .וגם
שם גבול ארץ ישראל ,שהרי דמשק בתוך ארץ ישראל.
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וְ צָ פוֹ ן ,הגבול של צפון ארץ ישראל ,הוא צָ פוֹ נָ ה ,הוא הגבול של
צפון הכתוב בתורהכט .ככתובל :וְ זֶה יִ ְהיֶה לָכֶ ם ְ ּגבוּל צָ פוֹ ןִ ,מן
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ונראה ש'חצר התיכון' הוא עיר בתוך גבול מחוז 'חוורן' מבפנים במערבו ,והוא סוף גבול 'חוורן'.
מחוז 'חוורן' ומחוז 'דמשק' סמוכים זה לזה ,זה בתוך ארץ ישראל וזה מחוץ לארץ ישראל )להלן
פסוק יח(.

נמצא ש'חצר התיכון' ו'חצר עינון' הם ערים סמוכים זה לזה ,שהם נמצאים בגבולות של
מחוזותיהם ,ועד שם מגיע גבול ארץ ישראל' .חצר עינון' בתוך ארץ ישראל ,ו'חצר התיכון' מחוץ
לארץ ישראל.
אפשר לבאר גם באופן אחר אבל דומה :שאין 'חצר עינון' ו'חצר התיכון' בתוך המחוזות ,אלא
הם מחוצה להם ,נוטים יותר לצפון ,אבל עדיין סמוכים להם .דהיינו שאמנם אינם בתוך דמשק
ובתוך חוורן ,אבל הם בגבול שלהם מבחוץ ,בצד צפון .ובזה יבואר שהפסוק נקט בגבול הצפוני
שהגבול הוא דוקא ב'חצר עינן' וב'חצר התיכון' ,כי הם ערים צפוניות שאחת בתוך הגבול ואחת
מחוץ לגבול .ורק בגבול המזרחי ,כתוב בפסוק שהגבול הוא בין חוורן ובין דמשק ,כי חוורן
ודמשק עצמם אינם כל כך צפוניים כמו הערים שבקצה הצפון 'חצר עינון' ו'חצר התיכון' ,על כן
בחוורן ובדמשק שייך יותר לומר שהגבול המזרחי עובר ביניהם ,ולא הגבול הצפוני .ומה
שכתוב בפסוק ט"ז ש'ברותה ו'סבריים' הם בין חמת ובין גבול דמשק ,הוא לסימן היכן נמצאים
הערים הללו ,אבל הגבול הצפוני עצמו זה ב'ברותה' ו'סבריים' ולא בדמשק.
אבל על ביאור זה יוקשה ,שרש"י כתב בפירוש שדמשק וחוורן הם בצפונית מזרחית של ארץ
ישראל ]זה מבפנים וזה מבחוץ[ .ואפשר לתרץ בדוחק שמכל מקום אין זה ממש בקצה ,ויש אחרי
זה עוד עיר קטנה שהיא 'חצר עינון' ועיר קטנה 'חצר התיכון' .ומכל מקום יותר בנקל לסמוך על
הביאור הראשון דלעיל ,ש'חצר עינון' הוא בתוך דמשק ,ו'חצר התיכון' הוא בתוך חוורן.
כל זה בדרך אפשר לבאר את דברי רש"י ,וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.
כח .בספר 'הארץ לגבולותיה' כתב שנראה ש'חצר עינן' הוא ליד נהר פרת ,ככתוב בפסוק
)בראשית טו יח( :לְ ז ְַרע ֲָך נ ַָת ִּתי ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת ִמ ְּנהַ ר ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד הַ ּנָהָ ר הַ ּ ָגדֹל נְ הַ ר ּ ְפ ָ ֽרת .וכן כתוב
ש ִּתי ֶאת ְּגבֻ לְ ָך ִמ ּיַם סוּף וְ עַ ד יָם ּ ְפלִ ְׁש ִּתים ו ִּמ ִּמ ְד ּ ָבר עַ ד הַ ּנָהָ ר .וכן כתוב )יהושע א ד(:
)שמות כג לא( :וְ ׁ ַ
מֵ הַ ִּמ ְד ּ ָבר וְ הַ ְּלבָ נוֹ ן הַ זֶּה וְ עַ ד הַ ָּנהָ ר הַ ּגָדוֹ ל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת ּכֹל ֶא ֶרץ הַ ִח ִּתים וְ עַ ד הַ ּיָם הַ ּ ָגדוֹ ל ְמבוֹ א הַ ּ ׁ ָשמֶ ׁש
יִ ְהיֶה ְּגבוּלְ כֶ ם.
אמנם אפשר לפרש את הפסוקים האלו באופנים נוספים .יתכן שהכוונה כנגד נהר פרת ,ולא
ממש עד נהר פרת.
המלבי"ם פירש )במדבר לד( שבעתיד כאשר יתרבו יותר ירחיבו גבולם ,ויגיע עד נהר פרת ועד
ים סוף וכו' ,וז"ל :ומוכרח שהגבולים הנאמרים פה הוגבלו רק לעת עתה שהיה מספרם מעט ולא
יכלו לנחול יותר וז"ש אשר תפול לכם בנחלה ר"ל עתה ,ובפ' עקב ומשפטים דבר על עת
שיתרבו יותר ויצטרכו להרחיב את גבולם כמ"ש בפ' משפטים עד אשר תפרה ונחלת את הארץ
ושתי את גבולך מים סוף וכו' ר"ל בעתיד בעת שתפרה .ע"כ.
כט .רש"י.
ל .בפרשת מסעי )במדבר לד ז-ט(.
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הגבול הצפוני

הַ ּיָם הַ ָּגדֹל ְּת ָתא ּו לָכֶ ם הֹר הָ הָ רלא .מֵ הֹר הָ הָ ר ְּת ָתא ּו לְ בֹא ח ֲָמת,
וְ הָ י ּו ּתוֹ ְצאֹת הַ ְ ּגבֻ ל ְצ ָד ָדהלב .וְ יָצָ א הַ ְ ּגבֻ ל זִ ְפרֹנָ ה ,וְ הָ י ּו תוֹ ְצא ָֹתיו
חֲצַ ר ֵעינָ ן ,זֶה יִ ְהיֶה לָכֶ ם ְ ּגבוּל צָ פוֹ ןלג.
ּוגְ ב ּול ֲח ָמת ,המקום שנקרא 'חמת' ,הוא גם כן בגבול הצפוני של
ארץ ישראללד.
'חמת' ,כתוב גם כאן וגם בתורה שהוא בגבול הצפוני' .צדדה'
הכתוב כאןלה הוא 'צדדה' שכתוב בתורה' .חצר עינון' הכתוב
כאן הוא 'חצר עינן' הכתוב בתורה .נמצא שהגבול הוא כמו
שכתוב בתורה ,ונתוספו שמות של ערים נוספות בגבוללו.
נמצא סדר הגבול הצפוני כך :מהים הגדול פונה אל 'הור ההר',
משם ממשיך אל 'חתלון' ,משם ממשיך אל 'חמת' ,ומשם
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לא .רש"י )במדבר לד ז( :גבול צפון .מצר צפון :מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר .שהוא
במקצוע צפונית מערבית ,וראשו משפיע ונכנס לתוך הים ,ויש מרוחב הים לפנים הימנו וחוצה
הימנו :תתאו .תשפעו לכם ,לנטות ממערב לצפון אל הר ההר :תתאו .לשון סיבה ,כמו אל תא
הרצים )דברי הימים ב' יב יא( ותאי השער )יחזקאל מ י( ,היציע ,שקורין אפנדי"ץ ,שהוא מוסב
ומשופע.
לב .רש"י )במדבר לד ח( :מהר ההר .תסבו ותלכו אל מצר הצפון לצד המזרח ,ותפגעו בלבוא
חמת ,זו אנטוכיא :תוצאות הגבול .סופי הגבול ,כל מקום שנאמר תוצאות הגבול ,או המצר כלה
שם לגמרי ואינו עובר להלן כלל ,או משם מתפשט ומרחיב ויוצא לאחוריו להמשך להלן,
באלכסון יותר מן הרוחב הראשון ,ולענין רוחב המדה הראשון קראו תוצאות ,ששם כלתה
אותה מדה.
לג .רש"י )במדבר לד ט( :והיו תוצאותיו חצר עינן .הוא היה סוף המצר הצפוני ,ונמצאת חצר עינן
במקצוע צפונית מזרחית ,ומשם והתאויתם לכם אל מצר המזרחי.
לד .רש"י.
לה .בפסוק ט"ו.
לו .רש"י.
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ממשיך אל 'צדדה'לז ,ומשם ממשיך הגבול ל'זפרון'לח ,ומשם
ממשיך הגבול אל 'ברותה' ,ומשם ממשיך ל'סבריים' ,ומשם
ממשיך ל'דמשק'לט ,ומשם ל'חצר עינן'מ.
ושם ליד חצר עינן ,אבל מחוץ לארץ ישראל ,נמצא 'חצר
התיכון' ,והוא נמצא בגבול של מחוז 'חוורן'מא.
'חצר עינן' הוא בזווית .הוא סוף גבול הצפון ,ותחילת גבול
המזרחמב.
וְ ֵאת ּ ְפ ַאת צָ פוֹ ן .והרי לך הגבול של צד צפוןמג.
עד כאן נתבאר הגבול הצפוני של ארץ ישראלמד.
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לז .אמנם כאן ביחזקאל כתוב 'לבוא צדדה' לפני 'חמת' .יתכן לתרץ ,שכבר נתבאר ש'לבוא
צדדה' פירושו הדרך לצדדה .נמצא שהדרך לצדדה ,הוא לפני חמת ,אבל צדדה עצמו הוא
אחרי חמת.
לח .אמנם לא נתבאר אם 'זפרון' הוא לפני ברותה וסבריים או אחריהם.
לט .וכבר נתבאר שנראה ש'חצר עינון' הוא בתוך דמשק .אבל עכ"פ הוא בסוף דמשק בצד
מזרח שלו.
מ .רש"י.
מא .וכבר נתבאר דיתכן שחצר התיכון הוא ליד חורן .אמנם נראה ש'חצר התיכון' הוא בתוך
חוורן .ועכ"פ הוא בסופו בצד מערב שלו.
נמצא ש'חצר עינן' ו'חצר התיכון' סמוכים זה לזה ,זה בתוך ארץ ישראל וזה מחוץ לארץ ישראל,
וביניהם הגבול.
מב .במדבר ל"ד ט'-י'.
מג .רש"י.
מד .בגמרא מגילה )ו (.כתוב :ולמה נקרא שמה טבריא ,שיושבת בטבורה של ארץ ישראל.
ע"כ .ופשוט הוא שהכוונה שטבריא באמצע אורך ארץ ישראל מצפון לדרום ]ולא ממזרח למערב,
שהרי טבריה על שפת ים כינרת שהוא בגבול המזרחי[ .והרי אורך ארץ ישראל הוא מהר ההר בצפון
עד נחל מצרים בדרום ,נמצא טבריא באמצע האורך מצפון לדרום .וכן כתב בספר כפתור ופרח
)פרק יא( וז"ל :וכן הורו בזה באמרם ז"ל מסכת מגלה )ו (.ולמה נקרא שמה טבריה שיושבת
בטבורה של ארץ ישראל ,שהרי מטבריה אל נחל מצרים הוא כמו מטבריה אל הר ההר בקירוב.
ע"כ.
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הגבול המזרחי
שק ּו ִמ ּ ֵבין הַ ִ ּגלְ ָעד
)יח( ּו ְפ ַאת ָק ִדים ִמ ּ ֵבין חַ ְו ָרן ּו ִמ ּ ֵבין ַ ּד ּ ֶמ ׂ ֶ
מונִ י ּ ָתמ ֹּד ּו
ּו ִמ ּ ֵבין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל הַ ַ ּי ְר ֵ ּדן ִמ ְ ּגב ּול ַעל הַ ָ ּים הַ ַ ּק ְד ֹ
ימה:
ְו ֵאת ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
בפסוק זה יבואר הגבול המזרחי של ארץ ישראל:

הואִ ,מ ֵּבין ַחוְ ָרןּ ,ו ִמ ֵּבין דַּ ֶּמשֶׂ ק,

ּו ְפ ַאת ָק ִדים ,הגבול של צד מזרח
בין חורן ובין דמשק .הגבול עובר באמצע בין חורן לדמשקמה.

המשך הגבול המזרחי הואּ ,ו ִמ ֵּבין ַה ִ ּגלְ ָעדּ ,ו ִמ ֵּבין ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל,
הגלעד שהוא בעבר הירדן ,לארץ ישראל .נהר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן הוא

וכן
בין
הגבול ביניהםמו.

ַה ָ ּים ַה ַּק ְדמוֹ נִ י:
ִמ ְ ּגב ּול ,מהגבול שהוא הירדן ,ממשיך הגבול ַעל ַה ָ ּים ַה ַּק ְדמוֹ נִ י ,עד
ים המלחָּ ,תמֹדּ ּו ,תמדדו את הגבול המזרחימח.
ים המלח .שהוא בצד מזרחמז.

דהיינו ,הגבול המזרחי של ארץ ישראל ,הוא הירדן ,עד סוף ים
המלחמט.
ימה .והרי לך הגבול של צד מזרחנ.
וְ ֵאת ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
עד כאן נתבאר הגבול המזרחי של ארץ ישראל.
W
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מה .רש"י .מצודת דוד.
מו .רש"י .מצודת דוד.
מז .עפ"י רש"י ומצודת דוד.
מח .רש"י .מצודת דוד.
מט .מצודת דוד .וכן כתוב בתורה בגבול המזרחי של ארץ ישראל )במדבר לד יב(' :וְ י ַָרד הַ ְּגבוּל
הַ ּי ְַרדֵּ נָה ,וְ הָ י ּו תוֹ ְצא ָֹתיו יָם הַ ּ ֶמלַ ח'.
נ .רש"י .מצודת דוד.
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הגבול הדרומי
יבות ָק ֵד ׁש נַ ֲחלָה ֶאל
ימנָ הִ ,מ ּ ָת ָמר ַעד מֵ י ְמ ִר ֹ
)יט( ּו ְפ ַאת נֶגֶ ב ּ ֵת ָ
ימנָ ה נֶגְ ּ ָבה:
דולְ ,ו ֵאת ּ ְפ ַאת ּ ֵת ָ
הַ ָ ּים הַ ָּג ֹ
בפסוק זה יבואר הגבול הדרומי של ארץ ישראל:
ימנָ ה ,הגבול הדרומי הוא,
ּו ְפ ַאת נֶ גֶ ב ֵּת ָ
שנקרא 'תמר' ,שהוא סמוך לים המלחנא.

ִמ ָּת ָמר,

ַעד ֵמי ְמ ִריבוֹ ת ָק ֵד ׁש,

והגבול הדרומי ממשיך
ככתוב בתורהנבּ ְ ' :במֵ י ְמ ִריבַ ת ָק ֵד ׁש ִמ ְד ַּבר ִצן'נג.
W
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מתחיל ממקום

הוא 'מדבר צין'.

X

נא .רש"י כתב ש'תמר' כאן זה יריחו שנקרא עיר התמרים .והקשו על זה שהרי יריחו זה באמצע
ארץ ישראל .ואפשר לתרץ שכוונת רש"י שהגבול מתחיל בדרום ]בקצה ים המלח[ כנגד יריחו.
ויש מי שתירץ שהכוונה למחוז יריחו ,בקעת יריחו ,שנמשך עד הקצה הדרומי של ים המלח,
ומשם מתחיל הגבול.
אמנם המלבי"ם ]והמצודת דוד[ פירשו ש'תמר' זה 'חצצון תמר' ,הכתוב בתורה )בראשית יד ז(:
ּשב ְּבחַ ֲצצֹן ּ ָתמָ ר .ו'חצצון תמר' הוא 'עין גדי' ,ככתוב מפורש בדברי הימים )ב' כ ב(ְּ :בחַ ְצצוֹ ן
הַ י ׁ ֵ
ּ ָתמָ ר ִהיא עֵ ין ּג ִֶדי .וכתב המלבי"ם שהיה במדבר הנגב לפני ארץ שעיר .ע"כ .ומובן שמקומו
בקצה הדרומי של ים המלח ,כי ארץ שעיר הוא מדרום לארץ ישראל ,וכן מובן מפשטות הלשון,
עי"ש.
נב .דברים ל"ב נ"א .וכן בבמדבר כ"ז י"ד.
נג .רש"י .מצודת דוד .יתכן שכאן נכנס בתוך הגבול גם ארץ אדום ,שהוא דרומי לארץ ישראל,
ש ו.
כמו שכתוב )עובדיה א יט( :וְ י ְָר ׁש ּו הַ ּ ֶנגֶב ֶאת הַ ר עֵ ָ ׂ
וכן יתכן שהגבול כאן שממשיך עד המדבר ,מגיע עד ים סוף ,ככתוב בפסוק )שמות כג לא( :וְ ׁ ַש ִּתי
ֶאת ְּגבֻ לְ ָך ִמ ַּים סוּף וְ עַ ד יָם ּ ְפלִ ְׁש ִּתים ו ִּמ ִּמ ְד ּ ָבר עַ ד הַ ּנָהָ ר.
אמנם אפשר לפרש את הפסוק הזה באופנים נוספים .יתכן שהכוונה כנגד ים סוף ,ולא ממש עד
ים סוף.
המלבי"ם פירש )במדבר לד( שבעתיד כאשר יתרבו יותר ירחיבו גבולם ,ויגיע עד נהר פרת ועד
ים סוף וכו' ,וז"ל :ומוכרח שהגבולים הנאמרים פה הוגבלו רק לעת עתה שהיה מספרם מעט ולא
יכלו לנחול יותר וזה שנאמר אשר תפול לכם בנחלה רצה לומר עתה ,ובפרשת עקב ומשפטים
דבר על עת שיתרבו יותר ויצטרכו להרחיב את גבולם כמו שנאמר בפרשת משפטים עד אשר
תפרה ונחלת את הארץ ושתי את גבולך מים סוף וכו' רצה לומר בעתיד בעת שתפרה .ע"כ.
ועיין במלבי"ם כאן.
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הגבול הדרומי

נַ ֲחלָ ה ,והגבול ממשיך עד שמגיע ל'נחל מצרים'נד.
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ש ִּתי ֶאת ְּגבֻ לְ ָך ִמ ּיַם סוּף וְ עַ ד יָם ּ ְפלִ ְׁש ִּתים ו ִּמ ִּמ ְד ּ ָבר עַ ד
בענין עצם ביאור הפסוק )שמות כג לא( :וְ ׁ ַ
פ ְך
ה ֹ
הַ ּנָהָ ר .הנה בביאור הגבולות הכתובים בפסוק הזה ,כתב רש"י על הפסוק )שמות י יט(ַ :ו ַּי ֲ
הוה רוּחַ יָם חָ זָק ְמאֹד ַו ִ ּי ּ ָשׂ א ֶאת הָ ַא ְר ּ ֶבה ַו ִ ּי ְת ָקעֵ ה ּו י ּ ָָמה ּסוּף לֹא נִ ְׁש ַאר ַא ְר ּ ֶבה ֶא ָחד ְּבכֹל ְּגב ּול
יְ ֹ ָ
ִמ ְצ ָריִ ם .וז"ל רש"י שם :רוח ים .רוח מערבי :ימה סוף .אומר אני ,שים סוף היה מקצתו במערב,
כנגד כל רוח דרומית ,וגם במזרח של ארץ ישראל ,לפיכך רוח ים תקעו לארבה בימה סוף
ש ִּתים' )שמות
'מ ּיַם סוּף וְ עַ ד יָם ּ ְפלִ ְׁ
כנגדו .וכן מצינו לענין תחומין שהוא פונה לצד מזרח ,שנאמר ִ
כג לא( ,ממזרח למערב ,שים פלשתים במערב היה ,שנאמר בפלשתים 'י ְֹׁשבֵ י חֶ בֶ ל הַ ּיָם גּ וֹ י
ְּכ ֵר ִתים' )צפניה ב ה( .ע"כ .דהיינו ,רש"י מבאר שים סוף הוא כנגד כל צד דרום של ארץ ישראל,
וחלקו בצד מזרח של ארץ ישראל וחלקו בצד מערב .וכן רואים ממש במפות כיום .וזה מה
שנאמר שבא רוח מצד מערב ,ולקח את כל הארבה ,ותקעו בים סוף ,היינו בים סוף שכנגדו
בצד מזרח .וזה מה שנאמר מים סוף עד ים פלישתים ,היינו שים פלישתים הוא הים הגדול ,כי
הפלישתים שוכנים לחוף הים הגדול .וחלק מים סוף הוא בצד מזרח ,נמצא שהגבול הוא מהחלק
המזרחי של ים סוף ,עד הים הגדול.
ובזה אפשר לבאר בשני אופנים מה הכוונה 'מים סוף' .אופן אחד שמדובר רק על הקצה המזרחי
של ים סוף .ואופן שני שמדובר על כל ה'זרוע' המזרחית של ים סוף .ואם נאמר לפי האופן השני,
הרי שחלק גדול או אולי כל המקום שבין שני חלקי ים סוף ]הנקרא 'חצי היא סיני'[ ,יהיה בתוך
ארץ ישראל.
מה שכתוב בפסוק כאן ביחזקאל שהגבול מגיע עד מי מריבות קדש ,שזה מדבר צין ,יתכן
שהכוונה לצד הדרומי של המדבר ,דהיינו שכל המדבר יכנס בתוך גבול ארץ ישראל ,נמצא
לכאורה לפי זה שכל המקום הנקרא 'חצי היא סיני' יהיה בתוך ארץ ישראל ,ויגיע עד החלק
הפנימי של ים סוף.
ומה שכתוב בפסוק )שמות כג לא( 'ו ִּמ ִּמ ְד ּ ָבר עַ ד הַ ָּנהָ ר' ,פירש רש"י )שם( שהנהר הוא פרת .יתכן
לבאר ש'ממדבר' הכוונה מדבר צין בדרום .ונהר פרת הלא הוא בצפון .נמצא שמבואר בפסוק
הגבולות של ארבעת הצדדים ,ומבואר האורך והרוחב .הרוחב הוא מהחלק המזרחי של ים סוף,
עד הים הגדול שבמערב .והאורך הוא ממדבר צין שבדרום עד נהר פרת שבצפון.
כל זה בדרך אפשר ,לא להכרעה ולא למעשה ,וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.
בתהילים )עב ח( :וְ י ְֵרדְּ ִמ ּיָם עַ ד יָם ו ִּמ ּנָהָ ר עַ ד ַא ְפסֵ י ָא ֶרץ .פירש רש"י :וירד מים עד ים .כל ארץ
ישראל מים סוף ועד ים פלשתים :ומנהר עד אפסי ארץ .כי הוא רודה בכל עבר הנהר וגומר
)מלכים א' ה ד( .ע"כ .במלבי"ם וז"ל :ירד וימשול מים עד ים כמ"ש ושתי את גבולך מים סוף עד ים
פלשתים וממדבר עד הנהר ,ולפניו יכרעו ציים שהם יושבי המדבר.
נד .יש אומרים שנחל מצרים זה הנילוס )רש"י יהושע יג ג( .ויש אומרים שזה נחל הנקרא 'ואדי אל
עריש' ]הוא נחל בקצה דרומי מערבי של ארץ ישראל ,הנשפך לים הגדול[ .כן תרגם רב סעדיה גאון
שנחל מצרים זה ואד אל עריש .וכן כתב בספר כפתור ופרח.
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ֶאל ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ,נחל מצרים נופל אל הים הגדולנה .כמו שכתובנו:
' ּ ָכל הַ ְ ּנחָ לִ ים הֹלְ כִ ים אֶ ל הַ ּיָם'.
וכן כתוב בתורה שהגבול הדרומי הוא עד נחל מצריםנז' :נַ ְחלָה
ִמ ְצ ָריִ ם וְ הָ י ּו תוֹ ְצא ָֹתיו הַ ָ ּי ָּמה'.
לסיכום :הגבול הדרומי מתחיל ממזרחית דרומית ,מקצה ים
המלח במקום שנקרא 'תמר' ,ופונה למדבר צין ,ומשם ממשיך
עד נחל מצרים שנשפך לים הגדול ,בקצה מערבית דרומית.

וְ ֵאת ּ ְפ ַאת ֵּת ָימנָ ה נֶ גְ ָּבה.

והרי לך הגבול של צד דרוםנח.

עד כאן נתבאר הגבול הדרומי של ארץ ישראל.

W
נה .רש"י.
נו .קהלת א' ז'.
נז .במדבר ל"ד ה'.
נח .מצודת דוד.
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המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.
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הגבול המערבי
בוא ח ֲָמת ,זֹאת
דולִ ,מ ְ ּגב ּול ַעד נֹכַ ח לְ ֹ
)כ( ּו ְפ ַאת יָ ם ,הַ ָ ּים הַ ָּג ֹ
ּ ְפ ַאת יָ ם:
בפסוק זה יבואר הגבול המערבי של ארץ ישראל:
ּו ְפ ַאת יָ ם ,בצד מערבַ :ה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ,הים הגדול הוא הגבול של ארץ
ישראלִ .מ ְ ּגב ּול ,מהגבול הדרומי שהוא נחל מצריםַ ,עד נֹכַ ח לְ בוֹ א
ֲח ָמת ,עד 'הר ההר' שהוא כנגד הדרך ל'חמת' ,שזה בזווית
צפונית מערביתנט.

זֹאת ּ ְפ ַאת יָ ם.

זה הגבול המערבי של ארץ ישראלס.

עד כאן נתבארו הגבולות של ארץ ישראל ,בכל ארבעת
הצדדים.

W
נט .רש"י.
ס .רד"ק .מצודת דוד.
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המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.
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 Qמפת ארץ ישראל R
המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.

צפון

מערב

מזרח

דרום

תשיד

באר
הארץ

הגבול המערבי

החיים
הקודש

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מז פסוק כא

החיים
היכל

תשטו

חלוקת ארץ ישראל לשבטים
)כא(

ְו ִח ּל ְַק ּ ֶתם ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת לָכֶ ם לְ ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל:

וְ ִח ַּל ְק ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ,תחלקו את ארץ ישראל לחלקים שוים,
לָ כֶ ם לְ ׁ ִשבְ ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ,עבור כל השבטיםסא.

תו ְככֶ ם,
או ָת ּה ְּבנַ ֲחלָה לָכֶ ם ּולְ הַ ּ ֵג ִרים הַ ָּג ִרים ְּב ֹ
)כב( ְוהָ יָ ה ּ ַת ּ ִפל ּו ֹ
תו ְככֶ םְ ,והָ י ּו לָכֶ ם ְּכ ֶאזְ ָרח ִּב ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
הולִ ד ּו בָ נִ ים ְּב ֹ
שר ֹ
אֲ ׁ ֶ
תו ְך ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ִא ְּתכֶ ם יִ ּ ְפל ּו ְבנַ ֲחלָהְּ ,ב ֹ
וְ ָהיָ ה ַּת ּ ִפל ּו אוֹ ָת ּה ְּבנַ ֲחלָ ה ,כאשר תחלקו את הארץ להנחיל חלק
לכל אחד ואחד ,אז תחלקו לָ כֶ םּ ,ולְ ַה ֵ ּג ִרים ַה ָ ּג ִרים ְּבתוֹ כְ כֶ ם ,לכם,
וגם לגרים שגרים בתוך היהודים ,דהיינו שהתגיירו בזמן הגלות,
כי אין מקבלים גרים בימות המשיחסבֲ ,א ׁ ֶשר הוֹ לִ ד ּו בָ נִ ים ְּבתוֹ כְ כֶ ם
סג
לאחר שהתגיירו ,וגם הבנים של הגרים יקבלו כל אחד נחלה

וְ ָהי ּו לָ כֶ ם ְּכ ֶאז ְָרח ִּבבְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלִ ,א ְּתכֶ ם יִ ּ ְפל ּו בְ נַ ֲחלָ ה ְּבתוֹ ְך ׁ ִשבְ ֵטי
יִ שְׂ ָר ֵאל ,הגרים יקבלו נחלה בארץ ישראל כמו בני ישראלסד.
W
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סא .אברבנאל.
סב .רד"ק .מלבי"ם.
סג .מלבי"ם.
סד .אברבנאל .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :והייעוד השלישי הוא באומרו והיה תפילו
אותה לכם ולהגרים הגרים בתוככם ,רוצה לומר שעם היות שבחלוקת הארץ שנעשה בימי
יהושע לא נתחלקה כי אם לשבטי ישראל ואמנם הגרים הגרים אתם צותה תורה לאהוב אותם
ושלא להונותם אבל לא שיתנו להם נחלה בארץ ,הנה כאן זכר הנביא שלעתיד לבוא ינחלו
הגרים בחלוקת הארץ כאזרח בבני ישראל כי הנה תתחלק הארץ לשבטים והשבטים יחלקו
חלקם לבתי אבות ובכולם יהיה כגר כאזרח והוא אומרו והיו לכם כאזרח בבני ישראל אתכם
יפלו בנחלה בתוך שבטי ישראל יהיה בשבט אשר גר הגר אתו שם תהיה נחלתו .ואמנם
למה לא היה זה כן בחלוקת יהושע ,הוא לפי שהערב רב שעלו עם ישראל ממצרים לא נלוו
אליהם בגלותם ולא סבלו בסבלותם ,אבל כשראהו הצלחתם וגאולתם התערבו עמהם וכמו
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תו ,נְ אֻ ם
שם ִּת ְּתנ ּו נַ ֲח ָל ֹ
שר ָּגר הַ ּ ֵגר ִא ּת ֹוָ ׁ ,
שבֶ ט אֲ ׁ ֶ
)כג( ְוהָ יָ ה בַ ּ ׁ ֵ
אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוה:
וְ ָהיָ ה בַ ׁ ּ ֵשבֶ ט ֲא ׁ ֶשר ָ ּגר ַה ֵ ּגר ִא ּתוֹ  ,בתוך החלק של השבט ששם
התגייר הגר בעודו בגלותָ ׁ ,שם ִּת ְּתנ ּו נַ ֲחלָ תוֹ  ,שם תתנו לגר נחלה
בזמן הגאולהסה ,נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה.
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שאמר )שמות יב לח( וגם ערב רב עלה אתם ,כי בזמן העלייה נלוו אליהם לא קודם לכן וגם הם
היו לצור מכשול ולאבן נגף לבני ישראל במעשה העגל ובשאר הפעמים שחטאו במדבר ,ולכן
לא היה ראוי שיזכו להתנחל עמהם ,אמנם לעתיד לבוא לא אמר הנביא פה שינחלו עם בני
ישראל הגרים אשר ילוו אליהם בזמן הגאולה ,כי כבר אחז"ל )יבמות כד (:שאין מקבלים גרים
לימות המשיח ,אבל צוה זה על הגרים שבהיות ישראל בגלות גרו עמהם וקבלו ברית קדש
וסבלו צרות הגלות שהם ראוי שכמו שנעשו ישראל לקבול הצרות כן יהיו בנחלת בארץ ,וזה
שאמר כאן והיה תפילו אותם לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשר הולידו בנים בתוככם והיו
לכם כאזרח כבני ישראל אתכם יפלו בנחלה ,כי מאלה אשר נאחזו אתם ובכל צרתם להם צר
דיבר הנביא במקום הזה שמהטוב אשר יטיב השם לישראל יקחו חלקם.
סה .תרגום יונתן .מצודת דוד .מלבי"ם.
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יחזקאל פרק מח
נחלת שבט דן
פונָ ה ֶאל יַ ד ֶ ּד ֶר ְך חֶ ְתלֹן
מות הַ ּ ְׁשבָ ִטיםִ ,מ ְקצֵ ה ָצ ֹ
)א( ְו ֵא ּלֶה ְׁש ֹ
פונָ ה ֶאל יַ ד ח ֲָמתְ ,והָ י ּו
שק ָצ ֹ
בוא ח ֲָמת חֲצַ ר ֵעינָ ן ְ ּגב ּול ַ ּד ּ ֶמ ׂ ֶ
לְ ֹ
לו ְפ ַאת ָק ִדים הַ ָ ּים ָ ּדן ֶאחָ ד:
ֹ

וְ ֵא ֶּלה ׁ ְשמוֹ ת ַה ׁ ּ ְשבָ ִטים,

זה סדר החלקים שינחלו כל שבט ושבט

חלק מארץ ישראל:
כל שבט יקבל רצועה אחת ,מצפון לדרום ברוחב עשרים וחמש
אלף קנים ,שזה שבעים וחמש מיל.
וממערב למזרח יקבל רצועה ארוכה ושלימה ,באורך מהים
הגדול עד הגבול המזרחיא.
W
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א .רש"י .רש"י הביא את הפיוט של רבי אלעזר הקליר )יום שני של סוכות( וז"ל :לְ עֵ ת ִחלּ וּק
ַא ְרצוֹ ֶתיהָ ְּ ,בא ֶֹר ְך ִמ ּ ְפ ַאת ָק ִדים לִ ְקצוֹ ֶתיהָ  ,וְ עַ ד יָם אוֹ ְקיָנוֹ ס לְ ִמ ְצוֹ ֶתיהָ ְּ ,ברוֹ חַ ב ִׁש ְב ִעים ַוח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִמיל
שבֶ ט ּ ָכ ְך ַיעֲל ּו ִּבנְ ִפיצוֹ ֶתיהָ .
שבֶ ט וְ ׁ ֵ
ח ֲִריצוֹ ֶתיהָ ְּ ,כ ׁשוּרוֹ ת הַ ּ ֶכ ֶרם לְ חַ ְּב ָרם לְ תוֹ ְצאוֹ ֶתיהָ ְּ ,גבוּל ּ ָכל ׁ ֵ
וזה לשון רש"י :ואלה שמות השבטים .סדר חלקים שיחלקוה ביניהם ,מקום כל אחד ואחד:
מקצה צפונה .דן יטול מצר צפוני מחצר עינן שבמקצוע מזרח ,שהיא עד גבול דמשק :והיו לו
פאת קדים הים .כלומר ,מפאת קדים ועד ים :דן אחד .הרי פירש האורך ולא פירש הרוחב.
ובברייתא דספרי בפרשת האזינו ,מה תלמוד לומר 'יהודה אחד' 'דן אחד' 'אשר אחד' ,מלמד
שעתידין ישראל ליטול אורך מן המזרח למערב ,ברוחב עשרים וחמשה אלף קנים שהם שבעים
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נחלת שבט דן

בתחילה יבואר הנחלה של שבט דן ,שהוא סמוך לגבול הצפוני
של ארץ ישראל:
הנחלה של שבט דן ,יתחיל ִמ ְקצֵ ה צָ פוֹ נָ ה ,מהקצה של צד צפון,
ֶאל יַ ד דֶּ ֶר ְך ֶח ְתלֹן ,ליד הדרך לחתלון ,שזה סמוך לים הגדול
במערבב .וימשיך הגבול אל לְ בוֹ א ֲח ָמת ,לדרך שהולכים משם
ל'חמת'ג.
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וחמשה מילין .ומהיכן למדו השיעור הזה ,מן התרומה שהיא כאחד מן החלקים הללו ,כמו
שמפורש בענין ,והוא רחב עשרים חמש אלף קנים ,ואורך מפאת ים עד פאת קדים.
כ"ה אלף קנים  -ק"ן אלף אמה .שהקנה שש אמה .וכל אלפים אמה מיל ,כמו שאנו למדין
במסכת יומא אצל עשר סוכות שמירושלים ועד צוק ,הרי ק"נ אלף אמה ,עולין לשבעים וחמש
מיל .וזהו שיסד רבי אלעזר בפיוט 'כי אקח מועד' )ליום שני של סוכות( ,לעת חלוק ארצותיה,
כשורת הכרם לחוצותיה ,באורך מפאת קדים לקצותיה ,עד ים אוקיינוס למצותיה ,ברחב
שבעים וחמשה מיל חריצותיה .ע"כ.
שר ְּבשֹוֹ ָרה זֹאתּ ,כֹל
והרי המשך לשון הפיוט :וְ ָאז ּ ַבת קוֹ ל ּ ֵתצֵ א ּ ָב ָא ֶרץ הַ זֹּאת ,עַ ל הַ ר ּגָבוֹ ּ ַה לְ בַ ּ ֵ
ש ִ ּק ּיֵם ִמ ְצוָ ה זֹאתָ ,יבֹא ְּבנוֹ עַ ם צוּרוֹ לַ חֲזוֹ ת ,לִ ְׁשקוֹ ד דְּ לָ תוֹ ת וְ לִ ְׁשמוֹ ר ְמזוּזוֹ ת ,לְ הַ ִּביט וְ לָ ׁשוּר נֵס עַ ל
ֶׁ
זֹאת ,יְ ׁשוּעוֹ ת עֲלִ יזוֹ ת ,עַ ל ּ ָכל ּ ָכבוֹ ד חֻ ּפוֹ ת ְמזוּזוֹ ת ,חֻ ּפוֹ ת ְּבחֻ ּפוֹ תְּ ,בחָ לְ יוֹ ת אֲ חוּזוֹ ת עַ ד ִּכ ּ ֵסא כָ בוֹ ד
שר ּ ָת ִדיר
שע מַ חֲזוֹ ת ,וְ כָ ל אֲ ׁ ֶ
שב עַ ל ִּכ ּ ֵסא ְּבי ְָפיוֹ לַ חֲזוֹ ת ְּבמַ חֲזוֹ ת הַ ְּמצֻ ְחצָ חוֹ תְּ ,ב ֵת ׁ ַ
מָ אֳ חָ זוֹ ת ,וְ יוֹ ׁ ֵ
ּ
שב לוֹ ְּכ ׁ ָשמַ ר ּ ָכל הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹאת,
שה זֹאת ,יֵחָ ׁ ֶ
לַ ֲעשֹוֹ ת זֹאת ,יִ ז ּ ְֶכה לְ הֵ ָאמֵ ר לוֹ ּ ָכזֹאתַ .א ְׁש ֵרי אֱ נוֹ ׁש ַי ֲע ֶֹ
ו ִּמי ׁ ָשמַ ע ּ ָכזֹאת ,וּמֵ ֵאת יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה זֹּאת ,וָ אֲ חַ ּ ְׁשבָ ה לָ ַדעַ ת זֹאת ,וְ ִהיא נִ ְפלָ את ְּבעֵ ינַי זֹאת ,עַ ד ָאבֹא
לְ יוֹ ְׁשבֵ י ְפ ָרזוֹ ת ,וְ ֶא ְׁשאֲ לָ ה לְ ז ְִקנֵי ִמי זֹאת ,מָ ה ֶא ְתנַן עַ ם ׁשוֹ ְמ ֵרי ִמ ְצ ַות סֻ ּ ָכה זֹאת ,וְ הֵ ם יְ ִׁשיבוּנִ י
ְּת ׁשוּבוֹ ת עַ זּוֹ ת ,וְ י ְַראוּנִ י מַ ְצ ּפוּנוֹ ת ְּגנוּזוֹ תַ ,רב טוּב הַ ָּצפוּן ְּבבֵ ית ְּגנָזוֹ ת ,לְ בַ עֲלֵ י סֻ ּ ָכה יְ ה ּו נִ ְב ָזזוֹ ת.
שר יִ ָּצמֵ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת ׁ ָשלֵ ם
וּמֵ חַ יִ ל ֶאל חַ יִ ל יִ ְצעָ דוּ ,ו ִּמ ּ ֻס ּ ָכה לְ סֻ ּ ָכה יְ ַועֲדוּ ,וּמֵ אֹהֶ ל לְ אֹהֶ ל יוּעָ ד ּוְּ ,בסֻ ּ ָכה אֲ ׁ ֶ
י ְֻצמָ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת עֲמָ ִקים י ְֻמדָּ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת ִצלְ צֵ ל יְ עֻדָּ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת ְס ִביבָ יו יְ חֻ דָּ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת מַ לְ ּ ָכם יִ ְת ַועֲדוּ,
שא י ְֻבדָּ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת מֵ י ְמנוּחוֹ ת יְ כֻ ּ ָבדוְּּ ,בסֻ ּ ַכת עֵ ץ חַ ִ ּיים יִ ְתי ְַסדוּ,
ְּבסֻ ּ ַכת ְצפוּנוֹ יֻאֲ ָחדוְּּ ,בסֻ ּ ַכת נְ אוֹ ת דֶּ ׁ ֶ
ש ּ ַת ְח ּ ָתיו י ְֻסעָ דוְּּ ,בסֻ ּ ַכת ִצלְ לוֹ ָתיו ְּבחַ יִ ל יְ סַ ְּלדוְּּ ,במַ עֲלוֹ ָתיו ֵאל יְ ַיחֲדוְּּ ,במַ ע ֲָרבוֹ ָתיו זֵר יְ ַא ּ ְפדוּ,
ְּבסֻ ּ ַכת ׁ ֶ
שוֹ ָתיו י ְֻמדָּ דוּ.
ִּב ְרחוֹ בוֹ ָתיו יִ ְת ַר ּ ְפדוּ ,וְ ִׁשעוּר ְּת ִפי ֹ
ב .חתלון נמצא בקצה צפוני מערבי ,סמוך לים ,ככתוב לעיל )מז טו( .ומסתמא הוא סמוך ממש
ל'הור ההר'.
ג .גם חמת סמוך למערב .ובפרט לפי מה שכתב רש"י )במדבר לד ח ,עמוס ו ב( ש'חמת' זה
'אנטוכיא' ,וכתב בספר 'הארץ לגבולותיה' שזה עיר הנקראת כיום בשם 'אנטקיא' ,הרי עיר זו
סמוכה לקצה צפוני מערבי.
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ומשם ממשיך הגבול באורך כל צד צפון ,ממערב למזרח ,עד
שמגיע ל ֲחצַ ר ֵעינָ ן ,שנמצא ב ְ ּגב ּול דַּ ּ ֶמשֶׂ ק .שהוא הקצה הצפוני
מזרחי של ארץ ישראלד.
צָ פוֹ נָ ה ֶאל יַ ד ֲח ָמת ,כל הגבול הצפוני ליד חמת ,וכן שאר הערים
שבגבול הצפוני ,כולם יהיו בתוך ארץ ישראל ,ויהיו לשבט דןה.
וְ ָהי ּו לוֹ  ,הנחלה של שבט דן ,יהיה בכל האורך ,מ ְפ ַאת ָק ִדים ,מצד
מזרח ,עד ַה ָ ּים הגדול .דָּ ן ֶא ָחד ,כל האורך הזה יהיה הנחלה של
שבט דןו.
כל שבט יקבלו נחלה בכל האורך ממזרח למערב ,מהגבול
המזרחי ,עד הים הגדול.
וברוחב ,יקבל כל שבט רוחב עשרים וחמש אלף קנים ,שזה
שבעים וחמש מילז.
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ד .מצודת דוד.
ה .מצודת דוד .אמנם פשוט ש'חוורן' הוא מחוץ לארץ ישראל ,ככתוב לעיל )מז יח(.
ו .רש"י.
ז .רש"י.
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נחלת שבט דן

 Qחלוקת ארץ ישראל לשלש עשרה שורות R
גבול ארץ ישראל בצפון ]מהור ההר עד חצר עינן[

אשר

מנשה
אפרים
ראובן
יהודה
תרומת הקודש

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

נפתלי

||-25,000-| |-25,000-| |-25,000-| |-25,000-

דן

בנימין
שמעון
יששכר
זבולון
גד

גבול ארץ ישראל בדרום ]תמר ,מדבר צין ,נחל מצרים[
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 Qהגבול הצפוני R
המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.

צפון

מזרח

מערב

תשכב
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נחלת שבט אשר

נחלת שבט אשר
)ב(

שר ֶאחָ ד:
ְו ַעל ְ ּגב ּול ָ ּדןִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהָ ,א ׁ ֵ

וְ ַעל ְ ּגב ּול דָּ ן ,ליד הגבול של
יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול
נחלת שבט אשרח.

דן ,בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדיםַ ,עד ּ ְפ ַאת
המזרחי עד היםָ ,א ׁ ֵשר ֶא ָחד ,הוא

כל שבט ושבט יקבל נחלה ,כל אחד ינחל שורה שלימה ממזרח
למערב .ויהיו השבטים אחד ליד השני ,שורה ליד שורהט .ויהיה
שורה אחת ל'תרומת הקודש' ,ובו יהיה בית המקדש.
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ח .רש"י .מצודת דוד.
ט .רש"י .מצודת דוד .במלבי"ם וז"ל :ועל גבול דן מפאת קדים עד גבול ימה אשר אחד ,ר"ל
שלקח חלק ממזרח למערב אצל דן .ואצלו לקח נפתלי וכו' עד יהודה שהוא לקח נחלתו אצל
תרומת הקדש .וסדר השבטים י"ל טעם גם לפי הפשט ,כי בנחלה הראשונה נחלו יהודה ובנימין
זה אצל זה ,עד שירושלים וגם מקום המקדש היו קצתו ליהודה וקצתו לבנימין .ועתה שהמקום
ההוא המקודש יהיה לשבט לוי ולכהנים ,יקחו יהודה ובנימין חלקם אצל ירושלים יהודה מצד
צפון לירושלים ובנימין לצד דרום .ותחלה היה בנימין מפסיק בין יוסף ליהודה ,וראובן היה לו
במזרח בעבר הירדן אצל נחלת יהודה .ועתה שיקחו רצועות באורך ויהודה יקח בעבר הירדן
ג"כ יקח ראובן בין יהודה ויוסף .ואחריו יהיה מנשה ואפרים כמו בתחלה .ודן לקח תחלה במצר
הצפוני יקח גם עתה כן ,רק שעתה יתרחב מצר הצפוני חוץ מגבול הקודם ,ונפתלי ואשר יקחו
על גבול הקודם שהיה בין בני יוסף ובין מצר הצפוני .ומצד השני לתרומת הקודש יקח בנימין
כמשפטו כנ"ל ,ושמעון אצלו שכן גם תחלה היה נחלת שמעון מעורב בנחלת יהודה ,ויששכר
זבולון וגד אחריהם .בשגם גד היה נחלתו תחלה מעבר לידרן ועתה יקח במקום אדום עמון
ומואב .ויהיו לפ"ז שבעה שבטים בצד צפון לתרומת הקדש וחמשה לצד דרום לתרומת הקדש
וזה מטעם שעתה יקח גם לוי חלקו בתרומת הקדש וכ"מ שנחשב לוי לשבט יחשבו מנשה
ואפרים לשבט אחד וא"כ יש ששה בצפון כי מנשה ואפרים לאחד יחשבו וששה בדרום עם לוי.
ותראה שראשי הדגלים יהודה ראובן אפרים דן באו לימין מתרומת הקדש ואצל דן באו אשר
ונפתלי בני דגלו .ויתר השבטים באו משמאל .והנה הארץ תתחלק ברוחב לי"ג רצועות.
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נחלת שבט נפתלי
ימה ְו ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,נַ ְפ ּ ָתלִ י
שרִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
)ג( ְו ַעל ְ ּגב ּול ָא ׁ ֵ
ֶאחָ ד:

וְ ַעל ְ ּגב ּול ָא ׁ ֵשר ,ליד הגבול של אשר ,בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָימה וְ ַעד
ּ ְפ ַאת יָ ָּמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הים ,נַ ְפ ָּתלִ י ֶא ָחד,
יהיה חלק אחד לנחלת שבט נפתליי.

נחלת שבט מנשה
שה
)ד( ְו ַעל ְ ּגב ּול נַ ְפ ּ ָתלִ יִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָמה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהְ ,מנַ ּ ׁ ֶ
ֶאחָ ד:

וְ ַעל ְ ּגב ּול נַ ְפ ָּתלִ י ,ליד הגבול של נפתלי ,בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָמה ַעד
ּ ְפ ַאת יָ ָּמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד היםְ ,מנַ ׁ ּ ֶשה ֶא ָחד.
יהיה חלק אחד לנחלת שבט מנשה.

נחלת שבט אפרים
שהִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָמה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהֶ ,א ְפ ַריִ ם
)ה( ְו ַעל ְ ּגב ּול ְמנַ ּ ׁ ֶ
ֶאחָ ד:
וְ ַעל ְ ּגב ּול ְמנַ ׁ ּ ֶשה ,ליד הגבול של מנשה,
ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,
ֶא ְפ ַריִ ם ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט אפרים.

בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָמה ַעד

W
י .מצודת דוד.
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נחלת שבט ראובן

נחלת שבט ראובן
)ו( ְו ַעל ְ ּגב ּול ֶא ְפ ַריִ םִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ְו ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהְ ,רא ּובֵ ן
ֶאחָ ד:

וְ ַעל ְ ּגב ּול ֶא ְפ ַריִ ם ,ליד הגבול של אפרים ,בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים וְ ַעד
ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,
ְרא ּובֵ ן ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט ראובן.

נחלת שבט יהודה
)ז(

ְו ַעל ְ ּגב ּול ְרא ּובֵ ןִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,יְ ה ּו ָדה ֶאחָ ד:

וְ ַעל ְ ּגב ּול ְרא ּובֵ ן ,ליד הגבול של ראובן,
ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,
יְ ה ּו ָדה ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט יהודה.

בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ַעד

תרומת הקודש
)ח( ְו ַעל ְ ּגב ּול יְ ה ּו ָדהִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהִּ ,ת ְהיֶ ה
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף רֹחַ ב ְוא ֶֹר ְך
שר ּ ָת ִרימ ּו ח ֲִמ ּ ׁ ָ
הַ ְּתר ּו ָמה אֲ ׁ ֶ
ימה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהְ ,והָ יָ ה הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש
ְּכ ַאחַ ד הַ ֲח ָל ִקים ִמ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
כו:
תו ֹ
ְּב ֹ

וְ ַעל ְ ּגב ּול יְ ה ּו ָדה ,ליד הגבול של יהודה ,בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ַעד
ּ ְפ ַאת יָ ָּמה ,בכל האורך ממזרח למערבִּ ,ת ְהיֶ ה ַה ְּתר ּו ָמה ֲא ׁ ֶשר
ָּת ִרימ ּו ,תהיה חלק הארץ תרומה לה' ,ובו יהיה בית המקדש,
והעיר ירושלים ,ואחוזת הכהנים והלוים.
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ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף ר ַֹחב ,רוחב התרומה מצפון לדרום יהיה
עשרים וחמש אלף קנים .שזה מאה וחמישים אלף אמה .שזה
שבעים וחמש מיליא.
וְ א ֶֹר ְך התרומה ממזרח
החלקים של השבטים,
האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי.

למערב זה ְּכ ַא ַחד ַה ֲחלָ ִקים,
שזה ִמ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָימה ַעד ּ ְפ ַאת

וְ ָהיָ ה ַה ִּמ ְקדָּ

כמו אחד
יָ ּ ָמה ,בכל

ׁש ְּבתוֹ כוֹ  .בית המקדש יהיה בתוך התרומה הגדולהיב.

W

מהרה יבנה

X

יא .קנה זה שש אמה .נמצא שעשרים וחמש אלף קנים ,זה מאה וחמישים אלף אמה.
כל אלפיים אמה זה מיל .נמצא שמאה וחמישים אלף אמה ,זה שבעים וחמש מיל )רש"י(.
יב .פשוט וברור שבית המקדש לא יזוז ממקומו ,אלא יבנה בית המקדש השלישי בהר הבית,
באותו מקום שהיו בית ראשון ובית שני .וכל סדר התרומה וחלוקת ארץ ישראל לנחלות ,יהיה
מסביב לבית המקדש .ובית המקדש לא יזוז ממקומו ]ועוד יתרחב ויתווסף על מידת בית המקדש ,עד
שיהיה באורך ורוחב שלשת אלפים אמה על שלשת אלפים אמה )יחזקאל מב טו-כ([ .וכן כתב הרמב"ם
שקדושת מקום בית המקדש הוא מפני השכינה ,ולפיכך הקדושה לעולם ואינו בטל )הלכות בית
הבחירה ו טו-טז( וז"ל :הקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא .ולמה אני אומר
במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא .ובקדושת שאר ארץ ישראל לענין
שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא .לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני
השכינה אינה בטלה .והרי הוא אומר )ויקרא כו לא( 'והשמותי את מקדשיכם' ואמרו חכמים
אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים ,אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני
שהוא כבוש רבים ,וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות
ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל .וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא
בחזקה שהחזיקו בה ,ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה
הוא מקודש היום ,ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו
בהלכות תרומה .ע"כ.
ארץ ישראל הוא 'ארץ הצבי' ומתרחב ,מקום קטן מתרחב לגדול ,ככתוב בגמרא )גיטין נז :(.ארץ
צבי כתיב ,בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו ,אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה
רווחא ,ובזמן שאין יושבין עליה גמדא .ע"כ .וכן איתא בזוהר הקדוש )תרומה קלוְּ :(.כגַוְ ונָא דְּ ָרזָא
ש ְך לְ כָ ל ִס ְט ִרין וְ לָ א ִא ְתיְ ַדעְּ .כגַוְ ונָא דִּ ְצ ִבי ,דְּ כָ ל מַ ה דְּ ִא ְת ַר ּ ֵבי ,מַ ְׁש ּ ֵכי ּה
דְּ ֶא ֶרץ הַ ְּצ ִבי ,דְּ הֲוָ ה ִא ְת ְמ ּ ׁ ַ
שכֶ ת לְ כָ ל הַ ְּצ ָד ִדים וְ לֹא
שהָ יְ ָתה נִ ְמ ׁ ֶ
ידע .תרגוםְּ :כמוֹ סוֹ ד ֶא ֶרץ הַ ְּצ ִביֶ ׁ ,
ִא ְת ַר ּ ֵבי לְ כָ ל ְסטָ ר ,וְ לָ א ִא ְתיְ ָ
ש ּג ֵָדל ,עוֹ רוֹ ג ֵָדל לְ כָ ל צַ ד וְ לֹא נִ ּ ָכר.
ש ּ ָכל מַ ה ּ ׁ ֶ
נוֹ ָדעְּ .כמוֹ הַ ְּצ ִביֶ ׁ ,
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לכהנים ,ומקום המקדש
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף
שר ּ ָת ִרימ ּו לַיהֹוָ ה ,א ֶֹר ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָ
)ט( הַ ְּתר ּו ָמה אֲ ׁ ֶ
ש ֶרת אֲ ל ִָפים:
ְורֹחַ ב ֲע ׂ ֶ
תרומת הקודש עצמו ,מתחלק לשלש רצועות .אחת לכהנים,
אחת ללוים ,ואחת לישראלים.
באמצע הרצועה של הכהנים יבנה בית המקדש השלישי.
הרצועה השלישית היא עבור העיר ירושלים ,שזה לישראלים.
ַה ְּתר ּו ָמה ֲא ׁ ֶשר ָּת ִרימ ּו לַ יהֹוָ ה ,מתוך זה החלק שהופרש ליד שבט
יהודה ,תפירוש מתוכו תרומה לה' ,שבו יבנה בית המקדש,
ועבור בתים לכהניםיג .מקום זה יהיה במידת א ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים
ֶאלֶ ף קנים ממזרח למערב ,וְ בר ַֹחב ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים קנים מצפון
לדרוםיד.

שה
פונָ ה ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ַכהֲנִ יםָ ,צ ֹ
)י( ּולְ ֵא ּלֶה ִּת ְהיֶה ְתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ל ּ ֹ
ימה רֹחַ ב
ש ֶרת אֲ ל ִָפיםְ ,ו ָק ִד ָ
ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶףְ ,ויָ ּ ָמה רֹחַ ב ֲע ׂ ֶ
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ָאלֶףְ ,והָ יָ ה
ש ֶרת אֲ ל ִָפיםְ ,ונֶגְ ּ ָבה א ֶֹר ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֲע ׂ ֶ
כו:
תו ֹ
ִמ ְק ַ ּד ׁש יְ הֹוָ ה ְּב ֹ
בפסוק זה יבואר המידות של הרצועה של הכהנים:
ּולְ ֵא ֶּלה ִּת ְהיֶ ה ְתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש לַ כּ ֲֹהנִ ים ,החלק הזה שהוא במידות
הכתובות בהמשך הפסוק ,זה יהיה לכהניםטו.
W
יג .רש"י.
יד .רש"י.
טו .רש"י.
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תשכט

צָ פוֹ נָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף ,הגבול הצפוני של רצועת הכהנים,
הוא ממזרח למערב באורך עשרים וחמש אלף קניםטז.
וְ יָ ּ ָמה ר ַֹחב ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ,הגבול המערבי של רצועת הכהנים,
הוא מצפון לדרום ברוחב עשר אלף קניםיז.
ימה ר ַֹחב ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ,הגבול המזרחי של רצועת הכהנים,
וְ ָק ִד ָ
הוא מצפון לדרום ברוחב עשר אלף קניםיח.
וְ נֶ גְ ָּבה א ֶֹר ְך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ָאלֶ ף ,הגבול הדרומי של רצועת
הכהנים ,הוא ממזרח למערב באורך עשרים וחמש אלף קניםיט.
וְ ָהיָ ה ִמ ְקדַּ ׁש יְ הֹוָ ה ְּבתוֹ כוֹ  .באמצע החלק של הכהנים ,יהיה בית
המקדש ,שהוא באורך ורוחב חמש מאות קנים על חמש מאות
קניםכ.
וכל השטח מסביב לבית המקדש יהיה לכהנים ,שיבנו שם בתים
למגוריהםכא.
השטח שנשאר עבור הכהנים ,בצד מזרח הוא באורך שתים
עשרה אלף ומאתיים וחמישים קנים .וכן בצד מערב .ובצד צפון
ארבעת אלפים ושבע מאות וחמישים קנים .וכן בדרוםכב.

ש ְמר ּו ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי,
שר ׁ ָ
דוק ,אֲ ׁ ֶ
ַכהֲנִ ים הַ ְמקֻ ָ ּד ׁש ִמ ְּבנֵי ָצ ֹ
)יא( ל ּ ֹ
שר ּ ָתע ּו הַ לְ ִו ִּים:
עות ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שר לֹא ָתע ּו ִּב ְת ֹ
אֲ ׁ ֶ
W
טז .רש"י.
יז .רש"י.
יח .רש"י.
יט .רש"י.
כ .רש"י.
כא .רש"י.
כב .רש"י.
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החלק הזה מהארץ יהיה לַ כּ ֲֹהנִ ים ַה ְמ ֻקדָּ ׁש לכהנים המקודשים
ִמ ְּבנֵ י צָ דוֹ ק מצאצאי צדוק הכהן ,שהוא היה הכהן הגדול
הראשון בבית המקדש הראשוןכגֲ .א ׁ ֶשר הם ׁ ָש ְמר ּו ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי ,שהם
שמרו את משמרת ה' ולא זזו ממנוֲ ,א ׁ ֶשר לֹא ָתע ּו ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל ,שהם לא תעו בעבודת עבודה זרהכדַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּתע ּו ַהלְ וִ ִ ּים.
צדוק הכהן ,היה הכהן הגדול הראשון ,בבית המקדש הראשון.
שנִ ית
ככתוב ,כאשר המליכו את שלמה המלךכה :וַ ַ ּי ְמלִ יכ ּו ׁ ֵ
לִ ׁ ְשלֹמֹה בֶ ן דָּ ִויד ,המליכו שנית את שלמה בן דוד המלך,
דוק
וַ ִ ּי ְמ ׁ ְשח ּו לַ יהֹוָ ה לְ נָ גִ יד ,ומשחו אותו שיהיה נגיד לה' ,וּלְ ָצ ֹ
לְ כֹהֵ ן ,ואת צדוק משחו שיהיה כהן גדולכו.
W
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כג .חלק מהמפרשים פירשו )לעיל( שכל הכהנים נקראים על שם צדוק .אבל שאר מהמפרשים
פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק הכהנים מזרע צדוק ,שהם לא עבדו עבודה זרה.
ושאר הכהנים לא יוכלו לעשות את עבודת הכהונה.
ענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים לעיל )מד ו-טז( עיין שם במפרשים .והרי
דנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם ִמ ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם ּ ֵבית
ש ָר ֵאל ּכֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
הפסוקים :וְ ָאמַ ְר ּ ָת ֶאל מֶ ִרי ֶאל ּ ֵבית יִ ְ ׂ
יבכֶ ם
יתי ְּבהַ ְק ִר ְ
שר לִ ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ חַ ְּללוֹ ֶאת ּ ֵב ִ
ש ָר ֵאלַ ּ :בה ֲִביאֲ כֶ ם ְּבנֵי נֵכָ ר עַ ְרלֵ י לֵ ב וְ עַ ְרלֵ י בָ ָ ׂ
יִ ְ ׂ
שימוּן
יתי ֶאל ּ ָכל ּתוֹ עֲבוֹ ֵתיכֶ ם :וְ לֹא ְׁשמַ ְר ּ ֶתם ִמ ְׁשמֶ ֶרת ָק ָד ׁ ָשי ַו ְּת ִ ׂ
ֶאת לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב וָ ָדם ַו ּיָפֵ ר ּו ֶאת ְּב ִר ִ
שר לֹא יָבוֹ א ֶאל
דנָי יֱהֹוִ ה ּ ָכל ּ ֶבן נֵכָ ר עֶ ֶרל לֵ ב וְ עֶ ֶרל ּ ָב ָ ׂ
לְ ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לָ כֶ םּ :כֹה ָאמַ ר אֲ ֹ
שר
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
שר ָרחֲק ּו מֵ עָ לַ י ִּב ְתעוֹ ת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִּ :כי ִאם הַ לְ וִ ִ ּים אֲ ׁ ֶ
שר ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ כָ ל ּ ֶבן נֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
שע ֲֵרי הַ ּ ַביִ ת ּו ְמ ׁ ָש ְר ִתים
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ הָ י ּו ְב ִמ ְקדָּ ִׁשי ְמ ׁ ָש ְר ִתים ּ ְפקֻ דּ וֹ ת ֶאל ׁ ַ
ּ ָתע ּו מֵ עָ לַ י ַאח ֲֵרי ִּגלּ וּלֵ יהֶ ם וְ נ ְ ׂ
שר יְ ׁ ָש ְרת ּו
חט ּו ֶאת הָ עֹלָ ה וְ ֶאת הַ זֶּבַ ח לָ עָ ם וְ הֵ ּ ָמה יַעַ ְמד ּו לִ ְפנֵיהֶ ם לְ ׁ ָש ְר ָתם :יַעַ ן אֲ ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ָביִ ת הֵ ּ ָמה יִ ְׁש ֲ
דנָי יֱהֹוִ ה
אתי י ִָדי עֲלֵ יהֶ ם נְ אֻ ם אֲ ֹ
ָש ִ
ש ָר ֵאל לְ ִמ ְכ ׁשוֹ ל עָ וֹ ן עַ ל ּ ֵכן נ ָ ׂ
אוֹ ָתם לִ ְפנֵי גִ לּ וּלֵ יהֶ ם וְ הָ י ּו לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
ָשא ּו ְּכלִ ּ ָמ ָתם
שי הַ ְ ּק ָד ִׁשים וְ נ ְ ׂ
שי ֶאל ָק ְד ׁ ֵ
ֶשת עַ ל ּ ָכל ָק ָד ׁ ַ
ָשא ּו עֲוֹ נָם :וְ לֹא יִ ְּג ׁש ּו ֵאלַ י לְ כַ הֵ ן לִ י וְ לָ ג ׁ ֶ
וְ נ ְ ׂ
שה ּבוֹ :
שר יֵעָ ֶׂ
שוּ :וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּ ָביִ ת לְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ וּלְ כֹל אֲ ׁ ֶ
שר עָ ׂ
וְ תוֹ עֲבוֹ ָתם אֲ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל מֵ עָ לַ י הֵ ּ ָמה
שר ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמֶ ֶרת ִמ ְק ָּד ִׁשי ִּב ְתעוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
כהֲנִ ים הַ לְ וִ ִ ּים ְּב ֵני צָ דוֹ ק אֲ ׁ ֶ
וְ הַ ּ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה :הֵ ּ ָמה ָיבֹא ּו ֶאל ִמ ְקדָּ ִׁשי
יִ ְק ְרב ּו ֵאלַ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ עָ ְמד ּו לְ פָ נַי לְ הַ ְק ִריב לִ י חֵ לֶ ב וָ ָדם נְ אֻ ם אֲ ֹ
שלְ חָ נִ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ְׁשמַ ְר ִּתי:
וְ הֵ ּ ָמה יִ ְק ְרב ּו ֶאל ׁ ֻ
כד .רד"ק .מצודת דוד.
כה .דברי הימים א' כ"ט כ"ב.
כו .עפ"י רש"י ומלבי"ם בדברי הימים.
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)יב( ְוהָ יְ ָתה לָהֶ ם ְּתר ּו ִמ ָ ּיה ִמ ְּתר ּו ַמת הָ ָא ֶרץ ,ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִׁשיםֶ ,אל
ְ ּגב ּול הַ לְ ִו ִּים:
ְּתר ּו ַמת ָה ָא ֶרץ :היא 'תרומת הקודש' הגדולה ,שברוחב עשרים
וחמש אלף קנים מצפון לדרום ,ובאורך מהים הגדול עד הגבול
המזרחי של ארץ ישראלכז.
וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְּתר ּו ִמ ָ ּיה ,הרצועה של הכהנים תהיה תרומה עבורם
ִמ ְּתר ּו ַמת ָה ָא ֶרץ ,מתוך תרומת הקודש הגדולהכח.
דהיינו ,שמתוך תרומת הקודש הגדולה ,תהיה תרומה רצועה
עבור הכהניםכט.
ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ,רצועה זו שהיא עבור הכהנים ובית המקדש ,היא
קודש קדשיםל.

ֶאל ְ ּגב ּול ַהלְ וִ ִ ּים,

הרצועה של הכהנים הוא ליד הרצועה של

הלויםלא.

W
כז .רש"י .מצודת דוד.
כח .רש"י .מצודת דוד.
כט .רש"י .מצודת דוד.
ל .רש"י .רד"ק .מלבי"ם .מצודת דוד.
לא .רש"י .מלבי"ם .מצודת דוד.
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 Qהחלוקה בתוך תרומת הקודש R
צפון

דן
אשר

מנשה
אפרים
ראובן
יהודה
רצועה לכהנים
רצועה ללוים
רצועה לעיר

בנימין
שמעון
יששכר
זבולון
גד
דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

נפתלי
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 Qמידות הרצועה של הכהנים R
צפון

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

רצועה לכהנים
||------25,000------

רצועה ללוים
רצועה לעיר

בנימין

דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

||-10,000-

||------25,000------

||-10,000-

יהודה

תשלד

באר
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לכהנים ,ומקום המקדש
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 Qמקום בית המקדש באמצע הרצועה של הכהנים R
צפון

||-4,750-

יהודה
רצועת הכהנים

||-4,750-

||--------12,250 -------

||--------12,250 -------

הר הבית

מזרח

מערב

רצועת הלוים

אחוזת העיר

בנימין
דרום
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 Qמידת הר הבית R

| 500 -----------------קנים |-----------------

| 500 -----------------קנים |-----------------

| 3,000----------------אמה|----------------

| 3,000----------------אמה|----------------

הר הבית

תשלה

תשלו

באר
הארץ

החיים
הקודש

ללוים

ללוים
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף א ֶֹר ְך
כהֲנִ ים ,ח ֲִמ ּ ׁ ָ
)יג( ְוהַ לְ ִו ִּים לְ ֻע ּ ַמת ְ ּגב ּול הַ ּ ֹ
ְ
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף ְורֹחַ ב
ש ֶרת אֲ ל ִָפיםָ ּ ,כל א ֶֹרך ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ְורֹחַ ב ֲע ׂ ֶ
ש ֶרת אֲ ל ִָפים:
ֲע ׂ ֶ
ללוים יש רצועה סמוך לרצועה של הכהנים ,באורך עשרים
וחמש אלף קנים ,וברוחב עשר אלף קנים.
וְ ַהלְ וִ ִ ּים לְ ֻע ּ ַמת ְ ּגב ּול ַהכּ ֲֹהנִ ים ,הרצועה של הלוים הוא סמוך
לרצועה של הכהנים ,במידת ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף קנים בא ֶֹר ְך
ממזרח למערב ,וְ בר ַֹחב ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים קנים מצפון לדרוםלב.
הלוים יקבלו את ָּכל א ֶֹר ְך רצועתם,
קנים ,וְ בר ַֹחב ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים קנים .אבל הכהנים לא קיבלו את כל
האורך ,כי חלק ממנו הוא לבית המקדשלג.

במידת ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף

)יד( ְולֹא יִ ְמ ְּכר ּו ִמ ּ ֶמנּ ּוְ ,ולֹא יָ מֵ ר ְולֹא )יעבור כתיב( יַ ֲע ִביר
אשית הָ ָא ֶרץִּ ,כי ק ֶֹד ׁש לַיהֹוָ ה:
ֵר ִׁ
וְ לֹא יִ ְמ ְּכר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ,הלוים וכל שכן הכהנים לא ימכרו מאחוזתם
לישראללד .וְ לֹא יָ ֵמר ,וכן לא יחליפנו באחוזה אחרתלה .וְ לֹא יַ ֲעבִ יר,
אשית ָה ָא ֶרץ.
הכהן או הלוי לא יעביר לאחר מחלקו הנקרא ֵר ׁ ִ
אשית דְּ גָ נְ ָך'לז.
התרומה נקראת 'ראשית' ,כמולו ' ֵר ִ ׁ
W
לב .רש"י .מלבי"ם .מצודת דוד.
לג .מלבי"ם .מצודת דוד.
לד .רד"ק .מצודת דוד.
לה .רד"ק.
לו .דברים י"ח ד'.

מהרה יבנה
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יחזקאל פרק מח פסוק יד

החיים
היכל

תשלז

ִּכי ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה .כי אחוזת הכהנים והלוים הוא קודש ,ואף על פי
שהאחד מקודש יותר מחבירו ,הכל הוא קדש לה' ,כי הוא
אחוזת משרתי ה'לח.

W
לז .מצודת דוד.
לח .רד"ק.

מהרה יבנה

X

תשלח

באר
הארץ

החיים
הקודש

ללוים

 Qמידות הרצועה של הלוים R
צפון

ראובן

||-10,000-

רצועה ללוים
||------25,000------

רצועה לעיר

בנימין
שמעון
דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

רצועה לכהנים
||------25,000------

||-10,000-

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

יהודה

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק טו

החיים
היכל

תשלט

הרצועה של העיר
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים
שת אֲ ל ִָפים הַ נּ ֹו ָתר ּ ָברֹחַ ב ַעל ּ ְפנֵי ח ֲִמ ּ ׁ ָ
)טו( וַ חֲמֵ ׁ ֶ
שְ ,והָ יְ ָתה הָ ִעיר )בתוכה
שב ּולְ ִמגְ ָר ׁ
מו ׁ ָ
ֶא ֶלף ,חֹל ה ּוא ל ִָעיר לְ ֹ
כו:
תו ֹ
כתיב( ְּב ֹ
כל תרומת הקודש הוא ברוחב עשרים וחמש אלף קנים .ומתוך
זה יצא עשר אלף לכהנים ,ועשר אלף ללוים .נשאר חמש אלף
קנים לצורך העירלט.
W

מהרה יבנה

X

לט .רש"י .בענין שירושלים תהיה רחוקה מבית המקדש מ"ה מיל ,ביאר המלבי"ם ,על הפסוקים
ּש ִ ַלם ִמ ֶּק ֶדם וְ נִ ְב ַקע הַ ר
שר עַ ל ּ ְפנֵי יְ רו ׁ ָ
בזכריה )יד ד-ה( :וְ עָ ְמד ּו ַרגְ לָ יו ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זּ ִֵתים אֲ ׁ ֶ
ח ִצי הָ הָ ר צָ פוֹ ָנה וְ חֶ ְציוֹ נֶגְ ּ ָבה :וְ נ ְַס ּ ֶתם ּגֵיא הָ ַרי ִּכי
ֵיתים מֵ חֶ ְציוֹ ִמז ְָרחָ ה וָ י ּ ָָמה ּגֵיא ְּגדוֹ לָ ה ְמאֹד וּמָ ׁש ֲ
הַ זּ ִ
י ִַּגיעַ ּגֵי הָ ִרים ֶאל ָאצַ ל וְ נ ְַס ּ ֶתם ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שר נ ְַס ּ ֶתם ִמ ּ ְפנֵי הָ ַרעַ ׁש ִּבימֵ י עֻ ִזּ ּיָה מֶ לֶ ְך יְ הו ָּדה וּבָ א יְ הֹוָ ה אֱ לֹהַ י ּ ָכל
ּש ִ ָלם וְ ָראֲ מָ ה
ְקד ִֹׁשים ִע ּ ָמ ְך :ולהלן נאמר )שם י-יא( :יִ ּסוֹ ב ּ ָכל הָ ָא ֶרץ ּ ָכע ֲָרבָ ה ִמ ּגֶבַ ע לְ ִר ּמוֹ ן ֶנגֶב יְ רו ׁ ָ
שעַ ר הַ ּ ִפ ִּנים ו ִּמגְ דַּ ל חֲ נַנְ ֵאל עַ ד יִ ְקבֵ י
אשוֹ ן עַ ד ׁ ַ
שעַ ר הָ ִר ׁ
שעַ ר ִּבנְ ָי ִמן עַ ד ְמקוֹ ם ׁ ַ
ָשבָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ לְ ִמ ּ ׁ ַ
וְ י ְׁ
ּש ִ ַלם לָ בֶ טַ ח :ולהלן כתוב )שם כ-כא(ַ ּ :ביּוֹ ם הַ הוּא
ָשבָ ה יְ רו ׁ ָ
ָשב ּו בָ ּה וְ חֵ ֶרם לֹא יִ ְהיֶה עוֹ ד וְ י ְׁ
הַ ּ ֶמלֶ ְך :וְ י ְׁ
ְבחַ  :וְ הָ יָה ּ ָכל ִסיר
יִ ְהיֶה עַ ל ְמ ִצלּ וֹ ת הַ ּסוּס ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה וְ הָ יָה הַ ִּסירוֹ ת ְּבבֵ ית יְ הֹוָ ה ּ ַכ ִּמז ְָר ִקים לִ ְפנֵי הַ ִּמז ּ ֵ
ּש ִ ַלם ו ִּביהו ָּדה ק ֶֹד ׁש לַ יהוָ ה ְצבָ אוֹ ת וּבָ א ּו ּ ָכל הַ זּ ְֹב ִחים וְ לָ ְקח ּו מֵ הֶ ם ו ִּב ּ ְׁשל ּו בָ הֶ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ְכ ַנעֲנִ י
ִּבירו ׁ ָ
עוֹ ד ְּבבֵ ית יְ הֹוָ ה ְצבָ אוֹ ת ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא:
על הפסוקים האלו כתב המלבי"ם וז"ל) :ד( ועמדו רגליו .אז יהיה רעש הארץ ,ומצייר כאילו רגלי
ה' ר"ל מסובביו ]שזה גדר רגל ברוחנים[ יעמדו על הר הזיתים שהוא במזרח ירושלים ,והר הזיתים
יבקע באמצעו בין בצד מזרח בין בצד מערב ,ר"ל שתהיה הבקיעה נמשכת ממזרח למערב ,ועי"ז
ימוש ההר ממקומו חציו לצד צפון וחציו לצד דרום ,ובין שתי חציי ההר ישאר גיא גדולה מאד,
ואם הענין הוא כפשוטו ,יהיה זה מתאחד עם מה שהראו לו ליחזקאל )שם סי' מ"ח( שירושלים
שלעתיד תהיה רחוקה ממקום המקדש מ"ה מיל ,ובאשר כבר נראו נביאים אחרים שירושלים
תשב במקומה ,באר נביאנו שזה יהיה ע"י שהר הזיתים שהוא מירושלים יעתק ממקומו עם כל
סביבותיו באורך וברוחב חמשת אלפים קנים ]שהם ט"ו מיל שכן יהיה גודל עיר ירושלים לעתיד
לבוא כמבואר שם[ ,וזה יהיה רחוק מחצי ההר הצפוני מ"ה מיל ,ועליו תבנה ותתכונן ירושלים
שלעתיד שראה יחזקאל ,ובזה יתקיימו דברי הנביאים כולם בלי סתירה.
סתם ,ור"ל כי הגיא שבאמצע ההר שיפתח עד
)ה( ונסתם גיא הרי .יש נוסחאות שכתוב בהן ונִ ַ
התהום שמשם יצא הרעש הגדול הזה המפרק הרים ,יסתם תיכף ויהיה שם בקעה ,ולנוסח
שכתוב ונ ְַס ֶתם ,ר"ל שכולם ינוסו אל הגיא שבין שני ההרים שיתפרדו עתה ,כי במקום שכבר
נפתחה הארץ אין עוד סכנת הרעש כמו במקום שלא נפתחה עדיין ,ולכן ינוסו כולם אל הגיא
שבין ההרים ,ואמר שיגיע גיא הרים אל אצל ,שהגיא ימשך בדרום עד מקום ששמו אצל שהוא

תשמ
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הארץ

החיים
הקודש

הרצועה של העיר

וַ ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ַהנּוֹ ָתר ָּבר ַֹחב ,חמש אלף שנשארו מתוך רוחב
תרומת הקודשַ ,על ּ ְפנֵ י ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף ,באורך עשרים
וחמש אלף אמהמ ,חֹל ה ּוא ,אל מול קדושת החלק של הכהנים
והלוים הרי חלק זה הוא חול כנגדםמא .ומכל מקום קדוש הוא
יותר משאר ארץ ישראלמב .רצועה זו תהיה לָ ִעיר עבור העיר
W

מהרה יבנה

X

רחוק מ"ה מיל מירושלים של עתה ,ועד שם יתמוטט ההר ויהיה משך הגיא ,כי במקום הנקרא
אצל יעמוד חצי ההר ועליו תבנה ירושלים שלעתיד ,ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה
מלך יהודה ,שאז היה הרעש מפני שקנא ה' לכבודו ולחולק עם כהונתו של אהרן ,וכן יקנא ה'
לכבודו בעת ההיא ועל החולקים על כבוד דת ישראל וקדושתם ,ובא ה' אלהי כל קדושים עמך,
ר"ל אבל אז לא יהיה הרעש מפני קצף ה' על ישראל כמו בימי עוזיה ,שאז ראה ישעיה את ה'
יושב על כסא רם ונשא ושרפים עומדים ממעל לו והבית ימלא עשן מקצף ה' ,אבל אז וכל
קדושים שלו יבואו עמך לשמרך ולעזרך ,לא להסתלק על כסאו בשמים ולהענישך כמקדם.
)י( יסוב כל הארץ כערבה .אחר שיתחלק הר הזיתים לשנים יהיה הגיא שבין שני הרים כערבה
ומישור ,וזה ימשך מן גבע שהיא בדרומית ירושלים של עכשיו עד רמון שאצל רמון תעמוד
ירושלים החדשה שראה יחזקאל שתהיה מנגב ירושלים של עכשיו ,וראמה ,וירושלים עצמה בין
הישנה שעליה יעמד המקדש על חצי ההר הצפוני ובין החדשה שעליה תעמוד העיר ,יהיו רמים
ונשאים ,וישבה תחתיה במקומה ,כי שניהם יעמדו על הררי עד ששם עמדה ירושלים מעולם ,וזה
יהיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון ששם עמדה מקדם ,עד שער הפנים ומגדל חננאל
עד יקבי המלך שם תעמוד ירושלים החדשה.
)יא( וישבו בה .לא כמו בעת הגולה שלא היה בה ישוב ,וחרם לא יהיה עוד ,לא כמו בבית ראשון
שנחרבה אחר ישובה ,וישבה ירושלים לבטח ,לא כמו בזמנים הקודמים שהיו בה תמיד
מלחמות.
)כ( ביום ההוא .ר"ל אחר שירושלים שלעתיד תהיה רחוקה מן המקדש מ"ה מיל שהם יותר
ממהלך אדם ברגליו ביום שהם עשר פרסאות ,ע"כ תתפשט הקדושה עד מקום שיכול לילך ביום
אחד כשהוא רוכב על הסוס במרוצה .והסירות שימצאו אז בבהמ"ק יהיו כמזרקים ,שמרוב
הקרבנות ישימו בהם דם הזבח לזרקו על המזבח.
)כא( והיה ,וכל סיר שיהיה בירושלים וביהודה .יהיה קדש כי יבשלו בהם שלמים וקדשים קלים,
וכל הזובחים יבשלו בהם ,כי ירבו הזובחים מרוב הגרים העולים ,ולא יהיה עוד סוחר ומוכר
כבשים ותורים ובני יונה לקדשים כמו שהיה תחלה שהיו מעלים אותם בדמים ,כי לא יעשו
סחורה וריוח בזה כי כולם ינדבו בהמותיהם לקדש.
מ .מצודת דוד.
מא .מצודת דוד.
מב .רד"ק.
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החיים
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תשמא

ירושליםמג ,לְ מוֹ ׁ ָשב שישראלים ישבו בהמד .רצועה זו שהיא
ברוחב חמש אלף קנים מצפון לדרום ,וברוחב עשרים וחמש
אלף קנים ממזרח למערב ,תהיה לצורך מושב העיר לשדות
ולכרמים ולכלכל את יושבי העירמהּ .ולְ ִמגְ ָר ׁש סביב העיר יהיה
מגרש ,והוא מקום פנוי בלי זריעה ונטיעה ,והוא נוי לעירמו.
וְ ָהיְ ָתה ָה ִעיר ְּבתוֹ כוֹ  ,העיר ירושליםמז תהיה באמצע החלק הזהמח.

W
מג .מלבי"ם.
מד .רש"י.
מה .מצודת דוד.
מו .מצודת דוד.
מז .מלבי"ם.
מח .רש"י .מצודת דוד.

מהרה יבנה

X

תשמב
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הרצועה של העיר

 Qמידות הרצועה עבור העיר R
צפון

רצועה ללוים
5,000

||------25,000------

רצועה לעיר
||------25,000------

בנימין

דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

רצועה לכהנים

5,000

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

יהודה

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק טז
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תשמג

מידות העיר
אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפים,
פון חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
)טז( ְו ֵא ּלֶה ִמ ּד ֹו ֶתיהָ ְ ּ ,פ ַאת ָצ ֹ
אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפים,
ּו ְפ ַאת נֶגֶ ב חֲמֵ ׁש )חמש כתיב ולא קרימט( מֵ ֹ
אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפיםּ ,ו ְפ ַאת יָ ּ ָמה
ּו ִמ ּ ְפ ַאת ָק ִדים חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפים:
חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
יה ,אלה המידות של העיר ירושלים שלעתיד לבואנ:
וְ ֵא ֶּלה ִמדּ וֹ ֶת ָ
ּ ְפ ַאת צָ פוֹ ן ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ,צד צפון ארבע אלף
וחמש מאות קניםּ ,ו ְפ ַאת נֶ גֶ ב ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ,צד
דרום ארבע אלף וחמש מאות קניםּ ,ו ִמ ּ ְפ ַאת ָק ִדים ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ,צד מזרח ארבע אלף וחמש מאות קניםּ ,ו ְפ ַאת
יָ ּ ָמה ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים ,צד מערב ארבע אלף וחמש
מאות קנים .העיר תהיה מרובעת ,באורך ארבע אלף וחמש
מאות קנים ,וברוחב ארבע אלף וחמש מאות קניםנא.

W

מהרה יבנה

X

מט .הכתיב הוא פעמים 'חמש' ,והקרי הוא רק פעם אחת 'חמש' .והוא אחד משמונה דכתיבין
ולא קריין )רד"ק(.
נ .מלבי"ם.
נא .רד"ק.

באר
הארץ

תשדמ

מידות העיר

החיים
הקודש

 Qהמידות של העיר R

צפון

| 4,500 -----------קנים |----------

מזרח

העיר ירושלים

ה' ָשׁ ָמה

| 4,500 -----------קנים |----------
דרום

| 4,500 -----------קנים |----------

| 4,500 -----------קנים |----------

מערב

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק טז

החיים
היכל

תשמה

 Qמקום העיר באמצע אחוזת העיר R
צפון

יהודה
רצועה לכהנים

מערב

מזרח

רצועה ללוים

אחוזת העיר

העיר
||-4,500-

בנימין
דרום

תשמו

באר
הארץ

החיים
הקודש

מגרש סביב לעיר

מגרש סביב לעיר
אתיִ םְ ,ונֶגְ ּ ָבה
פונָ ה ח ֲִמ ּ ִׁשים ּו ָמ ַ
)יז( ְוהָ יָ ה ִמגְ ָר ׁש לָ ִעירָ ,צ ֹ
אתיִ םְ ,ויָ ּ ָמה ח ֲִמ ּ ִׁשים
ימה ח ֲִמ ּ ִׁשים ּו ָמ ַ
אתיִ םְ ,ו ָק ִד ָ
ח ֲִמ ּ ִׁשים ּו ָמ ָ
אתיִ ם:
ּו ָמ ָ
וְ ָהיָ ה ִמגְ ָר ׁש לָ ִעיר ,מסביב לעיר יהיה מקום פנוי ,במידות האלונב:
אתיִ ם ,בצד צפון מאתיים וחמישים קנים ,וְ נֶ גְ ָּבה
צָ פוֹ נָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ּו ָמ ַ
אתיִ ם ,בצד דרום מאתיים וחמישים קנים ,וְ ָק ִד ָימה
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ּו ָמ ָ
אתיִ ם ,בצד מזרח מאתיים וחמישים קנים ,וְ יָ ָּמה
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ּו ָמ ַ
אתיִ ם ,בצד מערב מאתיים וחמישים קנים.
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ּו ָמ ָ
הרצועה של העיר היא ברוחב חמש אלף קנים ,ובאורך עשרים
וחמש אלף קנים .העיר הוא באמצע ,במידת ארבע אלף וחמש
מאות קנים .ומסביב לעיר יש בכל צד מגרש במידת מאתיים
וחמישים קנים .הרי חמש אלף קנים לעיר ולמגרש .נמצא שכל
הרוחב של הרצועה מלאנג.
ונשאר ממזרח לעיר עשר אלף קנים ,וממערב לעיר עשר אלף
קניםנד.

W
נב .מצודת דוד.
נג .רש"י.
נד .רש"י.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק יז

החיים
היכל

תשמז

 Qסביב העיר יש מגרש ,ברוחב מאתים וחמישים קנים R
צפון

||------------------5,000-------------------

מגרש

ה' ָשׁ ָמה

מגרש
||-250--|------------4,500-------------|--250-

||------------------5,000-------------------

דרום

||-250--|------------4,500-------------|--250-

העיר ירושלים

||------------------5,000-------------------

||------------------5,000-------------------

מגרש

מגרש

מזרח

||-250--|------------4,500-------------|--250-

||-250--|------------4,500-------------|--250-

מערב

תשמח

באר
הארץ

החיים
הקודש

מגרש סביב לעיר

 Qהמגרש סביב לעיר R
צפון

רצועה לכהנים

 250קנים

 250קנים

אחוזת העיר
העיר
||----4,500----

||-----5,000-----

דרום

||----4,500----

מגרש

מגרש

||-----5,000-----

רצועה ללוים

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק יח

החיים
היכל

תשמט

הנותר בשני צדדי העיר
ש ֶרת אֲ ָל ִפים
)יח( ְוהַ נּ ֹו ָתר ּ ָבא ֶֹר ְך לְ ֻע ּ ַמת ְּתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ֲע ׂ ֶ
ש ֶרת אֲ ל ִָפים יָ ּ ָמה ְוהָ יָ ה לְ ֻע ּ ַמת ְּתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש
ימה וַ ֲע ׂ ֶ
ָק ִד ָ
תו לְ לֶחֶ ם לְ ע ְֹב ֵדי הָ ִעיר:
ְוהָ יְ ָתה )תבואתה כתיב( ְתב ּו ָא ֹ

וְ ַהנּוֹ ָתר ָּבא ֶֹר ְך ,מה שנותר באורך הרצועה של העיר,
ְּתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש ,כנגד החלק של הכהנים והלוים שבצידונה,
ימה וַ ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים יָ ּ ָמה ,העיר ממלא שטח של חמש
ֲאלָ ִפים ָק ִד ָ
אלף על חמש אלף אמה ,נמצא שנשאר עשר אלף קנים בצד
מזרח ,ועשר אלף קנים בצד מערבנו .וְ ָהיָ ה לְ ֻע ַּמת ְּתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש,
וזה יהיה מול החלק של הכהנים והלוים ,ושווה לו באורך .וְ ָהיְ ָתה
ְתב ּו ָאתוֹ לְ לֶ ֶחם לְ עֹבְ ֵדי ָה ִעיר ,במקום הזה יהיה שדות וכרמים
לעובדי העיר היושבים בעירנז ומתעסקים בעבודת העירנח,
והתבואה הגודלת בשטח הזה תהיה למאכל עבורםנט.

לְ ֻע ַּמת
ֲעשֶׂ ֶרת

)יט(

ְוהָ עֹבֵ ד הָ ִעיר יַ ַע ְבד ּוה ּוִ ,מ ּכֹל ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל:

וְ ָהעֹבֵ ד ָה ִעיר יַ ַעבְ ד ּוה ּו ,כל אחד מעובדי העיר יעבדו אותו
ׁ ִשבְ ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ,כל שבטי ישראל יצטרכו לתת את צרכי עובדי
ס

W
נה .מלבי"ם.
נו .רש"י.
נז .רד"ק .מצודת דוד.
נח .מלבי"ם.
נט .מצודת דוד.
ס .מצודת דוד ועי"ש.

מהרה יבנה

X

ִמכּ ֹל

תשנ

באר
הארץ

הנותר בשני צדדי העיר

החיים
הקודש

העיר ומחייתם ,לכן יתנו להם רצועה זו ,שלכל ישראל יש חלק
בה ,עבור שדות וכרמיםסא.

W
סא .מלבי"ם.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק יט

החיים
היכל

תשנא

 Qהמקום עבור עובדי העיר R
צפון

יהודה
כהנים

מערב

מזרח

לוים

עובדי העיר

העיר

עובדי העיר

||-----10,000-----||--5,000--||-----10,000-----

בנימין
דרום

תשנב

באר
הארץ

מידת תרומת הקודש

החיים
הקודש

מידת תרומת הקודש
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ָאלֶף,
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף ּ ַבח ֲִמ ּ ׁ ָ
)כ( ּ ָכל הַ ְּתר ּו ָמה ח ֲִמ ּ ׁ ָ
יעיתָ ּ ,ת ִרימ ּו ֶאת ְּתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ֶאל אֲ חֻ ז ַּת הָ ִעיר:
ְר ִב ִ
ָּכל ַה ְּתר ּו ָמה ,כל התרומה המקודשת ,המורמת מתוך רצועת
התרומה הגדולה ,היא במידת ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף ַּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה
וְ ֶעשְׂ ִרים ָאלֶ ף ,עשרים וחמש אלף קנים על עשרים וחמש אלף
יעית ,מרובעסב.
קניםְ .רבִ ִ
דהיינו ,תרומת הקודש ,הכולל את שלשת הרצועות של הכהנים
ושל הלוים ושל אחוזת העיר ,הוא מרובע עשרים וחמש אלף
קנים על עשרים וחמש אלף קניםסג.
ָּת ִרימ ּו ֶאת ְּתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ,אל ֲא ֻח ּזַת ָה ִעיר ,תפרישו את תרומת
הקודש יחד עם 'אחוזת העיר' .דהיינו שאחוזת העיר גם היא
חלק מתרומת הקודשסד.

W
סב .רש"י.
סג .עפ"י רש"י ורד"ק.
סד .רד"ק.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק כ

החיים
היכל

תשנג

 Qמידות תרומת הקודש R

צפון

כהנים
לוים
אחוזת העיר
||------25,000------

בנימין

דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

יהודה

תשנד

באר
הארץ

החיים
הקודש

החלק של הנשיא

החלק של הנשיא
)כא( ְוהַ נּ ֹו ָתר ל ַָּנ ִ ׂשיא ִמזֶּה ּו ִמזֶּה לִ ְתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ְולַאֲ חֻ ז ַּת הָ ִעיר
ימה ְויָ ּ ָמה
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף ְּתר ּו ָמה ַעד ְ ּגב ּול ָק ִד ָ
ֶאל ּ ְפנֵי ח ֲִמ ּ ׁ ָ
שה ְו ֶע ְ ׂש ִרים ֶאלֶף ַעל ְ ּגב ּול יָ ּ ָמה לְ ֻע ּ ַמת ֲח ָל ִקים
ַעל ּ ְפנֵי ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ביִ ת )בתוכה כתיב(
ל ַָּנ ִ ׂשיאְ ,והָ יְ ָתה ְּתר ּו ַמת הַ קּ ֶֹד ׁש ּו ִמ ְק ַ ּד ׁש הַ ּ ַ
כו:
תו ֹ
ְּב ֹ
מה שנשאר באורך הרצועה ,משני הצדדים של תרומת הקודש
המרובעת ,הוא עבור הנשיאסה.
וְ ַהנּוֹ ָתר ,מה שנשאר באורך הרצועה ,לַ ָּנשִׂ יא ,זה יהיה החלק של
הנשיאִ ,מ ֶ ּזה ּו ִמ ֶ ּזה לִ ְתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש וְ לַ ֲא ֻח ּזַת ָה ִעיר ,משני הצדדים
של תרומת הקודש ואחוזת העיר ,דהיינו גם במזרח וגם במערב
לתרומת הקודש ואחוזת העיר ,שניהם יהיו לנשיאסו.
ימה ,ברוחב
ֶאל ּ ְפנֵ י ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ף ְּתר ּו ָמהַ ,עד ְ ּגב ּול ָק ִד ָ
עשרים וחמש אלף קנים של התרומה ,עד הגבול המזרחי של
ארץ ישראלסז.
וְ יָ ּ ָמהַ ,על ּ ְפנֵ י ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ֶאלֶ ףַ ,על ְ ּגב ּול יָ ּ ָמה ,וכן בצד מערב,
ברוחב עשרים וחמש אלף קנים של התרומה ,עד הגבל המערבי
של ארץ ישראל שהוא הים הגדולסח.

לְ ֻע ַּמת ֲחלָ ִקים,

כנגד אורך של כל חלק מחלקי השבטים ,ושווה

להםסט.
W
סה .רש"י .מלבי"ם .מצודת דוד.
סו .רש"י.
סז .רש"י.
סח .רש"י.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק כב

החיים
היכל

תשנה

לַ ָּנשִׂ יא .זה יהיה לנשיא .דהיינו ,שברצועה של התרומה הגדולה,
מה שנשאר בשני הצדדים מחוץ למרובע של תרומת הקודש,
זה יהיה לנשיאע.
וְ ָהיְ ָתה ְּתר ּו ַמת ַה ּק ֶֹד ׁשּ ,ו ִמ ְקדַּ ׁש ַה ַּביִ תְּ ,בתוֹ כוֹ  .ה'תרומת הקודש'
שהוא החלק של הכהנים ,שבו בית המקדש ,יהיה בתוך החלק
של הנשיא באמצעועא.

שר ל ַָּנ ִ ׂשיא יִ ְהיֶ ה,
תו ְך אֲ ׁ ֶ
)כב( ּומֵ אֲ חֻ ז ַּת הַ לְ ִו ִּים ּומֵ אֲ חֻ ז ַּת הָ ִעיר ְּב ֹ
ּ ֵבין ְ ּגב ּול יְ ה ּו ָדה ּובֵ ין ְ ּגב ּול ִּבנְ יָ ִמן ל ַָּנ ִ ׂשיא יִ ְהיֶה:
ּו ֵמ ֲא ֻח ַ ּזת ַהלְ וִ ִ ּים ּו ֵמ ֲא ֻח ּזַת ָה ִעיר ,וכן החלק של הלוים והחלק של
אחוזת העיר ,יהיו ְּבתוֹ ְך ֲא ׁ ֶשר לַ ָּנשִׂ יא יִ ְהיֶ ה באמצע החלק של
הנשיאעב.
ֵּבין ְ ּגב ּול יְ ה ּו ָדה ּובֵ ין ְ ּגב ּול ִּבנְ יָ ִמן לַ ָּנשִׂ יא יִ ְהיֶ ה ,הרצועה של הנשיא,
זה בין הרצועה של יהודה שבצפונו ,ובין הרצועה של בנימין
שבדרומו .באמצע הרצועה של הנשיא ,זה התרומה עבור
הכהנים והלוים והעירעג .וכאילו תרומת הקדש שהופרש באמצע
הרים הנשיא מחלקועד.

W
סט .רש"י .מצודת דוד.
ע .רש"י.
עא .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
עב .רש"י .מצודת דוד .מלבי"ם.
עג .עפ"י רש"י ,מצודת דוד ,מלבי"ם.
עד .מלבי"ם.

מהרה יבנה

X

תשנו

באר
הארץ

החלק של הנשיא

החיים
הקודש

 Qהחלק של הנשיא משני צדדי התרומה R
צפון

כהנים

הנשיא

לוים
אחוזת העיר
||------25,000------

בנימין

דרום

הנשיא

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

יהודה

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק כב

החיים
היכל

תשנז

 Qתרומת הקודש R
צפון

הר הבית

כהנים

הנשיא

הנשיא

לוים
עובדי העיר עיר

עובדי העיר

||------25,000------

בנימין

דרום

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

יהודה

תשנח

באר
הארץ

החיים
הקודש

נחלת שבט בנימין

נחלת שבט בנימין
ימה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהִּ ,בנְ יָ ִמן
)כג( ְו ֶי ֶתר הַ ּ ְׁשבָ ִטיםִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
ֶאחָ ד:
וְ יֶ ֶתר ַה ׁ ּ ְשבָ ִטים ,שאר השבטים ינחלו את חלקם אחרי התרומה
ימה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל
הגדולה ,בדרום ארץ ישראלעהִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערביִּ ,בנְ יָ ִמן ֶא ָחד .יהיה
חלק אחד לנחלת שבט בנימין.

נחלת שבט שמעון
עון
ימה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהִׁ ,ש ְמ ֹ
)כד( ְו ַעל ְ ּגב ּול ִּבנְ יָ ִמןִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
ֶאחָ ד:
וְ ַעל ְ ּגב ּול ִּבנְ יָ ִמן ,ליד הגבול של בנימין,
ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,
ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט שמעון.

בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָימה ַעד

נחלת שבט יששכר
ששכָ ר
ימה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,יִ ָׂ
עוןִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
)כה( ְו ַעל ְ ּגב ּול ִׁש ְמ ֹ
ֶאחָ ד:
וְ ַעל ְ ּגב ּול ׁ ִש ְמעוֹ ן ,ליד הגבול של שמעון,
ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,
יִ שָׂ שכָ ר ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט יששכר.

בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָימה

W
עה .רש"י.

מהרה יבנה

X

באר
ה
מראה

יחזקאל פרק מח פסוק כו

החיים
היכל

תשנט

נחלת שבט זבולון
ימה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,זְ ב ּולֻן
ששכָ רִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
)כו( ְו ַעל ְ ּגב ּול יִ ָׂ
ֶאחָ ד:
וְ ַעל ְ ּגב ּול יִ שָׂ שכָ ר ,ליד הגבול של יששכר,
ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,
זְב ּולֻ ן ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט זבולון.

בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָימה

נחלת שבט גד
)כז(

ְו ַעל ְ ּגב ּול זְ ב ּולֻןִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָמה ַעד ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמהָּ ,גד ֶאחָ ד:

וְ ַעל ְ ּגב ּול זְב ּולֻ ן ,ליד הגבול של זבולון ,בדרומוִ ,מ ּ ְפ ַאת ָק ִד ָמה ַעד
ּ ְפ ַאת יָ ָּמה ,בכל האורך ,מהגבול המזרחי עד הגבול המערביּ ָ ,גד
ֶא ָחד .יהיה חלק אחד לנחלת שבט גד.

גבול ארץ ישראל בדרום
ימנָ הְ ,והָ יָ ה גְ ב ּול ִמ ּ ָת ָמר מֵ י
)כח( ְו ַעל ְ ּגב ּול ָּגד ֶאל ּ ְפ ַאת נֶגֶ ב ּ ֵת ָ
דול:
ְמ ִריבַ ת ָק ֵד ׁש נַ ֲחלָה ַעל הַ ָ ּים הַ ָּג ֹ
ימנָ ה ,סמוך לגבול גד ,שהוא בדרום
וְ ַעל ְ ּגב ּול ָ ּגדֶ ,אל ּ ְפ ַאת נֶ גֶ ב ֵּת ָ
ארץ ישראל ,יהיה הגבול הדרומי של הארץעו.

וְ ָהיָ ה גְ ב ּול ,וזה יהיה הגבול הדרומי :יתחיל ִמהמקום שנקרא ָּת ָמר,
שהוא סמוך לים המלחעז .וימשיך הגבול הדרומי עד ֵמי ְמ ִריבַ ת
W
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עו .מצודת דוד .הגבול יהיה בדרומו של גד )רש"י(.
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ָק ֵד ׁש ,הוא 'מדבר צין' .ככתוב בתורהעחּ ְ ' :במֵ י ְמ ִריבַ ת ָק ֵד ׁש
ִמ ְד ַּבר ִצן'עט .נַ ֲחלָ ה והגבול ימשיך עד שיגיע ל'נחל מצרים'פַ ,על
W
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X

עז .רש"י כתב ש'תמר' כאן זה יריחו שנקרא עיר התמרים .והקשו על זה שהרי יריחו זה באמצע
ארץ ישראל .ואפשר לתרץ שכוונת רש"י שהגבול מתחיל בדרום ]בקצה ים המלח[ כנגד יריחו.
ּשב
המלבי"ם ]והמצודת דוד[ פירשו ש'תמר' זה 'חצצון תמר' ,הכתוב בתורה )בראשית יד ז( :הַ י ׁ ֵ
ְּבחַ ֲצצֹן ּ ָתמָ ר .ו'חצצון תמר' הוא 'עין גדי' ,ככתוב מפורש בדברי הימים )ב' כ ב(ְּ :בחַ ְצצוֹ ן ּ ָתמָ ר
ִהיא עֵ ין ּג ִֶדי.
עח .דברים ל"ב נ"א .וכן בבמדבר כ"ז י"ד.
עט .רש"י .מצודת דוד .תוס' שבת )פט (.וז"ל :מדבר צין .קשה לר"י דע"כ מדבר צין לאו היינו
מדבר פארן דמדבר צין בתחילת דרומה של ארץ ישראל כדכתיב באלה מסעי והיה לכם פאת
נגב ממדבר צין על ידי אדום וכתיב ונסב לכם הגבול מנגב וגו' והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע
וקדש ברנע היינו פארן דכתיב בשילוח מרגלים וישלח אותם משה ממדבר פארן ובספר )יהושע
יד( כתיב שאמר כלב בשלוח אותי משה מקדש ברנע לרגל את הארץ וכן באלה הדברים כתיב
ונבא עד קדש ברנע ומפרש מיד שלוח מרגלים ועוד דכמה מסעות היו ממדבר פארן עד מדבר
צין דבסוף בהעלותך כתיב ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן ובאלה מסעי כתיב
ויסעו העם מחצרות ויחנו ברתמה א"כ רתמה היינו פארן וחשיב כמה מסעות עד מדבר צין וכן
בין פארן לסיני מהלך י"א יום דכתיב אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע א"כ
מדבר צין ופארן וסיני לאו הכל אחד .ואור"י דהכל מדבר אחד וגדול היה דע"כ סיני היינו פארן
דכתיב הופיע מהר פארן ובפרק שור שנגח ד' וה' )בבא קמא לח (.דרשינן מפארן הופיע ממונן
לישראל גבי שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים פטור ול"ג בריש מסכת ע"ז )דף ב(:
מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן דהוה משמע דפארן היא אומה אחרת כמו שעיר אלא גרס
מאי בעי בשעיר ומאי בעי בתימן וסיני נמי היינו מדבר צין דכתיב מדבר צין היא קדש וסיני
איקרי קדש דכתיב בספר )תהלים כט( קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש משמע דהיינו
בשעת מתן תורה .ומיהו קשה לר''י דהא מדבר קדמות היה מזרחה של ארץ ישראל כדכתיב
)דברים ב( ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון וגו' שהיתה במזרח של א"י
דכתיב )שם ד( בעבר הירדן מזרחה שמש ומדבר צין ופארן היינו בדרומה כמו שמשמע בפסוקים
שהבאתי ואיך יתכן דמדבר קדמות היינו מדבר סיני .ע"כ.
ובתוס' בבא קמא )לח (.וז"ל :מפארן הופיע ממונן לישראל .פי' הקונטרס שסיבב והחזיר התורה
בכל האומות ולא קבלוה משמע שר''ל דבפארן נגלה לאומות וכן משמע בתרגום ירושלמי
דמתרגם מטורא דגבלא אתגלי לבני ישמעאל ופארן ארץ ישמעאל היא כדכתיב בהגר ותשב
במדבר פארן ובריש מסכת ע"ז )ב (:אית דגרסי מאי בעי בשעיר מאי בעי בפארן וקשה דבשבת
פ' ר"ע )פט (.משמע דפארן הוא סיני דקחשיב ה' שמות שנקרא לו מדבר צין מדבר קדש מדבר
פארן מדבר סיני מדבר קדמות ונראה דמדבר סיני מדבר גדול ומצד אחד נקרא סיני ומצד אחר
נקרא פארן וכל חמשה שמות דקחשיב במסכת שבת חמשה חלקים היו בו שכל אחד שמו נקרא
כן ואע"ג דקדריש התם לכל השמות אין להקפיד על זה ובאותו צד ששמו פארן נגלה לבני
ישמעאל .ע"כ.
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ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל .נחל מצרים נופל אל הים הגדולפא .כמו שכתובפבָ ּ ' :כל
הַ ְ ּנחָ לִ ים הֹלְ כִ ים אֶ ל הַ ּיָם'.
וכן כתוב בתורה שהגבול הדרומי הוא עד נחל מצריםפג' :נַ ְחלָה
ִמ ְצ ָריִ ם וְ הָ י ּו תוֹ ְצא ָֹתיו הַ ּי ָָּמה'.
לסיכום :הגבול הדרומי מתחיל ממזרחית דרומית ,מקצה ים
המלח במקום שנקרא 'תמר' ,ופונה למדבר צין ,ומשם ממשיך
עד נחל מצרים שנשפך לים הגדול ,בקצה מערבית דרומית.

שר ּ ַת ּ ִפיל ּו ִמ ַּנ ֲח ָלה לְ ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,ו ֵא ּלֶה
)כט( זֹאת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
קו ָתם ,נְ אֻ ם אֲ דֹנָ י ֱיה ִֹוה:
ַמ ְחלְ ֹ

ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִפיל ּו

זֹאת ָה ָא ֶרץ ,הנה התבאר גבולות נחלת הארץפד,
ִמ ַּנ ֲחלָ ה לְ ׁ ִשבְ ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ,אשר תורישו מן הנחלה הזו לכל אחד
מהשבטים ,וְ ֵא ֶּלה ַמ ְחלְ קוֹ ָתם ,ונתבאר איך יחלקו את הארץפה.

נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה.
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פ .נחל מצרים הוא הנילוס )רש"י יהושע יג ג( .ויש אומרים שנחל מצרים הוא נחל הנקרא 'ואדי אל
עריש' )רב סעדיה גאון(.
פא .רש"י.
פב .קהלת א' ז'.
פג .במדבר ל"ד ה'.
פד .עפ"י מלבי"ם.
פה .מצודת דוד.
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 Qחלוקת ארץ ישראל לשבטים R
גבול ארץ ישראל בצפון ]מהור ההר עד חצר עינן[

דן
אשר

מנשה
אפרים
ראובן
יהודה
התרומה הגדולה

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

נפתלי

בנימין
שמעון
יששכר
זבולון
גד

גבול ארץ ישראל בדרום ]תמר ,מדבר צין ,נחל מצרים[
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 Qהגבול הדרומי של ארץ ישראל R
המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.
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דרום
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 Qמפת ארץ ישראל R
המפות לא מדוייקות ,והם להמחשה בלבד.

צפון

מערב

מזרח

דרום
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 Qחלוקת ארץ ישראל R
צפון

דן
אשר

מנשה
אפרים
ראובן
יהודה
כהנים

נשיא

לוים
עובדי העיר עיר עובדי העיר

בנימין
שמעון
יששכר
זבולון
גד
דרום

נשיא

גבול ארץ ישראל במערב ]הים הגדול[

גבול ארץ ישראל במזרח ]בין חוורן לדמשק ,הירדן ,ים המלח[

נפתלי
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שערי העיר

שערי העיר
אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת
פון חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
)ל( ְו ֵא ּלֶה ּת ֹו ְצאֹת הָ ִעירִ ,מ ּ ְפ ַאת ָצ ֹ
אֲ ל ִָפים ִמ ָ ּדה:
לעתיד לבוא ,תהיה העיר ירושלים במידת ארבע אלף וחמש
מאות קנים ,על ארבע אלף וחמש מאות קנים .ויהיה בכל צד
שלשה שערים ,סך הכל שנים עשר שערים .והשערים יהיו על
שמות השבטים.
וְ ֵא ֶּלה ּתוֹ צְ אֹת ָה ִעיר ,אלה יהיו שערי העיר ירושליםפו.

מתחיל הנביא לפרט את השעריםִ :מ ּ ְפ ַאת צָ פוֹ ן,
בצד צפון ,ששם רוחב העיר הוא ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים

השערים שיהיו

קניםפז.

ִמדָּ

ה ,במידה הידועה ,שהיא הקנהפח.

דהיינו ,מידת ירושלים בצד צפון ,יהיה ארבע אלף וחמש מאות
אמה.
ומספר השערים עצמם ,כתוב בפסוק הבאפט.
ּתוֹ צְ אֹת :השערים שיוצאים בהםצ.

שה
לו ׁ ָ
מות ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלְׁ ,ש ָע ִרים ְׁש ֹ
ש ֲע ֵרי הָ ִעיר ַעל ְׁש ֹ
)לא( ְו ׁ ַ
ש ַער ל ִֵוי ֶאחָ ד:
ש ַער יְ ה ּו ָדה ֶאחָ דַ ׁ ,
ש ַער ְרא ּובֵ ן ֶאחָ דַ ׁ ,
פונָ הַ ׁ ,
ָצ ֹ
W
פו .רש"י .מצודת דוד.
פז .מצודת דוד.
פח .עפ"י מלבי"ם ומצודת דוד.
פט .מצודת דוד.
צ .מצודת ציון.
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תשסז

]נו[ וְ ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר ַעל ׁ ְשמוֹ ת ׁ ִשבְ ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ,שערי העיר ירושלים
יקראו על שמות שנים עשר השבטים .לאות שיהיה לכל
השבטים חלק בעיר בשווהצא.
ׁ ְש ָע ִרים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה צָ פוֹ נָ ה ,שלשה שערים יהיו בצד צפוןצב:

ׁ ַש ַער ְרא ּובֵ ן ֶא ָחד ,אחד יהיה נקרא שער ראובןַ ׁ .ש ַער יְ ה ּו ָדה ֶא ָחד,
אחד יהיה נקרא שער יהודהַ ׁ .ש ַער לֵ וִ י ֶא ָחד ,אחד יהיה נקרא
שער לויצג.
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צא .מצודת דוד.
צב .מצודת דוד.
צג .מצודת דוד .במלבי"ם וז"ל :יהיה בכל צד ג' שערים ,כל שער לשבט אחד ,ואמר תחלה
מפאת צפון ,ואח"כ ואל פאת קדימה ,ואח"כ פאת נגבה .מבואר שהתחיל הסדר ממקצוע
צפונית מערבית והיה ראובן יהודה לוי ממזרח למערב ,ובצד מזרח היה שער יוסף קרוב אל
שער לוי שבצפון ,ואח"כ בנימין דן ,ובדרום ,ממזרח למערב שמעון יששכר זבולון ,ובמערב
מדרום לצפון גד אשר נפתלי ,ותראה שבאבני החשן היו קבועים אדם פטדה וברקת שהם אבני
ראובן שמעון לוי טור אחד .נופך ספיר ויהלום שהם יהודה יששכר זבולון טור השני ,לשם שבו
ואחלמה שהם דן נפתלי גד טור השלישי ,תרשיש שוהם ישפה שהם אשר יוסף בנימין טור
הרביעי ,ובסדר השערים לוקח אחד מכל טור אל טור שכנגדו בצד השני .בצפון היה ראובן לוי
מטור האחד ושמעון מטור הזה הקבע בצד דרום כנגדן .ובדרום יששכר זבולון מטור השני
ויהודה לוקח מטור הזה והקבע בצפון כנגדם ,ובמערב אשר נפתלי מטור השלישי וגד מטור הזה
הקבע במזרח כנגדם .ובמזרח יוסף ובנימין מטור הד' ואשר מטור הזה הקבע במערב כנגדם .ויש
לי בזה טעם שאכ"מ .ע"כ.
כתב האברבנאל וז"ל :זכר הנביא בסוף הספר שיהיו שערי ירושלם על שמות שבטי ישראל י"ב
שערים שהם ג' לצפון שער ראובן שער יהודה שער לוי וג' למזרח שער יוסף שער בנימין ושער
דן כי מפני שנמנה שער לשבט לוי לא נמנו אפרים ומנשה לשני שבטים אלא לשבט יוסף אחד,
כי בשום מקום לא נמנו השבטים יותר מי"ב ולא פחות מהם ולכן בכל מקום שנמנה שבט לוי
לשבט אם בברכות משה ואם בשערי העיר לא נמנה יוסף אלא שבט אחד בלבד אבל במקום
שלא נמנה לוי ימנו אפרים ומנשה לשני שבטים להשלים מנינם ,וכן ג' שערים לדרום שער
שמעון ושער יששכר ושער זבולון וג' למערב שער גד ושער אשר ושער נפתלי ,אמנם יהיה זה
רצוני לומר שתהיה ירושלם לכל השבטים לעתיד לבא כדי שיהיה לכל אחד מהם חלק שוה
בקדושת ובקורבה אל האלקים ,הלא תראה מה שנמשך בימי רחבעם וירבעם שסרו בני ישראל
מאחרי ה' וחדלו מעלות לירושלם לפי שהיתה לבני יהודה ובנימין ואם היה לכל השבטים חלק
שוה בעיר לא היו נמנעים מלעלות שמה ,לכן רצה ה' יתעלה שלעתיד לבא יהיה כל הקהל כאחד
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שערי העיר

אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפיםּ ,ו ְׁש ָע ִרים
ימה ,חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
)לב( ְו ֶאל ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
ש ַער ָ ּדן ֶאחָ ד:
ש ַער ִּבנְ יָ ִמן ֶאחָ דַ ׁ ,
ש ַער ֹיוסֵ ף ֶאחָ דַ ׁ ,
ְׁשל ׁ ָֹשהְ ,ו ׁ ַ
ימה ,בצד מזרח ,אורך העיר הוא
וְ ֶאל ּ ְפ ַאת ָק ִד ָ
וְ ַא ְר ַּב ַעת ֲאלָ ִפים קנים.

ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת

ּו ׁ ְש ָע ִרים ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,ויש שלשה שערים במזרח:

וְ ׁ ַש ַער יוֹ ֵסף ֶא ָחד ,שער אחד נקרא שער יוסףצדַ ׁ .ש ַער ִּבנְ יָ ִמן ֶא ָחד,
שער אחד נקרא שער בנימיןַ ׁ .ש ַער דָּ ן ֶא ָחד ,שער אחד נקרא
שער דן.

אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפים ִמ ָ ּדהּ ,ו ְׁש ָע ִרים
)לג( ּו ְפ ַאת נֶגְ ּ ָבה ,חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
ש ַער זְ ב ּולֻן
ששכָ ר ֶאחָ דַ ׁ ,
ש ַער יִ ּ ָׂ
עון ֶאחָ דַ ׁ ,
ש ַער ִׁש ְמ ֹ
שהַ ׁ ,
ְׁשלֹ ׁ ָ
ֶאחָ ד:
ּו ְפ ַאת נֶ גְ ָּבה ,בצד דרום ,רוחב העיר הוא
ֲאלָ ִפים ִמדָּ ה .במידה הידועה ,שהיא הקנהצה.

ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ַא ְר ַּב ַעת

ּו ׁ ְש ָע ִרים ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,יש שלשה שערים בצד דרוםַ ׁ :ש ַער ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָחד,
אחד נקרא שער בנימיןַ ׁ .ש ַער יִ ּ ָשׂ שכָ ר ֶא ָחד ,אחד נקרא שער
יששכרַ ׁ .ש ַער זְב ּולֻ ן ֶא ָחד ,אחד נקרא שער זבולון.
ש ֲע ֵריהֶ ם
אות ְו ַא ְר ּ ַב ַעת אֲ ל ִָפיםַ ׁ ,
)לד( ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,חֲמֵ ׁש מֵ ֹ
ש ַער נַ ְפ ּ ָתלִ י ֶאחָ ד:
שר ֶאחָ דַ ׁ ,
ש ַער ָא ׁ ֵ
ש ַער ָּגד ֶאחָ דַ ׁ ,
ְׁשל ׁ ָֹשהַ ׁ ,
W
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בני האמהות כבני הגבירות ושהשבטים קטון וגדול שם הוא במדרגה שוה ושער אחד יהיה לכל
אחד מהם לכבוד ולתפארת ולאות חזקתם וחלקם בעיר השם ,אמנם לא נעשה כן בחלוקת
יהושע לפי שעדיין לא היה נודע במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם.
צד .מצודת דוד.
צה .עפ"י מלבי"ם ומצודת דוד.
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יחזקאל פרק מח פסוק לד

ּ ְפ ַאת יָ ּ ָמה ,בצד מערב ,אורך העיר הוא
ֲאלָ ִפים קנים.

החיים
היכל

תשסט

ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ַא ְר ַּב ַעת

יהם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,השערים שיהיו במשך אורך ארבע אלף וחמש
ׁ ַש ֲע ֵר ֶ
מאות הקנים של צד מזרח ,הם שלשהצו:
ׁ ַש ַער ָ ּגד ֶא ָחד ,שער אחד נקרא שער גדַ ׁ .ש ַער ָא ׁ ֵשר ֶא ָחד ,שער
אחד נקרא שער אשרַ ׁ .ש ַער נַ ְפ ָּתלִ י ֶא ָחד ,שער אחד נקרא שער
נפתלי.

W
צו .מצודת דוד.
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שערי העיר

 Qשנים עשר שערי העיר R

לוי

יהודה

ראובן

יוסף

נפתלי

העיר ירושלים
מזרח

בנימין

אשר

ה' ָשׁ ָמה

דן

גד

שמעון

יששכר

זבולון

| 4,500 -------------קנים |-------------
דרום

| 4,500 -------------קנים |-------------

צפון

מערב
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תשעא

השראת השכינה בעיר
)לה(

ש ּ ָמה:
שם הָ ִעיר ִמי ֹּום יְ הֹוָ ה ׁ ָ
שר ָאלֶףְ ,ו ׁ ֵ
סָ ִביב ְׁשמֹנָ ה ָע ָׂ

]נז[ ָסבִ יב ׁ ְשמֹנָ ה ָעשָׂ ר ָאלֶ ף ,כל היקף העיר ,מארבעת הצדדים ,יחד
עולה שמונה עשר אלף קניםצז.
וְ ׁ ֵשם ָה ִעיר ִמיּוֹ ם ,השם של העיר מהיום ההואצח והלאה יהיהצט:
יְ הֹוָ ה ׁ ָש ּ ָמה .ה' נמצא בעירָׁ .שם שכינת כבודוק .ולעולם לא
תפסיק השראת השכינה בעירקא.
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צז .רש"י .מצודת דוד .כתב המלבי"ם :ח"י אלף קנים יהיו מדת סביב העיר ,שרומז למרכבת ה'
רבותים אלפי שנאן ח"י מחנות הסובבים כבוד ה'.
צח .יתכן שהיום ההוא ,הכוונה היום הידוע הכתוב הרבה פעמים בדברי הנביאים ,הוא יום ה'
הגדול והנורא .יום התגלות כבוד שמים לעיני כל חי .ומאז והלאה יהיה שם העיר 'ה' ׁ ָשמָ ה' ,כי
יהיה השראת השכינה באיתגליא בעיר.
ויהי רצון שנזכה במהרה בימינו בקרוב מאוד לראות בעיני בשר את ' ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ׁשֹלֵ חַ לָ כֶ ם ֵאת
ֵאלִ ּיָה הַ ּנ ִָביא לִ ְפנֵי ּבוֹ א יוֹ ם יְ הֹוָ ה הַ ּגָדוֹ ל וְ הַ נּ וֹ ָרא .וְ הֵ ִׁשיב לֵ ב ָאבוֹ ת עַ ל ּ ָבנִ ים וְ לֵ ב ּ ָבנִ ים עַ ל אֲ בוֹ ָתם'
)מלאכי ג כג-כד(' ,וְ הָ יָה ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא יִ ּ ָת ַקע ְּב ׁשוֹ פָ ר ּ ָגדוֹ ל וּבָ א ּו הָ א ְֹב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁשוּר וְ הַ ִּנדָּ ִחים ְּב ֶא ֶרץ
ּש ִ ָלם' )ישעיה כז יג( .בשוב ה' את שיבת ציון בגאולה
ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו לַ יהוָ ה ְּבהַ ר הַ ּק ֶֹד ׁש ִּבירו ׁ ָ
השלימה ברחמים רבים אמן.
צט .מצודת דוד.
ק .מלבי"ם.
קא .מצודת דוד.
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א .מהלכות בית המקדש )ליקוט מהלכות בית הבחירה פרק א( .א .מצות עשה לעשות בית לה'
מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות .וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר )שמות כה ח(

'ועשו לי מקדש' .וכו'.
ח .כשבונין ההיכל והעזרה בונין באבנים גדולות .ואם לא מצאו אבנים בונין בלבנים ואין
מפצלין את אבני הבנין בהר הבית אלא מפצלין אותן ומסתתין אותן מבחוץ ואח"כ מכניסין
אותן לבנין .שנאמר )מלכים א' ה לא( 'אבנים גדולות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית'
ואומר )מלכים א ו ז( 'ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו'.
ט .ואין בונין בו עץ בולט כלל אלא או באבנים או בלבנים וסיד .ואין עושין אכסדרות של
עץ בכל העזרה אלא של אבנים או לבנים.
י .ומרצפין את כל העזרה באבנים יקרות .ואם נעקרה אבן אע"פ שהיא עומדת במקומה.
הואיל ונתקלקלה פסולה ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתקבע בארץ.
יא .ומצוה מן המובחר לחזק את הבנין ולהגביהו כפי כח הציבור שנאמר )עזרא ט ט(

'ולרומם את בית אלהינו' ומפארין אותו ומייפין כפי כחן אם יכולין לטוח אותו בזהב
ולהגדיל במעשיו ה"ז מצוה.
יב .אין בונין את המקדש בלילה שנאמר )במדבר ט טו( 'וביום הקים את המשכן' ביום מקימין
לא בלילה .ועוסקין בבנין מעלות השחר עד צאת הכוכבים .והכל חייבין לבנות ולסעד
בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר .ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין.
ואין בנין ב"ה דוחה יום טוב.
יח .המנורה וכליה והשולחן וכליו ומזבח הקטורת וכל כלי שרת אין עושין אותן אלא מן
המתכת בלבד .ואם עשאום של עץ או עצם או אבן או של זכוכית פסולין.
יט .היו הקהל עניים עושין אותן אפילו של בדיל ואם העשירו עושין אותן זהב אפילו
המזרקות והשפודין והמגרפות של מזבח העולה והמדות אם יש כח בציבור עושין אותן של
זהב אפילו שערי העזרה מחפין אותן זהב אם מצאה ידם.
כ .אין עושין כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקודש .ואם נעשו מתחילתן להדיוט אין עושין
אותן לגבוה .וכלי גבוה עד שלא נשתמש בהן גבוה רשאי להשתמש בהן הדיוט .ומשנשתמש
בהן גבוה אסורין להדיוט .אבנים וקורות שחצבן מתחלה לבית הכנסת אין בונין אותן להר
הבית.
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תשעג

מהלכות הר הבית והעזרה )ליקוט מהלכות בית הבחירה פרק ז( .א .מצות עשה ליראה מן
המקדש שנאמר )ויקרא יט ל( )ויקרא כו ב( 'ומקדשי תיראו' ולא מן המקדש אתה ירא אלא
ממי שצוה על יראתו.
ב .ואי זו היא יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או באפונדתו או
באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו ואין צ"ל שאסור לרוק בכל הר הבית אלא
אם נזדמן לו רוק מבליעו בכסותו .ולא יעשה הר הבית דרך שיכנס מפתח זו ויצא מפתח
שכנגדה כדי לקצר הדרך אלא יקיפו מבחוץ .ולא יכנס לו אלא לדבר מצוה.
ג .וכל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל חוץ ממי שארעו
דבר שהוא מקיף על השמאל לפיכך היו שואלין לו מה לך מקיף על השמאל .שאני אבל
השוכן בבית הזה ינחמך .שאני מנודה השוכן בבית הזה יתן בלבבך ותשמע לדברי חבריך
ויקרבוך.
ד .כל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא ואחוריו להיכל אלא מהלך אחורנית מעט מעט
ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה .וכן אנשי משמר ואנשי מעמד ולוים מדוכנן כך.
הם יוצאין מן המקדש כמי שפוסע אחר תפלה לאחוריו .כל זה ליראה מן המקדש.
ה .לא יקל אדם את ראשו כנגד שער מזרחי של עזרה שהוא שער ניקנור .מפני שהוא
מכוון כנגד בית קדש הקדשים .וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת במקום שמותר לו להכנס
לשם .ויראה עצמו שהוא עומד לפני ה' כמו שנאמר )מלכים א' ט ג( )דברי הימים ב' ז טז(

'והיו עיני ולבי שם כל הימים' ומהלך באימה וביראה ורעדה שנאמר )תהילים נה טו( 'בבית
אלהים נהלך ברגש'.
ו .ואסור לכל אדם לישב בכל העזרה ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד
שנאמר )שמואל ב' ז יח( )דברי הימים א' יז טז( 'ויבא המלך דוד וישב לפני ה'' והסנהדרין
שהיו יושבין בלשכת הגזית לא היו יושבין אלא בחציה של חול.
ח .בזמן שהמקדש בנוי אסור לו לאדם להקל את ראשו מן הצופים שהוא חוץ לירושלים
ולפנים .והוא שיהיה רואה את המקדש .ולא יהיה גדר מפסיק בינו ובין המקדש.
יב .כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות .ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר ושתי
הלחם והביכורים מה שאין מביאין כן משאר ארצות.
יג .עשר קדושות הן בארץ ישראל וזו למעלה מזו .עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר
הארץ שמשלחין מתוכן את המצורעים ואין קוברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר
או כל אנשי העיר .ואם יצא המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אע"פ שרצו כולן
להחזירו .רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה מפנין אותו .וכל הקברות מפנין חוץ
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מקבר נביא או מלך .קבר שהקיפתו העיר בין מד' רוחותיו בין משתי רוחות זו כנגד זו אם
היתה בינו ובין העיר יתר מחמשים אמה לכאן וחמשים לכאן אין מפנין אותו עד שירצו
כולן .פחות מכאן מפנין אותו.
יד .ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה .שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני
לפנים מחומתה .ואלו דברים שנאמרו בירושלים .אין מלינין בה את המת .ואין מעבירין
בתוכה עצמות אדם ואין משכירין בתוכה בתים .ואין נותנין בתוכה מקום לגר תושב .ואין
מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים הראשונים.
ואין נוטעין בה גנות ופרדסים .ואינה נזרעת ואינה נחרשת שמא תסרח .ואין מקיימין בה
אילנות חוץ מגינת ורדים שהיתה שם מימות נביאים הראשונים .ואין מקיימין בה אשפה
מפני השרצים .ואין מוציאין הימנה זיזין וגזוזטראות לר"ה מפני אהל הטומאה .ואין עושין
בה כבשונות מפני העשן .ואין מגדלין בה תרנגולות מפני הקדשים .וכן לא יגדלו הכהנים
תרנגולים בכל א"י מפני הטהרות .ואין הבית נחלט בה .ואינו מטמא בנגעים .ואינה נעשית
עיר הנדחת .ואינה מביאה עגלה ערופה לפי שלא נתחלקה לשבטים.
טו .הר הבית מקודש ממנה שאין זבין וזבות נדות ויולדות נכנסין לשם .ומותר להכניס המת
עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם.
טז .החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם.
יז .עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם .ואיסור זה מדבריהם אבל מן
התורה מותר לטבול יום להכנס למחנה לויה .וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב
חטאת.
יח .עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם .וטמא שנכנס לשם
חייב כרת.
יט .עזרת הכהנים מקודשת ממנה .שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה
ולכפרה ולשחיטה ולתנופה.
כ .בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין
לשם.
כא .ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח .שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים.
כב .בית קדש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביוה"כ בשעת
העבודה.
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כג .מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע
לידע מה הוא צריך לחזק בדקו .בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא
משם את הטומאה .מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים .לא מצאו תמימים יכנסו בעלי
מומין .ואם אין שם כהנים יכנסו לוים .לא מצאו לוים יכנסו ישראל .מצוה בטהורים .לא
מצאו טהורים יכנסו טמאים .טמא ובעל מום יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה
בציבור .וכל הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות .אם אין שם תיבות או א"א להם שיעשו
בתיבות יכנסו דרך פתחים.

בספר החינוך :מצוה צ"ה .מצות בנין בית הבחירה .לבנות בית לשם ה' ,כלומר שנהיה
מקריבים שם קרבנותינו אליו ,ושם תהיה העליה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל שנה ,שנאמר
)שמות כה ח( ועשו לי מקדש .וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה,
כגון המנורה והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם .ע"כ.

ב .מענין כלי השרת ,וכן בענין כלי השרת שמודדים בהם מידות היבש והלח ,שיתכן שגם
הם מונחים בלשכת הכלים הזו ,ראה ברמב"ם )הלכות כלי המקדש א יב-יט( וז"ל :יב .כל כלי
המקדש שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא במשיחתן בשמן המשחה שנאמר )במדבר ז א(

'וימשחם ויקדש אותם' ודבר זה אינו נוהג לדורות .אלא הכלים כולן כיון שנשתמשו בהן
במקדש במלאכתן נתקדשו שנאמר )במדבר ד יב( 'אשר ישרתו בם בקודש' בשירות הם
מתקדשין.
יג .הכפות והקערות שמקבלין בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלין בהן הדם ושאר כלי
השרת כולן של כסף ושל זהב היו ומותר לעשותן משאר מיני מתכות כמו שביארנו וכולן
מתקדשין במלאכתן .ואם נשברו מתיך אותם ועושה אותן כלי אחר ואין קדושתן מסתלקת
מהן לעולם.
יד .כלי הקדש שנקבו או שנסדקו אין סותמין אותן אלא מתיכין אותן ועושין אותן חדשים.
טו .סכין שנשמט מן הנצב או שנפגם אין מחזירין אותו ואין משחיזין אותו .אלא גונזין
אותו בצד ההיכל בין הקודש והאולם לדרום ועושין אחרים .שאין עניות במקום עשירות.
טז .שתי מדות של יבש היו במקדש .עשרון .וחצי עשרון .העשרון למנחות .וחצי העשרון
לחלק בו מנחת כהן גדול שבכל יום.
יז .ושבע מדות של לח היו שם .הין .וחצי ההין .ושלישית ההין .ורביעית ההין .ולוג .וחצי
לוג .ורביעית .ולמה היו חצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין ,למדידת הנסכים של
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זבחים .ולוג למדידת שמן המנחות .וחצי לוג למדידת שמן לכל נר מנרות המנורה .ורביעית
לחלק בה השמן לחביתין.
יח .ואין לנו דבר למדוד בו הין ולמה היה שם ,הואיל והיה במקדש מימי משה שמדד בו
שמן לשמן המשחה .ובחצי לוג שיהיה במקדש היו מודדין מים למי סוטה ושמן לתודה.
וברביעית שהיתה שם היו מודדין שמן לחם הנזיר .ומים לטהרת מצורע .ולא מפני מעשים
אלו נתקדשו אלא מפני המלאכות של מקדש שאמרנו.
יט .כל המדות האלו קודש ומכלי השרת .אלא שמדות הלח נמשחו מבפנים ומבחוץ .וכלי
היבש לא נמשחו אלא בפנים .לפיכך בירוצי מדות הלח קודש .ובירוצי מדות היבש חול.
ע"כ.
על תיבת 'בירוצי' כתב הכסף משנה וז"ל :ופירוש 'בירוצי' ,היינו מה שנופל מן הכלי לאחר
שנתמלא .ע"כ.

יסןּ ְ ,בנֵ י ָא ַרח
ג .זה לשון המשנה בתענית )פ"ד מ"ה( :זְ ַמן עֲ צֵ י ֹכ ֲה ִנים ְוהָ ָעםּ ִ ,ת ְ ׁש ָעהּ ְ .ב ֶאחָ ד ְ ּבנִ ָ
עש ֶּבן יְ הו ָּדהּ ְ .ב ִ ׁש ְב ָעה
ֶּבן יְ הו ָּדהּ ְ .ב ֶעשְׂ ִרים ְ ּב ַת ּמוּזּ ְ ,בנֵ י ָד ִוד ֶּבן יְ הו ָּדהַּ .בח ֲִמ ּ ָׁש ּה ְב ָאבּ ְ ,בנֵ י פַ ְר ׁ
בוּ ְ ,בנֵ י ְסנָ ָאה בֶ ן ִ ּב ְניָ ִמיןַּ .בח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָ ׂשר בּ ֹוּ ְ ,בנֵ י ז ַּתוּא בֶ ן
בוּ ְ ,בנֵ י ֹיונָ ָדב ֶּבן ֵרכָ בַּ .בעֲ ָ ׂש ָר ּה ֹ
ֹ
יעות.
קו ְצ ֵעי ְק ִצ ֹ
גונְ בֵ י עֱ ִלי ְ ּבנֵ י ֹ
טו ,ו ְּבנֵ י ֹ
יְ הו ָּדהְ ,ו ִע ּ ָמהֶ ם ּ ֹכ ֲה ִנים ו ְּל ִו ִּים ְוכָ ל ִמי ֶׁש ּ ָט ָעה ְב ִ ׁש ְב ֹ
מו ָאב ֶּבן יְ הו ָּדהּ ְ .ב ֶעשְׂ ִרים ֶּבאֱ לוּלּ ְ ,בנֵ י ָע ִדין ֶּבן יְ הו ָּדהּ ְ .ב ֶאחָ ד ְ ּב ֵטבֵ ת
ְ ּב ֶעשְׂ ִרים בּ ֹוּ ְ ,בנֵ י פַ חַ ת ֹ
בו הַ ּ ֵלל ְו ָק ְר ַּבן מו ָּסף ְו ֻק ְר ַּבן
בו ַמעֲ ָמדֶׁ ,ש ָהיָ ה ֹ
עש ְ ׁש ִנ ָ ּיהּ ְ .ב ֶאחָ ד ְ ּבטֵ בֵ ת לֹא ָהיָ ה ֹ
ָׁשב ּו ְבנֵ י פַ ְר ׁ
ֵע ִצים.
וז"ל הרע"ב :זמן עצי הכהנים והעם .כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו
והתנדבו משלהם ,והתנו נביאים שביניהם שאפילו לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבים
משלהם .וביום שמביאים העצים מביאים עמהם קרבן נדבה ועושים אותו היום יום טוב ,וכן
כתוב בספר עזרא )נחמיה ו( והגורלות הפלנו על קרבן העצים וגו' להביא לבית אלהינו
בעתים מזומנים לשנה :וכל מי שטעה שבטו .ולא היה יודע עם מי ילך ,ילך עם בני זתוא:
ובני גונבי עלי .מפרש בגמרא שפעם אחת גזרו האויבים שמד על ישראל שלא יביאו בכורים
למקדש והושיבו שומרים בדרכים על כך ,ועמדו אנשים כשרים שבאותו הדור והביאו סלי
בכורים וחפו אותם בקציעות דהיינו תאנים יבשים ונושאים על כתפם עלי ,הוא עץ גדול
עשוי כעין בוכנא שכותשים בו הדייסא והיו רגילין לכתוש בו הקציעות לעשות מהם עגולי
דבילה ,וכשהיו פוגעים בשומרים אומרים להם אנו הולכים לעשות שני עגולי דבילה
במכתשת שלפנינו בעלי זה שעל כתפינו ,וכך היו מביאין בכורים לירושלים .ועל שם כך
נקראו בני גונבי עלי כלומר גונבי לב השומרים ,בעלי שעל כתפם .ובני קוצעי קציעות על
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שם שחותכין עגולי הדבלה במקצועות .ואלו האנשים הכשרים עצמן עמדו פעם אחרת שגזרו
שמד שלא להביא עצים למערכה ,ותקנו סולמות והיו אומרים לשומרים ליטול שני גוזלות
משובך זה שלפנינו בסולם זה שעל כתפינו אנו הולכים ,ועל שם כך נקראו בני סלמאי
הנתוצתי ,שהיו נותצים הסולמות אחר שעברו מן השומרים ,ומביאין מהן עצים למערכה.
וכל אלו מביאין עצים עם בני זתוא :שבו בני פרעוש שניה .שלאחר שסיימו מטילין פייסות
איזה באחרונה ,כדכתיב והגורלות הפלנו על קרבן העצים :שהיה בו הלל .לפי שאחד בטבת
חל בחנוכה לעולם ,ובחנוכה גומרים את ההלל .אבל הלל דר"ח שאין קריאת ההלל בו אלא
מנהג בעלמא ,לא דחי מעמד .ומהאי טעמא לא חשיב ר"ח ניסן דאית ביה נמי הלל וקרבן
מוסף וקרבן עצים.

ד .בלשכת הרפואות יש את כל התרופות והרטיות שצריך בן אחיה ,שהוא ממונה על
חולֵ י מֵ ַעיִ ם .וראה מה שביאר
רפואת הכהנים )שקלים פ"ה מ"א( .וז"ל המשנהֶּ :בן אֲ ִח ָ ּיה ַעל ֹ
הרע"ב.
ולכאורה יש לעיין ,וכי מה שייך חולי במעיים על ידי אכילת בשר הקרבנות ,הלא זו
מצוות עשה דאורייתא לאכול בשר קודש מהקרבנות ,וכל כולו קדושה עליונה ,ומה שייך
שיהיה על ידי זה חולי מעיים .ובפרט שכתב רבי חיים מוולאזין זצוק"ל )רוח חיים אבות ג

ג( ,שבשר הקרבנות היה כמו מן ,ונבלע באברים ,ואין בו פסולת כלל .והוכיח כן מהגמרא
)יומא עה (:עיי"ש.
ותירץ רבי שלמה לווינשטיין שליט"א )ומתוק האור בהעלותך( בשם מרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א ,שאמנם הכהנים שאכלו לשם שמיים היה בהם כך ,שהיה עבורם כמו מן ,ולא היה
שום פסולת כלל .אבל אלו שאכלו שלא לשם שמיים ,גרמו לעצמם ,והיה עבורם כמו סתם
בשר ,והם היו צריכים רופא ,מחמת האכילה המרובה.
ויש לציין לגמרא בכמה מקומות )פסחים נז .יומא לט .ועוד( בענין הכהנים הצדיקים שאכלו
לשם שמים ,ומצד שני בגנות אלו שלא אכלו לשם שמים.

ה .מרדכי הצדיק ממגילת אסתר ,שהוא נקרא מרדכי בלשן ,והוא נקרא פתחיה.
תו
או ֹ
יאים ֹ
רוב ִלירו ָּׁשלַ יִ םְ ,מ ִב ִ
רוב .לֹא ִב ֵּכר הַ ָ ּק ֹ
במשנה )מנחות י ב(ִ :מ ְצוַ ת הָ עֹמֶ ר לָ בֹא ִמן הַ ָ ּק ֹ
סוכֵ ר.
יפין ,ו ְ ּׁש ּ ֵתי הַ ּ ֶלחֶ ם ִמ ִ ּב ְק ַעת ֵעין ֹ
קוםַ .מעֲ ֶ ׂשה ֶׁש ָּבא ִמ ַ ּגגּ ֹות ְצ ִר ִ
ִמ ָּכל ָמ ֹ
בגמרא )מנחות סד :(:מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר .כי מטא
עומר ,לא הוו ידעי מהיכא אייתי עומר ,אכרזו ,אתא ההוא חרשא ,אותיב חדא ידא אאיגרא
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וחדא ידיה אצריפא ,אמר להו מרדכי מי איכא דוכתא דשמה גגות צריפין או צריפין גגות,
בדקו ואשכחוה .כי בעי לאתוי שתי הלחם ,לא הוו ידעי מהיכא לאתויי ,אכרזו ,אתא ההוא
גברא חרשא ,אותיב ידיה אעיניה וחדא ידא אסיכרא ,אמר להו מרדכי ומי איכא דוכתא
דשמה עין סוכר או סוכר עין ,בדקו ואשכחו .הנהו שלש נשים דאייתו שלש קינין ,חדא
אמרה לזיבתי ,וחדא אמרה לימתי ,וחדא אמרה לעונתי ,סבור מינה זיבתי זבה ממש ,לימתי
לימתי ממש ,לעונתי לעונתה ,דכולהו חדא חטאת וחדא עולה ,אמר להו מרדכי שמא בזוב
סיכנה ,שמא בים סיכנה ,שמא בעינה סיכנה ,דכולהו עולות נינהו ,בדוק ואשכח .והיינו
דתנן )שקלים ה א( פתחיה על הקינין זה מרדכי ,למה נקרא שמו פתחיה שפותח דברים
ודורשן ויודע בשבעים לשון .כולהו סנהדרין נמי ידעי שבעים לשון ,דאמר רבי יוחנן אין
מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי מראה בעלי קומה בעלי זקנה בעלי כשפים
ויודעים שבעים לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן ,אלא דהוה בייל לישני
ודריש ,והיינו דכתיב במרדכי בלשן )נחמיה ז ז(.
וברש"י :מטא עומר .זמן עומר .אכרוז .הכריזו כל מי שיודע תבואה שיודיענה .ההוא חרשא.
חרש שומע ואינו מדבר .אאיגרא .גג .צריפא .בורזי"ל שאין לו גג אלא חד מלמעלה ומן
ערבה הוא :מרדכי .שהיה בימי אחשורוש .שתי הלחם .של חטין .אעינא .בעינו .סיכרא .חור
שבמזוזת הדלת שבו תוחבים הבריח לנעול .קן .שני עופות .לזיבתי .אני מביא הקן זה ]וכן[

לימתי ]וכן[ לעונתי .לזיבתה ממש .דזבה מביאה לאחר ימי ספירה קן א' :לימתי ממש .היינו
זבה ששופעת כים .לעונתה ממש .היינו נמי לעונת קרבן זיבתה ליום שמיני שלה .דכולהו.
תלתא קינין חדא פרידה חטאת וחדא עולה דקן יולדת וזבה אחד חטאת ואחד עולה .בזוב
סיכנה .שהיתה שופעת דם יותר ונסתכנה למות ונדבה לקינה להביא דהויין תרוייהו עולת
נדבה וזו שאמרה לימתי בים סיכנה וזו שאמרה לעונתי בעינה סיכנה .והיינו דתנן .במסכת
שקלים .פתחיה על הקינין .על השופר ששמו קינין שהמתנדב קן מביא מעות ונותן לתוכו
די''ג שופרות היו במקדש ויש בהם שנים ששמן תורים וגוזלי עולה במסכת שקלים .שפותח
דברים ודורשן .כגון לימתי לעונתי .בעלי קומה .שירתתו מהן בעלי דינים ולא ישקרו .בעלי
כשפים .שאם יהא הנדון מכשף והאור לא ישלוט בו יעשו הן מכשפות וימיתוהו בכל מיתה
שיוכלו .התורגמן .שלא יחליף טענותיו ויחייבוהו .דהוה בייל לישני .בולל ומערבב הלשונות.
ודורשן .כגון עין סוכר וגגות צריפין והיינו דקרו ליה מרדכי בלשן.
בגמרא ירושלמי שקלים )יג :(:א"ר חסדא פעם אחת יבשה א"י ,ולא ידעו מהיכן להביא
עומר ,והוה תמן חד אלם דהוה יהיב חד ידיה על גגות וחד ידיה על צריפים ,אייתוניה
קמיה דפתחיה ,אמר להו אית אתר דמתקריא גגות צריפין או צריפין גגות ,אזלין לתמן
ואשכחן .א"ר יוסה )ביבן( בי רבי בון פעם אחת נשדף כל העולם כולו ולא היו יודעין
מהיכן להביא העומר ,והוה תמן חד אילם דהוה יהיב ידיה על עיניה וידיה על סוכרא,
אייתוניה לגבי פתחיה ,אמר לון אית אתר דמיתקריא עין סוכר או סוכר עין ,ואזלון תמן
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ואשכחון .ג' נשים הביאו קיניהן ,אחת אומרת לעינתי ,ואחת אומרת לימתי ,ואחת אומרת
לזיבתי .זו שאומרת לעינתי סברין מימר שופעת כמעין ,אמר לון בעיינא סכנת .זו שאומרת
לימתי ,סברין מימר שופעת כים ,אמר לון בימה סכנת .זו שאומרת לזיבתי ,סברין מימר
זבה ממש ,אמר לון זאב בא ליטול את בנה ]וניצל .קרבן העדה[.
בקרבן העדה :יבשה א"י .שלא ירדו הגשמים ולא ידעו מאין להביא העומר .והוה תמן .שם.
חד אלם .שאינו שומע ואינו מדבר .צריפין .הוא סוכה שאין לה גג אלא חדה מלמעלה
ועשויה מערבה .אייתוני' וכו' .הביאוהו לפני פתחיה להבין ממנו באיזה מקום הוא .א"ל .מי
איכא מקום בא"י ששמו גגות צריפין או צריפין גגות והלכו לשם ומצאו .נשדף .נלקה
בשדפון .סוכרא .חור שבמזוזת הדלת שבו תוחבים הבריח לנעול .שופעת דמים כמעיין .ומביאה
קן אחד חובה א' חטאת ואחד עולה כדין זבה .בעינה סיכנה .וזו קן נדבה וכולן עולות .בים
סכנה .בעברה תוך הים היתה בסכנה וזו לנדרה ועולות הן .זאב בא ליטול את בנה .ונדרה קן
אחד להצלת בנה.
איתא בספה"ק אוהב ישראל )פורים( וז"ל :מצאתי כתוב על ספר אחד פתחיה זה מרדכי
)שקלים ה א( וסימן והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגא מאוד )איוב ח ז( .ופי' על פי פשוטו
כי ג' אותיות ראשונים של מרדכי עולים חצי מספר מהג' אותיות ראשונים של פתחיה .אבל
שני אותיות אחרונות של מרדכי עולים למספר כפל משני אותיות אחרונות של פתחיה .וזהו
והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגא מאד.
עוד י"ל ע"ד רמז וסוד .דהנה ידוע דאית רישא דלא אתיידע והוא קוצו של יו"ד .ומשם בא
ע"י שביל דקיק לבחי' חכמה עילאה קדישא שהוא בחי' יו"ד .ומשם בא לאות ה' עילאה
שהוא בינה .והוא עלמא דקיימא לשאלה .על דרך משל כשאדם לומד ואינו מבין איזה דבר.
ופתאום יבוא לו השכל וזהו בחי' רישא דלא אתיידע .ובא לו ע"י שביל דקיק ומצטייר
בשכלו וזהו בחי' חכמה ועי"ז יכול להבין הדבר וזהו בחי' בינה .והנה השביל דקיק הוא
נקרא יסוד אב"א ומשם נתגלה השפע וכל נהורין עילאין .וזהו הוי"ה בניקוד פתח .כמובא
במקום אחר .וזהו ג"כ כוונתינו בכל הברכות .בתיבת ברו"ך .והוא ממקור בחי' חכמה
עילאה קדישא .והנה מרדכי בחי' יסוד אב"א כמבואר בכהאריז"ל .וזהו ענין פתחיה זה
מרדכי .היינו פתח כללות השפעת קוצו של יו"ד .והיו"ד ואות ה' כנ"ל הוא מרדכי יסוד
אב"א .וזהו והיה ראשיתך מצער .ר"ל הוא שביל דקיק הוא ראשית .ואחריתך ישגא מאוד
כי מזה בא שפע רב טוב לכל העולמות כיה"ר אמן והבן מאוד .ע"כ.
â
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בענין חמשה עשר בשבט :א .ט"ו בשבט הוא ענין של יו"ט ,ונהגו ישראל לברך שהחיינו
ביום הזה ,ואפשר לכוון גם על היום עצמו ,שהרי כתוב בראשונים שלא אומרים תחנון ביום
חמשה עשר בשבט ,וכן יום זה מוזכר במשנה ברשימה אחת יחד עם הימים טובים .רואים
שהוא עצמו בחי' יו"ט ,ונהגו ישראל לברך שהחינו ביום הזה.
ב .מהות ט"ו בשבט הוא יו"ט של הכנה .בפשוטו הוא זמן שעולה השרף בפירות ,שהוא
הכנה לפירות .ובעצם הוא זמן של הכנה לפסח .כי יש מחלוקת אם בניסן נברא העולם או
בתשרי נברא העולם ,ואלו ואלו דברי אלהים חיים ,וביאר האריז"ל ששניהם אמת ,זה
בפנימיות העולמות וזה בחיצוניות העולמות .ובריאת העולם התחיל חמש ימים לפני ראש
חודש ,ולפניו ארבעים יום של יצירת הולד ,נמצא שט"ו בשבט הוא התחלה של ניסן ,והוא
הכנה לפסח ,וממנו מתחיל כבר ענייני גאולה.
ג .ועוד ט"ו בשבט הוא הכנה לפורים ,שהרי הוא שלשים יום קודם החג.
ד .ועוד הוא הכנה לסוכות ,שהרי בו עולה השרף לפירות ,עבור האתרוג .וכתוב בספה"ק
בני יששכר להתפלל ביום זה על האתרוג ,שיהיה נקי ומהודר .והבן איש חי יסד תפילה
מיוחדת על זה בספה"ק לשון חכמים .נמצא שט"ו בשבט הוא הכנה לפסח ופורים וסוכות.
ה .כתוב בשם הרה"ק היהודי הקדוש מפשיסחא זיע"א ,שהאוכל אתרוג בט"ו בשב מובטח לו
שישלים שנתו.
וצריך להבין הענין מה שייכות זה עם זה .מה שייכות אכילת האתרוג בט"ו בשבט ,לזה
שישלים שנתו .אפשר לבאר ,שכאשר אדם אוכל אתרוג בט"ו בשבט ,הרי שמתעורר בו
השתוקקות עצומה לקיים מצוות ארבעת המינים בחג הסוכות ,ועל ידי זה מקבל חיים
חדשים ,ויזכה להשלים שנתו ולקיים מצוות אתרוג בחג הסוכות כראוי.
ו .ואפשר להוסיף שהענין של אתרוג הוא השתוקקות ,מלשון 'תירוג' ,השתוקקות .ומלשון
כאיל תערוג ,א' ע' מתחלפות.
ז .עוד אפשר להוסיף ,שאתרוג הוא העיקר של ארבעת המינים ,שהרי עליו כתוב בתורה
שיהיה 'הדר'.
ח .יש עולמות נוראים ונפלאים אשר קיימים על ידי המצוות כל מצוות שמקיימים ישראל.
וכגון על ידי מצוות מצה מתקיימים עולמות נוראים מיוחדים ,ועל ידי מצוות ארבעת
המינים מתקיימים עולמות נוראים מיוחדים ,וכו' .וידוע השאלה איך קיימים עולמות אלו
במשך כל השנה ,בזמן שאין מקיימים מצוות אלו .ומבואר שהתשובה היא שעל ידי שיש
ליהודי ההשתוקקות עצומה לקיים מצוות ארבעת המינים ומצוות מצה וכו' ,אלא שאינו יכול
לקיים כעת בפועל כי עדיין לא הגיע הזמן ,אבל מכל מקום הוא מוכן ומזומן בהשתוקקות
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עצומה לקיים בכל רגע ורגע את מצוות לולב ואתרוג וכו' .על ידי זה מתקיימים העולמות
הנוראים הנפלאים האלו גם במשך כל השנה.
â
איתא בספה"ק נועם אלימלך )פרשת בהעלותך( וז"ל :וידבר ה' כו' בחודש הראשון לאמר
ויעשו כו' את הפסח במועדו בארבעה עשר כו' בין הערבים כו' ככל חוקתיו כו' * ,וידבר
משה אל בני ישראל לעשות הפסח * ,ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום בין
הערבים כו' ככל אשר צוה כו' כן עשו כו' .ולכאורה יש לדקדק מה טעם בציוו השם
יתברך נאמר כל הסימנים הללו באיזה זמן יעשו הפסח בחודש הראשון בי"ד בין הערבים
כו' ,ובדבר משה לבני ישראל לא נאמר רק וידבר משה כו' לעשות הפסח * ,ואחר כך
בעשיה נאמר גם כן כל הסימנים כמו בצוו השם יתברך ,ממה נפשך אם אין מן הצורך
לפרש בצוואת משה לבני ישראל כל העיתים כי בוודאי ציוה אותם כאשר ציוה ה' אותו,
אם כן גם בעשיה אין צורך לפרש כי עשו בוודאי כאשר נצטוו * ,וגם כן עשו הוא מיותר
שכבר התחיל הכתוב ויעשו בני ישראל * .אך הענין הוא דכל מצות זמניות כגון פסח סוכה
שופר ולולב צריך האדם לעשות המצוה הזאת בבחינה גדולה בשמחה ובדביקות העליון ,כדי
שעל ידי זה יתקשר בקדושה בלי שום הפסק לכל זמן ,ולזה רמז מלת 'במועדו' ולא אמר
בזמנו לרמז להנ"ל גם כן שיעשה המצוה בשמחה ודביקות כנ"ל ,ומועדו סובל שני פרושים
לשון זמן ,ויום טוב ,דהיינו שמחה ודביקות ,ונמצא עשיית המצוה זמניות היא בפועל בזמן
ההוא ,ובכח לאחר זמן ,דהיינו הערת קדושה שתשאר בו * ,ולזה כיון משה רבינו עליו
השלום שאמר סתם לבני ישראל לעשות הפסח לרמז הנ"ל שיעשו תמיד הפסח ,דהיינו בזמנו
בפועל ,ולאחר זמן בכח קדושה שנתקשר בה ומעוררן תמיד לעבודתו יתברך ,ולכן בעשיה
נאמר ויעשו כו' במועדו ,דהיינו שעשו באופן הנ"ל בשמחה ובדביקות העליון ,ולזה כפל כן
עשו להורות שהיה עשיה כפולה ,בפועל בזמנו ,ובכח לעתיד לאחר זמן ,והבן .ע"כ.
מתוך דברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א )שמחת תורת ה'תשע"ט(:
הרה"ק הרבי רבי אלימלך זיע"א אומר בחומש במדבר )פרשת בהעלותך( ,שהשי"ת אומר
בארבעה עשר בחודש הראשון יעשו את הקרבן פסח ,ושם מפורט כל הפרטים .ובבוא משה
רבינו לדבר לבני ישראל אינו אומר כל הסדר ,אלא וידבר משה 'לעשות הפסח' ,שיעשו
הפסח .ואחר כך כתוב בפסוק שעשו בני ישראל את הפסח בארבעה עשר ,ועשו במועדו.
ומקשה הרה"ק הרבי ר' אלימלך מה הפשט בזה ,אם צריך לומר לישראל את הסדר ,מדוע
לא אמר משה רבינו את כל הסדר ,ואם לא צריך לאומרה ,מדוע כתוב אחר כך את כל
הסדר .ואומר הרה"ק הרבי ר' אלימלך ,שכאשר יהודי עושה מצוה בשמחה כמו שצריך ,אזי
מצוה זו הוא בכל השנה ,הפירוש הוא ,שאכן הוא עושה המצוה כל השנה ,הגם שבפועל
הוא עושה את המצוה רק בזמנה ,אמנם הוא עושה המצוה כל הזמן ,האור של המצוה הוא
כל הזמן ,כך אומר הרה"ק .והוא מפרט אכן שופר וסוכה וכל המצוות .כשיהודי עושה מצוה
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בשמחה ,הריהו עושה אותה כל השנה .וזהו מה שאמר משה רבינו שיעשו הפסח ,ווען? וואס
הייסט ווען ,א גאנץ יאר! ]-מתי? מה הפירוש 'מתי'?! כל השנה![ ,שאם יעשו הקרבן פסח
בשמחה ,ובדביקות ,כמו שצריך ,הרי עושים פסח כל השנה .זה רצה משה רבינו מבני
ישראל ,שלא יעשו כמצות אנשים מלומדה וכדומה ,משה רבינו רצה שיהודים יעשו את
הקרבן פסח ,במדרגות הגדולות ביותר ,עם השמחה הגדולה ביותר ,וכאשר יהודי מקיים
מצוה בשמחה גדולה ,הרי הוא עושה את המצוה תמיד .לא רק בשעתה הוא עושה המצוה,
אדרבה ,יעשו את הפסח ,איהר זאלט מאכן דעם פסח ,דאס האט משה רבינו געזאגט ]-אתם

תעשו את הפסח ,זה אמר משה רבינו[ ,משה רבינו רצה שיהודים יעשו מתוך שמחה את הקרבן
פסח ,ממילא יעשו את הקרבן פסח כל השנה .והרה"ק מפרט המצוות ,שופר ,סוכה ,לולב,
כל המצוות ,על ידי שמחה מקיימים המצוה כל הזמן .נישט דער טייטש אז מ'האט
דעמאלטס געמאכט די מצוה ]-אין הפירוש שכבר עשו את המצוה בזמן מסויים[ ,אלא אפשר
לקיים שופר כל הזמן ,ואפשר לקיים לולב כל הזמן ,ואפשר לקיים סוכה כל הזמן ,עס איז
א גאנצע צייט די מצוה ]-זה כל הזמן המצוה[ ,ענין זה אומר הרה"ק הרבי רבי אלימלך
זיע"א .השי"ת יעזור שנזכה לעשות המצוות בשמחה .ע"כ.
â
מיד אחרי קבלת התורה כתוב ענייני בית המקדש .עשרת הדברות כתוב בפרשת יתרו פרק
כ' פסוקים ב'-י"ד ,ואח"כ בפסוקים ט"ו י"ח כתוב 'וכל העם רואים את הקולות וכו'' ושאר
העניינים שהיו בזמן קבלת התורה .ומיד אחר כך כתוב ענייני בית המקדש' :ויאמר ה' אל
משה וכו' אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עימכם ,לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב',
ופירש רש"י שהוא אזהרה שלא לשנות מהכרובים שבקודש הקדשים ]זה לשון רש"י :אלהי
כסף .בא להזהיר על הכרובים ,שאתה עושה לעמוד אתי ,שלא יהיו של כסף ,שאם שניתם לעשותם
של כסף ,הרי הן לפני כאלהות :ואלהי זהב .בא להזהיר שלא יוסיף על ב' ,שאם עשית ד' ,הרי הן

לפני כאלהי זהב[ .ואח"כ כתוב 'מזבח אדמה תעשה לי וכו''' ,ואם מזבח אבנים תעשה לי
וכו'' ,ושאר הלכות המזבח .הרי שמיד אחרי קבלת התורה כתוב ענייני בית המקדש .והדבר
הראשון שציווה השי"ת מיד אחרי מתן תורה ,הוא ענייני בית המקדש.

ו .להלן תמונה מהנכתב באחד מהעמודים שבסורג בבית המקדש השני:
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תשפג

או ְכ ִלים
חו ָמה ְמ ֻקדָּ ׁש ֵמהֶ םֶׁ ,ש ֹ
ז .מדרגות הקדושה מבואר במשנה )כלים א ח-ט(ִ :ל ְפ ִנים ִמן הַ ֹ
דות
בות ,נִ דּ ֹות ְו ֹיו ְל ֹ
ָׁשם ָק ָד ִ ׁשים ַק ִּלים ו ַּמעֲ ֵ ׂשר ֵׁש ִני .הַ ר הַ ַּביִ ת ְמ ֻקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין זָ ִבים ְוזָ ֹ
נִ ְכנָ ִסים ְל ָׁשם .הַ חֵ יל ְמ ֻקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין גּ ֹויִ ם ו ְּטמֵ א מֵ ת נִ ְכנָ ִסים ְל ָׁשםֶ .עזְ ַרת נָ ִ ׁשים ְמ ֻקדֶּ ֶׁשת
יה חַ ּ ָטאתֶ .עזְ ַרת יִ שְׂ ָר ֵאל ְמ ֻקדֶּ ֶׁשת ִמ ּ ֶמ ָּנה,
ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין ְטבוּל ֹיום ִנ ְכנָ ס ְל ָׁשםְ ,ו ֵאין חַ ָ ּי ִבים ָעלֶ ָ
יה חַ ּ ָטאתֶ .עזְ ַרת הַ ּ ֹכ ֲה ִנים ְמ ֻקדֶּ ֶׁשת ִמ ּ ֶמ ָּנהֶׁ ,ש ֵאין
ֶׁש ֵאין ְמחֻ ּ ַסר ִ ּכ ּפו ִּרים ִנ ְכנָ ס ְל ָׁשםְ ,וחַ ָ ּי ִבין ָעלֶ ָ
יטה ְו ִל ְתנוּפָ ה.
יכה ִל ְ ׁש ִח ָ
יִ שְׂ ָר ֵאל ִנ ְכנָ ִסים ְל ָׁשם ֶא ּ ָלא ִב ְ ׁש ַעת ָצ ְרכֵ יהֶ םִ ,ל ְס ִמ ָ
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יכל ְמ ֻקדָּ ׁש
ֹאש נִ ְכנָ ִסים ְל ָׁשם .הַ הֵ ָ
ֵּבין הָ אוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ֵּבחַ ְמ ֻקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמ ָּנהֶׁ ,ש ֵאין ַּבעֲ לֵ י מו ִּמין ו ְּפרו ֵּעי ר ׁ
ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין נִ ְכנָ ס ְל ָׁשם ֶׁש ּלֹא ְרחוּץ יָ ַדיִ ם ְו ַר ְגלָ יִ ם .ק ֶֹד ׁש הַ ֳּק ָד ִ ׁשים ְמ ֻקדָּ ׁש ֵמהֶ םֶׁ ,ש ֵאין נִ ְכנָ ס
בו ָדהָ .א ַמר ַר ִ ּבי ֹיוסֵ יַּ ,בח ֲִמ ּ ָׁשה ְדבָ ִרים ֵּבין
דול ְ ּב ֹיום הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ִ ּב ְ ׁש ַעת הָ עֲ ֹ
ְל ָׁשם ֶא ּ ָלא כֹהֵ ן ָ ּג ֹ
ֹאש ,ו ְ ּׁשת ּו ֵיי ַייִ ןְ ,ו ֶׁש ּלֹא ְרחוּץ יָ ַדיִ ם
הָ אוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ֵּבחַ ָׁשוֶ ה לַ הֵ יכָ לֶׁ ,ש ֵאין ַּבעֲ לֵ י מו ִּמין ,ו ְּפרו ֵּעי ר ׁ
ּפו ְר ִ ׁשין ִמ ֵּבין הָ אוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ֵּבחַ ִ ּב ְ ׁש ַעת הַ ְק ָט ָרה.
ְו ַר ְגלַ יִ ם נִ ְכנָ ִסים ְל ָׁשם ,ו ֹ

אש ֹון ֶׁשל חַ ג ,י ְָרד ּו לְ עֶ זְ ַרת ָנ ִ ׁשים ,ו ְּמ ַת ְ ּקנִ ין ָׁשם
טוב הָ ִר ׁ
מוצָ ֵאי ֹיום ֹ
ח .במסכת סוכה )ה ב-ד(ּ ְ :ב ֹ
מות ְלכָ ל
אשיהֶ ן ְו ַא ְר ָּב ָעה סֻ ּ ָל ֹ
רות ֶׁשל זָ ָהב ָהי ּו ָׁשםְ ,ו ַא ְר ָּב ָעה ְספָ ִלים ֶׁשל זָ ָהב ְ ּב ָר ֵׁ
דול .ו ְּמ ֹנו ֹ
ִּת ּקוּן ָ ּג ֹ
ידיהֶ ם ַּכדִּ ים ֶׁשל ֶׁשמֶ ן ֶׁשל מֵ ָאה ְו ֶעשְׂ ִרים לֹגֶׁ ,שהֵ ן
ֶאחָ ד ְו ֶאחָ דְ ,ו ַא ְר ָּב ָעה יְ לָ ִדים ִמ ּ ִפ ְרחֵ י ְכהֻ ָּנה ו ִּב ֵ
יעין ,וּבָ הֶ ן ָהי ּו
ילין ְל ָכל סֵ פֶ ל וָ סֵ פֶ לִ :מ ְ ּבלָ ֵאי ִמ ְכ ְנסֵ י ֹכ ֲה ִנים ו ֵּמהֶ ְמיָ נֵ יהֶ ן מֵ הֶ ן ָהי ּו ַמ ְפ ִק ִ
ַמ ִּט ִ
אור ֵּבית הַ ּ ׁש ֹו ֵאבָ ה :ח ֲִס ִידים ְו ַאנְ ֵׁשי ַמעֲ ֶ ׂשה
יקיןְ ,ולֹא ָהיְ ָתה חָ צֵ ר ִ ּבירו ָּׁשלַ יִ ם ֶׁש ֵאינָ ּה ְמ ִא ָירה מֵ ֹ
ַמ ְד ִל ִ
חות.
ירות ְו ִת ְ ׁש ָּב ֹ
או ְמ ִרים ִל ְפנֵ יהֶ ן דִּ ְב ֵרי ִ ׁש ֹ
ידיהֶ ןְ ,ו ֹ
אור ֶׁש ִ ּב ֵ
ּקות ֶׁשל ֹ
הָ י ּו ְמ ַר ְּק ִדים ִל ְפנֵ יהֶ ם ַּבאֲ בו ֹ
רות ו ִּב ְכלֵ י ִ ׁשיר ְ ּבלֹא ִמ ְס ּ ָפרַ ,על חֲמֵ ׁש ֶעשְׂ ֵרה
ֲצו ְצ ֹ
רות ו ִּב ְנבָ ִלים ו ִּב ְמ ִצ ְל ַּתיִ ם וּבַ ח ֹ
ְוהַ ְל ִו ִּים ְ ּב ִכנּ ֹו ֹ
לות ּ ֶׁש ַּב ְ ּת ִה ִּלים,
דות מֵ ֶעזְ ַרת יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ֶעזְ ַרת נָ ִ ׁשיםּ ְ ,כנֶ גֶ ד ח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָ ׂשר ִ ׁשיר הַ ּ ַמעֲ ֹ
לות הַ י ֹּו ְר ֹ
ַמעֲ ֹ
או ְמ ִרים ִ ׁש ָירהְ .ו ָע ְמד ּו ְ ׁשנֵ י ֹכ ֲה ִנים ְ ּב ַׁש ַער הָ ֶע ְל ֹיון ֶׁשי ֹּו ֵרד
עו ְמ ִדין ִ ּב ְכלֵ י ִ ׁשיר ְו ֹ
ֶׁשעֲ לֵ יהֶ ן ְל ִו ִּיים ֹ
ידיהֶ ןָ .ק ָרא הַ ֶּגבֶ רָּ ,ת ְקע ּו ְוהֵ ִריע ּו ְו ָת ְקעוִּ .ה ִ ּגיע ּו
רות ִ ּב ֵ
צו ְצ ֹ
מֵ ֶעזְ ַרת יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ֶעזְ ַרת נָ ִ ׁשים ,ו ְ ּׁש ּ ֵתי ֲח ֹ
תו ְק ִעין
ְל ַמ ְעלָ ה עֲ שִׂ ִיריתָּ ,ת ְקע ּו ְוהֵ ִריע ּו ְו ָת ְקעוִּ .ה ִ ּגיע ּו לָ עֲ זָ ָרהָּ ,ת ְקע ּו ְוהֵ ִריע ּו ְו ָת ְקעוּ .הָ י ּו ֹ
יעין ְל ַׁש ַער הַ י ֹּוצֵ א ִמזְ ָרחִ .ה ִ ּגיע ּו ְל ַׁש ַער הַ י ֹּוצֵ א ִמ ִּמזְ ָרח ,הָ ְפכ ּו ְפנֵ יהֶ ן לַ ּ ַמעֲ ָרב,
הו ְל ִכיןַ ,עד ֶׁש ּ ַמ ִ ּג ִ
ְו ֹ
חו ֵריהֶ ם ֶאל הֵ יכַ ל ה' ו ְּפנֵ יהֶ ם ֵק ְד ָמהְ ,והֵ ּ ָמה ִמ ְ ׁש ַּת ֲח ִוים
קום הַ ּזֶה אֲ ֹ
בו ֵתינ ּו ֶׁש ָהי ּו בַ ּ ָמ ֹ
ְו ָא ְמרוּ ,אֲ ֹ
או ְמ ִריןָ ,אנ ּו ְליָ ּה ,ו ְּליָ ּה ֵעינֵ ינוּ:
או ֵמרָ ,הי ּו ׁש ֹו ִנין ְו ֹ
ֵק ְד ָמה לַ ּ ָׁשמֶ ׁשְ ,ו ָאנ ּו ְליָ ּה ֵעינֵ ינוַּ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֹ

ט .כעין ענין זה ראה במדרש )במדבר רבה קדושים כד ד( וז"ל :יִ ְ ׁשלַ ח ֶעזְ ְר ָך ִמ ּק ֶֹד ׁשָ ,א ַמר ַר ִ ּבי
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ָע ִתיד ִל ּ ֵתן ְליִ שְׂ ָר ֵאל ֵאינָ ן ֶא ּ ָלא ִמ ִּצי ֹּון,
מות ֶׁשהַ ָ ּק ֹ
כות ְונֶ חָ ֹ
בות ו ְּב ָר ֹ
טו ֹ
לֵ ִויָּ ,כל ֹ
יְ ׁשו ָּעה ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )תהלים יד ז(ִ :מי יִ ּ ֵתן ִמ ִּצי ֹּון יְ ׁשו ַּעת יִ שְׂ ָר ֵאל .עֹז ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )תהלים

קי ב(ַ :מ ּ ֵטה ֻעזְ ָך יִ ְ ׁשלַ ח ה' ִמ ִּצי ֹּוןּ ְ .ב ָרכָ ה ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )תהלים קלד ג( :יְ בָ ֶר ְכ ָך ה' ִמ ִּצי ֹּון.

ׁש ֹופָ ר ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )יואל ב א(ּ ִ :ת ְקע ּו ׁש ֹופָ ר ְ ּב ִצי ֹּוןַ ,טל ו ְּב ָרכָ ה ְוחַ ִּיים ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )תהלים

עולָ םּ .ת ֹו ָרה
מון ֶׁש ּי ֵֹרד ַעל הַ ְר ֵרי ִצי ֹּון ִ ּכי ָׁשם ִצ ָ ּוה ה' ֶאת הַ ְ ּב ָר ָכה חַ ִּיים ַעד הָ ֹ
קלג ג(ּ ְ :כ ַטל חֶ ְר ֹ
תו ָרהֶ .עזְ ָרה ְו ִס ּיו ַּע ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )תהלים כ ב(:
ִמ ִּצי ֹּוןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה ב ג(ּ ִ :כי ִמ ִּצי ֹּון ּ ֵתצֵ א ֹ
ֵש
יִ ְ ׁשלַ ח עֶ זְ ְר ָך ִמ ּק ֶֹד ׁשִ ,מ ִּקדּ ו ּׁש ַמעֲ שִׂ ים ֶׁש ּי ֵׁש ְ ּביָ ְד ָך) ,תהלים כ ב( :ו ִּמ ִּצי ֹּון יִ ְס ָע ֶד ּ ָך ִמ ִּצ ּיוּן ַמעֲ שִׂ ים ֶׁש ּי ׁ
משה לֵ ְך אֱ מֹר ְליִ שְׂ ָר ֵאלָּ ,בנַ י ְ ּכ ֵׁשם ֶׁשאֲ ִני ּ ָפרו ּׁש ָּכ ְך ִ ּת ְהי ּו
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ֶׁ
ְ ּביָ ֶד ָךָ .א ַמר הַ ָ ּק ֹ

דו ִ ׁשים ִ ּת ְהיוּ.
דו ִ ׁשים ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיבְ :ק ֹ
דו ׁש ָּכ ְך ִ ּת ְהי ּו ְק ֹ
ּ ְפרו ִ ּׁשיםּ ְ ,כ ֵׁשם ֶׁשאֲ ִני ָק ֹ
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תשפה

י .בשמות רבה בבית שני התקין יוחנן כהן גדול שיהיו טבעות לשחיטת הקרבנות .ביאר
הגרד"ל שבמשכן לא היו צריכים טבעות ,כי הבהמות מסרו עצמם לשחיטה ברצון ,ולא היו
צריכים כלל לטבעות ]ובאמת גם כל יהודי אפילו קל שבקלים מוכן להישחט לכבוד השי"ת )תניא

פרק יח([ .אבל בבית שני שהיה השראת השכינה במדריגה נמוכה יותר ,הוצרכו כבר
לטבעות.
ועפי"ז אפשר להוסיף ,שהרי בבית המקדש השלישי כתוב בנביא שישחטו את הקרבנות אל
שולחנות שנמצאים בתוך השער ,ולא מוזכר כלל מענין הטבעות .ונראה שבבית המקדש
השלישי כאשר יחזור השראת השכינה כראוי ,אכן כבר לא יצטרכו לטבעות ,כמו במשכן.

יא .עבודת הלוים ,ברמב"ם )הלכות כלי המקדש ג א-יא ,ד א-יא( וז"ל :א .זרע לוי מובדל
לעבודת המקדש שנאמר )דברים י ח( 'בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי' ומצות עשה
להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש בין רצו בין שלא רצו שנאמר )במדבר יח כג(

'ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד' ובן לוי שקבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד
אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן.
ב .עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש .ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש
ולהניף דלתותיו .ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום .שנאמר )דברים יח ז( 'ושרת
בשם ה' אלהיו ככל אחיו הלוים' אי זהו שירות שהוא בשם ה' הוי אומר זו שירה .ומתי
אומר שירה על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין .אבל עולות
נדבה שמקריבין הציבור לקיץ למזבח .וכן הנסכין הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן
שירה.
ג .לוי האונן מותר לעבוד ולשורר .ואין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן בכל
יום לומר שירה על הקרבן ומוסיפין עד לעולם ואין אומרין שירה אלא בפה בלא כלי
שעיקר השירה שהיא עבודתה בפה .ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר .מהן לוים
ומהן ישראלים מיוחסין המשיאין לכהונה .שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס .ואין אלו
המשוררים על פי הכלים עולין למנין השנים עשר.
ד .ובמה הם מנגנין .בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל .ואין פוחתין משני נבלים
ולא מוסיפין על ששה .ואין פוחתין משני חלילים ולא מוסיפין על שנים עשר .ואין פוחתין
משתי חצוצרות ולא מוסיפין על עשרים ומאה .ואין פוחתין מתשעה כנורות ומוסיפין עד
לעולם .והצלצל אחד בלבד.
ה .בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן והלוים
אומרין שירה שנאמר )במדבר י י( 'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם
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בחצוצרות' החצוצרה היתה נעשית מן עשת של כסף .עשה אותה מן הגרוטאות של כסף
כשירה .משאר מיני מתכות פסולה .והחלילין שהיו מנגנין בהן היה אבוב שלהן של קנה.
מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחלק יפה.
ו .בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח .בשחיטת פסח ראשון .ובשחיטת פסח
שני .וביום טוב הראשון של פסח .וביום הראשון של עצרת ,ובשמנה ימי החג .וחליל זה
דוחה שבת מפני שהוא חליל של קרבן וחליל של קרבן עבודה היא ודוחה את השבת.
ז .אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו עד שילמדוהו חמש שנים תחלה .שנאמר )במדבר ח כד(

'זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה' וכתוב אחד אומר )במדבר ד ג( 'מבן שלשים שנה'
הא כיצד חמש ללמוד .ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש שנאמר )במדבר ד יט,

במדבר ד מט( 'איש איש על עבודתו'.
ח .זה שנאמר בתורה בלוים )במדבר ח כה( 'ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה' אינו אלא
בזמן שהיו נושאין המקדש ממקום למקום .ואינו מצוה נוהגת לדורות .אבל לדורות אין הלוי
נפסל בשנים ולא במומין אלא בקול שיתקלקל קולו מרוב הזקנה יפסל לעבודתו במקדש.
ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה אבל יהיה מן השוערים.
ט .שמואל הרואה ודוד המלך חלקו הלוים לארבעה ועשרים משמרות .ועובד משמר בכל
שבת .וכל אנשי משמר מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות .וכל יום מימי השבת עובדים
בו אנשים ידועים .וראשי האבות מחלקין אלו העובדים ביום שלהן איש איש על עבודתו.
וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח שנאמר )במדבר יח ג( 'אך אל כלי הקדש ואל המזבח
לא יקרבו ולא ימותו' 'לא יקרבו' לעבודה אבל ליגע מותרין.
י .וכשם שהלוים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הכהנים .כך הכהנים מוזהרין שלא לעבוד
עבודת הלוים שנאמר )במדבר יח ג( 'גם הם' )במדבר יח ג( 'גם אתם' וכן הלוים עצמם
מוזהרים שלא יעשה אחד מלאכת חבירו .שלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר
שנאמר )במדבר ד יט( 'איש איש על עבודתו ואל משאו'.
יא .לוים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו חייבין מיתה בידי
שמים שנאמר )במדבר יח ג( 'ולא ימותו' אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא
תעשה.
א .הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות שנאמר )דברי הימים א' כג יג( 'ויבדל
אהרן להקדישו קדש קדשים' ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן
שנאמר )ויקרא כא ח( 'וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב'.
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ב .וצריך כל אדם מישראל לנהוג בהן כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה.
לפתוח בתורה ראשון .ולברך ראשון .וליטול מנה יפה ראשון.
ג .משה רבינו חלק הכהנים לח' משמרות .ארבעה מאלעזר .וארבעה מאיתמר .וכן היו עד
שמואל הנביא .ובימי שמואל חלקם הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר .ועל כל משמר
ומשמר ראש אחד ממונה .ועולין לירושלים לעבודת משמר לכל שבת .ומיום השבת ליום
השבת הן מתחלפין משמר יוצא והאחר שהוא אחריו נכנס .עד שיגמרו וחוזרין חלילה.
ד .ומצות עשה להיות כל המשמרות שוים ברגלים .וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה
לעבוד עובד וחולק עמהם .ואין אומרין לו לך עד שיגיע משמרך שנאמר )דברים יח ו( 'וכי
יבא הלוי מאחד שעריך' וגו'.
ה .בד"א בקרבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של עצרת .אבל נדרים
ונדבות ותמידין אין מקריבין אותן אלא משמר שזמנו קבוע ואפילו ברגל .שנאמר )דברים יח

ח( 'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות' כלומר חלק כחלק יאכלו בקרבנות הצבור.
ואין חלק כחלק בשאר הדברים שכבר חלקו אותם האבות וקבעום כל משמר ומשמר בשבתו.
ו .וכן עבודת לחם הפנים במשמר שזמנו קבוע .אבל עבודת שתי הלחם בכל המשמרות.
ומניין שאינו מדבר אלא ברגלים שנאמר )דברים יח ו( 'מאחד שעריך מכל ישראל' בשעה
שכל ישראל באין בשער אחד .ומניין שאינו מדבר אלא בכהנים שנאמר )דברים יח ח( 'חלק
כחלק יאכלו' ואין שם מתנות במקדש להאכל אלא לכהנים בלבד.
ז .וכן כהן שהיה לו קרבן ה"ז בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה שנאמר )דברים יח ו(

'ובא בכל אות נפשו' )דברים יח ז( 'ושרת' ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר ע"י
עצמו והעור של קרבנו ואכילתו שלו .ואם רצה ליתן את קרבנו לכל כהן שירצה להקריבו
נותן ועור הקרבן ועבודתו לאותו הכהן בלבד שנתן לו.
ח .היה הכהן בעל הקרבן בעל מום נותן קרבנו לאנשי משמר והעור שלהם .היה זקן או
חולה שיכול לעבוד ע"י הדחק נותן קרבנו לכל כהן שירצה והעור והעבודה לאנשי משמר.
ואם אינו יכול לעבוד כלל הרי הקרבן כלו לאנשי משמר.
ט .היה טמא בקרבנות הצבור וכל הכהנים טמאים נותנו לבעלי מומין טהורים שבאותו
משמר .ועורו ועבודתו לאנשי משמר הטמאים.
י .היה הקרבן של כ"ג והיה אונן נותנו לכל כהן שירצה ועורו ועבודתו לאנשי משמר .כיון
שכ"ג האונן ראוי לעבודה כמו שיתבאר ה"ז עושה שליח לקרבנו.
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יא .כל ראש משמר ומשמר מחלק משמרו לבתי אבות .עד שיהיה כל בית אב ואנשיו עובד
ביום אחד מימות השבת .והאחר ביום של אחריו .והאחר ביום של אחריו .ולכל בית אב ואב
ראש אחד ממונה עליו.

יב .זה לשון הגמרא )ערכין י-:יא :(.אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל,
מגריפה היתה במקדש ,עשרה נקבים היו בה ,כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר ,נמצאת
כולה מוציאה מאה מיני זמר .במתניתא תנא ,היא אמה ,וגבוה אמה ,וקתא יוצא הימנה,
ועשרה נקבים היו בה ,כל אחד מוציא מאה מיני זמר ,נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר.
ברש"י ד"ה 'עשרה נקבים היו בה' וז"ל :ובכל נקב היה קנה אחד ,ובכל קנה וקנה היו בו י'
נקבים ,ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר ,נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר.
ובתלמוד ירושלמי )סוכה ה ו( וז"ל :מגריפה ,רב ושמואל ,חד אמר ,עשרה נקבים היו בה,
כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר .וחורנה אמר ,מאה נקבים היו בה ,כל אחד ואחד
היה מוציא עשרה מיני זמר .מדברי שניהם היתה מוציאה אלף מיני זמר.
בקרבן העדה וז"ל :עשרה נקבים היו בה .ובכל נקב היה קנה אחד שהיו בו מאה נקבים וכל
נקב שבקנה היה מוציא זמר בפני עצמו .מאה נקבים היו בה .ובכל נקב קנה שהיו בו עשרה
נקבים .דברי שניהם .כלומר בזה שניהם שוים.

מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות ,ואח"כ ביאר בענין צורת המגריפה.
ונעתיק חלק מדבריו וז"ל :ועם כי בנטיית וכסוי הקנים בה יפלו גם כן ספקות רבות
במגרפה ,עם כל זה לא אסוג אחור מלהודיע לכם מה שלבי אמר לי על מהות המגרפה
הזאת וצורתה לקיים דברי רבותינו הקדושים ורש"י ז"ל שאענדם תמיד עטרה לראשי כאשר
הוא מוטל עלינו וחייבים אנחנו לעשות מהעולם ועד העולם.
ואען ואומר ,כי באולי היתה המגרפה הזאת כמו תיבה של עץ טוב ונחמד מתוקנת כאמור,
כדמות מגרפת הנחתומים ,סגורה מלמעלה ומלמטה ומכל צדדיה וחלולה בהחלט מבפנים.
וכו'.
ובתוכה היו מסוגרים ותלויים באוירה העזרה קנים עם העשרה נקבים שבם .קצת מהקנים
ארוכים וגסים ,וקצת מהם קצרים ודקים ,מושכבים בתוכה ,ולא זקופים .והנקבים של קנים
שהם בם בשורה שוה היו הפוכים ומסודרים בנקביהם למטה נגד תחתית התיבה .ולא
למעלה.
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ובשני צידי התיבה ,היינו שבצפון ודרום לה ,היה מפוח אחד מכאן ומפוח אחד מכאן.
ובמזרח התיבה ,היו ראשיתן של עשרה קנים מחוברים לו ,ומסוגרים בו רחוק מתחתית
התיבה כמו חצי אמה .וממערבה ביושר יצאו כל סופן של עשר קנים הפתוחים והחלולים
רחוק מהעשר נקבים שבם מעט ,כדי שקולן של קנים ישמע היטב ,ולא ימות הקול בתוך
הכלי.
והנסר הסוגר שבמערב לא היה מניח מקום ריק לצאת ממנו רוח המפוחים ,אלא מה שצריך
לו בלבד ,כדי שילך דרך חללן של קנים ולא ממקום אחר נפרד ממנו.
]במזרח של המגריפה יש קלידים ,כמו שיש בפסנתר ,כדי לנגן בזה ,ומבאר איך שהיו[ ובמזרח
התיבה היה סרח עודף] .והיה זה באותו אופן כפי שהיה בכלי אחר[ כמו שכתבנו בפרק ז'
משלטי הגבורים זה ,בכלי ההוא הנקרא מינים ,שעליו ינוחו חמישים יתידות .ובכלי הזה
]במגריפה ,יש יותר יתידות ,כי כאן[ ינוחו מאה יתידות .עשר מהם לכל קנה ,יתד אחד לכל
נקב.
ובסוף היתידות מבפנים היו ברזלים זקופים ,עם נסר קטן בראשם .באופן שיגיעו להקיש
ולסתום בנסרים ההם הקטנים ]את[ נקבי הקנים כולם ,במעיכת היתידות שעל סרח העודף
הזה .עד כי בהקשת הנסרים בנקבים ובדחיפת הרוח בקנים בחזקה יתהוו בהם הקולות שונות
ונאות ,כמו שיתהוו בחלילין בנקישת אצבעות האדם עליהם כשיפיחו בם.
ולכן תוציא המגריפה כולה בדרך נכון כל המאה קולות שאמרו רבותינו ז"ל ,מובדלים זה
מזה ,לפי גסותן ודקורן וארכן וקצרותן של קנים ,ורחוק הנקבים שבם ,מהנקב הראשון עד
הנקב העשירי .והמקיש בכלי זה היה אדם אחד בלבד ולא יותר.
כן דימיתי אני בצורת המגרפה ומשפטיה .והנה אם תיטב הדבר הזה בעיניכם אשמח וכו'
בה .ואם לאו ,ברו לכם דעת אחרת שתהיה יותר אמיתית ומיושרת מזאת ,ושתעלה יפה
לדברי רבותינו ולחפצכם ,כי גם אני אבא עמכם על החותמת ולא אבוש .וכו' .אולי יתעשת
האלקים לנו ,ונהורא עימכון וכו' להודעוננא רזא דנה ולא נאבד במצולת המבוכה וסכלות
אשר טבענו בה .ע"כ.
עד כאן נעתק מלשונו של בעל שלטי הגיבורים ,אשר ביאר בגודל ענוותנותו .ובכללות
ביאר שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה ,ובתוכה מבפנים עשר קנים ,ובכל קנה עשרה
נקבים .ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה .וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים.
וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים שבתיבה .ולכל נקב יש כיסוי קטן .ויש מאה
קלידים ]כמו שיש בפסנתר הנקרא בלע"ז פיאנ"ו[ ,וכל אחד מהקלידים ]הנקרא בלע"ז קיבאר"ד[

מחובר מבפנים ,ע"י ברזל קצת ארוך ,למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים .ועל ידי ההקשה
על הקלידים נפתחים ונסגרים הנקבים ,ומשמיעים קול ]כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו ,אלא
ששם הקלידים מחוברים מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים ,אך כאן הם מקישים על
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נקבים[ .והקנים משונים זה מזה ,בעובי ובאורך ,וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם
בקנה אם רחוק אם קרוב .ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו ,עד שעולה
למאה קולות.
ולפי דרך זה ,אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים ,שיהיה גם כן
כנ"ל ,אלף קלידים ,ויצאו מהמגריפה אלף קולות.

איתא מהבעש"ט הק' בענין המגריפה וז"ל )ספר בעש"ט על התורה לראש השנה ויום כפור(:
משל נפלא לפני התקיעות ,מלך גדול מלך מפואר ששלח את בניו לצוד ציד ,ותעו הבנים
מהדרך והיו צועקים אולי ישמע האם ,ולא נענו ,ואמרו בלבם אולי שכחנו את הלשון של
אבינו ,לפיכך אינו שומע את צעקתינו ,בכן נצעק בקול בלא דיבור ,והתיישבו את עצמם
שישלחו את האחד לצעוק ,והזהירו אותו ראה והבן כי כלנו תלויים בך ,כך הנמשל ,הקדוש
ברוך הוא שלח אותנו להעלות ניצוצות הקדושות ,ותעינו מאבינו ,ואולי מפני ששכחנו
הדיבור של אבינו אין אנו יכולים להתפלל הדיבור ,נשלח אותך בעל תוקע שתעורר רחמים
עלינו ,בקול בלא דיבור ,וראה והזהר כי כלנו תלויים בך ראה אנשים ונשים תלויים בך.
ואף על פי כן יחזיק עצמו לאין ,כי הוא רק כמגריפה ההוא שיש בה נקבים נקבים ,ודרך
הנקבים יוצא הקול זמר ,וכי יתגאה העור במה שיוצא ממנו קול ,כך הוא האדם ,המחשבה
והדיבור וכל המדות שורים בו כבתוך כלי ,ומה יתגאה ,הלא הוא בעצמו אינו כלום ,ואין
בו רק מדות רעות ,והוא מחוייב לעלות אותם אל הקדוש ברוך הוא ,והוא ח"ו מביא את
השם יתברך בהם כביכול ,ומלביש אותו בקליפות כביכול ח"ו רחמנא ליצלן ,ואם בא
במחשבתו שהוא בעצמו עובד את השם יתברך אזי בוודאי הוא גרוע מכולם .ע"כ.

לשיטת רש"י )ערכין י (:המגריפה שהוא כלי השיר ,הוא אותו המגריפה ששימש עבור הדשן.
והתוס' חולקים ואומרים שאלו שני כלים שונים ,וכפי שנתבאר.
לבאר שיטת רש"י ,כתב הרה"ק מפיאסנצא זיע"א ,באמצע שנות השואה ,וז"ל )אש קודש

פרשת וארא( :וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד' .וארא אל אברהם אל יצחק ואל
יעקב באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם .לכן אמר לבני ישראל אני ד' והוצאתי אתכם
מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים
)שמות ו ב-ו(.
כי איתא בגמרא ערכין )י' (:אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל ,מגריפה היתה
בבית המקדש י' נקבים היו בה ,כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר ,נמצאת כולה
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מוציאה מאה מיני זמר .במתניתא תנא היא אמה וגבוה אמה וקתא יוצא הימנה ,ועשרה
נקבים היו בה ,כל אחד מוציא מאה מיני זמר ,נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר'.
ופרש"י ,מגריפה ,שבה גורפין את דשן המזבח.
וצריכין להבין למה הוצרכה כלי הדשן לזמר ,ודוקא זמר רב של אלף בני אדם ,יותר מכל
כלי השיר ,עד שאיתא במסכת תמיד )ל (:שביריחו היו שומעין את קול המגריפה ,והתוס'
פירשו בשביל זה פירוש אחר ,וצריכים להבין לפירוש רש"י מה ענינו לפי מצבנו.
והנה במסכת תמיד )כח (:בענין הרמת הדשן איתא' :וברגל לא היו מדשנין אותו מפני שהוא
נוי למזבח' ,היינו שניכר שהקריבו עליו הרבה קרבנות ,ונבין מה זה מרמז שהראו על ריבוי
הקרבנות דוקא בהדשן ,כי בטח הכל בכוונה היה.
אבל כל הקרבנות שהיו מקריבין היו בחינת 'ויעלהו לעולה תחת בנו' שנאמר באברהם אבינו
)בראשית כב יג( ,שהחוטא וכן המביא דורון לעולה היה צריך ליתן את נפשו קרבן לד',
ונתנה התורה עצה שיקריב קרבן בהמה ,לכן קרבנות של בהמות מראות לנו רמז שאחר
שהקריבו ונעשו דשן רואים יותר מה רבו הקרבנות שהקריבו.
וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו יתברך שכך עלה במחשבה לפניו יתברך שהם יעלו
לקרבן אליו יתברך ,אז רק אחר שנעדרו רואים יותר כי רב הוא ,רב בכמות ורב באיכות,
מתחילה כשהיו עמנו ,עד כמה שהיו יקרים לנו כבבת עיננו ורוח אפנו ונשמתנו ,ועד כמה
ששמחנו והשתעשענו בהם ,מכל מקום לא ידענו כל כך להעריך את אשר היה לנו ולא
ידענו מה טוב היה לנו כשהיו עמנו ,ואחר שנחסרו רחמנא ליצלן רואים יותר מה מאוד
חסרים הם לנו ,הלב מתגעגע וכואב ואין במה להתנחם בלתי בדברי הקדוש ברוך הוא
למשה רבינו )מנחות כט' (:כך עלה במחשבה לפני'.
והמגריפה הנעשה לאפר הקרבנות ,היתה מוציאה קול זמר כל כך גדול ,כי כל מיני זמר
בבית המקדש היו להשמיע במרום קולם ,כמו שאמר הכתוב )במדבר י י( 'וביום שמחתכם
ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם
לזכרון לפני אלהיכם אני ד' אלהיכם'.
לכן הרמז הוא שלא לנו בלבד מעורר כל כך דשן הקרבנות אחר שעלו למרום ,יותר
מבתחילה ,רק כן גם במרום ,ואת אשר לא יכלו לפעל בחיותם ,פועלים הם עתה במרום
לעורר רחמים רבים וישועת ישראל תיכף ומיד.
וזהו הענין שרבי יוסי כשהתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים ,כמו שאמרו בריש מס'
ברכות )ג' (.שמע בת קול אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין
האומות ,ולמה לא שמע עד עתה ,דהא אליהו אמר לו שבכל יום כשישראל נכנסין לבתי
כנסיות ולבתי מדרשות אומר הקדוש ברוך הוא אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה
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לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם' ,אבל כנזכר לעיל
בחורבה כשנראה הדשן ,כביכול גם במרום הצער והרחמנות יותר גדול ,ושמע רבי יוסי מה
שלא שמע עד עתה.
ולענין עבודה מרמז לנו ,דנודע משערי קדושה להרב חיים ויטאל זצוק"ל שמן הד' יסודות
שבאדם נמשך היצר הרע ,מן יסוד האש כעס ,מיסוד הרוח גאות וכו' ,ומן יסוד העפר
עצלות.
ובספר הקדוש אמרי אלימלך )תולדות( איתא ,שיצר הרע של חמימות לעבירה יכולים להכניס
לקדושה ולשמש בו להתעורר בחמימות למצוה ,משא"כ יצר הרע של קרירות עמלק אי
אפשר להכניס לקדושה ,עיין שם ,כי היצר הרע משמש בהד' יסודות לרע ,וביסוד העפר
משמש יצר הרע של עמלק בחינת 'והנחש עפר לחמו' )ישעיהו סה כה( ,ונאמר לו )בראשית ג

יד( 'ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך'.
וצריכים להבין הא אפשר לשמש גם בו בעצלות לעבירה שלא יעשה ,אבל הענין הוא כיון
שהיצר הרע של קרירות פוגם גם באמונה לכן משמש בכל דבר לרע ,כלומר ,כל עוד שאין
קליפת עמלק משמש בעצלות וכבדות לפגום האמונה אז אפשר לשמש גם עם הד' יסודות
גופניים לקדושה ,אבל כיון שפוגם את האיש לקררו חס וחלילה באמונה ,אז אינו משמש
את ]עם[ העצלות לעבירה ,רק למצוה ,ולהיפך את ]עם[ החמימות לעבירה רחמנא ליצלן.
ולכאורה מה ענין עצלות ויסוד העפר לקרר באמונה ,ואיך זה משמש בו יצר הרע של
עמלק לפגום אמונה חס וחלילה.
אבל כבר דברנו שאמונה שבאיש ישראלי הוא מרוח של קדושה אשר בו שעל ידי זה מאמין
למעלה מהשגתו ומשכלו ,לכן על ידי העצלות וכבדות ,הלב המוח וכל הגוף שמשמש בו
היצר הרע ,מכבידו וממשיכו למטה ואינו נותן אותו להתרומם ולהתעלה ולהתדבק בקדושה,
ואז אמונתו נפגמת רחמנא ליצלן.
לכן גם צרות רבות הבאות חס וחלילה על האיש המשברות אותו ומפילתו ,ג"כ פוגמות
אמונתו ,מתחילה אין לו מחשבות היפך אמונה חס וחלילה ,רק שגם התרוממות רוח האמונה
ג"כ אין לו מפני נפילתו ,כי שוכב הוא ,וכולו נעשה כאבן בטמטום הלב והמוח ,ומעט
מעט גם מחשבות פסולות נפגמות עולות בו רחמנא ליצלן.
לכן בעבודת הקרבנות שהעלו ישראל באש הקדושה את הכל לד' ,נשאר האפר בחינת יסוד
העפר שאינו נכנס בקדושה והוצרכו לתרום אותו ,ובמה תורמין אותו ,במגרפה שהוציאה
מיני כלי זמר שהיא שמחה וישועת ישראל ,כי בישועה ושמחה יכולים להעלות הכל,
ולהפוך מחשוכא לנהורא ,אבל ברגלים לא היו מדשנין אותו ,כי הרגלים הם עצמן זמן
שמחה אורה ישועה וקדושה רבה בחינת לעתיד שהכל יתעלה לקדושה.
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ואפשר להבין מעט יותר ,גם לפי השגתנו הקטנה ,כי נודע שד' יסודות נמשכים מד' אותיות
הויה ,ויסוד העפר נמשך מאות ה' אחרונה שבשם שהיא בחינת מלכות ,לכן כשהיא נפרדת
לגמרי חס וחלילה ונופלת אז נעשה בחינת 'מפריד אלוף' לא יראה מאורות ופגם הלבנה
שעצמה חשכה ,וכשמתעוררת להתיחד עם דודה שרה שירה כנודע.
וכמו שאמרי' לעורר את חבצלת השרון לשיר )ישעיה לה ב( 'פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן
כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ד' הדר אלהינו' ,ואז אדרבה
ההתרחקות שמקודם מעוררת תשוקתה ושירתה כדי להתיחד.
והוא הענין בשיר השירים שנאמר בה התקרבות והתרחקות' ,דודי חמק עבר' )שיר השירים ה

ו( ואז נעשה בחינת 'נפשי יצאה בדברו' )שם( כנודע ,היינו שעל ידי ההתרחקות נתעוררה
השירה שמתעוררת בתשוקה יתירה ,כמו שרואים גם באב ובן שכשמתרחקים זה מזה
מתעוררת אהבתם יותר ,וזהו ענין קול הזמר במגרפה של הדשן מיסוד העפר ,שעל ידי
הכבדות מתעוררת יותר לתשוקה ולשירה ,עד שברגלים לא היו מדשנים שאז הוא נוי
למזבח ,ומעורר יותר את היחוד.
נחזור להנזכר לעיל ,בחורבה שמע רב יוסי יותר מפני שאז נתעורר יותר הרחמנות מצער
ישראל' ,וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה' ,אחר בחינת אלקים שהוא דין,
מתגלה 'הוי"ה' רחמים ,וארא אל האבות )שמות ו ג( ולא קיימתי ,כמו שפירש רש"י )ד"ה

ויאמר( ,ועתה נתעורר ה'חבל על דאבדין ולא משתכחין' )סנהדרין קיא (.ועל ידי התעוררות
ה'חבל' ,הגאולה מתעוררת' ,והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים' )שמות ו ו( .ע"כ.

כתוב בספר 'תורת המנחה' לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב"א )דרשה נו( וז"ל :וגם שבט לוי
חנכם וטהרם לשמו ית' וקדשם לו ולעבודתו ,הה"ד 'קח את הלוים' וגו' ,וכתיב )במדבר ח
טז( 'כי נתונים נתונים המה לי' ,נתונים למשא נתונים לשיר .ושיר זה יש אומרים )סוכה נ(:

שעיקרו בפה ,ויש אומרים שעיקרו בכלי .ואפילו למאן דאמר עיקרו בפה ,היה צריך כלי
לבסומי קלא .וכלי השיר היו תשעה דכתיב )תהלים קנ( 'הללוהו בתקע שופר הללוהו בתוף
ומחול' וגו' ,הרי תשעה כלי שיר ,וכלי הפה דכתיב 'כל הנשמה תהלל יה הללויה' ,הרי
עשרה כלי שיר .וכנגד אלו עשרה הכלי שיר היתה מגרפה במקדש שהיו לה עשרה נקבים,
וכל נקב ונקב היה מוציא עשרה מיני קולות )ערכין יא ,(.נמצא שזו המגרפה היתה מוציאה
מאה מיני קולות של זמר ,ונקרא א"ל מוסיק"ה.
וכלי זה דוד המלך תקנו ,דכתיב )שמואל ב' כג א( 'נאם הגבר הוקם על' ,הוא תיקן כלי של ק'
קולות כמנין 'על' ,וכנגדם תקנו רז"ל )מנחות מג (:ק' ברכות בכל יום ,ועיקר התיקון של דוד
לא היה אלא לכלי השיר ,הה"ד )שמואל ב' כג א( ונעים זמירות ישראל .ע"כ.
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כתב הבן איש חי )בן יהוידע ערכין יא (.וז"ל :מגרפה היתה בבית המקדש .י"ל למה הוצרך
לפרש ולומר נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,הלא חשבון זה אפילו תינוק יודע
לאומרו .ונ"ל בס"ד דבא לספר הנס שנעשה בה אע"ג דתרי קלי לא משתמעי וכאן היו מאה
מיני זמר ,וכלהו משתמעי להשומע שהוא מרגיש בשמע של מאה קולות ,אף על פי שיוצאין
בבת אחת .וכו'.
ונ"ל בס"ד דמלבד מגריפה זו הגשמית יש עוד מגריפה רוחנית ,וזו הגשמית היא משל
לרוחנית ,והענין הוא דידוע שכל הקרבנות שמקריבים בבית המקדש הם לצורך ברור נצוצי
קדושה מן הדומם צומח חי ומדבר ,וכמ"ש רבינו האר"י ז"ל ,אך ודאי אין הבירור נעשה
ע"י הקרבן עצמו שהוא בהמה ,אלא נעשה ע"י אור קדושה עליון השוכן וחונה בבית
המקדש והוא שורה ומרחף על הקרבן ,ועל ידי כך נעשה הבירור של ניצוצי קדושה ,ולכן
אם הקריב האדם קרבנות כהלכתן חוץ למקדש עביד איסורא ,כי חוץ למשכן ולמקדש אין
אור קדושה שורה ומרחף על הקרבן ,וכיון שהוא מושלל מן האור אין בקרבן חשיבות כלל,
כי מצד עצמו הוא בהמה בזויה ,ורק מתעלה ע"י האור המרחף עליו ,והוא מתלבש בו,
ובלתי האור הוא כמו בהמה מתה שאין בה נשמה ,נמצא האור העליון השורה על הקרבן
הוא עושה מלאכת הבירור של ניצוצי קדושה ,ולזה האור השוכן בבית המקדש שעל ידו
ובכוחו נעשה הבירור קורא בשם מגריפה שבו נגרפים ניצוצי הקדושה ועולים.
והנה נודע שכל אור קדושה הנעתק ונמשך ממקום העליון למקום תחתון כלול מעשר
ספירות ,וכל אחת מעשר הרי מאה ,ולכן במגריפה של בית המקדש עשו ציור ודמיון לאור
של מעלה שכלול מעשר ועשר מעשר שבו גורפין ניצוצי קדושה ,שגם זו המגרפה הגשמית
יש בה עשרה נקבים וכל נקב יש בו עשרה מיני זמר ,דנמצא יש בה מאה מיני זמר שהוא
ענין שירה וזמרה ,והאור של מעלה שהוא כלול מעשר ספירות ,ועשר מעשר הרי מאה
ספירות שמהם יהיה בירור ניצוצי קדושה ,גם בזה יש מאה זמר ,כי הזמר הזה של האור
עניינו בירור ,והוא לשון כריתה כמו זימור עריצים ,דכל בירור יהיה ע"י זימור ,ונמצא גם
באור הזה יש מאה מיני זמר ,ר"ל מאה זימור ,ולכן אחר שהגיד שמואל תכונת מגריפה
הגשמית שיש בבית המקדש סיים נמצאת כולה מוציאה מאה מיני זמר ,כלומר נמצאת זו
המגריפה היא כנגד מגריפה הרוחנית שמוציאה מאה מיני זימור ,כלומר מאה בירור ,ואמר
בלשון קצר להעלים הסוד.
אמנם תנא דברייתא אמר דברים של משל במגריפה הגשמית ,שכל דבריו הם משל על
המגרפה הרוחנית שהוא האור העליון השוכן וחונה בבית המקדש שבכוחו נעשה הבירור,
קאמר היא אמה וגבוה אמה ,פירוש זה משל על האור הנמשך מעולם הבריאה ששם הוא
מדרגת המאות ,ואמה אותיות מאה ,וז"ש היא אמה בהפוך מאה שנמשך פנימיות שלה מן
הבריאה שהיא סוד מאה ,וגבוה אמה המקיף שלה גם כן מן בריאה שהיא סוד מאה ,וקתא
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יוצא ממנה משל על אחיזת אור יצירה ועשיה ,ועשרה נקבים היו בה כל אחת מוציא מאה
מיני זמר ,נמצא מוציאה אלף מיני זמר ,זה התנא עשה פרטות יותר שמגיע עד אלף .ע"כ.
עוד כתב שם וז"ל :איזהו שירות שבשם הוי אומר זו שירה .נ"ל בס"ד שירה שר י"ה עבודה
עבד ו"ה ,נמצא השם נשלם בשניהם ,ולכך בשעת עבודה צריך לעשות שירה כדי ליחד
השם ברוך הוא ,מיהו בשירה נרמז שם י"ה שהוא שם בפני עצמו ,אך אותיות ו"ה אינם שם
בפני עצמו ,וז"ש איזהו שירות שבשם ,כלומר שירות שנרמז בה שם הקדוש הוי אומר זו
שירה שנרמז בה שם י"ה שהוא שם קדוש בפני עצמו.
שם לעבוד עבודה ,איזהו עבודה שצריכה עבודה .נ"ל בס"ד הכונה דיליף מהכא על שירה
בפה שצריכה עבודה אחרת שהיא שירה בכנור שהוא בידים ,ולזה אמר לעבוד עבודה תרתי.
ע"כ.

צות .ו ַּמה ִהיא
יג .במסכת כלים )א ו-ט(ֶ :ע ֶ ׂשר ְק ֻד ּ ׁש ֹות הֵ ןֶ ,א ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְמ ֻקדֶּ ֶׁשת ִמ ָּכל הָ אֲ ָר ֹ
צות:
יאין ֵּכן ִמ ָּכל הָ אֲ ָר ֹ
יאים ִמ ּ ֶמ ָּנה הָ עֹמֶ ר ְוהַ ִ ּב ּכו ִּרים ו ְ ּׁש ּ ֵתי הַ ּ ֶלחֶ םַ ,מה ּ ֶׁש ֵאין ְמ ִב ִ
ְק ֻד ּ ָׁש ָת ּהֶׁ ,ש ְּמ ִב ִ
תוכָ ן מֵ ת
צו ָר ִעים ,ו ְּמ ַס ְ ּב ִבין ְל ֹ
חו ָמה ְמ ֻקדָּ ׁש ֹות ִמ ּ ֶמ ָּנהֶׁ ,ש ְּמ ַׁש ְּל ִחין ִמ ּת ֹו ָכן ֶאת הַ ְּמ ֹ
פות ֹ
רות הַ ּ ֻמ ָ ּק ֹ
עֲ יָ ֹ
או ְכ ִלים ָׁשם ָק ָד ִ ׁשים
חו ָמה ְמ ֻקדָּ ׁש ֵמהֶ םֶׁ ,ש ֹ
תוִ :ל ְפ ִנים ִמן הַ ֹ
או ֹ
ַעד ֶׁש ִּי ְרצ ּו .יָ צָ אֵ ,אין ַמחֲזִ ִירין ֹ
דות ִנ ְכנָ ִסים ְל ָׁשם.
בות ִנדּ ֹות ְו ֹיו ְל ֹ
ַק ִּלים ו ַּמעֲ ֵ ׂשר ֵׁש ִני .הַ ר הַ ַּביִ ת ְמ ֻקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין זָ ִבים ְוזָ ֹ
הַ חֵ יל ְמ ֻקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין גּ ֹויִ ם ו ְּטמֵ א מֵ ת נִ ְכנָ ִסים ְל ָׁשםֶ .עזְ ַרת נָ ִ ׁשים ְמ ֻקדֶּ ֶׁשת ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין
ְטבוּל ֹיום נִ ְכנָ ס ְל ָׁשםְ ,ו ֵאין חַ ָ ּי ִבים ָעלֶ יהָ חַ ּ ָטאת .עֶ זְ ַרת יִ ְ ׂש ָראֵ ל ְמקֻ ֶ ּד ֶׁשת ִמ ּ ֶמ ּנָהֶׁ ,שאֵ ין ְמחֻ ּ ַסר ִּכ ּפו ִּרים
נִ כְ נָ ס לְ ָׁשם ,וְ חַ יּ ִָבין עָ לֶ יהָ חַ ּ ָטאת .עֶ זְ ַרת הַ כּ ֹהֲנִ ים ְמקֻ ֶ ּד ֶׁשת ִמ ּ ֶמ ּנָהֶׁ ,שאֵ ין יִ ְ ׂש ָראֵ ל נִ ְכ ָנ ִסים לְ ָׁשם אֶ ּ ָלא ִב ְ ׁשעַ ת
צָ ְרכֵ יהֶ םִ ,ל ְס ִמיכָ ה לִ ְ ׁש ִחיטָ ה וְ לִ ְתנוּפָ הֵּ :בין הָ אוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ֵּבחַ ְמ ְקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמ ָּנהֶׁ ,ש ֵאין ַּבעֲ לֵ י מו ִּמין ו ְּפרו ֵּעי
יכל ְמ ֻקדָּ ׁש ִמ ּ ֶמנּ וֶּׁ ,ש ֵאין ִנ ְכנָ ס ְל ָׁשם ֶׁש ּלֹא ְרחוּץ יָ ַדיִ ם ְו ַר ְגלָ יִ ם .ק ֶֹד ׁש
ֹאש ִנ ְכנָ ִסים ְל ָׁשם .הַ הֵ ָ
ר ׁ
בו ָדהָ .א ַמר
דול ְ ּב ֹיום הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ִ ּב ְ ׁש ַעת הָ עֲ ֹ
הַ ֳּק ָד ִ ׁשים ְמ ֻקדָּ ׁש ֵמהֶ םֶׁ ,ש ֵאין ִנ ְכנָ ס ְל ָׁשם ֶא ּ ָלא כֹהֵ ן ָ ּג ֹ
ֹאש,
ַר ִ ּבי ֹיוסֵ יַּ ,בח ֲִמ ּ ָׁשה ְדבָ ִרים ֵּבין הָ אוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ֵּבחַ ָׁשוֶ ה לַ הֵ יכָ לֶׁ ,ש ֵאין ַּבעֲ לֵ י מו ִּמין ,ו ְּפרו ֵּעי ר ׁ
ּפו ְר ִ ׁשין ִמ ֵּבין הָ אוּלָ ם ְולַ ִּמזְ ֵּבחַ ִ ּב ְ ׁש ַעת
ו ְ ּׁשת ּויֵי יַ יִ ןְ ,ו ֶׁש ּלֹא ְרחוּץ יָ ַדיִ ם ְו ַר ְגלַ יִ ם נִ ְכנָ ִסין ְל ָׁשם ,ו ֹ
הַ ְק ָט ָרה.
סדר מעלות הקדושה )רמב"ם הלכות בית הבחירה ז יא-כג( :יא .שלש מחנות היו במדבר .מחנה
ישראל והוא ארבע מחנות ומחנה לויה שנאמר בה )במדבר א נ( 'וסביב למשכן יחנו' ומחנה
שכינה והוא מפתח חצר אהל מועד ולפנים .וכנגדן לדורות .מפתח ירושלים עד הר הבית
כמחנה ישראל .ומפתח הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור כמחנה לויה .ומפתח
העזרה ולפנים מחנה שכינה .והחיל ועזרת הנשים מעלה יתירה בבית עולמים.
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יב .כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות .ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר ושתי
הלחם והביכורים מה שאין מביאין כן משאר ארצות.
יג .עשר קדושות הן בארץ ישראל וזו למעלה מזו .עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר
הארץ שמשלחין מתוכן את המצורעים ואין קוברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר
או כל אנשי העיר .ואם יצא המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אע"פ שרצו כולן
להחזירו .רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה מפנין אותו .וכל הקברות מפנין חוץ
מקבר נביא או מלך .קבר שהקיפתו העיר בין מד' רוחותיו בין משתי רוחות זו כנגד זו אם
היתה בינו ובין העיר יתר מחמשים אמה לכאן וחמשים לכאן אין מפנין אותו עד שירצו
כולן .פחות מכאן מפנין אותו.
יד .ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה .שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני
לפנים מחומתה .ואלו דברים שנאמרו בירושלים .אין מלינין בה את המת .ואין מעבירין
בתוכה עצמות אדם ואין משכירין בתוכה בתים .ואין נותנין בתוכה מקום לגר תושב .ואין
מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים הראשונים.
ואין נוטעין בה גנות ופרדסים .ואינה נזרעת ואינה נתר .שת שמא תסרח .ואין מקיימין בה
אילנות חוץ מגינת ורדים שהיתה שם מימות נביאים הראשונים .ואין מקיימין בה אשפה
מפני השרצים .ואין מוציאין הימנה זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים מפני אהל הטומאה .ואין
עושין בה כבשונות מפני העשן .ואין מגדלין בה תרנגולות מפני הקדשים .וכן לא יגדלו
הכהנים תרנגולים בכל ארץ ישראל מפני הטהרות .ואין הבית נחלט בה .ואינו מטמא
בנגעים .ואינה נעשית עיר הנדחת .ואינה מביאה עגלה ערופה לפי שלא נתחלקה לשבטים.
טו .הר הבית מקודש ממנה שאין זבין וזבות נדות ויולדות נכנסין לשם .ומותר להכניס המת
עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם.
טז .החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם.
יז .עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם .ואיסור זה מדבריהם אבל מן
התורה מותר לטבול יום להכנס למחנה לויה .וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב
חטאת.
יח .עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם .וטמא שנכנס לשם חייב
כרת.
יט .עזרת הכהנים מקודשת ממנה .שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה ולכפרה
ולשחיטה ולתנופה.
כ .בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם.
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כא .ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח .שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים.
כב .בית קדש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביוה"כ בשעת העבודה.
כג .מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע לידע
מה הוא צריך לחזק בדקו .בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את
הטומאה .מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים .לא מצאו תמימים יכנסו בעלי מומין .ואם
אין שם כהנים יכנסו לוים .לא מצאו לוים יכנסו ישראל .מצוה בטהורים .לא מצאו טהורים
יכנסו טמאים .טמא ובעל מום יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה בציבור .וכל
הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות .אם אין שם תיבות או אי אפשר להם שיעשו בתיבות
יכנסו דרך פתחים.

ית ִ ּכי ֹּור ְנח ֶֹׁשת ְוכַ נּ ֹו
יד .פרשת הכיור )שמות ל יז-כא( :וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹרְ :ו ָעשִׂ ָ
מו ֵעד וּבֵ ין הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְונָ ַת ָּת ָׁש ּ ָמה ָמיִ םְ :ו ָר ֲחצ ּו ַא ֲהרֹן וּבָ נָ יו
ֹתו ֵּבין אֹהֶ ל ֹ
נְ ח ֶֹׁשת ְל ָר ְח ָצה ְונָ ַת ָּת א ֹ
או ְב ִג ְ ׁש ָּתם ֶאל
מו ֵעד יִ ְר ֲחצ ּו ַמיִ ם ְולֹא יָ מֻ ת ּו ֹ
ִמ ּ ֶמנּ ּו ֶאת יְ ֵדיהֶ ם ְו ֶאת ַר ְגלֵ יהֶ םּ ְ :בב ָֹאם ֶאל אֹהֶ ל ֹ
עולָ ם
יהוהְ :ו ָרחֲצ ּו יְ ֵדיהֶ ם ְו ַר ְגלֵ יהֶ ם ְולֹא יָ מֻ ת ּו ְו ָהיְ ָתה לָ הֶ ם חָ ק ֹ
הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְל ָׁש ֵרת ְלהַ ְק ִטיר ִא ּ ֶׁשה לַ ֹ ָ
עו ְל ֹדר ָֹתם:
לו ו ְּלז ְַר ֹ
ֹ
רש"י :כיור .כמין דוד גדולה ולה דדים המריקים בפיהם מים :וכנו .כתרגומו ובסיסיה ,מושב
מתקן לכיור :לרחצה .מוסב על הכיור :ובין המזבח .מזבח העולה שכתוב בו ,שהוא לפני פתח
משכן אהל מועד ,והיה הכיור משוך קמעא ועומד כנגד אויר שבין המזבח והמשכן ,ואינו
מפסיק כלל בנתים ,משום שנאמר )שמות מ כט( ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל
מועד ,כלומר מזבח לפני אהל מועד ואין כיור לפני אהל מועד ,הא כיצד ,משוך קמעא
כלפי הדרום ,כך שנויה בזבחים )נט :(.את ידיהם ואת רגליהם .בבת אחת היה מקדש ידיו
ורגליו ,וכך שנינו בזבחים )יט (:כיצד קדוש ידים ורגלים ,מניח ידו הימנית על גבי רגלו
הימנית ,וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ,ומקדש :בבאם אל אהל מועד .להקטיר
קטרת שחרית ובין הערבים ,או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה :ולא ימותו.
הא אם לא ירחצו ימותו ,שבתורה נאמרו כללות ,ומכלל לאו אתה שומע הן :אל המזבח.
החיצון ,שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר :ולא ימותו .לחייב מיתה על המשמש במזבח
ואינו רחוץ ידים ורגלים ,שממיתה הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל.

טו .הלכות קידוש ידים ורגלים ,ברמב"ם )הלכות ביאת המקדש פרק ה( :א .מצות עשה לקדש
כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד שנאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן ובניו ממנו את
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ידיהם ואת רגליהם' וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים
שנאמר )שמות ל כ( 'ירחצו מים ולא ימותו' ועבודתו פסולה בין כ"ג בין כהן הדיוט.
ב .ומניין שעבודתו פסולה שנאמר )שמות כח מג( 'חוקת עולם לו ולזרעו' ובבגדי כהונה הוא
אומר )שמות כח מג( 'חוקת עולם' מה מחוסר בגדים מחלל עבודה כמו שביארנו .אף מי שלא
רחץ ידיו ורגליו מחלל עבודה.
ג .אין הכהן צריך לקדש בין כל עבודה ועבודה .אלא פעם אחת מקדש בבקר ועובד והולך
כל היום כולו וכל הלילה .והוא שלא יצא מן המקדש ולא יישן ולא יטיל מים ולא יסיח
דעתו .ואם עשה אחד מארבעתן צריך לחזור ולקדש.
ד .יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קידש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשירה .וזה הכלל היה
במקדש אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אע"פ שהוא טהור עד שהוא טובל.
ה .וכל המסיך את רגליו טעון טבילה .וכל המטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים .יצא חוץ
לחומת העזרה אם לשהות בחוץ יצא ]כשחוזר טעון טבילה ואם לחזור מיד יצא[ כשחוזר טעון
קידוש ידים ורגלים בלבד .ואם לא טבל ולא קידש ועבד הואיל ולא הסיח דעתו ולא הסיך
רגליו ולא הטיל מים עבודתו כשירה .הוציא ידיו חוץ לחומת העזרה אינו צריך לחזור
ולקדש.
ו .נטמאו ידיו מטבילן והן טהורות .ואינו צריך לחזור ולקדש .נטמא גופו באכילת אוכלין
טמאין או שתיית משקין טמאין וטבל אף ע"פ שאינו צריך הערב שמש חוזר ומקדש אחר
טבילה .שכל טובל מקדש ידיו ורגליו ואח"כ עובד .ואם לא קידש הואיל ולא הסיח דעתו
לא חילל.
ז .כהן גדול שלא טבל ולא קידש ידיו ורגליו בין בגדים לבגדים ובין עבודה לעבודה
ביוה"כ ועבד עבודתו כשירה .הואיל ואותן הטבילות והקידושין אינן שוים באהרן ובניו
ונאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן ובניו ממנו' דבר השוה בכל הכהנים מעכב שהוא קידוש
ראשון.
ח .קידש ידיו היום צריך לחזור ולקדש למחר אע"פ שלא ישן כל הלילה .שהידים נפסלות
בלינה .קידש בלילה והקטיר החלבים כל הלילה צריך לחזור ולקדש ביום לעבודת היום.
ט .קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן אף ע"פ שהוא מקדש קודם שתעלה השמש אינו צריך
לחזור ולקדש אחר שהאיר היום שהרי בתחלת עבודה קידש.
י .מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד מכלי השרת ה"ז כשר .אבל כלי החול אינם
מקדשין .קידש בכלי שרת בחוץ או בכלי חול בפנים ועבד עבודתו פסולה .ואין מקדשין
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בתוך הכיור או בתוך כלי השרת אלא מהן שנאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן ובניו ממנו'
ולא בתוכו .ואם קידש בתוכו ועבד לא חילל.
יא .הטביל ידיו ורגליו במי מקוה אפילו במעיין אין זה קידוש כלל עד שירחץ בכלי .ובכל
כלי הקדש מקדשין בין שיש בהן רביעית בין שאין בהן רביעית.
יב .כל המימות כשרים לקידוש בין מים חיים בין מי מקוה .ובלבד שלא ישתנה מראיהן.
אלא יהיו כמים הכשרים לטבילה .טיט הנרוק שהפרה שוחה ושותה ממנו משלים למי כיור.
זה הכלל כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור.
יג .כמה מים צריכין להיות בכיור אין פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים שנאמר )שמות ל

יט( 'אהרן ובניו' והיו אלעזר ואיתמר .ופינחס עמהם הרי ארבעה.
יד .מי כיור נפסלין בלינה במו שביארנו .וכיצד היו עושין משקעים אותו במי מקוה או
במעיין ולמחר מעלין אותו או ממלאין אותו בכל יום בבקר.
טו .הים שעשה שלמה כמקוה היה .מפני שאמה של מים היתה עוברת בתוכו מעין עיטם.
לפיכך לא היו מימיו נפסלין בלינה כמי הכיור וממנו היו ממלאין הכיור.
טז .כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו
השמאלית ושוחה ומקדש .וכל החוצץ בטבילה חוצץ בקידוש ידים .ואינו מקדש כשהוא יושב
מפני שהוא כעבודה .ואין עבודה אלא מעומד שנאמר )דברים יח ה( 'לעמוד לשרת'.
יז .וכל העובד והוא יושב חילל ועבודתו פסולה ואינו לוקה .מפני שאזהרה שלו מכלל עשה
היא .וכן כל העוסק בעבודה מעבודת המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה .ואם היה דבר
חוצץ בינו ובין הקרקע כגון שעמד על גבי כלים או בהמה או על רגלי חבירו פסל .וכן
אם היה דבר חוצץ בין ידו ובין הכלי שעובד בו פסל.
יח .ואין עבודה אלא בימין .ואם עבד בשמאל פסולה ואינו לוקה .רגלו אחת על הכלי
ורגלו אחת על הרצפה ]רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה[ רואין כל שאילו ינטל הכלי
או האבן יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשירה .ואם לאו עבודתו פסולה .קבל בימין
ושמאל מסייעתו עבודתו כשירה .שהמסייע אין משגיחין עליו.
יט .נתנדדה אבן מאבני העזרה לא .יעמוד עליה בשעת עבודה עד שתחובר בארץ .ואם עבד
עבודתו כשרה הואיל ובמקומה עומדת.
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רות הָ י ּו ַּב ִּמ ְקדָּ ׁשְ ,וכָ תוּב עֲ לֵ יהֶ םּ ִ ,ת ְק ִלין חַ ְד ִתין
לשה ָע ָ ׂשר ׁש ֹופָ ֹ
טז .במשנה )שקלים ו ה(ׁ ְ :ש ָׁ
עולָ הֵ ,ע ִצים ,ו ְּלב ֹונָ ה ,זָ ָהב לַ ַּכ ּפ ֶֹרתׁ ִ .ש ּ ָׁשהִ ,לנְ ָדבָ הּ ִ .ת ְק ִלין חַ ְד ִ ּתין,
גוזְ לֵ י ֹ
יקיןִ ,ק ִ ּנין ְו ֹ
ְו ִת ְק ִלין ַע ִ ּת ִ
יקיןִ ,מי ֶׁש ּלֹא ָׁש ַקל ֶא ְ ׁש ָּת ַקדׁ ,ש ֹו ֵקל ְל ָׁשנָ ה הַ ָּב ָאהִ .ק ִ ּנין ,הֵ ם ּת ֹו ִרים.
ֶׁש ְ ּב ָכל ָׁשנָ ה ְו ָׁשנָ הַ .ע ִ ּת ִ
או ְמ ִריםִ ,ק ִ ּניןֶ ,אחָ ד חַ ָטאת
לות ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה .וַ חֲכָ ִמים ֹ
עו ֹ
עולָ ה ,הֵ ן ְ ּבנֵ י ֹיונָ הְ .וכֻ ּ ָלן ֹ
גוזְ לֵ י ֹ
ְו ֹ
לות.
עו ֹ
עולָ הֻ ּ ,כ ּ ָלן ֹ
גוזְ לֵ י ֹ
עולָ הְ .ו ֹ
ְו ֶאחָ ד ֹ
וז"ל הרע"ב :תקלין חדתין .כדמפרש במתניתין ,שבו נותנין שקלי שנה זו ,וכשמגיע זמן
התרומה ,הגזבר מוציא כל שקלים שבשופר ונותנם ללשכה כדי שיתרמו מהם .והשני כתוב
עליו תקלין עתיקים ,ומי שלא הביא שקלו באותה שנה מביאו בשנה שאחר כך ונותנו
באותו שופר והגזבר נוטלם ונותנם בשיירי הלשכה .והג' כתוב עליו קינין ,והם תורים
גדולים .והד' גוזלי עולה ,בני יונה קטנים ,וכולן עולות .אבל המביאים קיני חובה נותנים
המעות או העופות ליד הכהן ולא היו נותנים מעות לשופר .ומפרש טעמא בירושלמי ,מפני
התערובות ,שמא ימות אחד מבעלי קינין ,ונמצא דמי חטאת שמתו בעליה דאזלא למיתה
מעורבת בהן .אבל רבנן לא חיישי להכי ,וסברי דבשופר של קינין משימין דמי קיני חובה
ובכל המעות הנמצאים בו מקריבין קן אחד חטאת ואחד עולה ,והשני כולן נדבה וקרבים
עולות .והלכה כחכמים .עצים .והמתנדב עצים למערכה נותן דמיהן לתוכו .לבונה .המתנדב
לבונה נותן דמים לתוכו ,והגזברים לוקחים המעות שבשופר וקונים מהן לבונה ומקטירים
על המזבח .זהב .המתנדב זהב נותנו שם או דמי שויו ,והוא לכפורת ,כלומר לכלי שרת.
שהמזרקות נקראו כפורי זהב בעזרא ובדברי הימים ,לפי שהכהן מקנח אצבעו בהם בין הזאה
להזאה ,ובין מתנות של חטאת ,שהשיריים שבאצבע פסולים .ששה לנדבה .ששה שופרות
הנותרות הן לנדבה ,האחד כתוב עליו מותר חטאת ,השני מותר אשם ,השלישי מותר קיני
זבים וזבות ויולדות .והרביעי מותר קרבנות נזיר ,החמישי מותר אשם מצורע ,הששי נדבה
סתם .ומי שהפריש מעות לחטאת וקנה חטאתו ונתותרו מן המעות ,משליך המותר לשופר
שכתוב בו מותר חטאת .וכן מותר אשם משליך לשופר שכתוב בו מותר אשם ,וכן כולם.
ושופר שכתוב בו נדבה סתם ,כל מי שמתנדב דבר למזבח נותן לתוכו.

יז .ביאור שיטות המפרשים בענין י"ב מעלות בין האולם והמזבח:
שיטת הגר"א והתפארת ישראל :כבר נתבאר במקומו בגוף הספר.
שיטת הרע"ב :ביאור המשנה כך :רוּם מַ ֲעלָ ה ח ֲִצי אַ ּ ָמה ,וְ ִ ׁש ְלחָ ּה אַ ּ ָמה ,זוהי המדרגה הראשונה.
לש ,ומדרגה ברוחב שלש
רובֶ ד ָׁש ׁ
אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה ,כאן עוד שתי מדרגות שכל אחת רחבה אמה ,וְ ֹ
לש ,ומדרגה ברוחב שלש
רובֶ ד ָׁש ׁ
אמות .וְ אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה ,עוד שני מדרגות כל אחת ברוחב אמה ,וְ ֹ
אמות .וְ הָ עֶ ְל ֹיו ָנה ,מפני שהמשנה אומרת 'העליונה' משמע שיש כאן עוד כמה מדרגות כדי
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תתא

להשלים למספר י"ב מדרגות עד המדרגה העליונה ,אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה ,ודהיינו יש כאן ארבע
רובֶ ד אַ ְר ַּבע ,והמדרגה העליונה ברוחב ארבע.
מדרגות כל אחת ברוחב אמה .וְ ֹ
ויוצא סדר המדרגות כך :א .מדרגה ברוחב אמה .ב .מדרגה ברוחב אמה .ג .מדרגה ברוחב
אמה .ד .מדרגה ברוחב שלש אמות .ה .מדרגה ברוחב אמה .ו .מדרגה ברוחב אמה .ז.
מדרגה ברוחב שלש אמות .ח .מדרגה ברוחב אמה .ט .מדרגה ברוחב אמה .י .מדרגה ברוחב
אמה .יא .מדרגה ברוחב אמה .יב .מדרגה ברוחב ארבע אמות .ולרבי יהודה האחרונה חמש
אמות.

שיטת הרא"ש בפירוש ראשון :ביאור המשנה כךֵּ :בין הָ אוּלָ ם וְ לַ ִּמזְ ֵּבחַ  ,עֶ ְ ׂש ִרים ו ְ ּׁש ּ ַתיִ ם אַ ּ ָמה ,ו ְ ּׁש ּ ֵתים
לות הָ י ּו ָׁשם ,בין האולם ולמזבח יש עשרים ושתים אמה ,ואת כל החלל הזה
עֶ ְ ׂש ֵרה מַ ֲע ֹ
ממלאים שתים עשרה המדרגות .רוּם מַ ֲעלָ ה ח ֲִצי אַ ּ ָמה ,וְ ִ ׁשלְ חָ ּה אַ ּ ָמה ,גובה כל אחת מהמדרגות
חצי אמה והרוחב של כל אחת מהמדרגות אמה ]ולא רק רוב המדרגות ,אלא כל המדרגות ממש

לש ,כאן מבאר הרא"ש שתיבות 'אמה אמה'
רובֶ ד ָׁש ׁ
גבוהות חצי אמה ורחבות אמה[ .אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וְ ֹ
הכוונה בגובה ולא ברוחב ,דהיינו שגובה כל מדרגה חצי אמה ,וא"כ 'אמה' פירושו שתי
מדרגות שכל אחת גבוהה חצי אמה ,ויחדיו הם אמה שלימה .וכך פירוש התיבות 'אמה אמה'
הם ארבע מדרגות שיחדיו הם בגובה שני אמות .ואח"כ 'רובד שלש' אין זה מדרגה נוספת,
אלא מקום פנוי ללא מדרגות ברוחב שלש אמות ]ונמצא שהמדרגה הרביעית הזו רחבה ארבע
אמות .אמה אחת מצד עצמה ככל המדרגות ,ועוד שלש אמות הנקראים 'רובד' .אמנם הרובד לא נקרא

לש ,ואח"כ שוב ארבע
רובֶ ד ָׁש ׁ
חלק מהמדרגה ,אלא הוא מקום פנוי שאחר המדרגה[ .וְ אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וְ ֹ
מדרגות שיחדיו הם בגובה שני אמות ,ואח"כ מקום פנוי שאינו מדרגה נוספת ,ברוחב שלש
רובֶ ד אַ ְר ַּבע ,ואח"כ עוד ארבע מדרגות שיחדיו הם בגובה שני
אמות .וְ הָ עֶ לְ ֹיונָ ה ,אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וְ ֹ
אמות ,ואח"כ מקום פנוי ארבע אמות .ולרבי יהודה המקום הפנוי העליון הוא חמש אמות,
ולשיטת רבי יהודה ,אחד מהרובדים הקודמים הוא רק שתי אמות .כי אם לא כן יצא רוחב
בין האולם ולמזבח כ"ג אמה.
נמצא סדר גובה המדרגות כך :א .מדרגה ברוחב אמה .ב .מדרגה ברוחב אמה .ג .מדרגה
ברוחב אמה .ד .מדרגה ברוחב אמה .וכאן יש מקום פנוי ללא מדרגה נוספת ברוחב שלש
אמות .ה .מדרגה ברוחב אמה .ו .מדרגה ברוחב אמה .ז .מדרגה ברוחב אמה .ח .מדרגה
ברוחב אמה .וכאן יש מקום פנוי ללא מדרגה נוספת ברוחב שלש אמות .ט .מדרגה ברוחב
אמה .י .מדרגה ברוחב אמה .יא .מדרגה ברוחב אמה .יב .מדרגה ברוחב אמה .וכאן יש
מקום פנוי ללא מדרגה נוספת ברוחב ארבע אמות .ולרבי יהודה ברוחב חמש אמות ,ואחד
מהרובדים הקודמים הוא רק שתי אמות.
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נמצא שהמדרגות ממלאים את כל הרוחב של עשרים ושתים אמה שבין האולם והמזבח.
ועל פירוש זה הקשה הרא"ש עצמו מדוע כתוב במשנה 'אמה אמה' ,הרי לפי פירוש זה היה
צריך להיות כתוב 'שתי אמות'.
]אולי אפשר לתרץ דיש סוד בדבר ,והתנא רצה ליחד את שניהם יחד ולומר בלשון 'אמה' 'אמה' ,שהוא

לשון שלימות ,ולא לשון של 'חצי אמה' או 'שתי אמות' ,ורצה לנקוט לשון של יחוד ושלימות[.

שיטת הרא"ש בפירוש שני :וביאר הרא"ש ביאור נוסף ושונה ,שיש גורסים במשנה ,רוּם ַמעֲ לָ ה
ח ֲִצי ַא ּ ָמהְ ,ו ִ ׁש ְלחָ ּה ח ֲִצי ַא ּ ָמה .ולפי גירסא זו ביאור המשנה כך :רוּם מַ עֲ לָ ה ח ֲִצי אַ ּ ָמה ,וְ ִ ׁש ְלחָ ּה
לש ,דהיינו שעל
רובֶ ד ָׁש ׁ
ח ֲִצי אַ ּ ָמה ,גובה כל מדרגה חצי אמה ,ורחבה חצי אמה .אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וְ ֹ
כל אמה בודדת שמגביה מהקרקע ,יש רובד שלש .ויהיה כך' ,אמה' היינו שתי מדרגות שכל
אחת גבוהה חצי אמה ,ויחדיו גבוהים אמה ,יהיה רוחב המדרגה השניה שלש .וא"כ שני
המדרגות יחד ברוחב הם שלש וחצי אמה .ואח"כ שוב אמה לגובה ,יהיה המדרגה השלישית
ברוחב חצי אמה והמדרגה הרביעית יהיה 'רובד שלש' דהיינו שיהיה ברוחב שלש אמות.
נמצא רוחב ארבעת המדרגות הראשונות יחד שבע אמות .וגבהם שתי אמות .וְ אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה
לש ,וכאן יהיה ג"כ כך ,נמצא רוחב שמונת המדרגות הראשונות ארבע עשרה אמה.
רובֶ ד ָׁש ׁ
וְ ֹ
רובֶ ד אַ ְר ַּבע ,ואח"כ שוב שתי מדרגות שכל אחת
וגבהם ארבע אמות .וְ הָ עֶ ְל ֹיונָה ,אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וְ ֹ
מהם בגובה חצי אמה ויחדיו הם בגובה אמה .והמדרגה הראשונה מהם ברוחב חצי אמה,
והשניה מהם ברוחב שלש אמות .נמצא רחבם יחד שלש וחצי אמות .ויחד עם כל המדרגות
שעד כאן הרוחב הוא שבע עשרה וחצי אמות .ואח"כ שתי המדרגות האחרונות ,שהמדרגה
הראשונה מהם ברוחב חצי אמה והמדרגה השניה מהם ברוחב ארבע אמות .והם משלימים
לרוחב עשרים ושתים אמות .וגובה שש אמות.
נמצא סדר המדרגות כך :א .מדרגה ברוחב חצי אמה .ב .מדרגה ברוחב שלש אמות .ג.
מדרגה ברוחב חצי אמה .ד .מדרגה ברוחב שלש אמות .ה .מדרגה ברוחב חצי אמה .ו.
מדרגה ברוחב שלש אמות .ז .מדרגה ברוחב חצי אמה .ח .מדרגה ברוחב שלש אמות .ט.
מדרגה ברוחב חצי אמה .י .מדרגה ברוחב שלש אמות .יא .מדרגה ברוחב חצי אמה .יב.
מדרגה ברוחב ארבע אמות.
ומציין הרא"ש שלפי פירוש זה היה צריך להיות כתוב במשנה כך' :והעליונה אמה ורובד
ארבע' ]תיבת 'אמה' הראשונה שאחרי תיבת 'והעליונה' ,היה צריך להיות כתוב לפני תיבת

'והעליונה'[ .אלא שכתוב במשנה בלשון הזה ,אגב הלשונות הקודמים שבמשנה.
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לפי פירוש זו לא ביאר הרא"ש את שיטת רבי יהודה .ויתכן שכמו בפירוש הראשון גם כאן
לפי רבי יהודה הרובד העליון הוא חמש אמות ,ואחד מהרובדים הקודמים יהיה רק ברוחב
שתי אמות )וכ"כ בעזרת כהנים(.

להעיר שבנוסח פירוש הרא"ש שלפנינו יש כמה טעויות הדפוס .וצריך לגרוס כך :הרי לב'
מעלות ג' וחצי אמות בשטח הקרקע ,לד' מעלות ז' אמות ,לח' מעלות י"ד אמות )וכן הגיה

העזרת כהנים(.

על הפירוש השני של הרא"ש הגורס במשנתינו 'רוּם ַמעֲ לָ ה ח ֲִצי ַא ּ ָמה ְו ִ ׁש ְלחָ ּה ח ֲִצי ַא ּ ָמה',
לות ֶׁשהָ י ּו ָׁשם ]-בבית המקדש[ ,רוּם
הקשה הרא"ש מהמשנה )מדות ב ג( שכתובָּ ' :כל הַ ּ ַמעֲ ֹ
ַמעֲ לָ ה ח ֲִצי ַא ּ ָמה ְו ִ ׁש ְלחָ ּה ח ֲִצי ַא ּ ָמה ,חוּץ ִמ ּ ֶׁשל אוּלָ ם' .רואים שכל שאר המדרגות בבית
המקדש הם בגובה חצי אמה וברוחב חצי אמה ,אבל המדרגות לאולם אינם כן .ומתרץ
הרא"ש דאין זה כל כך קשה מכיון שחלק מהמדרגות אינם באותה מידה כמו שאר המדרגות
שבבית המקדש ,שהרי חלק גדול מהמדרגות כאן הם ברוחב ג' אמות ,וכפי שנתבאר.

שיטת הרר"ש :עיין שם בפירושו למשנה ביאורו .וראה עזרת כהנים.

שיטת הרמב"ם :הרמב"ם חולק על כל השיטות האלו ,ומפרש את המשנה כך :מה שנאמר
לות ָהי ּו ָׁשם .רוּם ַמעֲ לָ ה ח ֲִצי ַא ּ ָמהְ ,ו ִ ׁש ְלחָ ּה ַא ּ ָמה .עד כאן מדברת
במשנה ,ו ְ ּׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַמעֲ ֹ
המשנה על מדרגות האולם ,שיש שתים עשרה מדרגות וכל אחת מהם בגובה חצי אמה
וברוחב אמה .וכך היו כל המדרגות בלי שום שינוי והבדל בין המדרגות ]יש גירסאות שגירסת
הרמב"ם היא שגם רוחב כל מדרגה היא חצי אמה .וראה בכסף משנה )הלכות בית הבחירה ו ד(
שהקשה על גירסא זו .ובדרך חכמה כתב שהגירסא הנכונה היא אמה )עפ"י כת"י ועוד ראשונים

שגורסים כן( .ובכתי"ק של הרמב"ם הגירסא אמה[.
ומכאן והלאה לא מדובר כלל על המדרגות ,אלא מדובר על כותל האולם ,שהוא לא היה
לש.
רובֶ ד ָׁש ׁ
לשְ ,ו ַא ּ ָמה ַא ּ ָמה ְו ֹ
רובֶ ד ָׁש ׁ
כותל ישר כמו כל כותל .וכך הפירושַ ,א ּ ָמה ַא ּ ָמה ְו ֹ
רובֶ ד ַא ְר ַּבע .שאמה אחת מהכותל ישר רגיל כמו כל כותל ,ואחר כך
ְוהָ ֶע ְל ֹיונָ הַ ,א ּ ָמה ַא ּ ָמה ְו ֹ
בנין בולט מהכותל ברוחב שלש אמות .ואחר כך שוב אמה ישר כמו כל כותל ,ואחר כך
שוב בנין בולט מהכותל ברוחב שלש אמות .וכן הוא בסדר הזה לכל גובה הכותל .ורק
הבליטה העליונה היא ברוחב ארבע אמות ,ולשיטת רבי יהודה חמש אמות.
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ולדעת הרמב"ם כן היה גם סביב כותלי ההיכל ,אלא שהבליטות בכתלי ההיכל הם במדות
שונות מהבליטות שבכתלי האולם .כמו שיבואר להלן בפרק ד' משנה ד'.
ונראה שאפשר להסמיך לשיטת הרמב"ם את מה שכתוב בגמרא )בבא בתרא ד .סוכה נא(:

שבנו את כתלי בנין בית המקדש בצורה של שורה נכנסת ושורה יוצאת ,והמראה הוא כמו
גלי הים .ונראה שכאן ביאר הרמב"ם את המשנה לפי דברי הגמרא האלו.
להלן ציור של כותל האולם עם הרובדים לשיטת הרמב"ם:
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יח .שלא למנוע טוב מבעליו ,נביא בכאן מאמר סיכום כוונת התקיעות בקצרה ,ונקווה
שיהיה לתועלת בעזהשי"ת.

סיכום כוונות התקיעות להרש"ש בקיצור גדול
בראש השנה נתחדש כמו שהיה בפעם הראשונה בעת בריאת העולם ,ולכן עומדים זו"ן
]דא"ק ואבי"ע דגבורה ,דשנה זו[ אח' באח' ,וצריך לבנותם ,ושיהיה הדורמיטא והנסירה ,ואח"כ
יחזרו פנים בפנים ,וזה נעשה מראש השנה עד שמיני עצרת.
בתפילות ראש השנה עד 'באהבה' ,נבנה הנוק' מאחורוי.
ב'באהבה' ו'זכרנו לחיים' התחיל הנסירה .צלם דאבא יצא מז"א ועומד על גבי רישא דז"א,
וצלם דאימא נכנס בתוך הנוק' ,וניתנו שבע גבורות ]כחב"ד ח"ג וש"ע דת"ת[ בכתר דרחל.

תקיעה ראשונה דתשר"ת:
א .להעלות הבל השופר ,לעורר כלים דחב"ד דמ"ה דז"א.
ב .להעלות עוד הבל השופר ,לעורר צלם דאבא שעל גבי רישא דז"א.
ג.

להעלות צלם דאימא מתוך הנוק' ,ולהעלותו על גבי רישא דז"א.

ד .להוציא שבע גבורות ]כחב"ד ח"ג וש"ע דת"ת[ מכתר דרחל ,ולהעלותם על גבי רישא
דז"א.
ה .להעלות צלמים דאבא ואימא ,עם שבע גבורות ,ועם בירורי רפ"ח ,למ"ן לאבא
ואימא.
ו.

ומשם להעלות מ"ן ממדרגה למדרגה עד רום המעלות.

ז.

לייחד ע"ב וס"ג דא"ק.

ח .להמשיך משם מוחין חדשים דאבא ואימא ולהחזיר מוחין ישנים דאבא ואימא.
ט .לייחד את כל המדרגות ולהמשיך המוחין בכל המדרגות עד אבא ואימא ]ועד

בכלל[.
י.

להמשיך מאבא ואימא שני צלמים חדשים ושני צלמים ישנים ושני מנצפ"ך ,על
גבי רישא דז"א.

שברים דתשר"ת:
להמשיך בג"ה ודת"י דגבורות ישנים ,לבג"ה דז"א ,ולהאיר בינה ודעת גבורות דנוק'.
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תרועה דתשר"ת:
להעלות דת"י דגבורות חזרה על גבי רישא דז"א.
תקיעה אחרונה דתשר"ת:
להמשיך את כל המוחין שהם ארבע צלמים ]חוץ מבג"ה ישנים[ ,לתוך חב"ד דז"א.
תש"ת:
להמשיך את שאר המוחין לחג"ת דז"א.
תר"ת:
להמשיך את שאר המוחין לנה"י דז"א ,ולהמשיך ולתקן חב"ד דנוק' וכל הנוק'.
להמשיך שבע גבורות ישנים וחדשים לכתר דנוק'.
עד כאן סדר כוונת התקיעות.

ההבדלים בין התקיעות:
תקיעות דמיושב :נרנח"י דבינה
תקיעות דמעומד דלחש :נר"ן דחכמה
תקיעות דמעומד דחזרה :חיה ויחידה דחכמה
תשר"ת תש"ת תר"ת בפעם הראשונה :פנימיות דחיצוניות
תשר"ת תש"ת תר"ת בפעם השניה :חיצוניות דפנימיות
תשר"ת תש"ת תר"ת בפעם השלישית :פנימיות דפנימיות

בתקיעות ביום הראשון:
המוחין העולים למ"ן הם :אח' דאח' דפנימיות .ונמשכין מוחין חדשים שהם :אח' דפנים
דפנימיות.

בתקיעות ביום השני:
המוחין העולים למ"ן הם :אח' דחיצוניות ,וכן אח' דפנים דפנימיות .ונמשכין מוחין חדשים
שהם :פנים דחיצוניות ,וכן פנים דפנים דפנימיות.
ביום השני הגבורות נמשכים גם לחכמה דרחל.
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יט .בענין גודל מעלת ויקרת בית המקדש השלישי ,שהוא בנין מעשה הקב"ה בעצמו ,ולא
מעשה ידי אדם ,איתא בזוהר הקדוש )במדבר דף ר"כ (:וז"ל עם תרגום משולב ומשובץָ :א ַמר
יעזֶרֹ .יו ָמא
יה דְּ ִר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
ִר ִ ּבי ַא ָּבאִ ,א ְד ַּכ ְרנָ א ִמ ּ ָלה ח ֲָדא ,דְּ ָׁש ַמ ְענָ א ִמבּ ו ִּצינָ א ַקדִּ ָׁ
ישא ,דְּ ָׁש ַמע ִמ ּ ְ ׁשמֵ ּ
ְ
יה ָסבָ א ָסבָ אּ ְ ,תלַ ת ַּב ְעיָ ין ָּב ֵעינָ א ְל ִמ ְת ַּבע ִמנָ ך .חַ ד,
יה חַ ד חַ ִ ּכים גּ ֹויָ ,א ַמר לֵ ּ
חַ דָ ,א ָתא ְל ַק ּ ֵמ ּ
אש ֹון
דְּ ַא ּתוּן ַא ְמ ִרין דְּ יִ ְת ְ ּבנֵ י ְלכ ּו ֵּבי ַמ ְקדְּ ָׁשא ָאח ֳָראְ ,והָ א לָ א הֲ ֹוו ְל ִמ ְבנֵ י ֶא ּ ָלא ְ ּת ֵרי זִ ְמנִ יןַּ ,ביִ ת ִר ׁ
יה ְל ִמ ְבנֵ יּ ְ ,כבַ ר ִא ְת ָּבנוּן,
או ַריְ ָ
ישי לָ א ִ ּת ְ ׁש ַּכח ְ ּב ֹ
וּבַ יִ ת ֵׁש ִניַּ ,ביִ ת ְ ׁש ִל ִ ׁ
יתאְ ,והָ א ַמה דְּ ֲהוָ ה לֵ ּ
דול יִ ְהיֶה
לון ְק ָרא .ו ְּכ ִתיב) ,חגי ב( ָ ּג ֹ
יה ַי ִ ּתיר ,דְּ הָ א ְ ּת ֵרי ָּב ּ ֵתי יִ שְׂ ָר ֵאל ָק ָרא ֹ
ו ְּל ֹ
עולָ ם לֵ ית ֵּב ּ
אש ֹון.
ֲרון ִמן ָה ִר ׁ
בוד הַ ַּביִ ת הַ ּזֶה הָ ַאח ֹ
ְ ּכ ֹ
מו ֶׁשל
דו ָׁשהֶׁ ,ש ּ ָׁש ַמע ִמ ּ ְ ׁש ֹ
תרגוםָ :א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבאִ ,נזְ ַּכ ְר ִ ּתי ְ ּב ָדבָ ר ֶאחָ ד ֶׁש ּ ָׁש ַמ ְע ִ ּתי מֵ הַ ְּמ ֹנו ָרה הַ ְּק ֹ
רוצֶ ה ִל ְתבּ ַֹע
לו :זָ ֵקן זָ ֵקןָׁ ,של ֹׁש ְ ּב ָע ֹיות אֲ ִני ֹ
יעזֶרֹ .יום ֶאחָ ד ָּבא ְלפָ נָ יו גּ ֹוי ֶאחָ ד ְו ָא ַמר ֹ
ַר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
או ְמריִ ם ֶׁש ִּי ָּבנֶ ה לָ כֶ ם ֵּבית ִמ ְקדָּ ׁש ַאחֵ ר ,וַ הֲ ֵרי לֹא הָ י ּו ְל ִה ָּב ֹנות ֶא ּ ָלא ַרק
ִמ ְּמ ְךַ .אחַ תֶׁ ,ש ַא ּ ֶתם ֹ
לו ְל ִה ָּב ֹנות
ישי לֹא ִת ְמצָ א ַּב ּת ֹו ָרה ,וַ הֲ ֵרי ַמה ּ ֶׁש ָהיָ ה ֹ
אש ֹון וּבַ יִ ת ֵׁשנִ יַּ .ביִ ת ְ ׁש ִל ִ ׁ
ּ ַפעֲ ַמיִ ם ַּ -ביִ ת ִר ׁ
עולָ ם ֵאין בּ ֹו ֹיו ֵתרֶׁ ,שהֲ ֵרי ְ ׁשנֵ י ָּב ּ ֵתי יִ שְׂ ָר ֵאל ָק ָרא לָ הֶ ם הַ ּ ָפסוּקְ ,וכָ תוּב )חגי ב(
ְ ּכבָ ר נִ ְבנוּ ,ו ְּל ֹ

אש ֹון.
ֲרון ִמן ָה ִר ׁ
בוד הַ ַּביִ ת הַ ּזֶה הָ ַאח ֹ
דול יִ ְהיֶה ְ ּכ ֹ
ָ ּג ֹ
ְותוּ ,דְּ ַא ּתוּן ַא ְמ ִרין ,דְּ ַא ּתוּן ְק ֵר ִבין ְל ַמ ְל ָּכא ִע ּ ָל ָאה ,י ִ ַּתיר ִמ ָּכל ְ ׁש ַאר ַע ִּמיןַ ,מאן דְּ ִמ ְת ְק ִריב
ְל ַמ ְל ָּכאִ ,איה ּו חַ דֵּ י )יתיר( ָּת ִדירּ ְ ,בלָ א צַ עֲ ָראּ ְ ,בלָ א דְּ ִחילוּ ,ו ְּבלָ א דְּ ִחיקוְּ .והָ א ַא ּתוּן ְ ּבצַ עֲ ָרא
יגונָ א
יגונָ א ָּת ִדירַ ,י ִ ּתיר ִמ ָּכל ְ ּבנֵ י ָע ְל ָמא .וַ אֲ נָ ן לָ א ִא ְת ְק ִריב לָ ן צַ עֲ ָרא ְו ֹדח ֲָקא ִו ֹ
ו ְּב ֹדח ֲָקא ו ִּב ֹ
יהְ ,ו ַעל דָּ א ִאית ְלכ ּו צַ עֲ ָרא ְו ֹדח ֲָקא ֶא ְבלָ א
יבין ְל ַמ ְל ָּכא ִע ּ ָל ָאהְ ,ו ַא ּתוּן ְר ִח ִ
ְ ּכלָ ל .אֲ נָ ן ְק ִר ִ
יקין ִמ ֵּנ ּ
יגונָ אַ ,מה דְּ לָ א ִאית לָ ן.
ִו ֹ
רו ִבים לַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְל ֹיון ֹיו ֵתר ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמיםִ .מי
או ְמ ִרים ֶׁש ַא ּ ֶתם ְק ֹ
עודֶׁ ,ש ַא ּ ֶתם ֹ
תרגוםְ :ו ֹ
ְ
רוב לַ ּ ֶמלֶ ך הוּא ָ ׂשמֵ חַ )יותר( ָּת ִמידּ ְ ,ב ִלי צַ ַערּ ְ ,ב ִלי פַ חַ דּ ְ ,ב ִלי דחַ ק ,וַ הֲ ֵרי ַא ּ ֶתם ְ ּבצַ ַער
ֶׁש ָ ּק ֹ
גון ְ ּכלָ לָ .אנ ּו
עולָ םְ ,ולָ נ ּו לֹא ִה ְת ָק ֵרב צַ ַער ְודחַ ק ְויָ ֹ
גון ָּת ִמיד ֹיו ֵתר ִמ ָּכל ְ ּבנֵ י הָ ֹ
ו ְּבדחַ ק ו ְּביָ ֹ
ְ
גוןַ ,מה ּ ֶׁש ֵאין
חו ִקים ִמ ּ ֶמנּ וְּ ,ולָ כֵ ן י ֵׁש לָ כֶ ם צַ ַער ְודחַ קֵ ,אבֶ ל ְויָ ֹ
רו ִבים לַ ּ ֶמלֶ ך הָ ֶע ְל ֹיוןְ ,ו ַא ּ ֶתם ְר ֹ
ְק ֹ
לָ נוּ.
כון ִלהֱ ִוי ִ ּב ְב ִריאו ָּתא .אֲ נָ ן
יאיןְ ,וגוּפָ א דִּ ְל ֹ
ְותוּ ,דְּ ַא ּתוּן לָ א ָא ְכלֵ י ְנבֵ לָ ה ו ְּט ֵרפָ הּ ְ ,ב ִגין דִּ ְ ּתהֱ ֹוון ְ ּב ִר ִ
יפון דִּ ילָ ן ְ ּב ִק ּיו ַּמיְ יהוְּ .ו ַא ּתוּן
יפין ְ ּבחֵ ילָ א ִ ּב ְב ִריאו ָּתאְ ,וכָ ל ַׁשיְ ֹ
ָא ְכלֵ ינָ ן ָּכל ַמה דְּ בָ ֵעינָ ן ,וַ אֲ נָ ן ַּת ִּק ִ
כון
ישין ,ו ִּב ְת ִביר ּו י ִ ַּתיר ִמ ָּכל ְ ׁש ַאר ַע ִּמיןַ .ע ּ ָמא דְּ ָסנֵ י ְל ֹ
דְּ לָ א ַא ְכ ִלין ,חַ ּ ָל ִ ׁשין ּ ֻכ ְלכ ּו ְ ּב ַמ ְר ִעין ִ ּב ִ ׁ
ְ
ְ
ינוי
ימא ִלי ִמדִּ י ,דְּ לָ א ַא ְ ׁש ְמ ִעינָ ךְ ,ולָ א אֲ ַק ֵּבל ִמנָ ך .זָ ִקיף ֵע ֹ
כון ְ ּבכ ּ ָֹלאָ .סבָ א ָסבָ א ,לָ א ּ ֵת ָ
אֱ לָ הֲ ֹ
יהְ ,ו ִא ְת ָע ִביד ִ ּת ּ ָלא דְּ גַ ְר ֵמי.
ִר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
יעזֶרְ ,ו ַא ְ ׁש ַ ּגח ֵּב ּ
יאים ְוגו ְּפכֶ ם יִ ְה ֶיה ִ ּב ְב ִריאוּת.
פות ְ ּכ ֵדי ֶׁש ִ ּת ְהי ּו ְב ִר ִ
לות ו ְּט ֵר ֹ
או ְכ ִלים נְ בֵ ֹ
עודֶׁ ,ש ַא ּ ֶתם לֹא ֹ
תרגוםְ :ו ֹ
רו ִציםְ ,ו ָאנ ּו חֲזָ ִקים ְ ּבכֹחַ ִ ּב ְב ִריאוּתְ ,ו ָכל ֵאיבָ ֵרינ ּו ְ ּב ָע ְמ ָדםְ .ו ַא ּ ֶתם ֶׁש ּלֹא
או ְכ ִלים ָּכל ַמה ּ ֶׁש ֹ
ָאנ ּו ֹ
או ְכ ִלים ,חַ ּ ָל ִ ׁשים ּ ֻכ ְּלכֶ ם ֶּבחֳלָ ִאים ָר ִעים ו ְּב ֶׁשבֶ ר ֹיו ֵתר ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמיםַ .עם ֶׁששּׂ ֹונֵ א ֶא ְתכֶ ם
ֹ
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או ְת ְך ְולֹא אֲ ַק ֵּבל ִמ ְּמ ְך .הֵ ִרים ַר ִ ּבי
ֹאמר ִלי ָדבָ רֶׁ ,ש ּלֹא ֶא ְ ׁש ַמע ֹ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם ַּב ּכֹל .זָ ֵקן זָ ֵקןַ ,אל ּת ַ
מות.
ֶא ְל ָעזָ ר ֵעינָ יו ְו ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ בּ ֹוְ ,ונַ עֲ ָ ׂשה גַ ל ֶׁשל עֲ צָ ֹ
ֵיהַ ,א ְהדָּ ר ֵר ֵׁ
דונֵ נ ּו ָמה ַאדִּ יר ִ ׁש ְמ ָך ְ ּב ָכל הָ ָא ֶרץ.
יה וּבָ ָכהְ ,ו ָא ַמר) ,תהלים ח( יְ יָ אֲ ֹ
יש ּ
ֵּכיוָ ן דְּ נָ ח רו ְּגז ּ
יתא ,דְּ לֵ ית לָ ךְ
או ַריְ ָ
יבין ִמ ּ ֵלי דְּ ֹ
ישאַּ ,ת ִּקיפָ א ְ ּב ָכל ַא ְר ָעאְ ,וכַ ּ ָמה ח ֲִב ִ
ַּכ ָמה ַּת ִּקיף חֵ ילָ א דִּ ְ ׁש ָמא ַקדִּ ָׁ
יתא ,דְּ לָ א נַ ְפ ַקת
או ַריְ ָ
יתאְ ,ולֵ ית ִמ ּ ָלה זְ ֵע ָירא דְּ ַא ְתיָ א ְ ּב ֹ
או ַריְ ָ
ִמ ּ ָלה זְ ֵע ָירא דְּ לָ א ִ ּת ְ ׁש ַּכח לָ ּה ְ ּב ֹ
יה ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּאִ .מ ִּלין ִא ּ ֵלין דְּ ָׁש ַאל הַ הוּא ָר ָׁשע ,אֲ נָ א ָׁש ַא ְלנָ א ֹיו ָמא חַ ד ְל ֵא ִל ָ ּיהוּ,
ִמ ּפו ֵּמ ּ
ְ
יה ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּאְ ,ו ָה ִכי הוּא.
יב ָּתא דִּ ְר ִק ָ
ְו ָא ַמר דְּ הָ א ִ ּב ְמ ִת ְ
יעאִ ,א ְת ְסדָּ ר ּו ַק ּ ֵמ ּ
ֹאש ֹו וּבָ ָכהְ ,ו ָא ַמר) ,תהלים ח( ה' אֲ דֹנֵ ינ ּו ָמה ַאדִּ יר ִ ׁש ְמ ְך ְ ּבכָ ל
תרגוםֵּ :כיוָ ן ֶׁש ָּנח ָר ְגז ֹו ,הֶ חֱזִ יר ר ׁ
יבים דִּ ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרהֶׁ ,ש ֵאין ְלךְ
דו ׁש ,חָ זָ ק ְ ּב ָכל הָ ָא ֶרץְ ,וכַ ּ ָמה ח ֲִב ִ
הָ ָא ֶרץַּ .כ ּ ָמה חָ זָ ק כּ ֹחַ הַ ּ ֵׁשם הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש ָּברוּךְ
ְ
דָּ בָ ר ָק ָטן ֶׁש ּלֹא ִת ְמצָ א בַ ּת ֹו ָרהְ ,ו ֵאין ְלך דָּ בָ ר ָק ָטן ֶׁש ָּבא בַ ּת ֹו ָרה ֶׁש ּלֹא יָ צָ א ִמ ּ ִפי הַ ָ ּק ֹ
ישיבַ ת
תו ָר ָׁשע ,אֲ ִני ָׁש ַא ְל ִ ּתי ֹיום ֶאחָ ד ֶאת ֵא ִל ָ ּיהוְּ ,ו ָא ַמר ֶׁש ֲה ֵרי ִ ּב ִ ׁ
או ֹ
הוּא .דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו ֶׁש ּ ָׁש ַאל ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּאְ .וכָ ְך זֶה:
יע ִה ְס ַּתדְּ ר ּו ִל ְפנֵ י הַ ָ ּק ֹ
הָ ָר ִק ַ
דְּ כַ ד נַ ְפק ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םָּ ,ב ָעא קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
ישין
לון ְ ּב ַא ְר ָעאּ ְ ,כ ַמ ְל ָא ִכין ַקדִּ ִ ׁ
יך הוּא ְלמֶ ְע ַּבד ֹ
יעין ,ו ְּלנַ ְּט ָעא ל ֹון ְליִ שְׂ ָר ֵאל,
יה ִמגּ ֹו ְ ׁשמֵ י ְר ִק ִ
יתא ַקדִּ ָׁ
לון ֵּב ָ
ילא ,וּבָ ָעא ְל ִמ ְבנֵ י ֹ
ְל ֵע ּ ָ
ישא ,ו ְּלנַ ְח ָּתא לֵ ּ
מו ְ ּבהַ ר
מו ְו ִת ּ ָט ֵע ֹ
יא ֹ
ילא .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,שמות טו( ְ ּת ִב ֵ
ישאּ ְ ,כגַ ְוונָ א דְּ ִד ּיו ְּקנָ א דִּ ְל ֵע ּ ָ
נְ ִציבָ א ַקדִּ ָׁ
כון ְל ִ ׁש ְב ְ ּתךָ
ָ
כון ְל ִ ׁש ְב ְ ּתך ּ ָפ ַע ְל ָּת יְ יָ ּ ְ .בהַ הוּא דְּ פָ ַע ְל ָּת ַאנְ ְ ּת יְ יָ ְ ,ולָ א ַאח ֲָראָ .מ ֹ
נַ חֲלָ ְת ָךּ ְ .ב ָאן אֲ ָתר ְ ּב ָמ ֹ

אש ֹוןִ .מ ְּקדָּ ׁש יְ יָ ּכ ֹו ְננ ּו יָ ֶד ָ
יך ,דָּ א ַּביִ ת ֵׁשנִ יְ .ו ַת ְרוַ ויְ יהוּ ,או ָּמנו ָּתא ְדקו ְּד ָׁשא
ּ ָפ ַע ְל ָּת יְ יָ  ,דָּ א ַּביִ ת ִר ׁ
ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ִאינּ וּן.

דו ִ ׁשים
דו ׁש ָּבר ּו ְך הוּא לַ עֲ שׂ ֹו ָתם ָּב ָא ֶרץ ְ ּכ ַמ ְל ָא ִכים ְק ֹ
תרגוםֶׁ :ש ְ ּכ ֶׁש ָ ּי ְצא ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ָרצָ ה הַ ָ ּק ֹ
ְ
יעים ְו ִלנְ ט ַֹע ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל,
ידו ִמ ּת ֹוך ְ ׁשמֵ י הָ ְר ִק ִ
הו ִר ֹ
דו ׁש ו ְּל ֹ
ֶׁשל ַמ ְעלָ הְ ,ו ָר ָצה ִל ְב ֹנות לָ הֶ ם ַּביִ ת ָק ֹ
ְ
דו ׁשּ ְ ,כ ֹ
נְ ִציב ָק ֹ
מו ְ ּבהַ ר נַ חֲלָ ְתך.
מו ְו ִת ּ ָט ֵע ֹ
מו הַ דְּ מוּת ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ הֶ .זה ּו ֶׁש ָּכתוּב )שמות טו( ְ ּת ִב ֵא ֹ
כון ְל ִ ׁש ְב ְ ּתךְ
תו ֶׁש ּ ָפ ַע ְל ָּת ַא ָּתה ה'ְ ,ולֹא ַאחֵ רָ .מ ֹ
או ֹ
כון ְל ִ ׁש ְב ְ ּת ְך ּ ָפ ַע ְל ָּת ה'ּ ְ .ב ֹ
קוםּ ְ .ב ָמ ֹ
ְ ּב ֵאיזֶה ָמ ֹ

אש ֹוןִ .מ ְּק ָד ׁש ה' ּכ ֹונֲנ ּו יָ ֶד ְ
דו ׁש
יך  -זֶה ַּביִ ת ֵׁש ִני .ו ְ ּׁשנֵ יהֶ ם אֻ ּ ָמנוּת הַ ָ ּק ֹ
ּ ָפ ַע ְל ָּת ה'  -זֶה ַּביִ ת ִר ׁ
ָּברו ְּך הוּא הֵ ם.
לון קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ִל ְבנַ יְ יה ּו ְ ּב ַא ְר ָעא) .אוליפו
יה ְ ּב ַמ ְד ְ ּב ָראִ ,מיתוְּ ,ו ַא ְכנָ ס ֹ
ו ִּמדְּ ַא ְר ִ ּגיז ּו ַק ּ ֵמ ּ

למֹה ֲהוָ ה יָ ַדע ,דִּ ְב ִגין
יתא ִא ְת ְ ּבנֵ י ַעל יְ ָדא דְּ בַ ר נָ ׁש ,ו ְּב ִגין ַּכ ְך לָ א ִא ְת ְק ָ ּייםּ .ו ְ ׁש ֹ
עובדיהון( וּבֵ ָ
עובָ ָדא דְּ בַ ר נָ ׁש לָ א יִ ְת ָק ָ ּייםְ ,ו ַעל דָּ א ָא ַמר) ,תהלים קכז( ִאם יְ יָ לֹא יִ ְבנֶ ה בַ יִ ת ָׁש ְוא
דְּ הַ אי ֹ

מוי דְּ ֶעזְ ָראּ ָ ,ג ַרם ח ּ ֲָט ָאהְ ,ו ִא ְצ ָט ְרכוּן ִאינּ וּן
יה ִקיו ָּמאּ ְ .ב ֹיו ֹ
ָע ְמל ּו ֹ
יה ֵּב ּ
בונָ יו בּ ֹו ,דְּ הָ א לֵ ית לֵ ּ
ְ
יה ִקיו ָּמאְ .ו ַעד ְ ּכ ַעןּ ִ ,ב ְניָ ינָ א ַק ְד ָמ ָאה ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ,לָ א הֲ וָ ה ְ ּב ָע ְל ָמא,
ְל ִמ ְבנֵ יְ ,ולָ א הֲ וָ ה ֵּב ּ
ו ְּלזִ ְמנָ א דְּ ָא ֵתי ְ ּכ ִתיב) ,תהלים קמז( בּ ֹונֵ ה יְ רו ָּׁש ִ ַלם יְ יָ ִ ,איה ּו ְולָ א ָאח ֳָרא .ו ִּב ְניָ ינָ א דָּ א אֲ נָ ן ְמחַ ָּכאן,
יה ִק ּיו ָּמא ְ ּכלַ ל.
ְולָ א ִ ּבנְ יָ ינָ א דְּ בַ ר נָ ׁש ,דְּ לֵ ית ֵּב ּ
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דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת ְ ּבנֵ יהֶ ם לָ ָא ֶרץ) ,למדו
תרגום :ו ִּמ ּ ֶׁש ִה ְר ִ ּגיז ּו ְלפָ נָ יו ַּב ִּמ ְד ָּבר  -מֵ תוְּ ,ו ִה ְכ ִניס הַ ָ ּק ֹ

למֹה ָהיָ ה ֹיו ֵד ַע ֶׁש ִמ ּ ׁשוּם ֶׁש ּ ַמעֲ ֶ ׂשה זֶה ֶׁשל
מעשיהם( ְוהַ ַּביִ ת ִנ ְבנָ ה ַעל יְ ֵדי ָא ָדםְ ,ולָ כֵ ן לֹא ָע ַמדּ .ו ְ ׁש ֹ
בונָ יו בּ ֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ָא ָדם לֹא יַעֲ מֹדְ ,ו ַעל זֶה ָא ַמר) ,תהלים קכז( ִאם ה' לֹא יִ ְבנֶ ה בַ יִ ת ָׁש ְוא ָע ְמל ּו ֹ
ידהְ .ו ַעד
לא הָ יְ ָתה בּ ֹו עֲ ִמ ָ
ימי ֶעזְ ָרא ָ ּג ַרם הַ חֵ ְטאְ ,ו ִה ְצ ָט ְרכ ּו הֵ ם ִל ְב ֹנותְ ,ו ֹ
ידהּ ִ .ב ֵ
לו בּ ֹו עֲ ִמ ָ
ֵאין ֹ
ְ
עולָ םְ ,ולֶ ָע ִתיד לָ בא ָּכתוּב )שם קמז( בּ ֹונֵ ה
דו ׁש ָּברוּך הוּא לֹא ָהיָ ה ָּב ֹ
אש ֹון ֶׁשל הַ ָ ּק ֹ
ַע ְכ ָׁשו ִ ּב ְנ ַין הָ ִר ׁ
ידה ְ ּכלָ ל.
לו עֲ ִמ ָ
יְ רו ָּׁש ִ ַלם ה' .הוּא ְולֹא ַאחֵ ר .ו ְּל ִב ְניָ ן ֶזה ָאנ ּו ְמחַ ִ ּכיםְ ,ולֹא ִ ּב ְנ ַין ָא ָדםֶׁ ,ש ֵאין ֹ
לון קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
אש ֹון ְ ּב ִא ְת ַּכ ְסיָ א,
ילאַּ .ביִ ת ִר ׁ
יך הוּא ַּכח ֲָדא ִמ ְּל ֵע ּ ָ
אש ֹון ,וּבַ יִ ת ֵׁש ִני ,יָ ִחית ֹ
ַּביִ ת ִר ׁ
וּבַ יִ ת ֵׁש ִני ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א .הַ הוּא ַּביִ ת לֶ הֱ ִוי ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א ,דְּ ִא ְת ְק ֵרי ַּביִ ת ֵׁש ִני ,דְּ יִ ְת ֲחזֵי ְל ָכל ָע ְל ָמא
או ָּמנו ָּתא ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא .חֶ ְדוָ ה ְ ׁש ִלים ,ו ְּרעו ָּתא דְּ ִל ָּבא ְ ּב ָכל ִק ּיו ָּמא.
אש ֹון
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּכ ֶאחָ ד ִמ ְל ַמ ְעלָ הַּ .ביִ ת ִר ׁ
או ָתם הַ ָ ּק ֹ
אש ֹון וּבַ יִ ת ֵׁש ִני ֹיו ִריד ֹ
תרגוםַּ :ביִ ת ִר ׁ
עולָ ם
תו ַּביִ ת יִ ְה ֶיה ְב ִג ּלוּיֶׁ ,ש ִ ּנ ְק ָרא ַּביִ ת ֵׁשנִ יֶׁ ,ש ּי ֵָר ֶאה ְלכָ ל הָ ֹ
או ֹ
ְ ּב ִכ ּסוּי ,וּבַ יִ ת ֵׁשנִ י ְ ּב ִג ּלוּיֹ .
ידה.
צון הַ ּ ֵלב ְ ּבכָ ל עֲ ִמ ָ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ,חֶ ְדוָ ה ְ ׁשלֵ ָמה ו ְּר ֹ
אֻ ּ ָמנוּת הַ ָ ּק ֹ
ילאַ ,על ַ ּגבּ ֹוי דְּ הַ הוּא דְּ ִא ְת ַ ּג ְליָ אְ .ו ָכל ָע ְל ָמא יֶחמוּן,
אש ֹון ְ ּב ִא ְת ַּכ ְסיָ אִ ,א ְס ְ ּת ּ ַלק ְל ֵע ּ ָ
הַ הוּא ַּביִ ת ִר ׁ
עובָ ָדא
אש ֹוןּ ְ ,ב ֹ
גו דְּ ִאינּ וּן עֲ נָ נִ ין ,הֲ ִוי ַּביִ ת ִר ׁ
עֲ נָ נֵ י יְ ָקר דְּ ָסח ֲָרן ַעל ַ ּג ֵּבי דְּ הַ הוּא דְּ ִא ְת ַ ּג ְליָ יא ,ו ְּב ֹ
ְט ִמ ָירא ,דְּ ָס ִליק ַעד רוּם יְ ַקר ְ ׁש ַמ ָ ּייא ,ו ִּבנְ יָ ינָ א דָּ א אֲ נָ ן ְמחַ ָּכאן.
עולָ ם יִ ְרא ּו ַענְ נֵ י
תו ֶׁש ְ ּב ִג ּלוּיְ .ו ָכל הָ ֹ
או ֹ
אש ֹון ְ ּב ִכ ּסוּי ָעלָ ה ְל ַמ ְעלָ הַ ,על ַ ּגב ֹ
תו ַּביִ ת ִר ׁ
או ֹ
תרגוםֹ :
אש ֹון ְ ּב ַמעֲ ֶ ׂשה ָט ִמיר
או ָתם עֲ נָ נִ ים יִ ְהיֶה ַּביִ ת ִר ׁ
תו ְך ֹ
תו ֶׁש ְ ּב ִג ּלוּי .ו ְּב ֹ
או ֹ
בוד ֶׁש ּס ֹו ְב ִבים ַעל ַ ּגב ֹ
כָ ֹ
בוד הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ,ו ְּל ִב ְניָ ן ֶזה ָאנ ּו ְמחַ ִ ּכים.
עולֶ ה ַעד רוּם ְ ּכ ֹ
ֶׁש ֹ
ְו ַעד ְ ּכ ַען ,לָ א הֲ וָ ה ְ ּב ָע ְל ָמא ,דְּ אֲ ִפ ּ
יל ּו ַק ְר ָּתא דִּ יְ רו ָּׁשלַ ם לָ א ִליהֱ ִוי או ָּמנו ָּתא דְּ ַּבר נָ ׁש ,דְּ הָ א ְ ּכ ִתיב,
יתא,
גו'ִ .אי ְל ַק ְר ָּתא ְ ּכ ִתיב ָה ִכיָּ ,כל ֶׁש ֵּכן ֵּב ָ
חו ַמת ֵא ׁש ָס ִביב ְו ֹ
)זכריה ב( ואֲ נִ י ֶא ְהיֶה לָ ּה נְ אֻ ם יְ יָ ֹ
ישאַּ ,כד נַ ְפק ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
עובָ ָדא דָּ א ,הֲ ִוי ִא ְת ֲח ֵזי ְלמֶ הֱ ִוי ְ ּב ֵר ָׁ
יהְ .ו ֹ
דְּ ִאיה ּו דִּ ּיו ָּרא דִּ ילֵ ּ
סוף ֹיו ִמיןּ ְ ,בפו ְּר ָקנָ א ַּב ְת ָר ָאה.
ְו ִא ְס ְ ּת ּ ַלק ַעד ְל ֹ
עולָ םֶׁ ,שאֲ ִפ ּל ּו ִעיר ֶׁשל יְ רו ָּׁשלַ יִ ם לֹא ִת ְה ֶיה אֻ ּ ָמנוּת ָא ָדםֶׁ ,שהֲ ֵרי
תרגוםְ :ו ַעד ַע ְכ ָׁשו לֹא הָ יָ ה בָ ֹ
ְ
גו'ִ .אם ְל ִעיר ָּכתוּב ָּכך ָּ -כל ֶׁש ֵּכן
חו ַמת ֵא ׁש ָס ִביב ְו ֹ
ָּכתוּב )זכריה ב( וַ אֲ ִני ֶא ְה ֶיה ּ ָל ּה נְ אֻ ם ה' ֹ
ֹאש ְ ּכ ֶׁש ָ ּי ְצא ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ ,ו ִה ְס ַּת ּ ֵלק
הַ ַּביִ תֶׁ ,שהוּא דִּ ּיוּר ֶׁש ּל ֹו .ו ַּמעֲ ֶ ׂשה זֶה הֲ ֵרי ָראוּי ִל ְה ֹיות ָּבר ׁ
ֲרונָ ה.
סוף הַ ָ ּי ִמים ַּב ְ ּגאֻ ּ ָלה הָ ַאח ֹ
ַעד ְל ֹ
ְ ׁש ֶא ְל ָּתא ַאח ֲָרא ,דְּ ודַּ אי אֲ נָ ן ְק ֵר ִבין ְל ַמ ְל ָּכא ִע ּ ָל ָאהַ ,י ִ ּתיר ִמ ָּכל ְ ׁש ַאר ַע ִּמין .ודַּ אי ָה ִכי הוּא,
לון קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ִל ָּבא דְּ כָ ל ָע ְל ָמאְ .ו ָה ִכי ִאינּ וּן יִ שְׂ ָר ֵאל ֵּבין ְ ׁש ַאר ַע ִּמין,
דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל עֲ בַ ד ֹ
יקם ְ ּב ָע ְל ָמא אֲ ִפ ּ
יל ּו ִר ְג ָעא ח ֲָדא ְ ּבלָ א ִל ָּבאָ ,ה ִכי
יפין לָ א יַ ְכלֵ י ְלמֵ ָ
יפיןּ ְ ,כ ָמה דְּ ַׁשיְ ִ
ְ ּכ ִל ָּבא ֵּבין ַׁשיְ ִ
גו ְ ׁש ַאר ַא ְר ָעאן,
אוף ָה ִכי יְ רו ָּׁשלַ ם ְ ּב ֹ
יקם ְ ּב ָע ְל ָמאּ ְ ,בלָ א יִ שְׂ ָר ֵאלְ .ו ֹ
ַע ִּמין ּ ֻכ ְּלהוּ ,לָ א ַי ְכ ִלין ְלמֵ ָ
יפין.
יתא דְּ כוּלֵ י ָע ְל ָמאּ ְ .כ ִל ָּבא גּ ֹו ַׁשיְ ִ
יהי ְ ּב ֶא ְמצָ ִע ָ
יפיןְ .ו ַעל דָּ א ִא ִ
גו ַׁשיְ ִ
ְ ּכ ִל ָּבא ְ ּב ֹ
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רו ִבים לַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְל ֹיון ֹיו ֵתר ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים  -וַ דַּ אי ָּכ ְך
תרגוםׁ ְ :ש ֵאלָ ה ַאחֶ ֶרתֶׁ ,ש ַ ּודַּ אי ָאנ ּו ְק ֹ
ְ
עולָ םְ .וכָ ך הֵ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ֵּבין ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים,
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא לֵ ב ָּכל הָ ֹ
או ָתם הַ ָ ּק ֹ
זֶהֶׁ ,ש ִּישְׂ ָר ֵאל ָע ָ ׂשה ֹ

עולָ ם אֲ ִפ ּל ּו ֶרגַ ע ֶאחָ ד ְ ּב ִלי לֵ בָּ ,כ ְך
כו ִלים לַ עֲ מֹד ָּב ֹ
מו לֵ ב ֵּבין הָ ֵאיבָ ִריםּ ְ .כמ ֹו ֶׁש ָה ֵאיבָ ִרים לֹא יְ ֹ
ְ ּכ ֹ
ְ
ְ
מו
צות ְ ּכ ֹ
תוך ְ ׁש ָאר הָ אֲ ָר ֹ
עולָ ם ְ ּב ִלי יִ שְׂ ָר ֵאלְ .ו ָכך ַ ּגם יְ רו ָּׁשלַ יִ ם ְ ּב ֹ
כו ִלים לַ עֲ מֹד ָּב ֹ
הָ ַע ִּמים ּ ֻכ ּ ָלם לֹא יְ ֹ
ְ
ְ
תוך הָ ֵאיבָ ִרים.
מו לֵ ב ְ ּב ֹ
עולָ םּ ְ ,כ ֹ
תו ְך הָ ֵאיבָ ִריםְ ,ו ַעל ָּכך ִהיא ְ ּב ֶא ְמצַ ע ָּכל הָ ֹ
לֵ ב ְ ּב ֹ
יהי ָר ִכ ְ
יך ְוחָ לָ ׁשְ ,ו ִאיה ּו
יפיןִ .ל ָּבא ִא ִ
ְויִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְתנַ ֲהגָ ן גּ ֹו ְ ׁש ַאר ַע ִּמיןּ ְ ,כגַ ְוונָ א דְּ ִל ָּבא גּ ֹו ַׁשיְ ִ
יה
יפין ,לָ א יָ ַדע ִמ ַ ּצעֲ ָרא ְו ָע ָקא ִו ֹ
ִק ּיו ָּמא דְּ כָ ל ַׁשיְ ִ
יה ִקיו ָּמא ,דְּ בֵ ּ
יגונָ א ְ ּכלָ ל ֶא ּ ָלא ִל ָּבא ,דְּ בֵ ּ
יפין לָ א ִא ְת ְק ִריב ְ ּבה ּו ְ ּכלָ ל ,דְּ הָ א לֵ ית ְ ּבה ּו ִק ּיו ָּמאְ ,ולָ א י ְַד ִעין ִמ ִדיָּ .כל
סו ְּכ ְל ָתנוּׁ ְ ,ש ַאר ַׁשיְ ִ
מוחָ אֶ ,א ּ ָלא ִל ָּבא .ו ְ ּׁש ַאר
יבין ְל ַמ ְל ָּכא ,דְּ ִאיה ּו חָ ְכ ְמ ָתא ְוסו ְּכ ְל ָתנוּ ,דְּ ַׁש ְריָ א ְ ּב ֹ
יפין לָ א ְק ִר ִ
ְ ׁש ַאר ַׁשיְ ִ
ְ
יבין ,ו ְ ּׁש ַאר ַע ִּמין
ישא ְק ִר ִ
יה ְ ּכלָ לַּ .כך יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ל ַמ ְל ָּכא ַקדִּ ָׁ
יפיןְ ,ר ִח ִ
ַׁשיְ ִ
יהְ ,ולָ א י ְַד ִעין ִמ ֵּנ ּ
יקין ִמ ֵּנ ּ
יה.
ְר ִח ִ
יקין ִמ ֵּנ ּ
תו ְך הָ ֵאיבָ ִרים .הַ ּ ֵלב הוּא ַר ְך ְוחַ ּ ָל ׁש,
מו הַ ּ ֵלב ְ ּב ֹ
תו ְך ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים ְ ּכ ֹ
תרגוםְ :ויִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ְתנַ ֲה ִגים ְ ּב ֹ
גון ְ ּכלָ לַ ,רק הַ ּ ֵלבֶׁ ,שבּ ֹו הַ ִּק ּיוּםֶׁ ,שבּ ֹו הַ שּׂ ֵ כֶ ל.
ְוהוּא ִק ּיוּם ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים .לֹא ֹיו ֵד ַע ִמ ַ ּצ ַער ְוצָ ָרה ְויָ ֹ
ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים לֹא ִה ְת ָק ֵרב ָּבהֶ ם ְ ּכלָ לֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין ָּבהֶ ם ִק ּיוּם ְולֹא ֹיו ְד ִעים דָּ בָ רָּ .כל ְ ׁש ָאר
רו ִבים לַ ּ ֶמלֶ ְךֶׁ ,שהוּא חָ ְכ ָמה ְו ֵ ׂשכֶ לֶׁ ,ש ּ ָׁשרוּי ַּב ּמֹחַ ֶ ,א ּ ָלא ַרק הַ ּ ֵלב .ו ְ ּׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים
הָ ֵאיבָ ִרים לֹא ְק ֹ
חו ִקים
דו ׁש ,ו ְ ּׁש ָאר הָ ַע ִּמים ְר ֹ
רו ִבים לַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָ ּק ֹ
חו ִקים ִמ ּ ֶמנּ ּו ְולֹא ֹיו ְד ִעים ְ ּכלָ לָּ .כ ְך יִ שְׂ ָר ֵאל ְק ֹ
ְר ֹ
ִמ ּ ֶמנּ וּ.

פותְ ,ו ִטנּ וּפָ א ְו ִל ְכלוּכָ א דִּ ְ ׁש ָק ִצים ו ְּר ָמשִׂ ים ִ ּכ ְ ׁש ַאר
לות ו ְּט ֵר ֹ
ְ ׁש ֶא ְל ָּתא ַאח ֲָרא ,דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל לָ א ָא ְכלֵ י ְנבֵ ֹ
ְ
יפין ,לָ א נָ ִטיל
ַע ִּמיןָ ,ה ִכי הוּא ,דְּ הָ א ִל ָּבא דְּ ִאיה ּו ָר ִכיך ְוחָ לַ ׁש ,ו ַּמ ְל ָּכא ְו ִק ּיו ָּמא דְּ ָכל ְ ׁש ַאר ַׁשיְ ִ
יה נָ ִקי ו ְּב ִר ָיראְ ,ו ִאיה ּו ָר ִכ ְ
יך ְוחָ ִל ׁש ִמכּ ּ ָֹלא,
יהֶ ,א ּ ָלא ְ ּב ִריר ּו ְוצָ חו ָּתא דְּ כָ ל דָּ ָמא ,ו ְּמ ֹזונֵ ּ
ִל ְמ ֹזונֵ ּ
יש
סולֶ ת ו ִּב ׁ
יפין לָ א ַמ ְ ׁש ִ ּג ִחין ְ ּבהַ איֶ ,א ּ ָלא ָּכל ּ ְפ ֹ
יפיןְ ,ו ָכל ְ ׁש ַאר ַׁשיְ ִ
סולֶ ת אֲ נָ ח ְלכָ ל ַׁשיְ ִ
ו ְ ּׁש ַאר ּ ְפ ֹ
לון.
דְּ כ ּ ָֹלא נַ ְט ִליןְ ,ו ִאינּ וּן ִ ּב ְת ִקיפ ּו ְ ּכ ָמה דְּ ִא ְת ֲחזֵי ֹ
פות ְו ִטנּ וּף ְו ִל ְכלו ְּך ו ְ ּׁש ָק ִצים ו ְּר ָמשִׂ ים
לות ו ְּט ֵר ֹ
או ְכ ִלים נְ בֵ ֹ
תרגוםׁ ְ :ש ֵאלָ ה ַאחֶ ֶרתֶׁ ,ש ִּישְׂ ָר ֵאל לֹא ֹ
ְ
ְ
ידת ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים .לֹא
ִ ּכ ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים ָּ -כ ְך הוּאֶׁ ,שהֲ ֵרי הַ ּ ֵלב הוּא ַרך ְוחַ ּ ָל ׁש ,וּמֶ לֶ ך וַ עֲ ִמ ַ

לו ֵקחַ ִל ְמ ֹזו ֹנוַ ,רק ֵּברוּר ְוצַ חוּת ָּכל הַ דָּ ם ,ו ְּמ ֹזו ֹנו נָ ִקי וּבָ רוּרְ ,והוּא ַר ְך ְוחַ ּ ָל ׁש ֵמהַ ּכֹל ,ו ְ ּׁש ָאר
ֹ

יחים ָּב ֶזהֶ ,א ּ ָלא ָּכל ּ ְפסֹלֶ ת ְו ַרע ֶׁשל
הַ ּ ְפסֹלֶ ת ַמ ִ ּניחַ ְל ָכל הָ ֵאיבָ ִריםְ ,וכָ ל ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים לֹא ַמ ְ ׁש ִ ּג ִ
מו ֶׁש ָראוּי לָ הֶ ם.
לו ְק ִחיםְ ,והֵ ם ְ ּב ֹחזֶק ְ ּכ ֹ
הַ ּכֹל ֹ
או ַס ּ ַפחַ תְ ,ס ִגיר ּו דְּ צָ ַר ַעתְ .ל ִל ָּבא ,לָ או ִמ ָּכל
יפין ִאית אֲ בַ ְעבּ ו ִּעין ,שְׂ ֵאת ֹ
ְו ַעל דָּ א ְ ּב ָכל ְ ׁש ַאר ַׁשיְ ִ
ְ
ְ
יה מו ָּמא ְ ּכלָ לַּ .כך קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא נָ ִטיל
הָ נֵ י ְ ּכלוּםֶ ,א ּ ָלא ִאיה ּו נָ ִקי ְ ּב ִר ָירא ִמ ּכ ּ ָֹלא ,לֵ ית ֵּב ּ
ְ
יה מו ָּמא ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב) ,שיר השירים ד( ּ ֻכ ּ ָלך יָ פָ ה
יה ְליִ שְׂ ָר ֵאל דְּ ִאיה ּו נָ ִקי ו ְּב ִריר ּו דְּ לֵ ית ֵּב ּ
לֵ ּ
דויָ ,א ַמרִ ,א ּ
יל ּו לָ א אֲ ֵתינָ א ְל ָע ְל ָמאֶ ,א ּ ָלא
ַר ְעיָ ִתי וּמ ּום ֵאין בָ ְךָ .א ָתא ִר ִ ּבי ֹיוסֵ י ,נָ ִ ׁשיק יְ ֹ
גו'ָ .א ַמר ִר ִ ּבי יִ ְצחָ ק ,הַ אי ְק ָרא ָה ִכי
יש יִ שְׂ ָר ֵאל הַ ּ ֻמ ֶּכה ְו ֹ
ְל ִמ ְ ׁש ַמע דָּ א ,דַּ ִּיי) .במדבר כ"ב( ְו ֵׁשם ִא ׁ
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יש יִ שְׂ ָר ֵאל אֲ ֶׁשר ִה ָּכה ּ ִפ ְנחָ סְ ,ולֹא הַ ּ ֻמ ֶּכה אֲ ֶׁשר הֻ ָּכה ,לָ א נֶ אֱ ַמר ֶא ּ ָלא
יה ְל ִמ ְכ ַּתבְ ,ו ֵׁשם ִא ׁ
ֲהוָ ה לֵ ּ
ְ ּבא ַֹרח ָס ִתים.
או סַ ּ ַפחַ תְ ,ס ִגירוּת הַ ָּצ ַר ַעת .לַ ּ ֵלב
ּעות ,שְׂ ֵאת ֹ
תרגוםְ :ו ַעל זֶה ְ ּב ָכל ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים י ֵׁש אֲ בַ ְעבּ ו ֹ
ְ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא
ֵאין ְ ּכלוּם ִמ ָּכל ֵא ּ ֶלהֶ ,א ּ ָלא הוּא נָ ִקי וּבָ רוּר מֵ הַ ּכֹלֵ ,אין בּ ֹו מוּם ְ ּכלָ לָּ .כך הַ ָ ּק ֹ
ְ
לָ ַקח ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאלֶׁ ,שהוּא נָ ִקי וּבָ רוּר ֶׁש ֵאין בּ ֹו מוּםְ ,ו ָעלָ יו ָּכתוּב )שיר השירים ד( ּ ֻכ ּ ָלך יָ פָ ה
עולָ ם ַרק ְ ּכ ֵדי ִל ְ ׁשמ ַֹע ֶאת
אתי לָ ֹ
דו ְו ָא ַמרִ ,א ּל ּו לֹא בָ ִ
ַר ְעיָ ִתי וּמוּם ֵאין ָּב ְךָּ .בא ַר ִ ּבי ֹיוסֵ י ,נָ ַׁשק יָ ֹ
ְ
גו'ָ .א ַמר ַר ִ ּבי יִ ְצחָ קָ ּ ,פסוּק זֶה הָ יָ ה ָצ ִריך ְל ִה ָּכ ֵתבְ :ו ֵׁשם
יש יִ שְׂ ָר ֵאל הַ ּ ֻמ ֶּכה ְו ֹ
זֶה  -דַּ י ִליְ .ו ֵׁשם ִא ׁ
יש יִ שְׂ ָר ֵאל אֲ ֶׁשר ִה ָּכה ּ ִפנְ חָ סְ ,ולֹא הַ ּ ֻמ ֶּכה אֲ ֶׁשר הֻ ָּכה .לֹא נֶ אֱ ַמר ֶא ּ ָלא ְ ּב ֶד ֶר ְך ִנ ְס ָּתר.
ִא ׁ

יה קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ְל ִפ ְנחָ ס ְלכַ ֲהנָ א
ֶא ּ ָלא הָ ִכי ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר )נ"א רבי שמעון(ֵּ ,כיוָ ן דְּ סַ ְל ֵק ּ
יה ְל ִפנְ חָ ס ְ ּב ַק ְטלָ נו ָּתא דְּ בַ ר נָ ׁש .דְּ הָ א לָ א ִא ְת ֲחזֵי ְלכַ ֲהנָ א ַר ָּבאַ .עד
ַר ָּבא ,לָ א ָּב ָעא ְל ַא ְד ְ ּכ ָרא לֵ ּ
קור ֶאת ְ ׁשנֵ יהֶ ם
גו' ,וַ ִּי ְד ֹ
יהְ ,ו ָא ַמר וַ ּי ְַרא ּ ִפ ְנחָ ס וַ ִּי ַ ּקח ר ַֹמח ְו ֹ
יה ְלכַ הֲ נָ א ַר ָּבאַ ,א ְד ַּכר לֵ ּ
לָ א ַס ְל ֵק ּ
יה
ְו ֹ
יהְ ,וחָ ס ָעלֵ ּ
יה ְ ּב ַק ְטלָ נו ָּתא ,דְּ לָ א ִא ְת ֲחזֵי לֵ ּ
יה ְלכַ הֲ נָ א ַר ָּבא לָ א ַא ְד ַּכר ְ ׁש ֵמ ּ
גו'ֵּ .כיוָ ן דְּ סַ ְל ֵק ּ
ְ
יְ ָק ָרא ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ,דְּ כַ הֲנָ א ַר ָּבא לָ א ִא ְת ֲח ֵזי ְל ַא ְד ְ ּכ ָרא ְ ּב ַק ְטלָ נו ָּתאְ .ו ֵׁשם הָ ִא ּ ָׁשה הַ ּמו ָּּכה,
אוּף ָה ִכי.
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת ּ ִפ ְנחָ ס
תרגוםֶ :א ּ ָלא ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר )רבי שמעון(ֵּ ,כיוָ ן ֶׁשהֶ עֱ לָ ה הַ ָ ּק ֹ
דול .טֶ ֶרם
דולָ ה ,לֹא ָר ָצה ְלהַ זְ ִ ּכיר ְל ִפנְ חָ ס ֶאת הֶ ֶרג הָ ָא ָדםֶׁ ,ש ֲה ֵרי לֹא ָראוּי ְלכֹהֵ ן ָ ּג ֹ
ִל ְכהֻ ָּנה ְג ֹ
דולָ ה ִהזְ ִ ּכיר ֹ
הֶ עֱ לָ ה ּו ִל ְכהֻ ָּנה ְג ֹ
גו' ,וַ ִּי ְדקֹר ֶאת ְ ׁשנֵ יהֶ ם
לוְ ,ו ָא ַמר ,וַ ַ ּי ְרא ּ ִפינְ חָ ס ]וגו'[ וַ ִּי ַ ּקח ר ַֹמח ְו ֹ
בוד
לוְ ,וחָ ס ָעלָ יו ְ ּכ ֹ
מו ַּבהֶ ֶרגֶׁ ,ש ּלֹא ָראוּי ֹ
דולָ ה ,לֹא ִהזְ ִ ּכיר ְ ׁש ֹ
גו'ֵּ .כיוָ ן ֶׁשהֶ עֱ לָ ה ּו ִל ְכהֻ ָּנה ְג ֹ
ְו ֹ
ְ
ְ
דול לֹא ָראוּי ְלהַ זְ ִ ּכיר ְ ּבהֶ ֶרגְ .ו ֵׁשם הָ ִא ּ ָׁשה הַ ּ ֻמ ָּכהּ ַ ,גם ָּכך.
דו ׁש ָּברוּך הוּאֶׁ ,ש ּכֹהֵ ן ָ ּג ֹ
הַ ָ ּק ֹ
יהַ ,עד דַּ הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י ּ ָפגַ ע ְ ּבה ּו ִר ִ ּבי
ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
עון הֲ וָ ה ָאזִ יל ִמ ַ ּק ּפו ְּט ִק ָ ּיא ְללוּדִ ,ור ִ ּבי יְ הו ָּדה ָאזִ יל ִע ּ ֵמ ּ
ְ
יהְ ,ולָ א
ּ ִפ ְנחָ ס ֶּבן יָ ִאיר ,ו ְּת ֵרין גּ ו ְּב ִרין ֹ
יה דְּ ִר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ סָ .ט ִעינ ּו לֵ ּ
יהָׁ .ש ִכיך ח ֲָמ ֵר ּ
טועֲ ִנין אֲ בַ ְת ֵר ּ
או נִ ָּסא ִא ְת ָע ִביד לָ ן
יה ,דְּ הָ א ֵריחָ א דְּ ַא ְנ ּ ִפין חַ ְד ִ ּתין ָקא ָא ַרחֹ ,
ָאזִ ילָ .א ַמר ִר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ סׁ ְ ,ש ִביק ּו לֵ ּ
עון ִמ ָּב ַתר חַ ד ִטנָ ָרא .נָ ַטל ח ֲָמ ָרא ְו ָאזִ ילָ ,א ַמר ִר ִ ּבי
הַ ְ ׁש ָּתאַ .עד דְּ ִאינּ וּן ַּת ּ ָמן ,נָ פַ ק ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
ּ ִפ ְנחָ סְ ,ולָ א אֲ ָמ ִרית ְלכוּ ,דְּ הָ א ֵריחָ א דְּ ַאנְ ּ ִפין חַ ְד ִ ּתין ָקא ָא ַרח.
הו ְל ִכים,
לודְ ,ו ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה הָ לַ ְך ִע ּמ ֹוַ .עד ֶׁשהָ י ּו ֹ
הולֵ ְך ִמ ַ ּק ּפו ְּט ִק ָ ּיא ְל ֹ
עון ָהיָ ה ֹ
תרגוםַ :ר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
רו ֶׁשל ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ סָ .טעֲ נ ּו
מו ֹ
ּ ָפגַ ע ָּבהֶ ם ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן יָ ִאיר ,ו ְ ּׁשנֵ י אֲ נָ ִ ׁשים ְמחַ ְּמ ִרים ַאח ֲָריוָ .ע ַמד ֲח ֹ
או ֶׁש ֵּנס
תוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵריחַ ֶׁשל ּ ָפנִ ים ח ֲָד ׁש ֹות הֵ ִריחַ ֹ ,
או ֹ
תוְ ,ולֹא הָ לַ ְךָ .א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ ס ,הַ ְ ׁש ִאיר ּו ֹ
או ֹ
ֹ
ֲמור ְוהָ לַ ְךָ .א ַמר ַר ִ ּבי
עון מֵ ַאח ֲֵרי סֶ לַ ע ֶאחָ ד ,נָ ַטל ח ֹ
י ֵָע ֶ ׂשה לָ נ ּו ָּכאןַ .עד ֶׁשהֵ ם ָׁשם ,יָ צָ א ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
ּ ִפ ְנחָ סְ ,ולֹא ָא ַמ ְר ִ ּתי לָ כֶ ם ֶׁש ֲה ֵרי ֵריחַ ֶׁשל ּ ָפנִ ים ח ֲָד ׁש ֹות הֵ ִריחַ .

יה ,ח ֲֵמינָ א ְ ּבחֶ ְל ִמי ,דְּ ַא ְתיָ א ְ ׁש ִכינְ ָּתא ְלגַ ִ ּביְ ,ויָ ָהבַ ת ִלי
יה ִר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ ס ,וּבָ כָ הָ ,א ַמר לֵ ּ
נָ חַ ת ְוגָ ִפיף לֵ ּ
עוןִ ,מ ָ ּקל ּ ַפ ְרסֵ י דַּ ח ֲָמ ָר ְך ,יְ ַד ְענָ א
נְ ִבזְ ְ ּבזָ ן ַר ְב ְרבָ ןְ ,וחַ דִּ ינָ א ָּב ּה .הַ ְ ׁש ָּתא ְ ּכ ָמה דַּ ח ֲֵמינָ אָ .א ַמר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
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תתיג

יתא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך
או ַריְ ָ
דְּ ַאנְ ְ ּת הוּא .הַ ְ ׁש ָּתא חֶ ְדוָ ה ְ ׁש ִליםָ .א ַמר ִר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ ס ,נֵ ִתיב ְ ּבדו ְּך חַ ד ,דְּ ִמ ּ ֵלי דְּ ֹ
צָ חו ָּתאַ .א ְ ׁש ָּכח ּו ֵעינָ א דְּ ַמיָ יאְ ,ו ִאילָ נָ א ,יָ ְתבוּ.
ֲלו ִמי ֶׁש ָּב ָאה ְ ׁש ִכינָ ה ֵאלַ י ְונָ ְתנָ ה
יתי בַ ח ֹ
לוָ ,ר ִא ִ
תו ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס וּבָ ָכהָ .א ַמר ֹ
או ֹ
תרגום :יָ ַרד ְו ִג ּ ֵפף ֹ
ֲמו ְרךְ
סות ח ֹ
עוןִ ,מ ּק ֹול ּ ַפ ְר ֹ
יתיָ .א ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
דו ִליםְ ,ו ָ ׂש ַמ ְח ִ ּתי בָ ּהְ .ו ַע ְכ ָׁשו ְ ּכ ִפי ֶׁש ָר ִא ִ
רות ְ ּג ֹ
או ָצ ֹ
ִלי ֹ
קום ֶאחָ דֶׁ ,שדִּ ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה
יָ ַד ְע ִ ּתי ֶׁש ּזֶה ַא ָּתהָּ .כ ֵעת חֶ ְדוָ ה ְ ׁשלֵ ָמהָ .א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,נֵ ֵׁשב ְ ּב ָמ ֹ
יכים צַ חוּתָ .מ ְצא ּו ַמ ְעיַ ן ַמיִ ם ְו ֵעץְ ,ויָ ְ ׁשבוּ.
ְצ ִר ִ
לון קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך
ָא ַמר ִר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ סִ ,מ ְס ָּת ַּכל הֲ ִוינָ א דְּ הָ א ִל ְת ִח ַ ּיית הַ ּ ֵמ ִתיםּ ְ ,ב ָא ְרחָ א ָאח ֳָרא י ְַע ִ ּביד ֹ
מות ,הַ נְ ה ּו ַ ּג ְר ִמין
הוּא ,ו ַּמה דְּ ֲהוָ ה הַ ְ ׁש ָּתא ַק ְד ָמ ָאהִ ,ליהֱ ִוי ְ ּכ ֵדין ַּב ְת ָר ָאהְ .מנָ לָ ן .מֵ ִאינּ וּן עֲ צָ ֹ
לון קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
דְּ ַאחֲיָ א ֹ
מות ֶעצֶ ם ֶאל
יך הוּא ַעל יְ ֵדי יְ חֶ זְ ֵקאל ,דִּ ְכ ִ ּתיב) ,יחזקאל לז( וַ ִ ּת ְק ְרב ּו עֲ צָ ֹ
עור
גו' .וַ ִּי ְק ַרם עֲ לֵ יהֶ ם ֹ
יתי ְו ִה ֵּנה עֲ לֵ יהֶ ם ִ ּג ִידים וּבָ ָ ׂשר ָעלָ ה ְו ֹ
יתא ,ו ְּלבָ ַתר ְ ּכ ִתיב ְו ָר ִא ִ
מו ְ ּב ַק ְד ִמ ָ
ַע ְצ ֹ
ִמ ְל ָמ ְעלָ ה ְורוּחַ

יתא )אפשיט
יתאִ ,ליהֱ וֵ י ַּב ְת ָר ָאהּ ְ .ב ַק ְד ִמ ָ
ֵאין ָּבהֶ ם .דְּ ָהא ַמה דְּ ַא ְפ ִ ׁשיט ְ ּב ַק ְד ִמ ָ

עור ,ו ְּלבָ ַתר ָּב ָ ׂשר,
יתא ַא ְפ ִ ׁשיט מֵ רוּחָ א ,ו ְּלבָ ַתר ֹ
עור ,ו ְּלבָ ַתר ָּב ָ ׂשרּ ְ ,ב ַק ְד ִמ ָ
מרוחא ,ולבתר( ֹ
מות.
ו ְּלבָ ַתר עֲ צָ ֹ
דו ׁש
יתי ֶׁש ּזֶה ִל ְת ִח ּיַת הַ ּ ֵמ ִתים ְ ּב ֶד ֶר ְך ַאחֵ ר יַעֲ ֶ ׂשה לָ הֶ ם הַ ָ ּק ֹ
תרגוםָ :א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפ ְנחָ סִ ,מ ְס ַּת ֵּכל ָהיִ ִ
מות
או ָתן עֲ צָ ֹ
מותֹ ,
או ָתן עֲ צָ ֹ
ֲרוןִ .מ ַּניִ ן לָ נוּ ,מֵ ֹ
אש ֹון ,יִ ְהיֶה ָאז ַאח ֹ
ָּברו ְּך הוּא ,ו ַּמה ּ ֶׁש ָהיָ ה ְ ּב ֵעת ִר ׁ
ֶׁשהֶ ֱחיָ ה הַ ָ ּק ֹ
מות ֶעצֶ ם ֶאל
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל יְ ֵדי יְ חֶ זְ ֵקאלֶׁ ,ש ָּכתוּב )יחזקאל לז( וַ ִ ּת ְק ְרב ּו הָ עֲ צָ ֹ

גו' .וַ ִּי ְק ַרם עֲ לֵ יהֶ ם
יתי ְו ִה ֵּנה עֲ לֵ יהֶ ם ִ ּג ִידים וּבָ ָ ׂשר ָעלָ ה ְו ֹ
מו ַּ -בהַ ְתחָ לָ הְ ,ו ַאחַ ר ָּכ ְך ָּכתוּבְ ,ו ָר ִא ִ
ַע ְצ ֹ
ֲרוןַּ .ב ְ ּת ִח ּ ָלה )הפשיט
עור ִמ ְל ָמ ְעלָ ה ְורוּחַ ֵאין ָּבהֶ ם ֶׁ -ש ֲה ֵרי ַמה ּ ֶׁש ִה ְפ ִ ׁשיט ַּב ְ ּת ִח ּ ָלה ,יִ ְהיֶה ַאח ֹ
ֹ
ְ
ְ
ְ
עורְ ,ו ַאחַ ר ָּכך ָּב ָ ׂשר,
עורְ ,ו ַאחַ ר ָּכך ָּב ָ ׂשרַּ .ב ְ ּת ִח ּ ָלה ִה ְפ ִ ׁשיט ֵמרוּחַ ְ ,ו ַאחַ ר ָּכך ֹ
מרוח ,ואחר כך( ֹ

מות.
ְו ַאחַ ר ָּכ ְך עֲ צָ ֹ

עוןּ ְ ,ב ָדא ַא ְק ָׁשן ַק ְד ָמ ֵאי ,אֲ בָ ל ַ ּג ְר ִמין ִא ּ ֵלין דְּ ַאחֲיָ א ק ּו ְד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ,נִ ִּסין ְו ָא ִתין
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
ְמ ַׁשנְ יָ ין ,עֲ בַ ד ְ ּבה ּו קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יתנִ י
חו ֶמר עֲ שִׂ ָ
יך הוּאָּ .תא ֲח ֵזי ַמה ְ ּכ ִתיב) ,איוב י( זְ כָ ר נָ א ִ ּכי כַ ֹ
עור וּבָ ָ ׂשר
יא ִניֹ ,
יה ,הֲ לֹא כֶ חָ לָ ב ַּת ִ ּתיכֵ נִ י ְוכַ ְ ּג ִבינָ ה ַּת ְק ּ ִפ ֵ
ְו ֶאל ָעפָ ר ְ ּת ִ ׁשיבֵ ִניַ .מה ְ ּכ ִתיב ַּב ְת ֵר ּ
ְ
סו ְככֵ נִ יַ .ז ִּמין קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּאְ ,לבָ ַתר דְּ יִ ְת ְ ּבלֵ י ַּבר נָ ׁש ְ ּב ַע ְפ ָרא,
מות ְו ִג ִידים ְ ּת ֹ
יש ִני וּבַ עֲ צָ ֹ
ַּת ְל ִ ּב ֵׁ
יה ְ ּכ ִע ָסה דָּ אְ ,וכַ ְ ּג ִבינָ ה דְּ חָ לָ ב,
ו ָּמטֵ י זִ ְמנָ א דִּ ְת ִחיַ ית הַ ּ ֵמ ִתים ,דְּ הַ הוּא ַ ּג ְר ָמא דְּ יִ ְ ׁש ְ ּת ַארְ .למֶ ְע ַּבד לֵ ּ
יע ְ ּכחָ לָ ב ,דְּ הוּא נְ ִביע ּו נָ ִקי ְמצו ְּחצַ ח ְ ּבצָ חו ָּתא הַ הוּא ַ ּג ְר ָמאַּ .כד יִ ְתעֲ ָרב הַ הוּא ַ ּג ְר ָמא ְויִ ְת ְמחֵ י
ו ְּנ ִב ַ
ְ
עור
יה ֹ
יהְ ,ויִ ְתצַ ּיֵיר ְ ּב ִצי ּיו ָּרא ַּכ ְ ּג ִבינָ ה ִ ּב ְק ּ ִפיאו ָּתא ,ו ְּלבָ ַתר יִ ְת ְמ ַׁשך ָעלֵ ּ
ְ ּכחָ לָ בָ א ,ו ְּלבָ ַתר ַי ְק ּ ִפיא לֵ ּ
מות ְו ִג ִידים.
וּבָ ָ ׂשר וַ עֲ צָ ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך
מות ֵא ּ ֶלה ֶׁשהֶ חֱיָ ה הַ ָ ּק ֹ
ֲרונִ ים ,אֲ בָ ל עֲ צָ ֹ
עוןָּ ,בזֶה ִה ְת ַק ּ ׁש ּו הָ ַאח ֹ
תרגוםָ :א ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמ ֹ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא .בּ ֹא ו ְּר ֵאה ַמה ָּכתוּב) ,איוב י( זְ כָ ר נָ א
תות ְמ ׁ ֻש ִ ּנים ָע ָ ׂשה בָ הֶ ם הַ ָ ּק ֹ
או ֹ
הוּאִ ,נ ִּסים ְו ֹ
יא ִני.
יתנִ י ְו ֶאל ָעפָ ר ְ ּת ִ ׁשיבֵ נִ יַ .מה ָּכתוּב ַאח ֲָריו ,הֲ לֹא כֶ חָ לָ ב ַּת ִ ּתיכֵ נִ י ְוכַ ְ ּג ִבינָ ה ַּת ְק ּ ִפ ֵ
ִ ּכי כַ חֹמֶ ר עֲ שִׂ ָ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּאְ ,ל ַאחַ ר ֶׁש ִּי ְבלֶ ה הָ ָא ָדם
מות ְו ִג ִידים ְ ּת ּש ְככֵ נִ יָ .ע ִתיד הַ ָ ּק ֹ
יש ִני וּבַ עֲ צָ ֹ
עור וּבָ ָ ׂשר ַּת ְל ִ ּב ֵׁ
ֹ

תתיד

מראה

â

אוצר ההיכל

â

היכל

מו
מו ִע ָּסה ֹזו ,ו ְּכ ֹ
או ָת ּה ְ ּכ ֹ
או ָת ּה ֶעצֶ ם ֶׁש ִ ּת ּ ָׁש ֵאר ,לַ עֲ שׂ ֹות ֹ
יע זְ ַמן ֶׁשל ְ ּת ִח ַ ּית הַ ּ ֵמ ִתיםֶׁ ,ש ֹ
ֶּב ָעפָ ר ְו ַי ִ ּג ַ
או ָת ּה ֶעצֶ םּ ִ .ת ְת ָע ֵרב
יעה נְ ִק ָ ּיה ו ְּמצֻ ְחצַ חַ ת ְ ּבצַ חוּת ֹ
או ָת ּה ְנ ִב ָ
יעת הֶ חָ לָ בֶׁ ,ש ֹ
ְ ּג ִבינָ ה ֶׁשל חָ לָ ב ו ְּנ ִב ַ
און,
מו ְ ּג ִבינָ ה ְ ּב ִק ּ ָפ ֹ
או ָת ּהְ ,ו ִת ְצ ַט ּיֵר ְ ּב ִצ ּיוּר ְ ּכ ֹ
מו חָ לָ בְ ,ו ַאחַ ר ָּכ ְך ַי ְק ּ ִפיא ֹ
או ָת ּה הָ ֶעצֶ ם ְו ִת ּ ָמחֶ ה ְ ּכ ֹ
ֹ
ְ
ְ
מות ְו ִג ִידים.
עור וּבָ ָ ׂשר וַ עֲ צָ ֹ
יה ֹ
ְו ַאחַ ר ָּכך יִ ּ ָמ ֵׁשך ָעלֶ ָ
יא ִניִ .ה ַּת ְכ ָּת ִני לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ַּת ִ ּתיכֵ ִני.
ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב הֲ לֹא כֶ חָ לָ ב ַּת ִ ּתיכֵ נִ י ְוכַ ְ ּג ִבינָ ה ַּת ְק ּ ִפ ֵ
סוכַ ְכ ָּת ִני לָ א ְ ּכ ִתיב,
יש ִניֹ .
יאנִ יִ .ה ְל ַּב ְ ׁש ָּת ִני לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ַּת ְל ִ ּב ֵׁ
ית ִני לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ַּת ְק ּ ִפ ֵ
ִה ְק ּ ִפ ָ
סו ְככֵ נִ יֻ ּ .כ ְּלה ּו ְלבָ ַתר זִ ְמנָ א ַמ ְ ׁש ַמע.
ֶא ּ ָלא ְ ּת ֹ
יאנִ יִ .ה ַּת ְכ ַּתנִ י לֹא כָ תוּבֶ ,א ּ ָלא ַּת ִ ּתיכֵ נִ י.
תרגום :זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב הֲ לֹא כֶ חָ לָ ב ַּת ִ ּתיכֵ נִ י ְוכַ ְ ּג ִבינָ ה ַּת ְק ּ ִפ ֵ
סוכַ ְכ ַּת ִני לֹא כָ תוּב,
יש ִניֹ .
יאנִ יִ .ה ְל ַּב ְ ׁש ַּת ִני לֹא כָ תוּבֶ ,א ּ ָלא ַּת ְל ִ ּב ֵׁ
ית ִני לֹא כָ תוּבֶ ,א ּ ָלא ַּת ְק ּ ִפ ֵ
ִה ְק ּ ִפ ַ
סו ְככֵ נִ יֻ ּ .כ ּ ָלם ַמ ְ ׁש ָמע ֶׁש ְּל ַאחַ ר זְ ַמן.
ֶא ּ ָלא ְ ּת ֹ
ית ִע ּ ָמ ִדי
ית ִע ּ ָמ ִדי ,דָּ א רוּחָ א דְּ חַ ּיֵי) .ס"א ואי תימא( ָעשִׂ ָ
ו ְּלבָ ַתר ַמה ְ ּכ ִתיב ,חַ יִ ים וָ חֶ סֶ ד ָעשִׂ ָ
ית ִע ּ ָמ ִדיּ ְ .בהַ הוּא ָע ְל ָמא ָׁש ִדית ִ ּבי
ְ ּכ ִתיבְ ,ולָ א ְ ּכ ִתיב ַּתעֲ ֶ ׂשהֶ .א ּ ָלא ָה ִכי ָא ַמר ,חַ יִ ים וָ חֶ סֶ ד ָעשִׂ ָ
יהי נַ ְט ַרת ְלרו ִּחיּ ְ ,בהַ הוּא
יתא דְּ ַמ ְל ָּכאָׁ ,ש ְמ ָרה רו ִּחיִ ,א ִ
רונִ ָ
רוּחָ א דְּ חַ ִּיים ,אֲ בָ ל ו ְּפקוּדָּ ְת ָך ,דְּ ַמ ְט ֹ

ָע ְל ָמאַ .מאי ו ְּפקוּדָּ ְת ָך ,דְּ ַא ְ ּת זַ ִּמין ְלפַ ְק ָדא לָ ּה ְ ּב ַק ְד ִמ ָ
יתא) .שמרה רוחי( ְו ָרזָ א דְּ ִמ ּ ָלה דָּ אָּ ,כל
לון
לוןְ ,ל ָא ָתבָ א ֹ
יהי נַ ְט ָרא ֹ
חות ּ ֻכ ְר ְסיָ יא דְּ ַמ ְל ָּכאְ ,ו ִא ִ
יק ָ ּייאּ ְ ,ג ִניזִ ין ו ְּט ִמ ִירין ְ ּת ֹ
נַ ְפ ִ ׁשין דְּ צַ ִד ַ
ָ
ָ
ְלדו ְּכ ַתיְ יהוּ ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ו ְּפקוּדָּ ְתך ָׁש ְמ ָרה רו ִּחיַ .מאי ו ְּפקוּדָּ ְתךּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְ ּת ָאמֵ ר) ,תהלים
ידהָ א,
דונִ ין ִ ּב ָ
יתא דְּ ַמ ְל ָּכא ,דְּ ָכל רו ִּחין ִאינּ וּן ּ ִפ ְק ֹ
רונִ ָ
תו יִ ַ ּקח ַאחֵ רְ ּ .פקוּדָּ ְת ָך ,דָּ א ַמ ְט ֹ
קט( ּ ְפקוּדָּ ֹ
ָ
לוןּ ְ ,ב ִגין דָּ א ָׁש ְמ ָרה רו ִּחי,
יהי נַ ְט ָרא ֹ
גו'ְ ,ו ִא ִ
ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים לא( ְ ּביָ ְדך ַא ְפ ִקיד רו ִּחי ְו ֹ
יהי נַ ְט ַרת לָ ּה.
ְו ִא ִ

ית ִע ּ ָמ ִדי ֹ -זו רוּחַ הַ חַ ִּיים) .ואם תאמר(ֲ ,ה ֵרי ָּכתוּב
תרגוםְ :ו ַאחַ ר ָּכ ְך ַמה ָּכתוּב .חַ ִּיים וָ חֶ סֶ ד ָעשִׂ ָ
עולָ ם זָ ַר ְק ָּת
תו ֹ
או ֹ
ית ִע ּ ָמ ִדיּ ְ .ב ֹ
ית ִע ּ ָמ ִדיְ ,ולֹא כָ תוּב ַּתעֲ ֶ ׂשהֶ .א ּ ָלא ָּכ ְך ָא ַמר ,חַ ִּיים וָ חֶ סֶ ד ָעשִׂ ָ
ָעשִׂ ָ
תו
או ֹ
ִ ּבי רוּחַ חַ ִּיים ,אֲ בָ ל ו ְּפ ֻקדָּ ְת ְך ֶׁ -ש ּ ַמ ְל ַּכת הַ ּ ֶמלֶ ְך ָׁ -ש ְמ ָרה רו ִּחיִ ,היא ָׁש ְמ ָרה ֶאת רו ִּחי ְ ּב ֹ
סוד דָּ בָ ר זֶה ָּ -כל
או ָת ּה ַּב ְ ּת ִח ּ ָלה) .שמרה רוחי( ְו ֹ
עולָ םַ .מה ּזֶה ו ְּפ ֻקדָּ ְת ְךֶׁ .ש ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ְפקֹד ֹ
ֹ
ְ
מו ֵתיהֶ ן.
קו ֹ
ֲשיבָ ן ִל ְמ ֹ
או ָתם לַ ה ִ ׁ
ירות ַּתחַ ת ִ ּכ ּ ֵסא הַ ּ ֶמלֶ ךְ ,ו ִהיא ׁש ֹו ֶמ ֶרת ֹ
יקים ְ ּגנו ֹּזות ו ְּט ִמ ֹ
נַ ְפ ׁש ֹות הַ ַ ּצדִּ ִ
ְ
ְ
תו יִ ַ ּקח ַאחֵ ר.
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר )תהלים קט( ּ ְפ ֻקדָּ ֹ
זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב ו ְּפ ֻקדָּ ְתך ָׁש ְמ ָרה רו ִּחיַ .מה ּזֶה ו ְּפ ֻקדָּ ְתךּ ְ .כ ֹ

יה .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב )שם לא( ְ ּביָ ְד ְך
דו ֹנות ְ ּביָ ֶד ָ
ּחות הֵ ם ּ ִפ ְק ֹ
ּ ְפ ֻקדָּ ְת ְך ֹ -זו ִהי ַמ ְל ַּכת הַ ּ ֶמלֶ ְךֶׁ ,ש ָּכל ָהרו ֹ
או ָת ּה.
או ָתםּ ִ ,ב ְגלַ ל זֶה ָׁש ְמ ָרה רו ִּחיְ ,ו ִהיא ׁש ֹומֶ ֶרת ֹ
גו'ְ ,ו ִהיא ׁש ֹומֶ ֶרת ֹ
ַא ְפ ִקיד רו ִּחי ְו ֹ

יתא דְּ ַמ ְל ָּכא.
רונִ ָ
ְ ּכגַ ְוונָ א דָּ א ָא ַמר דָּ ִוד )תהלים פו( ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִ ׁשי ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ יָׁ .ש ְמ ָרה ,דָּ א ַמ ְט ֹ
יתאּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְ ּת
רו ִנ ָ
יהי נַ ְט ָרא נַ ְפ ִ ׁשיּ ְ ,ב ִגין ִ ּכי חָ ִסיד אֲ נִ י .ו ְּב ָכל אֲ ָתר דִּ ְכ ִתיב ְס ָתם ,דָּ א ַמ ְט ֹ
דְּ ִא ִ
קול יְ יָ אֱ לֹהֶ יךָ.
ּ
ָאמֵ ר) ,שמות כד( וַ ִּי ְק ָרא ֶאל מ ֶֹׁשה) .שמות טו( וַ יֹאמֶ ר ִאם ָׁשמ ַֹע ִ ּת ְ ׁש ַמע ְ ּב ֹ
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מו זֶה ָא ַמר דָּ ִוד )שם פו( ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִ ׁשי ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ יָׁ .ש ְמ ָרה ֹ -זו ַמ ְל ַּכת הַ ּ ֶמלֶ ְך,
תרגוםּ ְ :כ ֹ
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר
קום ֶׁש ָּכתוּב ְס ָתם ֹ -זו הַ ּ ַמ ְל ָּכהּ ְ ,כ ֹ
ֶׁש ִהיא ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִ ׁשיּ ִ ,ב ְגלַ ל ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ יּ .ו ְב ָכל ָמ ֹ
קול ה' אֱ לֹהֶ ְ
יך.
וַ ִּי ְק ָרא ֶאל מ ֶֹׁשה) ,שמות טו( וַ ּיֹאמֶ ר ִאם ָׁשמ ַֹע ִ ּת ְ ׁש ַמע ְ ּב ֹ
ָּב ָכה ִר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ סְ ,ו ָא ַמרְ ,ולָ או אֲ ָמ ִרית לָ ְך דִּ ְ ׁש ִכינְ ָּתא יָ ָהבַ ת ִלי ְנ ִבזְ ְ ּבזָ ן ו ַּמ ְתנָ ן ,ז ַָּכ ָאה חוּלָ ִקי
יהּ ְ ,בהַ הוּא זִ ְמנָ אּ ִ ,תינַ ח הַ הוּא ַ ּג ְר ָמאׁ ְ ,ש ַאר ַ ּג ְר ִמין
דְּ זָ כֵ ינָ א ְל ֵמחמֵ י לָ ְךְ ,ו ָׁש ַמ ְענָ א דָּ אָ .א ַמר לֵ ּ
יהֻ ּ ,כ ְּלה ּו יִ ְת ְ ּכ ִליל ּו ְ ּבהַ הוּא ְנ ִביע ּו דְּ הַ אי ַ ּג ְר ָמאְ ,ויִ ְת ְ ּכ ִליל ּו
דְּ יִ ְ ׁש ַּת ְכחוּן ַמה יִ ְתעֲ ִביד ִמ ְ ּנ ֹ
הוןָ .א ַמר לֵ ּ
ּ
ּ
יהְ ,ויִ ְתעֲ ִביד כּ ּ ָֹלא ִע ָּסה ח ֲָדאְ ,ו ַּת ּ ָמן יִ ְתצַ יֵיר ִציו ָּראּ ְ ,כ ָמה דְּ ִא ְ ּת ַמר .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה
ַּבהֲ ֵד ּ
מו ֶת ָ
יך יַ ח ֲִליץַ .מאי יַ ח ֲִליץּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְ ּת ָאמֵ ר )הושע ה( חָ לַ ץ מֵ הֶ םֻ ּ .כ ְּלה ּו יִ ְת ַע ְ ּברוּן
נח( ְו ַע ְצ ֹ
מו ָצא
ית ְ ּכגַ ן ָר ְוה ו ְּכ ֹ
ִמ ִּקיו ַּמיְ יהוְּ ,ויִ ְת ְ ּכ ִליל ּו ְ ּבהַ אי ַ ּג ְר ָמאְ ,ל ֶמ ֱה ִוי ִע ָּסה ח ֲָדא .ו ְּכ ֵדין )ישעיה נח( ְו ָהיִ ָ
גו'.
ַמיִ ם ְו ֹ
רות ו ַּמ ָּתנ ֹותַ .א ְ ׁש ֵרי
או ָצ ֹ
תרגוםָּ :בכָ ה ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ְו ָא ַמרְ ,ולֹא ָא ַמ ְר ִ ּתי ְל ְך ֶׁשהַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה נָ ְתנָ ה ִלי ֹ
או ָת ּה ֶעצֶ םַ ,מה ַ ּיעֲ ֶ ׂשה
תו זְ ַמן מֵ ילָ א ֹ
או ֹ
לוּ ְ ,ב ֹ
או ְת ְך ְו ָׁש ַמ ְע ִ ּתי ֶאת זֶהָ .א ַמר ֹ
יתי ִל ְר ֹ
חֶ ְל ִקי ֶׁש ָ ּז ִכ ִ
יעה ֶׁשל ֶעצֶ ם ֹזוְ ,ויִ ָּכ ְלל ּו יַ חַ ד ִא ָּת ּה,
או ָת ּה ְנ ִב ָ
לוֻ ּ ,כ ּ ָלן יִ ָּכ ְלל ּו ְ ּב ֹ
מות ֶׁש ִּי ּ ָמ ְצאוָּ .א ַמר ֹ
ִמ ּ ְ ׁש ָאר הָ עֲ צָ ֹ
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב )ישעיה נח( ְו ַע ְצמ ֶֹתיךְ
ְוהַ ּכֹל י ֵָע ֶ ׂשה ִע ָּסה ַאחַ תְ ,ו ָׁשם יִ ְצ ַט ּיֵר ִצ ּיוּרּ ְ ,כ ֹ
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר )הושע ה( חָ לַ ץ ֵמהֶ םֻ ּ .כ ּ ָלם יָ ָע ְבר ּו ִמ ִּק ּיו ָּמם ְויִ ָּכ ְלל ּו בָ ֶעצֶ ם
ַי ֲח ִליץַ .מה ֶ ּזה ַי ֲח ִליץּ ְ .כ ֹ
גו' .ע"כ.
מוצָ א ַמיִ ם ְו ֹ
ית ְ ּכגַ ן ָרוֶ ה ו ְּכ ֹ
הַ ּזֹאת ִל ְה ֹיות ִע ָּסה ַאחַ תְ ,ו ָאז )ישעיה שם( ְו ָהיִ ָ

בביאור דברי הזוהר הקדוש ,בענין בית המקדש השלישי ,איתא ברמח"ל בתחילת ספרו
'משכני עליון' וז"ל :ועתה אומר לך ,למה משתנה הבית העתיד מן הבית הראשון או השני,
כי לא דבר ריק הוא ,על כן שמע והבן מאד ,כי הקדמות גדולות אתה צריך לדבר זה,
והבן היטב .והנה כתוב' ,בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ' ,ואמרו החכמים ז"ל,
בראשית  -ב' ראשית ,וזה עיקר גדול ורב בסתרי הבריאה ,לדעת את הדברים על בורים,
ותיקון העולם מה תיקון .וכאשר עלה ברצון המאציל ב"ה לברוא העולם הזה ,היה מעמיד
את המאורות על מכוניהם ,והמשמרות על מעמדם ,וסדר כל הסדרים בחכמתו .והחכמה
נשגבה מאד על כל המעשים ,ובה כולם תלויים ועומדים ,היא הנרמזת ביו"ד של השם
הנכבד והנורא.
וממעל לחכמה נמצא ראשית אחר נעלם מאד ,עמוק עמוק מי ימצאנו ,הוא הנותן לה כח
לעשות חיל .ומפני עוצם קדושתו נסתר בתוך החכמה ,ולא נראה ממנו החוצה .ובראות כל
השרים וכל הממונים המקבלים מאת המלך ,כי מן החכמה כולם מקבלים ,אמרו  -הלא זאת
היא ראשית הכל ,והמקור שאין לו הפסק ,ומזה הטעם נקראת החכמה ראשית .אך הראשית
האחר נכלל בה ,והיא לא נבדלת ממנו כלל ,וכל מעשיה ממנו ,וכל סדריה ממנו נתנו לה.
ולא נמצא דבר בעולם שתעשה החכמה ,שלא הגיע אליה מן הראשית הזה ,הוא הנרמז
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בקוצה של יו"ד .ולא תמצא שנבדל הקוץ מן היו"ד ולא היו"ד מן הקוץ לעולם .ונמצא לכל
הדברים ראשית אחד ,ועוד  -ראשית לראשית ,וזהו ב' ראשית שאמרתי למעלה.
ולמה אמר הכתוב כן .אלא שהעולם לא עמד בשלימותו למיום הבראו ,כי תלוי היה ועומד
עד מעשי האדם .ולולי היה האדם חוטא ,היה נשלם ,והוא חטא ,על כן לא נשלם .ונמצא
שלא עמדו הבריות על תיקון רק כפי ערך מה שהגיעם מן החכמה הנפלאה ,ועדיין חסר
מהם המעלה אחרת גדולה מזו הרבה .וזה כי בהתחזק הראשית הנעלם ,ויצא ברוב תקפו
והדרו ,יקבלו כל המאורות מדריגה גדולה ומעלה חשובה מאד ,עד שאין אחרי המעלה הזאת
ירידה .וזאת המעלה לא הגיעתם עד היום הזה .אכן לעתיד ישיגוה ברבות הטובה בעולם,
והשלום והמנוחה יתגבר בכל המדריגות ,ונסו יגון ואנחה .כי על הימים ההם נאמר' ,ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' .ואלמלא הייתי רוצה להאריך בענין זה ,היו הדרושים רחבים
יותר ,והייתי יוצא מעניני הרבה ,אף כי הדברים רבים ונכבדים מאד ,ואי אפשר ללבות
האנשים להכיל כל הפרטים עד תומם ,על כן לא ארחק מן הדרך ,ורק הקדמות אניח
לפניך .ואתה תסתכל בהם היטב ,ותבין ממוצא דבר סודות סתומים וחתומים ,לשרידים אשר
ה' קורא נתנו ולמכסה עתיק.
בית הראשון בסוד החכמה ומה שתדע ,כי עד עתה לא הלכו כל המאורות ולא עמדו כל
המדריגות רק בסוד החכמה .ולזמן העתיד עוד יתגלה הראשית הנעלם ,ויעלו כל הדברים
מעלות גדולות ויקרות .ותדע עוד ,שבחטא האדם נתקלקלו הדברים ,וכל התיקונים נסתרו,
ולא יכול העולם לחזור אפילו לכמות שהיה ,אלא בימי שלמה כשנבנה הבית .וכן כתוב,
'וה' נתן חכמה לשלמה' ,כי אז נתפשטה החכמה ברוב יפיה והדר כבודה ,וכל המאורות
נתחזקו בשמחה רבה .ולא נמצא באותם הימים רק עוז וחדוה בכל המדריגות ובכל העולמות
אשר כמוהו לא נהיתה ,ועם כל זה הכל היה בסוד החכמה לבד .ויען לא הגיעו אל התכלית
האחרון ,על כן היה הפסק לשלוה ההיא ,והבית חרב.
אבל לעתיד בהגלות הראשית  -הנעלם אשר דברתי ,תהיה השלוה רבה יותר מאד,
ושאחריה לא יהיה עוד הפסק כלל .ונמצא שכל הדברים הולכים אחר מקורם .ובהיות המקור
אחד ,כל משפטי המאורות  -הליכותיהם ,מסעיהם ומוצאיהם ,עמידתם וישיבתם ,כולם
הולכים על פי המקור ההוא .ובהיות המקור נשגב יותר ,ישתנו על פיו כל הדברים כולם.
על כן שינויים רבים יהיו בעולם בזמן ההוא .וכל שכן הבית הקדוש אשר כבר שמעת כי
הוא המקום ממנו תוצאות חיים לכל אשר נברא בכל העולמות ,כי על כן ישתנה מאד ממה
שהיה בראשונה .ונמצא ,הבית הראשון בסוד החכמה ,כי היא החכמה שנתנה לשלמה כמו
שפרשתי ,ובה בנה הבית הזה .והעתיד בסוד הראשית הנעלם שלא נגלה עדיין עד היום
הזה.
אמנם ודאי אין כל חדש תחת השמש ,וכל הדברים המתחדשים בכל יום תמיד בכל ימי
ששת האלפים שנה ,כבר נגזרו מתחלה וכן נבראו .כי רק ככלות זה הגבול הראשון יהיה
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חידוש .וזה עיקר גדול ,ואני לא אאריך בו עתה ,ואינני אומר רק כמו ראשי פרקים .אבל
זה האמת ,כי בעבור זה עשה ה' מתחלה את כל הדברים לפי מה שהם על פי החכמה לבד,
ובהם כח להיות עוד לפי הראשית העליון .ובהגלות זה הראשית ,אחריו כולם ימשוך בכח
הראשון ,שכבר היה בהם בתחלה ,ותתחדש כל הבריאה כאילו אז נולדה .ועל כן אמר
ישעיה' ,השמים החדשים והארץ החדשה'.
ועתה אודיע לך סוד אחד עצום ורב מאד ,ועל כן תתגבר בשכלך לרדת אל עומק הדברים.
דע ,כי זה הבית העתיד הוא שראה אותו יחזקאל הנביא מיד אחר חורבן הראשון .ואתה
כבר שמעת ,כי לא פסק הבית למעלה ,גם כי חרב למטה .כי הלא לא נבנה הבית למטה
רק ברוב חוזק המאורות ,והתגברם להאיר ממדרגה למדרגה ,ויגיעו אל העולם הזה ,וגם
עשו הבית אשר עשו) .כבר( ]וכאשר[ חסר הכוח הזה ,לא היה עוד זה הבית למטה ,אך לא
מפני זה חרב למעלה ,רק הוחשך ולא האיר כבראשונה .אבל הסוד הגדול הנודע בזה הענין
למי שהוא מורגל ללכת בדרכי החכמה ,והעומד בסוד ה' ויודע אורחותיו ,הוא כי כאשר
בנה שלמה את הבית הראשון ,לולי חטאו ,אלא היו מחזיקים בתורתם ,היו מתעלים
במדרגותיהם ,ומגיעים הדברים אל התיקון השלם .ואז היה העולם פושט צורה ולובש צורה,
והיה מתגלה מה שלא נתגלה .אך כאשר גברה הרשעה ורבו החטאים ,הנה הבית הראשון
שנתקן בוגקונים הראשונים חרב .ואז אותו הבנין לא עמד עוד למעלה ,רק ברגע אחד עבר
ונבנה בצורה אחרת ,היא הצורה והיא התכנית שעתיד להיות .ונמצאו ,שני הבנינים ,זה
נכנס וזה יוצא ואין ביניהם כמלוא נימא .והבנין הזה לא נגלה למטה ,כי רק לעתיד יגלה.
אך למעלה ,מהיום ההוא והלאה כן היה ,וכן הוא .ועל כן ראה אותו יחזקאל ,שכבר בנוי
ועומד היה ,וישראל לולי זכו במעשיהם ,היתה ראויה להיות גאולת עזרא כגאולת מצרים,
וביאתם כביאת יהושע .ואז היו בונים את הבית בתבנית הזה אשר ראה יחזקאל ,והיו שתי
המקדשים שלמעלה ושלמטה מכוונים זה לזה.
וכאשר לא הטיבו דרכיהם ,היתה הגאולה בחשאי ,ולא עצרו כח לעשות כבית ההוא .ואז
עשו אותו על פי הנביאים שביניהם ,קצת דומה אל הראשון ,וקצת דומה אל האחרון ,שכבר
נתחדש למעלה ,אפס קצהו לקחו וכולו לא לקחו ,כי לא היתה השעה הראויה לכך .ונמצא,
שבזמן שלמה היו שני הבתים  -העליון והתחתון מכוונים ,על כן מצאה השכינה בו מנוח
ושרתה בו .אבל השני ,שלא היו דומים זה לזה לא שרתה בו שכינה.
אבל לעתיד ,לא די שיהיו דומים ,אלא שהבית העליון יתפשט ויגיע למטה .והוא משרז"ל,
שמקדש שלישי הוא מעשה ידיו של מקום ,כי לא יעקר הבית העליון ממקומו ,רק יתפשט
ויגיע למטה ,ואז יבנה סביבותיו בנין חמרי כאשר לעולם הזה ,ויתחבר בנין בבנין להיות
אחד ,לא יתפרדו זה מזה .והכבוד יהיה שורה בו בגילוי גמור ,והוא הענין שנאמר עליו,
'ונגלה כבוד ה' וראו' וכו' ,ואז תהיה השלוה גמורה בלא הפסק כלל .והנה על פי הסוד הזה
כתוב' ,מקדש ה' כוננו ידיך' ,כי השכינה כפי קבלתה ,כן נראו בה תיקוני איברים
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וקישוטים נאים ונכבדים ,וכאשר יאיר אור הראשית הזה ,ירבה כבוד כתרה ויתנשא מאד.
ונמצא שיהיה המקדש נבנה בסוד הכתר ,ומנין כננ"ו הוא קכ"ו והוא מנין ,א' א"ד אד"נ
אדנ"י המאיר בכתר הזה .וכל אלה הדברים הם עמוקים מאד ,ונשרשים בחכמה יותר ממה
שהם נראים הרבה .ע"כ.

כ .בילקוט שמעוני )ישעיה רמז תעח(' :ושעריך לאבני אקדח' )ישעיה נד יב( ,רבי ירמיה בשם
רבי שמואל בר רב יצחק עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שער המזרח של בית המקדש הוא
ושני פשפשין אבן אחת של מרגליות ,ר' יוחנן הוה יתיב ודריש גבי כנישתא בצפורי עתיד
הקדוש ברוך הוא לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של
מרגלית ,הוה תמן חד אפיקורוס אמר אפילו כהדא ביעתא דשפנינא לית אנן משכחין והדין
יתיב ואמר הכדין .עם כשהוא מפרש בים הגדול שקעה ספינתו בים וירד לעמקי תהום וראה
מלאכי השרת מסתתין בו מגלפים בו מסרגין בו ,אמר להם מהו זה ,אמרו לו זה שער
המזרחי של בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגלית ,א"ל סבא סבא כל מה
דאת יכיל למגלג גלוג למשבחא שבח דאלולא חמון עיני לא הוינא מהימנא ,א"ל ואילו לא
חמון עינך לא הויתא מהימנא למילי דאוריתא תלא עינוי ואסתכל ביה מיד נעשה גל של
עצמות .מעשה בחסיד אחד דהוה מטייל בשוניתא דימא דחיפא והרהר בלבו ואמר תאמר
שהקב"ה עתיד לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני פשפשיו אבן אחת של
מרגליות ,מיד יצתה בת קול ואמרה אלולא שאתה חסיד גמור כבר היתה מדת הדין פוגעת
באותו האיש ,העולם כלו בראתי בששה ימים דכתיב 'כי ששת ימים עשה ה' את השמים
ואת הארץ' ושער המזרח של בית המקדש אי אפשר לעשות הוא ושני פשפשים אבן אחת
של מרגליות ,מיד בקש רחמים על עצמו ואמר רבון העולמים אף על פי שבלבי הרהרתי
בשפתי לא דברתי ,מיד נעשה לו נס ונבקע הים לו וראה מלאכי השרת מסתתין בו מגלפין
בו מסרגין בו ,ואמר להם מה הוא זה ,אמרו לו זה שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני
פשפשין אבן אחת של מרגלית.

יע ֶ ׂשה הַ ְּמ ֹנו ָרה
הור ִמ ְק ָׁשה ּ ֵת ָ
ית ְמנ ַֹרת זָ ָהב ָט ֹ
כא .פרשת המנורה )שמות כה לא-מ() :לא( ְו ָעשִׂ ָ
יה ְ ׁשל ָֹׁשה ְקנֵ י
יה ִמ ּ ֶמ ָּנה יִ ְהיוּ) :לב( ְו ִ ׁש ּ ָׁשה ָק ִנים י ְֹצ ִאים ִמ ִּצדֶּ ָ
יה ו ְּפ ָרחֶ ָ
יה ַּכ ְפ ּת ֶֹר ָ
יע ָ
יְ ֵרכָ ּה ְו ָקנָ ּה ְ ּג ִב ֶ
ְמנ ָֹרה ִמ ִּצדָּ ּה הָ ֶאחָ ד ו ְ ּׁשל ָֹׁשה ְקנֵ י ְמנ ָֹרה ִמ ִּצדָּ ּה הַ ּ ֵׁשנִ י) :לג( ְ ׁשל ָֹׁשה ְג ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּב ָ ּקנֶ ה הָ ֶאחָ ד
ַּכ ְפ ּתֹר וָ פֶ ַרח ו ְ ּׁשל ָֹׁשה ְג ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּב ָ ּקנֶ ה הָ ֶאחָ ד ַּכ ְפ ּתֹר וָ פָ ַרח ֵּכן ְל ֵׁש ֶׁשת הַ ָ ּקנִ ים הַ ּי ְֹצ ִאים ִמן
הַ ְּמנ ָֹרה) :לד( וּבַ ְּמנ ָֹרה ַא ְר ָּב ָעה ְג ִב ִעים ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִדים ַּכ ְפ ּת ֶֹריהָ ו ְּפ ָרחֶ יהָ ) :לה( ְוכַ ְפ ּתֹר ַּתחַ ת ְ ׁשנֵ י הַ ָ ּק ִנים
ִמ ּ ֶמ ָּנה ְוכַ ְפ ּתֹר ַּתחַ ת ְ ׁשנֵ י הַ ָ ּקנִ ים ִמ ּ ֶמ ָּנה ְוכַ ְפ ּתֹר ַּתחַ ת ְ ׁשנֵ י הַ ָ ּקנִ ים ִמ ּ ֶמ ָּנה ְל ֵׁש ֶׁשת הַ ָ ּקנִ ים הַ ּיֹ ְצ ִאים ִמן
יה
ית ֶאת נֵ ר ֶֹת ָ
הור) :לז( ְו ָעשִׂ ָ
הַ ְּמנ ָֹרה) :לו( ַּכ ְפ ּת ֵֹריהֶ ם ו ְּקנ ָֹתם ִמ ּ ֶמ ָּנה יִ ְהי ּו ּ ֻכ ּ ָל ּה ִמ ְק ָׁשה ַאחַ ת זָ הָ ב ָט ֹ
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הור) :לט( ִ ּכ ַּכר
ִ ׁש ְב ָעה ְוהֶ עֱ לָ ה ֶאת נֵ ר ֶֹתיהָ ְוהֵ ִאיר ַעל ֵעבֶ ר ּ ָפנֶ יהָ ) :לח( ו ַּמ ְל ָקחֶ יהָ ו ַּמ ְח ּת ֶֹתיהָ זָ ָהב ָט ֹ
יתם אֲ ֶׁשר ַא ָּתה ָמ ְר ֶאה
הור יַעֲ ֶ ׂשה א ָֹת ּה ֵאת ָּכל הַ ֵּכ ִלים הָ ֵא ּ ֶלה) :מ( ו ְּר ֵאה וַ עֲ ֵ ׂשה ְ ּב ַת ְב ִנ ָ
זָ ָהב ָט ֹ
ָּב ָהר:
רש"י) :לא( מקשה תעשה המנורה .שלא יעשנה חוליות ,ולא יעשה קניה ונרותיה איברים
איברים ,ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין ,שקורין שולדי"ר בלע"ז אלא כלה באה מחתיכה
אחת ,ומקיש בקרנס וחותך בכלי האמנות ומפריד הקנים אלך ואלך :מקשה .תרגומו נגיד,
לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקרנס ,ולשון מקשה
מכת קרנס ,בטידי"ץ בלע"ז כמו )דניאל ה ו( דא לדא נקשן :תעשה המנורה .מאליה ,לפי
שהיה משה מתקשה בה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והיא נעשית
מאליה ,לכך לא נכתב תעשה :ירכה .הוא הרגל של מטה העשוי כמין תבה ,ושלשה רגלים
יוצאין המנה ולמטה :וקנה .הקנה האמצעי שלה העולה באמצע הירך זקוף כלפי מעלה,
ועליו נר האמצעי עשוי כמין בזיך לצוק השמן לתוכו ולתת הפתילה :גביעיה .הן כמין
כוסות שעושין מזכוכית ארכים וקצרים ,וקורין להם מדרינ"ש בלע"ז ,ואלו עשויין מזהב
ובולטין ויוצאין מכל קנה וקנה כמנין שנתן בהם הכתוב ,ולא היו בה אלא לנוי :כפתריה.
כמין תפוחים עגולין סביב ,בולטין סביבות הקנה האמצעי ,כדרך שעושין למנורות שלפני
השרים וקורין להם פומיל"ש בלע"ז ,ומנין שלהם כתוב בפרשה ,כמה כפתורים בולטין
ממנה ,וכמה חלק בין כפתור לכפתור :ופרחיה .ציורין עשויין בה כמין פרחים :ממנה יהיו.
הכל מקשה יוצא מתוך חתכת העשת ,ולא יעשם לבדם וידביקם) :לב( יצאים מצדיה .לכאן
ולכאן באלכסון נמשכים ועולין עד כנגד גבהה של מנורה ,שהוא קנה האמצעי ,ויוצאין
מתוך קנה האמצעי זה למעלה מזה ,התחתון ארוך ,ושל מעלה קצר המנו והעליון קצר
המנו ,לפי שהיה גובה ראשיהן שוה לגבהו של קנה האמצעי השביעי ,שממנו יוצאים ששת
הקנים) :לג( משקדים .כתרגומו ,מצוירים היו כדרך שעושין לכלי כסף וזהב שקורין ניילי"ר:
ושלשה גבעים .בולטין מכל קנה וקנה :כפתר ופרח .היה לכל קנה וקנה) :לד( ובמנרה
ארבעה גבעים .בגופה של מנורה היו ארבעה גביעים אחד בולט בה למטה מן הקנים,
והשלשה למעלה מן יציאת הקנים היוצאים מצדיה :משקדים כפתריה ופרחיה .זה אחד
מחמשה מקראות שאין להם הכרע ,שאין ידוע אם גביעים משקדים או משקדים כפתוריה
ופרחיה) :לה( וכפתר תחת שני הקנים .מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני צדיה אלך
ואלך .כך שנינו במלאכת המשכן )פרק י( גבהה של מנורה שמונה עשר טפחים ,הרגלים
והפרח שלשה טפחים ,הוא הפרח האמור בירך ,שנאמר )במדבר ח ד( עד ירכה עד פרחה,
וטפחיים חלק ,וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים ,וכפתור ופרח משני כפתורים ושני פרחים
האמורים במנורה עצמה ,שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה ,למדנו שהיו בקנה שני כפתורים
ושני פרחים לבד מן השלשה כפתורים ,שהקנים נמשכין מתוכן ,שנאמר וכפתור תחת שני
הקנים ,וגו' וטפחים חלק ,וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אלך ואלך נמשכים ועולים
כנגד גבהה של מנורה ,וטפחיים חלק ,וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו ,וטפחיים חלק
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וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו ונמשכים ועולין כנגד גבהה של מנורה וטפחיים חלק,
נשתיירו שם שלשה טפחים ,שבהם שלשה גביעים וכפתור ופרח .נמצאו גביעים עשרים
ושנים שמונה עשר לששה קנים ,שלשה לכל אחד ואחד ,וארבעה בגופה של מנורה ,הרי
עשרים ושנים ,ואחד עשר כפתורים ששה בששת הקנים ,ושלשה בגופה של מנורה ,שהקנים
יוצאים מהם ,ושנים עוד במנורה ,שנאמר משקדים כפתוריה ,מעוט כפתורים שנים האחד
למטה אצל הירך ,והאחד בשלשת טפחים העליונים עם שלשת הגביעים ,ותשעה פרחים היו
לה ששה לששת הקנים ,שנאמר )פסוק לג( בקנה האחד כפתור ופרח ,ושלשה למנורה,
שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה ,ומיעוט פרחים שנים ,ואחד האמור בפרשת בהעלותך
)במדבר ח ד( עד ירכה עד פרחה .ואם תדקדק במשנה זו הכתובה למעלה ,תמצאם כמנינם
איש איש במקומו) :לז( את נרתיה .כמין בזכין שנותנין בתוכם השמן והפתילות :והאיר על
עבר פניה .עשה ששת הנרות שבראשי הקנים ,היוצאים מצדיה ,מסבים כלפי האמצעי ,כדי
שיהיו הנרות כשתדליקם מאירים אל עבר פניה ,מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי,
שהוא גוף המנורה) :לח( ומלקחיה .הם הצבתים העשויין לקח בהם הפתילה מתוך השמן
לישבן ולמשכן בפי הנרות ,ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים .וצבתהא שתרגם
אנקלוס ,לשון צבת ,טינליי"א בלע"ז :ומחתתיה .הם כמין בזכין קטנים ,שחותה בהן את
האפר שבנר בבקר בבקר ,כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות ,שדלקו הלילה וכבו,
ולשון מחתה פוישידויר"א בלע"ז ,כמו )ישעיה ל יד( לחתות אש מיקוד) :לט( ככר זהב טהור.
שלא יהיה משקלה עם כל כליה אלא ככר ,לא פחות ולא יותר ,והככר של חול ששים מנה
ושל קדש היה כפול ,מאה עשרים מנה ,והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כסף למשקל
קולוני"א והם מאה זהובים ,עשרים וחמשה סלעים והסלע ארבעה זהובים) :מ( וראה ועשה.
ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך ,מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה ,עד שהראה
לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש :אשר אתה מראה .כתרגומו דאת מתחזי בטורא ,אלו
היה נקוד מראה בפת"ח ,היה פתרונו אתה מראה לאחרים ,עכשו שנקוד חטף קמ"ץ ,פתרונו
דאת מתחזי ,שאחרים מראים לך ,שהנקוד מפריד בין עשה לנעשה.

ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג א-יא( :א .המנורה מפורשת צורתה בתורה .וארבעה גביעים
ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה שנאמר )שמות כה לד( 'ובמנורה ארבעה גביעים
משוקדים כפתוריה ופרחיה' ועוד פרח שלישי היה סמוך ליריכה של מנורה שנאמר )במדבר ח

ד( 'עד ירכה עד פרחה'.
ב .ושלש רגלים היו לה .ושלשה כפתורים אחרים היו בקנה המנורה שמהן יוצאים ששת
הקנים .שלשה מצד זה ושלשה מצד זה .ובכל קנה וקנה מהן שלשה גביעים וכפתור ופרח.
והכל משוקדים כמו שקדים בעשייתן.
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ג .נמצאת כל הגביעים שנים ועשרים .והפרחים תשעה .והכפתורים אחד עשר .וכולן מעכבין
זה את זה ואפילו חסר אחד מן השנים וארבעים מעכב את כולן.
ד .בד"א בשעשאוה זהב אבל שאר מיני מתכות אין עושין בה גביעים כפתורים ופרחי' .וכן
מנורה הבאה זהב תהיה כולה ככר עם נרותיה ותהיה כולה מקשה מן העשתות .ושל שאר
מיני מתכות אין מקפידין על משקלה .ואם היתה חלולה כשירה.
ה .ואין עושין אותה לעולם מן הגרוטאות בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני
מתכות.
ו .המלקחים והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר שהרי נאמר במנורה )שמות כה לא( 'זהב
טהור' וחזר ואמר )שמות כה לח( 'ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור' ולא נאמר נרותיה זהב טהור
מפני שהנרות קבועין במנורה והם מכלל הככר.
ז .שבעת קני המנורה מעכבין זה את זה .ושבעת נרותיה מעכבין זה את זה בין שהיתה של
זהב בין שהיתה של שאר מיני מתכות .וכל הנרות קבועים בקנים.
ח .ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל
קני המנורה וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי.
ט .הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחב ושוליהן קצר .והכפתורים כמין תפוחים
כרותיים שהן ארוכין מעט כביצה ששני ראשיה כדין .והפרחים כמו פרחי העמודים שהן
כמין קערה ושפתה כפולה לחוץ.
י .גובה המנורה היה שמונה עשר טפח .הרגלים והפרח שלשה טפחים .ושני טפחים חלק.
וטפח שבו גביע כפתור ופרח .וטפחיים חלק .וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד
הילך ואחד הילך ונמשכים ועולין כנגד גובה המנורה .וטפח חלק .וטפח כפתור ושני קנים
יוצאים ממנו אחר הילך ואחד הילך ונמשכין ועולין כנגד גובה המנורה .וטפח חלק .וטפח
כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אחד הילך ואחד הילך ונמשכין ועולין כנגד גובה המנורה.
וטפחיים חלק .נשתיירו שלשה טפחים שבהן שלשה גביעים כפתור ופרח.
יא .ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח
עליה כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה.

ית ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַא ּ ָמ ַתיִ ם ָא ְרכּ ֹו ְו ַא ּ ָמה
כב .פרשת השולחן )שמות כה כג-כט() :כג( ְו ָעשִׂ ָ
ית ּל ֹו
ית ּל ֹו ֵזר זָ ָהב ָס ִביב) :כה( ְו ָעשִׂ ָ
הור ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו זָ ָהב ָט ֹ
ית א ֹ
תו) :כד( ְו ִצ ּ ִפ ָ
ָר ְחבּ ֹו ְו ַא ּ ָמה וָ חֵ ִצי ק ָֹמ ֹ
ית ּל ֹו ַא ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת זָ ָהב ְונָ ַת ָּת ֶאת
ית זֵר זָ הָ ב ְל ִמ ְס ַ ּג ְר ּת ֹו ָס ִביב) :כו( ְו ָעשִׂ ָ
ִמ ְס ֶּג ֶרת טֹפַ ח ָס ִביב ְו ָעשִׂ ָ
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ֶין◌ הַ ּ ַט ָּבעֹת ְלבָ ִ ּתים
הַ ּ ַט ָּבעֹת ַעל ַא ְר ַּבע הַ ּ ֵפאֹת אֲ ֶׁשר ְל ַא ְר ַּבע ַר ְגלָ יו) :כז( ְלעֻ ּ ַמת הַ ִּמ ְס ֶּג ֶרת ִ ּת ְהי ָ
ית א ָֹתם זָ ָהב ְונִ ּ ָשׂ א בָ ם ֶאת
ית ֶאת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂשאת ֶאת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן) :כח( ְו ָעשִׂ ָ
הור ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתם:
ית ְּק ָער ָֹתיו ְוכַ ּפ ָֹתיו ו ְּקשׂ ֹו ָתיו ו ְּמנַ ִּק ּי ָֹתיו אֲ ֶׁשר י ּ ַֻס ְך ָּבהֵ ן זָ ָהב ָט ֹ
הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן) :כט( ְו ָעשִׂ ָ
)ל( ְונָ ַת ָּת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן לֶ חֶ ם ּ ָפנִ ים ְלפָ נַ י ָּת ִמיד:
רש"י) :כג( קמתו .גובה רגליו עם עובי השלחן) :כד( זר זהב .סימן לכתר מלכות ,שהשלחן
שם עושר וגדלה ,כמו שאומרים שלחן מלכים) :כה( מסגרת .כתרגומו גדנפא ,ונחלקו חכמי
ישראל בדבר יש אומרים ,למעלה היתה סביב לשלחן ,כמו לבזבזין שבשפת שלחן שרים,
ויש אומרים ,למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השלחן ,ודף השלחן שוכב על
אותה מסגרת :ועשית זר זהב למסגרתו .הוא זר האמור למעלה ,ופרש לך כאן שעל המסגרת
היתה) :כז( לעמת המסגרת תהיין הטבעות .ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת :לבתים
לבדים .אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים :לבתים .לצורך בתים :לבדים.
כתרגומו אתרא לאריחיא) :כח( ונשא בם .לשון נפעל ,יהיה נשא בם את השלחן) :כט(

ועשית קערתיו וכפתיו .קערותיו זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם ,והלחם היה עשוי כמין
תבה פרוצה משתי רוחותיה ,שולים לו למטה וקופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כתלים,
ולכך קרוי לחם הפנים ,שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה ,ונותן ארכו
לרחבו של שלחן ,וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן ,והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל,
בשל ברזל הוא נאפה וכשמוציאו מן התנור נותנו בשל זהב עד למחר בשבת שמסדרו על
השלחן ,ואותו הדפוס קרוי קערה :וכפתיו .בזכין שנותנים בהם לבונה ,ושתים היו לשני
קמצי לבונה שנותנין על שתי המערכות ,שנאמר )ויקרא כד ז( ונתת על המערכת לבונה
זכה :וקשותיו .הן כמין חצאי קנים חלולים הנסדקין לארכן דגמתן עשה של זהב ומסדר
שלשה על ראש כל לחם ,שישב לחם האחד על גבי אותן הקנים ומבדילין בין לחם ללחם
כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו ,ובלשון ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה :ומנקיתיו.
תרגומו ומכילתיה ,הן סניפים ,כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד למעלה מן השלחן
הרבה כנגד גובה מערכת הלחם ,ומפצלים ששה פצולים זה למעלה מזה ,וראשי הקנים שבין
לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין ,כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים
וישברו ולשון מכילתיה ,סובלותיו ,כמו )ירמיה ו יא( נלאיתי הכיל ,אבל לשון מנקיות איני
יודע ,איך נופל על סניפין .ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין ,שמקשין אותו
ומחזיקין אותו שלא ישבר ,ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש ,אבל אונקלוס
שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין :אשר יסך בהן .אשר יכסה
בהן ,ועל קשותיו הוא אומר אשר יסך ,שהיו עליו כמין סכך וכסוי ,וכן במקום אחר הוא
אומר )במדבר ד ז( ואת קשות הנסך וזה וזה ,יסך והנסך ,לשון סכך וכסוי הם) :ל( לחם
פנים .שיש לו פנים כמו שפרשתי ,ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל
הכהנים.
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ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יב-טו( :יב .השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה
טפחים .והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש
אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן הארון שהיה אורכו לרוחב הבית .וכן
נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום.
יג .ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות
של לחם הפנים .שנים מסדר זה .ושנים מסדר זה .והם הנאמרים בתורה )שמות כה-כט(

'וקשותיו'.
יד .וכ"ח קנים של זהב כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו .ארבעה עשר לסדר זה
וארבעה עשר לסדר זה .והם הנקראים )שמות כה כט( 'מנקיותיו' .ושני הבזיכין שמניחין בהן
הלבונה על השולחן בצד המערכות הן הנקראין )שמות כה כט( 'כפותיו' .והדפוסין שעושין
בהם להם הפנים הם הנקראים )שמות כה כט( 'קערותיו'.
טו .אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצמו של שולחן ונותן בין ראשונה
ושנייה שלשה קנים .וכן בין כל חלה וחלה שלשה קנים ובין ששית וחמישית שני קנים
בלבד .לפי שאין על הששית אחרת נמצאו ארבעה עשר בכל מערכה ומערכה.

ית ִמזְ ֵּבחַ ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַּתעֲ ֶ ׂשה
כג .פרשת מזבח הקטורת )שמות ל א-י() :א( ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו זָ ָהב
ית א ֹ
תו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַק ְרנ ָֹתיו) :ג( ְו ִצ ּ ִפ ָ
ֹתו) :ב( ַא ּ ָמה ָא ְרכּ ֹו ְו ַא ּ ָמה ָר ְחבּ ֹו ָרבו ַּע יִ ְהיֶה ְו ַא ּ ָמ ַתיִ ם ק ָֹמ ֹ
א ֹ
עת זָ ָהב
ית ּל ֹו זֵר זָ הָ ב ָס ִביב) :ד( ו ְ ּׁש ּ ֵתי ַט ְ ּב ֹ
הור ֶאת ַ ּגגּ ֹו ְו ֶאת ִקיר ָֹתיו ָס ִביב ְו ֶאת ַק ְרנ ָֹתיו ְו ָעשִׂ ָ
ָט ֹ
ֹתו
ֵרו ַעל ְ ׁש ּ ֵתי צַ ְלע ָֹתיו ַּתעֲ ֶ ׂשה ַעל ְ ׁשנֵ י ִצדָּ יו ְו ָהיָ ה ְלבָ ִ ּתים ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂשאת א ֹ
ַּתעֲ ֶ ׂשה ּל ֹו ִמ ַּתחַ ת ְלז ֹ
ֹתו ִל ְפנֵ י הַ ּ ָפרֹכֶ ת אֲ ֶׁשר
ית א ָֹתם זָ הָ ב) :ו( ְונָ ַת ָּתה א ֹ
ית ֶאת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
ָּבהֵ ּ ָמה) :ה( ְו ָעשִׂ ָ
ָ
ַעל אֲ רֹן הָ ֵע ֻדת ִל ְפנֵ י הַ ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ֶׁשר ַעל הָ ֵע ֻדת אֲ ֶׁשר ִא ָ ּו ֵעד ְלך ָׁש ּ ָמה) :ז( ְו ִה ְק ִטיר ָעלָ יו ַאהֲ רֹן
יבו ֶאת הַ ֵּנרֹת ַי ְק ִט ֶיר ָּנה) :ח( ו ְּבהַ עֲ לֹת ַא ֲהרֹן ֶאת הַ ֵּנרֹת ֵּבין
יט ֹ
ְקט ֶֹרת סַ ִּמים ַּבבּ ֶֹקר ַּבבּ ֶֹקר ְ ּבהֵ ִ
הוה ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם) :ט( לֹא ַתעֲ ל ּו ָעלָ יו ְקט ֶֹרת זָ ָרה ְועֹלָ ה
הָ ַע ְר ַּביִ ם ַי ְק ִט ֶיר ָּנה ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד ִל ְפנֵ י יְ ֹ ָ
ו ִּמנְ חָ ה ְונֵ סֶ ְך לֹא ִת ְּסכ ּו ָעלָ יו) :י( ְו ִכ ּ ֶפר ַא ֲהרֹן ַעל ַק ְרנ ָֹתיו ַאחַ ת ַּב ּ ָׁשנָ ה ִמדַּ ם חַ ּ ַטאת הַ ִ ּכ ּ ֻפ ִרים ַאחַ ת
יהוה:
ַּב ּ ָׁשנָ ה יְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִ ׁשים הוּא לַ ֹ ָ
רש"י) :א( מקטר קטרת .להעלות עליו קיטור עשן סמים) :ג( את גגו .זה היה לו גג ,אבל
מזבח העולה לא היה לו גג ,אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן :זר זהב .סימן הוא
לכתר כהנה) :ד( צלעותיו .כאן הוא לשון זויות ,כתרגומו ,לפי שנאמר על שני צדיו ,על
שתי זויותיו שבשני צדיו :והיה .מעשה הטבעות האלה :לבתים לבדים .לכל בית תהיה
הטבעת לבד) :ו( לפני הפרכת .שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום ,תלמוד
לומר לפני הכפרת ,מכון כנגד הארון מבחוץ) :ז( בהיטיבו .לשון נקוי הבזכין של מנורה
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מדשן הפתילות שנשרפו בלילה ,והיה מטיבן בכל בקר ובקר :הנרות .לוצי"ש בלע"ז וכן כל
נרות האמורות במנורה ,חוץ ממקום שנאמר שם העלאה ,שהוא לשון הדלקה) :ח( ובהעלות.
כשידליקם להעלות להבתן :יקטירנה .בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין
הערבים) :ט( לא תעלו עליו .על מזבח זה :קטרת זרה .שום קטורת של נדבה .כלן זרות לו
חוץ מזו :ועולה ומנחה .ולא עולה ומנחה ,עולה של בהמה ועוף ,ומנחה היא של מין לחם:
)י( וכפר אהרן .מתן דמים :אחת בשנה .ביום הכפורים ,הוא שנאמר באחרי מות )ויקרא טז

יח( ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו :חטאת הכפורים .הם פר ושעיר של יום
הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו :קדש קדשים .המזבח מקדש לדברים הללו
בלבד ולא לעבודה אחרת.
ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יז( :מזבח הקטרת היה מרובע אמה על אמה .והוא נתון בהיכל
מכוון בין הצפון לדרום משוך בין השלחן והמנורה לחוץ .ושלשתן היו מונחין משליש ההיכל ולפנים
כנגד הפרוכת המבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.

כד .כתב הרמב"ן )שמות כה א( וז"ל :כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת
הדברות ,וצוה אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה של תורה ,כאשר
הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתיהד )יבמות מז ,(:וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה
שיצום על ידו של משה ,וכרת עמהם ברית על כל זה ,מעתה הנה הם לו לעם והוא להם
לאלהים כאשר התנה עמהם מתחלה 'ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי
והייתם לי סגולה' )שמות יט ה( ,ואמר 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' )שם יט ו(,
והנה הם קדושים ראוים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם .ולכן צוה תחלה על
דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו ,ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל.
והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון ,כמו שאמר )להלן כה כב(

'ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת' ,על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא
מוקדם במעלה ,וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו ,ויורו על ענין המשכן
שבעבורם נעשה .אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו )להלן

לה יא( ,וכן עשה בצלאל )להלן לו ח( ,לפי שהוא הראוי לקדם במעשה.
וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר .וכמו שנאמר שם
)לעיל כד טז( 'וישכן כבוד ה' על הר סיני' ,וכתיב )דברים ה כא( 'הן הראנו ה' אלהינו את
כבודו ואת גדלו' ,כן כתוב במשכן 'וכבוד ה' מלא את המשכן' )להלן מ לד( .והזכיר במשכן
שני פעמים 'וכבוד ה' מלא את המשכן' ,כנגד 'את כבודו ואת גדלו' ,והיה במשכן תמיד עם
ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני .ובבא משה )להלן לד לד( היה אליו הדבור אשר נדבר
לו בהר סיני .וכמו שאמר במתן תורה )דברים ד לו( 'מן השמים השמיעך את קולו ליסרך
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ועל הארץ הראך את אשו הגדולה' ,כך במשכן כתיב )במדבר ז פט( 'וישמע את הקול מדבר
אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים וידבר אליו'.
ונכפל 'וידבר אליו' להגיד מה שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מן השמים אל משה מעל
הכפרת ומשם מדבר עמו ,כי כל דבור עם משה היה מן השמים ביום ונשמע מבין שני
הכרובים ,כדרך 'ודבריו שמעת מתוך האש' )דברים ד לו( ,ועל כן היו שניהם זהב .וכן אמר
הכתוב )שמות כט( 'אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם ונקדש בכבודי' ,כי שם יהיה בית
מועד לדבור ונקדש בכבודי.
והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם ,יבין סוד המשכן ובית
המקדש ,ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המקדש 'ה' אלהי
ישראל' )מלכים א' ח כג( כמו שאמר בהר סיני 'ויראו את אלהי ישראל' )לעיל כד י( ,והוסיף
שם לפרש 'ה'' לענין שרמזנו שם למעלה כי אלהי ישראל יושב הכרובים )מלכים א' ח כג(,
כמו שאמר 'וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל
בנהר כבר ואדע כי כרובים המה' )יחזקאל י יט כ( .ואמר דוד 'ולתבנית המרכבה הכרובים
זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה'' )דברי הימים א' כח יח( ,וכן יזכיר תמיד בבית
המקדש 'לשם ה'' )מלכים א' ה יט(' ,לשמך' )שם ח מד( ,ויאמר בכל פעם ופעם 'ואתה תשמע
השמים' )שם ח לב( במדת רחמים ,וכתיב )שם ח מד מה( 'והתפללו אל ה' דרך העיר אשר
בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך ושמעת השמים' ,ובביאור אמר 'כי האמנם ישב אלהים
את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך' )דברי הימים ב' ו יח( .וכתיב על
הארון 'להעלות משם את ארון האלהים אשר נקרא שם שם ה' צבאות יושב הכרובים עליו'
)שמואל ב' ו ב( .ובדברי הימים )א' יג ו( 'להעלות משם את ארון האלהים ה' יושב הכרובים
אשר נקרא שם' ,כי השם יושב הכרובים .ע"כ.

עוד כתב הרמב"ן )במדבר א א( וז"ל :אחר שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי ,התחיל
עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בענין אוהל מועד .וכבר הזהיר על טומאת מקדש
וקדשיו לדורות ,ועתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר ,כאשר הגביל הר סיני בהיות
הכבוד שם .צוה 'והזר הקרב יומת' )במדבר א נא( ,כאשר אמר 'כי סקול יסקל' )שמות יט יג(.
וצוה 'ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו' )במדבר ד כ( ,כאשר הזהיר שם 'פן יהרסו אל
ה' לראות' וגו' )שמות יט כא( .וצוה 'ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח' )במדבר

יח ה( ,כאשר אמר שם 'וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו' וגו' )שמות יט כב(' ,והכהנים
והעם' וגו' )שמות יט כד( .והנה צוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו ,ואיך יחנו סביב
'ויעמוד העם מרחוק' .והכהנים הנגשים אל ה' ,איך יתנהגו בו בחנותו ,ובשאת אותו ,ומה
יעשו במשמרתו .והכל מעלה למקדש וכבוד לו ,כמו שאמרו ,אינו דומה פלטרין של מלך
שיש לו שומרין ,לפלטרין שאין לו שומרין.
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והספר הזה כולו במצוות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר ,ובניסים הנעשים להם ,לספר
כל מעשה ה' אשר עשה עמהם להפליא .וסיפר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב ,וצוה
איך תחלק הארץ להם .ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות ,זולתי קצת מצוות בעניני
הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים ,ולא נשלם שם ,והשלימן בספר הזה .במדבר סיני.
בעבור שהפסיק במצות השמיטה והיובל ,שהיו בהר סיני ,חזר ואמר כאן שהיה הדבור הזה
'באהל מועד' ,ככל המצוות אשר הזכיר מתחילת ספר ויקרא .וכן יהיו כלם מכאן ואילך
'באהל מועד' ,כי מעת שהוקם המשכן 'ויקרא אליו ה' מאהל מועד' לא מדבר לו אלא משם.
ע"כ.

ימןְ .ו ַע ְל ָמא
ימא ְדכָ ל ְס ִת ָ
יקא ְס ִת ָ
כה .בזוהר הקדוש )פרשת ויחי דף רלאּ ְ :(.ב ִגין דְּ ִאיה ּו ָרזָ א עֲ ִמ ָ
לָ א ִא ְת ְ ּב ֵריַ ,עד דְּ נָ ַטל ַא ְבנָ א חָ ָדאְ ,ו ִאיה ּו ַא ְבנָ א דְּ ִא ְת ְק ֵרי ֶאבֶ ן ְ ׁש ִת ָ ּיהְ ,ונָ ַטל לָ ּה קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריךְ
יהי נְ קו ָּדה
יה ִא ְ ׁש ִ ּתיל ַע ְל ָמאְ .ו ִא ִ
גו ְת ֹ
הוּאְ ,וזָ ַרק לָ ּה ְל ֹ
הו ָמאְ ,ו ִא ְתנְ ִעיץ מֵ ֵעילָ א ְל ַת ָּתא ,ו ִּמ ֵּנ ּ
או ִמי
ימא ק ֶֹד ׁש הַ ֳּק ָד ִ ׁשיםֲ .ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,איוב לח( ֹ
יתא ְד ַע ְל ָמא ,ו ְּבהַ אי נְ קו ָּדה ָקיְ ָ
ֶא ְמצָ ִע ָ
יָ ָרה ֶאבֶ ן ּ ִפ ָּנ ָת ּהּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְ ּת ָא ֵמר) ,ישעיה כח( ֶאבֶ ן בּ ֹחַ ן ּ ִפנַ ת יִ ְק ַרת .ו ְּכ ִתיב) ,תהלים קיח( ֶאבֶ ן
ֹאש ּ ִפנָ ה.
ָמאֲ ס ּו הַ בּ ֹונִ ים ָהיְ ָתה ְלר ׁ
עולָ ם לֹא נִ ְב ָרא ַעד ֶׁש ָּנ ַטל ֶאבֶ ן ַאחַ ת,
סוד ָעמֹק ,נִ ְס ַּתר ָּכל הַ ִ ּנ ְס ָּת ִריםְ ,והָ ֹ
תרגוםִ :מ ּ ׁשוּם ֶׁשהוּא ֹ
ְ
ְ
הום,
תוך הַ ְ ּת ֹ
או ָת ּה ְל ֹ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ְוזָ ַרק ֹ
או ָת ּה הַ ָ ּק ֹ
ְו ִהיא ֶאבֶ ן ֶׁש ִ ּנ ְק ֵראת ֶאבֶ ן ְ ׁש ִת ָ ּיהְ ,ולָ ַקח ֹ
עומֵ ד
עולָ ם ,ו ִּבנְ ֻקדָּ ה ֹזו ֹ
עולָ םְ ,ו ִהיא נְ ֻקדָּ ה ְ ּב ֶא ְמצַ ע הָ ֹ
ְונִ נְ עֲ צָ ה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה ,ו ִּמ ּ ֶמ ָּנה נִ ְ ׁש ַּתל הָ ֹ
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה כח( ֶאבֶ ן בּ חַ ן
או ִמי יָ ָרה ֶאבֶ ן ּ ִפ ָּנ ָת ּהּ ְ ,כ ֹ
ק ֶֹד ׁש הַ ְּק ָד ִ ׁשים .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב )איוב לח( ֹ
ֹאש ּ ִפ ָּנה.
ּ ִפ ַּנת יִ ְק ַרתְ ,וכָ תוּב )תהלים קיח( ֶאבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ בּ ֹונִ ים הָ יְ ָתה ְלר ׁ
ָּתא ֲחזֵי ,הַ אי ֶאבֶ ן ִא ְת ָּכ ֵרי ֵמ ֶא ּ ָׁשא וּמֵ רוּחָ א ו ִּמ ּ ַמיָ אְ ,ו ִא ְת ְ ּג ִליד ִמ ּ ֻכ ְּלהוְּ ,ו ִא ְתעֲ ִביד ַא ְבנָ א חָ ָדא,
ימא ְל ָאת
הו ֵמיְ .והַ אי ַא ְבנָ א ָקיְ ָ
יה ַמיָ אְ ,ו ִא ְת ַמ ְליָ ין ְ ּת ֹ
ימא ַעל ְ ּת ֹ
ְו ָקיְ ָ
הו ֵמי ,ו ְּלזִ ְמ ִנין נָ ְב ִעין ִמ ֵּנ ּ
יתא ְד ַע ְל ָמאְ ,והַ אי ִאיה ּו ֶאבֶ ן דְּ ִק ּיֵים ְו ַא ְ ׁש ִ ּתיל יַעֲ קֹבׁ ְ ,ש ִתיל ּו ְו ִק ּיו ָּמא ְד ַע ְל ָמא .ה ֲָדא הוּא
ְ ּב ֶא ְמצָ ִע ָ
ימהָ ַמ ֵ ּצבָ ה.
ִד ְכ ִתיב) ,בראשית לא( וַ ִּי ַ ּקח יַעֲ קֹב ָאבֶ ן וַ יְ ִר ֶ
תרגום :בּ ֹא ְר ֵאהֶ ,אבֶ ן ֹזו ִנ ְכ ְר ָתה מֵ ֵא ׁש ו ֵּמרוּחַ ו ִּמ ּ ַמיִ םְ ,ונִ ְג ְל ָדה ִמ ּ ֻכ ּ ָלםְ ,ונֶ ֶעשְׂ ָתה ֶאבֶ ן ַאחַ ת,
עו ֶמ ֶדת
מותְ ,ו ֶאבֶ ן ֹזו ֹ
הו ֹ
מותְ ,ו ִל ְפ ָע ִמים ֹנו ְב ִעים ִמ ּ ֶמנּ ּו ַמיִ ם ו ִּמ ְת ַמ ְּל ִאים הַ ְ ּת ֹ
הו ֹ
עומֶ ֶדת ַעל הַ ְ ּת ֹ
ְו ֹ
עולָ ם .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב
עולָ םְ ,ו ֹזו ִהי ֶאבֶ ן ֶׁשהֶ עֱ ִמיד ְו ִה ְ ׁש ִ ּתיל יַעֲ קֹב ְ ׁש ִתילַ ת ְו ִק ּיוּם הָ ֹ
אות ְ ּב ֶא ְמצַ ע הָ ֹ
ְל ֹ
)בראשית לא( וַ ִּי ַ ּקח יַעֲ קֹב ָאבֶ ן וַ יְ ִרימֶ ָה ַמ ֵ ּצבָ ה.
ש ְמ ִ ּתי ַמ ֵ ּצבָ ה ְוגו') ,בראשית
ְוהָ ֶאבֶ ן הַ ּזֹאת אֲ ֶׁשר ַ ׂ

יתאַּ ,כד ָּב ָרא קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך
ֶאבֶ ן ִא ְת ְ ּב ֵרי ְ ּב ַק ְד ִמ ָ

ליה יעקב .והא עד לא אתברי עלמא הוות ,אלא

יה יַעֲ קֹבְ .והָ א הַ אי
כח כב( ְו ִכי הַ אי ֶאבֶ ן ַׁש ֵ ּוי לֵ ּ
הוּא ַע ְל ָמאֶ .א ּ ָלא דְּ ַׁש ֵ ּוי לָ ּה ]נ"א וכי השתא שוי
דיעקב שוי לה[ ִק ּיו ָּמא ִד ְל ֵעילָ א ְו ַת ָּתאְ ,ו ַעל דָּ א
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תתכז

דו ָרא ִד ְל ֵעילָ א
אֲ ֶׁשר ַ ׂש ְמ ִ ּתי ַמ ֵ ּצבָ ה ְ ּכ ִתיבַ .מאי אֲ ֶׁשר ַ ׂש ְמ ִ ּתי ,דִּ ְכ ִתיב ,יִ ְה ֶיה ֵּבית אֱ ל ִֹהים ,דְּ ַׁש ֵ ּוי ְמ ֹ
הָ כָ א.
לו יַעֲ קֹב ,וַ ֲה ֵרי ֶאבֶ ן הַ את
גו'ְ .ו ִכי ֶאבֶ ן זאת ָ ׂשם ֹ
תרגוםְ :והָ ֶאבֶ ן הַ ּזֹאת אֲ ֶׁשר ַ ׂש ְמ ִ ּתי ַמ ֵ ּצבָ ה ְו ֹ
או ָת ּה ]נ"א וכי כעת שם
עולָ םֶ ,א ּ ָלא ֶׁש ּ ָשׂ ם ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת הָ ֹ
נִ ְב ְר ָאה ַּב ְ ּת ִח ּ ָלהּ ְ ,כ ֶׁש ָּב ָרא הַ ָ ּק ֹ
אותה יעקב ,והרי עד שלא נברא העולם היתה ,אלא שיעקב שם אותה[ ִק ּיוּם ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטהְ ,ו ַעל
דור
זֶה אֲ ֶׁשר ַ ׂש ְמ ִ ּתי ַמ ֵ ּצבָ ה ָּכתוּבַ .מה ֶ ּזה אֲ ֶׁשר ַ ׂש ְמ ִ ּתיֶׁ ,ש ָּכתוּב יִ ְה ֶיה ֵּבית אֱ ל ִֹהיםֶׁ ,ש ּ ָשׂ ם ָמ ֹ
ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ ה ָּכאן.
ָּתא ֲחזֵי ,הַ אי ֶאבֶ ן ִאית עֲ לָ ּה ִ ׁש ְב ָעה ֵעינַ יִ םּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְ ּת ָאמֵ ר) ,זכריה ג( ַעל ֶאבֶ ן ַאחַ ת ִ ׁש ְב ָעה
יאת ְ ׁש ִתיָ יה .חַ ד דְּ ִמ ָּנ ּה ִא ְ ׁש ִ ּתיל ַע ְל ָמאְ .וחַ דׁ ְ ,ש ִתיָ יהָׁ .שת יָ ה ,דְּ ַׁש ֵ ּוי
ֵעינַ יִ םַ ,על ָמה ִא ְת ְק ִר ַ
קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא לָ ּהְ ,ל ִא ְת ָּב ְר ָכא ִמ ָּנ ּה ַע ְל ָמאּ ְ ,ב ִגין דְּ ַע ְל ָמא ִמ ָּנ ּה ִמ ְת ָּב ְרכָ א.
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר )זכריה ג( ַעל ֶאבֶ ן ַאחַ ת ִ ׁש ְב ָעה
תרגום :בּ ֹא ְר ֵאהַ ,על ֶאבֶ ן ֹזו י ֵׁש ִ ׁש ְב ָעה ֵעינַ יִ םּ ְ ,כ ֹ
עולָ םְ ,ו ֶאחָ ד ְ ׁש ִת ָ ּיה ָׁ -שת יָ ּהֶׁ ,ש ּ ָשׂ ם
ֵעינָ יִ םַ .על ַמה ִ ּנ ְק ֵראת ְ ׁש ִת ָ ּיהֶ ,אחָ ד ֶׁ -ש ִּמ ּ ֶמ ָּנה הֻ ְ ׁש ַּתל הָ ֹ
עולָ ם.
עולָ םּ ִ ,ב ְ ׁש ִביל ֶׁש ִּמ ּ ֶמ ָּנה ִמ ְת ָּב ֵר ְך הָ ֹ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ִה ְת ָּב ֵר ְך ִמ ּ ֶמ ָּנה הָ ֹ
או ָת ּה הַ ָ ּק ֹ
ֹ
ימין ְ ּבהַ אי דו ְּכ ָּתאְ ,ו ֲהו ּו יָ ְתבֵ י ְ ּב ָאתֲ ,הו ּו
ְו ָּתא ֲחזֵיּ ְ ,ב ַׁש ְע ָּתא דְּ ָעאל ִ ׁש ְמ ָׁשא ,הַ ֵּני ְ ּכרו ִּבים דְּ ָקיְ ִ
קול נִ גּ וּנָ א דְּ גַ ְדפַ יְ יה ּו ְל ֵעילָ א ,ו ְּכ ֵדין ָׁש ָראן ְלנַ ְגנָ א
ַא ְק ָׁשן ַ ּג ְדפַ יְ יה ּו ְל ֵעיל ,וּפָ ְר ֵ ׂשי ל ֹוןְ ,ו ִא ְ ׁש ְ ּת ַמע ֹ
ְ
יה דְּ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא,
יליָ אּ ְ ,ב ִגין דִּ ַ
ִאינוּן ַמ ְל ָא ִכין ,דְּ ָא ְמ ֵרי ִ ׁש ָיר ָתא ְ ּב ֵׁשירו ָּתא ְדלֵ ְ
יס ּ ַלק יְ ָק ֵר ּ
ִמ ַּת ָּתא ְל ֵעילָ א .ו ַּמאי ִ ׁש ָיר ָתא ֲהו ּו ָא ְמרוּ ,הַ הוּא נִ גּ וּנָ א דְּ גַ ְדפַ יְ יה ּו דִּ ְכרו ִּבים) ,תהלים קלד( ִה ֵּנה
ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ָּכל ַע ְבדֵּ י ה' ְוגו' ,שְׂ א ּו יְ ֵדיכֶ ם ק ֶֹד ׁש ְוגו' ,ו ְּכ ֵדין )אינון( ִאיה ּו ִ ׁש ָיר ָתא ְל ִאינוּן
ַמ ְלאֲ כֵ י ִע ּ ָל ֵאי ְל ַז ּ ָמ ָרא.
קום הַ ּזֶה ְוהָ י ּו ֹיו ְ ׁש ִבים
עו ְמ ִדים ַּב ּ ָמ ֹ
תרגוםּ :ובֹא ו ְּר ֵאהּ ְ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ִ ּנ ְכנָ ס הַ ּ ֶׁשמֶ ׁש ,הַ ְ ּכרו ִּבים הַ ּ ָלל ּו ֶׁש ֹ
קול נִ גּ וּן הַ ְ ּכנָ פַ יִ ם ְל ַמ ְעלָ הְ ,ו ָאז
או ָתםְ ,ונִ ְ ׁש ָמע ֹ
ּפו ְרשִׂ ים ֹ
ישים ַּכ ְנפֵ יהֶ ם ְל ַמ ְעלָ ה ו ֹ
אות ,הָ י ּו ַמ ִּק ִ ׁ
ָּב ֹ
דו ׁש
בוד הַ ָ ּק ֹ
אשית הַ ּ ַליְ לָ הּ ִ ,ב ְ ׁש ִביל ֶׁש ּיַעֲ לֶ ה ְ ּכ ֹ
או ְמ ִרים ִ ׁש ָירה ְ ּב ֵר ִ ׁ
או ָתם הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ֶׁש ֹ
ילים ְלנַ ֵּגן ֹ
ַמ ְת ִח ִ
תו ִנגּ וּן ַּכנְ פֵ י הַ ְ ּכרו ִּבים) ,תהלים קלד(
או ֹ
או ְמ ִריםֹ ,
יזו ִ ׁש ָירה ָהי ּו ֹ
ָּברו ְּך הוּא ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ הְ .ו ֵא ֹ
גו' ,שְׂ א ּו יְ ֵדיכֶ ם ק ֶֹד ׁש ְו ֹ
ִה ֵּנה ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ָּכל ַע ְב ֵדי ה' ְו ֹ
או ָתם
גו'ְ ,ו ָאז ]הם[ ִהיא ִ ׁש ָירה ְל ֹ
ַמ ְל ָא ִכים ֶע ְל ֹיו ִנים ְלז ּ ֵַמר.
הון ,ו ְּכ ֵדין
קול נִ גּ וּנָ א דִּ ְל ֹ
ְ ּב ִמ ְ ׁש ַמ ְר ָּתא ִ ּת ְניָ ינָ א ,הַ ֵּני ְ ּכרו ִּבים ַא ְק ֵׁשי גַ ְדפַ יְ יה ּו ְל ֵעילָ אְ ,ו ִא ְ ׁש ְ ּת ַמע ֹ
ימין ְ ּב ִמ ְ ׁש ַמ ְר ָּתא ִ ּתנְ יָ ינָ א .ו ַּמאי ִ ׁש ָיר ָתא הֲ ו ּו ָא ְמ ֵרי ְ ּבהַ אי ַׁש ְע ָּתא,
ָׁש ָראן ְלנַ ְגנָ א ִאינוּן ַמ ְל ָא ִכין ְד ָקיְ ִ
נִ גּ וּנָ א דְּ גַ דְּ פַ יְ יה ּו ִד ְכרו ִּבים) ,תהלים קכה( הַ בּ ֹו ְט ִחים ַּבה' ְ ּכהַ ר ִצי ֹּון לא יִ ּמ ֹוט ְוגו' .ו ְּכ ֵדין ]ההוא[

ימי ְ ּבהַ אי ִמ ְ ׁש ָמ ָרה ִ ּת ְניָ ינָ א ְלנַ ְגנָ א.
ִאיה ּו ]שירתא[ ֵׁשירו ָּתא ְל ִאינוּן דְּ ָקיְ ֵ
קול נִ גּ וּנָ םְ ,ו ָאז
ישים ַּכ ְנפֵ יהֶ ם ְל ַמ ְעלָ הְ ,ונִ ְ ׁש ָמע ֹ
תרגוםַּ :ב ִּמ ְ ׁשמֶ ֶרת הַ ּ ְ ׁש ִנ ָ ּיה הַ ְ ּכרו ִּבים הַ ּ ָלל ּו ַמ ִּק ִ ׁ
או ְמ ִרים ַּב ּ ָׁש ָעה
יזו ִ ׁש ָירה הָ י ּו ֹ
עו ְמ ִדים ַּב ִּמ ְ ׁש ֶמ ֶרת הַ ּ ְ ׁש ִנ ָ ּיהְ .ו ֵא ֹ
או ָתם הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ֶׁש ֹ
ילים ְלנַ ֵּגן ֹ
ַמ ְת ִח ִ
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גו'ְ .ו ָאז ]אותה[ ִהיא
הַ ז ֹּו ,נִ גּ וּן ַּכ ְנפֵ י הַ ְ ּכרו ִּבים) ,תהלים קכה( הַ בּ ְט ִחים ַּבה' ְ ּכהַ ר ִצי ֹּון לֹא יִ ּמ ֹוט ְו ֹ
עו ְמ ִדים ַּב ִּמ ּ ְ ׁשמֶ ֶרת הַ ּ ְ ׁשנִ ָ ּיה הַ ז ֹּו ְלנַ ֵּגן.
או ָתם הָ ֹ
]שירה[ ְ ּת ִח ּ ָלה ְל ֹ
ְ ּב ִמ ְ ׁש ָמ ָרה ְ ּת ִל ָ
ית ָאה ,הַ ֵּני ְ ּכרו ִּבים ַא ְק ׁש ּו גַ ְדפַ יְ יה ּו ְו ָא ְמ ֵרי ִ ׁש ָיר ָתא ,ו ַּמאי ִהיא) .תהלים קיג( הַ ְללוּיָ ה
ְ
בו ָרך ְוגו'ִ ,מ ִּמזְ ַרח ֶׁשמֶ ׁש ְוגו'ּ ְ .כ ֵדין ִאינוּן ַמ ְל ָא ִכין דְּ ָקיְ ימֵ י
הַ ְּלל ּו ַע ְבדֵּ י ה' ְוגו' ,יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמ ֹ
ית ָאהֻ ּ ,כ ְּלה ּו ָא ְמ ֵרי ִ ׁש ָיר ָתא.
ְ ּב ִמ ְ ׁש ָמ ָרה ְ ּת ִל ָ
ירה ,ו ַּמה ִהיא) ,שם
או ְמ ִרים ִ ׁש ָ
ישים ְ ּבכַ ְנפֵ יהֶ ם ְו ֹ
ישית הַ ְ ּכרו ִּבים הַ ּ ָלל ּו ַמ ִּק ִ ׁ
תרגוםַּ :ב ִּמ ְ ׁש ֶמ ֶרת הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ

או ָתם ַמ ְל ָא ִכים
גו'ָ .אז ֹ
גו'ִ ,מ ִּמזְ ַרח ֶׁשמֶ ׁש ְו ֹ
גו' ,יְ ִהי ֵׁשם ה' ְמב ָֹר ְך ְו ֹ
קיג( הַ ְללוּיָ ּה הַ ְלל ּו ַע ְב ֵדי ה' ְו ֹ
או ְמ ִרים ִ ׁש ָירה.
ישיתֻ ּ ,כ ּ ָלם ֹ
עו ְמ ִדים ַּב ִּמ ְ ׁשמֶ ֶרת הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
ֶׁש ֹ
יעא ּ ָפ ְתחֵ י ִ ׁש ָיר ָתאּ ְ .כ ָמה ִד ְכ ִתיב) ,איוב לח( ְ ּב ָרן יַ חַ ד כּ ֹו ְכבֵ י ב ֶֹקר
ְוכֻ ְּלה ּו כּ ֹו ָכבֵ י ו ַּמ ָ ּזלֵ י דְּ ִב ְר ִק ָ
אור ,דְּ הָ א ִאינוּן כּ ְֹכבֵ י
וַ ָ ּי ִריע ּו ָּכל ְ ּבנֵ י אֱ ל ִֹהים .ו ְּכ ִתיב) ,תהלים קמח( הַ ְּללוּה ּו ָּכל ּכ ֹו ְכבֵ י ֹ
הו ָרא )ס"א דממנן על שירתא(.
הו ָראְ ,מנַ ְגנָ ן ַעל ְנ ֹ
ִדנְ ֹ
מו ֶׁש ָּכתוּב )איוב לח( ברן יחד כוכבי
יע ּפ ֹו ְת ִחים ְ ּב ִ ׁש ָירהּ ְ ,כ ֹ
לות הָ ָר ִק ַ
תרגוםְ :וכָ ל הַ ּכ ֹוכָ ִבים ו ַּמ ְּז ֹ
בקר ויריעו כל בני אלהים ,וכתוב )תהלים קמח( הללוהו כל כוכבי אור ,שהרי אותם כוכבי
האור מנגנים על אור ]שממנים על השירה[.
יה
ַּכד ָא ֵתי צַ ְפ ָרא ,ו ְּכ ֵדין נָ ְטלֵ י ִ ׁש ָיר ָתא אֲ ַּב ְת ַריְ יה ּו ְדיִ שְׂ ָר ֵאל )ס"א ישראל( ְל ַת ָּתאְ ,ו ָס ְל ָקא יְ ָק ֵר ּ
דְּ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יליָ א,
ימ ָמא ,ו ַּמ ְלאֲ כֵ י ִע ּ ָל ֵאי ְל ֵעילָ א ְ ּבלֵ ְ
יך הוּאִ ,מ ַּת ָּתא ו ִּמ ְּל ֵעילָ א .יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַת ָּתא ִ ּב ָ
ישא ְ ּבכָ ל ִס ְט ִרין.
ו ְּכ ֵדין ִא ְ ׁש ְ ּת ִלים ְ ׁש ָמא ַקדִּ ָׁ
דו ׁש ָּברו ְּך
בוד הַ ָ ּק ֹ
עולֶ ה ְ ּכ ֹ
לו ְק ִחים ִ ׁש ָירה ַאח ֲֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַמ ּ ָטהְ ,ו ֹ
יע הַ בּ ֶֹקרְ ,ו ָאז ֹ
תרגוםּ ְ :כ ֶׁש ּ ַמ ִ ּג ַ
הוּא ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ו ִּמ ְל ַמ ְעלָ ה .יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַמ ּ ָטה ַּבי ֹּום ,ו ַּמ ְל ָא ִכים ֶע ְל ֹיונִ ים ְל ַמ ְעלָ ה ַּב ּ ַליְ לָ הְ ,ו ָאז נִ ְ ׁש ַּת ּ ֵלם
דו ׁש ְ ּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדים.
הַ ּ ֵׁשם הַ ָ ּק ֹ

רון עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַא ּ ָמ ַתיִ ם וָ חֵ ִצי ָא ְר ּכ ֹו ְו ַא ּ ָמה וָ חֵ ִצי
כו .פרשת הארון )שמות כה י-כב() :י( ְו ָעשׂ ּו אֲ ֹ
ית ָעלָ יו זֵר זָ ָהב
הור ִמ ַּביִ ת ו ִּמחוּץ ְ ּתצַ ּ ֶפנּ ּו ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו זָ הָ ב ָט ֹ
ית א ֹ
תו) :יא( ְו ִצ ּ ִפ ָ
ָר ְחבּ ֹו ְו ַא ּ ָמה וָ חֵ ִצי ק ָֹמ ֹ
עו
ָס ִביב) :יב( ְויָ צַ ְק ָּת ּל ֹו ַא ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת זָ ָהב ְונָ ַת ָּתה ַעל ַא ְר ַּבע ּ ַפעֲ מ ָֹתיו ו ְ ּׁש ּ ֵתי ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְל ֹ
ית א ָֹתם זָ הָ ב) :יד(
ית בַ דֵּ י עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
עו הַ ּ ֵׁש ִנית) :יג( ְו ָעשִׂ ָ
הָ ֶאחָ ת ו ְ ּׁש ּ ֵתי ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְל ֹ

את ֶאת הַ ַּבדִּ ים ַּב ּ ַט ָּבעֹת ַעל צַ ְלעֹת הָ ָארֹן לָ ֵ ׂשאת ֶאת הָ ָארֹן ָּבהֶ ם) :טו( ְ ּב ַט ְ ּבעֹת הָ ָארֹן יִ ְהי ּו
ְוהֵ בֵ ָ
ָ
ית כַ ּפ ֶֹרת זָ הָ ב
הַ ַּבדִּ ים לֹא יָ סֻ ר ּו ִמ ּ ֶמנּ וּ) :טז( ְונָ ַת ָּת ֶאל הָ ָארֹן ֵאת הָ ֵע ֻדת אֲ ֶׁשר ֶא ּ ֵתן ֵאלֶ יך) :יז( ְו ָעשִׂ ָ
ית ְ ׁשנַ יִ ם ְ ּכ ֻר ִבים זָ הָ ב ִמ ְק ָׁשה ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתם
הור ַא ּ ָמ ַתיִ ם וָ חֵ ִצי ָא ְר ָּכ ּה ְו ַא ּ ָמה וָ חֵ ִצי ָר ְח ָּב ּה) :יח( ְו ָעשִׂ ָ
ָט ֹ
צות הַ ַּכ ּפ ֶֹרת) :יט( וַ עֲ ֵ ׂשה ְ ּכרוּב ֶאחָ ד ִמ ָ ּק ָצה ִמ ּזֶה ו ְּכרוּב ֶאחָ ד ִמ ָ ּק ָצה ִמ ּזֶה ִמן הַ ַּכ ּפ ֶֹרת
ִמ ּ ְ ׁשנֵ י ְק ֹ
צו ָתיו) :כ( ְו ָהי ּו הַ ְ ּכ ֻר ִבים ּפ ְֹר ֵ ׂשי ְכנָ פַ יִ ם ְל ַמ ְעלָ ה ס ְֹכ ִכים ְ ּבכַ ְנפֵ יהֶ ם
ַּתעֲ שׂ ּו ֶאת הַ ְ ּכ ֻר ִבים ַעל ְ ׁשנֵ י ְק ֹ
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תתכט

יש ֶאל ָא ִחיו ֶאל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת יִ ְהי ּו ּ ְפנֵ י הַ ְ ּכ ֻר ִבים) :כא( ְונָ ַת ָּת ֶאת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ַעל
ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ו ְּפנֵ יהֶ ם ִא ׁ
יך) :כב( ְו ֹנו ַע ְד ִ ּתי ְל ָך ָׁשם ְו ִד ַּב ְר ִ ּתי ִא ְ ּתךָ
הָ ָארֹן ִמ ְל ָמ ְעלָ ה ְו ֶאל הָ ָארֹן ִ ּת ּ ֵתן ֶאת הָ ֵע ֻדת אֲ ֶׁשר ֶא ּ ֵתן ֵאלֶ ָ
או ְת ָך ֶאל ְ ּבנֵ י
רון הָ ֵע ֻדת ֵאת ָּכל אֲ ֶׁשר אֲ צַ ֶ ּוה ֹ
מֵ ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ִמ ֵּבין ְ ׁשנֵ י הַ ְ ּכ ֻר ִבים אֲ ֶׁשר ַעל אֲ ֹ
יִ שְׂ ָר ֵאל:
רש"י) :י( ועשו ארון .כמין ארונות שעושים בלא רגלים ,עשוים כמין ארגז שקורין
אישקרי"ן בלע"ז ,יושב על שוליו) :יא( מבית ומחוץ תצפנו .שלשה ארונות עשה בצלאל,
שתים של זהב ואחד של עץ ,וארבע כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה ,נתן של
עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ ,וחפה שפתו העליונה בזהב ,נמצא מצפה מבית
ומחוץ :זר זהב .כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו ,שעשה הארון החיצון גבוה מן
הפנימי עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה המנו משהו ,וכשהכפורת שוכב על עובי
הכתלים ,עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל שהוא ,והוא סימן לכתר תורה) :יב(

ויצקת .לשון התכה כתרגומו :פעמתיו .כתרגומו זויתיה .ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו
נתונות שתים מכאן ושתים מכאן לרחבו של ארון ,והבדים נתונים בהם ,וארכו של ארון
מפסיק בין הבדים ,אמתים וחצי בין בד לבד ,שיהיו שני בני אדם ,הנושאים את הארון,
מהלכין ביניהם ,וכן מפורש במנחות בפרק שתי הלחם )צח (:ושתי טבעות על צלעו האחת.
הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא ,ופרש לך היכן היו ,והוי"ו זו יתרה היא ופתרונו
כמו שתי טבעות ,ויש לך לישבה כן ושתים מן הטבעות האלו על צלעו האחת :צלעו .צדו:
)יג( בדי .מוטות) :טו( לא יסרו ממנו .לעולם) :טז( ונתת אל הארן .כמו בארון :העדות.
התורה שהיא לעדות ביני וביניכם ,שצויתי אתכם מצות הכתובות בה) :יז( כפרת .כסוי על
הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו עליו כמין דף :אמתים וחצי ארכה .כארכו של ארון,
ורחבה כרחבו של ארון ,ומנחת על עובי הכתלים ארבעתם ,ואף על פי שלא נתן שעור
לעביה ,פרשו רבותינו שהיה עביה טפח) :יח( כרבים .דמות פרצוף תינוק להם :מקשה תעשה
אתם .שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי הכפרת לאחר עשיתם כמעשה צורפים,
שקורין שולדי"ץ אלא הטל זהב הרבה בתחלת עשית הכפרת והכה בפטיש ובקרנס באמצע,
וראשין בולטין למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו :מקשה .בטידי"ץ בלע"ז .כמו )דניאל

ה ו( דא לדא נקשן :קצות הכפורת .ראשי הכפרת) :יט( ועשה כרוב אחד מקצה .שלא תאמר
שנים כרובים לכל קצה וקצה ,לכך הצרך לפרש כרוב אחד מקצה מזה :מן הכפרת .עצמה
תעשו את הכרובים .זהו פרושו של מקשה תעשה אותם ,שלא תעשם בפני עצמם ותחברם
לכפרת) :כ( פרשי כנפים .שלא תעשה כנפיהם שוכבים ,אלא פרושים וגבוהים למעלה אצל
ראשיהם ,שיהא עשרה טפחים בחלל בין הכנפים לכפרת ,כדאיתא בסכה )ה) :(:כא( ואל הארן
תתן את העדות .לא ידעתי למה נכפל ,שהרי כבר נאמר )פסוק טז( ונתת אל הארון את
העדות .ויש לומר שבא ללמד ,שבעודו ארון לבדו בלא כפרת ,יתן תחלה העדות לתוכו,
ואחר כך יתן את הכפרת עליו .וכן מצינו כשהקים את המשכן נאמר )שמות מ כ( ויתן את
העדות אל הארון ,ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה) :כב( ונועדתי .כשאקבע
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מועד לך לדבר עמך ,אותו מקום אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך :ודברתי אתך מעל
הכפורת .ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא א א( וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר ,זה המשכן
מחוץ לפרכת ,נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה ,בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם
)במדבר ז פט( ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו' ,משה
היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך הפתח ,קול יורד מן השמים לבין הכרובים ,ומשם יוצא
ונשמע למשה באהל מועד :ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל .הרי וי"ו זו יתרה
וטפלה ,וכמוהו הרבה במקרא ,וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך שם ,את כל אשר אצוה
אותך אל בני ישראל הוא.

כז .צנצנת המן )שמות טז לב-לד() :לב( וַ ּיֹאמֶ ר מ ֶֹׁשה ֶזה הַ דָּ בָ ר אֲ ֶׁשר ִצ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר
יאי ֶא ְתכֶ ם
הו ִצ ִ
ִמ ּ ֶמנּ ּו ְל ִמ ְ ׁשמֶ ֶרת ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ְל ַמ ַען יִ ְרא ּו ֶאת הַ ּ ֶלחֶ ם אֲ ֶׁשר הֶ אֱ כַ ְל ִ ּתי ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ ּב ֹ
ֹתו
מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :לג( וַ ּיֹאמֶ ר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ִצנְ צֶ נֶ ת ַאחַ ת ְו ֶתן ָׁש ּ ָמה ְמלֹא הָ עֹמֶ ר ָמן ְוהַ ַּנח א ֹ
הוה ֶאל מ ֶֹׁשה וַ ַ ּי ִ ּניחֵ ה ּו ַאהֲ רֹן ִל ְפנֵ י הָ ֵע ֻדת
ִל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ְל ִמ ְ ׁשמֶ ֶרת ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם) :לד( ַּכאֲ ֶׁשר ִצ ָ ּוה יְ ֹ ָ
ְל ִמ ְ ׁש ָמ ֶרת:
רש"י) :לב( למשמרת .לגניזה :לדרתיכם .בימי ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם ,למה אין אתם
עוסקים בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה ,מהיכן נתפרנס ,הוציא להם
צנצנת המן ואמר להם )ירמיה ב לא( הדור אתם ראו דבר ה' ,שמעו לא נאמר אלא ראו ,בזה
נתפרנסו אבותיכם ,הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו) :לג( צנצנת .צלוחית של
חרס ,כתרגומו :והנח אתו לפני ה' .לפני הארון ,ולא נאמר מקרא זה עד שנבנה אהל מועד,
אלא שנכתב כאן בפרשת המן.

כח .המטה של אהרן הכהן )במדבר יז טז-כו() :טז( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ֶֹׁשה ּ ֵלאמֹר) :יז( דַּ ֵּבר ֶאל
יאהֶ ם ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם ְ ׁשנֵ ים ָע ָ ׂשר ַמ ּט ֹות
ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ַקח מֵ ִא ָּתם ַמ ּ ֶטה ַמ ּ ֶטה ְלבֵ ית ָאב מֵ ֵאת ָּכל נְ שִׂ ֵ
ֹאש
מו ִ ּת ְכ ּתֹב ַעל ַמ ּ ֵטהוּ) :יח( ְו ֵאת ֵׁשם ַא ֲהרֹן ִ ּת ְכ ּתֹב ַעל ַמ ּ ֵטה לֵ ִוי ִ ּכי ַמ ּ ֶטה ֶאחָ ד ְלר ׁ
יש ֶאת ְ ׁש ֹ
ִא ׁ
יש
מו ֵעד ִל ְפנֵ י הָ ֵעדוּת אֲ ֶׁשר ִא ָ ּו ֵעד לָ כֶ ם ָׁש ּ ָמה) :כ( ְוהָ יָ ה הָ ִא ׁ
בו ָתם) :יט( ְו ִה ַּנ ְח ָּתם ְ ּבאֹהֶ ל ֹ
ֵּבית אֲ ֹ
אֲ ֶׁשר ֶא ְבחַ ר בּ ֹו ַמ ּ ֵטה ּו יִ ְפ ָרח וַ הֲ ִ ׁשכּ ִֹתי מֵ ָעלַ י ֶאת ְ ּתלֻ נּ ֹות ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל אֲ ֶׁשר הֵ ם ַמ ִּלינִ ם עֲ לֵ יכֶ ם:
יאיהֶ ם ַמ ּ ֶטה ְלנָ שִׂ יא ֶאחָ ד ַמ ּ ֶטה ְלנָ שִׂ יא ֶאחָ ד
)כא( וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאל ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וַ ִּי ְ ּתנ ּו ֵאלָ יו ָּכל נְ שִׂ ֵ
תו ְך ַמ ּט ֹו ָתם) :כב( וַ ַ ּי ַּנח מ ֶֹׁשה ֶאת הַ ּ ַמ ּטֹת ִל ְפנֵ י
ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם ְ ׁשנֵ ים ָע ָ ׂשר ַמ ּט ֹות ו ַּמ ּ ֵטה ַא ֲהרֹן ְ ּב ֹ
יְ הֹוָ ה ְ ּבאֹהֶ ל הָ ֵע ֻדת) :כג( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ ָ ּיבֹא מ ֶֹׁשה ֶאל אֹהֶ ל הָ ֵעדוּת ְו ִה ֵּנה ּ ָפ ַרח ַמ ּ ֵטה ַא ֲהרֹן ְלבֵ ית
לֵ ִוי וַ ּיֹצֵ א פֶ ַרח וַ ָ ּיצֵ ץ ִציץ וַ ִּי ְגמֹל ְ ׁש ֵק ִדים) :כד( וַ ּיֹצֵ א מ ֶֹׁשה ֶאת ָּכל הַ ּ ַמ ּטֹת ִמ ִּל ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֶאל ָּכל
יש ַמ ּ ֵטהוּ) :כה( וַ ּיֹאמֶ ר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ֶֹׁשה הָ ֵׁשב ֶאת ַמ ּ ֵטה ַא ֲהרֹן ִל ְפנֵ י
ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וַ ִּי ְרא ּו וַ ִּי ְקח ּו ִא ׁ
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אות ִל ְבנֵ י ֶמ ִרי ו ְּתכַ ל ְ ּתלו ּּנ ָֹתם מֵ ָעלַ י ְולֹא יָ מֻ תוּ) :כו( וַ ּי ַַעשׂ מ ֶֹׁשה ַּכאֲ ֶׁשר ִצ ָ ּוה
הָ ֵעדוּת ְל ִמ ְ ׁש ֶמ ֶרת ְל ֹ
ֹתו ֵּכן ָע ָ ׂשה:
יְ הֹוָ ה א ֹ

כט .הארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלהי ישראל )שמואל א' ו ב-יח() :ב( וַ ִּי ְק ְרא ּו ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים
ֹאמר ּו ִאם
מו) :ג( וַ ּי ְ
קו ֹ
הו ִדעֻ נ ּו ַּב ּ ֶמה נְ ַׁש ְּלחֶ נּ ּו ִל ְמ ֹ
רון יְ הֹוָ ה ֹ
לַ ּ ֹכ ֲה ִנים ְולַ ּק ְֹס ִמים לֵ אמֹר ַמה ַּנעֲ ֶ ׂשה לַ אֲ ֹ
לו ָא ָׁשם ָאז ּ ֵת ָר ְפא ּו
יקם ִ ּכי הָ ֵׁשב ָּת ִ ׁשיב ּו ֹ
ֹתו ֵר ָ
רון אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַאל ְ ּת ַׁש ְּלח ּו א ֹ
ְמ ַׁש ְּל ִחים ֶאת אֲ ֹ
ֹאמר ּו ִמ ְס ּ ַפר ַס ְרנֵ י
לו וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ָמה הָ ָא ָׁשם אֲ ֶׁשר נָ ִ ׁשיב ֹ
דו ִמ ֶּכם) :ד( וַ ּי ְ
ְו ֹנו ַדע לָ כֶ ם לָ ּ ָמה לֹא ָתסוּר יָ ֹ
ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים ח ֲִמ ּ ָׁשה )עפלי( ְטח ֵֹרי זָ ָהב וַ ח ֲִמ ּ ָׁשה ַע ְכ ְ ּב ֵרי זָ הָ ב ִ ּכי ַמ ֵּגפָ ה ַאחַ ת ְלכֻ ּ ָלם ו ְּלסַ ְרנֵ יכֶ ם) :ה(

יתם ֶאת הָ ָא ֶרץ וּנְ ַת ּ ֶתם לֵ אלֹהֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
יתם צַ ְל ֵמי )עפליכם( ְטח ֵֹריכֶ ם ְוצַ ְלמֵ י ַע ְכ ְ ּב ֵריכֶ ם הַ ּ ַמ ְ ׁש ִח ִ
וַ עֲ שִׂ ֶ
דו מֵ עֲ לֵ יכֶ ם וּמֵ ַעל אֱ לֹהֵ יכֶ ם וּמֵ ַעל ַא ְר ְצכֶ ם) :ו( ְולָ ּ ָמה ְתכַ ְ ּבד ּו ֶאת ְלבַ ְבכֶ ם
בוד אוּלַ י יָ ֵקל ֶאת יָ ֹ
ָּכ ֹ
לוא ַּכאֲ ֶׁשר ִה ְת ַע ּ ֵלל ָּבהֶ ם וַ יְ ַׁש ְּלחוּם וַ ּיֵלֵ כוּ) :ז( ְו ַע ָּתה ְקח ּו
ַּכאֲ ֶׁשר ִ ּכ ְ ּבד ּו ִמ ְצ ַריִ ם וּפַ ְרעֹה ֶאת ִל ָּבם הֲ ֹ
רות
לות אֲ ֶׁשר לֹא ָעלָ ה עֲ לֵ יהֶ ם עֹל וַ אֲ סַ ְר ּ ֶתם ֶאת הַ ּ ָפ ֹ
רות ָע ֹ
וַ עֲ שׂ ּו עֲ גָ לָ ה ח ֲָד ָׁשה ֶאחָ ת ו ְ ּׁש ּ ֵתי פָ ֹ
ֹתו ֶאל הָ עֲ גָ לָ ה
רון יְ הוָ ה וּנְ ַת ּ ֶתם א ֹ
ָּבעֲ גָ לָ ה וַ ֲה ֵׁשיב ֶֹתם ְ ּבנֵ יהֶ ם מֵ ַאח ֲֵריהֶ ם הַ ָּביְ ָתה) :ח( ו ְּל ַק ְח ּ ֶתם ֶאת אֲ ֹ
ְ
לו ָא ָׁשם ָּתשִׂ ימ ּו בָ ַא ְר ַ ּגז ִמ ִּצדּ ֹו ְו ִ ׁש ּ ַל ְח ּ ֶתם א ֹ
ֲשב ֶֹתם ֹ
ְו ֵאת ְ ּכלֵ י הַ ָ ּז ָהב אֲ ֶׁשר ה ֵׁ
יתם
ֹתו ְו ָהלָ ך) :ט( ו ְּר ִא ֶ
דולָ ה הַ ּזֹאת ְו ִאם לֹא ְויָ ַד ְענ ּו ִ ּכי
ּלו ַיעֲ לֶ ה ֵּבית ֶׁש ֶמ ׁש הוּא ָע ָ ׂשה לָ נ ּו ֶאת ָה ָר ָעה הַ ְ ּג ֹ
ִאם דֶּ ֶר ְך ְ ּגבו ֹ
לות וַ ַ ּי ַא ְסרוּם
רות ָע ֹ
דו נָ ְג ָעה ָּבנ ּו ִמ ְק ֶרה הוּא ָהיָ ה לָ נוּ) :י( וַ ּיַעֲ שׂ ּו הָ אֲ נָ ִ ׁשים ֵּכן וַ ִּי ְקח ּו ְ ׁש ּ ֵתי פָ ֹ
לֹא יָ ֹ
רון יְ ֹהוָ ה ֶאל הָ עֲ גָ לָ ה ְו ֵאת הָ ַא ְר ַ ּגז ְו ֵאת ַע ְכ ְ ּב ֵרי
ָּבעֲ גָ לָ ה ְו ֶאת ְ ּבנֵ יהֶ ם ָּכל ּו בַ ָּביִ ת) :יא( וַ ָ ּישִׂ מ ּו ֶאת אֲ ֹ
ְ
ְ
רות ַּבדֶּ ֶרך ַעל דֶּ ֶרך ֵּבית ֶׁשמֶ ׁש ִ ּב ְמ ִס ּ ָלה ַאחַ ת הָ ְלכ ּו
הַ ָ ּז ָהב ְו ֵאת צַ ְלמֵ י ְטח ֵֹריהֶ ם) :יב( וַ יִ ּ ַׁש ְרנָ ה הַ ּ ָפ ֹ
עו ְולֹא ָסר ּו יָ ִמין וּשְׂ מֹאול ְו ַס ְרנֵ י ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים ה ְֹל ִכים ַאח ֲֵריהֶ ם ַעד ְ ּגבוּל ֵּבית ָׁשמֶ ׁש) :יג(
הָ ל ְֹך ְוגָ ֹ
רון וַ ִּישְׂ ְמח ּו ִל ְר ֹ
וּבֵ ית ֶׁשמֶ ׁש ק ְֹצ ִרים ְק ִציר ִח ִּטים ָּב ֵעמֶ ק וַ ִּישְׂ א ּו ֶאת ֵעינֵ יהֶ ם וַ ִּי ְרא ּו ֶאת הָ ָא ֹ
אות) :יד(
דולָ ה וַ יְ בַ ְּקע ּו ֶאת עֲ צֵ י
הו ׁ ֻש ַע ֵּבית הַ ּ ִ ׁש ְמ ִ ׁשי וַ ַּתעֲ מֹד ָׁשם ְו ָׁשם ֶאבֶ ן ְ ּג ֹ
ְוהָ עֲ גָ לָ ה ָּב ָאה ֶאל שְׂ ֵדה יְ ֹ
רון יְ ֹהוָ ה ְו ֶאת הָ ַא ְר ַ ּגז אֲ ֶׁשר
הו ִריד ּו ֶאת אֲ ֹ
רות הֶ עֱ ל ּו עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה) :טו( ְוהַ ְל ִו ִּים ֹ
הָ עֲ גָ לָ ה ְו ֶאת הַ ּ ָפ ֹ
ֹלות וַ ִּיזְ ְ ּבח ּו זְ בָ ִחים
דולָ ה ְו ַאנְ ֵׁשי בֵ ית ֶׁשמֶ ׁש הֶ עֱ ל ּו ע ֹ
ִא ּת ֹו אֲ ֶׁשר בּ ֹו ְכלֵ י זָ ָהב וַ ָ ּישִׂ מ ּו ֶאל הָ ֶאבֶ ן הַ ְ ּג ֹ
רון ַּבי ֹּום הַ הוּא) :יז( ְו ֵא ּ ֶלה ְטח ֵֹרי
ַּבי ֹּום הַ הוּא לַ יהֹוָ ה) :טז( וַ ח ֲִמ ּ ָׁשה סַ ְרנֵ י ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים ָרא ּו וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו ֶע ְק ֹ
לון ֶאחָ ד ְלגַ ת ֶאחָ ד
הַ ָ ּז ָהב אֲ ֶׁשר הֵ ִ ׁשיב ּו ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים ָא ָׁשם לַ י ֹהוָ ה ְל ַא ְ ׁשדּ ֹוד ֶאחָ ד ְל ַע ָ ּזה ֶאחָ ד ְל ַא ְ ׁש ְק ֹ
רון ֶאחָ ד) :יח( ְו ַע ְכ ְ ּב ֵרי הַ ָ ּזהָ ב ִמ ְס ּ ַפר ָּכל ָע ֵרי ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים לַ חֲמֵ ֶׁשת הַ ְּס ָר ִנים מֵ ִעיר ִמ ְבצָ ר ְו ַעד
ְל ֶע ְק ֹ
הו ׁ ֻש ַע
הוָ ה ַעד הַ י ֹּום הַ ֶ ּזה ִ ּבשְׂ ֵדה יְ ֹ
רון יְ ֹ
יה ֵאת אֲ ֹ
דולָ ה אֲ ֶׁשר ִה ִ ּניח ּו ָעלֶ ָ
כּ ֹפֶ ר הַ ּ ְפ ָרזִ י ְו ַעד ָאבֵ ל הַ ְ ּג ֹ
ֵּבית הַ ּ ִ ׁש ְמ ִ ׁשי:
בתנא דבי אליהו רבה )פרק יא( :וכשהיו הפרות מהלכין בדרך היו הפרות נושאין את קולן
ואמרו שירה ,וכך אמרו ,רני רני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקה ברקמי הזהב
המהוללה בדביר ארמון המפואר בעדי עדיים .שנאמר 'וישרנה הפרות בדרך על דרך בית
שמש' .ע"כ .ובגמרא )ע"ז כד (:יש כמה דעות איזה שירה אמרו.
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ברש"י )ע"ז כד :(:השיטה .ארון עצי שטים :התנופפי .התרוממי :המחושקת .קשורה כמו
וחשוקיהם כסף )שמות כז( :בריקמי זהב .מצופה זהב טהור מבית ומחוץ :המהוללה בדביר
ארמון .שספר תורה של משה בתוכו וארון מהולל ומפואר במה שבתוכו :בעדי עדיים .ואין
לך עדי גדול מזה.
במהרש"א :רני רני השטה התנופפי וכו' כל כנוי השבחות שבענין זה על השטה נאמר כי
עצי השטים שבו הם היו עיקר הארון שהשטה נתקדשה מתחלת נטיעתה במצרים לשם משכן
כמפורש במדרשות אבל הזהב בא בנדבה ולא היה רק צפוי לו בפנים ובחוץ .ועוד נראה
לפרש ,ע"פ מ"ש התוס' בפרק בא לו אהא דאמרינן עצי שטים עומדים שמעמידין צפויין
נ"ל דאפילו צפוי זהב שע"ג בטל לגבי דידהו דבכל דוכתא העץ בטל לגבי המתכות וכו'
ובעצי שטים אינו כן שהרי שלחן של עצי שטים היה ומצופה זהב ואפ"ה תורת כלי עליו
שהצפוי בטל לגבי העץ כדאיתא בשלהי חגיגה ויליף ליה התם מקרא .וז"ש רני השטה
שיצאת מיד אויב בעבור קדושתך התנופפי ברוב הדרך התרוממי ברוב הדרך שנתהדרת על
מעשה הזה המחושקה ברקמי זהב ע' פרש"י .ועי"ל לפי ענינו ע"ש ה' עכברי ועפולי זהב
שהתנדבו חמשת סרני פלשתים המהוללה בדביר ארמון פירוש בספר תורה שבהיכל שהיה
מונח בה מפוארה בעדי עדים ר"ל בכתר רוחני שהיה לה שהיא כתר השכינה שהיה שורה
בין בדי הארון כענין ועתה הורד את עדיך וגו' שהוא כתר רוחני שהיה להם מלמעלה.
וכתב הבן איש חי )בניהו ,ע"ז כד :(:רני רני השטה .נ"ל בס"ד כפל הלשון רני רני כלומר
שירון הארון שתי רננות ,אחת בשביל לוחות ראשונות ,כי איכא מאן דאמר דסבירא ליה
לוחות ושברי לוחות מונחים בארון ,או רני רני פעמים על תורה שבכתב ועל תורה שבעל
פה הרמוזה בה .התנופפי ברוב הדרך הוא חלק הנסתר שהוא הדרה של תורה .ועוד י"ל נמי
הדרך ר"ל חדרך כמו שאמרו רז"ל על פסוק ]תהלים מ"ה ה'[ והדרך צלח רכב ,אל תקרי
הדרך אלא חדרך ,שהסוד נעלם בחדרי חדרים של תורה המונחת בארון .המחושקת ברקמי
זהב הוא חלק הנגלה שהוא לבוש החיצון שמלובש בתוכו הסוד .המהוללה בדביר ארמון רמז
לעולם הבריאה כי התורה נתנה לנו מעולם הבריאה ולכך התחילה באות ב' .המפוארה בעדי
עדיים רמז ליסוד דחכמה שנקרא עדי עדיים ,והטעם כי יסוד דחכמה מלובש תוך יסוד
דבינה ,ויסוד דבינה תוך יסוד דתפארת ,ולכן נקרא עדי עדיים ,וידוע דהתורה היא בסוד
יסוד דחכמה .ועוד י"ל עדי עדיים על פנימיות הסוד והוא חלק חמישי שעולה על ד' חלקים
שהם פרד"ס כמ"ש רבינו מה"ר חיים ויטל ז"ל בסוד כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים
הרבה )אבות פ"ו(.

ל .בענין עובי גג התאים :מכיוון שבמשנה במידות מוזכר הלשון 'תקרה' לגג התאים,
ובמקום אחר כשמוזכר במשנה הלשון 'תקרה' ]לגבי גג ההיכל והעליה של ההיכל )מידות ד ו([
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תתלג

כתוב שזה עובי אמה .ולכן נראה שגם כאן ,גג התאים הוא עובי אמה ]אולם אין זה מוכרח.

ויש שכתב שעובי גג התא הוא שני אמות ,אמה תקרה ואמה מעזיבה[.
ובספר 'בית השם' להגאון רבי מיכל שטרן שליט"א ,כתב בהקדמה לפרק ד' ,דעובי גג
התאים הוא אמה אחת .ובמילואים בסוף כתב ,וז"ל :אמנם לא כתוב להדיא במפרשים שגגות
התאים היה עוביים אמה אחת ,אך אפשר ללמוד מהא דאיתא ב'תבנית היכל' דגובה החלל
של קומת התאים התחתונה היה חמש אמות ,ובהכרח איפה דהגג של קומת התאים הזו היה
בעובי של אמה אחת ,שהרי קומת התאים התחתונה עמדה כולה ]עם הגג שלה[ כנגד האוטם,
והאוטם היה גבהו שש אמות .ומזה אפשר ללמוד לב' הקומות העליונות שגם עובי הגג
שלהן היה בעובי של אמה אחת .ע"כ.
]מה שכתב שקומת התאים התחתונה עמדה כנגד האוטם ,זה לשיטתו בבית שני ,וכפי שיטת רבינו
התפארת ישראל ,ועוד הרבה מהמפרשים .אמנם יש מפרשים שאין דעתם כן ,וכמו שכבר הארכנו בזה

במ"א[.

לא .לפי שיטת הרד"ק ,יש כאן מקום שאלה ,מה היה עם הצד השני של קורות גג התא.
ויבואר יותר השאלה ,דהרי למדנו דבכדי שלא יצטרכו לנקוב את כותל ההיכל ,עשו את
המגרעות ,והניחו על זה את ראשי קורות גג התא ,וא"כ תשאל השאלה ,על מה נסמך
ונאחז הצד השני של גג התא .וראה מה שנתבאר בזה בספרנו 'באר החיים' על בית המקדש
הראשון.
ואפשר לבאר דהקורות נאחזו בצד השני ע"י לחץ .ויוסבר ,דהנה כבר הארכנו במ"א
דבפשטות גג התאים היה עבה אמה אחת ,מכמה טעמים וראיות .וא"כ כאשר מניחים קורה
עבה מאוד ]אמה שלימה[ על המגרעת מצד אחד ,ומהצד השני יש כתלים ,אי אפשר בשום
צורה שבעולם שיפול זה הקורה ואפילו אם ילכו עליה אנשים ]אם כי ,אם יניחו על זה משא
כבד מאוד מאוד ,יכול לישבר ,אבל לא ליפול .וגם זה רחוק מאוד ,כי אף קורות שהרבה פחות עבים

מזה יכולים לשאת עליהם משאות כבדים מאוד ,וק"ו בקורות עבים כל כך[.
ויובן ע"פ הציור:
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גג התא

מכיוון שהגג תקוע טוב ומדויק מאוד ,לא יוכל ליפול מהצד השני.
וכן לא יכול להעקם לצד השני כי הלחץ של הכותל מכנגד אינו נותן לו.
ונראה דזהו התירוץ הנכון ביותר איך עומד גג התא בצד השני ,לפי שיטת הרד"ק.

לב .בסוגיא של התאים והמצטרף להם ,יש בזה בכלליות ב' שיטות .א .שיטת רש"י
והתפארת ישראל ורוב המפרשים .ב .שיטת הרמב"ם וסייעתו .ובעזהשי"ת כבר נתבארו על
מתכונתם בספר 'היכל ידיד'.
להלן מאמר 'בסוגיא דתאים להרמב"ם' מאת הרה"ג רבי יהושע ישראלי שליט"א ,בעמח"ס
מכון שבתך:
פרק א'  -ביאור סתימת לשון התנא
בשלשת בתי המקדש
הנה בשלשת בתי המקדשות הוזכרו התאים העומדים סביב לבנין המקדש ,הן בספר מלכים
בביאור ותיאור של בנין הבית הראשון שבנה שלמה המלך ,והן במסכת מידות המתאר את
צורת הבית השני ,והן בסוף ספר יחזקאל ששם מתואר צורת הבית השלישי העתיד להיבנות
במהרה בימינו.
כוונת המאמר
אולם עדיין סוגיא זו סתומה ורבו השיטות והמחלוקות הן בפשטי הכתובים דמלכים והן
בביאור המשניות דמסכת מידות ,ואנו לא נכנס כאן לפרט השיטות ,אלא נבאר את צורת
התאים בכלליות ,ואת סודן לפי מה שחננו השי"ת ,ושוב נכנס לבאר את ביאור המשניות
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במידות על פי שיטת הרמב"ם לפי מה שפירש בדבריו בעל החנוכת הבית בשם רבותיו ,ואת
סודן של דברים ,כי נוראים ונפלאים המה.
מה הם התאים
הנה התאים המה חדרים חדרים המקיפים את כל בנין בית המקדש לכל שלשת רוחותיו שהם
צפון דרום ומערב ,חוץ מבצד המזרחי ששם עומד האולם בפתח ההיכל ,וביאר הרמ"א
בספרו תורת העולה )ח"א פ"ט( בזה"ל "כתב הרמב"ם פרק רביעי )ה"ט( ויציעים היו מקיפים
הבית כולו והרמז על חלקי חדרי החכמה המקיפים דברים אלו" .והאריך שם לדרכו איך
שהחדרים האלו מרמזים על כל חלקי הבריאה הנכללים בשמו יתברך ומונהגים בהנהגתו.
הכניסה אל ההיכל בבוקר היתה דרך התא
והנה הכניסה אל ההיכל בכל בוקר בכדי להתחיל את עבודת התמיד היתה נעשית על ידי
אלו התאים כי בתחילה היה הכהן נכנס אל התא שבצד צפונית מזרחית של ההיכל ,ומשם
היה נכנס אל תוך דלת הנקראת פשפש שהיתה קבועה בכותל ההיכל עצמו ,ומשם נכנס אל
ההיכל עצמו ,וכך פתח מבפנים את דלתות ההיכל וכבר הבאנו בזה )בספרינו מכון שבתך ח"ב

מאמר פתח ההיכל( מדברי המקובלים שהכל נעשה בכדי שלא יבלוט כניסת הכהן להיכל בכדי
שלא יינקו החיצונים מהשפעת השפע של כניסת ההיכל ופתיחת שעריו ,ולכן פותחים אותו
מפתח צדדי ואח"כ מבפנים ,וכעין מה שהיה כשיעקב אבינו גנב את הברכות מעשו הרשע,
ולא נכפול לעת עתה את כל אריכות הדברים.
תא המסיבה שעל ידיה היו נכנסים אל קודש הקדשים
והנה מבואר במשנה שסביב ההיכל מצד ימין ]צפון[ ישנה מסיבה ,והיא עליה ]כמין כבש[

משופעת שעולים עליה בכדי להיכנס אל עליית ההיכל ,בזמנים שצריך לתקן את עליית
ההיכל ואת בית קדשי הקדשים ,שאז עולים על המסיבה הזו המשופעת והיא מגעת לגגות
שעל התאים ,ומשם מסתובבים לכיוון מערב והולכים על גגות התאים ,ומשם שוב
מסתובבים אל שמאל ההיכל ]שהוא צד דרום[ ועולים משם בסולם אל עליית ההיכל,
וכשצריך לתקן תיקון ובדק הבית בקודש הקדשים עולים דרך המסיבה וגגות התאים
והסולם ,ויורדים לשם דרך לולים מיוחדים שמשלשלים אותם לשם בכדי שהכהנים לא יזונו
עיניהם מקודש הקדשים.
לשון המשנה במידות
וכמבואר להדיא בלשון המשנה במידות )פ"ד מ"ה( "ומסיבה היתה עולה מקרן מזרחית צפונית
לקרן צפונית מערבית ,שבה היו עולים לגגות התאים .היה עולה במסיבה ופניו למערב.
הלך על כל פני הצפון ,עד שהוא מגיע למערב .הגיע למערב ,והפך פניו לדרום ,הלך כל
פני מערב עד שהוא מגיע לדרום .הגיע לדרום ,והפך פניו למזרח ,היה מהלך בדרום ,עד
שהוא מגיע לפתחה של עליה ,שפתחה של עליה פתוח לדרום .ובפתחה של עליה היו שני
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כלונסות של ארז ,שבהן היו עולים לגגה של עליה .וראשי פספסין מבדילים בעליה בין
הקדש לבין קודש הקדשים .ולולין היו פתוחין בעליה לבית קדש הקדשים ,שבהן היו
משלשלין את האומנים בתיבות ,כדי שלא יזונו עיניהן מבית קדשי הקדשים" .עכ"ל המשנה.
שיטת הרמב"ם שהמסיבה הינה אחד מהתאים
והנה שיטת הרמב"ם היא שהמסיבה הזו ]דהיינו הכבש המשופע[ הינה חלק מהתאים ,כי
הרמב"ם סבירא ליה שהתאים הינם מסדרונות ]דהיינו פרוזדורים שהם חדרים ארוכים לכל סביבות

ההיכל ,והינם צרים ברחבם[ ארוכים הבנויים לכל אורך קירות ההיכל ,באופן זה :שהתא
הראשון הינו המסדרון הנקרא "כותל ההיכל" והשני נקרא "תא" והשלישי הינו ג"כ מסדרון
הנקרא "כותל התא" ואחריו מסדרון הנקרא "מסיבה" ואחריו מסדרון הנקרא "כותל המסיבה"
ויחדיו הם חמש מסדרונים ארוכים שהם הנקראים תאים ,וכל מסדרון יש בו שלש קומות ,זה
על גב זה ,ואילו בצד מערב יש רק שלשה מסדרונות שהם כותל ההיכל והתא וכותל התא
ואין את המסיבה וכותל המסיבה.
צורת המסיבה לפי פירוש הרמב"ם
ועוד סבירא ליה להרמב"ם ]עפ"י לשונו בהלכות בית הבחירה ד' י"ב[ שהמסדרון הנקרא
"מסיבה" היה בנוי

כדלהלן :שהיה בו כבש ארוך ומשופע מלמטה ללמעלה שעליו היו

עולים כשהיו רוצים לעלות על גג התאים בכדי להיכנס לקודש הקדשים מלמעלה כנ"ל,
וחוץ מזה היו בו שלש קומות זה על גב זה כמו שהיה בכל המסדרונות הנ"ל שלשה קומות
בכל אחד ואחד מהם.
והכבש שהיה נמשך ועולה מלמטה ללמעלה היה עובר מהקומה הראשונה אל השניה
ומהשניה אל השלישית ,והיו עולים עם הכבש מהקומה הראשונה לשניה על ידי דלת שהיתה
שם ,וכן מהשניה לשלישית היו ממשיכים לעלות בכבש ונכנסים בפתח אל הקומה השלישית.
ביאור המשניות במידות על פי זה
ובזה ביאר החנוכת הבית ]לרבי מלכיאל אשכנזי[ בשם רבותיו את פירוש המשנה במידות )פ"ד

מ"ג( דלהלן "ושלשים ושמונה תאים היו שם ,חמשה עשר בצפון ,חמשה עשר בדרום,
ושמונה במערב .שבצפון ושבדרום ,חמשה על גבי חמשה ,וחמשה על גביהם .ושבמערב,
שלשה על גבי שלשה ,ושנים על גביהם .ושלשה פתחים היו לכל אחד ואחד ,אחד לתא מן
הימין ,ואחד לתא מן השמאל ,ואחד לתא שעל גביו .ובקרן מזרחית צפונית היו חמשה
פתחים ,אחד לתא מן הימין ,ואחד לתא שעל גביו ,ואחד למסיבה ,ואחד לפשפש ,ואחד
להיכל".
ל"ח התאים
דהנה כיון שישנם חמשה מסדרונים בצפון וכן בדרום שבכל אחד מהם יש שלש קומות נמצא
שיש בכל צד מהם חמש עשרה תאים ,ואילו במערב שיש רק שלשה מסדרונים ובקומה
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השלישית יש רק שני חדרים בקומה העליונה נמצא שישנם במערב רק שמנה תאים ,ויחדיו
הם ל"ח תאים ,חמש עשרה מצפון ,וחמש עשרה מדרום ,ועוד שמנה במערב.
התא שבקרן מזרחית צפונית עם חמשת פתחיו
וממשיכה המשנה שיש תא בקרן מזרחית צפונית שיש בו חמשה פתחים ,ונלאו כל המפרשים
בפירוש משנה זו ,ומסביר החנוכת הבית ,שהכוונה אל התא הנקרא מסיבה ,בקומה השניה
שבו ]שכן כתב הרמב"ם מפורש בפירוש המשניות[ ,שלתא הזה יש חמשה פתחים ,והם :פתח
אחד אל התא שבימינו ]שהוא המסדרון הנקרא "כותל המסיבה"[ ,ופתח שני לשמאלו ]והוא לכיוון
התא שמעל התא הנקרא בשם "תא" שבו הפשפש ,וזה כוונת המשנה "ואחד לפשפש" ,שזה לכיוון
הפשפש ,אלא שמשנתינו מדברת בקומה שמעל[ ,ופתח שלישי אל התא שמעליו ]בתוך התא הנקרא
"מסיבה"[ כי בכל תא היו מדרגות עגולות אל התא שמעליו ,ורביעי אל התא שמתחתיו ]ג"כ

בתא זה הנקרא "מסיבה"[ ,והפתח החמישי הינו אל הדלת הנמצאת לכיוון מערב כשהכבש
עולה בשיפועו מכיוון מזרח לכיוון מערב ,ששם יש ג"כ עוד פתח מעבר אל הקומה העליונה
בכדי שיוכלו לעלות על ידי הכבש ]המסיבה[ אל גג התאים.
הפירוש בלשון המשנה
וזה פירוש המשנה הנ"ל" ,ושלשה פתחים היו לכל אחד ואחד ,אחד לתא מן הימין ,ואחד
לתא מן השמאל ,ואחד לתא שעל גביו .ובקרן מזרחית צפונית היו חמשה פתחים ,אחד לתא
מן הימין ,ואחד לתא שעל גביו ,ואחד למסיבה ,ואחד לפשפש ,ואחד להיכל".
שלכל תא ותא מהל"ח תאים היו פתחים לימינו ולשמאלו וכלפי מעלה ,אולם לתא זה שהוא
התא של המסיבה בקרן מזרחית צפונית בקומתו השניה ,לו היו ה' פתחים ,שהם לימינו
ולשמאלו ועל גביו ומתחתיו ,ובנוסף היה לו עוד פתח לתא שמעליו אולם לכיוון מערב
כשהכבש ]היינו המסיבה[ היה עולה בתוך התא מהקומה הראשונה לשניה ומהשניה לשלישית,
וזה כוונת המשנה "ואחד להיכל" היינו שממנו היו מגיעים אל עליית ההיכל.
תמיהה בסתימת לשון התנא
ועתה נבאר ונימא בה מילתא בסייעתא דשמיא ,דבאמת תמוה מאד מה שהתנא סתם בלשונו
ונקט את חמשת הפתחים באופן לא מפורש ומפורט ,שהרי לא פירש את צורת התא הנקרא
מסיבה ואת פתחו לכיוון מערב ,ולא עוד אלא שנקט בלשונו שהפתח הזה הינו להיכל ,ואין
זה במשמע בפשיטות דהיינו אל גג התאים שמשם באים אל עליית קודש הקדשים ,ואכן
חלק מהמפרשים לא הבינו כך ]אלא פירשו שכוונת התנא הינה אל התא הנקרא "תא" ולא אל
התא הנקרא "מסיבה" ,ופירשו שעל ידי התא נכנסים אל כותל ההיכל ומשם ישנו פתח אל ההיכל

עצמו ,ועוד כמה פירושים שכולם דחוקים ביותר[ ולכאורה הדברים תמוהים מאד בסתימת לשון
התנא כל כך.
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התנא סתם לשונו להסתיר כבוד אלקים
אולם באמת נראה בזה ,שבדווקא סתם התנא את ענין הפתח אל עליית קדשי הקדשים בכדי
שלא תהיה יניקה ואחיזה לחיצונים מזה ,כי כבר אמר הכתוב )משלי כה ב( ש'כבוד אלקים
הסתר דבר' ,וכמו שהכניסה אל ההיכל בכל בוקר היה מדרך צדדית ונסתרת ,על ידי התא
והפשפש ,כמו"כ הכניסה אל עליית קדשי הקדשים ,היתה ג"כ בדרך צנועה ונסתרת על ידי
המסיבה וגגות התאים והלולים בכדי שלא יזונו עיניהם משם כנ"ל מלשון המשנה.
התפקיד המרכזי של התאים
וכיון שכך סתם התנא גם כן בלשונו אל כל ענין זה ,בכדי שלא תהיה אחיזה בפתח זה,
ולפי זה אנו רואים שכל ענין התאים יש בהם ענין מרכזי אחד ,והוא :שממנו נכנסים הן אל
ההיכל בבוקר בכל יום לפני פתיחת השערים ,והן אל עליית בית קדשי הקדשים ,ושניהם
היו באופן נעלם ונסתר ,ולא באופן של פתחים רגילים.
שמם תאים
ולכן שמם 'תאים' מלשון 'אתא בוקר' ,דהיינו לשון כניסה וביאה ,כי על ידם נכנסים אל
ההיכל ואל קדשי הקדשים ,וכן איתא במלבי"ם )יחזקאל מ(.
צורת סדר המשניות ומשמעותם
ולכן נראה שרמז התנא כל ענין זה בסדר המשניות של פרק ד' דמסכת מידות ,דבתחילה
)משנה א'( ביארה המשנה את פתחו של ההיכל ,ושוב )משנה ב'( ביארה המשנה את הפשפשים
שהיו בצידי הפתחים של שערי ההיכל שדייקא דרך שם ]דרך הפשפש שהיה בימין מצד צפון[

היו נכנסים בבוקר ולא דרך שערי ההיכל ,והמשנה כותבת שם שהיה פשפש אחד בדרום
שהיה סגור ,וזה לשונה "שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם ,ועליו הוא מפורש על ידי
יחזקאל ,שנאמר )שם מד(' ,ויאמר אלי ה' השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבא בו
כי ה' אלהי ישראל בא בו והיה סגור' .נטל את המפתח ופתח את הפשפש ,ונכנס להתא,
ומהתא להיכל" ,והיינו דרך התא הצפוני.
ומיד אחר כך ממשיכה המשנה )משנה ג' ד'( ומתחילה לפרט את סדר הל"ח תאים וחשבונן,
ושוב ממשיכה המשנה )משנה ה'( את חמשת הפתחים של התא שהיה בקרן מזרחית צפונית,
ושוב )במשנה ו'( את תפקיד המסיבה ואיך שהיו עולין על ידה אל עליית ההיכל אל קודש
הקדשים.
ומכל זה אנו רואים שתפקיד פרק זה הינו לבאר את סדר הכניסה אל ההיכל וקה"ק ,ולכן
מבואר היטב ומסתברא מילתא למימר שמה שכיוון התנא בחמשת פתחי התא שבקרן מזרחית
צפונית היינו לומר שעל ידו היו עולין אל גג התאים בכדי להיכנס דרכו אל קה"ק כנ"ל
ולכן גם סתם התנא והסתיר בלשונו כוונת דבריו.
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פרק ב'  -סוד חמשת הפתחים ומקורן
מאת רביעית
ועתה נבוא בזה ונבאר עוד שורש ומקור לפירוש המשנה הזו ,והוא על פי הפסוק במלכים
)א ו לג( ששם מתואר בנין בית הראשון שבנה שלמה המלך .ששם כתוב "וכן עשה לפתח
ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רביעית" ופירשו המפרשים דהיינו שהיה בפתח ההיכל משקוף
מרובע ,כלומר עם משקוף וב' מזוזות ואסקופה שיחדיו יש לנו ד' רוחות בפתח.
מזוזות חמישית וג' ביאורי המפרשים בזה
ואילו שם בפסוק ל"א ששם מתואר הפתח של קודש הקדשים כתיב "ואת פתח הדביר עשה
דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמישית" והיינו שלא היו הצלעות מרובעות כפי הרגיל ]דהיינו

מפתן שעליו דורכים ,ומשקוף ושני מזוזות[ ,אלא היו מחומשות והיינו או שהמשקוף לא היה
בקו ישר אלא בשני קוי אלכסון זה לעומת זה ,וממילא היו בו חמש צלעות שהם המפתן
ושני המזוזות ושני צלעות המשקוף ,או שעמודי הצלעות ,כלומר ב' המזוזות שמשני צידי
פתח הק"ק היו מחומשות ,כל אחד מהם ,והיינו שזה נגמר עם חוד משני הצדדים ,וכך פי'
המצו"ד ,וגם רש"י )שם( נשאר בפירוש זה) .וע"ע במצו"ד(.
והמלבי"ם וכן הרלב"ג )שם( פירשו שהיה במקדש חמשה שערים ,לעזרה הגדולה ,ולחצר
הכהנים ,לאולם ,להיכל ,ולקודש הקדשים .ולכן נקרא פתח ההיכל רביעית ופתח הדביר
חמישית.
סוד רמיזת התנא
ועכ"פ לפי כל הפירושים נמצא שפתח בית קדשי הקדשים הינו פתח הנקרא בלשון הכתוב
"מזוזות חמישית" ומעתה יש לומר שזוהי כוונת התנא דמסכת מידות ,ברמיזתו שישנו תא
שיש לו חמשה פתחים ,ולכאורה אינו מובן רצונו בזה ,דמה בזה שיש לו חמשה פתחים ]וגם
למה לא מנה את התאים שיש להם ד' פתחים ,כגון בקומה האמצעית ,ולמה לא מנה את אלו שיש

להם ב' פתחים כגון בחלק מהפינות[ ,אולם לפי דברינו הנ"ל שכוונת התנא לרמוז שמהתא הזה
נכנסים אל עליית קודש הקדשים נמצא שרוצה לרמז בזה את מה שכתב הפסוק להדיא
בתבנית בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך שלפתח הדביר שהוא לבית קודש הקדשים
ישנו מזוזות חמישית ,הרי שיש שייכות מיוחדת לפתח קה"ק עם המספר חמשה ,ולכן התא
שיש חמשה פתחים דייקא הוא זה שמוביל אל בית קדשי הקדשים.
הרמז ברביעית ובחמישית שבדלתות
ויש אולי ליגע קצת בזה בסודן של דברים :דידוע דיש חמשה עולמות ,שהם :ד' עולמות
אבי"ע כנגד ד' אותיות הוי"ה ,ועולם א"ק שהוא כנגד הקוצו של יו"ד ,והוא העולם
החמישי ,המרמז לספירת הכתר שהוא שורש כל האותיות והעולמות ,בהיותו כתר ועטרה על
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גביהם ,וכוללם יחד ,וכמו"כ הקודש קדשים הינו בבחינה זו של עולם א"ק ,כי הק"ק הינו
המקום הקדוש והנעלה ביותר.
וממילא בזה יש להבין הא דפתח הדביר שהוא הק"ק נקרא חמישית הן לפי המלבי"ם
והרלב"ג שזה השער החמישי ,המסמל את הקוצו של יוד .והן לפי ב' הפירושים שזה על
צורת המשקוף או על צורת המזוזות ,שהיה בהם חמש זויות.
פרק ג' – דברים נפלאים בשיטת הרמב"ם
א .כל ענין התאים הינה לשמירה מהחיצונים
המגרעות שסביב קירות הבית
והנה יש עוד כמה נקודות נפלאות שאנו מרויחים לפי שיטת הרמב"ם בענין התאים ,והוא
דהנה התנא נקט שם במסכת מידות )פ"ד( מיד לאחר המשנה של הל"ח תאים ,את ענין
היציעים שהיו ג"כ מסביב לקירות התאים ,כמבואר בפסוקי ספר מלכים בתיאור בנין הבית
שבנה שלמה ,ששם מבואר שסביב לקירות הבית היו "מגרעות" דהיינו כמין מדפים הבולטים
מן קירות הבית לחוץ .ונעשו כדי שלא יוכלו להיאחז ולטפס על קירות הבית.
אך לשיטת רש"י והמלבי"ם ודעימם ,המטרה היתה שלא יצטרכו לתחוב בכתלים שום
מסמרים ,ושלא יצטרכו לעבוד בהם בשום כלי ברזל .לכן גרעו מהכותל ועשו בו כעין
מדרגות ,והתקינו מדפים שיהיו מונחים על הגרעונות בקירות הבית ונמשכים עד הקיר
שמנגד ,והיו עומדים בין שני הקירות בלחץ חזק .אבל דעת הרמב"ם אינו כן.
פסוקי ספר מלכים
וכמו שמפורש בפסוקים שבספר מלכים )א' ו ,פסוקים ו ז( "היציע התחתונה חמש באמה רחבה
והתיכונה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה
לבלתי אחוז בקירות הבית .והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי
ברזל לא נשמע בבית בהבנותו".
פירוש היציעים לפי שאר הראשונים
ועכ"פ להרמב"ם זהו ענין נוסף על התאים ,שמחוץ לתאים היו מגרעות אלו גם בבית שני,
ואילו רוב הראשונים סבירא להו שצורת בנין התאים היתה באופן זה שהתאים שבקומה
התחתונה היו ברוחב חמש והתאים שבקומה האמצעית היו ברוחב שש והעליונים ברוחב
שבע ,כי כותל ההיכל היה מתמעט מרוחבו בכל קומה אמה אחת ,ועל הכניסה הזאת של
הכותל היה מונח הרצפה של קומת התא שמעליו ,לבלי צורך לנקוב בכלי ברזל בקירות
הבית.
ואכן לפי דבריהם שזה ממש מענין צורת בנין התאים ממילא מובן שהמשנה נקטה את ענין
היציעים באמצע ענין התאים כי הינם אחד ממש ,משא"כ להרמב"ם אין ענין היציעים כחלק
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מענין התאים אלא שאחרי כל התאים עדיין היו מגרעות ויציעים בולטים מבחוץ סביב
לתאים.
משמעות פנימיות הלשון לבלתי אחוז
אולם באמת בפסוק במלכים

כתוב את הלשון "לבלתי אחוז בקירות הבית" ,שהסיבה שהיו

מגרעות ויציעים סביב לתאים הינה בכדי שלא יאחזו בקירות הבית ,והיינו לפי דברינו הנ"ל
שזה השמירה מהכוחות של היפך הקדושה השומרים את קדושת הבית ואינם יכולים לאחוז
ולינק הימנו יותר מכדי חיותם.
ולכן כמו שבצורה גשמית ,כשיש מגרעות אי אפשר לטפס על קיר זה ,ממילא לכן גם
ברוחניות צורת המגרעות מונעים ושומרים את ההיכל ומבואותיו לבלתי אחוז בהם זרים את
ידם.
כל ענין התנא להשמיענו את השמירה מהחיצונים
ומעתה יבואר שכל ענין התנא כאן בפרק זה הוא להשמיענו עד כמה היה לההיכל ובית
קה"ק שמירה יתירה שלא ינקו החיצונים הימנו ,ולכן מבאר לנו כאן התנא הן את צורת
כניסת הכהן להיכל בכל בוקר שלא מהפתח הרגיל אלא מהתא הצדדי ,ואח"כ מבאר את
ענין התא שממנו נכנסים אל עליית ההיכל אל קה"ק שלא מדרך הרגילה אלא דרך לולים
באופן שלא יזונו עיניהם משם ,ואח"כ מגלה לנו התנא ברמיזה את סוד היציעים והמגרעות
שהיו בקירות הבית "לבלתי אחוז בקירות הבית" דהיינו שתהיה שם שמירה עליונה בבית
מקודש זה.
ב .התאים הינם מקיפים שהחיצון יותר גבוה יותר
במקיפים העיגול החיצוני גבוה יותר
עוד יש לבאר דבר נפלא בשיטת הרמב"ם ,דהנה ידוע בפנימיות התורה שבמקיפים ככל
שהמקיף גדול ביותר הרי הוא מתפשט ומגיע למרחק יותר ,כי הוא כולל יותר ,ולכן בעולם
העיגולים שיש שם י' עיגולים זה לפנים מזה כגלדי בצלים ,הרי שהעיגול החיצוני הינו
העיגול הגדול ביותר ,והמעולה ביותר וכמ"ש להדיא בעץ חיים )שער א' ענף ב'( ,בזה"ל
"הא' בחי' הי"ס בציור עגולים זה תוך זה וזו פשוט הוא שעיגול הסובב על כולם שהוא
גלגל הכתר הנה הוא דבוק עם הא"ס יותר מכולם ולכן משובח .אמנם גלגל הב' הנקרא
חכמה יש הפסק בינו ובין הא"ס .והוא גלגל הכתר לכן מעלתו למטה ממעלת הכתר .וכן
גלגל הבינה הוא רחוק מן הא"ס שיעור ב' עיגולים ומעלתו למטה ממעלת החכמה ועד"ז כל
עיגול ועיגול מכל העולמות כולם אשר בתוך החלל כל הקרוב אל אור א"ס יותר מחבירו הוא עליון
מאד ומשובח מחבירו עד שנמצא כי העוה"ז הארציי החומרי הוא נקודה האמצעי תיכונה תוך
כל העיגולים כולם בתוך כל המקום החלל ואויר הפנוי הנ"ל וגם הוא מרוחק מן הא"ס
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הרחקה גמורה יותר מכל העולמות כולם וע"כ הוא כ"כ גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות עם
היותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים והבן זה היטב" .עכל"ק.
התא הפנימי מוביל להיכל והחיצון מוביל אל קודש הקדשים
וכיון שכן יובן דבר נפלא בענין התאים ,דהלא התאים מסובבים ומקיפים את הבית משלש
רוחותיו ,ולכן נראה שמהתא הקרוב את כותל ההיכל שהוא הנקרא "תא" הרי שמשם נכנסים
אל ההיכל בכל בוקר קודם פתיחת שערי ההיכל ,אולם מהתא החיצון הנקרא "מסיבה" משם
נכנסים אל בית קודש הקדשים ,על ידי העליות ,ונמצא שהמתא החיצון יותר נכנסים
ומגיעים אל מקום הפנימי ביותר ,ואילו מהתא הפנימי מגיעים רק אל ההיכל ,ולהנ"ל היינו
ממש כי אצל המקיפים אזי העיגול המקיף יותר והרחוק יותר הוא המעולה.
כח השמירה דייקא במקיפים
ולא בכדי יש בענין התאים העלמה והסתרה לכניסת ההיכל וקה"ק ,כמו שהארכנו בזה בפרק
א' ,כי דייקא בכוחות המקיפים שם נמצא כח השמירה ,והבן.

לג .בשמות רבה )לג ד(ְ :ויִ ְקח ּו ִלי ְ ּתרו ָּמהַ ,ר ִ ּבי ֶּב ֶר ְכיָ ה ּ ָפ ַתח )דברי הימים א' כט יא(ְ :ל ָך ה'
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא
מוצֵ א ָּכל ַמה ּ ֶׁש ָּב ָרא הַ ָ ּק ֹ
הַ ְ ּג ֻד ּ ָלה ְוהַ ְ ּגבו ָּרה וגו' ִ ּכי כֹל ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם וּבָ ָא ֶרץַ ,א ָּתה ֹ
ְל ַמ ְעלָ ן ָּב ָרא ְל ַמ ּ ָטןְ .ל ַמ ְעלָ ן זְ בוּל וַ עֲ ָרפֶ לֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה סג טו( :ו ְּר ֵאה ִמ ְּזבֻ ל ָק ְד ְ ׁש ָך ,עֲ ָרפֶ ל
ּמשה נִ ַ ּג ׁש ֶאל ָהעֲ ָרפֶ ל ,ו ְּכ ִתיב )איוב כב יג( :הַ ְב ַעד עֲ ָרפֶ ל יִ ְ ׁש ּפ ֹוטְ .ל ַמ ּ ָטן )מלכים
)שמות כ יח( :ו ֶׁ

יתי ֵּבית זְ בֻ ל
למֹה ה' ָא ַמר ִל ְ ׁש ּכֹן ָּבעֲ ָרפֶ ל ,ו ְּכ ִתיב )מלכים א' ח יג(ָּ :בנֹה ָּב ִנ ִ
א' ח יב(ָ :אז ָא ַמר ְ ׁש ֹ
לוְ .ל ַמ ּ ָטן )שמות כו טו( :עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ע ְֹמ ִדים.
לָ ְךְ .ל ַמ ְעלָ ן )ישעיה ו ב( :שְׂ ָר ִפים ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל ֹ
ישב הַ ְ ּכ ֻר ִביםְ ,ל ַמ ּ ָטן )שמות כה כ(ְ :והָ י ּו הַ ְ ּכרו ִּבים.
ְל ַמ ְעלָ ן ְ ּכרו ִּביםֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה לז טז(ֵׁ :
אופַ ִ ּנים יִ ָּנשּׂ ְ ֹא ּו ְלעֻ ּ ָמ ָתםְ .ל ַמ ּ ָטן )מלכים א' ז לג( :ו ַּמעֲ ֵ ׂשה הָ א ֹופַ ִ ּנים
ְל ַמ ְעלָ ן )יחזקאל א כ(ְ :והָ ֹ
אופַ ן ֶאחָ ד ָּב ָא ֶרץְ .ל ַמ ְעלָ ן )תהלים יא ד( :ה'
אופַ ן הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ הְ ,וכֵ ן )יחזקאל א טו(ְ :ו ִה ֵּנה ֹ
ְ ּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ֹ
אות יִ דּ ֹדוּן
ְ ּבהֵ יכַ ל ָק ְד ׁש ֹוְ .ל ַמ ּ ָטן )שמואל א' א ט( :הֵ יכַ ל ה'ְ .ל ַמ ְעלָ ן )תהלים סח יג(ַ :מ ְלכֵ י ְצבָ ֹ
ְ
תוך הַ ּ ָמיִ ם.
יע ְ ּב ֹ
אות ה'ְ .ל ַמ ְעלָ ן )בראשית א ו( :יְ ִהי ָר ִק ַ
יִ דּ ֹדוּןְ .ל ַמ ּ ָטן )שמות יב מא( :יָ ְצא ּו ָּכל ִצ ְב ֹ
ְל ַמ ּ ָטן )שמות כו לג(ְ :ו ִה ְבדִּ ילָ ה הַ ּ ָפרֹכֶ ת לָ כֶ םְ .ל ַמ ְעלָ ן )דברי הימים א' כט כג(ּ ִ :כ ּ ֵסא ה'ְ .ל ַמ ּ ָטן
קום ִמ ְקדָּ ֵׁשנוְּ .ל ַמ ְעלָ ן )איוב כה ג( :הֲ י ֵׁש ִמ ְס ּ ָפר
אש ֹון ְמ ֹ
רום מֵ ִר ׁ
בוד ָמ ֹ
)ירמיה יז יב(ּ ִ ,כ ּ ֵסא ָכ ֹ
ִל ְגדו ָּדיוְ .ל ַמ ּ ָטן )שמואל ב' ד ב( :ו ְ ּׁשנֵ י אֲ נָ ִ ׁשים ָ ׂש ֵרי ְגדו ִּדיםְ .ל ַמ ְעלָ ן )בראשית טו ה( :ו ְּספֹר
כו ְכבֵ י הַ ּ ָׁש ַמיִ ם לָ רֹבְ .ל ַמ ְעלָ ן )יחזקאל ט יא(ְ :ו ִה ֵּנה
הַ ּכ ֹוכָ ִביםְ .ל ַמ ּ ָטן )דברים א י(ְ :ו ִהנְ כֶ ם הַ י ֹּום ְ ּכ ֹ
יש ְלבו ּׁש הַ ַּבדִּ יםְ .ל ַמ ּ ָטן )ויקרא טז ד(ּ ְ :כתֹנֶ ת ַּבד ק ֶֹד ׁש יִ ְל ָּב ׁשְ .ל ַמ ְעלָ ן )תהלים לד ח( :חֹנֶ ה
הָ ִא ׁ
אות הוּאְ .ל ַמ ְעלָ ן )ישעיה ו ז(ּ ְ :במֶ ְל ָקחַ יִ ם לָ ַקח
ַמ ְל ַא ְך ה' ,ו ְּל ַמ ּ ָטן )מלאכי ב ז(ּ ִ :כי ַמ ְל ַא ְך ה' ְצבָ ֹ
מֵ ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ  ,ו ְּל ַמ ּ ָטן )שמות כ כד(ִ :מזְ ַּבח אֲ ָד ָמה ַּתעֲ ֶ ׂשה ִליְ .ל ַמ ְעלָ ן )ישעיה מ כב( :וַ ִּי ְמ ָּתחֵ ם
ָּכאֹהֶ ל לָ ּ ָׁשבֶ תְ .ל ַמ ּ ָטן )במדבר כד ה(ַ :מה ּטֹב ּו אֹהָ לֶ ָ
יך יַעֲ קֹבְ .ל ַמ ְעלָ ן )תהלים קד ב(ֹ :נו ֶטה ָׁש ַמיִ ם
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תתמג

הו ָרא ִע ּ ֵמ ּה ְ ׁש ֵראְ .ל ַמ ּ ָטן
יעה ,ו ְּל ַמ ּ ָטן )שמות כו א(ֶ :ע ֶ ׂשר יְ ִריעֹתְ .ל ַמ ְעלָ ן )דניאל ב כב( :וּנְ ֹ
ַּכיְ ִר ָ
ְ
יבין ָּכל ַמה ּ ֶׁש ְּל ַמ ּ ָטן ִמ ּ ֶׁשל ְל ַמ ְעלָ ן,
עוד ֶא ּ ָלא ֶׁש ֲח ִב ִ
אורְ ,ולֹא ֹ
)שמות כז כ(ֶׁ :שמֶ ן זַיִ ת זָ ך ָּכ ִתית לַ ּ ָמ ֹ
ּ ֵת ַדע לָ ְך ֶׁש ִה ִ ּניחַ ַמה ּ ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ ן ְויָ ַרד ְ ּב ֶׁש ְּל ַמ ּ ָטןֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )שמות כה ח(ְ :ו ָעשׂ ּו ִלי ִמ ְקדָּ ׁש ְו ָׁשכַ נְ ִ ּתי
אות.
אומֵ ר )חגי ב ח(ִ :לי הַ ֶּכסֶ ף ְו ִלי הַ ָ ּז ָהב ָא ַמר ה' ְצבָ ֹ
תוכָ םֱ ,הוֵ י ִ ּכי כֹל ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם וּבָ ָא ֶרץְ ,ו ֹ
ְ ּב ֹ

לד .בית המקדש השלישי יהיה בנוי מכסף וזהב ואבנים יקרות ,ככתוב בתיקוני הזוהר
יהי ֵּבית הַ ְ ּב ִח ָירה ַעל יְ ָדא
יתא ִד ְ ׁש ִכינְ ָּתא ְד ִא ִ
הקדוש )דף ס (:וז"לּ ְ :בהַ הוּא זִ ְמנָ א ִא ְת ְ ּב ִני ֵּב ָ
ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
חו ַמת ֵא ׁש ָס ִביב ,וַ אֲ נִ י
יך הוּאְ ,ד ִא ְ ּת ַמר ָּב ּה )זכריה ב ט( וַ אֲ ִני ֶא ְהיֶה ּ ָל ּה נְ אֻ ם יהו"ה ֹ
ֶא ְבנֶ ה ִאינוּן אֲ בָ ִנין ָט ִבין דְּ ִא ְת ְ ּב ִני ִמינָ ּה ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )בראשית ל ג( ְו ִא ָּבנֶ ה גַ ם ָאנ ִֹכי ִמ ּ ֶמ ָּנה,
ישין ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )ישעיה ס כא( נֵ צֶ ר ַמ ּ ָט ַעי ַמעֲ ֵ ׂשה יָ ַדי ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר ,ו ִּבנְ יָינָא ְדבֵ י
יעין ַקדִּ ִ ׁ
נְ ִט ִ
אשית,
עובָ ָדא ִד ְ ּב ֵר ִ ׁ
מַ ְקדְּ ָׁשא ְתהֵ א ְ ּבנ ּויָה ִמ ּ ַכ ְס ּ ָפא וְ ַדהֲבָ א וְ אַ ְבנִ ין י ִ ַּק ִירין ,ו ְּתהֵ א ְמ ַר ְ ּק ָמא ִמ ּ ָכל ִציּו ָּרא דְּ ֹ
הו ָראְ ,ו ָרזָ א ְד ִמ ּ ָלה יְ רו ָּׁש ִ ַלם הַ ְ ּבנוּיָ ה
וַ עֲלָ ּה ַנה ֲָרא יְ רו ָּׁשלֵ ם דִּ לְ ִעילָ א ,לְ ִעילָ א ְמ ַר ְ ּקמָ א ִמ ּ ָכל ִמינֵי גַ ָּוונִ ין דִּ נְ ֹ
ְ ּכ ִעיר ְ ׁשחֻ ְ ּב ָרה ּ ָל ּה יַ ְחדָּ יו )תהלים קכב ג( ,דְּ ַא ְנהָ ָרא ַעל ַ ּגבּ ֹוי.
דו ׁש ָּברו ְּך הוּאֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר
תו זְ ַמן נִ ְבנֶ ה ֵּבית הַ ּ ְ ׁש ִכינָ הֶׁ ,ש ִהיא ֵּבית הַ ְ ּב ִח ָירהַ ,על יַ ד הַ ָ ּק ֹ
או ֹ
תרגוםּ ְ :ב ֹ
בות ֶׁש ִ ּנ ְבנֶ ה ִמ ּ ֶמ ָּנה.
טו ֹ
או ָתן אֲ בָ נִ ים ֹ
חו ַמת ֵא ׁש ָס ִביב ,וַ אֲ נִ י ֶא ְבנֶ ה ֹ
ָּב ּה וַ אֲ נִ י ֶא ְהיֶה ּ ָל ּה נְ אֻ ם יהו"ה ֹ
דו ׁש ֹותֶ ,זה ּו ֶׁש ָּכתוּב נֵ צֶ ר ַמ ּ ָט ַעי ַמעֲ ֵ ׂשה יָ ַדי
יעות ְק ֹ
זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב ְו ִא ָּבנֶ ה גַ ם ָאנ ִֹכי ִמ ּ ֶמ ָּנה ,נְ ִט ֹ
רות ,וְ ִת ְהיֶה ְמ ֻר ֶּקמֶ ת ִמ ּ ָכל ִציּוּר ֶׁשל
ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר .ו ִּבנְ יַן ֵּבית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש יִ ְהיֶה בָ נוּי ִמ ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב וַ אֲבָ נִ ים יְ ָק ֹ
סוד
אורְ ,ו ֹ
אשית ,וְ עָ לֶ יהָ ְמ ִא ָירה יְ רו ָּׁשלַ יִ ם ֶׁשל מַ ְעלָ ה ,לְ מַ ְעלָ ה ְמ ֻר ֶּקמֶ ת ִמ ּ ָכל ִמינֵי גְ וָ נִ ים ֶׁשל ֹ
ֲשה ְב ֵר ִ ׁ
מַ ע ֵׂ
הַ דָּ בָ ר ,יְ רו ָּׁש ִ ַלם הַ ְ ּבנוּיָ ה ְ ּכ ִעיר ֶׁשחֻ ְ ּב ָרה ּ ָל ּה ַי ְחדָּ וְ ,להָ ִאיר ַעל ַ ּגבּ ֹו.
גו ֵמר,
עוד ִ ׁש ְמ ֵׁש ְךִ ,ו ֵירחֵ ְך לֹא י ֵָאסֵ ף ְו ֹ
ְ ּבהַ הוּא זִ ְמנָ א ִא ְת ַק ּיַים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל )ישעיה ס כ( לֹא יָ בֹא ֹ
ֵיתא ו ְ ּׁש ַר ָ ּגאְ ,דיִ שְׂ ָר ֵאל ִאינוּן ּ ְפ ִתילָ ה,
הו ָרא ַעל ז ָ
ְו ִא ְת ַער ִ ׁשיר הַ ּ ִ ׁש ִירים ְ ּב ָע ְל ָמאְ ,ו ַא ְד ִליק ְנ ֹ
או ַריְ ָ
ֹ
ֹאשיּ ְ ,בהַ הוּא
רו עֲ לֵ י ר ִ ׁ
יתא ִמ ְ ׁשחָ אׁ ְ ,ש ִכינְ ָּתא ְ ׁש ַר ָ ּגא ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )איוב כט ג( ְ ּב ִה ּל ֹו נֵ ֹ
ְ
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יצהְ ,ו ִאיה ּו חֲלוּץ הַ ָּנ ַעלְ ,ולָ א ְצ ִר ִ
יאת ֲח ִל ָ
יה ,דְּ ִא ְת ְק ִר ַ
נְ ָעלֶ ך )שמות ג ה(ְ ,ו ִא ְת ַייחֵ ד ִ ּב ְ ׁש ִכינְ ּ ֵת ּ
ְל ִא ְתחַ ְ ּב ָרא ְבא ַֹרח יִ בּ וּם ְל ֹ
יש
גומֵ רָׁ ,שלַ ף ִא ׁ
עולָ ם ,דְּ ִא ְ ּת ַמר ָּב ּה )רות ד ז( ְוזֹאת ְלפָ נִ ים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ְו ֹ
יה )שיר ד יב( ַ ּגן נָ עוּלִ ,א ְת ּ ַפ ַּתח
לו ְונָ ַתן ְל ֵר ִעהוַּ ,מאי נַ עֲ ֹ
נַ עֲ ֹ
לו ָדא ִ ּכנּ וּ"י ,הַ הוּא ְד ִא ְ ּת ַמר ֵּב ּ
רובֵ ץ )בראשית ד ז(ִ ,א ְת ַע ַּבר הַ הוּא חַ ּ ָטאת ְו ִא ְת ּ ַפ ַּתח
הַ הוּא נָ עוּל ַמ ְפ ְ ּתחָ אּ ְ ,ב ִגין דְּ לַ ּ ֶפ ַתח חַ ּ ָטאת ֹ
ַּת ְר ָעא ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )תהלים קיח כ( ֶזה הַ ּ ַׁש ַער לַ יהו"הְ ,ויֶחזוּן ַּת ּ ָמן ְ ׁש ִכינְ ָּתאְ ,ד ִא ְ ּת ַמר ָּב ּה
ְוזֹאת ְלפָ ִנים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל.
עו ֵרר
גו ֵמר ,ו ִּמ ְת ֹ
עוד ִ ׁש ְמ ֵׁש ְך ִו ֵירחֵ ְך לֹא י ֵָאסֵ ף ְו ֹ
תו זְ ַמן יִ ְת ַק ֵ ּים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל לֹא יָ בא ֹ
או ֹ
תרגוםּ ְ :ב ֹ
אור ַעל זַיִ ת ְונֵ רֶׁ ,ש ִּישְׂ ָר ֵאל הֵ ם ּ ְפ ִתילָ ה ,הַ ּת ֹו ָרה ֶׁש ֶמןְ ,והַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה
עולָ ם ,ו ַּמ ְד ִליק ֹ
ִ ׁשיר הַ ּ ִ ׁש ִירים ָּב ֹ
לו ֶׁשל
לו ,נַ עֲ ֹ
תו זְ ַמן נֶ אֱ ַמר ַּב ּ ְ ׁש ִכינָ ה ְוחָ ְל ָצה נַ עֲ ֹ
או ֹ
ֹאשיּ ְ .ב ֹ
רו עֲ לֵ י ר ִ ׁ
נֵ ר ,זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב ְ ּב ִה ּל ֹו נֵ ֹ
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דו ׁש ָּברו ְּך הוּאְ ,ל ַק ֵ ּים בּ ֹו ַׁשל נְ ָעלֶ ְ
יך ,ו ִּמ ְת ַיחֵ ד ִעם הַ ּ ְ ׁש ִכינָ ה ֶׁש ּל ֹוֶׁ ,ש ִ ּנ ְק ֵראת ח ֲִליצָ הְ ,והוּא
הַ ָ ּק ֹ
ְ
עולָ םֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר ָּב ּה ְו ּזֹאת ְלפָ נִ ים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
יכים ְל ִה ְתחַ ֵּבר ְ ּב ֶד ֶרך יִ בּ וּם ְל ֹ
חֲלוּץ הַ ָּנ ַעלְ ,ולֹא ְצ ִר ִ
תו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר בּ ֹו ַ ּגן נָ עוּל,
או ֹ
לו ,זֶה ִ ּכנּ וּ"יֹ ,
לו ְונָ ַתן ְל ֵר ֵעהוַּ .מה ּזֶה נַ עֲ ֹ
יש נַ עֲ ֹ
גומֵ רָׁ ,שלַ ף ִא ׁ
ְו ֹ
תו חַ ּ ָטאת ְו ִנ ְפ ָּתח הַ ּ ַׁש ַער ,זֶה ּו
או ֹ
תו נְ עוּל הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁש ּ ַל ּ ֶפ ַתח חַ ּ ָטאת רֹבֵ ץ ,נֶ עֱ בָ ר ֹ
או ֹ
נִ ְפ ָּתח ֹ
ֶׁש ָּכתוּב ֶזה הַ ּ ַׁש ַער לַ יהו"הְ ,ויִ ְרא ּו ָׁשם ְ ׁש ִכינָ הֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר ָּב ּה ְו ּזֹאת ְלפָ ִנים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל.

לה .בענין שכתלי בית המקדש מצופים בעץ ,ועליהם ציפוי זהב ,כתב הרמח"ל בספרו
משכני עליון וז"ל :וכאשר עמד ההיכל בחומותיו ובמדותיו הכל כראוי ,נראה מבפנים
כדמות מכסה אחד גדול מאד המכסה את החומה מראשה ועד רגליה ,ועליו מכסה אחר.
והבן סוד הכיסויים האלה ,כי החומה נבנית מאבנים ,והיו יוצאים מן המלכות ,ועליהם חופף
כבוד המלך ומכסה עליהם ,עד שלא נראה מהם דבר ,והכיסוי הזה הוא עץ ,כי מ'עץ החיים'
הוא יוצא .ועל הכיסוי הזה כיסוי אחר נכבד משניהם מאד .והוא כיסוי יוצא מן הבינה
המסתרת את בניה בכנפיה ,ועל כן נקרא הכיסוי הזה זהב טהור .ועתה אודיעך סוד גדול
ואמת ,כי כאשר המדריגות עומדות בתיקון ,והמנוחה מתחזקת בחיבור הקדוש ,לא נראה מן
התפארת ומן המלכות ,כי הבינה חופפת עליהם תמיד ,כמו שאמר הכתוב' ,כנשר יעיר קנו'
וגו' .וברוב ההדר החופף עליהן נסתרו מעיני כל חי ,ולא נראו עוד .וכן ראוי הדבר ודאי
להיות ,ועל כן כתיב' ,והצנע לכת עם ה' אלקיך' ולפי הטעם הזה ,אסרה התורה שלא
להניח במקדש שלמטה ,עץ שלא יהא מכוסה בזהב .והבן דרכי אלקינו ,לראות כמה הם
עמוקים ,וכמה רחוקים מחכמת בני האדם .ע"כ.

בו ַדת הָ ָא ָדם,
לו .בענין כרובים ודקלים ,איתא בזוהר הקדוש )בראשית יח (:וז"לְ :ו ֵע ֶ ׂשב לַ עֲ ֹ
ימין ְל ִא ְת ַּת ְקנָ א ְ ּב ַׁשעֲ ָתא
אופַ ִ ּנין ְוחַ י ֹּות ו ְּכרו ִּבים .דְּ כֻ ְלה ּו ְמ ַת ְקנָ ן גּ ֹו ִ ּת ּקוּנַ יְ יה ּו ְו ַק ָ ּי ִ
ֵע ֶ ׂשב דָּ א ִא ּ ֵלין ֹ
בו ַדת הָ ָא ָדםְ .ו ֵע ֶ ׂשב דָּ א
לו ָתא דְּ ָדא ִאיה ּו עֲ ֹ
יהון ו ִּב ְצ ֹ
אריה ֹון ְ ּב ָק ְר ְ ּבנֵ ֹ
דִּ ְבנֵ י נְ ָׁשא ַא ְתיָ ין ְלפו ְּלחָ נָ א דְּ ָמ ֵ
יה ְ ּכ ְד ָקא יְ אוּתְ .וכַ ד ִאנּ וּן ִמ ְת ַּת ְקנָ ן ְ ּבהַ ִהיא
ִאזְ דַּ ּ ַמן ְו ִא ְת ַע ַּתד לַ עֲ ֹ
בו ַדת הָ ָא ָדם ְל ִא ְת ַּת ְּקנָ א ְ ּב ִת ּקוּנֵ ּ
הו ִציא לֶ חֶ ם ִמן
בו ַדת הָ ָא ָדםְ ,לבָ ַתר ִמ ַּניְ יה ּו נָ ְפ ֵקי ְמ ֹזונֵ י ְו ָט ְר ּ ִפין ְל ָע ְל ָמא דִּ ְכ ִתיב )תהלים קד( ְל ֹ
עֲ ֹ
יכלָ א
יע ז ֶַרע ִאיה ּו ֶא ּ ָלא ִאזְ דַּ ּ ַמן ְלמֵ ְ
יע ז ֶַרע ,דְּ הָ א חָ ִציר לָ א ַמזְ ִר ַ
הָ ָא ֶרץְ .ו ָדא ִאיה ּו ֵע ֶ ׂשב ַמזְ ִר ַ
ישאְ .ו ֵע ֶ ׂשב ְל ִת ּקוּנָ א דְּ ָע ְל ָמא.
ְד ֶא ָׁשא ַקדִּ ָׁ
אופַ ִ ּנים הָ ֵא ּ ֶלה ְוחַ י ֹּות ו ְּכרו ִּביםֶׁ ,ש ּ ֻכ ּ ָלם ְמ ַת ְקנִ ים ּת ֹו ְך
בו ַדת הָ ָא ָדםֵ ,ע ֶ ׂשב זֶה הָ ֹ
תרגוםְ :ו ֵע ֶ ׂשב לַ עֲ ֹ
בו ַדת ִרבּ ֹונָ ם ְ ּב ָק ְר ְ ּבנֵ יהֶ ם ו ִּב ְת ִפ ּ ָלהֶׁ ,שז ֹּו ִהי
עו ְמ ִדים ְל ִה ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ָּב ִאים לַ עֲ ֹ
ִ ּת ּקוּנֵ יהֶ ם ְו ֹ
ּנו ָּכ ָראוּי .ו ְּכ ֶׁשהֵ ם ִמ ְת ַּת ְּקנִ ים
בו ַדת הָ ָא ָדם ְל ִה ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ִת ּקו ֹ
בו ַדת הָ ָא ָדםְ .ו ֵע ֶ ׂשב זֶה ְמז ּ ָֻמן וּמוּכָ ן לַ עֲ ֹ
עֲ ֹ
ְ
הו ִציא לֶ חֶ ם
עולָ םֶׁ ,ש ָּכתוּב )שם( ְל ֹ
בו ַדת הָ ָא ָדםַ ,אחַ ר ָּכך ֹיו ְצ ִאים ֵמהֶ ם ְמ ֹזו ֹנות ְוטֶ ֶרף לָ ֹ
או ָת ּה עֲ ֹ
ְ ּב ֹ

מראה
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תתמה

יע ֶז ַרעֶ ,א ּ ָלא ִמזְ דַּ ּ ֵמן ְל ַמאֲ ָכל ֶׁשל ֵא ׁש
יע ז ֶַרעֶׁ ,שהֲ ֵרי חָ ִציר לֹא ַמזְ ִר ַ
ִמן הָ ָא ֶרץְ .ו ֶזה ּו ֵע ֶ ׂשב ַמזְ ִר ַ
עולָ ם.
דו ָׁשהְ ,ו ֵע ֶ ׂשב ְל ִת ּקוּן הָ ֹ
ְק ֹ
הו ִציא לֶ חֶ ם ִמן ָה ָא ֶרץָּ .כל ִ ּת ּקוּנִ ין דִּ ְבנֵ י נְ ָׁשא דְּ ָקא ְמ ַת ְּקנָ א ְלהַ אי ֵע ֶ ׂשב ֶא ֶרץ.
ְו ָכל דָּ א ְל ֹ
יהון ֵמהַ ִהיא ֶא ֶרץ ַט ְר ּ ֵפי ו ְּמ ֹזו ִני ְלהַ אי ָע ְל ָמא
יהון ְלסַ ּ ְפ ָקא ַעל יְ ֵד ֹ
אר ֹ
הון ְל ָמ ֵ
דְּ פו ְּלחָ נָ א דִּ ְל ֹ
עו ֶ ׂשה ּ ְפ ִרי .דַּ ְר ָ ּגא ַעל דַּ ְר ָ ּגא דְּ כַ ר
ו ְּל ִא ְת ָּב ְרכָ א ְ ּבנֵ י נְ ָׁשא ִמ ִ ּב ְרכָ ן דִּ ְל ֵעיל )דלעילא(ֵ .עץ ּ ְפ ִרי ֹ
עו ֶ ׂשה ּ ְפ ִרי ,אוּף ָהכָ א ַא ּ ִפיק ִאיהוּ .ו ָּמאן ִאיה ּו ִא ּ ֵלין
ְונו ְּקבָ אּ ְ .כ ָמה דְּ ֵעץ ּ ְפ ִרי ַא ּ ִפיק חֵ ילָ א דְּ ֵעץ ֹ
ֹרותִ .א ּ ֵלין ִאנּ וּן דְּ ָס ְל ֵקי ִ ּב ְתנָ נָ א ְד ָק ְר ָּבנָ א,
ֹרות )מלכים א' ו לה(ַ .מאי ִתמ ֹ
ִאנּ וּן ְ ּכרו ִּבים ְו ִתמ ֹ
בו ַדת הָ ָא ָדם,
ימין ְ ּב ִת ּקוּנַ יְ יה ּו לַ עֲ ֹ
רות ָע ָׁשןְ .וכֻ ְלה ּו ַק ָ ּי ִ
יה ְו ַא ְק ָמן )נ"א ואקרון( ִ ּת ְמ ֹ
ו ִּמ ְת ַּת ְּקנֵ י ַּבהֲ ֵד ּ
יתי
מות אֲ ֶׁשר ָעשִׂ ִ
ימא ֵּכן חָ ִציר דְּ הָ א ִא ְת ַע ַּתד ְלמֵ יכַ ל דִּ ְכ ִתיב) ,איוב מ( ִה ֵּנה נָ א ְ ּבהֵ ֹ
ַמה דְּ לָ א ַקיְ ָ
עו ֶ ׂשה ּ ְפ ִרי דִּ יו ְּקנָ א דְּ כַ ר ְונו ְּקבָ א .ו ְּדמוּת ּ ְפנֵ יהֶ ם ּ ְפנֵ י ָא ָדם.
ִע ּ ָמ ְך חָ ִציר ְ ּכבָ ָקר יֹאכַ לֵ .עץ ּ ְפ ִרי ֹ
ימאּ ְ .כרו ִּבים ַא ּ ֵפי זו ְּט ֵרי ְ ּכ ַר ְביָ ין.
יקנָ א ח ֲִת ָ
ִא ּ ֵלין לָ או ִאנּ וּן ְ ּכ ִאנּ וּן ְ ּכרו ִּביםִ .א ּ ֵלין ַא ּ ֵפי ַר ְב ְרבָ ן ְ ּב ִד ְ
יפין
ּ ְפ ִני ָא ָדם ָּכל )דין( דִּ יו ְּקנִ ין ְ ּכ ִלילָ ן ְ ּבהוּּ ְ .ב ִגין דְּ ִאנּ וּן ַא ּ ִפין ַר ְב ְר ִבין ו ִּמ ְצ ַטיְ ִירין ְ ּבה ּו ִצ ּיו ִּרין ְ ּג ִל ִ
רו"ם.
פו"ן ְו ָד ֹ
ְ ּכ ִג ּלוּפֵ י ְ ׁש ָמא ְמפ ַֹר ׁש ְ ּב ַא ְר ַּבע ִס ְט ֵרי דְּ ָע ְל ָמא ִמזְ ָר"ח ַמעֲ ָר"ב ָצ ֹ
הו ִציא לֶ חֶ ם ִמן הָ ָא ֶרץָּ .כל הַ ִ ּת ּקו ִּנים ֶׁשל ְ ּבנֵ י הָ ָא ָדם ֶׁש ְּמ ַת ְק ִנים ֶאת ֵע ֶ ׂשב
תרגוםְ :וכָ ל זֶה ְל ֹ
עולָ ם הַ ּזֶה ו ְּל ִה ְת ָּב ֵרךְ
או ָת ּה ֶא ֶרץ טֶ ֶרף ו ְּמ ֹזו ֹנות לָ ֹ
בו ָד ָתם ְל ִרבּ ֹונָ ם ְל ַס ּ ֵפק ַעל יָ ָדם מֵ ֹ
הָ ָא ֶרץ הַ ּזֶהֶׁ ,שעֲ ֹ
מו ֶׁש ֵעץ
כות ֶׁשל ַמ ְעלָ הֵ .עץ ּ ְפ ִרי ע ֶ ֹׂשה ּ ְפ ִרי ,דַּ ְר ָ ּגה ַעל דַּ ְר ָ ּגה ,זָ כָ ר ּונְ ֵקבָ הּ ְ .כ ֹ
ְ ּבנֵ י ָא ָדם ִמ ְ ּב ָר ֹ
ֹרות
או ָתם ְ ּכרו ִּבים ְו ִתמ ֹ
מו ִציא ,ו ִּמיהוֵּ ,א ּ ֶלה ֹ
מו ִציא ּכֹחַ ֶׁשל ֵעץ ע ֶ ֹׂשה ּ ְפ ִריּ ַ ,גם ָּכאן הוּא ֹ
ּ ְפ ִרי ֹ
עו ִלים ַּבעֲ ַׁשן הַ ָ ּק ְר ָּבן ו ִּמ ְת ַּת ְּקנִ ים יַ חַ ד ִע ּמ ֹו
או ָתם ֶׁש ֹ
ֹרותֵ .א ּ ֶלה ֹ
)מלכים א' ו לה(ַ .מה ּזֶה ִתמ ֹ
בו ַדת הָ ָא ָדםַ ,מה ּ ֶׁש ּלֹא ַק ָ ּים
רות ָע ָׁשןְ ,וכֻ ּ ָלם ַק ָ ּי ִמים ְ ּב ִת ּקוּנֵ יהֶ ם לַ עֲ ֹ
ו ַּמעֲ ִמ ִידים ]נ"א ונקראים[ ִ ּת ְמ ֹ
ְ
יתי ִע ּ ָמך חָ ִציר
מות אֲ ֶׁשר ָעשִׂ ִ
ֵּכן הֶ חָ ִצירֶׁ ,שהֲ ֵרי מוּכָ ן ְל ַמאֲ ָכלֶׁ ,ש ָּכתוּב )איוב מ( ִה ֵּנה נָ א ְ ּבהֵ ֹ
ְ ּכבָ ָקר יֹאכַ לֵ .עץ ּ ְפ ִרי ע ֶ ֹׂשה ּ ְפ ִרי ,דְּ מוּת זָ כָ ר וּנְ ֵקבָ ה .ו ְּדמוּת ּ ְפנֵ יהֶ ם ּ ְפנֵ י ָא ָדםֵ ,א ּ ֶלה ֵאינָ ם
קותְ ּ .פנֵ י
ינו ֹ
מו ִת ֹ
לות ִ ּב ְדמוּת חֲתו ָּמהּ ְ .כרו ִּביםָ ּ ,פ ִנים ְק ַטנּ ֹות ְ ּכ ֹ
דו ֹ
או ָתם ְ ּכרו ִּביםֵ .א ּ ֶלה ּ ָפנִ ים ְ ּג ֹ
ְ ּכ ֹ
מו
לות ו ִּמ ְצ ַט ְּי ִרים ָּבהֶ ם ִצ ּיו ִּרים חֲקו ִּקים ְ ּכ ֹ
דו ֹ
ּלות ָּבהֶ םּ ִ .ב ְגלַ ל ֶׁשהֵ ם ּ ָפ ִנים ְ ּג ֹ
ָא ָדםָּ ,כל הַ דְּ מֻ י ֹּות ְ ּכלו ֹ
רו"ם.
פו"ן ְו ָד ֹ
עולָ םִ ,מזְ ָר"ח ַמעֲ ָר"ב ָצ ֹ
יקות ֵׁשם הַ ְמפ ָֹר ׁש ְ ּב ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ ֹ
ח ֲִק ֹ

לז .בענין הכרובים והדקלים ,כתב הרמח"ל במשכני עליון וז"ל :מבפנים להיכל הזה אל כל
החומות ,נראו מאורות יפים מאד ,מקבילים אחד אל אחד ,ומתפשטים מבין זיו החיבור
השלם סביב סביב .ועל כן נראו בצורתם כדמות כרובים ותמורים .ועתה הבן גודל המאורות
האלה וחשיבותם .ואומר לך מה היא ה'תמורה' ,היא העולה זכר ונקבה ,ועל הסוד הזה
נאמר' ,צדיק כתמר יפרח' ,והם צדיק ובת זוגו.
ולכרוב נמצאו שני פנים ,פני אדם מצד אחד ,ופני אריה מצד אחד .ותדע שהבית הזה בנינו
נמשך מן הימין  -ברחמים .והוא סוד הפסוק' ,נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים' .והימין
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הוא ראש ההרים והוא האריה ,שנאמר בו' ,ופני אריה אל הימין' .והוא מתחבר עם האדם
שהוא התפארת ,ומאור שניהם נכלל החיבור הקדוש הנרמז בתמורה .ועל כן נמצאו פני
הכרובים אל התמורה ,פני אריה מצד אחד ופני אדם מצד אחד ,והתמורה בין שניהם .ע"כ.

ית ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַא ּ ָמ ַתיִ ם ָא ְר ּכ ֹו ְו ַא ּ ָמה
לח .פרשת השולחן )שמות כה כג-כט() :כג( ְו ָעשִׂ ָ
ָר ְחבּ ֹו ְו ַא ּ ָמה וָ חֵ ִצי ק ָֹמ ֹ
ית ּל ֹו
ית ּל ֹו ֵזר זָ ָהב ָס ִביב) :כה( ְו ָעשִׂ ָ
הור ְו ָעשִׂ ָ
ֹתו זָ ָהב ָט ֹ
ית א ֹ
תו) :כד( ְו ִצ ּ ִפ ָ
ית ּל ֹו ַא ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת זָ ָהב ְונָ ַת ָּת ֶאת
ית זֵר זָ הָ ב ְל ִמ ְס ַ ּג ְר ּת ֹו ָס ִביב) :כו( ְו ָעשִׂ ָ
ִמ ְס ֶּג ֶרת טֹפַ ח ָס ִביב ְו ָעשִׂ ָ
ֶין◌ הַ ּ ַט ָּבעֹת ְלבָ ִ ּתים
הַ ּ ַט ָּבעֹת ַעל ַא ְר ַּבע הַ ּ ֵפאֹת אֲ ֶׁשר ְל ַא ְר ַּבע ַר ְגלָ יו) :כז( ְלעֻ ּ ַמת הַ ִּמ ְס ֶּג ֶרת ִ ּת ְהי ָ
ית א ָֹתם זָ ָהב ְונִ ּ ָשׂ א בָ ם ֶאת
ית ֶאת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ְו ִצ ּ ִפ ָ
ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂשאת ֶאת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן) :כח( ְו ָעשִׂ ָ
הור ַּתעֲ ֶ ׂשה א ָֹתם:
ית ְּק ָער ָֹתיו ְוכַ ּפ ָֹתיו ו ְּקשׂ ֹו ָתיו ו ְּמנַ ִּק ּי ָֹתיו אֲ ֶׁשר י ּ ַֻס ְך ָּבהֵ ן זָ ָהב ָט ֹ
הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן) :כט( ְו ָעשִׂ ָ
)ל( ְונָ ַת ָּת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן לֶ חֶ ם ּ ָפנִ ים ְלפָ נַ י ָּת ִמיד:
רש"י) :כג( קמתו .גובה רגליו עם עובי השלחן) :כד( זר זהב .סימן לכתר מלכות ,שהשלחן
שם עושר וגדלה ,כמו שאומרים שלחן מלכים) :כה( מסגרת .כתרגומו גדנפא ,ונחלקו חכמי
ישראל בדבר יש אומרים ,למעלה היתה סביב לשלחן ,כמו לבזבזין שבשפת שלחן שרים,
ויש אומרים ,למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השלחן ,ודף השלחן שוכב על
אותה מסגרת :ועשית זר זהב למסגרתו .הוא זר האמור למעלה ,ופרש לך כאן שעל המסגרת
היתה) :כז( לעמת המסגרת תהיין הטבעות .ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת :לבתים
לבדים .אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים :לבתים .לצורך בתים :לבדים.
כתרגומו אתרא לאריחיא) :כח( ונשא בם .לשון נפעל ,יהיה נשא בם את השלחן) :כט(

ועשית קערתיו וכפתיו .קערותיו זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם ,והלחם היה עשוי כמין
תבה פרוצה משתי רוחותיה ,שולים לו למטה וקופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כתלים,
ולכך קרוי לחם הפנים ,שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה ,ונותן ארכו
לרחבו של שלחן ,וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן ,והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל,
בשל ברזל הוא נאפה וכשמוציאו מן התנור נותנו בשל זהב עד למחר בשבת שמסדרו על
השלחן ,ואותו הדפוס קרוי קערה :וכפתיו .בזכין שנותנים בהם לבונה ,ושתים היו לשני
קמצי לבונה שנותנין על שתי המערכות ,שנאמר )ויקרא כד ז( ונתת על המערכת לבונה
זכה :וקשותיו .הן כמין חצאי קנים חלולים הנסדקין לארכן דגמתן עשה של זהב ומסדר
שלשה על ראש כל לחם ,שישב לחם האחד על גבי אותן הקנים ומבדילין בין לחם ללחם
כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו ,ובלשון ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה :ומנקיתיו.
תרגומו ומכילתיה ,הן סניפים ,כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד למעלה מן השלחן
הרבה כנגד גובה מערכת הלחם ,ומפצלים ששה פצולים זה למעלה מזה ,וראשי הקנים שבין
לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין ,כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים
וישברו ולשון מכילתיה ,סובלותיו ,כמו )ירמיה ו יא( נלאיתי הכיל ,אבל לשון מנקיות איני
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יודע ,איך נופל על סניפין .ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין ,שמקשין אותו
ומחזיקין אותו שלא ישבר ,ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש ,אבל אונקלוס
שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין :אשר יסך בהן .אשר יכסה
בהן ,ועל קשותיו הוא אומר אשר יסך ,שהיו עליו כמין סכך וכסוי ,וכן במקום אחר הוא
אומר )במדבר ד ז( ואת קשות הנסך וזה וזה ,יסך והנסך ,לשון סכך וכסוי הם) :ל( לחם
פנים .שיש לו פנים כמו שפרשתי ,ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל
הכהנים.

ברמב"ם )הלכות בית הבחירה ג יב-טו( :יב .השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה
טפחים .והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש
אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן הארון שהיה אורכו לרוחב הבית .וכן
נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום.
יג .ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות
של לחם הפנים .שנים מסדר זה .ושנים מסדר זה .והם הנאמרים בתורה )שמות כה-כט(

'וקשותיו'.
יד .וכ"ח קנים של זהב כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו .ארבעה עשר לסדר זה
וארבעה עשר לסדר זה .והם הנקראים )שמות כה כט( 'מנקיותיו' .ושני הבזיכין שמניחין בהן
הלבונה על השולחן בצד המערכות הן הנקראין )שמות כה כט( 'כפותיו' .והדפוסין שעושין
בהם להם הפנים הם הנקראים )שמות כה כט( 'קערותיו'.
טו .אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצמו של שולחן ונותן בין ראשונה
ושנייה שלשה קנים .וכן בין כל חלה וחלה שלשה קנים ובין ששית וחמישית שני קנים
בלבד .לפי שאין על הששית אחרת נמצאו ארבעה עשר בכל מערכה ומערכה.

לט .כתוב בגמרא )מנחות צז :(.שולחן ,דרחמנא קרייה עץ ,שנאמר 'המזבח עץ שלש אמות
גבוה ארכו שתים אמות ומקצעות לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השולחן אשר לפני
ה'' .פתח במזבח וסיים בשולחן ,ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו ,בזמן שבית המקדש
קיים מזבח מכפר על אדם ,ועכשיו שאין בית המקדש קיים ,שולחנו של אדם מכפר עליו.
ע"כ.
בענין זה שהשולחן מכפר כמו מזבח ,כתוב בספה"ק סידורו של שבת )חלק ראשון שורש

החמישי ענף א( וז"ל :והוא נעשה בזה כדוגמת הכהן העובד העבודה על המזבח .ומכוין
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להעלות חיות הקדושה שבתוך הבעל חי הזה שמקריב אותו לה' האל מקום מחצבתו אשר
לוקח משם .ומקשר עי"ז כל העולמות זה בזה כדברי הזוה"ק רזא דקרבנא עד אין סוף.
וע"כ כתבו כל יודעי חן שצריך להתודות על עונותיו קודם אכילתו כי מאחר שאכילתו הוא
במקום הקרבת הקרבנות ודאי שצריך ווידוי כמו גבי קרבן .שהיה צריך המביא את הקרבן
להיות סומך שתי ידיו עליו ומתודה כמ"ש )ברמב"ם פ"ג מהלכות מעשי הקרבנות הלכה י"ד(

וז"ל הסומך עומד במזרח כו' ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת
כו' עד כיצד מתודה אומר חטאתי עויתי וכו' וחזרתי בתשובה לפניך וכו' ע"כ .וכתיב זבחי
אלהים רוח נשברה כשרוצה להקריב קרבנו לפני ה' צריך מקודם לשבור לבו בקרבו.
להתוודות על עונותיו ולקבל עליו עבודת בוראו בלבב שלם .אז אלהים לא תבזה שאף
אלהים שהוא בחי' הדין לא תבזה אותו ומקבלו באהבה .וכמו כן קודם אכילתו שהוא כעין
דוגמת הקרבן כמו שכתבנו .צריך מקודם לשבירת הלב ולהכנעה באמת לפני בוראו
ולהתוודות על חטאיו מה שחטא לפניו ית' .ואח"כ כשיושב לאכול הנה צדיק אוכל רק
לשובע נפשו .להשביע נפשו מכל חיות וניצוצי הקדושה שבתוך המאכל ההוא כמ"ש האר"י
זלל"ה בפירוש הפסוק כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה
האדם .וז"ל כבר חקרו הפילוסופים לידע סיבת חיבור הנפש בגוף ע"י אכילה וכי הנשמה
בת אכילה היא .ולא עלתה בידם לידע הסיבה .ואתה שמע את אשר אומר לך .כי הנה אין
לך דבר מדברי העוה"ז שאין בו צד קדושה וחיות הקדושה המחיה את הדבר ההוא וכמרז"ל
)מ"ר בראשית פ' יו"ד( אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה ברקיע המכה
אותו ואומר לו גדל .והכוונה הוא כח ההשפעה הבאה מלמעלה כמ"ש )הושע ב'( נאום ה'
אענה את השמים והם יענו את הארץ נמצא כל מאכל בעולם הוא מעורב בגוף ונפש.
המאכל הנגלה הוא גוף .וקדושת ההשפעה מלמעלה שמכה בו לאמר גדל .זה הנפש שלו.
וכשהאוכל אוכלו אז ע"י אכילה נשאר גוף ונפש שלו מחוברים .כי הנפש נהנה מהנפש של
המאכל והגוף מהגוף .וזה שאמר כי לא על הלחם לבדו ר"ל לא על הלחם הנגלה לנו יחיה
האדם דזה אינו דא"כ מה תועלת להנפש מזה אלא על כל מוצא פי' ה' .ר"ל שיש למוצא
הלחם פי ה' דהיינו ההשפעה שמכה בו ואומר לו שיצא לחוץ ויגדל עי"ז יחיה האדם ע"כ.
וכאשר מכוין בהכוונות הצריכין לכוין כמ"ש לעיל .הנה מעלה בזה חיות הקדושה ההוא
לשורשו ומקורו וכל הנ"ק אשר בכוונתו מעלהו עתה למעלה .אח"כ נעשה מהם בחינת מוחין
חדשים ושבין הם ללכת אל האדם הזה .ונפשו ורוחו ונשמתו אליו יאספו כל בחינת המוחין
ההם .מה שהגביה ע"י טוב כוונתו בכוונות הרצויין לפני מי שאמר והיה העולם .ואז נעשה
אצלו זה השולחן אשר לפני ה' ושלחנו מכפר עליו ,כמאמר רז"ל )מנחות צו (.כתיב 'המזבח עץ
שלש אמות גובהו' ומסיים 'וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה'' .פתח במזבח וסיים בשולחן .רבי
יוחנן ור"א דאמרי תרוויהו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על האדם .ועכשיו שאין בית המקדש
קיים שלחנו של אדם מכפר עליו ע"כ .והכל כי נעשה ממש כדוגמת הקרבן שהיה מכפר .וכן
הוא בכל מעשי הגופניות .ואי"ה נאריך מזו הבחינה )בחלק השני דרוש השביעי(:
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ואולם אף מי שאין לו חלק בחכמה זו ובכוונות המבוארין בדברי האר"י זלה"ה עכ"ז חלילה
לאדם לעשות מעשהו מצרכי גופו .למלאות בטנו ותאותו כבהמה .ורחמנא לבא בעי ואיש
לא נעדר מלהיות בבחי' צדיק אוכל לשובע נפשו .ובכל מעשה הגופניות יוכל למצוא בהם
דרך ומקום לה' כמאמר שלמה המלך ע"ה בכל דרכיך דעהו .שבכל דרכיך בבית ובחוץ הן
בתורה והן בתפלה והן בדברי צרכי גופו הכל דעהו שתשים כוונתך בו למען שם ה' ולא
ח"ו להנאות גופך למלאות נפשך כי ירעב .והאנשים המשכילים ההולכים לפני ה' .בעוסקם
בעניני גופם מה שמן ההכרח לעשות בהם .הנה מחשבתם יפה וטובה לעזוב דרך רוח
הבהמה היורדת היא למטה לארץ לדברי ארציות לבד .ואוחז במחשבת אדם להיות עולה
במחשבתו הקדושה למעלה .לקיים בכח אכילה זו כמה וכמה מצות ה' אשר לא תעשינה
בהסיר כחו ממנו .ועתה ע"י אכילה זו יתחזק כחו ושכלו להיות כח בו לעמוד על משמרתו
ולעסוק בתורת ה' ולעשות מצותיו ולתפלה בכוונה ודעתו יהא צלולה בהרחבת לב ולשמוח
עי"ז בה' ובתורתו ולעבוד את ה' בכל עוז ותעצומות וע"ד שכתב הקדוש הרמב"ם זללה"ה
ורבינו בחיי )פ' תולדות בענין מטעמי יצחק ע"ש( ושאר חכמי המחקר .אשר בהתחזקות כוחות
הגופניות יתחזקו כוחות הנפשות וע"ד שאמר רב נחמן )עירובין סד (.אנא עד לא שתינא
רביעתא דחמרא לא צילאי דעתאי .וכן בכל צרכי ועניני הגוף .וכמ"ש )ברמב"ם פ"ג מהלכות

דיעות הלכה ב' ג' ובטור ובש"ע א"ח סימן רל"א( וז"ל וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון
להנאתו אלא לעבודת בוראו יתברך .כדכתיב בכל דרכיך דעהו ואמרו חכמים כל מעשיך
יהיו לשם שמים .שאפי' דברים של רשות כגון האכילה ושתיה שינה וההליכה והישיבה
והקימה והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופך .יהיו כולם לעבודת בוראך ולדבר הגורם עבודתו
שאפילו היה צמא ורעב אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי
חיותו לעבוד את בוראו וכו' .וכן בשינה אין צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה
ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו .אלא אפי' בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי לנוח
מיגיעתו אם עשה להנאת גופו אינו משובח .אלא יתכוין לתת שינה לעינו ולגופו מנוחה
לצורך הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכן בתשמיש אפילו בעונה
האמורה בתורה אם עשה להשלים תאותו או להנאת גופו הרי זה מגונה וכו' אלא יתכוין
שיהי' לו בנים לעבודת בוראו או לדבר המביא לעבודתו .כללו של דבר חייב אדם לשום
עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו .וכשרואה דבר שיבא לידי עבודת
הבורא יתברך יעשהו ואם לאו לא יעשהו .ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד ע"כ .והנה
קראו לזה עובד ה' תמיד מפני שהם טפולים לעושי מצוה והנטפל לעושי מצוה כעושה מצוה
דמי.
וכבר נמצא גם בדרך הזה מקום שיהא שולחנו מזבח כפרה לכפר עליו והוא ע"פ מאמר
רז"ל )ברכות נ"ה ע"א( אמר רב יהודה אמר רב שלשה דברים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם
וכו' עד והמאריך על שולחנו )פרש"י שמתוך כך עניים באים ומתפרנסין( וסיים הגמרא להאריך
על שולחנו דילמא אתי עניא ויהיב ליה דכתיב המזבח עץ ג' אמות גבוה וכתיב וידבר אלי זה השולחן
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אשר לפני ה' פתח במזבח וסיים בשולחן ר"י ור"א דאמרי תרוייהו כל זמן שבית המקדש קיים מזבח
מכפר על ישראל .ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו .ומבואר מדבריהם שהמאכיל עניים על
שלחנו נחשב לו כהקרבת קרבנות במזבח.
ואך הכל אחר כוונת הלב הטוב אם לבו יפה עליו ומאכילו בשמחה וטוב לבב מרוב כל
ומכוין לתת לו מנה המובחר והטוב והיפה שבמאכלו ומביא בכורים לה' שהמובחר והביכור
אשר יש לו נותן למצות ה' .וכמו שעשה הבל שהקריב מבכורות צאנו ומחלביהן כי הב"ל
הוא אותיות הל"ב רומז שעשה הבאת קרבנות בלב טוב מאהבת המצוה ומאהבת הבורא ית'
וע"כ עשהו בדרך הנאה והיפה .ובחר לכבוד קונו המובחר והטוב שבהונו ורכושו לכן וישע
ה' אל הבל ואל מנחתו שקיבל קרבנו באהבה .כי ראה לבבו שרצה לכבודו ביתר שאת מכל
אשר נמצא בידו .וכן גם בזה כשמאכיל רעבים על שלחנו אשר הוא דוגמת קרבנות המזבח
צריך לתת לו בשמחה ובנ"ר .ומהטוב והמובחר שבמאכליו ומשתיו .להראות שעושה המצוה
באהבה וברצונו השלם .וחש על כבוד קונו יותר מכבוד עצמו .ובזה נאה שיהא השלחן
מכפר עליו .אבל לא כן יחשב לו אם יאכילו מצד הדוחק ומחמת אין ברירה .ואינו מראה
לו פנים שוחקות בעת אוכלו אצלו .וח"ו נכנס בגדר רע עין שהזהיר הקרא אל הלחם לחם
רע עין וגו' .וע"כ יאכילנו מהפחיתות שבמאכליו ונותן עיניו בו ומצפה מתי יאכל לו וילך
לו מעל השולחן כי לא יעכב לו אכילתו בעוד שזה יושב לנגדו .ולעבודה ולמשא כבד
נחשב אצלו מצוה זו עם שעושה אותה כי יודע בנפשו שצריך לעשות מצוה .אך לא בלב
טוב באהבה כראוי למלך הכבוד למי שירצה לעשות לו נחת רוח בעבודתו .הנה על זה אמר
הקרא )יחזקאל כ"ו( גם אני נתתי להם חוקים לא טובים .ואף שעושה המצוה כי חק הוא
מאת ה' .אך לא טוב בעיניו דבר הזה .ולבו בל עמו ועושה בעל כרחו שלא בטובתו .והוא
דוגמת קין שהביא מן הגרוע שבפרי האדמה וזרע פשתן היה כמ"ש )בתנחומא ע"פ ויבא קין

מפרי האדמה( ועל כן אל קין ואל מנחתו לא שעה וע"כ אמר לו הקב"ה למה חרה לך וגו'
על שלא קבלתי מנחתך הלא אם תטיב שאת .פי' אם תעשה המצות בשמחה ובטוב לב
שיהיו אצלך החוקים טובים .אז שאת שאשא המצוה למעלה לריח ניחוח לפני .ואם לא
תטיב שלא תעשה בדרך הטובה הזו .אז לא זו לבד שלא תזכה לשאת שיהיה נישא אלי.
אלא אף לפעמים לפתח חטאת רובץ כידוע מדברי הזוה"ק שמצוה כזו לכלבא אתמסר.
ונמסר הכל להיצה"ר וכל כתות הרעים שלו הנקראים חטאת.
ולכן מרומז בר"ת נאוה קודש ה' אותיות קין שתיקון הקין הוא שיהא הכל בדרך הנאוה
והיפה ובזה יהיה קודש לה' .ואתה תחזה מה שכתב רבינו הרמב"ם ז"ל )סוף הלכות איסורי

המזבח( אחר שמנה שם תשעה מינים בשמן המובא למנורה ולמנחות כתב וז"ל אין כשר
למנורה אלא ראשון ורביעי וכו' .אבל למנחות כולן כשרין .ומאחר שכולן כשרין למנחות
למה נמנו כדי לידע היפה שאין למעלה ממנו .והשוה והפחות שהרוצה לזכות עצמו יכוף
יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה והמשובח ביותר שבאותו היין שיביא ממנו .הרי
נאמר בתורה והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו.
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תתנא

והוא הדין בכל דבר שהוא לשם האל הטוב שיהא מן הנאה והטוב .אם בנה בית תפלה יהי'
נאה מבית ישיבתו .האכיל רעב יאכילו מן הטוב והמתוק שבשלחנו .כסה ערום יכסהו מן
היפה שבכסותו .הקדיש דבר יקדיש מן היפה שבנכסיו וכן הוא אומר כל חלב לה' וגו'
עכ"ל .והרב הגדול המקובל בעל תולעת יעקב כתב בז"ה וז"ל )בסתרי הברכות( ראוי לנו
להודיע הדרך ישרה שיבור לו האדם בהיותו על שולחנו ואז יהיה לו מזבח כפרה כדבריהם
ז"ל כו' .ובזה יהיה שולחן אשר יכפר על האדם בזמן הזה כמו שהיה מכפר עליו בזמן
הבית .כי שהאדם מאכיל את העניים על שולחנו הנה קרבגו זבח שלמים לה' לפיכך צריך
להאכילם המשובח שעל השולחן שכל חלב ודם קרב לגבוה .וכתיב בהרימכם את חלבו ממנו
חלב הוא דבר משובח כמו וחלב הארץ .כי אין דבר משובח כמו המורם לגבוה .וזה דוגמת
זבח השלמים הקרב לריח נחוח לה' .וסידור דברי תורה על השולחן הוא דוגמת אנשי מעמד
שהיו עוסקים במעשה בראשית וכו' .וברכת המזון דוגמת שהיו הלוים אומרים על הדוכן
והתפלה שמתפללים .והנה נכללו כאן השלשה דברים שהם קיום העולם האחד והוא תורה
השני והוא העבודה כנגדה ברכות המזון והשלישי גמילות חסדים והוא החסד שגמל עם
העניים על שולחנו ואלה הם שלש אמות שהם גובה המזבח אל תקרי אמות אלא אמות אלו
השלשה דברים שצריך האדם לקיים על שלחנו הם אמות כל המצות כו' .עד עתה הראת
לדעת איך שולחנו של אדם מזבח כפרה עליו ועל כל העולם בזמן הזה ע"כ .והרחיב שם
בצחות לשונו היפה בענין הזה .והמקיים את כל אלה שנתן מלחמו לדל .ובאופן היותר נאות
כנזכר .וגם לחמו לחם הפנים לפני ה' תמיד שאין אכילתו וכל הסעודה שנקרא על שם
הלחם ע"ד עבד לחם רב הנאמר )בדניאל ה'( כי אם שיהיה לפני ה' ולפני עשיית מצותיו
ועבודתו עבודת הקודש .כדי שיהא נטפל להמצוה ובלא זה לא היה אוכל מאכלו כנזכר
בש"ע המובא למעלה .ובעת האוכל למו יראת ה' על פניו וירא מאוד למשוך עצמו להתענג
בתענוגי הזמן .ולהתעלס באהביו .להיות חיך אוכל יטעם למו למלאות בטנו וכל הנאתו.
ורק מניח מתאוותיו לכבוד הבורא ועושה רק בדרך לא אפשר ולא מכוין שלא אפשר לו
בלאו הכי לקיום גופו ולא מכוין להנאתו ולמלאות כריסו כבהמה .הנה גם זה נקרא צדיק
אוכל לשובע נפשו שנותן שביעה לנפשו ורוחו ונשמתו שהמה ישבעו כל טוב .להיות עי"ז
יוגבה לבו בה' להיות לו לב טוב ושמח בעסק התורה והמצות ונעשה בבחי' סולם מוצב
ארצה וראשו מגיע השמימה כי הנה הוא עומד על הארץ ועוסק בבחינת דברי ארציות
וראשו ומחשבתו מגיע השמימה לעשות בהם תורת ה' ומצותיו הניתן מן השמים .וזה השכל
שלמד הטייעא שהוא אליהו ז"ל לרבה בר בר חנא תא ואחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיע
אהדדי פירוש להראות לו אופן שיחבר דברי ארציות לשמים שבעוסקו בכל דברי ארציות
יהיה כוונתו רק לשמים להיות נטפל למצוה וכמצוה יחשב .וע"כ אמר שקילנא לסלתאי ופי'
הרשב"ם סל של לחם .ולכאורה יש להעיר מאין יצא להרשב"ם שהוא סל של לחם ולא סל
עם טלית ותפילין וכדומה מצרכי בני אדם .אכן הוא הדבר אשר אמרנו שהורה לו הנזכר
להיות לחמו לחם הפנים לפני ה' תמיד ובעו באכילה ושאר דברי גופניות והכל נקרא ע"ש
הלחם כידוע .להיות כוחו יפה להתבונן בו להתכוין בדרך האמת שיהיה נצמח ויולד מזה
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דבר טוב התעסקות התורה או עשיית המצוה בכל כוחו .ומכ"ש בדרך הראשון שכתבנו
שהוא ענין העלת והתקרבות חיות של המגושם למעלה .ועי"ז אמר שקילנא לסלתאי
ואנחתיה בכוותא דרקיע שכך עשה ובעוסקו בצרכי גופו היה דעתו ומחשבתו לשמים בשתי
בחינות הנזכרים .ומה שאמר איכא גנבי הכא עד נטרינא עד למחר כי השתא אי"ה יבואר
לדרך זה )בחלק שני שם( .וזה שאמר דוד אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה וגו' .כלומר
שהשכיל ושקל בפלס המשכל שלא ליתן לעיניו אף שינה ותנומה אחת .כי אם שיהיה יכול
למצוא בו דרך ומקום שיעשה לכבוד ה' .או שירומם הדבר להיות נקרא תרומת ה' או
להיות נטפל למצות ה' .ע"כ.

מ .כתב האור החיים הקדוש )שמות כה ט( וז"ל :וכן תעשו .הנה לפי מה שפי' שהראהו
תבנית המשכן לומר כזה תעשו לא פחות ולא יותר אל יקשה לך אם כן לא היה צריך
לומר לומר וכן תעשו ,כי תמצא שאמרו בשבועות דף י"ד וזה לשונם אחד הנכנם לעזרה
וכו' שאין מוסיפין על העיר והעזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וע"א סנהדרין מנא
הני מילי אמר רב שימי אמר קרא ככל אשר אני מראה וגו' ואת תבנית כל כליו וכן תעשו
לדורות .הנה כי באה וכן תעשו לצוות שיעשו כסדר הזה לדורות .וכו' עי"ש.
ובהמשך כתב וז"ל :והנה בהשכלה מועטת בענין אין שום קושיא כלל ,כי יש לדעת כי כל
בנין הבית והכלים לא עשאם שלמה כפי אשר נראה בעין שכלו לפאר אלא על פי נביא
וגם הנביא הגיד כי לא דברי נבואתו הגיד אלא דברי קבלתו דכתיב בדברי הימים )א' כח(

ויתן דוד לשלמה בנו תבנית האולם וגו' ותבנית כל אשר היה ברוח עמו וגו' הכל בכתב
מיד ה' עלי השכיל כל מלאכת התבנית וגו' ,וכתיב עוד )רש"י שם( אשר היה ברוח עמו
כאשר הראהו שמואל הרואה ,ואמרו ז"ל באגדת שמואל )מדרש שמואל פט"ו( רבי ירמיה בשם
ר"ש כו' בית המקדש מסרה הקדוש ברוך הוא בעמידה למשה ומשה מסדה ליהושע בעמידה
וכו' יהושע מסרה לזקנים בעמידה דכתיב ויאסוף יהושע וגו' ויתיצבו וגו' זקנים מסרוה
לנביאים בעמידה נביאים מסרוה לדוד בעמידה וכו' דוד לשלמה וכו' ואומר הכל בכתב וגו'
מלמד שנתנה לידרש מיד ה' מלמד שנתנה במסורת עלי השכיל מלמד שנתנה ברוח הקודש
עד כאן .הראת לדעת כי כל מה שעשה שלמה בבית היה הלכה למשה מסיני והכל כתוב
בספר גלוי לדורשי תורה ברוח הקודש ,וכן תמצא שכתב רש"י בפירוש דברי הימים )א' כח

יט( וזה לשונו והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש כמו ששנינו הר הבית היה ה'
מאות אמה על ה' מאות אמה דרש אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים וגו' יהיו
חמש מאות על חמש מאות עד כאן .ומן הסתם יהיה כל המעשה נרמז בתורה למבינים ברוח
הקודש ,ולפי זה מה שאמר הכתוב וכן תעשו לדורות הם על דברים שלא בא עליהם
ההפכיות בתורה כמושכל למביני מדע ברוח הקודש בזה יתנהגו על פי מעשה האמור במשכן

â
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מדבר אבל דברים שנאמרו בתורה במשפט מקדש עולמים לא תהיה להם סתירה מפסוק וכן
תעשו כיון שיש לו מקום לעמוד בו בשאר הפרטים שלא באה עליהם ההלכה והבן .ע"כ.

מא .הרמב"ם בכתי"ק צייר את הדלתות לפי שיטת רבי יהודה .וזה הוא הציור בכתי"ק
הרמב"ם )פירוש המשניות להרמב"ם מדות ד א(:

רוחב עשר

מזוזה

שתי אמות
ומחצה

שתי אמות
ומחצה

שש אמות

שתי אמות
ומחצה

שתי אמות
ומחצה

מזוזה

מזוזה

מזוזה

שש אמות

והנה פענוח הציור והכתב בתוך הציור:

הנה ,נראה ברור שהרמב"ם מפרש את המשנה ש'חצי אמה מזוזה' מכל צד ,היינו שבולט
ממש חלק של קיר שהוא מזוזה עבור הדלתות.
ועוד נראה פשוט ,שהרמב"ם מבאר ש'נקפלות לאחוריהן' היינו שכל אחת ואחת מהדלתות
נקפלת לאחוריה.

תתנד

מראה

â

אוצר ההיכל
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והציור כך:

ההיכל

כותל ההיכל

חלל הפתח

האולם

נמצא לפי זה סדר פתיחת הדלתות כך )ציורים אלו אינם מדוייקים לגמרי(:

הדלתות בעת שהן סגורות
ההיכל

חלל הפתח

האולם

כותל ההיכל

מראה
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â
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תתנה

הדלתות בתחילת הפתיחה
ההיכל

חלל הפתח

כותל ההיכל

האולם

הדלתות בסוף הפתיחה
ההיכל

חלל הפתח

האולם

כותל ההיכל

תתנו
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הדלתות פתוחות
ההיכל

חלל הפתח

כותל ההיכל

האולם

וז"ל הרמב"ם :ואמר ר' יהודה שכל דלת מהן היתה חלוקה ונכפלת לשתים כמו דבר פלוני,
והדגים בדבר המפורסם אצלם ,והיו ארבע הדלתות נפתחות לחלל הפתח כצורה זו ]הציור

הובא לעיל[ .ולפי שכל דלת מהן נכפלת לשתים כמו הדלתות הללו הידועות אצלינו היום
בכל החצרות ,יהיה בה אמתים וחצי ,וכך בשניה שמבפנים כפי שמתברר מן הציור שציירנו,
והאמה הנשארת בעובי הכותל היתה מזוזה של חצי אמה מבפנים ומזוזה של חצי אמה
מבחוץ ,והכל בעובי כותל הפתח .ואחר כך הביא ראיה שכל דלת מן הארבע היתה חלוקה
לשתים ומורכבות זו בזו בכעין צבתות כדי שיתקפלו מפסוק זה שאמר שתים לדלת אחד
ושתי דלתות לאחרת .ואמרו שתים מוסבות ,רוצה לומר קפולן כדרך שמתקפלות הדלתות
המחולקות .ע"כ.
נראה שגם לרש"י הביאור הוא כמו הציורים דלעיל .שכתב בלשונו 'כמין פנקסאות של עץ
וכו' שנקפלות זו אחורי זו' ,ובזה משמע גם כן כפי הציורים דלעיל .ובזה מיושב יותר לשון
המשנה 'ונקפלות לאחוריהן'.
אך על מה שכתב רש"י 'ואלו ואלו כנוסות חצי אמה לפנים מן המזוזה הפנימיות' ,משמע
שמפרש שהדלתות נמצאות חצי אמה יותר בפנים .ודלא כהציור של הרמב"ם .דהרי הרמב"ם
צייר שיש מזוזות ממש הבולטות.
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אבל באופן קיפול הדלתות כלפי פנים שכתב רש"י 'שנקפלות זו אחורי זו' ,משמע כן כפי
שנראה דעת הרמב"ם ,וכמו בציורים לעיל .אמנם אפשר לפלפל בזה .ויתכן שרש"י סובר
שהקיפול הוא באופן אחר ,וכפי הנראה בציורים שבגוף הספר .דיתכן שכך נראים 'פנקסאות
של עץ' דוקא ,ולא של נייר או קלף וכדומה .ויעבת"א.

מב .הנה הציור איך נכנסים להיכל בבוקר ,לפי שיטת הרמב"ם ,דלשיטתו התאים הם באופן
אחר משיטת רש"י ]הציור הוא לפי בית שני ,ועדיין צריך לעיין איך יהיה הסדר המדוייק של

התאים בבית שלישי לפי שיטת הרמב"ם[:

מערב

קודש הקדשים

אמה טרקסין

דרום

צפון

ההיכל

פתח
ההיכל

האולם
פתח האולם

מזרח

תתנח
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מג .הרמב"ם כתב שכך היו עושים בזמנם ,שעשו שתי תקרות וביניהם רווח 'בית דילפא'.
ונראה שגם בזמנינו עושים כך בהרבה מקומות ,שעושים תקרה תחתונה יפה ומהודרת,
ומעליו רווח ויש שם צינורות וכדו' ,ומעליו תקרה של אבנים וכדו'.

מד .אמה כלה עורב .ביאר הרמב"ם ועוד מפרשים שהכליא עורב הוא טס דק וחד כמו
חרב ,בגובה אמה ,והוא מעל המעקה של גג ההיכל .להבין הטעם שבבית המקדש יש את
הכליא עורב .ולהבין מדוע הוא בגובה של אמה ,ולכאורה היה מספיק גם גובה מועט כגון
טפח או פחות מזה ,בשביל שלא ישבו העופות על הגג .ולהבין מדוע נקרא בשם 'כליא
עורב' ,ולא נקטו בשם של עוף אחר ,או בשם 'כליא עופות' ,אלא חז"ל נקטו דוקא בשם
'כליא עורב' .והנראה ,דהנה מבית המקדש יוצא ההשפעה לכל העולם ,בכל העניינים .והנה
העורב הוא עוף שחור אכזרי ,ובו מרומזים שונאי ישראל .ועל כן עשו על גג בית המקדש
את הכליא עורב שהוא כמו חרב ,שהוא מכלה את העורבים ,כי מכאן יוצא הענין של החרב
לכלות ולהרוג את שונאי ישראל .ועל כן הוא בגובה אמה לחיזוק הענין ,לכלות ולאבד את
שונאי ישראל.
ועוד יתכן שהגובה אמה הוא מרמז על היסוד הנקרא אמה ]בפרט אם נאמר שהכליא עורב הוא

במידת שש טפחים כאמת הבנין ,מכיון שהוא נכלל בחשבון מאה אמה של הבנין[ ,וזהו הענין שע"י
קדושת היסוד יש ניצחון על שונאי ישראל .ובפרט דזה מידה כנגד מידה ,ע"י שהאדם מנצח
את היצר ,זוכה שיהיה ניצחון על שונאי ישראל וכל אויביו יפלו לפניו.

מה .לפי המבואר שגג ההיכל משפע ועולה עד שנשאר אמה למעלה ישר ,נמצא שהצורה
דומה לצורה של תיבת נח ,כמו שכתוב 'ואל אמה תכלנה מלמעלה' )בראשית ו טז( .וכפירוש
רש"י )שם( :כסויה משופע ועולה ,עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על אמה.

מו .את ענין ה'אתיקים' נפרש בעז"ה לפי פירוש בשם 'אשל גדול' שהובא דבריו ברש"י,
ובדרכו פירשו המצודת דוד ,ועוד.
רש"י כתב שאינו יודע מה הוא 'אתיק' ,וכתב רש"י בכמה לשונות' :לא ידעתי מהו' ,וכן
'לא הבנתי בהם כלל' ,וכן כתב 'ואני לא יכולתי להבין בשלשת המקראות הללו כלל וכו'
לא ידעתי להבין בו'.
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וכן הרד"ק כתב 'ואיני יכול להבין בנין הלשכות האלה איך ראה אותן הנביא' ,ואח"כ כתב
'ואומר אני פרשה זו עתיד אליהו לפרשה'.
אמנם צריך להבין מהו זה שאמר כאן רש"י שאינו יודע ,וכן הרד"ק כתב שאינו יודע.
וצריך להבין מה פנימיות הענין בזה .צריך להבין מהו הענין הזה ,שכתב רש"י שאינו יודע.
אמנם הרי א' וע' מתחלפים.
ואיתא באריז"ל )עץ חיים שער יב( ,שיש ענין ספקות דעתיק .וכמבואר בזוהר )אדרא זוטא דף

ישא
ישאֵ ,ר ָׁ
ישא דְּ כָ ל ֵר ָׁ
ימיןֵ .ר ָׁ
ימא דְּ ָכל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
ישא ִע ּ ָל ָאהַ ,ע ִ ּת ָ
רפח (:וז"לֵ :ר ָׁ
ישא דָּ א וכו' .ע"כ .והיינו שאין יודעים ואין
ישאְ .ולֹא יָ ַדעְ ,ולָ א ִא ְתיְ ַדעַ ,מה דַּ הֲ וֵ י ְ ּב ֵר ָׁ
דְּ לָ או ֵר ָׁ
משיגים במקום גבוה הזה.
דהיינו ש'עתיק' הוא ענין שאין יודעים ,שלא יודעים ולא משיגים .דהיינו שענין ספקות
דעתיק ,הוא מציאות שלא יודעים ולא משיגים כלל.
וכענין תכלית הידיעה שלא נדע .כדאיתא בספה"ק פרי הארץ וז"ל :כי הדברים הרמים
המעיין בהם יותר רחוק ממנו הדבר ביותר ועמוק עמוק מי ימצאנו )קהלת ז כד( ,כי זה עיקר
השגה שאין להשיג ,ותכלית הידיעה שלא נדע .ע"כ.
וזהו הענין שבחינת 'אתיק' שבבית המקדש השלישי ,הוא בחינה של 'לא ידעתי מהו' ,ובחינה
של 'לא הבנתי בהם כלל' ,כמו שכתב רש"י .כי הם דברים סתומים וחתומים ,ואף כמו
ספקות דעתיק ,שאף שנתבאר סדר הספיקות דעתיק היאך הם )עץ חיים שער יב( ,הרי זהו
גופא הענין שעתיק הוא ממש שלא יודעים.
וזהו הענין והטעם שכתב רש"י 'לא ידעתי מהו'' ,לא הבנתי בהם כלל' ועוד ,שזה גופא
הענין של עתיק ,שאין מציאות שלא משיגים ולא יודעים .וזה עצמו הפירוש של עתיק.
שעתיק הוא 'נעתק מבחינת יומין' ,היינו שלא יודעים ולא משיגים כלל.
וכן ביאר הרי"א חבר זצוק"ל בספרו 'פתחי שערים' )סדר הפרצופים ט( וז"ל :והוא סוד
הספקות שאנו אומרים בעתיק בענין חיבור מ"ה וב"ן ,שאין יודעים סדר חיבורי ב"ן עם מ"ה
בבחינת אורות מקיפים ופנימיים של מ"ה וב"ן כמ"ש הרב ז"ל ,וכו' .ולכן אנו אומרים
שחיבור מ"ה וב"ן דבעתיק לא אתיידע כלל ,שעומק הנהגה זו אינו מושג כלל והוא דבר למעלה
מהשגה ,שהוא תלוי בטעם המושרש בג"ר של עתיק ששם יש טעם לכל מה שנסדר בז"ת
שלו .ואלו הם הספקות שעיקרם ברדל"א ,ומשם הוא מסתעף ג"כ בגופא דעתיק ובפרצופים
דאצילות ,שלפי סידור הנעלם ברדל"א בהנהגה זאת בבחינת הטעם לפי עומק המחשבה ,כך
הוא מסתעף ההעלם בסידור ההנהגה עצמה שבא מאצילות ומשורשים בסדור ז"ת דעתיק.
ע"כ.
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עוד כתב שם )סדר הפרצופים יא( וז"ל :אך סדר העליה אינו מושג אם הוא ברישא דכתר
דמ"ה או בגופא דיליה ,שאלו השינויים גורמים שינוי בהנהגה כל הזמן של שית אלפי שנין,
ואין לו סדר ,שלפעמים נראה כך ולפעמים כך ,ואין יכולים לעמוד עליו ומזה בא שינוי
ההנהגה מענין צדיק וטוב לו כו' .שבאמת עיקר השינוי של ההנהגה הוא בב"ן ,ורק שהוא
משתנה לפי הארת המ"ה בו .וכמו שהשינוי בגוף הכל לפי ערך הארת הנשמה המאירה בו
אף שאין שינוי בנשמה עצמה רק לפי הכנת המקבל שהוא הגוף ,וכן השינוי בא הכל
במקבל ,כמו אור השמש שמתיך היבש ומייבש הלח וכדומה ,וכמ"ש צדיקים מתרפאים בה
כו' ,ונמצא שכל שינוי ההנהגה הוא בב"ן לפי ענין חיבורו במ"ה ,ובזה אין אנו יכולים
לעמוד במצב הזה ,שלפעמים נראה החיבור באופן זה ובאותו ענין עצמו נראה ממש באופן
אחר .והוא סוד השינוי הנמצא ג"כ בפרצופים למטה שגם שם יש ספקות בחיבור ב"ן עם
מ"ה ,אבל הכל בא מצד הספקות הנולדים ברדל"א ,שלפי שאנו מסתפקים שם מוכרח ג"כ
שיהיה ספק למטה ,והיינו ,לפי שאינו מושג לנו הטעם של שינוי ההנהגה שהוא משתנה
הכל כדי לתקן הבריאה להביאו לידי נצחיות ,הכל לפי שורש כל נשמה ונשמה בז"ת שבו
המושרש לצורך התיקון שהוא בג"ר דרדל"א .ולכן אנו אומרים שעיקר הספק הוא בנוקבא
דעתיק בסוד ב"ן שבו .הרי נתבאר לך היאך כאן ברדל"א הוא סוד הידיעה של כל דבר,
ושם הוא הטעם של כל ההנהגה הכללית .ע"כ.
כתוב בפסוק בישעיה )כג יח( ' ְו ִל ְמכַ ּ ֶסה ָע ִתיק' .ואיתא בגמרא )פסחים קיט :(.מאי 'למכסה
עתיק' ,זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין .ומאי נינהו ,סתרי תורה ]פירש"י :מעשה מרכבה

ומעשה בראשית[ .ואיכא דאמרי ,זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין ,מאי נינהו ,טעמי
תורה .ע"כ.

מז .איתא בזוהר הקדוש סודות נפלאים בענין מידות המזבח וז"ל )בראשית מזָּ :(.תא ֲחזֵי,
עולָ ִמים הוּא ְ ּתלָ ִתין ו ְּת ֵרין ַעל ְ ּתלָ ִתין ו ְּת ֵרין ַא ּ ָמה )והיא( ִהיא ְר ִמיזָ א ִ ּב ְת ֵרין
ִמזְ ַּבח ֶׁשל ֵּבית ֹ
סו''ד
יאות חָ ְכ ָמה .דְּ הָ א חָ ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ִא ְק ֵריָ ,עלָ ּה ַא ּ ָמה ְו ָּכנָ ס ַא ּ ָמה ,זְ ה ּו יְ ֹ
יבות ּ ְפ ִל ֹ
ו ְּתלָ ִתין ְנ ִת ֹ
ְלקֳ בֵ ל )צדיק( צֶ ֶד''ק דִּ ְל ֵעילָ א דְּ הָ א ְ ּכגַ ְוונָ א דְּ כו ְּלה ּו דַּ ְר ִ ּגין ִאית ָּב ּה ְוכֻ ְּלה ּו ִא ְתחַ זְ יָ ין ָּב ּה דְּ הָ א
ַמ ְר ָאה ִא ְק ֵרי.
עולָ ִמים ָהיָ ה ְ ׁשל ִ ֹׁשים ו ְ ּׁש ַּתיִ ם ַעל ְ ׁשל ִ ֹׁשים ו ְ ּׁש ַּתיִ ם ַא ּ ָמהְ ,ו ִהיא
תרגום :בּ ֹא ְר ֵאהִ ,מזְ ֵּבחַ ֶׁשל ֵּבית ֹ
יבות ּ ְפ ִליא ֹות חָ ְכ ָמהֶׁ ,ש ֲה ֵרי חָ ְכ ָמה ַת ְח ּת ֹונָ ה נִ ְק ֵראתָ .עלָ ה ַא ּ ָמה נִ ְכנַ ס
ְרמוּזָ ה ִ ּב ְ ׁשל ִ ֹׁשים ו ְ ּׁשנַ יִ ם נְ ִת ֹ
גות ְוכֻ ּ ָלם
מו ֶׁש ּי ֵׁש ָּב ּה ֶאת ָּכל הַ דְּ ָר ֹ
סודּ ְ ,כנֶ גֶ ד ]צדיק[ צֶ ֶדק ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ הֶׁ ,שהֲ ֵרי ְ ּכ ֹ
ַא ּ ָמה  -זֶה ּו יְ ֹ
נִ ְר ִאים ָּב ּהֶׁ ,ש ֲה ֵרי נִ ְק ֵראת ַמ ְר ָאה.
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תתסא

סובֵ ב ְלהַ הוּא ִמזְ ֵּבחַ
סובֵ ב ְלקֳ בֵ ל הַ הוּא דַּ ְרגָ א ְד ִא ְת ַד ָּבק ָּב ּה דְּ ִאיה ּו ֹ
עֲ לָ ּה חֲמֵ ׁש ְו ָּכנָ ס ַא ּ ָמה ,זְ ה ּו ֹ
סו''ד ַעד הַ הוּא דַּ ְרגָ א ח ֲִמ ָׁשה דַּ ְר ִ ּגין
ינו ְ ּתחַ ְ ּב ֵקנִ י דְּ הָ א ִמיְ ֹ
ימ ֹ
ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ב( ִו ִ
ִאינוּן.
סובֶ בֶ ת ֶאת
או ָת ּה דַּ ְר ָ ּגה ֶׁש ִ ּנ ְד ָּבק ָּב ּהֶׁ ,ש ִהיא ֹ
סובֵ בּ ְ ,כנֶ גֶ ד ֹ
תרגוםָ :עלָ ה חָ מֵ ׁש ְו ָכנַ ס ַא ּ ָמה ,זֶה ּו ֹ
גות
או ָת ּה דַּ ְר ָ ּגה חָ מֵ ׁש דְּ ָר ֹ
יסוד ַעד ֹ
ינו ְ ּתחַ ְ ּב ֵק ִניֶׁ ,שהֲ ֵרי ִמ ֹ
ימ ֹ
תו הַ ִּמזְ ֵּבחַ  .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב )שיר ב( ִו ִ
או ֹ
ֹ
הֵ ן.
לש ְו ָּכנָ ס ַא ּ ָמהֵ ,א ּל ּו ְק ָר ֹנות ְלקֳ בֵ ל ִאינוּן ְתלָ ָתא דַּ ְר ִ ּגין ְד ַא ְתיָ ין לָ ה ִמ ַּניְ יה ּו ְ ּת ִקיפ ּו ִע ּ ָל ָאה
ָעלָ ּה ָׁש ׁ
ּתו ְ ּב ִגין דְּ ִאיה ּו ְ ּב ִאינוּן ְק ָר ֹנות הַ ִּמזְ ֵּבחַ ְ ּת ִקיפ ּו
ְו ֶׁשפַ ע .ו ְּב ִגין ָּכ ְך ָד ִוד ְ ׁשנִ ְמ ָׁשח ְ ּב ֶק ֶרן נִ ְמ ְ ׁש ָכה ַמ ְלכו ֹ
ְד ַמ ְד ְ ּבחָ א ִע ּ ָל ָאה.
גות ֶׁש ָרא ּו לָ ּה ֵמהֶ ם הַ ּת ֶֹקף
או ָתן ָׁשל ֹׁש דְּ ָר ֹ
תרגוםָ :עלָ ה ָׁשל ֹׁש ְו ָכנַ ס ַא ּ ָמהֵ ,א ּל ּו ְק ָר ֹנותּ ְ ,כנֶ גֶ ד ֹ
או ָתן ַק ְר ֹנות
ּתוִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁשהוּא ְ ּב ֹ
הָ ֶע ְל ֹיון ְו ֶׁשפַ ע ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך דָּ ִוד ֶׁש ִ ּנ ְמ ַׁשח ְ ּב ֶק ֶרן ,נִ ְמ ְ ׁש ָכה ַמ ְלכו ֹ
הַ ִּמזְ ֵּבחַ ּ ,ת ֶֹקף הַ ִּמזְ ֵּבחַ הָ ֶע ְל ֹיון.
יע ִאי
יה ַּב ִמזְ ֵּבחַ ּ ְ ,ב ִגין דְּ ִאיה ּו ִ ּכ ּ ֵסא ָד ִוד ֹיום ְר ִב ָ
ָּתא ֲחזֵיַ ,א ְר ַּבע ְק ָר ֹנותַ ,א ּ ָמה ַעל ַא ּ ָמה ִאית ֵּב ּ
יבין ְ ּכהָ נֵ י ִמ ִּס ְט ָרא
לָ ֵתת לָ ה ֶׁשפַ ע מֵ ִאינוּן ְ ׁשל ֹׁש ַא ּמ ֹות ְל ִאינוּן ַא ְר ַּבע ְק ָר ֹנותְ .וכַ ד ֲהו ּו ַמ ְק ִר ִ
יה הַ הוּא ַא ְת ָרא דְּ ִא ְק ֵרי ִמזְ ֵּבחַ ְ .וכַ ד הֲ ו ּו ַע ְב ִדין
ְדחֶ סֶ ''ד עֹלַ ת הַ ָּת ִמיד ְלגַ ֵּבי ִמזְ ֵּבחַ הֲ ו ּו ַמ ְק ִר ִ
יבין לֵ ּ
ּהון
יה ַדאֲ בו ֹ
עולָ ה הֲ ו ּו ָס ְל ִקין וַ ֲהו ּו ַאזְ ִלין ְ ּבהַ הוּא ֹ
ָמ ָת ֹנות ִמדָּ ָמא ְד ֹ
סובֵ ב דְּ ִאיה ּו דַּ ְרגָ א ִד ְידה ּו ְוחוּלָ ֵק ּ
עולָ ה.
ְדיַ ֲה ִבין ְ ׁש ּ ֵתי ָמ ָת ֹנות ְ ׁשהֵ ן ַא ְר ַּבע ְל ֳקבֵ ל הַ הוּא ַא ְת ָרא דְּ ִא ְק ֵרי ֹ
יעי
תרגום :בּ ֹא ְר ֵאהַ ,א ְר ַּבע ְק ָר ֹנות ַא ּ ָמה ַעל ַא ּ ָמה י ֵׁש ַּב ִּמזְ ֵּבחַ ִ ,מ ּ ׁשוּם ֶׁש ִהיא ִ ּכ ּ ֵסא ָד ִודֹ ,יום הָ ְר ִב ִ
יבים הַ ּ ֹכ ֲה ִנים ֵמהַ ַ ּצד ֶׁשל
או ָתן ַא ְר ַּבע ְק ָר ֹנות .ו ְּכ ֶׁשהָ י ּו ַמ ְק ִר ִ
או ָתן ָׁשל ֹׁש ַא ּמ ֹות ְל ֹ
לָ ֵתת לָ ּה ֶׁשפַ ע מֵ ֹ
קום ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא ִמזְ ֵּבחַ  .ו ְּכ ֶׁש ָהי ּו
תו הַ ּ ָמ ֹ
או ֹ
תו ְל ֹ
או ֹ
יבים ֹ
עולַ ת הַ ָּת ִמיד ֵאצֶ ל הַ ִּמזְ ֵּבחַ ָ ,הי ּו ַמ ְק ִר ִ
חֶ סֶ ד ֹ
ּ
תו הַ ּס ֹובֵ ב ֶׁשהוּא הַ דַּ ְר ָ ּגה ֶׁש ָלהֶ ם ְוחֵ לֶ ק
או ֹ
הו ְל ִכים ְ ּב ֹ
עו ִלים ְו ָהי ּו ֹ
עולָ ה ,הָ י ּו ֹ
עושִׂ ים ַמ ָּת ֹנות ִמדַּ ם הָ ֹ
ֹ
עולָ ה.
קום ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא ֹ
תו ָמ ֹ
או ֹ
אֲ ִביהֶ םְ ,ו ֹנו ְת ִנים ְ ׁש ּ ֵתי ַמ ָּת ֹנות ֶׁשהֵ ן ַא ְר ַּבע ְ ּכנֶ גֶ ד ֹ
ְולָ ֳקבֵ ל ְ ׁש ּ ֵתי ָמ ָּת ֹנות דְּ הַ הוּא בו ְּכ ָרא ְדנָ ִטיל ְ ּת ֵרין חוּלָ ִקין ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )בראשית כה( ְו ַיעֲ קֹב
יה ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב
יש ָּתם ֹיו ֵׁשב א ָֹה ִלים ַרחֲמֵ י ְו ִדינָ א ְונָ ִסיב הַ הוּא צַ דִּ יק ְ ּת ֵרין חוּלָ ִקין דִּ ֵ
ִא ׁ
יד ּ
בוי ְונָ ִסיב ּכ ּ ָֹלא הַ אי ָּכ''ל ְו ַא ְמלֵ י ְלהַ הוּא
תו ְל ֹיוסֵ ף ו ְּת ֵרין חוּלָ ִקין ְד ָא ֹ
)דברי הימים א ה( נִ ָּתנָ ה ְ ּבכ ָֹר ֹ
הו ְל ִכים ֶאל הַ ָ ּים.
ַא ְת ָרא ְד ִא ְּק ֵרי ַים .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,קהלת א( ָּכל הַ ְ ּנחָ ִלים ֹ
כור ֶׁשנּ ֹוטֵ ל ְ ׁשנֵ י חֲלָ ִקים .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב )בראשית כה(
תו ְ ּב ֹ
או ֹ
תרגום :ו ְּכנֶ גֶ ד ְ ׁש ּ ֵתי ַמ ָּת ֹנות ֶׁשל ֹ

תו צַ דִּ יק ְ ׁשנֵ י חֲלָ ִקים ֶׁש ּל ֹו .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב
או ֹ
יש ָּתם ֹי ֵׁשב א ָֹה ִליםַ ,רח ֲִמים ְו ִדיןְ ,ולָ ַקח ֹ
ְויַעֲ קֹב ִא ׁ
תו ִל ְבנֵ י ֹיוסֵ ף ,ו ְ ּׁשנֵ י חֲלָ ִקים ֶׁשל ָא ִביוְ ,ולָ ְקחָ ה הַ ּכֹל כּ ֹל הַ ּזֹאת,
)דברי הימים א ה( נִ ְ ּתנָ ה ְ ּבכ ָֹר ֹ
ּ
קום ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא יָ םֶ .זה ּו ֶׁש ָּכתוּב )קהלת א( ָּכל הַ ְ ּנחָ ִלים ה ְֹל ִכים ֶאל הַ ָים.
תו ָמ ֹ
או ֹ
ו ְּמ ַמ ּ ֵלא ֹ
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יע ָאה
יכא ַעד צַ דִּ יק ְת ִ ׁש ָ
יה ,הַ א )האי( ט' ַא ּמ ֹות ְלקֳ בֵ ל ט' דַּ ְר ִ ּגין ְד ִא ָּ
הַ אי ִמזְ ַּבח הָ ֹ
עולָ ה ֲהוָ ה ַ ּג ֵּב ּ
אוצָ ר ְרחַ בָ ה ִמ ְל ַמ ּ ָטה ו ְּקצָ ָרה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב וַ ִּיבֶ ן יְ יָ
טו''ב וַ דַּ איְ .ו ִאיה ּו ְכ ִ ּב ְנ ַין ֹ
כולָ א ֹ
ְד ֹ
להים ֶאת הַ ֵ ּצלָ ע אֲ ֶׁשר לָ ַקח ִמן הַ ָא ָדם ְל ִא ָׁשהְ .והַ אי ִמזְ ֵּבחַ ִע ּ ָל ָאה ִהיא ִא ְ ׁש ּת ֹו דְּ ָא ָדם דִּ ְל ֵעילָ א
אֱ ִ
רון הַ ְ ּב ִרית ְו ָדא ְ ּכנֶ סֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ִא ְק ֵרי
עולָ ה ְ ּכ ָמה ְד ַא ְ ּת ָאמֵ ר )יהושע ג( אֲ ֹ
ו ְּב ִגין ָּכ ְך ִא ְק ֵרי ִמזְ ֵּבחַ ֹ
לון הֲ ָדא
יהי ַד ְבחָ א ֹ
עובַ ָדיְ יה ּו ִא ִ
ִמזְ ֵּבחַ ַמאי ַט ְע ָמא ִא ְק ֵרי הֲ ִכי ְ ּב ִגין דְּ כַ ד ְ ּבנֵ י ַע ְל ָמא לָ א ַמ ְכ ְ ׁש ָרן ֹ
יה ִא ְת ְמ ָסר ּו
הוּא ִד ְכ ִתיב )ויקרא כו( ְו ִה ְ ּכ ִתי ֶא ְתכֶ ם ַאף אֲ ִני .דְּ הָ א ָּכל ָמאנֵ י ְק ָרבָ א ְד ַמ ְל ָּכא ִ ּב ֵ
יד ּ
למֹה ִ ׁש ּ ִ ׁשים ִ ּגבּ ֹו ִרים ָס ִביב לָ ה .ו ְּב ִגין ָּכךְ
תו ֶׁש ִּל ְ ׁש ֹ
ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )שיר השירים ג( ִה ֵּנה ִמ ּ ָט ֹ

ימ ָתא קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
לון ְליִ שְׂ ָר ֵאל ְל ִמזְ ֵּכי ָּב ּה ְלחַ ּיֵי ַע ְל ָמא ְל ִא ְ ׁש ּ ֵתזָ בָ א
יך הוּא יַ הֲ בָ ה ֹ
יתא ְ ׁשלֵ ָ
או ַריְ ָ
ֹ
ינוי דְּ הַ הוּא ִמזְ ֵּבחַ ָ .מה דְּ לֵ ית ֵר ׁש ּו ְלגַ ְב ָרא ַאח ֲָרא ְל ָק ְרבָ א ְלגַ ָּב ּה.
ִמ ִד ֹ

גות ֶׁש ּי ֵׁש ַעד הַ ַ ּצדִּ יק
לוֵ ּ .ת ַׁשע ַא ּמ ֹות הַ ּ ָלל ּו ְ ּכנֶ גֶ ד ּ ֵת ַׁשע דְּ ָר ֹ
עולָ ה ָהיָ ה ֶא ְצ ֹ
תרגוםֶ :זה ִמזְ ַּבח הָ ֹ
אוצָ רְ ,רחָ בָ ה ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ו ְּקצָ ָרה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .זֶה ּו ֶׁש ָּכתוּב
טוב וַ דַּ איְ ,ו ִהיא ְ ּכ ִב ְנ ַין ֹ
יעי ֶׁשל הַ ּכֹלֹ ,
הַ ְ ּת ִ ׁש ִ
)בראשית ב( וַ ִּיבֶ ן ה' אֱ ל ִֹהים ֶאת הַ ֵ ּצלָ ע אֲ ֶׁשר לָ ַקח ִמן הָ ָא ָדם ְל ִא ּ ָׁשהְ .והַ ִּמזְ ֵּבחַ הָ ֶע ְל ֹיון הַ ּזֶה הוּא
רון הַ ְ ּב ִריתְ ,ו ֹזו
מו ֶׁש ֶּנאֱ ַמר )יהושע ג( אֲ ֹ
עולָ הּ ְ ,כ ֹ
ִא ְ ׁש ּת ֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ְּל ַמ ְעלָ הְ ,ולָ כֵ ן נִ ְק ָרא ִמזְ ַּבח הָ ֹ
ְ
עולָ ם ֵאין ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם
ְ ּכנֶ סֶ ת יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ונִ ְק ֵראת ִמזְ ֵּבחַ ָ .מה הַ ּ ַט ַעם נִ ְק ֵראת ָּכךִ .מ ּ ׁשוּם ֶׁש ַּכאֲ ֶׁשר ְ ּבנֵ י הָ ֹ
יתי ֶא ְתכֶ ם ַאף ]גם[ אֲ נִ יֶׁ ,שהֲ ֵרי ָּכל ְ ּכלֵ י
או ָתםֶ .זה ּו ֶׁש ָּכתוּב )ויקרא כו( ְו ִה ֵּכ ִ
ְ ּכ ֵׁש ִריםִ ,היא ֹזובַ חַ ת ֹ
למֹה ִ ׁש ּ ִ ׁשים ִ ּגבּ ִֹרים
תו ֶׁש ִּל ְ ׁש ֹ
הַ ְּק ָרב ֶׁשל הַ ּ ֶמלֶ ְך נִ ְמ ְסר ּו ְביָ ָד ּהֶ .זה ּו ֶׁש ָּכתוּב )שיר השירים א( ִה ֵּנה ִמ ּ ָט ֹ
עולָ ם ו ְּל ִה ָּנצֵ ל
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא נָ ַתן ְליִ שְׂ ָר ֵאל ּת ֹו ָרה ְ ׁשלֵ ָמה ִלזְ ּכ ֹות ָּב ּה ְלחַ ֵ ּיי ֹ
ָס ִביב לָ ּהְ .ולָ כֵ ן הַ ָ ּק ֹ
יש ַאחֵ ר ִל ְק ַרב ֵאלֶ יהָ  .ע"כ.
תו הַ ִּמזְ ֵּבחַ ַ ,מה ּ ֶׁש ֵאין ְר ׁשוּת ְל ִא ׁ
או ֹ
ִמדִּ ין ֹ

בספה"ק נועם אלימלך )תרומה( וז"ל :ועשית את המזבח כו' חמש אמות כו' ושלש אמות קומתו,
פרש"י ז"ל נאמר כאן רבוע ונאמר בפנימי רבוע מה להלן גבהו פי שנים כארכו כו' ומה
אני מקיים שלש אמות קומתו משפת סובב ולמעלה .לכאורה ה"ל לפרש בפסוק גבהו של
המזבח כולו יחד היה עשרה אמות עם הקרנות ולמה אינו מזכיר הכתוב רק שלש אמות של
הקומה מהסובב .ונ"ל דהתורה הקדושה רמזה לנו בדברים האלה לדעת דרכי ה' אשר נלך
בה כל הימים אשר אנחנו קיימים על האדמה דהנה המזבח היה לו אמה יסוד דעיקר התחלת
עבודת הבורא ברוך הוא צריך האדם לעשות יסוד אמה .דאמה היא דבר יחידי ואין בה שום
רבוי כמו כן האדם בהתחלת עבודתו יתברך שמו צריך התבודדות לעצמו יחידי דהיינו
שצריך לצמצם את עצמו בכל מעשיו להיות בהם הצנע לכת עם ה' שלא להראות בהם בפני
בני אדם כי בקל יכול לבא בהם לידי פניות וגאות בעשותו את מעשיו בגלוי .וז"ש דוד
המלך עליו השלום מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פירוש מה גדלו חסדך עם האדם אשר
פקדת על הארץ להיות מצפין את עצמו בהצנע לכת עם ה' ועל ידי זה יכול להיות רב טוב
בלי שום פניה וגאות.
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וזהו דרשו ה' בהמצאו פירוש דהנה השם יתברך ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו לית אתר
פנוי מיניה .וכשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם להטיב לברואיו היה צריך לצמצם
עצמו כדי לפנות מקום להמציא את ברואיו כמו כן צריך האדם לצמצם עצמו .וזהו דרשו ה'
בהמצאו רוצה לומר באופן זה בהמצאו כמו שהמציאך על ידי צמצום כן תצמצם עצמך
לדרוש אותו יתברך שמו כנ"ל .וזה רמז אמה יסוד צדיק יסוד עולם ואחר שעלה המזבח בגבהו
חמשה אמות היה הסובב .רמז דהנה האדם מיד בקומו ממטתו צריך להתלבש עצמו ביראתו
יתברך לחשוב רוממותו וגדולתו יתברך ולחשוב ולראות שפלות עצמותו איך הוא שפל
ונבזה עפר מן האדמה יסודו מעפר וסופו לעפר .וזהו רמז ואת המנורה נוכח השולחן
דהמנורה היא רמז לאורות העליונים ורוממות אל יתברך שמו והשולחן הוא רמז לפסולת
הגשמיות וצריך להיות זה מול זה דהיינו לחשוב שניהם יחד רוממות אל ברוך הוא וגדולתו
ושפלות עצמו וגריעותו .וזהו מנורה נוכח השולחן וכל זה יעשה האדם ויתנהג כן בכל יום
ויום יחזור ויחשוב בכל יום תמיד כתחילתו ביום ראשון וזה נקרא בשם סיבוב כאדם המסבב
והולך אל מקומו שב וסובב .וזה היה רמז המזבח כנ"ל שצריך האדם במנהגו הישר לסבבו
בכל יום תמיד ואחרי שיתנהג כן ימים רבים יזכה להיות קומה שלימה .וזהו רמז שלש אמות
קומתו זהו סובב של המזבח .וזהו דאמרינן בגמרא שלשה דברים נתקשה משה רבינו עליו
השלום שרצים ומנורה וקידוש החודש רמז לשלש דברים הנ"ל שחייב האדם להתנהג בהם
דהיינו לחשוב רוממות אל יתברך ושפלות עצמו וכן בכל יום תמיד ובכל זה צריך להיות
הצנע לכת בסתר ולא בגלוי בהתבודדות יחידי בכל מעשיו לעבודתו יתברך שמו וזהו רמז
שרצים ע"ד שאמר התנא ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה זה שפלת האדם ומנורה
רמז לרוממות אל יתברך כנ"ל וקידוש החודש רמז שצריך האדם לחדש בכל יום הקדושה
הזאת לקדש עצמו במחשבות הנ"ל וזה שאמרו חז"ל נתקשה משה דנתקשה הוא לשון מקשה
תעשה ופרש"י ז"ל עשת של זהב דהיינו חתיכה אחת רמז שזה קשה מאוד לצמצם הדבר
ביחידי כנ"ל .עד שהראהו השם יתברך מתוך האש רוצה לומר שעם האש והתלהבות
ובהירות שיתלהב לעבודתו יתברך שמו תוכל לפעול הכל רוצה לומר הבא לטהר מסייעין
לו .וזהו לעולם ישליש אדם שנותיו שליש במקרא פירוש שצריך לקרא להשם יתברך
בתחילה בתשובה ותפילה וחרטה על עונותיו .ושליש במשנה פירוש משנה דהיינו כפול
לכפול הנהגות כנ"ל דהיינו לחשוב רוממות אל יתברך ושפלות עצמו כנ"ל .ושליש בתלמוד
רמז אחר שיתנהג כן ויהיה גמור בצדקו יבא למדרגה גדולה .ע"ד שאמרו גמרא גמור
זמורתא תהא י"ל שרמזו לדברינו הנ"ל שאחר שיהיה גמור בצדקו .וזהו גמרא גמור לשון
גמר זמורתא תהא פירוש תזכה למדרגה להלל להשם יתברך ברוך הוא בשירות ותשבחות
כמו דוד המלך עליו השלום * וזהו שלש אמות רמז על שילוש שנותיו של אדם כנ"ל .ורמז
חמשה אמות מיסוד לסובב .דאיתא בגמרא מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנם היו עומדין י"ל רמז
על שני מדרגות הצדיקים .דאמר הכתוב את המשכן תעשה עשר יריעות אורך היריעה האחת
כ"ח באמה ורוחב ארבע באמה ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן עשתי עשרה יריעות
אורך היריעה שלשים באמה ורוחב ארבע כו' וחברת כו' וכפלת את היריעה הששית אל מול
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פני האהל יש לומר בדרך רמז על שני מדרגות הצדיקים דיש צדיק העובד השם יתברך
מנעוריו וממשיך תמיד חסדים .וזה רמז עשר יריעות רמז להקדושה העליונה הנקרא בשם
עשר והצדיק הזה הוא תמיד עבודתו בהם להמשיך החסדיס .וזהו רמז כ"ח באמה ורוחב
ארבע באמה דהשם הוי' ברוך הוא וברוך שמו הוא ד אותיות והמלוי הוא כ"ח אותיות והשם
הוי' ברוך הוא הוא כולו רחמים והמלוי הוא קצת דין והצדיק הזה צריך להמתיק שגם
המלוי יהיה כולו רחמים.
וזהו ועתה יגדל נא כח ה' רמז להמלוי הוי' ברוך הוא שהוא כ"ח אותיות יגדל נא דהיינו
שיתמלא כולו רחמים .ויש צדיק ההולך בגבורות דהיינו שמסגף עצמו בענויים וסיגופים על
חטאת נעוריו ועל ידי זה הוא משבר כח הדינים וממתיקם .ולזה רמז עשתי עשרה יריעות
עזים רמז לסטרא אחרא שהיא אחד עשר יריעות עזים דכל יתר כנטול דמי כידוע .וכנגד
זה יש צדיק שמשבר את כחם וממתיקם והצדיק הזה הוא פועל תיקון השכינה בגלות המר
הזה * ולזה רמז שלשים באמה ורוחב ארבע באמה והוא גימט' ד"ל שהשכינה בגלות המר
הזה נקראת דלה .וזהו רמז לאוהל אל המשכן שעושה לבושים להשכינה להעלותה אל
המשכן .וזה רמז למה שאמרו חז"ל עין יפה אחד מארבעים עין רעה אחד מששים ובינונית
אחד מחמשים .לכאורה עין רעה אינו נותן כלום אך הענין הוא רמז לדברינו הנ"ל עין יפה
רמז להצדיק הממשיך תמיד חסדים ע"ד הנ"ל עשר יריעות ורוחב כל יריעה הוא ארבע
באמה ונמצא הוא ארבעים עין רעה רמז להצדיק השני הנותן עינו פקיחא להמתיק הדינים
רעים * וזה רמז אחד מששים ע"ד דאיתא בספר למה שאנו אומרים בשעת ברכת כהנים
רבש"ע חלום חלמתי הטעם שהחלום הוא אחד מששים בנבואה והכהנים הוא כולו נבואה
שמטעם זה אסור להסתכל בידי הכהנים שהשכינה שורה בידיהם ולכן אנו אומרים רבונו של
עולם כדי לבטל החלום בששים וכן הצדיק הממתיק דינים הוא צריך להמתיקם בשורשם
ונמצאים בטלים בששים .וזהו מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנם היו עומדים .כי מ"ם רמז לעין יפה
הוא הצדיק הממשיך כולו חסדים .וסמ"ך רמז להצדיק הממתיק הדינים כנ"ל .בנם היו
עומדים לשון הרימו נם דהיינו שהצדיקים הללו צריכין לעלות ולהגביה הדבר הזה למעלה
למעלה .וזה רמז שבלוחות שהנוחות קודם החטא לא היו רק לוח אחד שאז לא היה צריך
להמתיק הדינים ואחר חטא העגל שאותיות עגל הוא עריות גזל לשון הרע נתחלקו הלוחות
ונעשו חמשה מול חמשה דהיינו חמשה דברות הם כולו דביקות אנכי ה' וכו' וחמשה דברות
שהם לא תנאף כו' הם הנוגע לבריות ומחמת חטא היה כח להס"א להיות לה אחיזה לכן
צריך להמתיקם .וזה רמז גם כן שני לוחות שנתחלקו רמז לשני הצדיקים הנ"ל האחד
הממשיך חסדים והשני שקלקל ח"ו ועובד בגבורה להמתיק הדינים כנ"ל וזהו מ"ם וסמ"ך
שבלוחות כו' * ויש צדיק שמתקן את עצמו בעבודתו שאוחז בשני המדריגות שממשיך
חסדים וממתיק גבורות וזה נקרא בינוני שהוא ממוצע בין ב' מדות * וזה בינוני אחד
מחמשים שהוא כלול מחמשים דהיינו ב' מדריגות החמשה שבלוחות הנ"ל שכל דבר הוא
כלול מעשרה ונמצא הוא חמשים * וזהו חמושים עלו בני ישראל ופרש"י ז"ל אחד מחמשה
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שהיו ישראל בינונים כנ"ל * וזהו שאמר כגון אנו בינונים ואמר לי' לא שביק מר חיי' לכל
בריה פירוש כשאתה בינוני ואתה ממתיק הדינים ולא שביק להם חי' כלל דהס"א נקרא חי
כמ"ש במ"א * וזהו וחברת חמש כו' וכפלת היריעה הששית מהעשתי עשרה יריעות הנרמזים
לסטרא אחרא כנ"ל תכפול אותה כדי שיהיה אחר שתכפול רק עשרה עם היריעה הכפולה
ונמצא אתה מעלה אל הנרמזות בעשר ונמתקים הדינים * אל מול פני האהל דהיינו אל
הקדושה * וזה רמז חמש אמות מיסוד לסובב רמז שצריך האדם לעשות לעצמו יסוד כנ"ל.
ואחר כך לעבוד ולתקן עצמו במדרגתו למדרגת חמשה כנ"ל דהיינו מדריגות בינוני ועל כל
זאת צריך אמה סובב כנ"ל לסבב על מדריגת הללו בכל יום תמיד.
ועשית קרנותיו כו' ,קרן הוא לשון שררה וגדלות דהיינו לאחר שתזכה לכל המדריגת הנ"ל
תזכה לשררות גדולות שכל העולם כולו יהיו נשמעים לדבריך וידבקו בך לשתות בצמא את
דבריך * וזהו קרנותיו על ארבע פינותיו פירוש באיזה אופן שתפנה יהיה לך שררה וגדולה
* ממנו יהיה קרנותיו פירוש שכל שררה וגדולה שיהיה לך בשביל זאת לא תשתנה לאיש
אחר רק כמו שהיית מקודם כן עתה יסוד ואמה סובב רק שתתגלה מדתך וישאו חן בעיני
בני אדם ודברך שתדבר בעבודתו יתברך שמו * וזהו ממנו רוצה לומר כמו מקדם תהיה
קרנותיו * וזה רמז שהקרן היה אמה רמז לאחר שיזכה לכל המדרגות יזכה לאחדות העליון
* וזהו תחתים שנים ושלשים תעשיה כאשר פירשתי כבר שזה רמז שאנחנו צריכין לעבוד
ולתקן השלש עולמות ולהביאם אל עולם הד'.
ואל אמה תכלינה מלמעלה פירוש כנ"ל שאחר כך תזכה לאמה העליונה כנ"ל דהיינו
לאחדות העליונה .וזה רמז שדרומית מזרחית לא היה לה יסוד רמז להצדיק המקדש עצמו
מנעוריו והולך בדרך חכמה * שזהו רמז דרומית הרוצה להחכים ידרים מזרחית פירוש
שאורו זורח על כל העולמות למעלה ולמטה לא היה לה יסוד * רמז שצדיק כזה אין צריך
להתאמץ לעשות לו יסוד כנ"ל לצמצם עצמו בכל מעשיו כי הצדיק הזה ממילא הוא משומר
מכל פניה ומכשול ורגלי חסידיו ישמור והבן להכניס הדברים הנ"ל בלב לשומרם ולעשותם
כל הימים אמן .ע"כ.

מח .במשנה בתמיד )ה ה( כתוב דבר נוסף שעושים באמת המים זו ,וזה לשון המשנהִ :מי
ֹאש הַ ִּמזְ ֵּבחַ  ,ו ִּפ ָּנה ֶאת הַ ֶּגחָ ִלים הֵ ילָ ְך ְוהֵ ילָ ְך ְוחָ ָתה.
ֶׁש ָ ּז ָכה בַ ּ ַמ ְח ָּתה ,נָ ַטל ַמ ְח ַּתת הַ ֶּכסֶ ףְ ,ו ָעלָ ה ְלר ׁ
כופֶ ה
יָ ַרד ְו ֵע ָרן ְלת ֹו ְך ֶׁשל זָ ָהב .נִ ְת ּ ַפ ּזֵר ִמ ּ ֶמ ָּנה ְ ּכ ַקב ֶּגחָ ִליםְ ,ו ָהיָ ה ְמכַ ְ ּב ָדן לָ ַא ּ ָמה .ו ְּב ַׁש ָּבת ָהיָ ה ֹ
עֲ לֵ יהֶ ן ּ ְפ ַס ְכ ּ ֵתר.
וברע"ב :מי שזכה במחתה .להוליך הגחלים למזבח הזהב .ולא היה בזה פייס ,אלא מי שזכה
בקטורת על ידי פייס אומר לזה שעמו זכה עמי במחתה .וחתה .מן המאוכלות הפנימיות לא
גרסינן הכא ,שהן קרובים לדשן ,דאדרבה גחלים גסות ובוערות היה חותה .ועירן בשל זהב.
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אבל לא היה חותה בשל זהב ,כדי שלא תתקלקל ,והתורה חסה על ממונן של ישראל.
נתפזר ממנו כקב גחלים .שהיה חותה במחתה של כסף בת ארבעה קבים ומערה בשל זהב
שהיא של שלשה .וכדי להוליכה מלאה היה מערה באחרונה ,שזהו דרך כבוד של מעלה.
מכבדן לאמה .לאמת המים שבעזרה .שלא יכוו בהן הכהנים .ובשבת .שאסור לכבות .כופה
עליהן פסכתר .כלי אחד גדול .תרגום סירותיו ,פסכתרוותיה.

מט .כתב העזרת כהנים וז"ל :ואפשר לומר דהטעם שהיו מלבנים אותו הוא משום לשכך
מידת הדין הקשה אשר מראה האודם מורה עליו וכדאיתא שם הזוה"ק הנ"ל )שמות כ .(.וע"י
הליבון נהפך ללבן.

נ .להרא"ש והרע"ב תיבת 'כפיס' ]או 'כפים' וכדו'[ פירושו 'כף' שבו סדין את הסיד .ויש
להקשות ,דבמשנה כתוב 'שמא יגע ויפסול' ,ולכאורה הרי ודאי יגע ,ולא רק שמא יגע.
ותירץ הבית דוד )הובא בעזרת כהנים( ,דכתב הרמב"ם )כאן במשנה ובהלכות בית הבחירה א טז(

שפסול הנגיעה הוא רק באבנים של המזבח ,אבל לא בסיד וזפת ועופרת של המזבח .ועל כן
שייך הלשון 'שמא' שכתוב במשנה ,כי בין ה'כפיס' לאבנים חוצץ הסיד ,ורק חוששים שמא
יגע הכפיס באבנים .ועי"ש את שיטת הרמב"ם.
אמנם הקשה העזרת כהנים שעדיין הקושיא במקומה ,דמשום שצובע את כל המזבח ודאי
יגע גם באבן ,כי אי אפשר שלא יהיה אבן נראה בו לחוץ .ועוד שהרי המשנה אמרה
'נפגמה אחת מהן' ,הרי רואים שיכול להתפגם אבן מהמזבח ,ואם כן ודאי שיש שיש אבנים
נראים לחוץ .וא"כ עדיין קשה הלשון 'שמא'.
עוד כתב העזרת כהנים שודאי שדין פסול נגיעת ברזל הוא גם בסיד וזפת ועופרת של
המזבח ,ולא רק באבני המזבח.
והוכיח זאת מזה שרואים שנגיעה ופגימה שוים זה לזה בדיניהם .וכמו שעולה מדברי
הרמב"ם )הלכות בית הבחירה א טז( ובכסף משנה )שם( .ואם כן ,כמו שפוסל פגימה בסיד וזפת
ועופרת ,כך פוסל גם נגיעת ברזל בסיד וזפת ועופרת.
ועתה חזרה הקושיא למקומה ביתר שאת ,דודאי יגע ויפסול ,ולא רק שמא יגע.
ותירץ העזרת כהנים על פי מה שכתוב בספר החינוך )יתרו מצוה מ( וז"ל :שלא ילבנוהו
בכלי שיהא בו ברזל ,כדי שלא יגע הברזל באבן .ע"כ .ומלשונו נראה שלא רק בכלי של
ברזל אסור ,אלא אפילו בכלי עץ שיש בו מעט ברזל ,כגון מסמר ,גם כן אסור.
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ולפי זה מיושב הלשון שמא במשנה ,שהרי אינו ודאי שיגע במזבח ,כי זה כלי עץ שרק יש
בו מסמר וכדומה באיזה קצה או מקום ממנו ,ועל כלי כזה שרובו מעץ אפשר לשמור שלא
יגע הברזל שבו במזבח .אבל מכל מקום גם בכלי כזה אסור ,מפני החשש שמא יגע,
ולגודל חומר האיסור הזה ]שנפסלים הקרבנות ח"ו[ חוששים גם לספק ספיקא .ע"כ מהעזרת
כהנים.
אכן אפשר להקשות שעדיין לא מיושב לשון המשנה 'כפיס של ברזל' ,דמשמע שכל ה'כפיס'
עשוי מברזל ולא רק חלק ממנו.
ואולי אפשר לתרץ ש'כפיס' הוא כלי שאינו נוגע במזבח בעת שמסיידים ,אלא הוא כלי
מיוחד הזורק את הסיד מרחוק קצת.
וכמו הכלי שיש בזמנינו ,וזה צורתו:

הכלי הזה יכולים להכניס לתוכו את הסיד ,ואח"כ מחזיקים את הכלי הזה רחוק קצת מהקיר
שרוצים לצבעו ,ומסובבים את הידית שלו ,ויוצא הסיד דרך הנקבים ,ונזרק בחוזק על
הקיר .וכך מסיידים הכל.
ואולי ה'כפיס' שבמשנה הוא כלי זה ,שנמצא רחוק קצת מהמזבח ,ואינו נוגע .אבל יש חשש
שמא יגע .ובזה יבוא הכל על מקומו כראוי.
ואכן אסור לסוד את המזבח בכלי כזה מברזל ,אלא רק בכלי כזה מעץ .מפני החשש שמא
יגע .ואין ודאי שיגע ,אלא רק שמא יגע .ולכן צריך להיות מעץ.
ויתכן דזה הוא פירוש לגירסא במשנה 'כפיס' בסמ"ך .דהרי כלי זה אינו כף.
אמנם ביאור זה הוא רק בדרך אפשר ,עד אשר יערה עלינו רוח ממרום ונזכה לראות בשוב
ה' את שיבת ציון ,ונזכה ללבן את המזבח ולקיים את כל העבודות בבית המקדש בפועל
ממש.
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הערה :עכ"פ אם ביאור זה נכון ,ואם צובעים כך ,נראה שצריך אחר כך להחליק ע"י איזה
עץ או במפה את הסיד לפני שמתייבש ,כדי שיהיה חלק בלא פגם.

נא .במאור ושמש )משפטים( וז"ל :ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי
חרבך הנפת עליה וגו' ופירש רש"י שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם וברזל נברא לקצר
לכן אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך וכו' .נמצא אנו למידין שעל ידי המזבח
שמקריבין שם קרבנות ,ואם האדם מביא קרבנותיו בודאי הוא עושה תשובה קודם שיקריבו
קרבנו על המזבח ויתכפר לו כי בלא תשובה זבח רשעים תועבה ,רק על ידי שעושה
תשובה קודם ומקריב אחר כך את הקרבן על גבי המזבח אז מתכפר ,ועל ידי זה הוא
מאריך ימיו ושנותיו .ע"כ.
בבאר מים חיים )תולדות( וז"ל :ויאמר יעקב מכרה וגו' את בכורתך .הנה נודע אשר אין
דרך הצדיקים לחפוץ בשל אחרים אף במצוות ה' כי למה זה יחטפנו מאחר והלא אין עיקר
כוונתו כי אם רצון ה' ומה נפקא מינה אליו אם הוא יעשנה או אחר אם אין כוונתו למענו
יבוא הטוב מכל מקום וכבר דברנו מזה במקום אחר ,ועל כן יקשה למה חפץ יעקב לקחת
הבכורה שהוא העבודה מעשו אחיו וגם להבין תשובת עשו הנה אנכי הולך למות שאין לה
פירוש לפי פשוטו ודרשת חז"ל ידוע.
ואמנם הנה ידוע מאמר חז"ל )מדות פרק ג' משנה ד' ועיין מכילתא סוף פרשת יתרו( בפסוק
)דברים כז ו( אבנים שלימות תבנה את מזבח ה' וגו' עד )שמות כ כה( כי חרבך הנפת עליה
ותחלליה .המזבח נברא להאריך ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של אדם אינו כדאי
שירים המקצר על המאריך .ועל כן כשאמר עשו ליעקב הלעיטני נא מן האדום וגו' וכתבנו
שחפץ דוקא בכל מיני אודם כי עיפה נפשו להורגים ורוצה לשפוך דם כי הוא בחינת סטרו,
וכנודע מדברי האר"י ז"ל אשר שרו של עשו הוא הס"מ בעצמו המחשיך אנפי בריין ונוטל
נשמת כל אדם ולזה אין לך מקצר ימיו של אדם יותר ממנו ובודאי אינו כדאי שיעבוד הוא
העבודה על המזבח כי איך ירים המקצר על המאריך ועל כן ביקש שימכור את בכורתו לו
כי הוא אינו כדאי לעבוד העבודה בשום אופן .ואמנם עשו הרשע הוא הס"מ בעצמו אשר
יורד ומסטין ועולה ומקטרג ומקצר ימיו של אדם השיב בהתגלות לבו ברשעתו כי הוא אינו
חפץ הבכורה בשום אופן כי הנה הוא הולך למות פירוש להמית בני אדם מאיש ועד אשה
יונק עם איש שיבה ,או אנכי הולך למות במקום שצריך אדם למות אנכי שם שאני הממית
אותו ואם כן למה זה לי בכורה לעבוד העבודה על המזבח לכפר על העם ולהאריך ימיהם
הלא איני חפץ בחיים כי אם במות המת ולמה זה לי בכורה .ועליו אמר דוד המלך ע"ה
)תהלים קט טז( יען אשר לא זכר עשות חסד וירדוף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת.
כאמור ,שלא חפץ לעשות חסד לעבוד העבודה להאריך ימי בריותיו של הקב"ה וירדוף איש
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עני וגו' למותת כי חפץ במיתה ולא בחיים ועל כן ויאהב קללה ותבואהו כיון שאהב דוקא
בקללות הבריות ,קללתם אליו תבוא כי בור כרה ויחפרהו .ולא חפץ בברכה כי ברכה
אותיות בכרה כידוע והוא לא חפץ לא בברכה ולא בבכורה על כן ותרחק ממנו הברכה
וילבש קללה כמדו ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו כן יאבדו כל אויבך ה' ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו .ע"כ.

נב.

כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' ,בספרו 'הון עשיר' )תמיד

ג ד( וז"ל :תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב .הואיל והאירו עינינו רז"ל בירושלמי )חגיגה

ג ח( שמנין זה הוא כנגד מנין האזכרות ,אענה חלקי אף אני על פי דרכם ,באמור כי עוד
טעם אחר יש ליתן על מנין זה מלבד טעמם המקובל ,והוא כי הכסף הלבן מורה חסד
ורחמים שהוא שם הוי"ה ב"ה ,והזהב הוא שרש הדין השורה על שם אדנות יתברך ויתעלה
שמו ,ושניהם כאחד טובים לעולם והרי הם עולים כמנין אמן ,ועם שני השמות עצמם הם
צ"ג ,ובכל יום תמיד אנו צריכים לזווג זה ,ולכן מוציאים כנגדם בכל יום צ"ג כלי שרת
לשרת בקדש ,כי גם רומזים בהם לצ"ג אזכרות הנזכרים בירושלמי.

לו ִחית ֶׁשל ַמיִ ם ֶׁשל
יסין ְצ ֹ
מו ַׁש ַער הַ ּ ַמיִ םֶׁ ,שבּ ֹו ַמ ְכ ִנ ִ
נג .במשנה )מדות ב ו( וז"לְ :ולָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ְ ׁש ֹ
ּבו הַ ּ ַמיִ ם ְמפַ ִ ּכים ,וַ עֲ ִת ִידין ִל ְה ֹיות ֹיו ְצ ִאין ִמ ַּתחַ ת
אומֵ ר ,ו ֹ
יעזֶר ֶּבן יַ עֲ קֹב ֹ
נִ ּסו ְּך ֶּבחָ גַ .ר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
ִמ ְפ ַּתן הַ ָּביִ ת.
בגמרא יומא )עז-:עח :(.אמר ר' פנחס משום רב הונא צפוראה ,מעין היוצא מבית קדשי
הקדשים בתחילה דומה לקרני חגבים ,כיון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי ,כיון
שהגיע לאולם נעשה כחוט של ערב ,כיון שהגיע אל פתח עזרה נעשה כפי פך קטן ,והיינו
דתנן ראב"י אומר מים מפכין עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית ,מכאן ואילך היה
מתגבר ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד ,כיון שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף
שבו רוחצין זבין וזבות נדות ויולדות ,שנאמר )זכריה יג א( ביום ההוא יהיה מקור נפתח
לבית דוד וליושבי ירושלם לחטאת ולנדה.
במהרש"א :אף מלאך המות אין לו רשות כו' .לא קאמר הכא דלא יכול לעבור כדקאמר לעיל
דודאי מלאך המות יוכל לעבור אלא שלא ניתן לו רשות לעבור והיינו דהמים אלו באו
ממקום קדוש וכבר סיפר ביחזקאל ג"כ במעלות אלו המים שמרפאין הימים המלוחים ודריש
ליה מדכתיב אני שיט דהלשון כפול דהיינו אני היינו שיט שהוא בורני קטנה :דומה לקרני
כו' .נראה דמשמע ליה מקרא דבר גדול ונתרבו המים במקומות שזכר והיינו מדכתיב והנה
המים יוצאים מתחת מפתן הבית וגו' והמים יורדים מתחת מכתף וגו' מנגב למזבח וגו' והנה
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המים מפכים וגו' שזכר בזה ד' מקומות משתנים דהיינו המים בתחלה מים כל שהן יוצאים
מתחת מפתן הבית דהיינו ק"ק ואמר שוב המים יורדין להתרבות בפתח היכל ואמר מנגב
למזבח היינו מנג' למזבח החיצון דהיינו באולם נתרבה עוד ואמר והנה מים מפכים וגו'
היינו על פתח העזרה שנעשה ונתרבה כפי פך קטן:

בגמרא שקלים )יז :(.כתיב )זכריה יד ח( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו' תני
מבית ק"ק עד הפרוכת כקרני סילי וכיליי מן פרוכת עד מזבח הזהב כקרני חגבים ממזבח
הזהב עד עזרות כחוט של שתי מן העזרות עד מפתן הבית כחוט של ערב מיכן ואילך כמפי
הפך כתיב )יחזקאל מז ב( והנה מים מפכים מן הכתף הימנית בצאת האיש קדים וקו בידו
וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים עד קרסולה )יחזקאל מז ד( וימד אלף ויעבירני
במים מי ברכים עד ברכייה וימד אלף ויעבירני מי מתנים עד מתנייא מכאן ואילך וימד
אלף נחל אשר לא אוכל לעבור אפי' לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו מ"ט )ישעיה לג

כא( וצי אדיר לא יעברנו מפני מה כי גאו המים מי שחו מהו מי שחו מלשוט אמר רב חונה
)הונא( באתרין קרו לשייטא שחונא )ישעיה כה יא( ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה
לשחות מהו לשחות אמר רבי יוסי בי ר' בון )ביבן( מיין דמתמללין בעלמא כתיב )זכריה יג

א( ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלם לחטאת ולנידה ר' שמואל בר
נחמן בשם ר' )נתן( יונתן מבית דוד ועד יושבי ירושלם כשרים לנדה ולחטאת מכאן ואילך
מי תערובות הם כשרים לנדה ופסולים למי חטאת אר"א )ר"מ אומר( מבית דוד ועד יושבי
ירושלם כשרים לנידה ולחטאת מכאן ואילך מי קטפריסות הן פסולין לנדה ולחטאת כתיב
)יחזקאל מז ח( ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה זה ים של סמכו )סיבוכא(

וירדו אל הערבה זה ים של טבריא ובאו הימה זה ים המלח אל הימה המוצאים זה הים
הגדול ולמה נקרא שמו מוצאים כנגד שתי פעמים שיצא אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה
רבי לעזר בשם רבי חנינה בראשונה יצא עד קלבריאה ובשניה יצא עד כיפי ברבריאה רבי
אחא בשם ר' חנינה בראשונה יצא עד כיפי ברבריאה ובשניה יצא עד עכו ועד יפו )איוב לח

יא( עד פה תבא ולא תוסיף עד עכו תבא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך עד יפו אשית
גאון גליך ניחא ימא רבא וימא דמילחא בשביל למיתקן ימא דטבריא ימא דסמכו לרבות
דגתם דכתיב ביה )יחזקאל מז י( למינה תהיה דגתם למיני מינים תהיה דגתם תני אמר
רשב"ג מעשה שהלכתי לציידן והביאו לפני יותר משלש מאות מיני דגים בתמחוי א' )יחזקאל

מז ח( ונרפאו המים בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח ניתנו כתיב ונרפאו המים ואת אמרת
ולא ירפאו המים מקום הוא ושמו ולא ירפאו כתיב )יחזקאל מז יב( ועל הנחל יעלה על שפתו
מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר תני אמר רבי יהודה
לפי שבעולם הזה תבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לשנים עשר חודש אבל לעתיד
לבא התבואה עושה לחדש אחד ואילן עושה לשני חדשים מ"ט לחדשיו יבכר אמר רבי יוסי
לפי שבעולם הזה התבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לי"ב חדש אבל לעתיד לבא
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התבואה עושה לט"ו יום ואילן עושה לחדש אחד שכן מצינו שעשת התבואה בימי יואל
לחמשה עשר יום וקרב ממנה העומר מ"ט )יואל ב כג( ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם כי
נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ומה מקיים רבי יוסי
לחדשיו יבכר בכל חודש וחודש יהיה מבכר )יחזקאל מז יב( ועלהו לתרופה רבי יוחנן אמר
תרפיה מציץ עליה ותרף מזונה רב ושמואל חד אמר להתיר פה שלמעלן וחד אמר להתיר
פה שלמטן ר' חנינה ור' יהושע בן לוי ח"א להתיר פה עקרות וח"א להתיר פה אלמים.
ובקרבן העדה וז"ל :ומשני כהאי דתנינן תמן .במסכת מדות :כקרני כיילי וסיילי מיני שבלול הם
וקרניהם דקים .מאוד וקרני חגבים עבים מהם וחוט של שתי עב מהם וחוט של ערב עב
ממנו :מכאן ואילך .מתגבר והולך כמפי הפך :מן הכתף הימנית .מצד דרום :וימד אלף באמה.
המלאך הראה ליחזקאל נחל היוצא מבית קדשי קדשים תחלתו דק נאד והולך וגדל מאד
וכל אלף אמה אורך משיצא חוץ לירושלים לא היה עמוק :מי אפסים .שהגיעו עד קרסולים:
וימד אלף .באמה שנית והעמיקו עד הברכים מכאן ואילך וימד אלף אשר לא יוכל לעבור בו
שהיו מימיו רדופים :לבירנין גדולה .לספינה גדולה :מלשוט .דאפי' בדרך שייטא לא יכול
לעבור בו דרדיפו מיא :באתרין .במקומנו קורין לשייט שחונא :ופרש ידיו וכו' .מייתי ראיה
דלשחות היינו לשוט :מיין דמתמללין בעלמא .שידברו העולם בו ויראו אותו ל"א שידברו
העולם בהן מחמת גדולתן :מבית דוד ועד יושבי ירושלים .קשיא ליה אטו לשאר ישראל אינן
כשרים הלכך קאמר מה שהמקור הולך מבית דוד ועד יושבי ירושלים הוא דכשר לאפר פרה
ולטבול בהן נדות אבל משם ואילך פסול למי חטאת דמי תערובות הם ממי גשמים ולחטאת
בעינן מים חיים :מי קטפריסות הן .הר משופע שמדרונו מחודד מאד והעבירו המים דרך דף
הנתון במדרון ופסולין גם לנדה לטבול בהן א"נ לנדה היינו זבה :זה ים של סמכו .דשבע
ימים סובבים לא"י וד' מהם ים של סמכו ושל טבריא וים המלח וים הגדול ומפרש דגלילה
הקדמונה הוא ים של סמכו :ים הגדול .הוא הים ההולך מא"י למדינת איספניא :בראשונה.
בדור אנוש יצא עד מדינה ששמה קלבריאה והיא במדינת צרפת ובדור הפלגה יצא עד
הסלעים שבמדינת ברבריאה :עד עכו תבוא .דריש פה כמו כה :ניחא ימא רבא וימא דמלחא.
שהוצרך המעין לבא לשם כדי למתקן שמימיהם מלוחים וסרוחים אלא ימא דטבריא וימא
דסמכו למה באו לשם :ומשני לרבות דגתם .שע"י מים אלו יתברכו מימיהם לגדל דגים
הרבה :למינה תהיה דגתם .קרא יתירא הוא דפשיטא דלמינה תהיה אלא ללמד דמיני מינים
משונים שלא היו בתוכם מקדם יגדלו בהם :מקום הוא ששמו ולא ירפאו .וה"פ ביצאתיו וגבאיו
ומקום ששמו ולא ירפאו למלח ניתנו ולא יבואו לכם המים הקדושים :תבואה עושה .פי'
תבואה גדילה לששה חדשים :לחדשיו יבכר .האילן יוציא פירותיו לשני חדשים וכיון דמשנים
עשר חדשים נעשו שני חדשים ה"ה מה שנעשה בתבואה בעוה"ז בששה חדשים נעשה לעתיד
בחודש א' :שהתבואה עשתה בימי יואל לט"ו יום .א"כ אילנות לשלשים יום כפל מהתבואה:
בראשון .היינו בר"ח ניסן ירדו הגשמים וכתיב ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם היינו
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הקרבת העומר :ומשני בכל חדש וחדש יהא מבכר .האילן ולחדשיו היינו חדשים דעלמא :תרפיה
מציץ עליה .הפירות נראים יותר מן העלין שבאילנות :ופריך ותרף מזונה .וכי תרף מזון הוא
דקאמרת הפירות נראים יותר מן העלין .ל"א דרש תרפיה כמו טרף בטי"ת מלשון מזון וה"ק
משעה שפורח עליה מיד נותן מזונו שלא כדרך הטבע שהפרח מתאחר לנוץ אחר יציאת
העלים ימים רבים והראשון נ"ל :להתיר פה שלמעלן .היינו פה אלמים :פה שלמטן .היינו פה
עקרות.
ובריבב"ן )שקלים( :מים מפכין עתידין להיות יוצאין מבית קדש הקדשים כדאיתא ביומא פרק
בתרא אמר ר' מנחם משום ר' חנא ציפוראה מעין היוצא מבית קדש הקדשים בתחלה דומה
לקרני סלעם עד שמגיע לפתח ההיכל כיון שמגיע לפתח ההיכל נעשה כחוט של שתי עד
שמגיע לפתח האולם נעשה כחוט של ערב עד שמגיע לפתח העזרה כפי פך קטן היינו דתנן
ר' אליעזר בן יעקב אומר מים מפכין עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית מפכים לשון
פך.

יקי יְ הו ָּדה
עות ּ ֵתלַ ְכנָ ה חָ לָ ב ְו ָכל אֲ ִפ ֵ
ביואל )ד יח(ְ :ו ָהיָ ה בַ י ֹּום הַ הוּא יִ ְּטפ ּו הֶ הָ ִרים ָע ִסיס ְוהַ ְ ּגבָ ֹ
י ְֵלכ ּו ָמיִ ם ו ַּמ ְעיָ ן ִמ ֵּבית ה' יֵצֵ א ְו ִה ְ ׁש ָקה ֶאת נַ חַ ל הַ ּ ִ ׁש ִּטים:
ובמצודת דוד :יטפו ההרים עסיס .ר"ל הרבה ענבים יגדלו בהרים והיין יהיה נוטף מהם והוא
ענין גוזמא :תלכנה חלב .שם יהיה מרעה שמן ותתרבה חלב הצאן וכאלו הגבעות מוליכות
ומזילות את החלב :וכל אפיקי יהודה .המקומות שביהודה שהיו מדרכם למשוך את המים
יחזרו להמשיך כמאז :ומעיין .הוא הנחל האמור בנבואת יחזקאל והוא המקור האמור בנבואת
זכריה :והשקה .מי המעיין הזה ישקה את עמק השיטים להיות נמשך כנהר.

מונִ י ְוחֶ ְציָ ם ֶאל
בזכריה )יד ח(ְ :והָ יָ ה ַּבי ֹּום הַ הוּא י ְֵצא ּו ַמיִ ם חַ ִּיים ִמירו ָּׁש ִ ַלם חֶ ְציָ ם ֶאל הַ ָ ּים הַ ַ ּק ְד ֹ
ֲרון ַּב ַ ּקיִ ץ וּבָ ח ֶֹרף יִ ְה ֶיה:
הַ ָ ּים הָ ַאח ֹ
ובמצודת דוד שם :יצאו מים חיים מירושלים .הוא המקור המוזכר למעלה היוצא מתחת מפתן
הבית אל ירושלים ומשם תתפשט בעולם :חצים .חצי המים היוצאים ילכו דרך בקע ההר אל
הים הקדמוני וגומר :בקיץ ובחורף יהיה .לא יתייבש בחום הקיץ ולא יגלד להקפות בקור
החורף.
קור נִ ְפ ָּתח ְלבֵ ית דָּ ִויד ו ְּלי ְ ֹׁשבֵ י יְ רו ָּׁש ִ ָלם ְלחַ ּ ַטאת ו ְּלנִ דָּ ה:
וכן בזכריה )יג א(ַּ :בי ֹּום הַ הוּא יִ ְהיֶה ָמ ֹ
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ובמצודת דוד :יהיה מקור נפתח .יהיה נובע מים מתחת מפתן הבית והוא הנחל האמור
בנבואת יחזקאל והוא המעיין האמור בנבואת יואל והוא מים החיים האמור בסוף הספר:
לבית דוד .לצורך בית דוד ויושבי ירושלים :לחטאת .לקחת ממנו מי חטאת להזות על טמאי
מתים כי מי חטאת צריכים שיהיו מים חיים ונובעים :ולנדה .ר"ל לצורך טבילת הנדה ואף
שאינה צריכה דוקא ביאת מים חיים או הוא מענין הזיה כמו מי נדה )במדבר יט( וכפל
בשמות נרדפים.

במדרש רבה )בא ,פרשה טו אות כא( :הַ ח ֶֹד ׁש הַ ּזֶה לָ כֶ ם ,הֲ ָדא הוּא דִּ ְכ ִתיב )ישעיה מב ט(:
בוא ח ֲָד ׁש ֹותְ ,והָ א ְכ ִתיב )קהלת א ט(:
אש ֹֹנות ִה ֵּנה בָ א ּו וַ ח ֲָד ׁש ֹות אֲ ִני ַמ ִ ּגידְ ,ו ִכי י ֵׁש לֶ ָע ִתיד לָ ֹ
הָ ִר ׁ
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלחַ דֵּ ׁש לֶ ָע ִתיד
מו ְצ ִאין ָאנ ּו עֲ ָ ׂש ָרה ְדבָ ִרים ָע ִתיד הַ ָ ּק ֹ
ַמה ּ ֶׁש ָהיָ ה הוּא ֶׁש ִּי ְהיֶהֶ ,א ּ ָלא ֹ
עוד הַ ּ ֶׁשמֶ ׁש
עולָ םֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה ס יט( :לֹא יִ ְהיֶה ּ ָל ְך ֹ
אש ֹונָ ה ֶׁשהוּא ָע ִתיד ְלהָ ִאיר לָ ֹ
בוא ,הָ ִר ׁ
לָ ֹ
ְ
ְ
עו ֶ ׂשה
דו ׁש ָּברוּך הוּא ֹ
דו ׁש ָּברוּך הוּאֶ ,א ּ ָלא ָמה הַ ָ ּק ֹ
כול ָא ָדם ְלהַ ִ ּביט ְ ּבהַ ָ ּק ֹ
אור ֹיו ָמםְ ,ו ִכי יָ ֹ
ְל ֹ
אור
אור הַ ְּלבָ נָ ה ְ ּכ ֹ
אורֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה ל כו(ְ :והָ יָ ה ֹ
לַ ּ ֶׁשמֶ ׁש ,מֵ ִאיר ַא ְר ָּב ִעים ְו ִת ְ ׁש ָעה חֶ ְל ֵקי ֹ
ְ
דו ׁש ָּברוּך הוּא גּ ֹו ֵזר לַ ּ ֶׁשמֶ ׁש ו ְּמ ַר ּ ֵפא,
חולֶ ה הַ ָ ּק ֹ
אור הַ חַ ּ ָמה יִ ְה ֶיה ִ ׁש ְב ָע ַתיִ ם ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ָא ָדם ֹ
הַ חַ ּ ָמה ְו ֹ
מו ִציא מַ יִ ם
יה .הַ ּ ְ ׁשנִ ּיָהֹ ,
ֶׁש ֶּנאֱ ַמר )מלאכי ג כ(ְ :וזָ ְרחָ ה לָ כֶ ם יִ ְר ֵאי ְ ׁש ִמי ֶׁשמֶ ׁש ְצ ָד ָקה ו ַּמ ְר ּ ֵפא ִ ּב ְכנָ פֶ ָ
ֲשר יִ ְ ׁשרֹץ אֶ ל
לו מַ חֲלָ הֶׁ ,ש ֶּנאֱמַ ר )יחזקאל מז ט(ָ ּ :כל נֶפֶ ׁש חַ יָּה א ֶׁ
חַ ִּיים ִמירו ָּׁשלַ יִ ם ו ְּמ ַר ּ ֵפא ָּבהֶ ם ּ ָכל ֶׁשיּ ֵׁש ֹ
רו ֵתיהֶ ן ְ ּבכָ ל ח ֶֹד ׁש וְ ח ֶֹד ׁש ,וְ יִ ְהיֶה
עו ֶׂשה הָ ִאילָ ֹנות ִל ּ ֵתן ּ ֵפ ֹ
ישיתֹ ,
ָבוא ָׁשם ַנחֲלַ יִ ם יִ ְחיֶה וגו' .הַ ּ ְ ׁשלִ ִ ׁ
ֲשר י ֹ
ּ ָכל א ֶׁ
תו ִמזֶּה ו ִּמזֶּה וגו' לֶ ח ֳָד ָׁשיו
אוכֵ ל מֵ הֶ ם ו ִּמ ְת ַר ּ ֵפאֶׁ ,ש ֶּנאֱמַ ר )יחזקאל מז יב( :וְ עַ ל הַ ּנַחַ ל ַי ֲעלֶ ה עַ ל ְ ׂשפָ ֹ
אָ ָדם ֹ
קום
בותְ ,ו ֵאין ָמ ֹ
יעיתֶׁ ,שהֵ ם בּ ֹו ִנים ָּכל ָע ִרים הֶ ח ֳָר ֹ
יְ בַ ּ ֵכר ִּכי מֵ ימָ יו ִמן הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש הֵ ּ ָמה ֹיו ְצ ִאים .הָ ְר ִב ִ
ְ
חו ַתיִ ך ְסדֹם
בואֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )יחזקאל טז נה( :וַ אֲ ֹ
מו ָרה ִנ ְב ֹנות לֶ ָע ִתיד לָ ֹ
דום וַ עֲ ֹ
עולָ ם ,וַ אֲ ִפ ּל ּו ְס ֹ
חָ ֵרב ְל ֹ
ּשלַ יִ ם ְ ּב ֶאבֶ ן ַס ּ ִפירֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה נד
ישיתֶׁ ,שהוּא בּ ֹונֶ ה ֶאת יְ רו ָׁ
יה ָּת ׁש ְֹבנָ ה ְל ַק ְד ָמ ָתן .הַ ח ֲִמ ִ ׁ
ו ְּב ֹנו ֶת ָ

או ָתן
יא(ִ :ה ֵּנה ָאנ ִֹכי ַמ ְר ִ ּביץ ַּב ּפו ְּך אֲ בָ נַ יִ ְך ,ו ְּכ ִתיב )ישעיה נד יב(ְ :ו ַ ׂש ְמ ִ ּתי ַּכ ְדכֹד ִ ׁש ְמ ׁש ַֹתיִ ְךְ ,ו ֹ

רו ִאין ִ ּב ְכ ֹ
עו ְב ֵדי ּכ ֹוכָ ִבים ָּב ִאין ְו ֹ
ירות ַּכ ּ ֶׁשמֶ ׁשְ ,ו ֹ
אֲ בָ נִ ים ְמ ִא ֹ
בו ָדן ֶׁשל יִ שְׂ ָר ֵאלֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה ס ג(:
ְ
יעיתֶׁ ,שהוּא ֵמ ִביא ָּכל
ְו ָה ְלכ ּו גּ ֹויִ ם ְלא ֵֹרך .הַ ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשית )ישעיה יא ז( :וּפָ ָרה וָ דֹב ִ ּת ְר ֶעינָ ה .הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
כו ֵרת ִע ּ ָמם ְ ּב ִרית ְו ִעם ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאלֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )הושע ב כ(:
פות ְוכָ ל הָ ְר ָמשִׂ ים ְו ֹ
עו ֹ
הַ חַ י ֹּות ְוכָ ל הָ ֹ
עוד ְ ּב ִכי
יניתֶׁ ,ש ֵאין ֹ
עוף הַ ּ ָׁש ַמיִ ם .הַ ּ ְ ׁש ִמ ִ
ְו ָכ ַר ִ ּתי לָ הֶ ם ְ ּב ִרית ַּבי ֹּום הַ ה ּוא ִעם חַ ַ ּית הַ שּׂ ָ ֹ ֶדה ְו ִעם ֹ
יעית,
קול זְ ָע ָקה .הַ ְ ּת ִ ׁש ִ
קול ְ ּב ִכי ְו ֹ
עוד ֹ
עולָ םֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה סה יט(ְ :ולֹא יִ ּ ָׁש ַמע ָּב ּה ֹ
ִוילָ לָ ה ָּב ֹ
עולָ םֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה כה ח(ּ ִ :ב ּ ַלע הַ ּ ָמוֶ ת לָ נֶ צַ ח ו ָּמחָ ה ה' אֱ ל ִֹהים דִּ ְמ ָעה ֵמ ַעל
עוד ָמוֶ ת ָּב ֹ
ֵאין ֹ
גוןֶ ,א ּ ָלא הַ כּ ֹל
עוד לֹא אֲ נָ חָ ה לֹא אֲ נָ ָקה ְולֹא יָ ֹ
ָּכל ּ ָפנִ ים ְוחֶ ְר ּ ַפת ַע ּמ ֹו יָ ִסירָ .העֲ שִׂ ִיריתֶׁ ,ש ֵאין ֹ
שְׂ מֵ ִחיםֶׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר )ישעיה לה י( :ו ְּפד ּויֵי ה' יְ ׁ ֻשבוּן וּבָ א ּו ִצי ֹּון ְ ּב ִר ָּנה.
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ישא.
בזוה"ק )שלח קסה (:וז"לּ ְ :ב ֶא ְמצָ ע ּו דַּ עֲ זָ ָרה ,יְ קוּמוּן ּ ֻכ ְּלה ּו יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ויִ ְתחֲזוּן ַק ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ַקדִּ ָׁ
יליד חַ ד ַמ ְעיָ ינָ א דְּ ַמ ָ ּיאְ ,ו ִא ְת ְד ֵמי דְּ ָקא יִ ְ ׁש ְטפוּן ַמ ָ ּיא ָּכל ָע ְל ָמא.
רום ַּבעֲ זָ ָרה דָּ אִ ,א ְתיְ ִ
ִ ּב ְס ָטר דָּ ֹ
ינוק ַּבר
יבר ַרב יֵיעוּל ְ ּבה ּו ַעד ִ ּב ְר ַּכיִ םִ ,אי ִ ּת ֹ
הון ַעד ִ ּב ְר ַּכיִ ם ,יֵיעוּל ְ ּבה ּו ִ ּג ָּ
ַמאן דְּ יֵיעוּל ְ ּבהוּ ,יְ ֹ
ֹיו ָמא ַעד ִ ּב ְר ַּכיִ םַ .מאן דְּ ָׁש ֵתי ִמ ַּניְ יה ּו יִ ְתחַ ָּכםְ ,ויִ ְת ּ ְפ ַקח ְ ּבחָ ְכ ְמ ָתא.
רום ַּבעֲ זָ ָרה ֹזו
דו ׁשּ ְ .בצַ ד דָּ ֹ
תרגוםּ ְ :ב ֶא ְמצַ ע הָ עֲ זָ ָרה יָ קוּמ ּו ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ְוי ֵָרא ּו ִל ְפנֵ י הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָ ּק ֹ
עולָ םִ .מי ֶׁש ִּי ָּכנֵ ס ָּבהֶ ם ,יִ ְהי ּו ַעד
ֹנולַ ד ַמ ְעיָ ן ַמיִ ם ֶאחָ דְ ,ו ִנ ְד ָמה ֶׁש ִּי ְ ׁש ְטפ ּו הַ ּ ַמיִ ם ֶאת ָּכל הָ ֹ
ינוק ֶּבן ֹיוםַ ,עד הַ ִ ּב ְר ַּכיִ םִ .מי
דול ,יִ ָּכנֵ ס ָּבהֶ ם ַעד הַ ִ ּב ְר ַּכיִ םִ .אם ִ ּת ֹ
הַ ִ ּב ְר ַּכיִ ם .יִ ָּכנֵ ס ָּבהֶ ם ִ ּגבּ ֹור ָ ּג ֹ
ֶׁש ּ ׁש ֹו ֶתה ֵמהֶ ם יִ ִתחַ ֵּכםְ ,ויִ ְת ּ ַפ ַ ּקח ְ ּבחָ ְכ ָמה.
ימין דְּ ַמ ְל ָּכא ִע ּ ָל ָאה ,גּ ֹו ַמ ְקדְּ ָׁשא דָּ א ָּכל
ולהלן וז"לּ :תוּ ,דְּ הָ א יִ ְת ּ ַפ ְקחוּן ְל ִמנְ דַּ ע ִמ ִּלין ְס ִת ִ
ישא.
ִה ְרה ּו ִרין יִ ְ ׁש ַּת ְ ּכחוּןַּ ,בר ִה ְרהו ָּרא דְּ חֶ ְדוָ ה דְּ ַמ ְל ָּכא ַקדִּ ָׁ
עודֶׁ ,שהֲ ֵרי יִ ְת ּ ַפ ְּקח ּו לָ ַד ַעת דְּ בָ ִרים ְסתו ִּמים ֶׁשל הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְל ֹיוןּ ,ת ֹו ְך הַ ִּמ ְקדָּ ׁש הַ ּזֶה ָּכל
תרגוםְ :ו ֹ
ְ
דו ׁש.
הַ ִה ְרהו ִּרים נִ ְ ׁש ְ ּכחוְּ ּ ,פ ָרט לַ ִה ְרהוּר ֶׁשל חֶ ְדוַ ת הַ ּ ֶמלֶ ך הַ ָ ּק ֹ

נד .כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל :ואמנם אומרו וישביני אל פתח הבית והנה מים יוצאים
וגומר ראוי להתבונן אם מהמים עצמן אם ראוי שיובנו מים כפשוטן או נאמרו בדרך המשל
מורה על דבר אחר ,ואם למה זכר שהיו יוצאים מתחת מפתן הבית ושהיו יורדים מכתף
הבית הימנית מנגב למזבח ,וזכר עוד שהוציאו דרך שער צפונה לסבוב דרך חוץ אל שער
החוץ דרך הפונה קדים ושראה מים מפכים מן הכתף הימנית ,ומה צורך בכל הציונים האלה
מהמקומות ואם במה שמדד האיש את המים ארבעה פעמים ובכל פעם ופעם מדד אלף באמה
לא פחות ולא יותר ,ואם למה קרא את המים הא' מי אפסים ומי האלף הב' קרא מי ברכים
ומי האלף הג' קרא מי מתנים ומי האלף הד' קרא שמו ואמר בכלל נהר אשר לא יעבור,
ואם היה שלא יכול לעוברו למה הכניסו בו ,ואם במה שראה בשפת הנחל שנכנס בו אחרי
שיצא מן המים עץ רב מאד מזה וזכר בסוף שהוא כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום
פריו ולא זכר שראה זה קודם שנכנס בנחל אלא אחר שיצא ממנו ושב לאומרו ,ואם באומרו
המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו אל הימה המוצאים ונרפאו
המים ומה ענין רפואת המים ורבוי הדגים ועמידת הדייגים ,כי הדברים האלה כולם הם
קשים בענינם .ואומר שנביאים הרבה נבאו על המים שיצאו מבית המקדש בזמן הגאולה אם
ישעיהו שאמר )ישעיה יב ג( ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה ואמר הוי כל צמא לכו
למים ,ואם יואל אמר )יואל ד יח( ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים ,ואם זכריה
)זכריה יג א( ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד לחטאת ולנדה ועוד שאמר )שם יד ח(

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם וגומר ,וכן יחזקאל במקום הזה .והנה רש"י כתב
שיהיה זה כפשוטו שבדרך נס לעתיד לבא יתגלה מעין שיצא מבית השם וכן קבלו הגאון
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רב סעדיה ופירש נחל השטים על הירדן כי הוא קרוב למקום שנקרא שטים כי יצא כל כך
שיעור מים מאותו מעין הקדוש שיתמלא ממנו הירדן וכן פירשו ה"ר דוד קמחי כפשוטו.
האמנם ה"ר אברהם בן עזרא הוא בלבד כתב בפירוש נבואת יואל שהיה זה משל ולא ביאר
הנמשל מה הוא אבל בפירוש זכריה פירשו כפשוטו.
וראוי לישב הייעוד הזה כפי כל אחד משתי הדעות רוצה לומר אם כמשמעו ואם בדרך
משל ,והוא אם יהיה הדבר כמשמעו יהיה סבת הנס הזה וצורכו לפי שמקדם תמיד היה
בירושלם חסרון גדול מהמים עד שהיו משתמשים שם ממים שאובין בברכות כמו שאמר
בספר ישעיהו )ישעיה ז ג( אל קצה תעלת הברכה העליונה ולכן בזמן הגאולה כדי שתהיה
ירושלם ברכה בארץ שישלימה השם יתברך בכל הדברים עד שלא יחסר כל בה בריאה
יברא ה' שיתחדש בה מעין מים חיים ויהיה מקום מוצאו מתחת בית ה' כדי שיכירו וידעו
כל יושבי תבל שנשתנה טבע הארץ ההיא לטוב ושהחלמיש שיבש היה כעץ הפכו השם
למעינו מים ,ושבזכות בית ה' יהיה אותו הנס גם שיהיה זה אות ומופת כי מציון תצא תורה
ודבר ה' מירושלם ושלהורות ע"ז ברא השם חדשה בארץ בקרב ירושלם שלא היו מים חיים
מעולם שבזמן הגאולה מעין מבית ה' יצא ויהיו המים התחתונים ההמה רמז למים העליונים
שאלו ואלו יצאו מירושלם ,ולפי שזה הנס כולו נמשך מקדושת בית ה' לכן זכר הנביא פה
שראה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה רוצה לומר מאמצע שער ההיכל והוא השער
שלא היה אדם נכנס בו והיה סגור ומשם היו יורדים מתחת כתף הבית הימנית מנגב למזבח
כי בסבת עבודת המזבח תהיה הברכה והשפע ההוא) ,ב( ושאחר כך הוציאו חוץ אל שער
החוץ להגיד שגם חוץ מהמקדש היו המים ההם יוצאים ומשקים כמ"ש והנה מים מפכים מן
הכתף הימנית ,וכן בדברי חכמים ז"ל )יומא עז (:המעין הזה תחלתו מבית קדש הקדשים א"ר
פנחס משום רבי הונא המעין היוצא מבית קדש הקדשים בתחילה דומה לקרני חגבים כיון
שהגיע לפתח ההיכל נעשה כחוט של שתי כיון שהגיע לפתח האולם נעשה כחוט של ערב
וכיון שהגיע לפתח העזרה נעשה כפי פך קטן היינו דתנן שער המים שבו נכנסים צלוחית
של מים של נסוך בחג ,ובתוספתא דסוכה )ג ג( ראב"י אומר מים מפכים שמפכפכין ועולין
כמו פי הפך ,זהו דרך הפשט בענין המים האלה.
אבל אם היה ענינם בדרך רמז נמשל הנה הוא אצלי לאחד משני דברים ,הראשון הוא
לרמוז אל הדבקות האלהי ושלמות האמונות וקדושת המעשים שלעתיד לבא יצא מבית השם
לכל ישראל בראשונה ובשניה לכל יתר העמים ,והנה הנביאים כנו הש"י בשם מים כמ"ש
אותי עזבו מקור מים חיים )ירמיה ב יג( כי עזבו מקור מים חיים את ה' )שם יז יג( ,ומפני
שתהיה שכינתו והשפעתו בב"ה אמר בדרך המשליי ומעין מבית ה' יצא ואמר יצאו מים
חיים מירושלם ,וראה יחזקאל המים האלה יוצאים מקדש הקדשים שהם רמז לקדושה לשפע
ולהטבה שיצא משם אל עמו ואל חסידיו וגם לעולם כולו ,ולזה ראה אותם בראשונה
יוצאים מהשער שהיה סגור שה' אלהי ישראל בא בו להגיד שמשם היתה התחלת הקדושה
והשפע ואחר כך מהצד הדרומית מנגב המזבח להודיע שבסבת עבודת המזבח יצאו מי
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הקדושה וההטבה והשפע לישראל ,ולא ראה אותם יוצאים מצד צפון לפי שמצפון תפתח
הרעה ומשם היה חרבן הבית אלא מהדרום שהוא כנגדו ,וראה עוד המים יוצאים חוץ לעזרה
רומז שגם לאומות העולם כשיקראו בשם ה' ירדו גם כן המים הקדושים ההם להשפיע בם
ולהטיבם) ,ג( ובעבור שהיו במקדש ד' קדושות גדולות זו למעלה מזו הראשונה בעזרות
והשנית באולם ובמזבח והשלישית בהיכל והרביעית בקדש הקדשים ,לכן ראה הנביא שהיה
מודד האיש הנראה אליו במים היוצאים במי המקדש אלף באמה באורך ושהעבירו בהם
וקראם מי אפסים ות"י מי קרסולין ,וכן פירשו רז"ל )יומא עז (:שהיה אדם נכנס בהן עד
קרסוליו שהן יתדות הרגל והיה זה לרמוז אל העזרות שיוכל אדם ללכת בהן ברגליו אם
היותן מקום קדושה) ,ד( ושמדד עוד באותן המים אלף אמה גם כן באורך והעבירהו בהם
וקראם מי ברכים לרמוז אל האולם והמזבח שכנגדו היו כורעים ומשתחוים כל ברכי ישראל,
ושמדד עוד במים ההם אלף אמה באורך והעבירהו בהן וקראן מי מתנים והוא רמז להיכל
הקדש שהיה מקום קדושה יתירה שלא היה נכנס שם אלא הכהן בשעת עבודה אבל מפני
שלא נמנעה הביאה והכניסה שמה לכהני ה' אמר שהעבירו בהן) .ה( ואמנם המדה הרביעית
אמר אשר לא אוכל לעבור כי גבהו המים שהיה הנחל עמוק כל כך שלא יוכל לעבור בו
ברגל ולכן קראן מי שחו שלא יוכל אדם לעבור בהם אלא אם ישחה עליהן כאשר יפרש
השוחה לשחות ואמר זה כנגד קדש הקדשים שלא יעבור בו רגל אדם אלא בדרך שחייה
שהוא רמז לכהן גדול ביום הכפורים.
)ו( ושאמר לו האיש הנראה אליו הראית בן אדם ופי' הרד"ק הראית איך הנחל הזה הולך
וגדל כן תהיה טובת ישראל הולכת וגדלה ושתהיה טובה פתאומית וע"ז אמר ויוליכני
וישיבני שפת הנחל בשובני וגו' ר"ל שהוליכו והשיבו אל שפת הנחל למקום שיצא משם
כשנכנס בנחל) ,ז( ובשובי ראה על שפת הנחל עץ רב מאד מה שלא היה בו מתחילה
כשנכנס מהשפה אל הנחל כן תהיה בית ישראל והארץ הקדושה שהיו בזמן הגלות ערבה
ושוחה ועתה בזמן הגאולה יצאו ממנה מים חיים ,ועל הנחל יעלה על שפתו כל עץ מאכל
ויתמיד ברעננותו תמיד שלא יבול עלהו ולא יתום פריו ר"ל לא בימות החמה ולא בימות
הגשמים לחדשיו יבכר שלא יכלה פרי האילן אבל מחדש לחדש יבכר ויתן פרי ,ויהיה זה
בסבת שפע המים וברכתם לפי שהמים ההם מן המקדש יוצאים ולפיכך יהיה בהם זה הפלא
שהעצים שישקו מהם לא יתום פרים ועליהם לא יבול ,ועם היות שהפירות ללחותם הן
מזיקות לבני אדם הנה הפרי הזה לא יהיה כן כי יהיה פריו למאכל ר"ל נאות וטוב למאכל
ועלהו יהיה לתרופה לרפאת כל שבר שיניחו אותם עליו) ,ח( וזכר שלא די שהשפע והברכה
תצא מבית המקדש אל כל ישראל אבל גם על כל בני אדם שבכל הגלילות ההולכים
בתורת ה' היו ירדו עליהם המים המבורכים ההמה ועז"א המים האלה יוצאים אל הגלילה
הקדמונה שהוא שם מחוז אחד ופי' קדמונה מזרחית וירדו על הערבה ר"ל שלשני חלקים
יחלק הנחל הזה אחד ילך לים מזרח ואחד לים מערבי וכמ"ש בנבואת זכריה )זכריה יד ח(

חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון ,והוא אומרו ובאו הימה ר"ל שילכו אל
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תתעז

המזרח ומשם יבואו לים מזרחי וילכו למערב ומשם יבאו לים מערבי ,ואחז"ל )תוספתא סוכה

ג ג( להיכן היו יוצאין לים טבריא ולים סדום ולים אוקיינוס לרפאת המים המלוחים ומתקן
וירדו עד הערבה זה ימה של טבריא ובאו הימה זה ימה של סדום ואל הים המוצאים זה
אוקינוס שהוא מוצא מן היישוב להקיף את העולם ונרפאו המים ממליחותם והיה הרמז בזה
שמירושלם יצא שפע וברכה וטובה לכל בני אדם ממזרח שמש ועד מבואו) ,ט( עוד אמר
והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבא שם נחלים יחיה וגו' רוצה לומר שהמים
הקדושים ההמה שיכנסו בימים ובנחלים יחיו וירפאו כל חיה שישרץ בהם וגם יברכו את
הדגה שתפרוץ לרוב) ,י( עד שמפני זה יעמדו עליו הדייגים אשר הם לא יעמדו אלא
במקומות שירבו שם הדגים עד שמעין גדי ועד עין עגלים שהוא מרחק רב כל הארץ ההיא
יהיה משטוח לחרמים שישטחו שם הציידים רשתותיהם לפי שלמינה תהיה דגתם רוצה לומר
שתתרבה שם הדגה לכל מיניה ובנחלים הקטנים תרבה כמו שתרבה הדגה בים הגדול) ,יא(

ואמר בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח ניתנו מלת בצאתו היא מלשון בצים וכתוב באל"ף
במקום וא"ו ופירושו מקום הביצה ,וגבאיו מלשון לחשוף מים מגבא והיא חפירה שמתאספים
בה המים ,וכנוי בצאתו וגבאו חוזר אל הים שזכר כלומר כשירפאו מי הים לא ירפאו הגבים
שיבאו שם מימיהם ויתאספו בהם ביצות שגבאי אותם מים לא ירפאו כי הם למלח נתנו
וצריך העולם המלח כדי להטעים התבשילים ולמלוח כל דבר ,וגם זה מיופי המליצה שכל
בני אדם שהם בעולם כדגים בימים וכמאמר חבקוק )חבקוק א יד( ותעשה אדם כדגי הים
בזמן הגאולה העתידה כשיבא עליהם מי המקדש והיא האמונה השלימה לקרא כולם בשם ה'
ולעבדו שכם אחד הנה ירפאו מחלאי אמונותיהם הנפסדות ויעמדו עליהם דייגים מלכיהם
ורוזניהם שיישירו אותם לעבוד את השם ,האמנם כבר ישארו מקומות שלרחקם מהארץ
הקדושה לא ירדו עליהם מי המקדש ולכן לא יתרפאו למלח ניתנו כי ישארו לעבוד את
המאמינים כבהמות עובדות לבני אדם ,הנה זהו מה שראוי שיאמר בפירוש הנבואה הזאת
כפי הפן הראשון מהרמז.
ואמנם הפן השני מהרמז הוא שהמים האלו הם משל ורמז לתורה ולאמונה שלעתיד לבוא
תצא מירושלם לא לבד לישראל כי אם גם לכל העמים והאומות שיקבלו אותה וכמו שאמר
ישעיהו )ישעיה ב ב( והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל בית אלהי יעקב ויורנו
מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם ,כי תמיד הנביאים יכנו
הדעות האמתיות בשם מים כמ"ש ישעיהו )שם נה א( הוי כל צמא לכו למים וקרא את
המשתוקק ללימוד התורה ואמונותיה צמא וכמ"ש המשורר )תהלים מב ב( כאיל תערוג על
אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלקים צמאה נפשי לאלקים כי השאיל שם מים על
התורה האלהית ידיעותיה ואמונותיה ושם צמא על המשתוקק להשיגם ,ועל הדרך הזה אמר
ישעיהו עצמו )ישעיה יב ג( ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה ,וכן הוא דעת השלם יב"ע
באמת שתרגמו ותקבלון אולפן הדת מבחירי צדיקיא הנה ביאר שהמים הוא לימוד התורה
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ומעייני הישועה הם המלמדים למועיל ,וכבר ביארו חכמים ז"ל במסכת תעניות )ז (.למה
נמשלה תורה למים ועשו עליו דמויים שזכרו שם ,ובספרי עשו דמויים אחרים ובפסיקתא
רבתי עשו דמויים אחרים ובשוחר טוב עשו דמויים אחרים וירבו שם מהחכמה ויופי המליצה
וכבר זכרתי כל זה בפירוש ישעיהו בפרשת הוי כל צמא לכו למים ,ושם נאמר שהצד השוה
שבכלם הוא ששם מים השאילו הנביאים לתורה ועל זה אמר יואל ומעין מבית ה' יצא
והשקה את נחל השטים כאילו אמר שהאמת האלהי והדעות האמתיות יצאו מירושלם מבית
ה' לכל העולם כי זהו המעין שמבית ה' יצא והשקה את נחל השטים כלומר את העולם כולו
שהוא נחלת השוטים באמונותיהם וגם השטים והסרים מאחרי השם בדתיהם ,ולפי שיהיה
ראש המלמדים והמדריכים באמונותיו יתברך מלך המשיח בן דוד לכן אמר זכריה ביום
ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד לחטאת ולנדה והמקור הוא מעין המתגבר מהמים הקדושים
המדעים ההמה.
וכבר פירשתי שם שאומרו לחטאת ולנדה הלמ"ד משמשת במקום תמורה ,וכבר זכרו
המדקדקים השמוש הזה ללמ"ד והביאו ממנו ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר
)בראשית יא ג( ,יאמר שבמקום שהיתה ירושלם למלכי בית דוד לחטאת ולנדה כדבר הטמא
והגרוע בקרב העמים כמו שאמר המקונן )איכה א ח( חטא חטאה ירושלם על כן לנדה היתה
תמורת זה תהיה בזמן תשועתם מקור ומעין נפתח לטהר את כל העולם בתורתה ואמונותיה
לפי שמן הזמן ההוא והלאה יכרית את שמות העצבים מן הארץ ,ועל זה הדרך פירשו גם כן
יונתן בעידנא ההיא יהא אולפן אוריתא כמבוען דמיא לבית דוד .וזהו גם כן מה שאמר
זכריה בסוף נבואותיו )זכריה יד ח( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם שהוא רמז
לתורה האלהית ולאמונות האמונות ולכן אמר מיד אחריו )שם ט( והיה ה' למלך על כל
הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד רוצה לומר כי בראות העמים ואומות העולם את
מעשה ה' כי נורא הוא אשר יעשה עם עמו ועם חסידיו במלחמת האומות שזכר יכירו וידעו
כי ה' הוא האלקים והוא המולך על כל הארץ משגיח בתחתונים משנה הטבעים ועושה בהם
כרצונו ,ומשם והלאה לא תהיה מלכותו לבד על ישראל אבל גם על כל הארץ ועל כל
הגוים ימלוך לפי שכלם ישובו לעבדו שכם אחד לכן אמר שיהיה ביום ההוא אצל כל אדם
ה' אחד ושמו אחד לפי ששם אלהים אחרים לא יזכירו ולא ישמע על פיהם ,וכמו שאמר
הנביא צפניה )צפניה ג ח-ט( לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד כי משפטי לאסוף גוים
לקבצי ממלכות לשפוך עליהם זעמי וגומר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם
בשם ה' לעבדו שכם אחד.
ומהמים המדעיים האלה דיבר באמת הנביא יחזקאל פה והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית
קדימה שראה החכמה והמדע והאמונות האלהיות המדעיות שיהיו בזמן ההוא נשרשות בכל
ישראל פה אחד כמו שאמר ירמיהו )ירמיה לא לג( כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם
ולפי שהשפע הזה יבא מהשכינה אשר תבא בבית קדש קדשים לכן ראה בהמשלו המים
יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה שהוא מאמצע שער המזרח הסגור שה' אלהי ישראל בא
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בו ,וראה עוד המים ההם יורדים מכתף הבית הימנית מנגב למזבח לרמוז שהחכמה והמדע
האלהי תחול בעצם וראשונה על ישראל בסבת המזבח אשר הם זובחים עליו לה' ,ואחרי
שראה שפע ישראל שכנה לצד הימנית הישרה והחזקה ראה עוד שגם כן מהמדע ההוא יצא
לאומות העולם בשלימות האמונות ועל זה אמר ויוציאני דרך שער צפונה שהוא צד שמאל
המורה על האומות ולכן אמר שהיה דרך חוץ אל שער החוץ כי הם היו חיצוניים לארץ
ישראל אבל היה דרך הפונה קדים לפי שמשם היה יוצא השפע כמו שזכר ,ומפני ששלימות
האומות באמונותיהם יקבלו באמצעות ישראל ומידיהם כמו שאמר זכריה הנביא )זכריה ח כג(

בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר
נלכה עמכם כי שמענו אלקים עמכם ,הנה לרמוז לזה אמר יחזקאל פה והנה המים מפכים
מן הכתף הימנית רוצה לומר שהיו המים עולים על האומות ובאים עליהם בהיותם לצד
שמאל מן הכתף הימנית המיוחדת לישראל כי מהם תבא הידיעה והלמוד לאומות ,והדעת
הישר והטוב נותן שאין המים הנזכרים פה גשמים כפשוטן אלא שהם משל ורמז לדבר אחר
ויורה עליו אומרו וימד אלף באמה ויעבירני במים אם היו המים כפשוטם והעברה בהם גם
כן איך יאמר יחזקאל ויעבירני כי הייעוד הזה הוא לעתיד לבוא ואיך יהיה מיחס הנביא
ההעברה הזאת לעצמו שיעברו אלפים מהשנים שהוא מת כאשר יתקיים הייעוד הזה ,אלא
שהענין הזה כולו הוא רמז לידיעה ולחכמה שיתחדש בעולם לעתיד לבא בבוא כבוד ה' אל
הבית ולכן היה שהמשיך עוד הנביא משלו לרמוז הידיעות והאמונות ההמה מאיזה נושא יהיו
אם בלבד מעניני עולם השפל וידיעת הדברים הטבעיים על שלמותם ,ואם מעניני הגרמים
השמימיים השמים וכל צבאם ,או אם יהיה הלמוד והידיעה ההיא מהעולם הרוחני מלאכי
אלקים היושבים ראשונה במלכות ,או אם תקיף הידיעה והלמוד ההוא בחשמל שהיא השגת
הבורא יתברך ועצמותו כי אין לנו יותר מארבעת סוגי ההשגות האלה מהנבראים בשלשת
העולמות ומהבורא ,ולזה ראה הנביא כאילו האיש הדובר בו יצא לדרך הקדים וימד בקנה
אשר בידו אלף אמה בארך המים והעבירהו בהם וקראם מי אפסים ומלת אלף מלשון
ואאלפך חכמה )איוב לג לג( ואפסים הוא מלשון אפיסה והעדר ,רמז בזה שהראהו האיש
שהלימוד בעניני עולם השפל שהוא מי אפסים שהוא עולם ההויה וההפסד יעבור בו וישיגו
בימים ההם הענינים הטבעיים ההויה וההפסד בשלמות והוא אומרו ויעבירני במים מי
אפסים.
עוד אמר וימד ויעבירני במים מי ברכים רצה בזה שהראהו עוד האיש הלמוד ואולפן
אוריתא כדברי יונתן בסוג השני מידיעות הגרמים השמימיים ,והעבירהו בהם שבישרו שיזכה
כל חכם לב להשיגם בשלימות וקראם מי ברכים לפי שהם כלי התנועה והגרמים השמימיים
הם מתנועעים תמיד .עוד הראהו שמדד אלף שלישי והעבירהו בהם וקראם מי מתנים והוא
רמז לסוג השלישית מהשגות השכלים הנבדלים כי הלימוד והאולפן ההוא יזכו אליו בימים
ההמה וקראם מי מתנים לפי שהמלאכים הם גבורי כח עושי דברו והכח יוחס למתנים כמו
שאמר )מלכים א' יח מו( וישנס מתניו ,הנה נא כחו במתניו )איוב מ טז( ,וגם בהשגת השכלים
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הנבדלים אמר הנביא הזה עצמו ממראה מתניו ולמטה הנה ביאר ששלשת סוגי ההשגות
והלמודים רוצה לומר השגת האפסים שהם הנפסדים והשגת הברכים שהם המתנועעים והשגת
המתנים שהם הנבדלים גבורי כח בכולם יזכו השלמים בזמן הגאולה ,אמנם הסוג הרביעית
מההשגה והלמוד והוא מעצמות האל ומהותו אמר שאין דרך להגיע אליה לא בשום צד ולא
בשום זמן כי הוא דבר בלתי מושג לשום נברא כמו שאמר )שמות לג כג( ופני לא יראו ,ועל
אומרו וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור כי גאו המים רוצה לומר ששער הלימוד
והאולפן הרביעית אשר בנחל שהוא רמז לנמצא בהחלט וראה שלא יוכל לעבור אותו לפי
שגבהו המים ואותו המושג הוא עמוק עמוק מי ימצאנו ,והוא מי שחו רוצה לומר מים שלא
יוכל אדם לעבור ברגליו אלא כשוחה שהוא הולך על פני המים ואינו נכנס לתוכם ,ואמר
שלא יהיה זה לחסרון דעת האנשים בזמן ההוא אלא מפני שהוא נחל אשר לא יעבור כלומר
שהוא נמצא אשר לא יושג בשום פנים ,ולכן כשהראה האיש כל זה לנביא אמר אליו הראית
בן אדם רוצה לומר הלא הודעתיך אמתת מה שיהיה ואיך יהיה ,ואמנם אומרו ויוליכני
וישיבני אל שפת הנחל הוא להגיד שאחרי שהראהו הידיעות והאמתיות שידעו וילמדו בזמן
ההוא עוד הראהו הטובות הגשמיות אשר יזכו בהן גם כן באופן שישתלמו בשכליות
ובגשמיות ועל זה אמר וישיבני אל שפת הנחל והנה עץ רב מאד שהוא רמז לעושר ולכבוד
לבנים ולתרופה.
ואחרי שהגיד ענין המים וענין העץ חזר לדבר בכל אחד מהם ואמר בענין המים המים
האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה רוצה לומר שאותם המים לא לבד
ישקו את הארץ אבל גם על הימים הגדולים ממנו ישפך כי הם ילכו אל הגלילה הקדמונה
שהיא מזרח וירדו על הערבה שהיא מערב ובזה יוכלל העולם כולו ממזרח שמש עד מבואו,
ואמר ובאו הימה להגיד שכאשר יצאו באותן הפאות יבאו בים אם הים המזרחי ואם הים
המערבי ויהיה תועלת גדול לימים בזה כי במקום שעתה מי הימים הם מלוחים ומרים משם
והלאה ירפאו וימתקו המים ,וכן אמר זכריה )זכריה יד ח( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים
מירושלם חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון ,והרמז בכל זה מבואר שענינו
שלימוד הידיעה והאמונות יצא מירושלים לכל האומות ממזרח וממערב באופן שידיעותיהם
ואמונותיהם ירפאו מחלאי שבושיהם וימתקו מרירותם ומליחותם מהפסד דעותיהם ,ואמר
והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד
להגיד שבזמן הזה מפני חילוף הדתות והפכיות בני אדם בסברות אמונותיהם יש תמיד
ביניהם ריב ומדון מכת חרב והרג ואבדן ,אמנם לעתיד לבוא כשיכירו האומות אלהות הש"י
יהיה שלום בארץ כמו שאמר ישעיהו )ישעיה ב ד( לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
מלחמה ,הנה אם כן הימים הגדולים שהוא רמז למחוזות ארצות הגוים בבוא עליהם המים
הקדושים מהתורה והאמונות שיצאו מהמקדש כל נפש חיה אשר ישרץ באותם הימים שהוא
רמז לגוים והעמים יחיה כי יהיה ביניהם שלום ולא מלחמה ,ותהיה הדגה רבה מאד רומז
לבני אדם שירבו ולא יהרגו אלו לאלו ,וכל זה לפי שבאו שמה המים הקדושים האלה
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מהדעות והאמונות והמה ירפאו וחי כל אשר יבא שמה הנחל הקדוש ממי המקדש ובם מלכי
האומות יכנעו לדת השם כמו שאמר ישעיהו )ישעיה ס י( ובנו בני נכר חומותיך ומלכיהם
ישרתונך ,ולרמוז לזה אמר יחזקאל והיה יעמדו עליו דוגים והם ציידי הדגים רומז למלכי
האדמה ,ועשה משל מעין גדי עד עין עגלים שהוא מקום בארץ ישראל שיצודו שם דגים
הרבה והציידים ישטחו שם רשתותיהם ,כן אמר שיהיו מלכי האומות בארצותם לגויהם
בעמדם על נחל מי המקדש ישטחו חרמים שהם הרשתות לקבל מן העמים מסי פרנסותיהם
ויהיה צידתם רבה מאד למינה רוצה לומר לכל מיני הדגה יצודו כדגת הים הגדול כי לא
יחסר עשרם וטובם בהכנעם לתורת אלקים .האמנם כבר ישארו חלקי יישוב שיהיו שם גם
כן ביצי הדגים וגבים מים מלוחים שלא עליהם יהיו מי המקדש ואלו לא יקבלו רפואה ועל
זה אמר בצאתו וגבאיו ולא ירפאו כי מלת בצאתו הוא מלשון ביצה וכתוב בלא יו"ד וקרי
ביו"ד וכתוב באל"ף במקום וא"ו ,ופירושו מקומות הביצה וגבאיו מלשון עשה הנחל גבים
גבים )מלכים ב' ג טז( והיא חפירה שמאספים בה המים והכנוי חוזר אל הים שזכר כמו
שפירשתי למעלה שמקום בצאת והגבים של אותו ים יהיו מקומות שלא ירפאו ולכן לא
יקבלו מתיקות אבל למלח ניתנו שיהיו תמיד מלוחים לפי שלא ירדו עליהם מי למוד
המקדש ואמונתיו) .יב( ואחרי שאמר כל זה בענין המים דיבר מענין העץ אשר על שפת
הנחל ואמר ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה רוצה לומר שבזכות התורה והאמונות
האמתיות יעלה על שפת הנחל מזה ומזה רוצה לומר מצד ישראל ומצד האומות כל עץ
מאכל לא אילני סרק ודבר שאין בו תועלת כי אם כל עץ מאכל רומז לכל הטובות
הגשמיות ,ולהיות העץ ההוא שתול על פלגי מים קדושים יהיה מהפלא שלא יבול עלהו ולא
יתום פריו רוצה לומר שיתמידו בעשרם ובהצלחותיהם ובכל הטובה יראה זרע יאריך ימים
לחדשיו יבכר שמדי חדש בחדשו יבשל פירותיו ,ויהיה כל זה לפי שמימיו מן המקדש המה
יוצאים כלומר שהיו דעותיהם ואמונותיהם אמתיות ושלימות ולכן נגע לא יקרב באהליהם,
אבל יהיה תמיד פריו למאכל וגם העלין שאינם דבר מאכל יהיו לתרופה וזה כולו רמז
לטובות העתידות.

נה .כתוב בפסוקים שהגבול הצפוני של ארץ ישראל מגיע עד 'חצר התיכון' .ותירגם יונתן
'בריכת עגבאי' .וכן כתב רש"י שתירגם יונתן כך .ויפלא מהו 'בריכת עגבאי' ,ואיך הוא
התרגום של 'חצר התיכון' ,ומה כוונת רש"י שכתב שיונתן תירגם 'בריכת עגבאי'.
ואפשר לבאר באופן זה :בספר 'הארץ לגבולותיה' כתב שהגבול הצפוני ]בקרן צפונית מזרחית[

מגיע עד נהר פרת .כמו שכתוב )שמות כג לא( ְ'ו ַׁש ִ ּתי ֶאת ְ ּגבֻ ְל ָך ִמ ַ ּים סוּף ְו ַעד יָ ם ּ ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים

ו ִּמ ִּמ ְד ָּבר עַ ד הַ ּנָהָ ר' ]וכתוב )בראשית טו יח(ַּ :בי ֹּום הַ הוּא ָּכ ַרת יְ הֹוָ ה ֶאת ַא ְב ָרם ְ ּב ִרית לֵ אמֹר
ְלזַ ְרעֲ ָך נָ ַת ִ ּתי ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ ּזֹאת ִמ ְ ּנהַ ר ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד הַ ּנָהָ ר הַ ָ ּגדֹל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת .וכתוב )דברים יא כד(ָּ :כל

קום אֲ ֶׁשר ִ ּת ְדר ְֹך ַּכף ַר ְג ְלכֶ ם בּ ֹו לָ כֶ ם יִ ְהיֶה ִמן הַ ִּמ ְד ָּבר ְוהַ ְּלבָ ֹנון ִמן הַ ָּנהָ ר נְ הַ ר ּ ְפ ָרת ְו ַעד הַ ָ ּים
הַ ּ ָמ ֹ
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דול נְ הַ ר ּ ְפ ָרת כּ ֹל
ֲרון יִ ְהיֶה ְ ּגבֻ ְלכֶ ם .וכתוב )יהושע א ד(ֵ :מהַ ִּמ ְד ָּבר ְוהַ ְּלבָ ֹנון הַ ּזֶה וְ עַ ד הַ ּנָהָ ר הַ ָ ּג ֹ
הָ ַאח ֹ
למֹה
בוא הַ ּ ָׁשמֶ ׁש יִ ְהיֶה ְ ּגבו ְּלכֶ ם .וכן כתוב )מלכים א' ה א( :ו ְ ּׁש ֹ
דול ְמ ֹ
ֶא ֶרץ הַ ִח ִ ּתים ְו ַעד הַ ָ ּים הַ ָ ּג ֹ
כות ִמן הַ ָּנהָ ר ֶא ֶרץ ּ ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים ְו ַעד ְ ּגבוּל ִמ ְצ ָריִ ם .וכתוב )דברי הימים ב' ט
מו ֵׁשל ְ ּב ָכל הַ ּ ַמ ְמלָ ֹ
הָ יָ ה ֹ
מו ֵׁשל ְ ּב ָכל הַ ְּמלָ ִכים ִמן הַ ָּנהָ ר ְו ַעד ֶא ֶרץ ּ ְפ ִל ְ ׁש ִ ּתים ְו ַעד ְ ּגבוּל ִמ ְצ ָריִ ם[.
כו( :וַ יְ ִהי ֹ
והנה ,הגבול הצפוני ,בקרן צפונית מערבית ,מתחיל מהור ההר ,שהוא ג'בל אל אקרע
)כפתור ופרח( ,או הר סמוך לו )הארץ לגבולותיה( .וכן הגבול הצפוני מערבי הוא ליד חמת,
שהוא אנטוכיא ,כמו שכתב רש"י )במדבר לד ח ,יחזקאל יא י ,עמוס ו ב(.
והנה אם נמתח את קו הגבול הצפוני מג'בל אל אקרע ומאנטוכיא הסמוך לו ,עד נהר פרת,
יפגע קו הגבול בחלק מהנהר הנקרא בשם 'אגם אסאד'.
]ואף אם הגבול יתפתל ולא ילך בקו ישר ,שהרי כתוב בפסוק )במדבר לד ט( ְ'ויָצָ א הַ ְ ּגבֻ ל זִ ְפרֹנָ ה',
והיינו שקו הגבול יוצא ופונה החוצה ,מכל מקום לא מסתבר שהגבול יוצא מידי הרבה ,שהרי הוא
צריך להישאר הגבול הצפוני ולא המזרחי .וכן האגם הזה קצת גדול ,וגם אם יסטה קו הגבול מעט,

עדיין כאשר יגיע לנהר פרת יפגע בחלק מהנהר הנקרא 'אגם אסאד'[.
'אגם אסאד' ,הוא אגם שנעשה בשנת ה'תשל"ד ,על ידי שעשו סכר בנהר פרת ,כדי לעצור
חלק ממימיו מלצאת ,ועל ידי זה נעשה שם אגם גדול מלא מים רבים .וממנו לוקחים מים
לשתיה ,ולדוג בו דגים.
ואפשר לבאר שהוא הדבר שהתנבא הנביא ,שהגבול הצפוני יגיע בקרן צפונית מזרחית ,עד
'חצר התיכון' ,ותירגם יונתן שהוא 'בריכת עגבאי' ,שזה 'אגם אסאד'.
ואפשר לבאר ש'אגם אסאד' נקרא בשם 'בריכת עגבאי' מפני שהוא בריכה מלאה מים.
ונעשה על ידי עם ה'עגבאים' ,שהם הישמעאלים' .עגבאי' מלשון 'עוגב' ,הוא ענין דברים
שאינם טובים ,וכן ענין הישמעאלים .וברמז כתוב בשולחן ערוך )יורה דעה קצ יא( :כדרך
הישמעאלים שמשימין רגליהם תחת עגבותיהם .ע"כ .על כן נקרא 'אגם אסאד' בשם 'בריכת
עגבאי' ,דהיינו הבריכה שנעשתה על ידי הישמעאלים.
ובנביא נקרא בשם 'חצר התיכון'' .תיכון' פירושו אמצע ,האגם הזה הוא באמצע נהר פרת,
כי הנהר בא מלפניו ,וממשיך אחריו ,והאגם הזה הוא באמצע ,על כן נקרא בשם 'חצר
התיכון' כי הוא באמצע הנהר .והוא הוא 'בריכת עגבאי' כמו שכתב התנא יונתן בן עוזיאל.
וכבר נתבאר ש'חצר התיכון' עצמו הוא מחוץ לגבול ,דהיינו שהגבול הצפוני מגיע עד אליו,
ולא עד בכלל.
כל זה נתבאר בדרך אפשר ,וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.
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נו .בגמרא )בבא בתרא עה' :(.ושמתי כדכד שמשותיך' )ישעיה נד יב( ,א"ר שמואל בר נחמני
פליגי תרי מלאכי ברקיעא ,גבריאל ומיכאל .ואמרי לה תרי אמוראי במערבא ,ומאן אינון,
יהודה וחזקיה בני רבי חייא .חד אמר שוהם וחד אמר ישפה ,אמר להו הקב"ה להוי כדין
וכדין' ,ושעריך לאבני אקדח' )ישעיה נד יב( .כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש ,עתיד
הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים ,וחוקק בהן עשר על
עשרים ,ומעמידן בשערי ירושלים .לגלג עליו אותו תלמיד ,השתא כביעתא דציצלא לא
משכחינן ,כולי האי משכחינן .לימים הפליגה ספינתו בים ,חזא מלאכי השרת דיתבי וקא
מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' ,וחקוק בהן עשר ברום עשרים ,אמר להו
הני למאן ,אמרו ליה שעתיד הקב''ה להעמידן בשערי ירושלים .אתא לקמיה דרבי יוחנן,
אמר ליה דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי .אמר לו ריקא אלמלא ]לא[

ראית לא האמנת ,מלגלג על דברי חכמים אתה ,נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.
מיתיבי 'ואולך אתכם קוממיות' )ויקרא כו יג( ,רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של
אדם הראשון ,רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכתליו ,שנאמר 'אשר בנינו כנטיעים
מגודלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל' )תהילים קמד יב( ,כי קאמר ר'
יוחנן לכווי דבי זיקא ,ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק
וצדיק ,שנאמר 'וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה
לילה כי על כל כבוד חופה' )ישעיה ד ה( ,מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא
חופה לפי כבודו .ע"כ.
ברשב"ם :שמשותיך .חומותיך :פליגי בה .באבנים של חומות ירושלים ממה יהיו אלו אבנים
שעתידים להיות :כדין וכדין .כדברי זה וכדברי זה והיינו כדכוד משהם וישפה תבנה ואע"פ
שמקרא זה קדם לבני ר' חייא טובא יש לומר שכך נתנבא ישעיה שכדברי כל המפרשים
עתידה להבנות :וחוקק עשר .של רוחב ברום עשרים והיינו אקדח לשון קודח שחוקק בהם
ומשמע נמי אבן טובה שמאירה כאש קודחת כמו קודחי אש )ישעיה נ( :אקדח .קרבונקל"א
בלע"ז ובתרגום יונתן אבני גומרא :כביעתא דצוצילתא .ביצת עוף קטן ששמו תאציל:
קוממיות .שתי קומות שני ממי"ן דריש :כשתי קומות של אדם הראשון .שמיעטו עד ק' אמה
במסכת חגיגה )דף יב :(.ההיכל .של בית שני שהיה רום מאה אמה ולפי קומתן צריך שערים
גבוהים וקשיא לר' יוחנן דאמר רום עשרים :לכווי דבי זיקא .לחלונות העשויין לאויר והיינו
שעריך דקרא חלונות החומה.
בילקוט שמעוני )ישעיה רמז תעח(' :הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך' ,כהדין כחלא כמה דאת
אמר 'ותשם בפוך עיניה'' .ויסדתיך בספירים' סנפירינון ,רבי יהודה ורבי פנחס ,רבי יהודה
אומר כל גזירה וגזירה שעתידה להנתן בירושלים תהא נאה כסנפירינון הזה .א"ר פנחס
תאמר שהסנפירינון הזה רך הוא ,מעשה באחד שירד לרומי למכור סנפירינון אמר לו הלוקח
על מנת לבדוק אמר לו על מנת כן ,מה עשה נטלו והניחו על הסדן והיה מכה עליו
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בפטיש נבקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר לא חסר' .ושמתי כדכד' ,רבי אבא בר כהנא אמר
כדין וכדין ,רבי לוי אמר כדכדיינון ,רבי יהושע בן לוי אמר כדכודי ,רבי יהודה בן לוי קם
עם אליהו ז"ל א"ל לית מרי מחמי לי הדין כדכודי א"ל אין והראה לו ע"י נס .מעשה
בספינה שהיתה מפרשת בים הגדול והיתה כולה נכרים ,והיה בה תינוק יהודי אחד ובא
עליה סער גדול בים ,אתגלי אליהו ז"ל על ההוא ינוקא ,א"ל זיל בשליחותי לגבי רבי
יהושע בן לוי ומחמי ליה אינון כדכורי ואנא משזיב להדא אלפא בזכותך ,א"ל רבי יהושע
גדול הדור הוא לית הוא מהימן יתי ,א"ל ענוון סגיא הוא ומהימני יתך ,וכד תחמי יתיה לא
תחמי ליה קדם בר נש אלא דבריה למערתא רחיקא מן לוד תלתא מילין ותחמי ליה יתהון
תמן ,מיד נעשה נס ויצא משם בשלום ,אזל ההוא ינוקא לגבי רבי יהושע בן לוי ואשכחיה
יתיב במתיבתא רבא דלוד ,א"ל מרי מילתא אית לי למימר לך ,קם ליה רבי יהושע בן לוי
איתא חמון ענותנותיה דרבי יהושע בן לוי דאזיל בתריה מהלך תלתא מילין ולא א"ל מה
את בעי .וכיון דמטון למערתא א"ל מרי אילין אינון אבני כדכודי ,וכד חמי יתהון ליה
הבהיקה כל לוד מאורו והשליכן לארץ ונגנזו' .שמשותיך' ,שורותיך' .ושעריך לאבני אקדח',
רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שער המזרח של
בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגליות ,ר' יוחנן הוה יתיב ודריש גבי
כנישתא בצפורי עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני
פשפשין אבן אחת של מרגלית ,הוה תמן חד אפיקורוס אמר אפילו כהדא ביעתא דשפנינא
לית אנן משכחין והדין יתיב ואמר הכדין .עם כשהוא מפרש בים הגדול שקעה ספינתו בים
וירד לעמקי תהום וראה מלאכי השרת מסתתין בו מגלפים בו מסרגין בו ,אמר להם מהו
זה ,אמרו לו זה שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגלית,
א"ל סבא סבא כל מה דאת יכיל למגלג גלוג למשבחא שבח דאלולא חמון עיני לא הוינא
מהימנא ,א"ל ואילו לא חמון עינך לא הויתא מהימנא למילי דאוריתא תלא עינוי ואסתכל
ביה מיד נעשה גל של עצמות .מעשה בחסיד אחד דהוה מטייל בשוניתא דימא דחיפא
והרהר בלבו ואמר תאמר שהקב"ה עתיד לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני
פשפשיו אבן אחת של מרגליות ,מיד יצתה בת קול ואמרה אלולא שאתה חסיד גמור כבר
היתה מדת הדין פוגעת באותו האיש ,העולם כלו בראתי בששה ימים דכתיב 'כי ששת ימים
עשה ה' את השמים ואת הארץ' ושער המזרח של בית המקדש אי אפשר לעשות הוא ושני
פשפשים אבן אחת של מרגליות ,מיד בקש רחמים על עצמו ואמר רבון העולמים אף על פי
שבלבי הרהרתי בשפתי לא דברתי ,מיד נעשה לו נס ונבקע הים לו וראה מלאכי השרת
מסתתין בו מגלפין בו מסרגין בו ,ואמר להם מה הוא זה ,אמרו לו זה שער המזרחי של
בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגלית' .ושמתי כדכד שמשותיך' ,א"ר שמואל
בר נחמני אמר ר' יונתן פליגי בה תרין מלאכי ברקיעא ומאן אינון מיכאל וגבריאל ,ואמרי
לה תרין אמוראי במערבא ומאן אינון יהודה וחזקיה בני ר' חייא ,חד אמר של שוהם ,וחד
אמר של ישפה ,אמר להם הקדוש ברוך הוא יהון כדין וכדין .מאי 'ושעריך לאבני אקדח',
כי הא דר' יוחנן הוה יתיב וקא דריש עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות
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ומרגליות של שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר ברום עשרים ומעמידם בשערי ירושלים.
לגלג עליו אותו תלמיד ,השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן ,כולי האי משכחינן .לימים
הפליגה ספינתו בים ,חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל'
על ל' ,וחקוק בהן עשר ברום עשרים ,אמר להו הני למאן ,אמרו ליה שעתיד הקב''ה
להעמידן בשערי ירושלים .אתא לקמיה דרבי יוחנן ,אמר ליה דרוש רבי לך נאה לדרוש
כאשר אמרת כן ראיתי .אמר לו ריקא אלמלא ]לא[ ראית לא האמנת ,מלגלג על דברי
חכמים אתה ,נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות .מיתיבי 'ואולך אתכם קוממיות' ,ר"מ
אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון ,ר' יהודה אומר מאה אמה כתבנית היכל
וכותליו שנאמר 'אשר בנינו כנטיעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית
היכל' ,הנך לכוי דבי זיקי' .וכל גבולך לאבני חפץ' ,אמר רבי בנימין לוי עתידין תחומי
ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות וכל ישראל באים ונוטלים חפציהם מהם,
לפי שישראל בעולם הזה מתחמים באבנים ובצרורות ,אבל לעתיד לבא מתחמין באבנים
טובות ובמרגליות ,הה"ד 'וכל גבולך לאבני חפץ' .אמר ר' לוי עתידין תחומי ירושלים
להיות מלאים י"ב מיל על י"ח מיל אבנים טובות ומרגליות ,לפי שבעולם הזה אדם חייב
לחברו הוא אומר לו לך נדון אצל הדיין פעמים שהוא עושה שלום ביניהם פעמים שאינו
עושה שלום ביניהם ,לית תרתין אפין נפקי מרציין ,אבל לעתיד לבא אדם חייב לחברו והוא
אומר לו לך נדון אצל המשיח בירושלים ,וכיון שמגיעים אצל תחומי ירושלים הם מוצאים
אותם מלאים אבנים טובות ומרגליות והוא נסיב תרתין מנהון ,וא"ל יתר מאלין אני חייב
לך והוא אומר לו אף לא כדין יהא שרי לך יהא שביק לך ,הה"ד 'השם גבולך שלום' .ע"כ.
בספה"ק שפתי צדיק )ראה( וז"ל :לשכנו תדרשו וגו' .דאיתא בראש השנה )ל (.מנלן דעבדינן
זכר למקדש שנאמר 'ציון היא דורש אין לה' מכלל דבעיא דרישה ,והכתוב מבטיח שעל ידי
הדרישה ותשוקה למקום שכינתו יבואו לשם ,על כן גם עתה נוכל לקיים הדרישה בצמאון
רב עד מתי נשכבה בבשתנו ,הלא בשמים הכל מוכן כדאיתא בבבא בתרא )עה (.שהתלמיד
ראה בעיניו שפסלו מלאכי השרת שערי כדכד שיהיו בשערי ירושלים ,ע"כ החסרון
מעצלותינו ,ועל ידי שמעמיק במחשבה זו להכניס בלבו תשוקה כאש בוער על ידי זה
יתרחק מכל חמדות גשמיות ויקיים ושמחתם בכל משלח ידכם ,כי בעניני עוה"ז לא שייך
שמחה דהכל הבל ,אך על ידי פנימיות להשי"ת שיקר בעיניו יותר מכל חמדות ,על ידי זה
מכניס כוונה לשם שמים בכל עניניו ובכל מעשיו אזי נקרא משלח ידו היינו כוחו שבקדושה
שמתפשט בכל מעשיו על ידי כוונה לשם שמים ,שזה היה רצון הבורא יתב"ש בעוה"ז
שתתראה מרוחק ויהיה גנוז ניצוץ קדושה ,ועל ידי יגיעה יושג הניצוץ ,לא יגעתי ומצאתי
אל תאמין .ע"כ.
בספה"ק בני יששכר )כסלו טבת מאמר ה( וז"ל :עפ"י הדברים האלה נבין מאמר רז"ל בבא
בתרא )עה' (.ושמתי כדכד שמשותיך' )ישעיה נד יב( ,מהו 'כדכד' ,פליגי בה תרין מלאכי
ברקיע ותרין אמוראי בארעא ,חד אמר שהם וחד אמר ישפה ,אמר הקדוש ברוך הוא ליהוי
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כדין וכדין .עיין שם ברשב"ם דזהו לשון כדכד כדין וכדין .הנה כל הרואה משתומם ,הנה
הש"י אמר לישעיה בהבטחה 'ושמתי כדכד וכו'' ,ובדורות האחרונים איפלגו תרין אמוראי
מהו כדכד שהבטיח הש"י ,הנה נאמר שזהו לשון כדכד לשון כדין וכדין והוא לפלא .וגם
יש להתבונן באיזה סברא וראיה איפלגו האמוראים .אבל אגיד לך את אשר עם לבבי ,דהנה
משחרב בית המקדש ואי אפשר לעבוד עבודת המזבח שנרמז בו יסוד היחוד כ"ד אמות על
כ"ד אמות מספר היחוד יסו"ד מלכו"ת כמו"ש לעיל ,הנה אנחנו משלימים בצד מה ברמיזת
הטפחים של קביעות מקום לתורה ]ולתפלה[ כ"ד טפחים על כ"ד טפחים ]כמו שאמר דוד הנה
טפחות נתת ימי )תהילים לט ו([ ,וכן בכוונות עתות השעה שהוא גם כן כ"ד פעמים כ"ד ]וכמו

שאמר הכתוב משגב לעתות וכו' )תהילים ט י( בידך עתותי וכו' )שם לא טז([ ,ובכוונה הזאת הוא
למען היחוד השלם יסוד מלכות כנ"ל ,הוא הבשורה שבישר הש"י על ידי ישעיה 'ושמתי
כדכד שמשותיך' ,רצ"ל אורך ,רצ"ל בזכות אשר עסקו בגלות בכוונת היחוד להשלים בצד
מה ענין עבודת המזבח בכוונות קביעות מקום וכוונת עתותי השעה שהכל הוא בכוונה כ"ד
פעמים כ"ד ,מזה יבא לך אורך לעתיד ב"ב ]ונזכה לראות שערי ירושלים שיהיו מאירים לכל

העולם כפנס כמשארז"ל[ בבנין אבנים טובות אשר יקראו בשם כדכד מטעם הנ"ל.
והנה האמוראים דפליגי מהו כדכד ,כוונתם הוא ,הגם דהש"י יקרא להאבנים טובות הללו
כדכד מטעם הנ"ל ,להורות דזה בזכות ישראל שעסקו בכוונת היחוד גם בימי עניים
ומרודם ,אף על פי כן בע"כ יש מציאות להאבן הטוב הזה בעולם ואין כל חדש תחת השמש
]ועל כן כתיב ושמתי כדכד שמשותיך וכו' להורות דתחת השמש הוא במציאות[ ,על כן איפלגו
אמוראי מהו אותו האבן ,וכל אחד טעמו ונימוקו עמו ,דהנה האבנים הללו אשר שמם יקרא
להם כדכד הנה יהיו בזכות ישראל שעסקו בענין היחוד יסוד מלכות כנ"ל ,והנה ידוע יוסף
ובנימין הם בסוד תרין צדיקים ,יוסף בסוד צדיק עליון יסוד דדכורא ,ובנימין צדיק תחתון
בבחינת מלכות שמים ,והנה האבנים שלהם על החשן היו שהם ליוסף וישפה לבנימין ,הנה
בהא פליגי ,כיון דיהיה האבן הטוב בזכות עסק היחוד יסוד מלכות צדיק עליון וצדיק תחתון
הנרמזים ביוסף ובנימין ,מר סבר ודאי יהיה האבן הטוב שהם שהוא אבן של יוסף ,ומר סבר
ישפה שהוא אבנו של בנימין ,אמר הקדוש ברוך הוא ליהוי כדין וכדין ,הבן מאד כי קצרתי
ויראתי להרחיב הדיבור ,ויהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו ,ועיין עוד בסמוך.
ועפי"ז תבין מה שדרשו חז"ל בפסוק שאחר זה הפסוק ]'ושמתי כדכד וכו''[ ,הוא פסוק 'וכל
בניך לימודי י"י ורב שלום בניך' )ישעיה נד יג( ,הנה דרשו חז"ל )ברכות סד (.תלמידי חכמים
מרבים שלום בעולם שנאמר 'וכל בניך לימודי י"י ורב שלום בניך' אל תקרי בניך אלא
בוניך .הנה מהראוי להתבונן למה הוציאו המקרא מידי פשוטו ודרשוהו באל תקרי ,וגם על
פי פשוטו לא נדע מהו 'וכל בניך לימודי י"י' ,וגם דרשת חז"ל מרבים שלום לא נדע דהוה
ליה למימר עושים שלום .והנה רוח י"י דיבר בו בהרב הגדול החסיד מהר"ש אלגאזי בספרו
הנכבד אהבת עולם כתב שיצא לרז"ל דרשתם זה מן סמיכות הפסוק לפסוק שלמעלה ]'ושמתי

כדכד וכו''[ ,שפירשו בו דפליגי תרין אמוראי מהו כדכד ,ואמר הקדוש ברוך הוא ליהוי כדין
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תתפז

וכדין ,וזה קאמר הנביא תיכף בסמוך 'וכל בניך לימודי י"י' ,רצ"ל בניך המה כביכול
לומדים את הש"י לעשות כדין וכדין ,שמסכים הש"י לעשות ככל הדיעות' ,ורב שלום בניך',
הנה 'בניך' השני מיותר ,על כן דרשו בו בוניך ,שהן המה הבונים עם המלך במלאכתו
שיעשה הקדוש ברוך הוא הבנין כדין וכדין ותהיה הריבוי בשלום לבל יהיה מחלוקת
ופלוגתות ביניהם ,אם כן הן המה הבונים בשלום ,עיין שם עוד בדברי קדשו של הרב
הגדול הנ"ל.
ולדרכינו הנ"ל ימתקו מאד הדברים ,דלפי מה שכתבתי הנה תוכן פלוגתתם הוא אם שהם
אבנו של יוסף הרומז ליסוד דדכורא ,אם ישפה אבנו של בנימין הרומז לצדיק תחתון יסוד
דנוקבא מלכות ,והנה שניהם נקראים שלום ]סוד המשים שלום בבית[ שלמא עילאה ושלמא
תתאה כנודע ,והנה הקדוש ברוך הוא מסכים על ידם לעשות כדין וכדין הנה הם מרבים
שלום כי על ידם בא הבנין בריבוי שלום ,והמה נקראו בונים בשהם וישפה בריבוי שלום
תרין שלומין ,הבן הדבר.
ואגב אודיעך עוד ,לפי קבלת חז"ל אל תקרי בניך אלא בוניך הנה נחסרה אות הו' מן דברי
נבואה שהוא בחינת תורה שבכתב ]שניתן לכתוב[ ונמסרה בתורה שבעל פה ]כעין כל קרי

וכתיב[ ,הבן ברמז אות הו' הוא דרגא דיסוד ,והנה הו' נמסרה לתורה שבע"פ מלכות פה
ותורה שבעל פה קרינן לה' ,כ"י כ"ל ]בגימטריא יסו"ד[ בשמים ובארץ' מתרגמינן 'דאחיד
בשמיא וארעא' )דברי הימים א' כט יא( ,והנה הם השהם וישפה שרמזנו ,וכבוד אלקים הסתר
דבר ,והשם הטוב יכפר בעדנו ולא יאמר פינו דבר שלא כרצונו.
ומעתה אחרי הודיע אלקים אותנו את כל זאת ,הבוא נבוא אל פתח הקדום בהתחלת
דרשותינו למה נעשה הנס בכ"ה לחדש דייקא ,דהנה נעשה הנס על ידי הכהנים בני לוי ,הן
המה הנתונים למעשר קדש לי"י לגרום היחוד על ידי העבודה על המזבח שהוא בבחינת
כדכ"ד כ"ד פעמים כ"ד וכמו"ש לעיל ,ונעשה הנס בחדש כסלו דייקא שהוא החדש של
תולדות יששכר הוא הנתון לעישור ב' הוא חומש קדש לי"י ,לגרום היחוד על ידי התורה
קביעות ד' אמות של הלכה בבחינת כדכ"ד גם כן כנ"ל כ"ד פעמים כ"ד ]וכן בהכנה דרבה

של החסידים לתפלה שעה דייקא ג"כ בבחינת כדכ"ד כנ"ל[ ,והנה היונים הרשעים רצו לבטל
היחוד ורצו לבטל את ישראל מן התורה ועבודה ,והנה הפועל ישועות האיר להם בנס אור
ניסיי מן אור התורה נר מצוה ותורה אור חכמת התורה רמוזה בשמן ובמנורה כאשר כתבתי
כמה פעמים ,הנה נתהווה הנס בביאת יום כ"ה לחדש הזה אחר עבור מן ימי החדש כ"ד
ימים כל אחד מן כ"ד שעות ,לרמז לישראל ענין היחוד כ"ד פעמים כ"ד ]'ושמתי כדכ"ד

שמשותיך'[ תקע"ו יסו"ד מלכו"ת ,וחזרה עבודת בני לוי למקומה למזבח אשר לפני י"י שהוא
בחינת כדכ"ד ,ותורת יששכר בישיבת הסנהדרין אל מקום קביעותם ללמד הלכות לבני
ישראל שהוא גם כן בבחינת כדכ"ד כנ"ל ,והשם הטוב יאר פניו אתנו סלה ,ונזכה במהרה
לראות בנין שערי ירושלים בכדכד ואבני אקדח במהרה בימינו אמן.
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נז .איתא בכתבי האריז"ל בספר הליקוטים )יחזקאל מח( וז"ל :סביב שמונה עשר אלף ושם
העיר מיום ה' שמה .דע ,כי מצד הצדיק הנקרא ח"י ,בא השפע והזיווג לאדנו"ת ,בשם
יהו"ה הנדבק בה לעולם ,ולא יעזבנה לעולם ,ואז תקרא בעולה .וזהו שקראו לה יהו"ה
שמה באדנו"ת ,והיא בסוד יאהדונה"י .והבן .ע"כ.

הבאר
נבואת

פרק מ פסוק א

החיים
יחזקאל

רש י מכת י
לשון רש י מתוך כתבי יד עתיקים

ליחזקאל פרקים מ'-מ"ג

א
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נבואת

פרק מ פסוק א

החיים
יחזקאל

תתצא

פתיחה
ישמחו הלומדים ויגילו המעיינים ,בהגלות נגלות פירוש רש"י על
צורת בית המקדש השלישי ביחזקאל ,מתוך כתבי יד עתיקים.
הנה בפירוש רש"י הנדפס על יחזקאל ,נפלו בו הרבה שיבושים,
טעויות הדפוס .וכן הוספות ופירושים נוספים שאינם מרש"י אשר
נכנסו לתוך דבריו .ועי"ז לעיתים קשה מאוד להבין את דברי רש"י.
וכן לעיתים ההוספות הם ממש היפך דברי רש"י .וכן פעמים רבות
לא ברור ואין שום סימן מהו לשון רש"י ומהו ההוספה .ומפני זה
הלומד נמצא עומד משתאה ומשתומם.
בענין שיבושי הדפוס ,כבר עמדו בעל התוספות יום טוב בספרו
'צורת הבית' ,ובעל ה'יסוד ושורש העבודה' בסוף ספרו .ועמלו בזה
להגיה לברר ולהורות את הנוסח הנכון ברש"י.
אשר על כן ,הננו מדפיסים בזה מחדש ,פירוש רש"י מתוך כתבי יד
עתיקים מדויקים ,ללא ההוספות ,על תבנית בית המקדש השלישי
ביחזקאל.
כתב רש"י )יחזקאל מב ג( וז"ל :ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר בכל
הבנין הזה ,אלא כמה שהראוני מן השמים.
לתועלת ולהקל על הלימוד ,מודפס כל פסוק ולצידו תרגום יונתן
ורש"י מכת"י ,פסוק בפסוק.
ויהי רצון שיהו הדברים לתועלת ,לידיעת והבנת דברי רש"י ,ונזכה
לראות בקרוב מאוד בשוב ה' את שיבת ציון ,בבנין בית המקדש
השלישי בהר מרום הרים ,בביאת משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.
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פרק מ

)א( בְּעֶשְׂרִ֣ים וְחָמֵ֣שׁ שָׁנָ֣ה לְ֠גָלוּתֵנוּ בְּרֹ֨אשׁ
הַשָּׁנָ֜ה בֶּעָשׂ֣וֹר לַחֹ֗דֶשׁ בְּאַרְבַּ֤ע עֶשְׂרֵה֙
שָׁנָ֔ה אַחַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכְּתָ֖ה הָעִ֑יר בְּעֶ֣צֶם |
הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה הָיְתָ֤ה עָ ַלי֙ יַד־יְהֹוָ֔ה וַיָּבֵ֥א אֹתִ֖י
שָֽׁמָּה:

ְּב ַעשְׂ ִרין וַ ֲח ֵמ ׁש ׁ ְשנִ ין
ישא ְד ׁ ַש ָּתא
לְ גָ ל ּו ָתנָ א ְּב ֵר ׁ ָ
ְּב ַעשְׂ ָרא לְ יַ ְר ָחא ְּב ַא ְר ַּבע
ָּב ַתר
ׁ ְשנִ ין
ַע ְס ֵרי
ְד ִא ְּת ָר ַעת ַק ְר ָּתא ִּבכְ ַרן
יוֹ ָמא ָה ֵדין ׁ ְש ַרת ָעלַ י ר ּו ַח
נְ ב ּו ָאה ִמן ֳק ָדם יְ יָ וְ ָא ֵעיל
יָ ִתי לְ ַת ָמן:

)א( בראש השנה בעשור לחדש .איזו היא שנה שראש השנה שלה בעשור
לחדש ,הוי אומר זה יובל ,שחרב הבית בשנת שלשים ושש ביובל שהתחיל
בשמונה עשרה שנה ליאשיהו ,ולסוף ארבע עשרה שנה היה ראוי היובל
להיות ,והוא שנת עשרים וחמש לגלות יכניה שגלה בעשרים ושש ביובל ,י"ד
של יאשיהו משמנה עשרה עד שלשים ואחד ,ויהויקים אחת עשרה :יד ה'.
חוזק תוקפו להוליכני על כרחי :ויבא אותי שמה .אל העיר ההוכתה ,היא
ירושלים ,אותה שנה הראהו בניין הבית לעתיד לבא:

)ב( בְּמַרְא֣וֹת אֱלֹהִ֔ים הֱבִיאַ֖נִי אֶל־אֶ֣רֶץ
יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְנִיחֵ֗נִי אֶל־הַ֤ר גָּבֹ֙הַּ֙ מְאֹ֔ד וְעָלָ֥יו
כְּמִבְנֵה־עִ֖יר מִנֶּֽגֶב:
)ב(

ְּבר ּו ַח נְ ב ּו ָאה ִד ׁ ְש ַרת ֲעלֵ י
ִמן ֳק ָדם ָא ֵעלַ נִ י לְ ַא ְר ָעא
ְדיִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַא ׁ ְש ַריַ נִ י ַעל
ט ּור ָרם לַ ֲח ָדא וַ ֲעלוֹ ִהי
ְּכבִ נְ יָ ן ַק ְר ָּתא ִמ ָדרוֹ ָמא:

במראות אלהים הביאני .לא הוליכני שם ממש ,אלא הראני כאילו אני
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שם :אל הר גבוה מאד .שכן הוא עתיד ליגבה ,שנאמר 'ונשא הוא
מגבעות' )מיכה ד א( :כמבנה עיר .כבניין עיר :מנגב .בדרומו של הר:

)ג( וַיָּבֵ֨יא אוֹתִ֜י שָׁ֗מָּה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ מַרְאֵ֙הוּ֙
כְּמַרְאֵ֣ה נְחֹ֔שֶׁת וּפְתִיל־פִּשְׁתִּ֥ים בְּיָד֖וֹ וּקְנֵ֣ה
הַמִּדָּ֑ה וְה֥וּא עֹמֵ֖ד בַּשָּֽׁעַר:

וְ ָא ֵעיל יָ ִתי לְ ַת ָמן וְ ָהא
גַ בְ ָרא ֶחזְוֵ ּיה ַּכ ֲחז ּו נְ ָח ׁ ָשא
וְ ח ּוט ְדכִ ְיתנָ א ִּב ֵיד ּיה ּו ְקנֵ י
ְמ ׁ ַש ְח ָּתא וְ ָהא ָק ֵאים
ְּב ַת ְר ָעא:

)ג( כמראה נחושת .כעין זיו החיות' ,ונוצצים כעין נחושת קלל' )לעיל א ז(:
ופתיל פשתים בידו .למדירת קרקע אין יפה מחבל פשתים :וקנה המדה.
למדוד בו עובי החומה ואורך ורוחב השערים:

)ד( וַיְדַבֵּ֨ר אֵלַ֜י הָאִ֗ישׁ בֶּן־אָדָ֡ם רְאֵ֣ה
בְעֵינֶיךָ֩ וּבְאָזְנֶ֨יךָ שְּׁמָ֜ע וְשִׂ֣ים ִלבְּךָ֗ ְלכֹ֤ל
אֲשֶׁר־אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אוֹתָ֔ךְ כִּ֛י ְלמַ֥עַן
הַגֵּ֛ד
הֵ֑נָּה
הֻבָ֣אתָה
הַרְאוֹתְכָ֖ה
אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה רֹאֶ֖ה ְלבֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל:
)ד(

ּו ַמלֵ יל ִע ִמי גַ בְ ָרא ַּבר
ָא ָדם ֲחזֵי ְב ֵעינָ ְך ּובְ א ּו ְדנָ ְך
ׁ ְש ַמע וְ ׁ ַשוֵ י לִ ָּב ְך לְ כָ ל ִדי
ֲאנָ א ַמ ֲחזֵי יָ ָת ְך ֲא ֵרי ְּב ִדיל
לְ ַא ְחזָי ּו ָת ְך ִא ּת ַוֹת ְב ָתא
ַהלִ כָ א ַחוֵ י יַ ת ָּכל ְד ַא ְּת
ָחזֵי לְ בֵ ית יִ שְׂ ָר ֵאל:

לכל אשר אני מראה אותך .עיניין הביניין :הובאתה הנה .מבבל:

)ה( וְהִנֵּ֥ה חוֹמָ֛ה מִח֥וּץ ַלבַּ֖יִת סָבִ֣יב | סָבִ֑יב
וּבְיַ֨ד הָאִ֜ישׁ קְנֵ֣ה הַמִּדָּ֗ה שֵׁשׁ־אַמּ֤וֹת
בָּֽאַמָּה֙ וָטֹ֔פַח וַיָּ֜מָד אֶת־רֹ֤חַב הַבִּנְיָן֙ קָנֶ֣ה
אחָֽד:
אֶחָ֔ד וְקוֹמָ֖ה קָנֶ֥ה ֶ

וְ ָהא ׁש ּו ָרא ִמ ָּב ָרא לְ בֵ ָיתא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ּו ְביַ ד גַ בְ ָרא
ְקנֵ י ְמ ׁ ַש ְח ָּתא ְד ַחד ִמנְ הוֹ ן
ׁ ִשית ַא ִמין ְּב ַא ְמ ָתא ְד ִהיא
ַא ָמה ּו ְפ ׁ ַש ְך ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת
ּפ ּו ְתיָ א ְדבִ נְ יָ נָ א ַקנְ יָ א ַחד
וְ ר ּו ָמא ַקנְ יָ א ַחד:

)ה( והנה חומה מחוץ לבית .בניין בית אחד הראני בצפון ההר וחומה חוץ
סביב ,כך מפורש בסוף הספר שהעיר בדרום והבית בצפון :שש אמות
באמה וטופח .תירגם יונתן 'שית אמין באמתא דהיא אמתא ופשך' ,זו היא
אמה בינונית בת ששה ,שהיא אמה וטפח באמה בת חמשה :רוחב הבנין.
עובי החומה :וקומה קנה אחד .וזו היא חומה חיצונה שהיא סביב הר
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תתצה

הבית ,והיא היתה נמוכה ,כמו ששנינו )מדות ב ד( ,כל הכתלים שהיו שם היו
גבוהים חוץ מכותל מזרחי מפני שהכהן השורף את הפרה עומד בהר
המשחה וכו':

)ו( וַיָּב֗וֹא אֶל־שַׁ֙עַר֙ אֲשֶׁ֤ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ
הַקָּדִ֔ימָה וַיַּ֖עַל )במעלותו כתיב( בְּמַֽעֲלוֹתָ֑יו
וַיָּ֣מָד | אֶת־סַ֣ף הַשַּׁ֗עַר קָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב
וְאֵת֙ סַ֣ף אֶחָ֔ד קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד רֹֽחַב:

וְ ַעל לְ ַת ְר ָעא ִד ְפ ִת ַיח
לְ אוֹ ַרח ַמ ִדינְ ָחא ּו ְסלִ יק
ְּב ַד ְרגוֹ ִהי ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת ִס ּ ָפא
ְד ַת ְר ָעא ַקנְ יָ א ַחד פ ּו ְתיָ א
וְ יַ ת ִס ּ ָפא ַחד ַקנְ יָ א ַחד
ּפ ּו ְתיָ א:

)ו( ויבא אל שער אשר פניו דרך הקדימה .נכנס לתוך ההיקף ובא לו
לשער עזרת נשים המזרחי .והיא נקראת 'חצר החיצונה' בכל העיניין הזה,
לפי שהיא לפני עזרת ישראל :ויעל במעלותיו .ששיפוע ההר הולך ועולה
מן החיל התחתון עד עזרת נשים שתים עשרה מעלות ,כאותה ששנינו )מדות
ב ג( ,לפנים הימנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם וכו' :סף
השער .היא מזוזת השער :קנה אחד רחב .שש אמות .ומכסה את כל עובי
החומה שהוא קנה אחד ,כמו שאמר למעלה )פסוק ה( :ואת סף אחד .מזוזה
השנית ,אחד מצפון ואחד מדרום:

)ז( וְהַתָּ֗א קָנֶ֨ה אֶחָ֥ד אֹ֙רֶךְ֙ וְקָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב
וּבֵ֥ין הַתָּאִ֖ים חָמֵ֣שׁ אַמּ֑וֹת וְסַ֣ף הַ֠שַּׁעַר
מֵאֵ֨צֶל אוּלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵֽהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד:

ּו ְתוָ א ַקנְ יָ א ַחד א ּו ְר ָּכא
וְ ַקנְ יָ א ַחד ּפ ּו ְתיָ א ּובֵ ין
ְּתוַ יָ א כָ ְתלָ א ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין
וְ ִס ּ ָפא ְד ַת ְר ָעא ִמ ֳקבֵ יל
א ּולַ ָמא ְד ַת ְר ָעא ִמלְ גָ יו
ַקנְ יָ א ָחד:

)ז( והתא .הוא יציע שקורין אַ ּ ַפנְ דִ י"ץ .והיו שלשה מימין השער ושלשה מן
השמאל כמו שאמור בעיניין .והתאין סמוכין לכותל מזרחי של עזרת נשים
מבחוץ כלפי הר הבית .ומהיכן אני למד שהן מבחוץ ,ממה שכתוב אחר כל
הענין 'ויביאני אל החצר החיצונה' )להלן מ יז( ,מכאן אני למד שכל האמור
למעלה היה חוצה לה שעדיין לא נכנס לתוכה :והתא קנה אחר אורך.
חללו של כל אחד ואחד שש אמות מרובע :ובין התאים חמש אמות.
כתלים המפסיקין בין התאין עוביין אמות חמש ,וכן תירגם יונתן 'ובין תוויא
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כותלא חמש אמין' ,וכן שנינו במסכת מידות )ד ז( 'כותל התא חמש' :וסף
השער מאצל אולם השער וגו' .שלפנים מן השער היה עשוי אולם
מחובר לשער ,כמו שמפורש בעיניין ,בולט לתוך עזרת נשים עשר אמות,
ובראשו דלתות ומזוזות .וזהו שאמר וסף השער שהוא אצל אולם השער,
מהבית ,כלומר לצד פנים ,קנה אחד רחבו ,לכסות עובי חומת האולם
אחת מימין ואחת משמאל .שעובי החומה של אולם לימין ולשמאל קנה
אחד כמו שמפרש והולך:

)ח( וַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה
אֶחָֽד:

ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת א ּולַ ָמא
ְד ַת ְר ָעא ִמלְ גָ יו ַקנְ יָ א ָחד:

)ח( וימד את אולם השער מהבית .לפנים מן השער :קנה אחד .עובי
חומת הימין והשמאל ,שהאולם נכון עליהם:

)ט( וַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֤ם הַשַּׁ֙עַ ֙ר שְׁמֹנֶ֣ה אַמּ֔וֹת
)ואילו כתיב( וְאֵי ָל֖יו שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְאֻלָ֥ם
הַשַּׁ֖עַר מֵהַבָּֽיִת:

ּו ְמ ׁ ַשח יֵ ת א ּולַ ָמא
ְד ַת ְר ָעא ַּת ְמנֵ י ַא ִמין
וְ ֵאלוֹ ִהי ַּת ְר ֵּתין ַא ִמין
וְ א ּולָ ָמא ְד ַת ְר ָעא ִמלְ גָ יו:

)ט( וימד את אולם השער שמונה אמות .משך בליטתו לתוך עזרת
נשים :ואיליו .כל אילים האמורים בעיניין זה כמין אילנות עגולין ,עשויין
מאבני גזית ,ועומדין בפתח ,אחד מימין ואחד משמאל ,במקום סיפים
ומזוזות .וכן תירגם )ישעיה ו ד( 'וינועו אמות הסיפים' ' -אילוות סיפייא'.
וקרויין 'אילים' על שם עיגולן ,כאלה וכאלון )ישעיה ו יג( :ואיליו שתים
אמות .עובי עיגולן .ועומדין בסוף חלל האולם ,דבוקים זה לכותל ימין וזה
לכותל שמאל .נמצא בליטת האולם ואילים שלו עשר אמות ,לתוך העזרה,
לפנים מן השער :ואולם השער מהבית .לפי שאולמי שערי עזרת ישראל
היו משוכין ובולטין לצד החוץ כמו שמפורש בעיניין ,פירש באולמי שער
עזרת נשים שהן היו משוכין לצד פנים .ושערי עזרת נשים מכוונין כנגד
שערי עזרת ישראל ,נמצא אולם כנגד אולם ,ודבר נוי הוא זה:
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)י( וְתָאֵ֨י הַשַּׁ֜עַר דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֗ים שְׁלֹשָׁ֤ה מִפֹּה֙
וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפֹּ֔ה מִדָּ֥ה אַחַ֖ת ִלשְׁ ָלשְׁתָּ֑ם וּמִדָּ֥ה
אַחַ֛ת ָלאֵילִ֖ם מִפֹּ֥ה וּמִפּֽוֹ:

תתצז

וְ ָתוֵ י ַת ְר ָעא ְּבאוֹ ַרח
ַמ ִדינְ ָחא ְּתלָ ָתא ִמ ָּכא
ּו ְתלָ ָתא ִמ ָּכא ְמ ׁ ַש ְח ָּתא
לִ ְתלָ ֵתיהוֹ ן
ֲח ָדא
ּו ְמ ׁ ַש ְח ָּתא ֲח ָדא לְ ֵאילַ יָ א
ִמ ָּכא ּו ִמ ָּכא:

)י( ותאי השער הזה ,אשר דרך הקדים ,שבכותל מזרחי של עזרת נשים,
שלשה היו מפה ושלשה היו מפה ,שלשה לדרום ושלשה לצפון ,סמוכין
לכותל עזרת נשים ,ופניהם להר הבית .ומידת חללן וכותל המפסיק בין כל
אחד פירש למעלה :ומידה אחת לאילים .העשויין לסיפי האולם מבפנים:
מפה ומפה .מימין ומשמאל ,מדתן שתים אמות:

)יא( וַיָּ֛מָד אֶת־רֹ֥חַב פֶּֽתַח־הַשַּׁ֖עַר עֶ֣שֶׂר
אַמּ֑וֹת אֹ֣רֶךְ הַשַּׁ֔עַר שְׁל֥וֹשׁ עֶשְׂרֵ֖ה אַמּֽוֹת:

ּפ ּו ְתיָ א
ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת
ְד ַמ ֲעלָ נָ א ְד ַת ְר ָעא ֲע ַסר
ַא ִמין א ּו ְר ָּכא ְד ַת ְר ָעא
ְּתלַ ת ַע ְס ֵרי ַא ִמין:

)יא( רוחב פתח השער .רוחב חלל הפתח .וכן שנינו )מדות ב ג( ,כל הפתחים
רחבן עשר אמות :אורך השער .הוא חלל אולם השער מן הצפון לדרום:
שלש עשרה אמות .עשר כנגד חלל הפתח ,ואמה וחצי לכאן ואמה וחצי
לכאן .ואל תתמה שאצל הפתח קורהו רוחב ואצל חלל האולם קורהו אורך,
שהפתח גובהו הוא אורכו ,והרוחב מסף אל סף ,והאולם לפי שמשך בליטת
חללו מן המזרח למערב פחות ממידת חללו מן הצפון לדרום ,שזו שמונה
אמות וזו שלש עשרה ,קורא אותה מידה היתירה אורך .והרי עדות לדבר
במשכנא דמלכים )א' ו ג( 'והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על
פני רוחב הבית' ,נמצא מן הדרום לצפון קרוי להיכל רוחב ,ולאולם קרוי
אורך ,לפי שההיכל מידת מן המזרח למערב יתירה על מצפון לדרום,
ובאולם חילוף ,למדת שהמדה היתירה קרויה אורך:

)יב( וּגְב֞וּל ִלפְנֵ֤י הַתָּאוֹת֙ אַמָּ֣ה אֶחָ֔ת
וְאַמָּה־אַחַ֥ת גְּב֖וּל מִפֹּ֑ה וְהַתָּ֕א שֵׁשׁ־אַמּ֣וֹת
מִפּ֔וֹ וְשֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ:

ּו ְתח ּו ָמא ִדי ֳק ָדם ְּתוַ יָ א
ַא ְמ ָתא ֲח ָדא וְ ַא ְמ ָתא
ֲח ָדא ְתח ּו ָמא ִמ ָּכא ּו ְתוָ א
ׁ ִשית ַא ִמין ִמ ָּכא וְ ׁ ִשית
ַא ִמין ִמ ָּכא:

תתצח
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)יב( וגבול לפני התאות אמה אחת וגו' .התאות שמכאן ומכאן לשער היו
משוכין מן כנגד חלל האולם שלפנים אמה לצפון ואמה לדרום ,נמצאו
משוכים מחלל רחב הפתח שתי אמות ומחצה לכאן ושתי אמות ומחצה לכאן.
וזהו לשון וגבול ,אַ שוּמַ ְייְ"ל ,מקום פנוי .וכותל התא עוביו חמש ,נמצא עובי
כותל צפוניא של התא הצפוני ,ועובי כותל צפוני של אולם ,כלים זה כנגד זה.
שכותל אולם עוביו שש ,וכותל התא חמש ,והוא נמשך אמה אחת לתוך כנגד
עובי כותל האולם ,וכן לדרום:

)יג( וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֗עַר מִגַּ֤ג הַתָּא֙ ְלגַגּ֔וֹ רֹ֕חַב
עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּ֑וֹת פֶּ֖תַח נֶ֥גֶד פָּֽתַח:

ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת ַּת ְר ָעא ֵמ ִאיגַ ר
ְּתוָ א לְ ִאיגְ ֵר ּיה ּפ ּו ְתיָ א
ַע ְס ִרין וַ ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין ְּת ַרע
לֶ ֳקבֵ יל ְּת ַרע:

)יג( וימד את השער מגג התא לגגו .מגג התא שבצפון השער לגג התא
שבדרום השער :עשרים וחמש אמות .עובי כותל התא חמש ,וכן עובי
כותל התא שמצד השיני הרי עשר ,ושתי אמות ומחצה שהתא משוך מחלל
הפתח לכאן וכן לכאן הרי ט"ו ,וחלל הפתח עשר אמות ,הרי כ"ה אמות.
וכולן מידת רוחב השער הן ,כנגד י"ג אמות של חלל האולם מבפנים ,ושני
כתליו קנה מכאן וקנה מכאן ,הרי כ"ה :פתח נגד פתח .פתח התא שאצל
השער בדרום ,מכוון כנגד פתח התא שאצל השער בצפון .שלא היה לכל
ששת התאים האלה פתח בכותל של צד החוץ ,אלא שני התאין הסמוכין
לשער היו להם פתחים פונים אל אויר שבין שניהם .וכן הוא אומר למטן
)פסוק טז( 'ואל איליהמה לפנימה לשער' ,למדנו שפתחיהם פונים לשער:

)יד( וַיַּ֥עַשׂ אֶת־אֵילִ֖ים שִׁשִּׁ֣ים אַמָּ֑ה
וְאֶל־אֵיל֙ הֶֽחָצֵ֔ר הַשַּׁ֖עַר סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
–––––––––––––––––

X â W

וַ ֲעבַ ד יַ ת ֵאלַ יָ א ׁ ִש ִּתין
ַא ִמין ר ּו ְמהוֹן וְ ַעל ֵאילָ א
ְד ַד ְר ָּתא ְד ַת ְר ָעא ְסחוֹ ר
ְסחוֹ ר:

–––––––––––––––––

א בספר צורת הבית הגיה שצריך לומר דרומי.
אמנם אפשר לפרש את הגירסא הקיימת ,שהכוונה הכותל הצפוני מהשער ,שהוא כותל התא
הצפוני .והכוונה לכותל שבין התא הצפוני והשער.
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תתצט

)יד( ויעש את אילים ששים אמה .גובהן של אילים של סיפי האולם
גבוהין ששים אמה :ואל איל החצר השער סביב .וכן לכל אילי החצר
שבכל אולמי שעריה סביב סביב .שאף בצפון ובדרום היו לה שערים עשויין
כתבנית השער הזה ,כמו שמפורש בעניין:

)טו( וְעַ֗ל פְּנֵי֙ הַשַּׁ֣עַר )היאתון כתיב( הָֽאִית֔וֹן
עַל־ ִלפְנֵ֕י אֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר הַפְּנִימִ֑י חֲמִשִּׁ֖ים
אַמָּֽה:

וְ ָק ָדם ַּת ְר ָעא ְמצִ ָיע ָאה ִדי
ֳק ָדם א ּולַ ָמא ְד ַת ְר ָעא
גַ וָ ָאה ַח ְמ ׁ ִשין ַא ִמין:

)טו( ועל פני השער האיתון .גובהו של שער הזה .והוא קרוי 'שער
האיתון' ,לפי שהוא משמש כניסה ויציאה לכל באי העזרה .איתון ,תרגום
של ביאה :על לפני אולם השער הפנימי .עם גובהו של אולם השער
שהוא לפנים מן השער ,חמשים אמה .ומגובה שאר השערים שבעיניין שהם
חמשים אמה ,אני למד ש'על לפני' האמורים כאן הוא גובה:

)טז( וְחַלֹּנ֣וֹת אֲטֻמ֣וֹת אֶֽל־הַתָּאִ֡ים וְאֶל֩
אֵלֵיהֵ֨מָה ִלפְנִ֤ימָה ַלשַּׁ֙עַר֙ סָבִ֣יב | סָבִ֔יב
וְכֵ֖ן ָלאֵֽ ַלמּ֑וֹת וְחַלּוֹנ֞וֹת סָ ִב֤יב | סָבִיב֙
ִלפְנִ֔ימָה וְאֶל־אַ֖יִל תִּמֹרִֽים:

וְ כַ וִ ין ְס ִּת ָימן לְ ָתוַ יָ א
ּולְ ֵאילֵ ֶיהן ִמגָ יו לְ ַת ְר ָעא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ כֵ ן לְ א ּולַ ַמיָ א
וְ כַ וִ ין ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר לְ גָ יו וְ ַעל
ֵאילָ א כּ ַוֹת ְר ָּתא:

)טז( וחלונות אטומות אל התאים .התאים האלה אין להם פתחים אל
החוץ ,אלא זה פתוח לזה .וכן שנינו במסכת מידות בתאים שסביבות ההיכל
)ד ג( ,שלשה פתחים לכל אחד ואחד ,אחד לתא מן הימין ,ואחד לתא מן
השמאל ,ואחד לתא שעל גביו .ולתאים שבחצר שלא היו אלא שלשה תאים
זה אצל זה ,ולא היו להם תאים על גביהם ,היו לאמצעי שנים פתחים ,אחד
לתא מן הימין ,ואחד לתא מן השמאל .ולחיצון של צד השער היו שני
פתחים ,אחד פתוח לאמצעי ,ואחד פתוח לצד השער .וכן לתא החיצון של
כתף השיני מזה ומזה לשער .והיו להם חלונות שקופים אטומים ,פתוחים
לצד החוץ וסתומים לצד פנים ,כלומר קצרים לצד פנים ורחבים לצד החוץ
אל המזרח :ואל איליהמה לפנימה לשער .ואל כתפות פתחיהם ,של שני
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תאין הסמוכין לשער מזה ומזה .שהיה פתחן אל תוך אויר השער ,פתח התא
הצפוני מצפון לשער ,ופתח התא הדרומי מדרום לשער .וכתפות הפתחים
שמזה ומזה לפתח התא ,הם האילים .והיו בהם חלונות פתוחות לאויר
הפסק רחב השער שהיה מפסיק בין התאים .ואותו אויר קורא 'לפנימה
לשער' ,שמשנכנס לבין אויר בליטת התאים שמכאן ומכאן נראה שהוא נכנס
לשער :וכן לאילמות .וכן היו חלונות לאילמות של כל שער ושער:
וחלונות סביב סביב לפנימה .בחומה לצד העזרה מבפנים :ואל איל
תימורים .יונתן תירגם 'כותרתא' .כותרת בראש האיל היה עשוי כמין
כותרת דומה לדקל .כי במשכנא דשלמה )מלכים א' ו לב( הן מתורגמות 'צורות
דיקלין':

)יז( וַיְבִיאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְהִנֵּ֤ה
ְלשָׁכוֹת֙ וְרִֽצְפָ֔ה עָשׂ֥וּי ֶלחָצֵ֖ר סָבִ֣יב |
סָבִ֑יב שְׁלֹשִׁ֥ים ְלשָׁכ֖וֹת אֶל־הָרִֽצְפָֽה:

וְ ָא ֲעלַ נִ י לְ ַד ְר ָּתא ָּב ַריְ ָתא
וְ ָהא לִ ׁ ְש ָּכן וְ ִרצְ ּ ְפ ָתא ֲע ֵביד
לְ ַד ְר ָּתא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
ַעל
ְּתלָ ִתין לִ ׁ ְש ָּכל
ִרצְ ּ ְפ ָתא:

)יז( ורצפה .אומר אני שהיא עלייה סביב .כאותה ששנינו )מדות ב ה( ,חלקה
הייתה בראשונה והקיפוה כסוסטרא .ועל אותה עלייה היו הלשכות .וממה
שאמור בעיניין )פסוק יח( 'והרצפה אל כתף השערים' ותחתיתה כנגד גובה
השערים ,אנו למידין שהרצפה הזו עלייה היא:

)יח( וְהָרִֽצְפָה֙ אֶל־כֶּ֣תֶף הַשְּׁעָרִ֔ים לְעֻמַּ֖ת
אֹ֣רֶךְ הַשְּׁעָרִ֑ים הָרִֽצְפָ֖ה הַתַּחְתּוֹנָֽה:

לְ ֶעבְ ָרא
וְ ִרצְ ּ ְפ ָתא
ְד ַת ְר ַעיָ א לָ ֳקבֵ יל א ּו ְד ָּכא
ִרצְ ּ ָפ ָתא
ְד ַּת ְר ַע ָיא
ַא ְר ִע ָיתא:

)יח( והרצפה אל כתף השערים .גובה שערי החצר היה מפסיק את
העלייה ,שלא היתה מסככת את כל החצר .והיא אל כתפות השער ,מזה
ומזה כנגד גובה השערים :הרצפה התחתונה .נשתנית תיבה זו מכל
'התחתונה' שבמקרא ,שבכל מקום הטעם בנו"ן וזה בתי"ו ,למדנו שאין
'התחתונה' זו רצפה שתחת אחרת ,אלא רצפה אחת היא ,ותחתיתה של רצפה
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תתקא

היתה לעומת גובה השערים .וה"י של 'תחתונה' ,כה"י של 'ביתה' ,וכה"י של
'עזרתה' ,וכה"י של 'חלאתה' ,שהן יתירות:

)יט( וַיָּ֣מָד רֹ֡חַב מִ ִלּפְנֵי֩ הַשַּׁ֨עַר הַתַּחְתּ֜וֹנָה
ִלפְנֵ֨י הֶחָצֵ֧ר הַפְּנִימִ֛י מִח֖וּץ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה
הַקָּדִ֖ים וְהַצָּפֽוֹן:

ּו ְמ ׁ ַשח ּפ ּו ְתיָ א ִמן ֳק ָדם
ַּת ְר ָעא ִמצִ ֲיע ָאה ִד ְק ָדם
ַד ְר ָּתא גַ וְ יָ ָתא ִמ ָּב ָרא ְמ ָאה
ַא ִמין לְ ַמ ִדינְ ָחא ּולְ צִ ּפ ּונָ א:

)יט( וימד רחב .חלל עזרת נשים :מלפני השער התחתונה .זה השער
המפורש למעלה :לפני החצר הפנימי .עד עזרת ישראל :הקדים והצפון.
לשתי רוחותיה חללה מאה:

)כ( וְהַשַּׁ֗עַר אֲשֶׁ֤ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶ ְך הַצָּפ֔וֹן ֶלחָצֵ֖ר
הַחִֽיצוֹנָ֑ה מָדַ֥ד אָרְכּ֖וֹ וְרָחְבּֽוֹ:
)כ(

וְ ַת ְר ָעא ְד ְפ ִת ַיח לְ אוֹ ַרח
צִ ּפ ּונָ א לְ ַד ְר ָּתא ָּב ַריְ ָתא
ְמ ׁ ַשח א ּו ְר ֵּכ ּיה ּופ ּו ְתיֵ ּה:

מדד ארכו ורחבו .כמידת שער הקדים .כך מפורש בעיניין:

)כא( )ותאו כתיב( וְתָאָ֗יו שְׁלוֹשָׁ֤ה מִפּוֹ֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה
מִפּ֔וֹ )ואילו כתיב( וְאֵילָ֤יו )ואלמו כתיב( וְאֵֽ ַלמָּיו֙
הָיָ֔ה כְּמִדַּ֖ת הַשַּׁ֣עַר הָרִאשׁ֑וֹן חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙
אָרְכּ֔וֹ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים בָּאַמָּֽה:

וְ ָתווֹ ִהי ְתלָ ָתא ִמ ָּכא
ּו ְתלָ ָתא ִמ ָּכא וְ ֵאילוֹ ִהי
וְ א ּולֵ מוֹ ִהי ֲהוָ ת ְּכ ִמ ׁ ְש ַחת
ַּת ְר ָעא ַק ְד ָמ ָאה ַח ְמ ׁ ִשין
ַא ִמין א ּו ְר ֵּכ ּיה ּופ ּו ְתיָ א
ַע ְס ִרין וַ ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין:

)כא( חמשים אמה ארכו .גובהו :ורחב חמש ועשרים אמה .מגג התא
לגגו:

)כב( )וחלונו כתיב( וְחַלּוֹנָ֤יו )ואלמו כתיב( וְאֵֽלַמָּיו֙
)ותמרו כתיב( וְתִ֣מֹרָ֔יו כְּמִדַּ֣ת הַשַּׁ֔עַר אֲשֶׁ֥ר
פָּנָ֖יו דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וּבְמַעֲל֥וֹת שֶׁ֙בַע֙ יַֽעֲלוּ־ב֔וֹ
)ואילמו כתיב( וְאֵֽי ַלמָּ֖יו ִלפְנֵיהֶֽם:

וְ א ּולֵ מוֹ ִהי
וְ כַ ווֹ ִהי
ְּכ ִמ ׁ ְש ַחת
וִ כ ּו ַת ְר ֵּת ּיה
ַּת ְר ָעא ִד ְפ ִת ַיח לְ אוֹ ַרח
ַמ ִדינְ ָחא ּובְ ַד ְרגִ ין ׁ ַש ְב ָעה
ַסלְ ִקין ֵּב ּיה וְ א ּולַ מוֹ ִהי
ֳק ָד ֵמ ּיהוֹן:
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)כב( ואילמיו לפניהם .ואולם השער לפני המעלות ,קודם שיכנס לאולם
היה עולה במעלות:

)כג( וְשַׁ֙עַר֙ ֶלחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔י נֶ֣גֶד הַשַּׁ֔עַר
ַלצָּפ֖וֹן וְ ַלקָּדִ֑ים וַיָּ֧מָד מִשַּׁ֛עַר אֶל־שַׁ֖עַר
מֵאָ֥ה אַמָּֽה:

וְ ַת ְר ָעא לְ ַד ְר ָּתא גַ וַ יְ ָתא
לָ ֳקבֵ יל ַּת ְר ָעא ִד ְפ ִת ַיח
ּולְ ַמ ִדינְ ָחא
לְ צִ ּפ ּונָ א
ּו ְמ ׁ ַשח ִמ ְּת ַרע לִ ְת ַרע ְמ ָאה
ַא ִמין:

)כג( ושער לחצר הפנימי .לעזרת ישראל .נגד השער של חיצונה ,מכוונים:
וימד משער התחתון ,עד העליון ,מאה אמה ,הוא רוחב חלל עזרת נשים:

)כד( וַיּוֹ ִלכֵ֙נִי֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם וְהִנֵּה־שַׁ֖עַר דֶּ֣רֶ ְך
הַדָּר֑וֹם וּמָדַ֤ד )אילו כתיב( אֵילָיו֙ )ואילמו כתיב(
וְאֵ֣י ַלמָּ֔יו כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה:
)כד(

וְ אוֹבִ ילֵ נִ י ְּבאוֹ ַרח ָדרוֹ ָמא
וְ ָהא ַת ְר ָעא ַחד ּ ְפ ִת ַיח
לְ אוֹ ַרח ָדרוֹ ָמא ּו ְמ ׁ ַשח
וְ א ּולֵ מוֹ ִהי
ֵאילוֹ ִהי
ִּכ ְמ ׁ ַש ְח ָּתא ָה ִאלֵ ין:

ויוליכני דרך הדרום .לחצר החיצונה:

)כה( וְחַלּוֹנִ֨ים ל֤וֹ )ולאילמו כתיב( וּ ְלאֵֽילַמָּיו֙
סָבִ֣יב | סָבִ֔יב כְּהַחֲלֹּנ֖וֹת הָאֵ֑לֶּה חֲמִשִּׁ֤ים
אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה:

וְ כַ וֵ ין לֵ ּיה ּולְ א ּולַ מוֹ ִהי
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְּככַ וַ יָ א ָה ִאלֵ ין
ַח ְמ ׁ ִשין ַא ִמין אוֹ ְר ָּכא
ּופ ּו ְתיָ א ַע ְס ִרין וַ ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין:

)כה( כהחלונות האלה .דרש רבי תנחומא ,ה"י זו יתירה לשון 'כהה',
'חלונות כהות' ,רחבות מבחוץ וקצרות מבפנים ,לומר לא לאורה אני צריך,
שכל חלונות העשויות להכניס אורה קצרות מבחוץ ומרחיבות מבפנים:

)כו( וּמַעֲל֤וֹת שִׁבְעָה֙ )עלותו כתיב( עֹֽלוֹתָ֔יו
)ואלמו כתיב( וְאֵֽ ַלמָּ֖יו ִלפְנֵיהֶ֑ם וְתִמֹרִ֣ים ל֗וֹ
אֶחָ֥ד מִפּ֛וֹ וְאֶחָ֥ד ִמפּ֖וֹ אֶל־)אילו כתיב( אֵילָֽיו:
)כו(

אל איליו .על ראש האיל היה דקל מצוייר:

וְ ַד ְרגִ ין ׁ ִש ְב ָעא ַד ְרגוֹ ִהי
ֳק ָד ֵמיהוֹ ן
וְ א ּולַ מוֹ ִהי
וְ כ ּו ְת ָרן לֵ ּיה ֲח ָדא ִמ ָּכא
וַ ֲח ָדא ִמ ָּכא ַעל ֵאילוֹ ִהי:
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תתקג

)כז( וְשַׁ֛עַר ֶלחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם
וַיָּ֨מָד מִשַּׁ֧עַר אֶל־הַשַּׁ֛עַר דֶּ֥רֶךְ הַדָּר֖וֹם מֵאָ֥ה
אַמּֽוֹת:

וְ ַת ְר ָעא ְד ַד ְר ָּתא גַ וִ ָיתא
ְּבאוֹ ַרח ְדרוֹ ָמא ּו ְמ ׁ ַשח
ִמ ְּת ַרע לִ ְת ַרע ְּבאוֹ ַרח
ָדרוֹ ָמא ְמ ָאה ַא ִמין:

)כח( וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־חָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י בְּשַׁ֣עַר
הַדָּר֑וֹם וַיָּ֙ ָמד֙ אֶת־הַשַּׁ֣עַר הַדָּר֔וֹם כַּמִּדּ֖וֹת
הָאֵֽלֶּה:

וְ ָא ֵעילְ נִ י לְ ַד ְר ָּתא גַ וֵ ָיתא
ִּב ְת ַרע ָדרוֹ ָמא ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת
ְּת ַרע ָדרוֹ ָמא ְּכ ִמ ׁ ְש ֲח ָתא
ָה ִאלֵ ין:

)כח(

וימד את השער הדרום .של חצר הפנימי:

)כט( )ותאו כתיב( וְתָאָ֞יו )ואילו כתיב( ְואֵילָ֤יו
)ואלמו כתיב( וְאֵֽ ַלמָּיו֙ כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת
ל֛וֹ )ולאלמו כתיב( וּ ְלאֵ ַלמָּ֖יו סָבִ֣יב | סָבִ֑יב
חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ
אַמּֽוֹת:
)ל( וְאֵֽ ַלמּ֖וֹת סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹ֗רֶךְ חָמֵ֤שׁ
וְעֶשְׂרִים֙ אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב חָמֵ֥שׁ אַמּֽוֹת:

וְ ָתווֹ ִהי וְ ֵאילוֹ ִהי וְ א ּולֵ מוֹ ִהי
ִּכ ְמ ׁ ַש ְח ָּתא ָה ִאלֵ ין וְ כַ וִ ין
לֵ ּיה ּולְ א ּולֵ מוֹ ִהי ְסחוֹ ר
ְסחוֹ ר ַח ְמ ׁ ִשין ַא ִמין
א ּו ְר ָּכא ּופ ּו ְתיָ א ַע ְס ִרין
וַ ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין:
וְ א ּולַ ַמיָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
א ּו ְר ָּכא ַע ְס ִרין וַ ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין ּופ ּו ְתיָ א ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין:

)ל( ואילמות סביב סביב .הכותל היה עשוי אולמים אולמים נכנסין
בעוביו .נוסח א' ברש"י :ואולמות הללו היו מבפנים למעלה מן התאים,
כי התאים היו מבפנים בחצר הפנימי ,שהרי אולם השער היה בולט אל
החצר החיצונה כמו שאמור בעיניין ,ואי איפשר שיהו התאים והאולם פונים
למקום אחד ,להיות פתחי התאים נפתחים לתוך האולם שהרי השוה לה כל
מדות עיניין השערים החיצונים והפנימיים ולא חלק ביניהם אלא בליטת
האולמות :נוסח ב' ברש"י :ואילמות הללו היו מבפנים ,כי התאים היו
מבחוץ ,וששה תאים וכתליהם וט"ו אמות של רחב השער עולים לשמונים
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אמהב[ ,וכל החצר הפנימי אינו אלא מאה על

)לא( וְאֵ ַלמָּ֗ו אֶל־ ָחצֵר֙ הַחִ֣צוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֖ים
אֶל־)אילו כתיב( אֵילָ֑יו וּמַעֲל֥וֹת שְׁמוֹנֶ֖ה )מעלו
כתיב( מַעֲלָֽיו:

וְ א ּולַ מוֹ ִהי לְ ַד ְר ָּתא ַּב ַריְ ָתא
וְ כ ּו ְת ָרן ַעל ֵאילוֹ ִהי וְ ַד ְרגָ ן
ְּת ַמנִ יָ א ַד ְרגוֹ ִהי:

)לא( ואילמיו אל חצר החיצונה .אולמו של שער הפנימי לא היה לצד
פנים כמו שהיה אולמו של שער החיצונה ,אלא היה בולט לחוץ:

)לב( וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־הֶחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ
הַקָּדִ֑ים וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֔עַר כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה:
)לג( )ותאו כתיב( וְתָאָ֞יו )ואלו כתיב( וְאֵלָ֤יו
כתיב( וְאֵֽ ַלמָּיו֙ כַּ ִמּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ
)ולאלמו כתיב( וּ ְלאֵ ַלמָּ֖יו סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ
חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה:
)לד( )ואלמו כתיב( וְאֵ ַלמָּ֗יו לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה
וְתִמֹרִ֥ים אֶל־)אלו כתיב( אֵלָ֖יו מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ
וּשְׁמֹנֶ֥ה מַעֲל֖וֹת )מעלו כתיב( מַעֲלָֽיו:
)לה( וַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־שַׁ֣עַר הַצָּפ֑וֹן וּמָדַ֖ד כַּ ִמּדּ֥וֹת
הָאֵֽלֶּה:

)ואלמו

)לו( )תאו כתיב( תָּאָי ֙ו )אלו כתיב( אֵלָ֣יו
וְאֵֽ ַלמָּ֔יו וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֖וֹ סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ
)ואלמו כתיב(

–––––––––––––––––
ב הגהה מספר צורת הבית.
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וְ ָא ֲעלַ נִ י לְ ַד ְר ָּתא גַ וַ יְ ָתא
ְּבאוֹ ַרח ַמ ִדינְ ָחא ּו ְמ ׁ ַשח
יַ ת ַּת ְר ָעא ְּכ ִמ ׁ ְש ָח ָתא
ָה ִאלֵ ין:
וְ ָתווֹ ִהי וְ ֵאילוֹ ִהי וְ א ּולֵ מוֹ ִהי
ְּכ ִמ ׁ ְש ָח ָתא ָה ִאילֵ ן וְ כַ וִ ין
לֵ ּיה ּולְ א ּולַ מוֹ ִהי ְסחוֹ ר
ְסחוֹ ר אוֹ ְר ָּכא ַח ְמ ׁ ִשין
ַא ִמין ּופ ּו ְתיָ א ַע ְס ִרין
וַ ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין:
וְ א ּולַ מוֹ ִהי לְ ַד ְר ָּתא ַּב ַריְ ָתא
כוֹת ָרן ַעל ֵאילוֹ ִהי ִמ ָּכא
וְ ְ
ּו ִמ ָּכא ּו ְת ַמנְ יָ א ַד ְרגִ ין
ַד ְרגוֹ ִהי:
וְ ַא ֲעלַ נִ י לִ ְת ַרע צִ ּפ ּונָ א
ּו ְמ ׁ ַשח ְּכ ִמ ׁ ְש ָח ָתא ָה ִאלֵ ין:
ָּתווֹ ִהי ֵאילוֹ ִהי וְ א ּולַ מוֹ ִהי
וְ כַ וִ ין לֵ ּיה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
א ּו ְר ָּכא ַח ְמ ׁ ִשין ַא ִמין
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חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה:
)לו(

ּופ ּו ְתיָ א ַע ְס ִרין וַ ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין:

אורך חמשים אמה .גובהו חמשים אמה:

)לז( )ואילו כתיב( וְאֵילָ֗יו לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה
וְתִמֹרִ֥ים אֶל־)אילו כתיב( אֵילָ֖יו מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ
וּשְׁמֹנֶ֥ה מַעֲל֖וֹת )מעלו כתיב( מַעֲלָֽיו:
)לז(

תתקה

וְ ֵאילוֹ ִהי לְ ַד ְר ָּתא ַּב ַריְ ָתא
כוֹת ִרין ַעל ֵאילוֹ ִהי ִמ ָּכא
וְ ְ
ּו ִמ ָּכא ּו ְת ַמנְ ָיא ַד ְרגִ ין
ַד ְרגוֹ ִהי:

ואיליו לחצר החיצונה .אולם השער קרוי 'אילים' כאן:

)לח( וְ ִלשְׁכָּ֣ה וּפִתְחָ֔הּ בְּאֵילִ֖ים הַשְּׁעָרִ֑ים שָׁ֖ם
יָדִ֥יחוּ אֶת־הָעֹלָֽה:

ּו ִפ ְת ָחא
וְ לִ ׁ ְש ָּכ ָתא
ְּב ֵאילַ יָ א ְד ַת ְר ַעיָ א ַּת ָמן
ְמ ַת ְקנִ ין יַ ת ֲעלָ ָתא:

)לח( ולשכה .היתה אצל שער הצפוני בעזרת ישראל :ופתחה ,של לשכה ,אל
אילי השער ,לצד השער :שם ידיחו את העולה ,הנשחטת בצפון :ידיחו
את העולה .ירחצו את הקרביים:

)לט( וּבְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֗עַר שְׁנַ֤יִם שֻׁ ְלחָנוֹת֙ מִפּ֔וֹ
וּשְׁנַ֥יִם שֻׁ ְלחָנ֖וֹת מִפֹּ֑ה ִלשְׁח֤וֹט אֲלֵיהֶם֙
הָעוֹלָ֔ה וְהַחַטָּ֖את וְהָאָשָֽׁם:

ּובְ א ּולַ ָמא ְד ַת ְר ָעא ָּת ֵרין
ּ ָפתוֹ ִרין ִמ ָּכא ּו ְת ֵרין
ּ ָפתוֹ ִרין ִמ ָּכא לְ ִמ ַּכס
אתא
ֲעלֵ יהוֹ ן ֲעלָ ָתא וְ ַח ָט ָ
וְ ַא ׁ ָש ָמא:

)לט( ובאולם השער הצפוני .שנים שולחנות במזרחו ,ושתים במערבו.
ואע"פ שהיה משוך אל תוך החצר החיצונה ,קדושתו כלפנים:

)מ( וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף ִמח֗וּצָה לָעוֹ ֶלה֙ לְפֶ֙תַח֙
הַשַּׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹנָה שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנ֑וֹת
וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף הָאַחֶ֗רֶת אֲשֶׁר֙ ְלאֻלָ֣ם הַשַּׁ֔עַר
שְׁנַ֖יִם שֻׁ ְלחָנֽוֹת:

ְד ִמ ָּב ָרא
ּולְ ֶע ְב ָרא
לְ ַמ ְס ָקנָ א ְּב ַמ ֲעלָ נָ א ִד ְת ַרע
צִ ּפ ּונָ א ְּת ֵרין ּ ְפתוֹ ִרין
אוֹ ֲח ָרנָ א
ּולְ ֶע ְב ָרא
ִדלְ א ּולַ ָמא ְד ַת ְר ָעא ְּת ֵרין
ּ ְפתוֹ ִרין:

)מ( ואל הכתף מחוצה .ואל עבר פתח האולם ,מחוצה לחלל האולם ,לתוך
חללו של פתח של צד עזרת ישראל :לעולה לפתח השער הצפונה.
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כשנכנס לתוך השער ,ועולה במעלות פתח העזרה :שנים שולחנות ,לכתף
הפתח ,למזרח או למערב :ואל הכתף האחרת ,אשר לפתח האולם ,שנים
שולחנות:

)מא( אַרְבָּעָ֨ה שֻׁ ְלחָנ֜וֹת מִפֹּ֗ה וְאַרְבָּעָ֧ה
שֻׁ ְלחָנ֛וֹת מִפֹּ֖ה לְ ֣כֶתֶף ַהשָּׁ֑עַר שְׁמוֹנָ֥ה
שֻׁ ְלחָנ֖וֹת אֲלֵיהֶ֥ם יִשְׁחָֽטוּ:
)מב( וְאַרְבָּעָה֩ שֻׁ ְלחָנ֨וֹת לָעוֹלָ֜ה אַבְנֵ֣י גָזִ֗ית
אֹרֶךְ֩ אַמָּ֨ה אַחַ֤ת וָחֵ֙צִי֙ וְרֹ֨חַב אַמָּ֤ה אַחַת֙
וָחֵ֔צִי וְגֹ֖בַהּ אַמָּ֣ה אֶחָ֑ת אֲלֵיהֶ֗ם וְיַנִּ֤יחוּ
אֶת־הַכֵּלִים֙ אֲשֶׁ֨ר יִשְׁחֲט֧וּ אֶת־הָעוֹלָ֛ה בָּ֖ם
וְהַזָּֽבַח:

ַא ְר ְּב ָעא ּ ְפתוֹ ִרין ִמ ָּכא
וְ ַא ְר ָּב ָעה ּ ְפתוֹ ִרין ִמ ָּכא
לְ ֶעבְ ָרא ְד ַת ְר ָעא ְת ַמנְ יָ א
ּ ָפתוֹ ִרין ֵּבינֵ יהוֹן נִ כְ ִסין:
וְ ַא ְר ְּב ָעא ּ ָפתוֹ ִרין לַ ֲעלָ ָתא
ְּב ַאבְ נֵ י גָ זִית א ּו ְר ָּכא
ַא ְמ ָתא ֲח ָדא ּו ַפלְ גָ א
ּופ ּו ְתיָ א ַא ְמ ָתא ֲח ָדא
ּו ַפלְ גָ א וְ ר ּו ֵמ ּיה ַא ְמ ָתא
ֲח ָדא ֲעלֵ יהוֹ ן וְ יַ ֲחת ּון יַ ת
ָמנַ יָ א ְדיִ כְ ס ּון יַ ת ֲעלָ ָתה
ְּבהוֹן וְ נִ כְ ַסת ק ּו ְד ׁ ַשיָ א:

)מב( אליהם ויניחו את הכלים .עליהם מניחין את הסכינים והמזרקות
שמקבלין בהם את הדם ,שיהו מוכנים לשוחטין שם קדשי קדשים בצפון:

)מג( וְהַֽשְׁפַתַּ֗יִם טֹ֧פַח אֶחָ֛ד מוּכָנִ֥ים בַּבַּ֖יִת
סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְאֶל־הַשֻּׁ ְלחָנ֖וֹת בְּשַׂ֥ר
הַקָּרְבָֽן:

וְ ָענְ ְקלִ ין וְ ָענְ ְקלִ ין נַ ְפ ִקין
ּ ְפ ׁ ַשח ָחד ְק ִב ִיעין ְּב ַעמ ּו ֵדי
ֵּבית ַמ ְט ְּב ַחיָ א ִמגָ יו
לְ א ּולַ ַמיָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
וְ ַעל ּ ָפתוֹ ַריָ א ְּבשַׂ ר
ק ּו ְר ְּבנַ יָ א:

)מג( והשפתים טופח אחד .עונקליאות של ברזל קבועין בעמודי ננסין
שבבית המטבחים בצפון ,לתלות ולהפשיט בהן את הקדשים .והיא ששנינו
בפסחים )ה ט( ,אונקליאות של ברזל היו קבועין בעמודים ובכתלים שבהם
תולין ומפשיטין .וכן תירגם יונתן 'ועונקלין נפקין פשך חד' :מוכנים בבית.
קבועין בתוך חלל העזרה :בבית .לגיו:

)מד( וּמִחוּצָה֩ ַלשַּׁ֨עַר הַפְּנִימִ֜י לִֽשְׁכ֣וֹת שָׁרִ֗ים
בֶּחָצֵ֤ר הַפְּנִימִי֙ אֲשֶׁ֗ר אֶל־ ֙כֶּתֶף֙ שַׁ֣עַר

ּו ִמ ָּב ָרא לְ ַת ְר ָעא גַ וָ ָאה
לִ ׁ ְש ַּכת לֵ יוָ ֵאי ְּב ַד ְר ָּתא
גַ וַ יְ ָתא ִרי לְ ִע ַּבר ְּת ַרע
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הַצָּפ֔וֹן וּפְנֵיהֶ֖ם דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם אֶחָ֗ד אֶל־כֶּ֙תֶף֙
שַׁ֣עַר הַקָּדִ֔ים פְּנֵ֖י דֶּ֥רֶךְ הַצָּפֹֽן:

תתקז

צִ ּפ ּונָ א וְ ַא ּ ֵפיהוֹן לְ אוֹ ַרח
ָדרוֹ ָמא ַחד לְ ִע ַּיבר ְּת ַרע
ַמ ִדינְ ָחא ַא ּ ֵפי אוֹ ַרח
צִ ּפוֹ נָ א:

)מד( ומחוצה לשער הפנימי .ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר
הפנימי ,כמו שמפורש במקרא בסופו :לשכות שרים .לשכות לויים
משוררים :ופניהם דרך הדרום .פתחם לצד דרום :אחד אל כתף שער
הקדים .לשכה אחת אל כתף שער הקדים :פני דרך הצפון .ופתחה לצד
צפון:

)מה( וַיְדַבֵּ֖ר אֵלָ֑י זֹ֣ה הַ ִלּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙
דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם ַלכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת
הַבָּֽיִת:
)מו( וְהַ ִלּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן
ַלכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ הֵ֣מָּה
בְנֵֽי־צָד֗וֹק הַקְּרֵבִ֧ים מִבְּנֵֽי־ ֵלוִ֛י אֶל־יְהֹוָ֖ה
ְלשָׁרְתֽוֹ:
)מז( וַיָּ֨מָד אֶת־הֶחָצֵ֜ר אֹ֣רֶךְ | מֵאָ֣ה אַמָּ֗ה
וְרֹ֛חַב מֵאָ֥ה אַמָּ֖ה מְרֻבָּ֑עַת וְהַמִּזְבֵּ֖חַ לִפְנֵ֥י
הַבָּֽיִת:
)מז(

וְ לִ ׁ ְש ְּכ ָתא ִד ְפ ִת ַיח לְ אוֹ ַרח
צִ ּפ ּונָ א לְ כַ ֲהנַ יָ א נַ ְט ֵרי
ַמ ְט ַרת ַמ ְד ְּב ָחא ִאינ ּון ְּבנֵ י
צָ דוֹ ק ְד ָק ְרבִ ין ִמ ְּבנֵ י לֵ וִ י
לְ פ ּולְ ָחנָ א ַדיָ י לְ ׁ ַש ָמ ׁ ָשא
ֳק ָדמוֹ ִהי:
ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת ַד ְר ָּתא א ּו ְר ָּכא
ְמ ָאה ַא ִמין ּופ ּו ְתיָ א ְמ ָאה
ַא ִמין ְמ ֻר ַּבע ּו ַמ ְד ְּב ָחא ִדי
ֳק ָדם ֵּב ָיתא:

וימד את החצר .חלל עזרת ישראל ,לפני האולם וההיכל:

)מח( וַיְבִאֵנִי֮ אֶל־אֻלָ֣ם הַבַּיִת֒ וַיָּ֙מָד֙ אֵ֣ל אֻלָ֔ם
חָמֵ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפֹּ֔ה וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת ִמפֹּ֑ה
וְרֹ֣חַב הַשַּׁ֔עַר שָׁלֹ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְשָׁלֹ֥שׁ
אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ:
)מח(

ּו ַמלֵ יל ִע ִמי ָדא לִ ׁ ְש ְּכ ָתא
ִד ְפ ִת ָיחא לְ אוֹ ַרח ָדרוֹ ָמא
לְ כַ ֲהנַ יָ א נָ ְט ֵרי ַמ ְט ַרת
ֵּב ָיתא:

וְ ָא ֲעלַ נִ י לְ א ּולַ ָמא ְדבֵ ָיתא
ּו ְמ ׁ ַשח ֵאילָ א ְדא ּולַ ָמא
ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין ִמ ָּכא וַ ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין ִמ ָּכא ּופ ּו ְתיָ א
ְד ַת ְר ָעא ְּתלַ ת ַא ִמין ִמ ָּכא
ּו ְתלַ ת ַא ִמין ִמ ָּכא:

אל אולם הבית .אולם ההיכל :וימד אל אולם .כמו 'איל אולם'.

תתקח

הבאר
נבואת

רש"י מכת"י

החיים
יחזקאל

עובי כתפות הפתח מן המזרח למערב חמש אמות .ואף של בית שיני היה
כן ,שכן שנינו )מדות ד ז( ,כותל אולם חמש ,ואולם אחת עשרה .אלא שבאולם
בית שיני לא היו לו כתיפות לפתח לצפון ולדרום ,שהיה רחב הפתח עשרים
אמה כרוחב האולם ,וכאן כתוב ורוחב השער שלש אמות מפה ושלש אמות
מפה ,ואיני יודע לסדר פירושו אלא לרוחב ,כתפות הפתח שלש אמות
סותמין חלל הפתח מכאן ושלש אמות מכאן:

)מט( אֹ֣רֶךְ הָאֻלָ֞ם עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֙חַב֙
עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה אַמָּ֔ה וּבַֽמַּעֲל֔וֹת אֲשֶׁ֥ר יַעֲל֖וּ
אֵלָ֑יו וְעַמֻּדִים֙ אֶל־הָ֣אֵילִ֔ים אֶחָ֥ד מִפֹּ֖ה
וְאֶחָ֥ד מִפֹּֽה:

א ּו ְר ָּכא ְדא ּולַ ָמא ַע ְס ִרין
ַא ִמין ּובְ ַד ְרגִ ין ְד ַסלְ ִקין
לֵ ּיה וְ ַעמ ּו ַדיָ א ַעל ֵאילַ יָ א
ַחד ִמ ָּכא וְ ַחד ִמ ָּכא:

)מט( אורך האולם עשרים אמה .כנגד רוחב ההיכל :ורחב עשתי עשרה.
מן המזרח למערב :ובמעלות אשר יעלו אליו .ובמעלות היה הדרך אשר
בהם יעלו אליו .כמו ששנינו )מדות ג ה( ,בין האולם ולמזבח עשרים ושתים
אמה ,ושתים עשרה מעלות היו שם ,רום מעלה חצי אמה :ועמודים אל
האילים .תחת יכין ובועז שהיו במקדש ראשון:
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תתקט

פרק מ א

)א( וַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־הַהֵיכָ֑ל וַיָּ֣מָד אֶת־הָאֵילִ֗ים
שֵׁשׁ־אַמּ֨וֹת רֹ֧חַב־ ִמפּ֛וֹ וְשֵׁשׁ־אַמּֽוֹת־רֹ֥חַב
מִפּ֖וֹ רֹ֥חַב הָאֹֽהֶל:

וְ ַא ֲעלַ נִ י לְ ֵהיכָ לָ א ּו ְמ ׁ ַשח
יַ ת ֵאילֵ יָ א ׁ ִשית ַא ִמין
ּפ ּו ְתיָ א ִמ ָּכא וְ ׁ ִשית ַא ִמין
ּפ ּו ְתיָ א ִמ ָּכא ּפ ּו ְתיָ א
ְד ַמ ׁ ְש ְּכנָ א:

)א( שש אמות רחב .הוא עובי כותל ההיכל שבין ההיכל לאולם ,ממזרח
למערב :רחב האהל .אהלו של פתח .רחב האולם ,שהןג ברחבו של אולם
ובאורכו של היכל:

)ב( וְרֹ֣חַב הַפֶּתַח֮ עֶ֣שֶׂר אַמּוֹת֒ וְכִתְפ֣וֹת
הַפֶּ֔תַח חָמֵ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּ֑וֹ
וַיָּ֤מָד אָרְכּוֹ֙ אַרְבָּעִ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב עֶשְׂרִ֥ים
אַמָּֽה:

ּופ ּו ְתיָ א ְד ַת ְר ָעא ֲע ַסר
ַא ִמין וְ כִ ְת ֵפי ַת ְר ָעא ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין ִמ ָּכא וַ ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין
ִמ ָּכא ּו ְמ ׁ ַשח א ּו ְר ֵּכ ּיה
ַא ְר ְּב ִעין ַא ִמין ּופ ּו ְתיָ א
ַע ְס ִרין ַא ִמין:

)ב( וכתפות הפתח חמש אמות .שההיכל רחבו עשרים אמה ,ורחב הפתח
עשר ,נמצאו כתיפותיו מפה ומפה של חמש חמש:

)ג( וּבָ֣א ִלפְנִ֔ימָה וַיָּ֥מָד אֵֽיל־הַפֶּ֖תַח שְׁתַּ֣יִם
אַמּ֑וֹת וְהַפֶּ֙תַח֙ שֵׁ֣שׁ אַמּ֔וֹת וְרֹ֥חַב הַפֶּ֖תַח
שֶׁ֥בַע אַמּֽוֹת:
–––––––––––––––––

X â W

ג נראה דצריך לומר 'שהוא' .וכן בדפוס ויניציאה.

וְ ַעל לְ גָ יו ּו ְמ ׁ ַשח ֵאילָ א
ְד ַת ְר ָעא ַּת ְר ֵּתין ַא ִמין
וְ ַת ְר ָעא ׁ ִשית ַא ִמין
ּופ ּו ְתיָ א ְד ַת ְר ָעא ׁ ְשבַ ע
ַא ִמין:

–––––––––––––––––
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)ג( ובא לפנימה .אל מחיצה המפסקת בין ההיכל לקדש הקדשים :וימד
איל הפתח .עוביו שתים אמות .אין זה שוה לאמה טרקסין :והפתח שש
אמות .איני יכול לפרשו אלא לגובהו:

)ד( וַיָּ֨מָד אֶת־אָרְכּ֜וֹ עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֛חַב
עֶשְׂרִ֥ים אַמָּ֖ה אֶל־פְּנֵ֣י הַֽהֵיכָ֑ל וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔י
זֶ֖ה קֹ֥דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים:
)ד(

ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת א ּו ְר ֵּכ ּיה ַע ְס ִרין
ֵא ִמין ּופ ּו ְתיָ א ַע ְס ִרין ַא ִמין
ִדי ֳק ָדם ֵהיכָ לָ א וַ ֲא ַמר לִ י
ֵדין ֵּבית קוֹ ֶד ׁש ק ּו ְד ׁ ַשיָ א:

אל פני ההיכל .על פני רחבו של היכל:

)ה( וַיָּ֥מָד קִֽיר־הַבַּ֖יִת שֵׁ֣שׁ אַמּ֑וֹת וְרֹ֣חַב
הַצֵּ ָלע֩ אַרְבַּ֨ע אַמּ֜וֹת סָבִ֧יב | ָסבִ֛יב לַבַּ֖יִת
סָבִֽיב:

ּו ְמ ׁ ַשח כּ וֹ ְתלָ א ְד ֵב ָיתא
ׁ ִשית ַא ִמין ּופ ּו ְתיָ א
ִד ְמ ִחיצְ ָּתא ַא ְר ַּבע ַא ִמין
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ַמ ַקף לְ ֵב ָיתא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:

)ה( קיר הבית .כותל מערבי :ורחב הצלע .התא של אחריו ,ארבע אמות
חללו .ושל בית שיני היה שש .ועל כרחך בית זה לעתיד לבא ,שהרי בבית
שיני לא היתה חומה מפסקת לבית קדשי הקדשים:

)ו( וְהַצְּלָעוֹת֩ צֵלָ֨ע אֶל־צֵלָ֜ע שָׁל֧וֹשׁ
בַּקִּ֨יר
וּ֠בָאוֹת
פְּעָמִ֗ים
וּשְׁלֹשִׁ֣ים
אֲשֶׁר־ ַלבַּ֧יִת ַלצְּלָע֛וֹת סָבִ֥יב | סָבִ֖יב
ִלהְי֣וֹת אֲחוּזִ֑ים וְלֹֽא־יִהְי֥וּ אֲחוּזִ֖ים בְּקִ֥יר
הַבָּֽיִת:

ּו ְמ ִחיצַ יָ א ְמ ִחיצָ א ַעל
ְמ ִחיצָ א ְּתלָ ִתין ּו ְתלַ ת
ֲח ָדא ַע ְס ֵרי ְּב ִס ְיד ָרא
ְקבִ ִיעין ְּבכִ ְתלָ א ְד ִמגָ יו
לִ ְמ ִחיצָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
ישי ׁ ַש ְריָ ָתא
לְ ֶמ ֱהוֵ י ֵר ׁ ֵ
נָ יְ ִחין ַעל זִי ָזא וְ לָ א יֶ ֶהוְ יָ ן
ׁ ַש ְריָ ָתא ְמ ַע ְּב ָרן ְּבכָ ְתלֵ י
ֵּב ָיתא:

)ו( צלע אל צלע .תא אצל תא ותא על תא :שלש ושלשים פעמים .אחד
עשר על גבי אחד עשר ,ואחד עשר על גביהם .וכן תרגם יונתן 'חדא עשרי
בסידרא' .ובבית שיני היו שלשים ושמונה ,ט"ו בצפון וט"ו בדרום ,חמשה
על חמשה וחמשה על גביהן ,ושמונה במערב )מדות ד ג( .הוא צלע הוא יציע
הוא תא )בבא בתרא סא] :(.פירוש רש"י הישן :ואומר אני ,שהתאים שבצפון ובדרום כך
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סדרן ,שכל אחד ואחד ארכו שתים עשרה אמה ,הרי ששים אמה לחמשה תאים .וחמשה כתלים
של חמש אמות ,הרי שמנים וחמש .ורחב המונח חמש אמות ,פירנסת תשעים אמה של אורך
הכותל .וכן לדרום .ושבמערב ,אחד על גבי אחד ושלישי על גביהן ,ואורכן עשרים אמה ,כנגד

רחב בית קדשי הקדשים :אחר כך רש"י עצמו הגיה )ומחק( קטע זהד[ :ובאות בקיר
אשר לבית לצלעות .קורות עליות היציעים ,היו ראשיהן של צד מחיצת
התאים החיצונה באות ונוקבות בקיר בצידו הפנימי .וזהו אשר לבית
לצלעות ,בצדו אשר לתוך התאים .וזהו להיות אחוזים ,קבועים בחזקה :ולא
יהיו אחוזים בקיר הבית .ראשיהם של צד ההיכל היו באות ומונחות על
כניסות שהיה קיר ההיכל בולט לתוך התאים .כמו שאמור בביניין שלמה
)מלכים א' ו ו( 'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה'' ,היציע התחתונה חמש
באמה רחבה'  -חללה ,ועלייתה שש ,שהיה כותל ההיכל כנוס מלמעלה
אמה ,לפיכך חלל התיכונה 'שש באמה רחבה' שהיא היתה על עלייה של
תחתונה' ,והשלישית שבע באמה רחבה' שהיה כותל ההיכל כנוס לתוכו
אמה למעלה .ואף אילו היו כמותן ,וזהו שאמור ולא יהיו אחוזים בקיר
הבית ,ולא יהיו נוקבין בקיר ההיכל כשאר ראשי קורות נמוכין הקבועין
בכותל גבוה שנוקבין הכותל ותוקעין ראשי הקורות בנקבים:

)ז( וְֽרָחֲבָ֡ה וְֽנָסְבָה֩ ְלמַ֨עְלָה ְלמַ֜עְלָה ַלצְּלָע֗וֹת
כִּ֣י מֽוּסַב־הַ֠בַּיִת ְלמַ֨עְלָה ְלמַ֜עְלָה סָבִ֤יב |
סָבִיב֙ לַבַּ֔יִת עַל־כֵּ֥ן רֹֽחַב־ ַלבַּ֖יִת ְלמָ֑עְלָה וְכֵ֧ן
הַתַּחְתּוֹנָ֛ה יַעֲלֶ֥ה עַל־הָעֶלְיוֹנָ֖ה ַלתִּיכוֹנָֽה:

ּו ּפ ּו ְתיָ א ְמ ִס ָּב ָתא וְ ַסלְ ָקא
לְ ֵעלָ א לְ ֵעלָ א ִמן ְמ ִחיצַ יָ א
ֵב ָיתא
ַמ ְק ָפא
ֲא ֵרי
לְ ַסלָ ָקא לְ ֵעלָ א לְ ֵעלָ א
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר לְ גָ יו ַעל ֵּכן
ּ ָפ ֵתי ֵב ָיתא ִמלְ ֲעלָ א וְ כֵ ן
ִּב ְמ ִס ָּב ָתא ַסלְ ִקין ִמן
ַא ְר ִע ָיתא לְ ֵעלַ ָיתא ְּבאוֹ ַרח
ְמצִ ֲיע ָתא:

)ז( ורחבה .והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי ,האמצעית
רחבה מן התחתונה אמה ,וכן העליונה מן האמצעית אמה :ונסבה למעלה

–––––––––––––––––
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ד אח"כ רש"י הגיה את הקטע הזה .וכתב רש"י שאורך כל תא הוא י"א אמה .כך כתב תלמידו
הרב רבינו שמעיה בפירושו למדות )ד ג( .וברוב הכת"י חסר כל הקטע ,ונראה שרש"י מחק את
כל הקטע הזה .לפי מסקנת רש"י ,יש ששה כתלים.
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למעלה .ומוסבת מסיבה שקורין ווי"ץ של בניין אבנים ,הוא כמין עמוד
ועולין בו במעלות ,והעולה בו דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד אבנים,
ובלשון אשכנז קרוי וֵוינְ דְ לְ ְש ֵטי"ן ,והוא שאמור בביניין שלמה )מלכים א' ו ח(
'ובלולים יעלו אל התיכונה' ,אף הוא מתורגם 'ובמסיבתא' כמו זה :ונסבה
למעלה למעלה .מסיבה עולה למעלה עד גג התא העליון ,כמו שהוא
מפרש והולך ,שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון :כי
מוסב הבית ,צלעות ,למעלה למעלה סביב סביב לבית ,על כן רחב
הבית למעלה .על כן שאמרנו ורחבה למעלה למעלה ,רחב בית תוך
הצלעות למעלה ,העליונה רחבה מכולם :וכן התחתונה .תירגם יונתן 'וכן
במסיבתא סלקין מארעיתא לעיליתא באורח מציעתא' ,וכן יעלו על ידי
מסיבה מן התחתונה אל העליונה דרך התיכונה:

)ח( וְרָאִ֧יתִי לַבַּ֛יִת גֹּ֖בַהּ סָבִ֣יב | סָבִ֑יב
)מיסדות כתיב( מוּסְד֤וֹת הַצְּלָעוֹת֙ ְמל֣וֹ הַקָּנֶ֔ה
שֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת אַצִּֽילָה:

וַ ֲחזֵית לְ בֵ ָיתא ר ּו ָמא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְמ ׁ ַשכְ לְ לָ ן
ְמ ִחיצַ יָ א ִמ ׁ ְש ַחת ָקנַ יָ א
ׁ ִשית ַא ִמין ֶרוַ ח:

)ח( וראיתי לבית גובה .לא פירש שיעורו ,אבל במסכת מידות שנינו ,על
רום מאה אמה :מוסדות הצלעות מלו הקנה .יסוד הצלעות היה מלא
הקנה :שש אמות אצילה .תירגם יונתן רווח יסוד מחיצת הצלע בתוך
הארץ היה רחב שש אמות ,אבל למעלה מן הארץ רחבו חמש אמות כמו
שמפורש במקרא של אחריו:

)ט( רֹ֣חַב הַקִּ֧יר אֲֽשֶׁר־ ַלצֵּלָ֛ע אֶל־הַח֖וּץ
חָמֵ֣שׁ אַמּ֑וֹת וַאֲשֶׁ֣ר מֻנָּ֔ח בֵּ֥ית צְלָע֖וֹת
אֲשֶׁ֥ר ַלבָּֽיִת:

ְדכִ ְתלָ א
ּפ ּו ְתיָ א
ִד ְמ ִחיצְ ָּתא ִדלְ בָ ָרא ֲח ֵמ ׁש
ַא ִמין וַ ֲא ַתר ׁ ְש ִביק ֵּבית
ְמ ִחיצַ יָ א ִדלְ גָ יו:

)ט( רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ .מחיצת התאים הסמוכים אל החצר
היא מחיצת מערבית חמש אמות .וכן שנינו במסכת מידות באותו כותל

הבאר
נבואת

פרק מא פסוק י

החיים
יחזקאל

תתקיג

שהוא חמש אמות :ואשר מונח .ומקום פנוי היה מונח במקצועות הצפון
והדרום שאצל המזרח )והמערבה( ,שאין התאים מקיפין את כל הבית .ולאותו
מקום פנוי היו פתחי התאים שבמקצועות ,כמו שמפרש בעיניין )פסוק יא(
'ופתח הצלע למונח' .כי לא היו להם פתחים לתאים לא לצד החצר ולא לצד
ההיכל ,אלא לאותן שבמקצוע מזרחית צפונית ובמזרחית דרומית היה פתח
בכותל רחבו פתוח לאותו מקום המונח ,ובאותו פתח נכנסין לו ,וממנו לתא
השיני ומן השיני לשלישי וכן סביב .שכן שנינו במסכת מידות )ד ג( שלשה
פתחים לכל אחד ואחד ,אחד לתא מן הימין ואחד לתא מן השמאל ואחד
לתא שעל גביו .ואף יונתן כן תירגמו ,ואשר מונח ' -ואתר שביק' .בית
צלעות אשר לבית .נגד אויר רחב הצלעות בקרן זוית .סביב סביב שכתוב
במקום המונח )פסוק יא( ,אינו בארבע פינות כמשמעו ,אלא כלומר מכאן
ומכאן ,דרום וצפון ,זוית דרומית מזרחית וזוית צפונית מזרחית:

)י( וּבֵ֨ין הַ ְלּשָׁכ֜וֹת רֹ֣חַב עֶשְׂרִ֥ים אַמָּ֛ה סָבִ֥יב
ַלבַּ֖יִת סָבִ֥יב | סָבִֽיב:

ּובֵ ין לִ ׁ ְש ָּכ ָתא ּפ ּו ְתיָ א
ַע ְס ִרין ַא ִמין ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
ַמ ִקיף לְ בֵ ָיתא ְסחוֹ ר
ְסחוֹ ר:

)י( ובין הלשכות רחב עשרים אמה .לשכות היו בחצר החיצונה בצפונה
של חצר הפנימית אצל חומתה ,והפסק עשרים אמה רוחב בין מחיצות
הלשכות למחיצות התאים שסביב לבית .ולא היה כן בבית שיני אלא בביניין
העתיד:

)יא( וּפֶ֤תַח הַצֵּ ָלע֙ ַלמֻּנָּ֔ח פֶּ֤תַח אֶחָד֙ דֶּ֣רֶךְ
הַצָּפ֔וֹן וּפֶ֥תַח אֶחָ֖ד ַלדָּר֑וֹם וְרֹ֙חַב֙ מְק֣וֹם
הַמֻּנָּ֔ח חָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת סָבִ֥יב | סָבִֽיב:

–––––––––––––––––
ה יש למחוק תיבה זו )צורת הבית(.
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וְ ַת ְר ָעא ִד ְמ ִחיצְ ָּתא לַ ֲא ַתר
ׁ ְשבִ יק ַּת ְר ָעא ַחד ּ ְפ ִת ַיח
לְ אוֹ ַרח צִ ּפ ּונָ א וְ ַת ְר ָעא ַחד
ּ ְפ ִת ַיח לְ ָדרוֹ ָמא ּו ּפ ּו ְתיָ א
ַד ֲא ַתר ׁ ְשבִ יק ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
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)יא( ופתח הצלע למונח .ופתח התאים החיצונים פתוחים למקום המונח
פנוי בקרן זוית ,כמו שפירשתי:

)יב( וְהַבִּנְיָ֡ן אֲשֶׁר֩ אֶל־פְּנֵ֨י הַגִּזְרָ֜ה פְּאַ֣ת
דֶּֽרֶךְ־הַיָּ֗ם רֹ֚חַב שִׁבְעִ֣ים אַמָּ֔ה וְקִ֧יר הַבִּנְיָ֛ן
חָֽמֵשׁ־אַמּ֥וֹת רֹ֖חַב סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְאָרְכּ֖וֹ
תִּשְׁעִ֥ים אַמָּֽה:

ּובִ נְ יָ נָ א ִד ֳק ָדם ְּבצ ּו ְר ָּתא
ר ּו ַח אוֹ ַרח ַמ ַע ְרבָ א ּפ ּו ְתיָ א
ׁ ַשבְ ִעין ַא ִמין וְ כָ ְתלָ א
ְדבִ נְ יָ נָ א ֲח ֵמ ׁש ַא ִמין
ּפ ּו ְתיָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
וְ א ּו ְר ֵּכ ּה ִּת ׁ ְש ִעין ַא ִמין:

)יב( והבנין אשר על פני הגזרה וגו' .רחב כל הבניין לרוח המערבית,
רחב הבית ועובי כתלים הצפוניים והדרומיים עם התאים הצפוניים
והדרומיים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב שבעים אמה .וכן היה בבית
שיני .וכן שנינו במסכת מידות בקיר מערבי מן הצפון לדרום שבעים אמה,
ומונה החשבון :הגזרה .תירגם יונתן 'ביצורתא' ,ואומר אני שהבית נקרא כן,
והוא הבית הגדול .והתאים הנמוכים אשר סביב ,אותם הוא קורא בניין:
פאת דרך הים .רוח מערבית :וקיר הבנין .כותלי התאים :וארכו
תשעים אמה .אורך ביניין התאים והמונח תשעים אמה ,הצפון והדרום,
חוץ מבית החילפות ,שאינו נמנה עמו לפי שהיה בולט אל החוץ לצפון
ולדרום ,ולא היה שוה לשאר הבניין ,שהבית היה רחב מלפניו שלשים אמה
יותר מלאחריו ,כמו ששנינו )מדות ד ז( ,האולם עודף על ההיכל ט"ו אמה
לצפון וט"ו אמה לדרום הוא היה נקרא בית החילפות ששם גונזין את
הסכינים .ואורך אותו ביניין מן המזרח למערב עשר אמות ,נשארו תשעים
אמה אורך ברוחב שבעים אמה ,שכל הבית היה אורך מאה אמה ,כמו
שמפורש בעיניין ובמסכת מידות )ד ו-ז(:

)יג( וּמָדַ֣ד אֶת־הַבַּ֔יִת אֹ֖רֶ ְך מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה
וְהַגִּזְרָ֤ה וְהַבִּנְיָה֙ וְקִ֣ירוֹתֶ֔יהָ אֹ֖ ֶרךְ מֵאָ֥ה
אַמָּֽה:

ּו ְמ ׁ ַשח יַ ת ֵּב ָיתא א ּו ְר ָּכא
ְמ ָאה ַא ִמין ּו ְבצ ּו ְר ָתא
ּובִ נְ יָ נָ א וְ כָ ְתלַ יָ א א ּו ְר ָּכא
ְמ ָאה ַא ִמין:

)יג( ומדד את הבית ארך מאה אמה .סך הכל עם משך בית החילפות,
וכן שנינו במסכת מידות )ד ו( ההיכל מאה על מאה ברום מאה ,מן המזרח
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למערב מאה ,כותל אולם חמש ,ורחבו אחת עשרה ,כותל ההיכל שש ,וארכו
ארבעים ,ואמה טרקסין ,ועשרים אמה בית קדשי הקדשים ,וכותל שש,
והתא שש ,וכותל התא חמש .ואף למעלה בעיניין כך מפורשת מידת כולם,
חוץ מאמה טרקסין שכתוב בו בעיניין זה שתים אמות ,וכנגדן הוא ממעט
רוחב התא אמה ,שהתא שבמשנה רחבו שש וכותלו חמש ,וכאן רחבו ארבע
וכותלו שש למטה ,שנאמר )פסוק ח( מוסדות הצלעות מלא הקנה :והגזרה
והבנייה וקירותיה .סוף המקרא מפרש את ראשו לומר סך הכל מאה
אמה .הגזרה ,והתא שמאחריו הוא הבנייה כמו 'בניין' ,ועובי הכתלים ,הכל
מאה אמה .וי"ו של והגזרה יתירה היא:

)יד( וְרֹחַב֩ פְּנֵ֨י הַבַּ֧יִת וְהַגִּזְרָ֛ה ַלקָּדִ֖ים מֵאָ֥ה
אַמָּֽה:

ּופ ּו ְתיָ א ִד ֳק ָדם ֵּב ָיתא
ּובְ צ ּו ְר ָתא לְ ַמ ִדינְ ָחא ְמ ָאה
ַא ִמין:

)יד( ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה .הוא שפירשתי למעלה
שהבית עודף לפניו רחב שלשים אמה ,שהאולם מרחיב מן ההיכל ומן
התאים ט"ו אמה לצפון וט"ו אמה לדרום .ולא שחלל האולם רחב מחלל
ההיכל ,אלא בית החילפות מחובר לאולם מכאן ומכאן:

)טו( וּמָדַ֣ד אֹֽרֶךְ־ ַ֠הבִּנְיָן אֶל־פְּנֵ֨י הַגִּזְרָ֜ה
כתיב(
)ואתוקיהא
אֲשֶׁ֨ר עַל־אַחֲרֶ֧יהָ
וְאַתִּיקֶ֛יהָא מִפּ֥וֹ וּמִפּ֖וֹ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה וְהַֽהֵיכָל֙
הַפְּנִימִ֔י וְאֻֽ ַלמֵּ֖י הֶחָצֵֽר:

ּו ְמ ׁ ַשח א ּו ְר ָּכא ְדבִ נְ יָ נָ א
ְּבצ ּו ְר ָתא
ִד ֳק ָדם
ְדלַ ֲאחוֹ ָר ָאה וְ זִיוְ יָ ָת ָהא
ִמ ָּכא ּו ִמ ָּכא ְמ ָאה ַא ִמין
וְ ֵהיכְ לָ א גַ וָ ָאה וְ א ּולַ ֵמי
ַד ְר ָּתא:

)טו-טז( ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה .עכשיו חוזר
ומודד אורך הבית לדרום כמו שמדד לצפון :ואתיקיהא .תירגם יונתן
'זויות' ,כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית :וההיכל הפנימי
ואולמי החצר .סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו ,אלא מחובר
למקרא של אחריו .וכן פירושו ,וההיכל ,וכן הפנימי שהוא בית קדש
הקדשים ,וכן אולמי החצר המפורשים למעלה )מ ל( 'ואילמות סביב' ,לכל
אילו היו הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן ,בין לגזרה
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הוא ההיכל ,בין לאולמות ,בין לקדש הקדשים ,לשלשתן היו הסיפים מזוזות
לפתחיהם ,ולשלשתן היו חלונות אטומות ,ולשלשתן היו אתיקים .ולא ידעתי
מה הם ,ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים בולטים בחומה לחיזוק,
וקורין להם בלע"ז ִּפילֵירְ "שו :נגד הסף שחיף עץ .נסר של ארז ,תירגם
יונתן :סביב סביב .לפתח :והארץ עד החלונות .וקרקעית החומה עשוי
כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד החלונות ,וגם החלונות מכוסות בו,
וכל זה מבפנים לפי שהיו טחין עליו ציפוי זהב ,שכל הבית טוח בזהב ,ואין
יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:

)טז( הַסִּפִּ֡ים וְהַחַלּוֹנִ֣ים הָ֠אֲטֻמוֹת וְהָאַתִּיקִ֤ים
| סָבִיב֙ ִלשְׁלָשְׁתָּ֔ם נֶ֧גֶד הַסַּ֛ף שְׂחִ֥יף עֵ֖ץ
סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְהָאָ֙רֶץ֙ עַד־הַֽחַלֹּנ֔וֹת
וְהַֽחַלֹּנ֖וֹת מְכֻסּֽוֹת:

ִס ּ ַפיָ א וְ כַ וִ ין ְס ִּת ָימן
וְ ַע ִּת ַיקיָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
לִ ְתלָ ֵתיהוֹ ן לָ ֳקבֵ יל ִס ּ ָפא
ְד ָח ֵפי נִ ְיס ִרין ְד ַא ְר ָזא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ ַא ְר ָעא ַעד
ַּכוַ יָ א וְ כַ וִ ין ְס ִת ָימן:

)טו-טז( ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה .עכשיו חוזר
ומודד אורך הבית לדרום כמו שמדד לצפון :ואתיקיהא .תירגם יונתן
'זויות' ,כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית :וההיכל הפנימי
ואולמי החצר .סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו ,אלא מחובר
למקרא של אחריו .וכן פירושו ,וההיכל ,וכן הפנימי שהוא בית קדש
הקדשים ,וכן אולמי החצר המפורשים למעלה )מ ל( 'ואילמות סביב' ,לכל
אילו היו הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן ,בין לגזרה
הוא ההיכל ,בין לאולמות ,בין לקדש הקדשים ,לשלשתן היו הסיפים מזוזות
לפתחיהם ,ולשלשתן היו חלונות אטומות ,ולשלשתן היו אתיקים .ולא ידעתי
מה הם ,ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים בולטים בחומה לחיזוק,
וקורין להם בלע"ז ִּפילֵירְ "ש :נגד הסף שחיף עץ .נסר של ארז ,תירגם
יונתן :סביב סביב .לפתח :והארץ עד החלונות .וקרקעית החומה עשוי
כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד החלונות ,וגם החלונות מכוסות בו.

–––––––––––––––––
ו עמודי תווך.
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וכל זה מבפנים ,לפי שהיו טחין עליו ציפוי זהב ,שכל הבית טוח בזהב ,ואין
יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:

)יז( עַל־מֵעַ֣ל הַפֶּ֡תַח וְעַד־הַבַּיִת֩ הַפְּנִימִ֨י
וְ ַלח֜וּץ וְאֶל־כָּל־ ַהקִּ֨יר סָבִ֧יב | סָבִ֛יב
בַּפְּנִימִ֥י וּבַחִיצ֖וֹן מִדּֽוֹת:

ַעד לְ ֵעלָ א ִמן ַּת ְר ָעא ּו ִמן
ֵּב ָיתא גַ וְ ָאה ּולְ בָ ָרא וְ ַעל
ָּכל כּ ְוֹתלָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
ִמלְ גָ יו ּו ִמלְ בָ ָרא ִמ ׁ ְש ָחן:

)יז( על מעל הפתח .בגובה :ועד הבית הפנימי .כל בית קדש הקדשים עד
כולו :ולחוץ .לצד ההיכל :סביב סביב .בכל כותליו :בפנימי ובחיצון.
בבית קדשי הקדשים ובהיכל :מדות .מחופה נסרים גדולות עשויות במדה:

)יח( וְעָשׂ֥וּי כְּרוּבִ֖ים וְתִֽמֹרִ֑ים וְתִֽמֹרָה֙
בֵּין־כְּר֣וּב ִלכְר֔וּב וּשְׁנַ֥יִם פָּנִ֖ים ַלכְּרֽוּב:

ּוגְ לִ יף ְּכר ּובִ ין וְ כוֹ ְת ָרן
כוֹת ְר ָּתא ֵּבין ְּכר ּובָ א
וְ ַ
לִ כְ ר ּובָ א ּו ְת ֵרין ַא ּ ִפין
לִ ְּכר ּובָ א:

)יח( ועשוי כרובים ותימורים .ואותו הארז מצוייר כרובים ודקלים:
ושנים פנים לכרוב .אחד פני כפיר ואחד פני אדם ,זה פונה לכאן וזה
פונה לכאן .וכשהיתה התימורה בין כרוב לכרוב היה פני הכפיר לה מכאן
ופני אדם מכאן ,כמו שאמור בעיניין:

)יט( וּפְנֵ֨י אָדָ֤ם אֶל־הַתִּֽמֹרָה֙ מִפּ֔וֹ וּפְנֵֽי־כְפִ֥יר
אֶל־הַתִּֽמֹרָ֖ה מִפּ֑וֹ עָשׂ֥וּי אֶל־כָּל־הַבַּ֖יִת
סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
)יט(

עשוי אל כל הבית .לבית קדש הקדשים:

)כ( מֵהָאָ֙רֶץ֙ עַד־ ֵמעַ֣ל הַפֶּ֔תַח הַכְּרוּבִ֥ים
וְהַתִּֽמֹרִ֖ים עֲשׂוּיִ֑ם וְקִ֖יר הַׄהֵׄיׄכָֽׄלׄ:
)כ(

ֱאנָ ׁ ָשא ְעבִ יד
וְ ַא ּ ֵפי
לְ כוֹ ַת ְר ָּתא ִמ ָּכא וְ ַא ּ ֵפי
ַא ְריָ א ֲעבִ יד לְ כוֹ ַת ְר ָּתא
ִמ ָּכא גְ לִ יף ַעל ָּכל ֵּב ָיתא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:

וקיר ההיכל .וכן לקיר ההיכל:

ֵמ ַא ְר ָעא ַעד לְ ֵעלָ א
ִמ ַּת ְר ָעא ְּכר ּובִ ין וְ כ ּו ְת ָרן
גְ לִ ָיפן וְ כֵ ן לְ כָ ְתלָ א
ְד ֵהיכָ לָ א:

תתקיח

הבאר
נבואת

רש"י מכת"י

החיים
יחזקאל

)כא( הַֽהֵיכָ֖ל מְזוּזַ֣ת רְבֻעָ֑ה וּפְנֵ֣י הַקֹּ֔דֶשׁ
הַמַּרְאֶ֖ה כַּמַּרְאֶֽה:

ֵהיכָ לָ א ְד ִס ּפוֹ ִהי ְמ ֻר ָּב ִעין
וְ ַא ֵפי בֵ ית ִּכ ּפ ּו ֵרי ֶחזְוֵ ּיה
ְּכ ֵחיז ּו יְ ָק ֵר ּה:

)כא( מזוזת רבועה .אני שמעתי בביניין שלמה מזוזת רבועה שהיו לה
מזוזות משני צדדין ומפתן מתחת ומשקוף ממעל .ואני אומר שהמזוזות היו
מרובעות :המראה כמראה .תירגם יונתן 'חיזויה כחיזו יקרא' ,אור נוגה
ראיתי לבית קדש הקדשים:

)כב( הַמִּזְבֵּ֡חַ עֵ֣ץ שָׁלוֹשׁ֩ אַמּ֨וֹת גָּבֹ֜הַּ וְאָרְכּ֣וֹ
שְׁתַּֽיִם־אַמּ֗וֹת וּמִקְצֹֽעוֹתָיו֙ ל֔וֹ וְאָרְכּ֥וֹ
וְקִֽירֹתָ֖יו עֵ֑ץ וַיְדַבֵּ֣ר אֵלַ֔י זֶ֚ה הַשֻּׁ ְלחָ֔ן אֲשֶׁ֖ר
ִלפְנֵ֥י יְהֹוָֽה:

לָ ֳקבֵ ל ַמ ְד ְּב ָחא ּ ְפתוֹ ָרא
ְד ָא ָעא ְּתלַ ת ַא ִמין ר ּו ָמה
וְ א ּו ְר ֵּכ ּה ַּת ְר ִּתין ַא ִמין וְ זִיוְ יָ ן
לֵ ּיה וְ א ּו ְר ֵּכ ּיה וְ כָ ְתלוֹ ִהי
ְד ָא ָעא ּו ַמלֵ יל ִע ִמי ֵדין
ּ ָפתוֹ ָרא ִד ֳק ָדם יְ יָ :

)כב( המזבח עץ .תירגם יונתן 'פתורא דלקביל מדבחא' :ומקצועותיו.
רגליו :וארכו .גוף השולחן :וקירותיו .מסגרתו:

)כג( וּשְׁתַּ֧יִם דְּלָת֛וֹת לַֽהֵיכָ֖ל וְ ַלקֹּֽדֶשׁ:

וְ ַת ְר ֵּתין ָד ׁ ִשין לְ ֵהיכָ לָ א
ּולְ בֵ ית ִּכ ּפוֹ ֵרי:

)כג( ושתים דלתות .לכל פתח ,סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית
ואחד במזוזת דרומית:

)כד( וּשְׁתַּ֥יִם דְּלָת֖וֹת ַלדְּ ָלת֑וֹת שְׁ֚תַּיִם
מוּסַבּ֣וֹת דְּ ָלת֔וֹת שְׁ֚תַּיִם ְלדֶ֣לֶת אֶחָ֔ת וּשְׁתֵּ֥י
דְ ָלת֖וֹת לָאַחֶֽרֶת:

וְ ַת ְר ֵּתין ָד ׁ ִשין ִא ְימ ָהן
לְ ָד ׁ ַשיָ א ַּת ְר ֵּתין ַמ ְק ָפן
ָד ׁ ִשין ַּת ְר ֵּתין לְ ָד ׁ ָשא ַחד
וְ ַת ְר ֵּתין ָד ׁ ִשין לְ אוֹ ֲח ַרנְ ָּתא:

)כד( ושתים דלתות לדלתות .לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות .כמו
ששנינו במסכת מידות )ד א( ,ארבע דלתות היו לו שתים מבפנים ושתים
מבחוץ ,החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עוביו של כותל שהיה שש
אמות ,והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח ,וכנוס אמה לפנים מן
המזוזות ,נמצא עובי הכותל חמש אמות מגולה ,וכשהדלת החיצון נפתח
לפנים היה מכסה אותה ,והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר
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הדלתות ,שכל הבית היה טוח בזהב ,חוץ מאחר הדלתות .רבי יהודה אומר
אף הפנימיות היו עומדות בתוך הפתח ,וכמין איסרמיטא היו ,נקפלות
לאחוריהן ,אילו שתי אמות ומחצה ,ואילו שתי אמות ומחצה ,וחצי אמה
מזוזה מכאן וחצי אמה מזוזה מכאן ,שנאמר 'ושתים דלתות לדלתות ,שתים
מוסבות דלתות וגו'' ,וזהו פירושו ,בין פנימיות בין חיצונות עומדות בתוך
עובי הכותל ,אילו ואילו כנוסות חצי אמה מזוזה לפנים ,הפנימיות נפתחות
לצד החיצונות ,והחיצונות לצד הפנימיות ,וכיצד ,שתי דלתות של חמש חמש
אמות נפתחות זו כנגד זו ,בתוך חמש אמות רוחב של עובי הכותל ,של
חליות היו ,וכנגד חציין היו נקפלות לאחוריהן כשפותחין אותם ,כמין
פינקסאות של עץ שכותבין עליהם בעט ברזל שנקפלות זו אחורי זו ,נמצאו
כשנקפלו עמדו על שתי אמות ומחצה ,וכשנפתחות זו לעומת זו מכסות
חמש אמות של עובי הכותל:

)כה( וַעֲשׂוּיָ֨ה אֲלֵיהֶ֜ן אֶל־דַּ ְלת֤וֹת הַֽהֵיכָל֙
כְּרוּבִ֣ים וְתִֽמֹרִ֔ים כַּאֲשֶׁ֥ר עֲשׂוּיִ֖ם ַלקִּיר֑וֹת
וְעָ֥ב עֵ֛ץ אֶל־פְּנֵ֥י הָאוּלָ֖ם מֵהַחֽוּץ:

ּוגְ לִ יף ֲעלֵ יהוֹן ַעל ָד ׁ ֵשי
ֵהיכָ לָ א ְּכר ּו ִבין וְ כוֹ ְת ָרן
ְּכ ָמא ִדגְ לִ יף ַעל כּ וֹ ְתלַ יָ א
ּו ְס ִק ָיפ ָתא ְד ָא ָעא ַעל ַא ֵפי
א ּולַ ָמא ִמלְ בָ ָרא:

)כה( ועב עץ אל פני האולם .כלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של
היכל לכותלו של אולם כדי שלא יבעט ,כך שנינו במסכת מידות )ג ח( .וזהו
ועב עץ יוצא מכותל הבית ובא אל פני האולם מהחוץ:

)כו( וְחַלּוֹנִ֨ים אֲטֻמ֤וֹת וְתִֽמֹרִים֙ מִפּ֣וֹ וּמִפּ֔וֹ
אֶל־כִּתְפ֖וֹת הָֽאוּלָ֑ם וְצַ ְלע֥וֹת הַבַּ֖יִת
וְהָעֻבִּֽים:

וְ כַ וִ ין ְס ִת ָימן וְ כוֹ ַת ְר ָּתא
ִמ ָּכא ּו ִמ ָּכא ַעל ִּכ ְת ֵפי
א ּולַ ָמא ּו ְמ ִחיצַ ת ֵּב ָיתא
ּו ְסק ּו ְפ ָתא:

)כו( אל כתפות האולם .לשתי עברי הפתח :וצלעות הבית והעבים.
והראני צלעות ואת העובים .ואמרו רבותינו )בבא קמא סז (.צלעות הבית אילו
המלטסין ,והעובים אילו המרישות .ומה הן המרישות ,קורות .ומה הן
המלטסין ,ארזים שנותנין בראש הכתלים ,להניח עליהן ראשי הקורות:
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)א( וַיּוֹצִאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה הַדֶּ֖רֶךְ
דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֑וֹן וַיְבִאֵ֣נִי אֶל־הַ ִלּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֨ר
נֶ֧גֶד הַגִּזְרָ֛ה וַאֲשֶֽׁר־נֶ֥גֶד הַבִּנְיָ֖ן אֶל־הַצָּפֽוֹן:

וְ ַא ְפ ַקנִ י לְ ַד ְר ָּתא ְּב ַריְ ָתא
ְּבאוֹ ַרח ַּת ְר ָעא ִד ְפ ִת ַיח
לְ אוֹ ַרח צִ ּפ ּונָ א וְ ָא ֲעלַ נִ י
ִד ֳק ָדם
לְ לִ ׁ ְש ָּכ ָתא
ְּבצ ּו ְר ָּתא וְ ִד ֳק ָדם בִ נְ יָ נָ א
לְ צִ ּפ ּונָ א:

)א( ויוציאני .מן החצר הפנימית ,אל החיצונה ,בשער הצפון שהוזכר למעלה
)מ כג( 'ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון' .והוא היה נתון באמצע אורך
עזרת ישראל שהוא מאה אמה :ויביאני אל הלשכה אשר נגד וגו' .הן
הלשכות העומדות בצפון הבית ,המובדלות עשרים אמה מן התאים ,כמו
שאמור למעלה )מא י( 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית'] :פירוש
רש"י הישן :ואין אדם יכול ליכנס לאותן לשכות ולא לאויר רחב עשרים שביניהם ובין התאים,
אלא דרך החצר הפנימית ]צ"ל :החיצונהז[ ,כמו שאמור למטה בעניין ,שהרי אמר שהחצר הפנימי
מאה על מאה מרובע לפני הבית למזרח ,ואמר על רחב הבית 'לקדים מאה אמה' )מא יד(,
נמצא רחב הבית סותם את רחב החצר ,ואינו יכול ליכנס לפנים מצידי החילפות לא לצפון ולא
לדרום ,לכך הוצרך לבא לאותן הלשכות דרך החצר החיצונה הצפונית :אח"כ רש"י עצמו הגיה
)ומחק( קטע

זהח[ :אשר נגד הגזרה .אותן הלשכות היו כנגד כל מאה אמה

–––––––––––––––––

X â W

–––––––––––––––––

ז הגהה מספר צורת הבית .ומהלשון להלן מובן שזהו הגירסא הנכונה כאן ]אמנם אח"כ רש"י חזר
בו מכל קטע זה[.
ח כך כתוב בתשובות רש"י .בחלק מכתבי היד מופיע קטע זה ]כי הם הועתקו לפני שרש"י הגיה[,
ובחלק מכתבי היד חסר קטע זה ]כי הם הועתקו לאחר שרש"י הגיה[.

הבאר
נבואת

פרק מב פסוק ב

החיים
יחזקאל

תתקכא

של אורך הבית מן המזרח למערב ,כמו שאמור בעניין בלשכות הללו
ח( 'והנה על פני ההיכל מאה אמה':

)ב( אֶל־פְּנֵי־אֹ֙רֶךְ֙ אַמּ֣וֹת הַמֵּאָ֔ה פֶּ֖תַח
הַצָּפ֑וֹן וְהָרֹ֖חַב חֲמִשִּׁ֥ים אַמּֽוֹת:

)פסוק

לָ ֳקבֵ ל א ּו ְר ָּכא ְד ַא ִמין
ְמ ָאה ַּת ְר ָעא ַחד ִד ְפ ִת ַיח
לְ צִ ּפ ּונָ א ּופ ּו ְתיָ א ַח ְמ ׁ ִשין
ַא ִמין:

)ב( אל פני אורך אמות המאה פתח הצפון .אל פתח הלשכה שהיה
פונה לצפון לחצר החיצונה ,ורואה כנגדו חמישים אמה רוחב עד כותל צפוני
של חצר החיצונה ,ואורך מאה אמה .שהרי הלשכות מחזיקות מן המזרח
למערב מאה אמה ,ורחבן מן הצפון לדרום חמשים אמה כמו שאמור למטה
בעיניין ,וחלל החצר החיצונה מאה אמה ,כמו שאמור למעלה )מ כג( 'וימד
משער אל שער מאה אמה' ,נמצא לפני הלשכות חלל אויר אורך מאה אמה
ורחב חמשים אמה:

)ג( נֶ֣גֶד הָֽעֶשְׂרִ֗ים אֲשֶׁר֙ ֶלחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔י וְנֶ֣גֶד
רִֽצְפָ֔ה אֲשֶׁ֖ר ֶלחָצֵ֣ר הַחִֽיצוֹנָ֑ה אַתִּ֥יק
אֶל־פְּנֵֽי־אַתִּ֖יק בַּשְּׁ ִלשִֽׁים:

לָ ֳקבֵ ל ַע ְס ִרין ִדלְ ַד ְר ָּתא
גֵ וַ יְ ָתא ּו ְקבֵ ל ִדלְ צִ ּפ ּונָ א
ִד ְפ ִת ָיחא
ִרצְ ּ ָפ ָתא
לְ ַד ְר ָּתא בְ ַריְ ָתא זָוֵ י לָ ֳקבֵ ל
זָוֵ י ְמ ַתלְ ִתין:

)ג( נגד העשרים אשר לחצר הפנימי .כל זה סימן מקום הלשכות אצל
העשרים רוחב אויר אשר לחצר הפנימי סביב סביב לבית ,כמו שאמור
למעלה )מא י( 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה' :ונגד רצפה אשר לחצר
החיצונה .שאמרנו למעלה שעלייה היתה החצר מוקפת סביב לה :אתיק
'מתַ לְ ִתין' ,משמע
אל פני אתיק .לא ידעתי מהו :בשלישים .תירגם יונתן ְ
שהיו אותן הלשכות משולשות שלש זו למעלה מזו ,וגם המקראות מוכיחין
כן ,שהוא אומר )פסוק ה( 'והלשכות העליונות קצורות מהתחתונות
ומהתיכונות' .ואני לא יכולתי להבין בשלש המקראות הללו כלל ,מהו 'כי
יוכלו אתיקים' ,מה הן אותן 'אתיקים' ,והיאך אוכלות מן העליונות ואינן
אוכלות מן התחתונות ומן התיכונות .וטעם שהוא נותן לדבר )פסוק ו( 'כי
משולשות הנה ואין להם עמודים' ,לא ידעתי להבין בו' .על כן נאצל',
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תירגם יונתן 'דחיקן' .ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר בכל הביניין הזה,
אלא כמה שהראוני מן השמים:

)ד( וְ ִלפְנֵ֨י הַ ְלּשָׁכ֜וֹת מַהֲ ַל ֩ךְ עֶ֨שֶׂר אַמּ֥וֹת
רֹ֙חַב֙ אֶל־הַפְּנִימִ֔ית דֶּ֖רֶ ְך אַ ָמּ֣ה אֶחָ֑ת
וּפִתְחֵיהֶ֖ם ַלצָּפֽוֹן:

וְ ָק ָדם לִ ׁ ְש ָּכ ָתא ַמ ֲהלַ ְך
ֲע ַסר ַא ִמין ּפ ּו ְתיָ א לְ גָ יו
אוֹ ַרח ַא ְמ ָתא ֲח ָדא
ּ ְפ ִת ִיחין
וְ ַת ְר ֵע ֶיהן
לְ צִ ּפ ּונָ א:

)ד( ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל הפנימית ,דרך אמה
אחת .נראה בעיני לפי שחלל החיצונה רחב מאה מצפון לדרום ,ומהן
הלשכות רחב חמשים ,ולפניהם אויר חמשים לצד צפון ,הרי כאן כל רוחב
החצר ,נמצא כל רחב החצר סתום שאין אויר בין הלשכות לבין זויות בית
החילפות כלום ,ואין מבוא ליכנס בו לאויר העשרים שבין הלשכות והתאים,
כי אויר העשרים המפסיק בין התאים והלשכות הוא ט"ו אמות שאחורי בית
החילפות ונוסף עליהם חמש אמות .ואם תאמר נמצא אויר חמש אמות בין
זוית בית החילפות לזוית הלשכות ,הרי עובי כותל המפסיק בין חצר
החיצונה ובין חצר הפנימית הבא מן המזרח למערב סותמו ,שהרי עוביו שש
אמות וראשו כלה לאותו זוית לסוף מאה ארך של חצר הפנימית אל זוית
בית החילפות ,לפיכך אין מבוא לאותו אויר עשרים לא בפנימית ולא
בחיצונה ,אלא אם כן היה משפע וכונס .כשהיה מכלה סוף חומת שבין שתי
החצירות ,שיפע בתוך חצר הפנימית בעובי החומה אמה כדי כניסת אדם,
ונכנס לתוך אויר חמש אמות שבין כותל החילפות לכותל הלשכה ,והילך
באותו אויר לצד מערב עשר אמות ,ושם כלה משך בית החילפות ונכנס
לתוך אויר רחב עשרים .וזה שאמר מהלך עשר אמות רחב לבא אל
הפנימית דרך אמה אחת ,שהרי נכנס בו דרך פתח אמה אחת ששיפע וכנס
בסוף החומה .ולמה קורהו 'מהלך עשר אמות רוחב' ,והלא היה לו לומר
'מהלך עשר אמות אורך' ,לפי שלעיניין ביניין החילפות הוא רחב ,לפי
שביניין החילפות מן הצפון לדרום ט"ו אמה ,ומן המזרח למערב אינו אלא
עשר אמות :ופתחיהם לצפון .ופתחי הלשכות הללו לצפון:
)ה(

וְהַ ְלּשָׁכ֥וֹת הָעֶלְיוֹנֹ֖ת קְצֻר֑וֹת כִּֽי־יוֹכְל֨וּ

וְ לִ ׁ ְש ָּכ ָתא ִעלְ יָ ָתא ְד ִח ָיקן
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אַתִּיקִ֜ים מֵהֵ֗נָה מֵֽהַתַּחְתֹּנ֛וֹת וּמֵהַתִּֽכֹנ֖וֹת
בִּנְיָֽן:

תתקכג

ֲא ֵרי נְ ִס ָיבן זֵיוַ יָ א ִמנְ ֵהין
ֵמ ַא ְר ֲעיָ ָתא ּו ִמ ְמצִ ָיע ָתא
ִּבנְ יָ נָ א:

)ה-ו( והלשכות העליונות וגו' ,כי משולשות הנה וגו' .לא הבנתי בהם
כלל :כי יוכלו אתיקים .כמו 'כי יאכלו' ,אוכלים וממעטים באויר
הלשכות:

)ו( כִּ֤י מְשֻׁלָּשׁוֹת֙ הֵ֔נָּה וְאֵ֤ין ָלהֶ ֙ן עַמּוּדִ֔ים
ֶנאֱצַ֗ל
כְּעַמּוּדֵ֖י הַחֲצֵר֑וֹת עַל־כֵּ֣ן
מֵהַתַּחְתּוֹנ֛וֹת וּמֵהַתִּֽיכֹנ֖וֹת מֵהָאָֽרֶץ:
)ז( וְגָדֵ֤ר אֲשֶׁר־לַחוּץ֙ ְלעֻמַּ֣ת הַ ְלּשָׁכ֔וֹת דֶּ֛רֶךְ
הֶחָצֵ֥ר הַחִֽצוֹנָ֖ה אֶל־פְּנֵ֣י הַ ְלּשָׁכ֑וֹת אָרְכּ֖וֹ
חֲמִשִּׁ֥ים אַמָּֽה:

ֲא ֵרי ִמ ַּתלְ ָּתן ִאינ ּון וְ לֵ ית
לְ הוֹן ַעמ ּו ִדין ְּכ ַעמ ּו ֵדי
ָד ָר ָתא ַעל ֵּכן ְד ִח ָיקן
ֵמ ַא ְר ֲעיָ ָתא ּו ִמ ְמצִ ָיע ָתא
ֵמ ַא ְר ָעא:
וְ כָ ְתלָ א ִדלְ בָ ָרא לָ ֳקבַ ל
לִ ׁ ְש ָּכ ָתא אוֹ ַרח ַד ְר ָּתא
בָ ַריְ ָתא ִד ֳק ָדם לִ ׁ ְש ָּכ ָתא
א ּו ְר ֵּכ ּה ַח ְמ ׁ ִשין ַא ִמין:

)ז( וגדר אשר לחוץ וגו' .המפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה של צד
המזרח :ארכו חמשים אמה .מן הצפון לדרום:

)ח( כִּֽי־אֹ֣רֶךְ הַ ְלּשָׁכ֗וֹת אֲשֶׁ֛ר ֶלחָצֵ֥ר הַחִֽצוֹנָ֖ה
חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֑ה וְהִנֵּ֛ה עַל־פְּנֵ֥י הַהֵיכָ֖ל מֵאָ֥ה
אַמָּֽה:

ֲא ֵרי א ּו ְר ָּכא ְדלִ ׁ ְש ָּכ ָתא
ִדלְ ַד ְר ָּתא בָ ַריְ ָתא ַח ְמ ׁ ִשין
ַא ִמין וְ ַהוְ יָ ן ַעל ַא ּ ִפי
ֵהיכְ לָ א ְמ ָאה ַא ִמין:

)ח( כי אורך הלשכות .מן הצפון לדרום חמשים אמה :והנה הם על פני
ההיכל ,מן המזרח למערב ,כנגד האולם וההיכל ובית הכפורת והתא ,מאה
אמה:

)ט( )ומתחתה לשכות כתיב( וּמִתַּ֖חַת הַ ְלּשָׁכ֣וֹת
הָאֵ֑לֶּה )המבוא כתיב( הַמֵּבִיא֙ מֵֽהַקָּדִ֔ים בְּבֹא֣וֹ
ָלהֵ֔נָּה מֵֽהֶחָצֵ֖ר הַחִצֹנָֽה:
)ט-י(

ּו ִמלְ ַרע לְ לִ ׁ ְש ָּכ ָתא ָה ִאלֵ ין
ַמ ֲעלָ נָ א ִמ ַמ ִדינְ ָחא ְד ָעלִ ין
לְ ֵהין ִמ ַד ְר ָּתא ָּב ַריְ ָתא:

ומתחת הלשכות האלה .איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות

תתקכד
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מתחתיהם ,או בא לומר שהיו לשכות במזרח החצר ,ולפי שההר הולך
ומשפע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות האלה' ,שאילו בגובהו ואילו
בשיפולו .וכן הוא אומר ,ובשיפולו של חצר אל המביא אשר מהקדים,
בבאו להנה מחצר החיצונה ,ברחב גדר החצר וגו' .הבא מן הקדים
של חצר החיצונה ,וסובב אל הצפון דרך מקצוע צפונית מזרחית של חומת
הפנימית מבחוץ ,לבא לאותן הלשכות שבצפון ,מוצא על פני גדר החצר,
כותל מזרח של חצר הפנימית ,שהוא מערבי לחיצונה ,כנגד הגזרה והביניין
שבפנימית ,לשכות סמוכות לאותו הכותל ועומדות בחיצונה:

)י( בְּרֹ֣חַב | גֶּ֣דֶר הֶחָצֵ֗ר דֶּ֧רֶךְ הַקָּדִ֛ים
אֶל־פְּנֵ֧י הַגִּזְרָ֛ה וְאֶל־פְּנֵ֥י הַבִּנְיָ֖ן ְלשָׁכֽוֹת:

לא ְד ַד ְר ָּתא
ְּבפ ּו ְתיָ א ְדכָ ְת ָ
חא ִד ֳק ָדם
ְּבאוֹ ַרח ַמ ִדינְ ָ
ְּבצ ּו ְר ָתא וְ ִד ֳק ָדם ִּבנְ יָ נָ א
לִ ׁ ְש ָּכן:

)ט-י( ומתחת הלשכות האלה .איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות
מתחתיהם ,או בא לומר שהיו לשכות במזרח החצר ,ולפי שההר הולך
ומשפע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות האלה' ,שאילו בגובהו ואילו
בשיפולו .וכן הוא אומר ,ובשיפולו של חצר אל המביא אשר מהקדים,
בבאו להנה מחצר החיצונה ,ברחב גדר החצר וגו' .הבא מן הקדים
של חצר החיצונה ,וסובב אל הצפון דרך מקצוע צפונית מזרחית של חומת
הפנימית מבחוץ ,לבא לאותן הלשכות שבצפון ,מוצא על פני גדר החצר,
כותל מזרח של חצר הפנימית ,שהוא מערבי לחיצונה ,כנגד הגזרה והביניין
שבפנימית ,לשכות סמוכות לאותו הכותל ועומדות בחיצונה:

)יא( וְדֶ֙רֶ ְ֙ך ִלפְנֵיהֶ֔ם ְכּמַרְאֵ֣ה הַ ְלּשָׁכ֗וֹת אֲשֶׁר֙
דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן כְּאָרְכָּ֖ן כֵּ֣ן ָרחְבָּ֑ן וְכֹל֙
מוֹצָ֣אֵיהֶ֔ן וּכְמִשְׁפְּטֵיהֶ֖ן וּכְפִתְחֵיהֶֽן:

וְ אוֹ ַרח ֳק ָד ֵמיהוֹ ן ְּכ ֵחיז ּו
לִ ׁ ְש ְּכ ָתא ִד ְפ ִת ָיחן לְ אוֹ ַרח
צִ ּפ ּונָ א ְּכא ּו ְר ֵּכ ֶיהן ֵּכן
ּפ ּו ְת ֶהן וְ כָ ל ַמ ְפ ָקנֵ ֶיהן
וְ כִ ִד ֲהזֵי לְ ֶהן ּוכְ ַת ְר ֵע ֶיהן:

)יא( ]ודרך לפניהם .לפני לשכות הללו יש דרך רחב אויר בחיצונה חמשים אמה ,כמראה דרך
הלשכות אשר בצד הצפון הכתובות למעלה :זה הפסוק פירש רבי שמעיה וכתב

מדעתינו[:
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תתקכה

כארכן ,של לשכות הצפון ,ארכן של אילו .וכן רחבן :וכל מוצאיהן .כמוצא
לשכות הצפון :וכמשפטיהן וכפתחיהן .של לשכות הצפון:

)יב( וּכְפִתְחֵ֣י הַ ְלּשָׁכ֗וֹת אֲשֶׁר֙ דֶּ֣רֶ ְך הַ ָדּר֔וֹם
פֶּ֖תַח בְּרֹ֣אשׁ דָּ֑רֶךְ דֶּ֗רֶ ְך בִּפְנֵ ֙י הַגְּדֶ֣רֶת
הֲגִינָ֔ה דֶּ֥רֶךְ הַקָּדִ֖ים בְּבוֹאָֽן:

ּוכְ ַת ְר ֵעי לִ ׁ ְש ָּכ ָתא ִד ְפ ִת ַיח
לְ אוֹ ַרח ָדרוֹ ָמא ְּת ַרע
ְּב ֵר ׁיש אוֹ ַרח אוֹ ַרח ֳק ָדם
ד ּוכַ ן לֵ יוָ ַאי אוֹ ַרח ַמ ִדינְ ָחא
ְּב ַמ ֲעלָ נָ ָהן:

)יב( וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום ,פתחי לשכות הקדים .שאף
בדרום היו לשכות מובדלות מן התאים הדרומיים עשרים אמה ,כמו שאמור
בעיניין )מא י( 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב':
פתח בראש דרך .פתח היה להן ללשכות הקדים בראש דרך .והדרך היה
בפני הגדרת הגינה .תירגם יונתן 'דוכן ליואי' .ולשון 'הגדרת הגינה' ביניין
גדר אבנים עשוי במעלות שהיו הלוים שרים ונוגנים עליו :דרך הקדים.
שהדוכן היה במזרח כדכתיב בדברי הימים בפרשת 'ותשלם' )דה"י ב' פרק ה(,
'והלוים המשוררים לכולם לאסף להימן לידותון וגו' עומדים מזרח למזבח'
)שם פסוק יב(:

)יג( וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י לִֽשְׁכ֨וֹת הַצָּפ֜וֹן לִֽשְׁכ֣וֹת
הַדָּרוֹם֮ אֲשֶׁ֣ר אֶל־פְּנֵ֣י הַגִּזְרָה֒ הֵ֣נָּה |
לִֽשְׁכ֣וֹת הַקֹּ֗דֶשׁ אֲשֶׁ֨ר יֹאכְלוּ־שָׁ֧ם הַכֹּהֲנִ֛ים
אֲשֶׁר־קְרוֹבִ֥ים לַֽיהֹוָ֖ה קָדְשֵׁ֣י הַקֳּדָשִׁ֑ים שָׁ֞ם
יַנִּ֣יחוּ | קָדְשֵׁ֣י הַקֳּדָשִׁ֗ים וְהַמִּנְחָה֙
וְהַחַטָּ֣את וְהָאָשָׁ֔ם כִּ֥י הַמָּק֖וֹם קָדֹֽשׁ:

וַ ֲא ַמר לִ י לִ ׁ ְש ַּכת צִ ּפ ּונָ א
לִ ׁ ְש ַּכת ְדרוֹ ָמא ִד ֳק ָדם
ְּבצ ּו ְר ָּתא ִאי ּנ ּון לִ ׁ ְש ָּכת
ק ּו ְד ׁ ָשא ְדיֵ כְ ל ּון ַּת ָמן
ַּכ ֲהנַ יָ א ְד ָק ִריבִ ין לְ ׁ ַש ְמ ׁ ָשא
ֳק ָדם יְ יָ קוֹ ֶד ׁש ק ּו ְד ׁ ַשיָ א
ַּת ָמן יֵ ֲיחת ּון קוֹ ֶד ׁש
ּו ִמנְ ָח ָתא
ק ּו ְד ׁ ַשיָ א
אתא וַ ֲא ׁ ָש ָמא ֲא ֵרי
וְ ַח ָט ָ
ַא ְת ָרא ַק ִד ׁיש:

)יד( בְּבֹאָ֣ם הַכֹּהֲנִ֗ים וְלֹֽא־יֵצְא֤וּ מֵהַקֹּ֙דֶשׁ֙
אֶל־הֶחָצֵ֣ר הַחִיצוֹנָ֔ה וְשָׁ֞ם יַנִּ֧יחוּ בִגְדֵיהֶ֛ם
אֲשֶׁר־יְשָׁרְת֥וּ בָהֶ֖ן כִּֽי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֑נָּה )ילבשו

ְּב ֵמ ַיעלְ הוֹ ן ַּכ ֲהנַ יָ א וְ לָ א
יִ ְפק ּון ִמק ּו ְד ׁ ָשא לְ ַד ְר ָּתא
בְ ַריְ ָתא וְ ַת ָמן יֵ ֲיחת ּון
יש ְמ ׁש ּון ְּבהוֹ ן
לְ ב ּו ׁ ֵשיהוֹ ן ִד ׁ ַ
ִאינ ּון
ֲא ֵרי ק ּו ְד ׁ ָשא
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וְקָרְב֖וּ

וְ יִ לְ ְּב ׁש ּון לְ ב ּו ׁ ִשין אוֹ ֲח ָרנִ ין
וְ יִ ְת ַע ְרב ּון ִעם ַע ָמא:

)יד( בבאם הכהנים וגו' .בבואם לאותן לשכות לאכול ,ולא יצאו מהם,
שהם קדש ,אל החצר החיצונה בבגדי קודש שעליהם :ושם יניחו את
בגדיהם וגו' ,וקרבו אל אשר לעם .ויגשו ליגע בבגדי העם אם ירצו.
אבל בבגדי כהונה לא יגשו אל העם ,שיש בהם מעלת טהרה ,ובגדי החול
מדרס להם:

)טו( וְכִלָּ֗ה אֶת־מִדּוֹת֙ הַבַּ֣יִת הַפְּנִימִ֔י
וְהוֹצִיאַ֙נִי֙ דֶּ֣רֶךְ הַשַּׁ֔עַר אֲשֶׁ֥ר פָּנָ֖יו דֶּ֣רֶךְ
הַקָּדִ֑ים וּמְדָד֖וֹ סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
)טו(

וְ ׁ ֵשיצֵ י יַ ת ִמ ׁ ְש ַחת ֵּב ָיתא
גַ וָ ָאה וְ ַא ְפ ַקנִ י ְּבאוֹ ַרח
ַּת ְר ָעא ִד ְפ ִת ַיח לְ אוֹ ַרח
ַמ ִדינְ ָחא ּו ַמ ׁ ְש ֵח ּה ְסחוֹ ר
ְסחוֹ ר:

ומדדו סביב סביב .לכל היקף הר הבית מבחוץ:

)טז( מָדַ֛ד ר֥וּחַ הַקָּדִ֖ים בִּקְנֵ֣ה הַמִּדָּ֑ה
חֲמֵשׁ־)אמות כתיב( מֵא֥וֹת קָנִ֛ים ִבּקְנֵ֥ה הַמִּדָּ֖ה
סָבִֽיב:
)יז( מָ ַד֖ד ר֣וּחַ הַ ָצּפ֑וֹן חֲמֵשׁ־מֵא֥וֹת קָנִ֛ים
בִּקְנֵ֥ה הַמִּדָּ֖ה סָבִֽיב:
)יח( אֵ֛ת ר֥וּחַ הַדָּר֖וֹם מָדָ֑ד חֲמֵשׁ־מֵא֥וֹת
קָנִ֖ים בִּקְנֵ֥ה הַמִּדָּֽה:
)יט( סָבַ֖ב אֶל־ר֣וּחַ הַיָּ֑ם מָדַ֛ד חֲמֵשׁ־ ֵמא֥וֹת
קָנִ֖ים בִּקְנֵ֥ה הַמִּדָּֽה:
)כ( לְאַרְבַּ֨ע רוּח֜וֹת מְדָד֗וֹ ח֤וֹמָה לוֹ֙ סָבִ֣יב |
סָבִ֔יב אֹ֚רֶךְ חֲמֵ֣שׁ מֵא֔וֹת וְרֹ֖חַב חֲמֵ֣שׁ
מֵא֑וֹת ְלהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַקֹּ֖דֶשׁ ְלחֹֽל:

ּו ְמ ׁ ַשח ר ּו ַח ִקיד ּו ָמא ִּב ְקנֵ י
ִמ ׁ ְש ֲח ָתא ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה ְקנִ ין
ִּב ְקנֵ י ִמ ׁ ְש ֲח ָתא ְסחוֹ ר
ְסחוֹ ר:
ְמ ׁ ַשח ר ּו ַח צִ ּפ ּונָ א ֲח ֵמ ׁש
ְמ ָאה ְקנִ ין ִּב ְקנֵ י ִמ ׁ ְש ֲח ָתא
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
יַ ת ר ּו ַח ָדרוֹ ָמא ְמ ׁ ַשח
ֲמ ֵמ ׁש ְמ ָאה ָקנִ ין ִּב ְקנֵ י
ְמ ׁ ִש ֲח ָתא:
ִא ְס ְּת ַחר לְ ר ּו ַח ַמ ַע ְרבָ א
ְמ ׁ ַשח ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה ְקנִ ין
ִּב ְקנִ י ִמ ׁ ְש ֲח ָתא:
לְ ַא ְר ָּבא ר ּו ַחיָ א ַמ ׁ ְש ֵח ּה
ׁש ּו ָרא לֵ ּיה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
א ּו ְר ָּכא ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה
ּופ ּו ְתיָ א ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה
לְ ַא ְפ ָר ׁ ָשא ֵּבין ק ּו ְד ׁ ָשא
לְ חוֹלָ א:
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תתקכז

)כ( לארבע רוחות מדדו .שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה ,שהקנה
שש אמות .וזו היא שיסד הקלירי )יוצרות ליום שני של סוכות( 'דוד ינטה קו שלשת
אלפי אמות קצובה על שלשת אלפי אמות' ,והיא שלשים וששה במידה
הראשונה ,שהיה הר הבית חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ,חלוק
שלשת אלפים על שלשת אלפים ברצועות של חמש מאות אמה שתי וערב,
ותמצא שם שלשים וששה רבעים של חמש מאות על חמש מאות ,על כן
אמר הפייט )שם( 'שלשים וששה כמו שהיתה מתכפלת':

תתקכח
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פרק מ ג

)א( וַיּוֹ ִלכֵ֖נִי אֶל־ ַהשָּׁ֑עַר שַׁ֕עַר אֲשֶׁ֥ר פֹּנֶ֖ה
דֶּ֥רֶךְ הַקָּדִֽים:
)ב( וְהִנֵּ֗ה כְּבוֹד֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בָּ֖א מִדֶּ֣רֶךְ
הַקָּדִ֑ים וְקוֹל֗וֹ כְּקוֹל֙ מַ֣יִם רַבִּ֔ים וְהָאָ֖רֶץ
הֵאִ֥ירָה מִכְּבֹדֽוֹ:
)ג( וּכְמַרְאֵ֨ה הַמַּרְאֶ֜ה אֲשֶׁ֣ר רָאִ֗יתִי כַּמַּרְאֶ֤ה
אֲשֶׁר־רָאִ֙יתִי֙ בְּבֹאִי֙ ְלשַׁחֵ֣ת אֶת־הָעִ֔יר
רָאִ֖יתִי
אֲשֶׁ֥ר
כַּמַּרְאֶ֕ה
וּמַרְא֕וֹת
אֶל־נְהַר־כְּבָ֑ר וָאֶפֹּ֖ל אֶל־פָּנָֽי:

וְ אוֹבִ ילַ נִ י לְ ַת ְר ָעא ַּת ְר ָעא
ִד ְפ ִת ַיח לְ אוֹ ַרח ְמ ִדינְ ָחא:
וְ ָהא יְ ָקר ֱאלָ ָהא ְדיִ שְׂ ָר ֵאל
ִא ְתגְ לֵ י ֵמאוֹ ַרח ַמ ִדינְ ָחא
וְ ַקל ְמבָ ְרכֵ י ׁ ְש ֵמ ּה ְּכ ַקל
ַמיִ ין ַסגִ ִיאין וְ ַא ְר ָעא נַ ֲה ַרת
ִמזִיו יְ ָק ֵר ּה:
ֵיתי
ּוכְ ֵחיז ּו ֶח ְזוָ א ַד ֲחז ִ
ֵיתי
ַד ֲחז ִ
ְּכ ֶחזְוָ א
ְּב ִא ְתנַ ְּבי ּו ִתי לְ ַח ָּבלָ א יַ ת
ַק ְר ָּתא וְ ֶחזְוָ א ְּכ ֵחיז ּו
ִיתי ַעל נְ ַהר ְּכבַ ר
ַד ֲחז ִ
וְ ִא ׁ ְש ַּת ְט ֵחית ַעל ַא ּ ָפי:

)ג( וכמראה המראה .תשע מראות כתובין במקרא זה ומתוכן היו רואים
הנביאים ,חוץ ממשה רבינו שהיה רואה מתוך מראה אחת ,לפיכך
איספקלריא שלו מאירה ורואה ממש ,וזהו שיסד הפייט )יוצרות ליום שני של
סוכות( 'מחזות המצוחצחות בתשע מחזות' :בבאי לשחת את העיר .בפרשת
'והתוית תיו' )יחזקאל פרקים ט-י( ,שנאמר שם )ט א( 'קרבו פקודות העיר' ,ושם
פירש דוגמת המרכבה:
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)ד( וּכְב֥וֹד יְהֹוָ֖ה בָּ֣א אֶל־הַבָּ֑יִת דֶּ֣רֶךְ שַׁ֔עַר
אֲשֶׁ֥ר פָּנָ֖יו דֶּ֥רֶךְ הַקָּדִֽים:
)ה( וַתִּשָּׂאֵ֣נִי ר֔וּחַ וַתְּבִיאֵ֕נִי אֶל־הֶֽחָצֵ֖ר
הַפְּנִימִ֑י וְהִנֵּ֛ה מָלֵ֥א כְבוֹד־יְהֹוָ֖ה הַבָּֽיִת:
)ו( וָאֶשְׁמַ֛ע מִדַּבֵּ֥ר אֵלַ֖י מֵהַבָּ֑יִת וְאִ֕ישׁ הָיָ֥ה
עֹמֵ֖ד אֶצְלִֽי:

תתקכט

וִ ָיק ָרא ַדיָ י ִא ְתגְ לֵ י ְּב ֵב ָיתא
ְּבאוֹ ַרח ַּת ְר ָעא ִד ְפ ִת ַיח
לְ אוֹ ַרח ַמ ִדינְ ָחא:
ּונְ ַטלְ ַּתנִ י ר ּו ָחא וְ ַא ֲעלַ ְתנִ י
לְ ַד ְר ָּתא גַ וַ יְ ָתא וְ ָהא
ִא ְת ְמלֵ י יְ ָק ָרא ַדיָ י ֵּב ָיתא:
ּו ׁ ְש ָמ ֵעית ִדי ְמ ַמלֵ ל ִע ִמי
ִמלְ גָ יו וְ גַ בְ ָרא ֲהוָ ה ָק ִאים
לְ ִקבְ לִ י:

)ו( ִמ ַ ּד ּ ֵבר אלי .מתמלל עמי .כבוד הוא לומר כלפי מעלה ִמ ַּד ֵּבר ,כמו
'מתדבר' ,כלומר בינו לבין כבודו מדבר ,והקול בא עדי:

)ז( וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י בֶּן־אָדָם֙ אֶת־מְק֣וֹם כִּסְאִ֗י
וְאֶת־מְקוֹם֙ כַּפּ֣וֹת רַגְלַ֔י אֲשֶׁ֧ר אֶשְׁכָּן־שָׁ֛ם
בְּת֥וֹךְ בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לְעוֹלָ֑ם וְלֹ֣א יְטַמְּא֣וּ
ע֣וֹד בֵּֽית־יִ֠שְׂרָאֵל שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֞י הֵ֤מָּה
וּמַ ְלכֵיהֶם֙ בִּזְנוּתָ֔ם וּבְפִגְרֵ֥י מַ ְלכֵיהֶ֖ם
בָּמוֹתָֽם:

וַ ֲא ַמר לִ י ַּבר ָא ָדם ֵדין
ֲא ַתר ֵּבית כּ ּו ְר ֵסי יְ ָק ִרי וְ ֵדין
ֲא ַתר ֵּבית ַא ׁ ְש ָרי ּות
ׁ ְשכִ נְ ִּתי ְד ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְשכִ נְ ִּתי
ַת ָמן ְּבגוֹ ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
לַ ֲעלָ ם וְ לָ א יִ ְס ֲאבּ ּון עוֹ ד
ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ְש ָמא
ְדק ּו ְד ׁ ִשי ִאינ ּון ּו ַמלְ כֵ יהוֹ ן
ּובְ ִפגְ ֵרי
ְּב ַט ֲעוַ ְתהוֹ ן
מוֹתיהוֹ ן:
ַמלְ כֵ יהוֹ ן ָּב ֵ

)ז( ובפגרי מלכיהם .שהיו בתיהם סמוכין לביתי ,כמו שמצינו במלכים,
בשלמה ,ובעתליהו ,ופעמים שהיו קוברין אותם בגן ביתם כמו שמפרש
והולך בתתם וגו':

)ח( בְּתִתָּ֨ם סִפָּ֜ם אֶת־סִפִּ֗י וּמְזֽוּזָתָם֙ אֵ֣צֶל
מְזוּזָתִ֔י וְהַקִּ֖יר בֵּינִ֣י וּבֵֽינֵיהֶ֑ם וְטִמְּא֣וּ |
אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֗י בְּתֽוֹעֲבוֹתָם֙ אֲשֶׁ֣ר עָשׂ֔וּ
וָאֲכַ֥ל אֹתָ֖ם בְּאַפִּֽי:

ְּב ִמ ַּתנְ הוֹן ִס ּ ֵפיהוֹ ן לָ ֳק ֵביל
ַמ ְק ְד ׁ ִשי
ֵבית
ִס ֵפי
ּובִ נְ יָ נֵ יהוֹ ן ִּב ְס ַטר ֲע ָז ָר ִתי
וְ כוֹ ֶתל ֵּבית ַמ ְק ָד ׁ ִשי ֵּבין
ֵמ ְימ ִרי ּובֵ ינֵ יהוֹ ן ּו ְס ִאיב ּו
יַ ת ׁ ְש ָמא ְדק ּו ְד ׁ ִשי
ַד ֲעבָ ד ּו
ְּבתוֹ ֲעבַ ְתהוֹ ן
וְ ׁ ֵשיצֵ ִתי יַ ְתהוֹ ן ְּבר ּוגְ זִי:

תתקל
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)ט( עַתָּ֞ה יְרַחֲק֧וּ אֶת־זְנוּתָ֛ם וּפִגְרֵ֥י מַ ְלכֵיהֶ֖ם
מִמֶּ֑נִּי וְשָׁכַנְתִּ֥י בְתוֹכָ֖ם לְעוֹלָֽם) :ס(
)ט(

עתה ,על כרחם ירחקו את זנותם ,שהבדלתי לי היקף גבול גדול סביב:

)י( אַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֗ם הַגֵּ֤ד אֶת־בֵּֽית־יִשְׂרָאֵל֙
אֶת־הַבַּ֔יִת וְיִכָּ ְלמ֖וּ מֵעֲוֹנֽוֹתֵיהֶ֑ם וּמָדְד֖וּ
אֶת־תָּכְנִֽית:
)י(

ְּכ ַען יְ ַר ֲחק ּון יַ ת ַט ֲעוָ ְתהוֹ ן
ּו ִפגְ ֵרי ַמלְ כֵ יהוֹ ן ִמלְ ֶמ ֱח ֵטי
ֳק ָד ַמי וְ ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְשכִ נְ ִּתי
בֵ ינֵ יהוֹ ן לַ ֲעלָ ם:

ַא ְּת ַּבר ָא ָדם ַחוִ י יַ ת ֵּבית
ֵּב ָיתא
יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ת
ֵמחוֹ בֵ יהוֹ ן
וְ יִ ְת ַּכנְ ע ּון
וְ יִ ְמ ׁ ְשח ּון יַ ת ִטק ּו ֵס ּיה:

ויכלמו מעוונותיהם .בהראותי למו חסדי ,שאיני ממאס אותם בעוונם:

)יא( וְאִֽם־ ִנכְ ְלמ֞וּ ִמכֹּ֣ל אֲשֶׁר־עָשׂ֗וּ צוּרַ֣ת
הַבַּ֡יִת וּתְכוּנָת֡וֹ וּמוֹצָאָ֡יו וּמוֹבָאָ֣יו
וְֽכָל־צֽוּרֹתָ֡ו וְאֵ֣ת כָּל־חֻקֹּתָיו֩ וְכָל־)צורתי כתיב(
צ֨וּרֹתָ֤יו וְכָל־)תורתו כתיב( תּוֹרֹתָיו֙ הוֹדַ֣ע
וְיִשְׁמְר֞וּ
ְלעֵֽינֵיהֶ֑ם
וּכְתֹ֖ב
אוֹתָ֔ם
אֶת־כָּל־צוּרָת֛וֹ וְאֶת־כָּל־חֻקֹּתָ֖יו וְעָשׂ֥וּ
אוֹתָֽם:

וְ ִאם יִ ְת ַּכנָ ע ּון ִמכָ ל ַד ֲעבֵ ד ּו
בְ ֶמ ְחזֵיהוֹ ן צ ּו ַרת ֵּב ָיתא
ּו ַמ ְפ ָקנוֹ ִהי
וְ ִטק ּו ֵס ּיה
ּו ַמ ֲעלָ נוֹ ִהי וְ כָ ל צ ּו ָר ֵת ּה וְ יַ ת
ָּכל גְ ז ֵָיר ֵת ּה וְ כָ ל צ ּו ָר ֵת ּה
וְ כָ ל ַד ֲחזֵי לֵ ּיה הוֹ ַדע יַ ְתהוֹ ן
ּוכְ תוֹ ב לְ ֵעינֵ יהוֹן וְ יִ ְטר ּון יַ ת
ָּכל צ ּו ָר ֵת ּה וְ יַ ת ָּכל
גְ ז ֵָיר ֵת ּה וְ יַ ְע ְּבד ּון יַ ְתהוֹ ן:

)יא( צורת הבית .גבול הביניין היאך הוא מלפניו ועד אחוריו סדורין
לארבע רוחות :ותכונתו .חשבון תאיו ולשכותיו :וכל צורותיו .כרובים
ותימורים ואילים ואילמים:

)יב( זֹ֖את תּוֹרַ֣ת הַבָּ֑יִת עַל־רֹ֣אשׁ הָ֠הָר
כָּל־גְּבֻל֞וֹ סָבִ֤יב | סָבִיב֙ קֹ֣דֶשׁ קָדָשִׁ֔ים
הִנֵּה־זֹ֖את תּוֹרַ֥ת הַבָּֽיִת:
)יג( וְאֵ֨לֶּה מִדּ֤וֹת הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ בָּֽאַמּ֔וֹת אַמָּ֥ה אַמָּ֖ה
וָטֹ֑פַח וְחֵ֨יק הָאַ ָמּ֜ה וְאַמָּה־רֹ֗חַב וּגְבוּלָ֨הּ

ָדא אוֹ ַריְ ָתא ְדבֵ ָיתא ַעל
ֵר ׁיש ט ּו ָרא ָּכל ְּתח ּו ֵמ ּה
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר קוֹ ֶד ׁש
קוֹ ְד ׁ ַשיָ א ָהא ָדא אוֹ ַריְ ָתא
ְדבֵ ָיתא:
וְ ִאלֵ ין ִמ ׁ ְש ַחת ַמ ְד ְּב ָחא
ְּב ַא ַמיָ א ְּב ַא ְמ ָתא ְד ִהיא
ַא ָמה ּו ְפ ׁ ָש ְך וְ ַת ׁ ְשוִ ָיתא
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אֶל־שְׂפָתָ֤הּ סָבִיב֙ זֶ֣רֶת הָאֶחָ֔ד וְזֶ֖ה גַּ֥ב
הַמִּזְבֵּֽחַ:

תתקלא

ִא ְמ ָתא וְ ַא ְמ ָתא פ ּו ְתיָ א
ּוגְ ַדנְ ָפא ַמ ַקף לָ ּה ַעל
ִס ְפ ֵת ּה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
ז ְֵיר ָתא ֲח ָדא וְ ֵדין ִטק ּוס
ַמ ְד ְּב ָחא:

)יג( ואלה מדות המזבח .שמפרש למטן )פסוק יז( 'ארבע עשרה ארך בארבע
עשרה רחב' :באמות אמה אמה וטופח .באמה בת ששה ,שהיא אמה
וטופח באמה בת חמשה :וחיק האמה .אבל היסוד שלו נמדד באמה של
חול ,שהיא בת חמשה .חיק ,לשון חיקוי וקביעות ,והוא היסוד .האמה ,אמת
חול ,ולא 'אמה וטופח' שהיא בת ששה .וכן שנינו במנחות )צז (:שהיסוד
והסובב והקרנות נמדדין באמה בת חמשה :וחיק האמה .זה היסוד :ואמה
רחב .זה הסובב :וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד .אילו הקרנות:
זרת האחד .מאמצעיתו מודדו זרת לכל רוח ,הרי אמה על אמה :וזה גב
המזבח .ובאמה זו היה נמדד גב מזבח הזהב' ,אמה ארכו ואמה רחבו
רבוע' )שמות ל ב( ,כך מפורש בעירובין )ד .(.ובמנחות )צז (:מפורש יותר לפי
החשבון ,חיק האמה ,בגובהה עלה אמה .ואמה רחב ,כנס כניסת הסובב
באמה בת חמשה ,אבל עלייתו ששנינו )מדות ג א( 'עלה חמש אמה וכנס אמה'
אינו באמה בת חמשה .וגבולה אל שפתה ,הקרנות בין לרחבן בין לגובהן
באמה בת חמשה:

)יד( וּמֵחֵ֨יק הָאָ֜רֶץ עַד־הָעֲזָרָ֤ה הַתַּחְתּוֹנָה֙
שְׁתַּ֣יִם אַמּ֔וֹת וְרֹ֖חַב אַמָּ֣ה אֶחָ֑ת וּמֵהֳעֲזָרָ֨ה
הַקְּטַנָּ֜ה עַד־הָעֲזָרָ֤ה הַגְּדוֹ ָלה֙ אַרְבַּ֣ע אַמּ֔וֹת
וְרֹ֖חַב הָאַמָּֽה:

ּו ִמ ַּת ׁ ְשוֵ ית ַא ְר ָעא ַעד
ַא ְר ִע ָיתא
ְמ ַס ִת ְמ ָתא
ַּת ְר ֵּתין ַא ִמין ּופ ּו ְתיָ א
ַא ְמ ָתא ֲח ָדא ּו ִמ ְמ ַס ְת ָמא
ז ְֶע ְר ָּתא ַעד ְמ ַס ְמ ָּתא
ַר ְּב ָתא ַא ְר ַּבע ַא ִמין
ּופ ּו ְתיָ א ַא ְמ ָתא:

)יד( ומחיק הארץ .מן היסוד מקרקע הארץ ,עד העזרה התחתונה ,עד גג
מלבן הראשון ,שתים אמות .ולא היה כן בבית עולמים ,ששם שנינו )זבחים
נד' (.מביא מלבן של שלשים ושתים על שלשים ושתים וגובהו אמה' ,וכאן
גובהו שתים :ורחב אמה אחת .כשהניח מלבן השיני עליו היה מלבן השיני
שלשים על שלשים ,נמצאת כניסה לו סביב רחב אמה והוא היסוד .הרי עלה
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שתים וכנס אמה והוא היסוד .ויונתן תירגם 'עזרה' ' -מסתמתא' ,לשון
רצפה ,שהיה ממלא את המלבן חלוקי אבנים וזפת וסיד וקונייא ,וממחה
ושופך ,ומחליקו למעלה ,והרי הוא כמין רצפה :ומהעזרה הקטנה עד
העזרה הגדולה ארבע אמות .מגג מלבן התחתון עד גג מלבן שעליו
ארבע אמות גובה .ורחב האמה ,היא כניסת הסובב .עלה ארבע וכנס
אמה ,ובבית עולמים עלה חמש וכנס אמה ,זהו סובב .והתחתון קורא קטנה
לפי שאין גובהו אלא שתים ,והעליון גובהו ארבע:

)טו( וְהַֽהַרְאֵ֖ל אַרְבַּ֣ע אַמּ֑וֹת
וּמֵהָאֲרִיאֵ֣ל וּ ְלמַ֔ ְעלָה הַקְּרָנ֖וֹת אַרְבַּֽע:

)ומהאראיל כתיב(

ּו ַמ ְד ְּב ָחא ַא ְר ַּבע ַא ִמין
ּולְ ֵעלָ א
ּו ִמ ַמ ְד ְּב ָחא
ַק ְרנָ ָתא ַא ְר ַּבע:

)טו( וההראל .הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה .ובבית עולמים לא
היה אלא שלש .ויונתן אף הוא תירגם 'ומדבחא ארבע אמין':

)טז( )והאראיל כתיב( וְהָאֲרִיאֵ֗ל שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙
אֹ֔רֶךְ בִּשְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה רֹ֑חַב רָב֕וּעַ אֶ֖ל
אַרְבַּ֥עַת רְבָעָֽיו:

ּו ַמ ְד ְּב ָחא ַּת ְר ָּתא ַע ְס ֵרי
א ּו ְר ָּכא ְּב ַת ְר ָּתא ַע ְס ֵרי
ּפ ּו ְתיָ א ְמ ֻר ַּבע ַעל ַא ְר ְּב ָעא
ִס ְיטרוֹ ִהי:

)טז( והאריאל שתים עשרה ארך .מקום המערכה היה עשרים וארבע על
עשרים וארבע ,וזהו שתים עשרה בשתים עשרה ,אל ארבעת רבעיו,
שאמצעיתו הוא מודד שתים עשרה לכל רוח ,הרי כ"ד על כ"ד ,כך מפורש
בזבחים )נט .(:וכן שנינו במסכת מידות )ג א( ,המזבח היה שלשים ושתים על
שלשים ושתים ,עלה אמה וכנס אמה זה היסוד ,נמצא שלשים על שלשים,
עלה חמש וכנס אמה זה הסובב ,נמצא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה,
מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה ,נמצא עשרים ושש על עשרים ושש,
מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה ,נמצא עשרים וארבע על
עשרים וארבע מקום המערכה:

)יז( וְהָעֲזָרָ֞ה אַרְבַּ֧ע עֶשְׂרֵ֣ה אֹ֗רֶךְ בְּאַרְבַּ֤ע
עֶשְׂרֵה֙ רֹ֔חַב אֶ֖ל אַרְבַּ֣עַת רְבָעֶ֑יהָ וְהַגְּבוּל

ּו ִמ ַס ְמ ָּתא ַא ְר ַּבע ַא ְס ֵרי
ַא ְר ַּבע
ַעל
פ ּו ְתיָ א
ִס ְיט ָר ָהא ּוגְ ַדנְ ָפא ַמ ַקף
לָ ּה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ּ ַפלְ ג ּות
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סָבִ֨יב אוֹתָ֜הּ חֲצִ֣י הָאַמָּ֗ה וְהַֽחֵיק־לָ֤הּ אַמָּה֙
סָבִ֔יב וּמַעֲלֹתֵ֖הוּ פְּנ֥וֹת קָדִֽים:

תתקלג

ַא ְמ ָתא וְ ַת ׁ ְשוִ ָיתא לָ ה
ַא ְמ ָתא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ ַד ְרגָ ן
ְד ָסלְ ִקין לָ ה ִמ ְת ּ ַפנָ ן
לְ ַמ ִדינְ ָחא:

)יז( והעזרה ארבע עשרה ארך .גג המזבח עם מקום הקרנות ועם מקום
רגלי הכהנים כ"ח על כ"ח .וארבע עשרה האמורים כאן מאמצעיתו הוא
מודד ,כמו שמפורש אל ארבעת רבעיה :והגבול סביב אותה .תירגם
יונתן 'גדנפא' .ורבותינו פירשוהו על הקרנות :חצי האמה .מאצעיתו מודד,
נמצא אמה על אמה :והחיק לה אמה סביב .זו כניסת היסוד :ומעלותיהו
פנות קדים .וכבש שעולין לו בו היה בדרום ,כדי שיהא העולה בו פונה
למזרח ,שכל הפינות היו דרך ימין ,כדנפקא לן בשחיטת קדשים )זבחים סב(:
מהאי קרא )מלכים א' ז כה( 'שלשה פונים צפונה וגו'' ,שמונה והולך דרך ימין,
וכשאתה נותן הכבש בדרום העולה בו ופונה דרך ימין פונה למזרח:

)יח( וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י בֶּן־אָדָם֙ כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י
יֱהֹוִ֔ה אֵ֚לֶּה חֻקּ֣וֹת הַמִּזְבֵּ֔חַ בְּי֖וֹם הֵעָֽשׂוֹת֑וֹ
ְלהַעֲל֤וֹת עָלָיו֙ עוֹלָ֔ה וְ ִלזְרֹ֥ק עָלָ֖יו דָּֽם:

וַ ֲא ַמר לִ י ַּבר ָא ָדם ִּכ ְדנַ ן
ֲא ַמר יְ יָ ֱאל ִֹהים ִאלֵ ין
גְ ז ֵַירת ַמ ְד ְּב ָחא ְּביוֹ ם
ִא ְית ַע ְּבד ּו ֵת ּה לְ ַא ָס ָקא
ֲעלוֹ ִהי ֲעלָ ָתא ּולְ ִמז ְָרק
ָדם נִ כְ ַסת
ֲעלוֹ ִהי
ק ּו ְד ׁ ַשיָ א:

)יט( וְנָתַתָּ֣ה אֶל־הַכֹּהֲנִ֣ים הַ ְלוִיִּ֡ם אֲשֶׁ֣ר הֵם֩
מִזֶּ֨רַע צָד֜וֹק הַקְּרֹבִ֣ים אֵלַ֗י נְאֻ֛ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִ֖ה
ְלשָֽׁרְתֵ֑נִי פַּ֥ר בֶּן־בָּקָ֖ר ְלחַטָּֽאת:

וְ ִת ֵּתן לְ כַ ֲהנַ יָ א לֵ יוָ ֵאי ִדי
ִאינ ּון ִמז ְַר ָעא ְדצָ דוֹ ק
ְד ָק ִר ִיבין לְ פ ּולְ ָחנִ י ֲא ַמר יְ יָ
ֱאל ִֹהים לְ ׁ ַש ָמ ׁ ָשא ֳק ָד ַמי
אתא:
ּתוֹ ר ַּבר ּתוֹ ֵרי לְ ַח ָט ָ

)יט( הכהנים הלוים .אשר משבט לוי :מזרע צדוק .לפי שהיה כהן גדול
ששימש ראשון במקדש בימי שלמה ,נקראו על שמו:

)כ( וְ ָלקַחְתָּ֣ מִדָּמ֗וֹ וְ ָ֨נתַתָּ֜ה עַל־אַרְבַּ֤ע קַרְנֹתָיו֙

וְ ִת ַיסב ִמ ְד ֵמ ּיה וְ ִת ֵּתן ַעל
ַא ְר ַּבע ַק ְרנָ ֵת ּיה וְ ַעל ַא ְר ַּבע
ְמ ַס ְמ ָתא וְ ַעל
זִוְ יַ ת
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וְאֶל־אַרְבַּע֙ פִּנּ֣וֹת הָעֲזָרָ֔ה וְאֶֽל־הַגְּב֖וּל
סָבִ֑יב וְחִטֵּאתָ֥ אוֹת֖וֹ וְכִפַּרְתָּֽהוּ:
)כ(

ְּתח ּו ָמה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
ּו ְת ַד ֵּכי יָ ֵת ּיה ּו ְתכַ ּ ֵפר
ֲעלוֹ ִהי:

על ארבע קרנותיו .של מזבח :פנות העזרה .גג המזבח:

)כא( וְלָ֣קַחְתָּ֔ אֵ֖ת הַפָּ֣ר הַֽחַטָּ֑את וּשְׂרָפוֹ֙
בְּמִפְקַ֣ד הַבַּ֔יִת מִח֖וּץ ַלמִּקְדָּֽשׁ:

ּתוֹ ָרא
יַ ת
וְ ִת ַסב
וְ יוֹ ְק ִדינֵ ּיה
אתא
ְד ַח ָט ָ
ַּב ֲא ַתר ַד ֲחזִי לְ ֵב ָיתא
ִמ ָּב ָרא לְ ַמ ְק ְד ׁ ָשא:

)כא( במפקד הבית .תירגם יונתן 'בדחזי לביתא' ,כלומר במקום קדוש.
ולשון מפקד הבית ,מקום שהבית כלה ,כמו 'לא נפקד ממנו איש' )במדבר לא
מט( .והוא פר המילואים כדרך שעשו במשכן ,ונשרף אותו פר ולא נאכל .וכן
דרשו רבותינו במסכת מנחות )מה ,(.מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך
שהקריבו בימי משה:

)כב( וּבַיּוֹם֙ הַשֵּׁנִ֔י תַּקְרִ֛יב שְׂעִיר־עִזִּ֥ים תָּמִ֖ים
ְלחַטָּ֑את וְחִטְּאוּ֙ אֶת־הַמִּזְבֵּ֔חַ כַּאֲשֶׁ֥ר חִטְּא֖וּ
בַּפָּֽר:

ּובְ יוֹ ָמא ִתנְ יָ נָ א ַת ְק ִריב
צְ ִפיר ַּבר ִעזַי ׁ ְשלִ ים
אתא וְ ִת ְד ֵּכי יַ ת
לְ ַח ָט ָ
ַמ ְד ְּב ָחא ְּכ ָמא ְד ַד ִּכיא ּו
ְּבתוֹ ָרא:

)כב( תקריב שעיר עזים ,זה לא היה במשכן ,ומלואים של לעתיד לבא כך
הם על פי הדיבר:

טּ֑א תַּקְרִי ֙ב פַּ֣ר בֶּן־בָּקָ֣ר
)כג( בְּכַלּוֹתְךָ֖ מֵֽחַ ֵ
תָּמִ֔ים וְאַ֥יִל מִן־הַצֹּ֖אן תָּמִֽים:
)כד( וְהִקְרַבְתָּ֖ם לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְהִשְׁלִ֨יכוּ
הַכֹּהֲנִ֤ים עֲלֵיהֶם֙ מֶ֔לַח וְהֶעֱל֥וּ אוֹתָ֛ם עֹלָ֖ה
לַֽיהֹוָֽה:
)כה(

שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים תַּעֲשֶׂ֥ה שְׂעִיר־חַטָּ֖את

ִמלְ ַד ָּכ ָאה
ְּב ׁ ֵשיצָ י ּו ָת ְך
ַּת ְק ִריב ּתוֹ ר ַּבר ּתוֹ ֵרי
ׁ ְשלִ ים ּו ְדכַ ר ִמן ָענָ א
ׁ ְשלִ ים:
וְ ִת ְק ְרבִ ינ ּון ֳק ָדם יְ יָ וְ יִ ְּתנ ּון
ַּכ ֲהנַ יָ א ֲעלֵ יהוֹ ן ִמילְ ָחא
וְ יִ ְסק ּון יַ ְתהוֹן ֲעלָ ָתא ֳק ָדם
יְ יָ :
ׁ ַשבְ ָעא יוֹ ִמין ַּת ֲע ֵּביד
אתא לְ יוֹ ָמא
צְ ִפ ָירא ְד ַח ָט ָ
וְ תוֹ ר ַּבר ּתוֹ ֵרי ּו ִדכַ ר ִמן
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ַליּ֑וֹם וּפַ֧ר בֶּן־בָּקָ֛ר וְאַ֥יִל מִן־ ַהצֹּ֖אן
תְּמִימִ֥ים יַעֲשֽׂוּ:
)כה(

תתקלה

ָענָ א ׁ ְשלֵ ִימין יַ ַעבְ ד ּון:

תמימים יעשו .לעולה:

)כו( שִׁבְעַ֣ת יָמִ֗ים יְכַפְּרוּ֙ אֶת־הַמִּזְבֵּ֔חַ וְטִֽהֲר֖וּ
אֹת֑וֹ וּמִ ְלא֖וּ )ידו כתיב( יָדָֽיו:
)כז( וִֽיכַלּ֖וּ אֶת הַיָּמִ֑ים )ס( וְהָיָה֩ בַיּ֨וֹם
הַשְּׁמִינִ֜י וָהָ֗לְאָה יַעֲשׂ֨וּ הַכֹּהֲנִ֤ים עַל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙
אֶת עוֹלֽוֹתֵיכֶם֙ וְאֶת שַׁ ְלמֵיכֶ֔ם וְרָצִ֣אתִי
אֶתְכֶ֔ם נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִֽה) :ס(

ׁ ַשבְ ָעה יוֹ ִמין יְ כַ ּ ְפר ּון ַעל
ַמ ְד ְּב ָחא וְ יִ ְדכּ ּון יָ ֵת ּיה
וְ יַ ְק ִריב ּון ק ּו ְר ָּבנֵ ּיה:
וְ יִ ׁ ְשלְ מ ּון יַ ת יוֹ ַמיָ א וִ ֵיהי
ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָ ָאה ּולְ ָהלָ א
ַעל
ַּכ ֲהנַ יָ א
יַ ַע ְבד ּון
ַמ ְד ְּב ָחא יַ ת ַעלְ וָ ְתכוֹ ן וְ יַ ת
ק ּו ְד ׁ ֵשיכוֹ ן
נִ כְ ַסת
ק ּו ְר ָּבנֵ יכוֹ ן
וְ יִ ְת ַק ְּבל ּון
ְּב ַר ֲעוָ א ֲא ַמר יְ יָ ֱאל ִֹהים:

תתקלו
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תשוב ות רש י

תשובות שהשיב רש"י לרבי שמואל מאלצויירא
כתוב בשאילתו' ,וימד משער אל שער מאה אמה' )יחזקאל מ כג( ,והלא כבר
מדד כל רוחב עזרת נשים מזרח מערב צפון דרום ,כמו שכתוב למעלה )מ
יט( וימד רוחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי הקדים והצפון.
]תשובה [:כאן לא דקדק חביבי בשאילתו ,והלא אין כתוב כאן 'הדרום
והמערב' אלא 'הקדים והצפון' .וכך היה לאחי לשאול ,והלא כבר מדד
הקדים והצפון ,ולמה כשהוא עוסק בשער הצפון חזר ומדד משער עזרת
נשים אל שער עזרת הפנימית מאה אמה .ועוד תמיה חביבי על שכתוב )מ
כג( 'ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים' ,וכי לא היה שער
לפנימית אלא לצפון ולקדים ,והלא אף לדרום כתוב לו למטה בעניין 'שער
הדרום' )מ כח( .ועוד תמיה ,עומד בשער החיצונה ומונה שערי הפנימית .על
זה אני משיב ראשון ,כי אותה שאל ראשון .אין זה תמיה ,עסוק היה בשערי
החיצונה ופירש את תפארת נוי שלהם ,ואף זו תפארתם ,שהוא שערי
הפנימית מכוונים כנגדן ,ואולם שער זה בולט בחצר כנגד שער אולם זה:
וששאל למה כפל 'וימד' 'וימד' בחלל הצפוני .ומהו ושער לחצר הפנימית
לצפון ולקדים ,והלא אף לדרום כן] .תשובה [:יבין אחי בעניין ,כשהראהו
המלאך ,הכניסו בשער הקדים תחילה לתוך חצר החיצונה ,והראה לו שער
הקדים ,ומדד רחב חצר החיצונה לקדים ,מאה אמה לחצר הפנימית ,ומשם
סובב לצפון ,והראהו שער הצפון .וכשבא להראותו את שער הדרום ,לא
הוליכו דרך המערב ,שהרי לא כתב רוח מערבית בכל ביניין החצרות ,אלא
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החזירו על עקיביו כל רוח הצפון והקדים אל דרך הדרום .לפיכך כשפירש
הנביא מעשה שער הקדים של חיצונה ,והעיד על מדידת חלל רחב החצר,
פירש עמו את רחב הצפון ,והוסיף תיבה אחת בסוף המקרא וכתב 'הקדים
והצפון' )מ יט( ,לפי שמדידת הצפון היתה עם מדידת הקדים מהלך אחד
קודם שהחזירו על עקיביו .וכשחזר ופירש את מעשה הצפון ,חזר והעיד על
מדידת רחב חלל צפוני של חצר החיצונה ,שהיא הייתה שעת מדידתו,
ובמדידה ראשונה לא מדד אלא לקדים .ומה שכתוב במדידה ראשונה
'הקדים' ,לא שמדד לו רחב צפונית עם רחב הקדים ,אלא הנביא הוזקק
להעיד על מידת הקדים ,ולפי שאף רחב חלל הצפון מדד לו באותו דרך
עצמו קודם שהחזירו על עקיבו ,כתב הצפון אצל הקדים .ומכל מקום לא
מדדם יחד ,אלא כך היה הסדר ,תחילה מדד שער הקדים ורחבו וגובהו,
ואחר כך רחב חלל החצר לקדים ,ואחר כך מדות שער הצפון כארכו ורחבו
וגובהו ואולמיו ,ואחר כך חלל החצר לצפון .וזהו שחזר וכתב )מ כג( 'וימד
משער אל שער':
ושכתב בשאילתו ,על לשכות החיצונות הצפוניות ,שאינו יכול להבין היכן
מתחילות למערב ,וכמה אוכלות למזרח ,והיכן מתחילות לצד פנים ,וכמה
אוכלות לחוץ .איני יודע להוסיף על מה שפירשתי בקונטריס ,אך צורתם
אצור ואשלח לוא:
וששאל ,למה כתבתי שאין אדם יכול ליכנס אלא דרך החיצונה .לא ידעתי
מה שואל ,שהרי פירשתי לו שהאולם ובית החליפות עומדים עליו ט"ו
אמות לצפון וט"ו אמות לדרום ,סתמו את כל רוחב החצר הפנימי מן הצפון
לדרום ,מכותל לכותל ,ואין אדם יכול לילך מן המזרח למערב משהוא מגיע
לבית החליפות .ומכל מקום ,אני טעיתי באותו פירושב ,כי דרך מבוא עשו
לו אמה רחב בין זוית החליפות לכותל צפוני של עזרה ששיפעו בעובי כותל

–––––––––––––––––

X â W

–––––––––––––––––

א רש"י כתב שישלח לו ציור .רואים מכאן את החשיבות הגדולה לעשות ציורים להבנת הלימוד.
ב רואים מכאן את גודל הענוה של רש"י.
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הצפוני כלפי ראשו המגיע לבית החליפות וקיצרו את רחב עובי אמה ,ובו
נכנסין לתוך אויר שבין הלשכות החיצונות לתאים הצפונים המחוברים
להיכל .וכן פירשתי בסוף העינין ,וסתרו דברי זה את זה ,ועתה עסקתי בה
עם אחינו שמעיהג והגהתיה .ויכול היה להכניסו דרך הפנימית דרך אותו
מבוא הקטן ,וליכנס מן האויר שבין התאים והלשכות אל אחת מן הלשכות.
אףד שביקש להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר החיצונה,
ואת אורך האמהה ורוחב החמשים שלפניהם .אבל הגהתי:
וששאל ,שאינו יכול להבין מהו הכותל המפסיק בין חצר הפנימי לחצר
החיצונה לצפון ,והלא אינו בא מן המזרח למערב אלא מן הצפון לדרום.
בדבר זה יש להפליא על שאילתו מאוד ,וכי לא ראה לחצר הפנימי שער
לקדים ושער לצפון ושער לדרום ,והיאך יהיה לו שער לצפון אם אין לו
כותל צפוני מפסיק בינו לבין חצר החיצונה ,והיאך כותל צפוני בא אם לא
ממזרח למערב ,וסופו כלה למאה אמה ,וזהו סמוך לזוית בית החליפות,
שהרי מדד חלל החצר הפנימי מאה על מאה מרובע ,והואיל ועוביו שש,
נמצא סותם כנגד אויר חמש אמות שבין זוית החליפות לזוית הלשכות
החיצונות ,ואין דרך ליכנס בו לא מן החיצונה ולא דרך הפנימית ,אלא דרך
ששיפועו כשיעור אמה רוחב בעוביו של כותל בסופו אצל בית החליפות,
ליכנס בו אדם:
וששאל' ,אם נכלמו וגו' ועשו אותם' )מג יא( ,כלום צוה לעשות ביניין זה בימי
יחזקאל .אמת אם היתה תשובתם הוגנת על מנת שלא לחטוא ,היה ביניין
זה להם כשעלו מן הגולה ,וגאולת עולם בזרוע ולא על ידי רשות כורש,
אלא שגרם החטא .וכן שנינו בברכות )ד' (.עד יעבור עמך ה'' )שמות טו טז( זו
ביאה ראשונה' ,עד יעבור עם זו קנית' זו ביאה שניה ,אמור מעתה ,ראויים
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ג הוא הרב רבי שמעיה ,תלמידו של רש"י .וחיבר פירוש למסכת מידות.
ד נדצ"ל :אך.
ה נדצ"ל :המאה.
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היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה בימי יהושע ,אלא
שגרם החטא:
'נחלה' ו'אחזה' )מד כח( ,שניהם שוין ,ודרך המקראות לכפול לשונם ,כמו ,כי
עשית משפטי ודיני ,הנה בשמים עדי וסהדי במרומים ,העירה והקיצה
למשפטי וריבי:

זה כתוב תחת הציור
וששאלתם ,היכן מתחילות לצד פנים לצד הבית .הלא כותל דרומי שלהם
שהוא לצד הבית ,הרי הוא אצל אויר שאצל התאים ,וכותל צפוני שלהם
סמוך לחצר החיצונה ,ובכל רחבן הימינה חמשים אמה ,ועוד נשאר לפניהם
אויר חמשים אמה:
וששאלתם ,היכן הלשכות מתחילות למערב וכלות למזרח .והלא רואה
מקצוע מערבית דרומית שלהם כנגד זוית בית החליפות:
וששאל ,כמה אוכלת בחצר החיצונה לרחבן .הלא מפורש ,חמשים אמה:
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É òÇéìÀ écÄ áÇ
À òìÀ ézÄ úÈ
Ç ð øLÆ àÂ õøÆ àÈ äÈ
,íìÉ
È åò ãÇò íäéÅ
Æ ðáÀ éÅðáe
À íäéÅ
Æ ðáe
À änÈ äÅ äé
È ìÈ
Æ ò eáLÈ
À éåÀ ,íëéÆ úÉ
Å åáàÂ
,íÉåìLÈ úéøÄ aÀ íäÆ ìÈ ézÄ øÇ ëÀÈ å :íìÉ
È åòìÀ íäÆ ìÈ àéNÈ
Ä ð écÄ áÇ
À ò ãÄåãÀ
Èå

ézÄ úÈ
Ç ðåÀ ,íúÉÈ åà éúéÄ aÅ øÀ äÀÄ å íézÄ úÀÇ ðe ,íúÉÈ åà äÆéäÄÀ é íìÉÈ åò úéøÄ aÀ
,íäé
Æ ìÂ
Å ò éÄðkÈ LÀ îÄ äÈéäÀ
Èå

:íìÉ
È åòìÀ íëÉÈ åúaÀ éLÄ cÈ ÷À îÄ úàÆ

ékÄ íÄéåÉbäÇ eòãÈ
À éåÀ :íÈòìÀ éìÄ eéäÄ
À é änÈ äÀ
Å å ,íéäÄ ìà
É ìÅ íäÆ ìÈ éúéÄ
Ä éäÀ
Èå

éLÄ cÈ ÷À îÄ úÉåéäÀ aÄ

,ìàÅ øÈ NÄ
À é úàÆ LcÅ ÷Ç îÀ äÈåäÀ
É é éÄðàÂ

:íìÉ
È åòìÀ íëÉÈ åúaÀ
(כ"ח-)שם כ"ד

Nâw

,á÷Â
É òÇé úeáLÀ úàÆ áéLÄ àÈ äzÇ
È ò ,äÄåäÁ
É é éÈðãÉ àÂ øîÇ àÈ äkÉ ïëÅ ìÈ
:éLÄ ãÀ ÷È íLÅ ìÀ éúàÅ
Ä p÷À
Ä å ,ìàÅ øÈ NÄ
À é úéaÅ ìkÈ ézÄ îÀ çÇ øÀ
Äå
()שם ל"ט כ"ה

Nâw

áéáÄ ñÈ áéáÄ ñÈ åÉìáÀ
Ë b ìkÈ øäÈ äÈ LàøÉ ìÇò ,úÄéaÈ äÇ úøÉ
Ç åz úàÉæ
:úÄéaÈ äÇ úøÉ
Ç åz úàÉæ äÅpäÄ ,íéLÄ ãÈ ÷È LãÆ ÷É
()שם מ"ג י"ב

Nâw

øOÅ áÇ îÀ íÉåìLÈ òÇ éîÄ LÀ îÇ øOÅ áÇ îÀ éìÀ
Å âøÇ íéøÄ äÈ äÆ ìÇò eåàÈp äîÇ
:êÄÀ éäÈ ìÉ àÁ êÀ ìÇ îÈ ïÉåiöÄ ìÀ øîÅ àÉ ,äÈòeLÀé òÇ éîÄ LÀ îÇ áÉåè
(')ישעיה נ"ב ז

לאפרושי מאיסורא
ידוע מכל הפוסקים האיסור לעלות להר הבית בזמן הזה .והיות
וישנם זדים ממרים שבזמנינו המהרסים לעלות אל הר הבית ,נציג
בכאן תשובה שקבלנו מהרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בעצם
כתב ידו ,בנוגע לענין זה ,שכותב שאסור מדאורייתא לעלות בזמן
הזה ,ובהיות שפסקיו מקובלים גם בחוגים שלהם ,על ידי זה להסיר
מכשול שלא יצטרפו עוד יהודים אחריהם ח"ו ,וגם שהם
עצמם יחזרו בתשובה.
כתב ידו של הרה"ג הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

נפסק להלכה שאסור מדאורייתא
לעלות בזמן הזה.
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לעילוי נשמת זקני

הרה"ג רבי יעקב צבי
בן הרה"ג רבי אברהם חיים

זצוק"ל
אפפמאן
בעמח"ס 'יגל יעקב'
איש חסיד רב חסד ומרבה להיטיב
ירא שמים מרבים צדקתו עומדת לעד
מתמיד עצום צדיק וקדוש תם וישר
אוהב ה' ובמצוותיו חפץ מאוד

מקושר לצדיקים ומתהלך בחסידות
הרביץ תורה בישיבת 'בית יוסף' נאוואהרדאק בארה"ק
ובת"ת 'יסודי התורה' באנטווערפן

נלב"ע ז' טבת ה'תשנ"ח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת זקני

הרה"ג רבי גדליה
בן הרה"ג רבי משה

זצוק"ל
מנדל
בעמח"ס 'אוצר של מדרש'
איש צדיק ירא ה' מרבה להטיב
מתמיד עצום בדברי התורה הקדושה
תלמיד חכם מופלג
אוהב את ה' יתברך בכל לב ונפש
מרביץ תורה ברבים
התמסר בכל נפשו ללימוד התורה ולקיום המצוות
צם חמישים שנה למען כלל ישראל
רודף צדקה וחסד
נלב"ע כ"ה אב ה'תשס"ט
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת זקנתי

מרת גולדה ע"ה
מנדל

בת הרה"ג רבי מנחם מנדל
שוחט זצוק"ל
הייתה צדקת
קיבלה יסורים באהבה
קיימה מצוות כיבוד אב ואם בהידור
אמא מסורה מאוד לצאצאיה
רודפת צדקה וחסד
נלב"ע כ"ה טבת ה'תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ

אבי מורי הר"ר יצחק בן הר"ר ברוך נאגער זצ"ל
מק"ק נורדלינגען בארץ אשכנז
מינכן -ברלין-אמשטערדאם-מחנות וסטערבורג
ובערגען בעלזען
נפטר לבית עולמו בדמי ימיו בק"ק אמסטערדאם
ביום כ"ב כסלו שנת תש"י לפ"ק
לעי"נ

אמי מורתי זוגתו האשה הצדקנית מרת בתיה ע"ה
בת החבר ר' שלום גולדשמידט זצ"ל
נלב"ע ט' מרחשון תשמ"ה לפ"ק
לעי"נ ילדם

אחי היקר מנחם בן ר' יצחק זצ"ל נאגער
נספה באסון ביום י"א תמוז תש"ז לפ"ק
מנוחתם כבוד בבית החיים  muiderbergע"י אמשטערדאם
לעי"נ בנם
אחי היקר והחשוב החבר הר"ר שלמה בן ר' יצחק נאגער זצ"ל
נלב"ע בליל שמ"ע שמחת תורה בעיה"ק ירושלים תשס"ז
ומנוחתו כבוד בהר המנוחות ,ירושלים
הוקדש ע"י
הרב ישראל בן יצחק נאגער שליט"א

לעי"נ

חמי הר"ר שמשון רפאל זצ"ל
בן מוה"ר אברהם ערלנגר זצ"ל
נפטר לבית עולמו בלוצערן-שוייץ
ביום כ"ט שבט תשל"ד
ושם מנוחתו כבוד
לעי"נ
חמותי האשה הצדקנית

מרת גיטל בת רפאל הלוי ע"ה
לבית פערניך
נלב"ע ט"ז אלול תשל"ט
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש ע"י
הרב ישראל בן יצחק נאגער שליט"א

לזכרון עולם בהיכל ה' ולמצבת זכרון
לעי"נ

זקני אב אמי החבר ר' שלום בן ר' שלמה גולדשמידט זצ"ל
מפרנקפורט דמאיין ואח"כ בק"ק הלברשטדט ולק"ק ברלין
בסוף ימיו בק"ק אמסטערדאם במדינת הולנד
נלב"ע במחנה של הנאצים ימ"ש מחנה בערגען בעלזן
ביום עש"ק פרשת מקץ כ"ט כסלו תש"ה לפ"ק
לעי"נ זוגתו אם אמי ע"ה

זקנתי הצקנית מרת פערל ע"ה
בת ר' ישראל פויכטואנגער זצ"ל מק"ק פיורדא
נלב"ע במחנה בערגען בעלזען ביום ל' שבט תש"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
לעי"נ זקני אב אבי זצ"ל

הר"ר ברוך נאגער זצ"ל הי"ד
נהרג על קה"ש ע"י ריגה במדינת לעטלאנד )לעטביה(
ארץ אל תכסי דמו!
לעי"נ זוגתו האשה הצדקנית אם אבי זצ"ל

מרת שרה נאגר ע"ה
נלב"ע ביום הכיפורים ומנוחתה כבוד בפרנקפארט דמיין
ת.נ.צ.ב.ה
הוקדש ע"י נכדם הרב ישראל נאגער שליט"א
קרית ספר ארץ ישראל

לזכר עולם יהיה צדיק

מורינו ורבינו

כ"ק מרן אדמו"ר
מראדושיץ
הרה"ק רבי דוד צבי שלמה
בן הרה"ק רבי חיים אליעזר

זיע"א
האיר את העולם בתורתו ובתפילותיו ובעוצם קדושתו
נסתלק בחטף למגינת כל לב
ביום השישי ערש"ק לסדר 'ואתה תצוה'

י' אדר הראשון ה'תשע"ו
צדיק אבד לדורו אבד )מגילה דף טו(.

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי אפרים ברוך
בן הרה"ח רבי חיים מנחם

זצוק"ל
עובד ה' במסירות נפש ממש
לא פסק פומיה מגירסא
אוהב ה' ומקושר במצוותיו
עניו ונחבא אל הכלים
נלב"ע ז' טבת ה'תשע"ה

h
זוגתו הצדקנית נחמה ע"ה
בת רבי אלתר חיים יעקב קאפיל הלוי המבורגר זצוק"ל

נלב"ע ח' תמוז ה'תשע"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הרה"ח רבי אברהם חיים בן משה אריה זצוק"ל הי"ד
אפפמאן מלאדז'
בנו הילד דוד ישעיה בן אברהם חיים ע"ה הי"ד
הרה"ח רבי משה אריה בן כתריאל דוד זצוק"ל הי"ד
אפפמאן מלאדז'
זוגתו האשה הצדקנית אלטא בת הרה"ח רבי צבי )הירש(
ראבסקי ע"ה הי"ד
הרה"ח רבי חנוך העניך בן הרה"ח רבי יעקב זצוק"ל הי"ד
קעניג מלינטשיץ
זוגתו האשה הצדקנית שרה רבקה בת הרה"ח רבי ישעיה
ע"ה הי"ד
נספו בשואה
ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שוכן בציון )יואל ד' כ"א(.

האשה הצדקנית הענדל בת הרה"ח רבי חנוך העניך ע"ה
יהי זכרם ברוך
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' משה בן הרה"ח ר' ירחמיאל שמשון זצ"ל
מנדל
נלב"ע י"ז ניסן תשל"ו לפ"ק
זוגתו מרת שפרה ע"ה בת הרה"ח ר' פישל זצ"ל
נלב"ע ט' תמוז תשנ"ח לפ"ק
הרה"ח ר' מנחם מנדל בן הרה"ח ר' מרדכי זצ"ל שוחט
דור תשיעי של רבנים שוחטים מוהלים
זוגתו מרת מלכה ע"ה בת הרה"ח ר' יצחק אריה זצ"ל
לבית ביגון
נלב"ע ח' טבת תשנ"ב לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הרה"ח רבי אשר מרדכי זצוק"ל
בן הרה"ח רבי דוב בער זצוק"ל
פרידמאן
ווארשא  -בני ברק

זוגתו מרת אסתר ע"ה
בת הרה"ח רבי ישעיה זצוק"ל
לבית גראנעביטש

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' חיים מנחם זצ"ל בן הרה"ח
ר' אברהם דוב זצ"ל ומרת חיה שרה ליבא ע"ה

מרת לאה גיטל ע"ה
בת הרה"ח ר' אפרים ברוך זצ"ל ומרת בת שבע ע"ה
לבית כהנא

הרה"ח ר' אלתר חיים יעקב קאפל זצ"ל
בן הרה"ח ר' דוד זצ"ל ויהודית ע"ה
המבורגר

מרת פסיה בלומה ע"ה
בת הרה"ח ר' יצחק גרשון זצ"ל ושרה לאה ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

נדפס בסיוע הארגון החשוב
"לימוד הזוהר היומי" -
dailyzohar

תשואות חן חן ,ברכת יישר כח
גדול על התרומה הנכבדה .יתן ה'
יתברך ויזכו להגדיל תורה
ולהאדירה ,ויזכו לכל הברכות
האמורות בתורה ובדברי
הנביאים ,באושר ובעושר כל
הימים.

לעילוי נשמת
הרה"ג רבי אלימלך זצוק"ל בן
הרה"ג רבי שלום זצוק"ל שו"ב
נלב"ע כ"ו טבת
הרבנית מרת פריידא טעמא ע"ה
בת רבי שאול יעקב זצוק"ל
נלב"ע ב' אב
ת.נ.צ.ב.ה.

h
הוקדש ע"י בנם יבדלחט"א הרה"ג

רבי יעקב שאול לרנר

שליט"א

תשית לראשו עטרה
רוב עיטורים ושפע ברכה ,קדם האי גברא
רבא ויקירא ,עוסק בצרכי ציבור באמונה,
מסולא בכל מידה ראויה ,רחים ומוקיר רבנן
בעוז ובחדוה ,גריס ועסיק באורייתא תדיר
יומם ולילה

הרה"ג אליהו ענגלענדער

שליט"א

יבורך בברכות שמים מעל ,בברכות רבות עד
אין חקר ,על שזכה להקים ולסייע בהוצאה
לאור של ספר זה על בנין בית המקדש

אמר יחזקאל לפני הקב"ה ,רבונו של עולם עד עכשיו
אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך
ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניהם
וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו ,וכי יכולין הן
לעשות ,הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני
הולך ואומר להם .אמר לו הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל
שבני נתונין בגולה יהא בנין ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה
גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם ויתעסקו
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו
לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין
הבית )תנחומא צו י"ד(.

אפריון נמטיה
שפע ברכות רבות ורוב עיטורים ,קדם האי
גברא יקירא ,עוסק בצרכי ציבור באמונה,
מסולא בכל מידה חשובה ,רחים ומוקיר
רבנן בעוז ובחדוה ,גריס ועסיק באורייתא
תדיר יומם ולילה

הרה"ג דוב בער ווייס

שליט"א

לאס אנדזשעלעס יצ"ו
יבורך בברכות שמים מעל ,בברכות רבות עד
אין חקר ,על שזכה להקים ולסייע בהוצאה
לאור של ספר זה על בנין בית המקדש

אמר יחזקאל לפני הקב"ה ,רבונו של עולם עד עכשיו
אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך
ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניהם
וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו ,וכי יכולין הן
לעשות ,הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני
הולך ואומר להם .אמר לו הקב"ה ליחזקאל ,ובשביל
שבני נתונין בגולה יהא בנין ביתי בטל ,אמר לו הקב"ה
גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם ויתעסקו
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו
לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין
הבית )תנחומא צו י"ד(.

להדפסת הספר נתנדב סכום לזכות
תמר בת אברהם
לזיווג הגון במהרה
משורש נשמתה

m
רפואה שלימה
לציונה בת אברהם

m
להצלחה בכל הענינים
רועי בן אמנה
יעקב דוד רפאל בן חנה מינדל
דורון בן שושנה להצלחה בתורה ויראת שמים
הוא וכל משפחתו

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו
הקריב אשם )מנחות קי.(.

מצוה רבה לעמוד לעזרתנו
להדפסת הספרים הנוספים
ניתן להקדיש לע"נ וכדומה
אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה,
לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית
בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה
אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין
הבית )תנחומא צו י"ד(.
אפשר לתרום בטלפון05041-94471 :
או בת.ד 8031 .בית שמש

כתב החפץ חיים זיע א
והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל
ענין קדושת לימוד הזה ]לימוד
ההלכות השייכות לקרבנות ולבית
המקדש[ ,וגודל החיוב להכין עצמנו
בידיעת הלכותיו ,ומי שאין לו שהות
או שאינו מוכשר לזה ,יראה עכ"פ
לעשות מעמד ומצב לאחרים שיעשו כן
ויחשב על שמו .ע"כ מה נאה היה אלו
ימצאו בכל פלך איזה עשירים מנדבין
מנכסיהן לקבוע ...שילמדו הסדר ההוא
ויהיו בקיאים בכל הלכותיו ...ללמוד
ההלכות אלו על בורין ולפלפל בהן
ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ,כי
כיון שהקב"ה חושב להלימודים אלו
כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך
להשתדל ולידע כל דבר בבירור ,וכמו
שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין' )מתוך
דברי החפץ חיים זיע"א במאמר 'תורה אור'(.

ספרים שיצאו לאור בס"ד

ספר

באר החיים
ביאור רחב צח וברור
על תבנית

בית המקדש
הראשון
בספרי מלכים ודברי הימים
על פי חז"ל
ורבותינו המפרשים

ספרים שיצאו לאור בס"ד

ספר

היכל ידיד
ביאור רחב צח וברור
על תבנית

בית המקדש השני
מסכת מדות
על פי חז"ל ורבותינו המפרשים
ובניית בית המקדש השני ,חלקים מתוך
דברי הימים ,עזרא ,נחמיה
חגי ,זכריה ,מלאכי

ספרים שיצאו לאור בס"ד

ספר

מראה היכל
ביאור רחב צח וברור
על תבנית

בית המקדש
השלישי
נבואת יחזקאל
על פי חז"ל ורבותינו המפרשים

ספרים שיצאו לאור בס"ד

ספר

חיי תמיד
ביאור רחב צח וברור
על

מסכת תמיד
עבודת יום ביומו
בבית המקדש
על פי חז"ל ורבותינו המפרשים

ספרים שיצאו לאור בס"ד

הגדה של פסח
לזמן בית המקדש

ועשה פסח לה'
נוסח וסדר ההגדה כנהוג בכל הדורות
עם הוספות הנוהגות בזמן שבית המקדש על מכונו

ע"פ חז"ל ופסקי הרמב"ם
בהלכות חמץ ומצה פרק ח'

 âמהדורה שניה ,חדשה ומפוארת â

עדיין לא יצא לאור

הלכות

בית הבחירה
להרמב"ם

המבואר

